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DÜN BUNAL TiCi BİR SICAK ŞEHRİMİZİ KASDI KAVURDU 
• 
ispanyada kan gövdeyi 

götürüyor 

ızlarımıza yeni bir irfan! İngiltere hükiimeti-
"' 1 mize teşekkür etti 

ocagı açılıyor Londra: 28 [ Radyo J - Dış· 
işleri bakanı Eden, Avam Kamara· ----·----

ız Enstitüsü ve Kız Akşam Sanat mek
ebi için asfalt cl4ddedeki ismet İnönü 

mektebi uygun görüldü 

sında izahat verirken , hükumetin , 
Geliboludaki lngiliz mezarlıkları hak
kında büyük bir hüsnü niyetle ver
diği teminattan dolayı Türkiye hü
kumetine teşekkür ettiğini bildir 
miştir . 

Hühümet kuvvetleri bir çok yerlerde boz
ğuna uğrıyorlar. Bu gidişle pek yakında ih 
tilalcıların kati zaferine şahit olacağız .. 

-~------··----------- İdam edilen ~iki Habeşli ---··~--· Şehrimizde, önümüzdeki ders yılı 
•nda açılacak olan Kız Enstitüsü 
kız Akşam Sanat mektebi hak

nda ihzari tetkikatta bulunmak 
~re Maarif Vekaletince memur 
en Beyoğlu Kız Akşam Sanat 

ektebi müdürü Bayan Ayşe ve 
tsa Kız Enstitüsü müdür muavini 

. Yan Haver şehrimize gelmişler
ır . 

Dün kendilerini , misafir bulun· 
• klan Kız Lisesinde ziyaret eden 

nıuharririmiz,bu mevzu etrafında 
nıalUınatı almışbr : 

~ Maarif Vekaleti bu yıl Ada
. ınaada Erzurum , Trabzun , 
•tne, Konya ve Diyarbekirde de 
z Aqaın Sanat mektepleri aç
ta karar vermiştir. 

.. VekiJet, Sanat mektepleri mü 
~ Ve ınuavinleriıli ayn ayrı bu şe

etde ~tkikata memur etmiştir . 
Yan Ayşe ve Haver, Adanaya 
~en önce, K011yaya utramış

da oradaki intibaları , müsait 
er 01nıaması sebebile, Sanat mek-
e~n bu yıl açılamıyacağı mer· 
e;ndedir. Gelecek yıl için bu mak

a .uygun yeni bir bina yapılması 
ı görülmüş ve Vekalet vilayet-

trı Plan" · · · ıstemıştir. 

Adanada, Kız Enstitüsü ve Kız 
d.:anı Sanat mektebi için tahsis 
~n !•met lnönü binası çek mu

... gorülmüştür. Bu yıl bazı ufak 
eltt •tla iktifa edilerek Enstitü ve 

ep açılacak, gelecek yıldan iti· 

1 
en de daha esaslı tadilat ve ila

e er Yapalabilecektir. 

ıidBayan Ayşe,Luradan Diyarbekire 
.. CCek,Bayan Haver de lstanbula 
<>necektir. Tetkikler tamamlandık· 

harı sonra Ankarada mütehassıs bir 
cyet) · · l>o I e ıstışare yapılarak kati ra-

t ar Vekalete sunulacaktır. 
k' ~danada açılacak Kız Enstitüsü 

1 ısırndan ibaret olacaktır. Birinci 
Ca~rna hk mektep mezunları alına 
tak Ve tahsil müddeti beş yıl ola-

tır lk· . . h .. k · ıncı , yanı ususı ısına 

'ki a ınektep mezunları alınacak Vt': 

ttı Yıl tahsil f6sterilecektir. Enstitü 
Czıınl L' ha· '1."A'an ıs~ mezunları hakkını 
1~ 01acalctır. 1 

~i~~t. mektebine gelince, buraya 
tur. ~ ıçın. yaş ve tahsil kaydi yok-
Ptl aha zıyade ameli tedrisat ya. 

atak Ve tahsil iki yıl olacaktır. 
1 

ttıilk Bu rneltepten mezun olanlar da · 
~z:.nınıel bir ev kadını evsafını 
fıay ~caklan gibi, isterlerse dışarda., 
cld at annı kazanmak imkanını da 

c etıniş olacaklardır. 
il~ Gerek enstitü ve gerekse kız 
ttil k nı sanat mektebi, bilhassa Ada
\re ( adınLğı için fevkalade müsbet 

aydaJı çalışma sahalandır. 
liae '\'olu üniversiteye çıkan şimdiki 
"'c h~hsil!, . kızl.~rımıza ev kadınlığı 
\ter Yat ıçın musbet ve pratik bilgi 
ı~ lllelcten çok uzaktır. Halbuki her 

Veya or.ta mekt.,.b! bitiren kız, 

mutlaka üniversite tahsili göremiye
ceği için, yapbğı lise tahsili onu ha-

yatta kafi derecede müsbet ve yara
yılı bilgilerle techiz edemiytJrdu. 

Bu bakımdan kız entitüleri büyükbir 
ihtiyaca cevap vermektedir. 

Binaenaleyh umulduğundan daha 
çok fazla rağbet göreceğine emin 
olduğumuz enstitü ve sanat mekte· 

binin açılmasmın artık katiyet peyda 
etmesinden dolayı bilhassa sevinç 
duymaktayız, 

1 

Asmara : 28 <AA. > - Gon 1 Başka bir rivayete göre de hükümet 
kan eteklerinde çahşan ltalyan ame· k J • ff k• 1. h k J 
lesine taarruz etmiş olan iki Habeşli U\'Vet eri MUV8 a ıyet 1 are et ere 
dün iıdaml edilmişlerdir. devam ediyormuş . 

ta ya nazlanıyor 

· Paris : 28 ( A./-..) - Edenin 
Avam kamarasındaki beyanatı etra· 
fanda mutalialar yürüten gazeteler, 
ltalyanın Beşler konferansına iştirak 
etmemesi için artık hiç bir sebep 
mevcut olmadığını yazmaktadırlar . 

Cebelüttark: 28 [ Radyo ] -
Yidlerce kişiden mürekkep bir hü
kWnet kuvveti Lini civarında wlcua 
gelen kanlı bir muharebeden sonra 
tamanuyla denebilecek şekilde mah
voıa.ıftur. 

man harp gemisi ispanyaya hareket 
etmiştir. 

Madrid: 28 [Radyo) - içişler 
nazın neşrettiği bir tebliğde, Mad
ridi saran asilerin püskürtüldükleri • 
ni ve dağılmağa başladıklarını yaz· 
maktadır. 

E ::::Z == s 

Bu kuvvetin ekserisi ameleler
den ibartti. Muharebe bütün şidde
tiyle iki saat sürmüştür. 

Berlin: 28 [Radyo] - Hükumet 
kuvvetlerinin büyük bir zafer kazan
dıklan anlaşılmaktadır. Mamafih iki 
muhasım kuvvetleri görmek için 
uçak müşahit ve bitaraf tayyarele
rin verdiği haberlere göre, asiler 
mühim mikdarda ihtiyat kuvvetleri 
ne sahibdirler. 

Cumuriyetin başarmağa 
çalışbğı yüksek endüstri 

Aynı mıntıkada yeni bir muha· 
rebe başlamıştır. 

Devam eden bu çarpışmada şim
didiye kadar 300 kişi ölmüştür. 

Madrid: 28 [Rady ] - Olmi 
ranto harp gemisi vatan haini ve 
kor., gemisi ilin edilmiştir. Birinci beş yıllık planın büyük bir kıs

mını yirmi altı ayda tahakkuk ettirdik 5'!tt Bana'~ vukqaaıe.)c;n mııba
rebede 600 kiti ölmüliôr. Bunlardan 
400 ü hükimet kuvvetlerine aiddir. 

Sen Sebastiyan'da yeniden çok 
~iddetli bir muharebe başlanuşbr. 

Paria: 28 (A.A) - lspanyadan 
gelen haberlere göre bükôniet kuv
vetlerinin vaziyetleri fenal8f1D1tbr . ___ , ............... ----

Geriye kalan fabrikaların kurulup işlemesi 
için icabeden etüdler tamamlanmış sayılır 

Aynı muharebede bin ikiyüz kişi 
yaralanmışbr. 

Cebelüttark: 28 lngiliz sefiri 
Sen Sebastiyan'dan bir harp gemi
sine binerek ispanyayı terketmİ§tir. 
Diğer memleket sefirleri de birer 
birer memleketi terketmektedirler. 

Her tarafta kanlı muharebeler 
devam etmektedir . 

Hükumet kuvveileri asilere aid 
bir şehre doğru ilerlemekte olup 
şehre hakim mevzileri işgal ebniş
lerdir • Garnizon kumandam asilere 
iltihaktan imtina etmişlerdir . Asi· 
ler kendisine üç kurşun atmışlardır. 

En kısa zamanda endüstrileşme· I 
nin hayati zaruretini çok iyi idrak 
etmiş olan Türk milleti için, beş yıl- J 

Jık endüstri programının tatbıkat saf- ı 
halanm devamlı surette takip etmek 
ve bu hususta sık sık yeni maliimat 
sahibi olmak büyük bir ehemflliyet 

taşır. 

Bunun içindir ki okurlarımızı , tam 
ekonomik istiklalimizin fethi uğrun
da açılmış olan bu çetin savaşın el
de ettiği zaferlerle vardığı neticeler 
üzerinde zaman zaman aydmlatmak 
ve devam matlup hıziyle yürümekte 
olduğunu müjdelemekten kendimizi 

alamıyonıı. 

Birinci beş yılhk endüstri prog. 
ramı 1934 yalıQJn mayısında tatbik 
mevkiine konulmuştu. 

Şu halde bu programın başarıl
ması uğrunda ancak yirmi altı ay· 
danberi çalışılmaktadır. ve geriye 
programın tamamlanm~sı için, daha . 
üç büyük iş yılı kalmaktadır. 

Buna rağmen, programın ana 
hatları bu günden meydana çıkmış 
ve tasarladığı fabrikaların en mühim· 
leri inşa edilmiş veya inşa halinde 
konulmuş bulunulmaktadır. 

Rt'ogramin vaktinden çok evvel 
tamamlanacağı kanaabnı veren bu 
keyfiyet, ikinci beş yıllık programın 
hazırlanması üzerinde çok hayırlı ve 1 
müsbet bir tesir yapmıştar. 

Programın ilk ana branşım teş· 
kil eden dokuma endüstrisi sahasın
da Bakırköy bez fabrikasının gen.iş
letilmesinden maada türk fabrikala
nnın en büyüğü olan Kayseri bez 
kombinasını{} tamamlanarak dokuz 
aydanberi çalışmaya başlam!~ oldu-
ğu ınalOmdur. · · 

Bundan maada inşa halinde olan 
Ereğli bez fabrikası da tamamlan
mış ve çalışmaya hazır bir hale gel· 
miştir . 

Bu suretle devletin faaliyet ha
line giren bu üç pamuklu fabrikası
nın iğ sayısı 59,200 ü ve tezgah 
sayısı da J ,660'1 bulmuş ve Türkiye· 
de çalışmakta olan tezgah sayısının 
yarısını ifade eden bir rakama yük
selmiştir. 

Tamamile yerli ham maddeler 
kullanan bu üç fabrikadan başka 
1935 Eylulünde temeli atılmış olan 
Nazilli Basma fabrikasınm ana bi · 
nası, memur ve işçi evleri , demir. 
yoluna iltisak hattı tamamile bit· 
miştir. 

Devlet pamuklu endüstrisine 28,500 
iğ ve 768 tezgah ilave Fdecek ve 
en fazla basma çeşitleri üzerinde 
çalışacak olan bu fabrika bir sene 
sonra faaliyete geçmiş bulunacak
tır . 

Berlin: 28 [Radyo) - Bir Al-

Avam kamarasında 

Avam kaml\rasında hariciye nazın 

mister Eden, Asurilerin Suriyede 
yerleştirilmelerinden vaz geçildiğini, 
Asurilerin işine bakan milletler cemi
yeti komisyonunun bu işin halli için 
tetkikatta bulunarak Eyliil toplantı· 
sında tekliflerde bulunacağım söyle
miştir. 

Irak radyosu başladı 

Irak radyosu, hükümet ricalinin 
iştirakiyle açılmıştır. Radyoda veri
len konserler, konferanslar her ta· 
rafta alaka uyandırmışbr. 

Gene dokuma endüstrisi bran-
şına dahil bulunan ve 1935 son teş- fabrikası ~ibi bir sene sonra faali-
rininde temeli atılmış olan Bursa yete geçmış bulunacaktır.Ayrıca da, 
Merinos fabrikası memleket yünlü ldevlet endüstrisine daha 430 tezgih 

endüstrisinin gittikçe artan ince yün ve ~0,500 iğ ilave edecek olan bir 
ipliği ihtiyacını karşılıyacaktır. fabrikanın Malatyada kurulniasma 

Ham maddesinin o;
0 

80 nini , karar verilmiş ve ihzari çalışmalara 
memlekette yeni yetiştirilmeye baş- başlanmaştır · 
lanan saf ve yarımkan merinoslar· Sellüloz endüstrisi branşından iz· 

iki jandarmamız 

Vazifelerini yaparken rilş· 
vet teklifi ile karşılaşh 

Osmaniye kazasının Durmuş ağa 
köyünden Akkiş oğlu Dede namında 
birisi 23-7-936 günü köy dev
riyesine çıkan Osmaniye Merkt-z Ka
rakolundan süvari Mustafa oğlu Hü
seyin Erdotan ve Mustafa Kasım 
adında iki jandarmamıza raslamış
br. 

Jandarmalar silahlı giden De
deyi, 8470 numaralı Alman tüfeği 

ve fişekleri ve üzerindeki tabanca- ı 
sile yakalamışlardır. 

Dede, karakola getirilirken jan· I 
darmalara, bırakılması için nişvet 

teklif etmiş ve jandarmalar da ve
rilen bu para için aynca zabıt va· 
rakası tutarak makama teslim et· 
mişlerdir. • 

Cumhuriyet jandarmasına layik 
bir doğruluk ve tok gözlülük yapan 
jandarmalarımızın bu hareketleri 
hem iftihar, hem de takdire layiktir. 

dan tedarik edecek olan fabrika mir kiğıt fabrikası bugün çalışmakta 
merinosçuluğun memlekette inkişa· ve günde 10 ton saman ve 30 ton !!B!!!ll!!!!l!!I!~~,.,.....,~~-==--~~~~ 

fma hizmet etmekten ve bu suretle odun sellülozu imal edecek bir baş- tülmesine ve genişletilmesine 1936 
her sene bir sürü paramızın dışarı ka fabrika da ihale edilmiş bulun. yılı sonlanndan itibaren başlanacak 
çıkmasını önlemekten başka 800 maktadır . Ve 1938 bid~yetinde iş· ve yakın bir zamanda memleketin 
yurt çocuğuna iş temin etmek su- lemeye başlıyacaktır . Memlekette dışardan kağıt ithal ebniyecek bir 
retile de milli ekonomimiz için fay· gittikçe artan kağıt istihlakini tama· vaziyet gelmesi mümkün olacakbr • 
dalı bir unsur olacaktır. men dahilden karşılamak için bu ka- Gene bu branşa dahil olan Sun'i ipek 

- Bu fabrika da , Naıilli baama- . fit fa~U..O. bir ~sli daha büyü ı - Gerisi üçüncü sahifede -

İstanbul gazete -
lerinin 

Dünkü başmakalelerinden 
hülasa 

lstanbul: 28 ( A. A) - Yunus 
Nadi Cumhuriyette Balkan antantı 
devletleri arasındaki ekonomik ve 
Kültürel münasebetlerden bahse
derek bu devletlerin yalnız siyasi 
sahada değil, ayni zamanda eko· 
nomik ve kültürel sahalarda da bir· 
liği yapmalarının gerek olduğunu 
yazıyor ve bu işlerin bilhassa ameli 
sahada tahakkuk ettirilebilmesi 

ian çok mesai sarfına ihtiyaç oldu· 
ğunu söyliyerek bu işte de elbirliği 
yapılmasını tavsiye ediyor. 

Tan, lngilterenin Avrupa işle 
rinde takibedeceği siyasetin iki düş
man gurup teşekkülüne mani olmak 
olduğunu, fakat lngilterenin bu ba
histe muvaff akıyetinin şüpheli bu· 
lunduğunu yazıyor. 

Dostluklar temin etmek lüzumuna 
bilhassa işaret ediyor . 

Habsburglann emlaki 
geri verilecemiş 

Viyana: 28 (A. A.) - Habsburg· 
lara aid emlakin pek yakında bu 
Hanedana iade edileceği söylenmek

tedir. 

Bir beyanname 

Londra: 28 [A A) - Amele 
Partisii umumi komitesi, prensipleri
ni müdafaa için kanlarım döken ls
panyol amelesine hitaben bir beyan
name neşretmiştir. 

Türkiye ve Filistin 

lrakta, Filistine yardım komitesi, 
Türkiye Cumur Reisine bir telgraf 
çekerek kan dökıilmesini durdurmak 
üzere lngiltere hükUmeti nezdinde 
teşebbüste bulunmasını rica etmiştir. 

Lübnanda yenilen et 

Geçen albay zarfında Lübnanda 
41,850 koyun, 5830 keçi. 4125 sa· 
ğır, 471 domuz kesilmiştir. 

Sovyetler Birliğinde 
Devlet bandosu 

Moskova: [T ass] Sovyetler Bir
liği sanat işleri komitesinin karany 

la bir Devlet bandosu teşkil olun· 
muş ve kıymetli artist Sveşnikov 
bunun başına getirilmjştir. 

Ayrıca gene bu komitenin kara· 
nyla bir Sovyetler Birliği Devlet 
senfonik orkestrası da vücuda geti
rilmiştir. 

Yeni bir altın madeni 

Moskova: [T ass] - Ural mınb· 
kasında Sverdlosk civannda bir ır· 
mak altında, altın madencilitiede 
pek az görülen bir tarzda, bir ma 
den kuyusu kazılmışbr. 

Bn kuyu vasıtasıyle, son zaman· 
Jarda o mıntaksd keşfedilmiş olan 
albm tazla Çuar:tı madeni ifletilc. 
cektir. 



Sahıfe : 2 

• • • 

Ucuz etin de yahnısı iyi olabilir .. 

« Ucuı, e tin yahnı ı yenmez! » derlerse de, ne yalan söyliyeyim ben 
Adanada kilosu 20 kuruşluk etden 'yapılma güvecin lezzetine doyaına
dım1 . Evet, kilosu yirmi kuruşa koyun eti, h~ın d e buz-gibi yağlı ve mez
baha fı go unda dinlendirilmiş olmak art Je .. Vakıa , belediye etin kilosu
na o tuz kuruştan narh koymuştur ama, işini bilen b'r iki kasap, belediye 
narhından yüzde otuz uç aşağısına et satıp para da kazanıyor. Artık siz 
belediye narhına esas olan hesaplann ne kadar esaslı ve sağlam olduğunu 
bununla olçebilirsiniz 1 

Mahimya sıc k mevs:mde peket enmez . Ağır olur , çok su içirir di
ye . . Ha bukı Ad na ~chr'nin, en çok et yenen mevsimde, yani kı.şm, bile 
günluk e mı et rfıyall v sati olar .. k 150 go\deyi geçmezken ; bu sıcak 
günlerde ve halkın bü) ~k bir kısmının bağlarda , yaylalarda . şurada bu
rada olmasına ragmcn yalnız ucuz et satan iki dükkfindaki günlük sarfiyat 
90 govdeyı bulu) or muş . Diğer otuz .. u kadar diikkflnın satışları da 
başka .. 

Bu miiş. hededen :;.u netice çikıyor ki , eti ucuz satmanın çaresi bulu
nursai et yiyenlrr n sayısı en nşağı şimdikinin iki misline ulaşacak . 

Bır milletin ref.-h dereces'ni ifade için eldeki olçülerin başında et ile 
~eker gelir derler. Şeker mecefesine geçen ) ıl hükumet miimkun olan ça
reyi buldu ; fintları ucuzlatt ı. Ve aradan çok geçmeden oğrendik ki, şeker 
istihliiki ) üzde bilmem ne kadar artmış . 

Et i i, Belediye işidir. Binaenaleyh Belediye mezbaha resminden, dük
kan kirasından fılandan biraz fedakarlık etse; sonra , Koyun piyasalarını , 
kasaba maliyet fiat mı filan da iyiden iyiye ve inceden inceye hesap eylese 
ve ona gore ne şisi , ne de kebabı yakmıyacak bir narh koysa, eminim ki 
et f ıatı normal bir hadde düşer ve is tihlii.k de bir hayli çoğalır . 

Şu ha1de yahnisi yenebilen ucuz. eti, daha ziyade be1ediyenin alacağı 
ciddi ve radika) bir tedbir temin edebilir. Hem, ha lkın sağlığı bakımından 
da buna lüzum vardır. Çünkü meşhurdur: 

" Et giren govdeye dert girmez 1,. 

Fransa' da solcular ve 
sağcılar arasında 
milliyetçilik· yarışı 

14 Temmuz IJllllÜ. hrmsız milli 
ba1ra11w111ı li.rcrıle kuılaTıma ı, bütiin 
harı sa da nullı) Ptçı /ı/, t e buuun bağlı 

O du 'U tfı TJl()f, ra L f hiirrı')l'l <11/llf, ~L 

lelıırıe l U) iik ıcz ılıi'rler '01 ı lnıas11uı 
u· ı lr of mu (111 r. 

lJ ' miınas.ıllt't/~ oğtı tc solcu n
z ı:I r rı '} a::dı/...ları mcılı a r, lu ı ık ı 

{,!. rup ara rıda ôdcta bır milli) cıç ılı: 

'\ arı ı <~lamı§ ol ıı ı hıssrnı ıcmı k
lı dır. 

Bu ) n~ılardurı eıı rıtrremn pııır ıı

L ırı Wjfl n a alnonı:: : 

Sovyalistlerin fikri: 

Poulaire gazetesi yazıyor: 

14 Temmuz 1936 saıl günü, ü
midlerini ilan etmeye gelmiş bir mil
yondan fazla insan için bir mübarek 
gün olmuştur. 

Bu memleketimizde ilk defa va
ki olmakta, ve, yaşadığımız ğünlerde, 
büyiık bir milJi ve. tarihi hadise 
ehemmiyetini almaktadır. 

" Gittiler ( halk yıgınJarı ) , as
kerlerin ve bilhassa subay okulu ta
lebelerinin muntazam sıraları karşı
sında ; top , otomitralyöz , tank 
gibi makinalı silahlann kudreti kar
şısında hayran kaldılar . Gururla 
başlarını yukarı kaldırarak cehen
nemi bir gürültü ile geçen tayyare 
filolarını seyrettiler . 

Ve bu sabah aşkın solcu gaze· 
leleri okurken bu büyük askeri gü· 
nün heyecanlarını canlandıran tas 
virler buldular . Vaillant - COu
turier'in bütün lirizmi coşmuştu . 

Fakat, içlerinde bazılan , dü· 
şünceye dalarak , kendilerine göste
rilen bütün bu mükemmel silahların 
böylece teşh irini aşikar bir " harb 
haleti ruhiyesi ,, yaratan , " tahrib 
ve ölüm silahlan ,, olmaktan ne za
man çıkbğını belki kendi ken
dilerine soracaklardır . 

Dün Adana buram 
buraın ter döktü !. 

Hararet derecesi 38
1 

di . Sıcaklar daha 
artacakmış 

1 Dün . şehirde müdhiş bir sıcak 

' 

vardı . Kuzeyden esen sıcak bir rüz· 
gar boğucu bir tesir yapıyordu . 

1 
Askeri hava rasattan aldığımız 

~ 
malumata göre : dün zevaldan sonra 
okunan t:tzyiki nesimi 751,5 milimet
re idi . En çok sıcak 37,5 , en az 
sıcak santigrad '.22 yi gösteriyordu . 

Rütubet yüzde 22 ve rüzgar ku-
zey doğudan en çok kuvveti saniye
de 15 metreyi bulmtıştu . 

Rüzgar bu istikamette devam 
ederse yarın ( bugürı ) sıcak daha 
artacaktır. 

Şeh;rimiz elektrik 
şirketi 

1 Büyük bir bina yaptırıyor 

1 işittiğimize göre ; şehrimiz elek-
trik şirketi, a<:keri fırka civarındaki 
arsasında biiyük bir bina yaptıracak
tır . 

Şirketin yaptmıcağı bu bina ça
lışma dairesi olarak kullanılacak ve 
bütün memurları burada çalışacak· 
tır . 

Şirket uzun zamandanberi, böyle 

1 bir bina yap,brmak teşebbüsünde 
bulunmakta idise de Berlindeki umu~ 
müdürlüğünden böyle bir tahsisat 
almak kadit olamamıştı . Nihayet 
son teklif üzerine, bir kaç gün evvel 

: Bcrlinden muvafakat cevabı gelmiş 
ve yapılacak bina İçin 30,000 lira 
kadar tahsisatın verilebileceği bil· 

ı dirilmiştir. 

Şirket pek yakında inşaata baş 
lıyacakbr. 

1 

Ziraat bankası 

Yeni müdüru şehrimize 
geldi ve işe başladı 

Eskişehir ziraat bankası müdürti 
iken şehrimiz ziraat bankası müdür
lüğüne tayin edilen Ramiz, dün yeni 
vazifesine başlamıştır. 

Ramizin Eskişehirde bulunduğu 
müddet içinde çiftçilere ve banka 
müşterilerine karşı gösterdiği kolay· 
lık ve bu yüzden muhitte kazandığı 
yüksek sempatiyi yakinen bildiğimiz 
için Adanamızda da ayni temiz me· 1 
sai ve muvaff akiyeti göstereceğin
den eminiz. 

Ziraat ve iş 
bankalarının 

Güzel bir teşebbüsü 

iş ve Ziraat bankaları , lzmirde 
üzüm fiatlarının istikrarını temin et· 
mek İçin kurulan Tariş gibi , Tür
kiye elm;ı ihracatını tanzim etmek 
üzere de bir şirket kuracaklardır . 

1 
Geçen ay içinde , ıneyve istih

sal mıntakalnrında, Ekonomi bakan
lığının yaptırdığı etüdlerden sonra 
bu şirketin kurulmasına karar veril
miştir . 

Şirket , ilk olarak Karadeniz sa· 
bilinde Atinada bir kuru elma fab
rikası kuracaktır . Tabiatin istanda· 
rize ettiği bu havali elmalarından 
bir kısım yaş olarak ihraç edilecek 
ve geri kalan kısmı makina ile so
yulup kurutulduktan sonra dışanya 
gönderilecektir . 

Bir çok Avrupa piyasaları ve 
bilhassa Almanyanın yaş ve kuru 
elmalarımız için iyi bir mahreç ola
cağı kuvvetle umulmaktadır . 

Şirket Atinadaki fabrikada mü
tehassıs işçi yetiştirdikten sonra di· 
ğer elma istihsal mıntakalarında da 
fabrikalar açacakbr. Fabrika için 
bir mütehassıs getirtilmektedir . 

iki milli bankamızın elmadan 
sonra , diğer meyveler üzerinde de 
meşgul olacağı haber verilmektedir. 

imkanlanmızı ihmal etınen!n nafile 
olacağını ve Fransızlara , sulhçulu
ğunl köylerimizi ve şehirlerimizi 
korumaya muktedir bu silahlara 
istinad etmesi Jazımgeldiğini gös
terme~ti. 

V c kimse aldaomazdı . 

Kız kardeşine ta- ı 
banca çekmiş 

- :-"'!l 

Arazi ~vergileri 

Hakında maliye vekaletinin 
bir emri 

Bina ve arazi vergilerinin vilayet 
hususi idaresine devri dolayısiy~e, 

hasara uğrayan arazi vergilerinin ne 
suretle tahakkuktan indirileceği hak 
kında Dahiliye vekaleti vilayetlere 

b:r tamim göndererek hu hususta 
Vekaletten mezuniyet alınmasını bil
dirmiştir. 

Arazi vergileri için 2 ve bina ver· 
gileri için de 4 taksit tesbit edilmiş
tir. Hususi idareler bu günlerde talı- 1 
siıata başlıyacaklardır. 

Yalnız dahiliye w~kaleti ile,Ma
liye vekaleti arasında, 2871 numara· 

Iı kanunun 8 inci maddesinin sureti 
tatbiki üzerinde, bir noktai nazar 
ihtilafı çıkmıştır. 

Mali sene tahsilatı tahakkuka e
sas ittihaz edilirken, sabıka ve ha-

liye tahsilatının her ikisi mi, yoksa 
bunlardan yalnız haliye tahsilatının 

mı nazan dikkate alınacağı bu ihti
lafın ınevzuunu teşkil etmektedir. 

Her ikisi birden göz önünde tu
tulduğu takdirde, idaareihususiyele· 
rin eline geçen mikdar çok azalmak· 1 

tadır. Bu yüzden hususi idareler büd.1 
celerinden tenzilat yapmak icabet
tiğinden, bazı vilayet büdcelerjnin 
tasdiki de geçikmiştir. 

Mamafih, bina ve arazi vergilt!
rinin hususi idarelere devri, nihayet 

mahalli idareleri ikdar ve terfih et
mek olduğuna göre bu !htilafın pek 
yakında halledilieceğini alakadarlar 
temin etmektedirler. 

İmtihanlar için 
talimatname • • 

Kültür bakanlığı mekteplerde 
imtihanlar için yeni bir talimatname 
hazırlamaktadır. Bunun için bakan-

Bergamada Tü 
eserleri 

Bir şaheser bulundJJ 

lzmir : 26 - ( Anadolu ) 
Bergama Antikite işlerinin tanzi 
de bulunmak için geçende Ber 
ya giden Antikite müzeleri Di 
törü Salaheddin Kantar, fzmire 
müs, kendisinden yapılan işler 
kında izahat isteyen Anadolu 
habirine şu izahatı vermiştir : 

" ... Yeni yapılan Bergama mü 
çok güzel ve manalıdır . 

Tasarlanarak yapılmıştır. Et 
revaklı üç dehliz ile dördüncü d 
lizde de salonlardan mürekkep 
tarzında bir binadır . 

Ortasında geniş bir avlusu u 
dır . Ayni zamanda askilepyon 
zefs ve diger ~ mabf'tler tarzınd 
dır . bu 

Müzelik en kıymetli eserler 
dehlizlere ve salonlara güzel bir ta 

çim ve intizam ile konulmuştur · '' 

Müzeninin bitirilmesi ger 
bazı noksanları vardır ki, bunlar 

çalıştık . Akropola yapılan yeni, 
lun da noksanı tamamlanacaktır mu 

Müzenin ve bu yolun 29 T 
evvel bayramında resmen açılın 
münasip olacaktır . 

Bergama Müze Direktörü a 

Vet 

bir şey daha düşünmüştür ki bu kıı 

Vet 
nevi şahsına münhasır olan Ber Ve 
mayı bir kat daha yükseltecek du 
zenginleştirecektir, . 

Bu tasavvur ise açık bir Tii re 
asan f!1ÜZeSİ yapmaktır . 

Arap camii denilen ve harap 
duğu için bundan evvel yıkılıp 

haline gelen Selçuk tarzındaki 
miin Arap mimarisi nüfuzu ile 
çuk tarzında yapılı gayet güzel 

kıymetli minaresi bu arsada çok 
metli ve mükemmel bir Türk ab· 
si olarak durmaktadır . 

işte bu minarenin etrafına ve 
arsaya Bergamadaki eski Türk 1 l'\a 

leri ve yazılı, işlemeli taşları bir Ye 

müze olarak kullanacak ve ar 
bir park haline getirilecektir . 

Bu eserlerin tarih, sanat, 
bakımından ayn ayn yüksek kı 
lcri vardır . 

Buna muvaffak olunursa ki 
olunacağına şüphe etmiyorum 
diger Antikiteler nazar noktası 

lne 

tes 
ku 

lıkda teşkil edilen bir komisyon bi 
rinci teşrine kadar çalışarak yeni ta- 1 

limatnameyi hazırlıyacaktır. ı' 
" nev'i şahsına münhasır ,, olan 

Köy mektepleri için de yeni bir j gamada gene " nev'i şahsına ırı ctr 
kıraat kitabı hazırlanmaktadır. 1 hasir " bir Türk eserleri vücude ıcI 

lecektir . ler 

Milli, çünkü Paris, bütün milli Milliyetçi komünizm: 1 • 

ydçi, inkilapçı ruhuyle, hürriyet di- Yukakıdaki satırlara cevap ve- iki alay : 

Uyurken ceplerini karış
tırıyorlardı fakat .. 

/ Kiiltür Bakanlığı yüksek m~ .. 

1 mının da isteği bu merkezdedir · ırıs 
sar 

Çünkü tarihi kıymeti haiz 
nini güden Fransız vilayetlerinin he- ren La Republique gazetesi diyor ki: 
yecanlı imanını yankılamıştır. Massiani Rusyada ulup biten-

Yaşamağa azmetmiş Cumuriyet- leri şüphesiz ki bilir. Sosyalist Rus-
çi savaşçıların tac::ıdıkları levha üze- ya yeniden yurdcu olmuştur. Fransa 
rinde "hürriyet veya ölüm" sözleri veya hiç olmazsa Sosyalist - ko-

okunuyordu.J münist Fransada , yeniden şiddetle 
Tarihi; çünkü hükümet merkezi yurdcu olmaktadır . 

halkı, bakanlarına karşı, onlara gü. 
vencrek ve onlan karşılayarak, sar- 1 Solcu yurdculuk: 
sılnıaz Öir irade ile, halkçı hüküme- J L M t" 1 · d · h ı 

• • A • • • a a m gaze esr e yem a -
tın rı)akar muhalrflenne bır kerre kr d l ğ k d d' 
d h 

. n yur cu u unu ay e ıyor : 
a a göstermiştir ki bütün teşeb- B ·d · · d k .. . u geçı resmını seyre en arı-

busleı ı akamete mahkumdur. k h"Jk h ı v • b' .. .. . ı. . . şı o ayran ıgını yem ır şe-
Halkç·ı· hukumetın m~ ,alıflerı, kilde ızhar ediyordu . Sık sık işiti· 

bundan boale, sarsılmaz bır duvara len eski " yaşasın ordu! ,, seslerine, 
çarpacaklardır. Ve bu hükümet, Cu· .! halkçı partilerin emirleri üzerine 
muriyetçi ve i.şçi yığınla:ı~ kat'i ve -" yaşasın cumhuriyetçi ordu ! ya-
heyeca1 Jı tasvıb ve ~evgısınden al- şasm hükumet ,, ve aynı zamanda 
dığı. l:uvvetle, mamaları kırarak, " yaşasın halkçı birhk ,, haykırışları 
eserını tamamlıyacaktır. karışıyordu . 

Birleşımş bir millet doğru görüş Bu belki bir rıcvi humma yaratı. 
le hadiselere istikamet vermiştir. yordu : , fakat bu orduyu övmek hu-

Hadıselerin bu yolda yürümesini susunda herkesin derin bir surette 
hiç bir şey durduramaz. birleştiği görülüyordu ve yeni silah. 

Sağda hayret 
larımızla birlikte , dünyaya , irade. 
sini saydırmaya azmetmiş bir mille · 

Radikal Oeuvre gazetesi iki te
zahürün eşit kıymetine işaret ediyor: 

Sabahleyin , sulhu istiyen , her 
zaman içın ideali umumi silahsızlan· 
ma olan , fakat kendi müdafaasını 
kendi temin etmeye azmetmiş bir 
memleket namına , sakin halkın te . 
zahürii . 

Öğleden sonra, iki ay önce, 
elinde rey pusulası ile fikrini bildir
miş olan , ve zaferinin yemişlerini , 
ne dogrudan doğruya bir tecavüze, 
ne de kendisini dağıtmaya çalışan 
hiyleye kaptırmamaya azmetmiş 
olan bir millet namına , sakin kuv· 
vetlerin bir Laşka tezahürü . 

Üç renkli bayraklara k.zıl san 
caklar karışarak , biribiri ardından 
Marseyyez ve enternasyonali söyli
yerek , bir milyondan fazla Fransız 
daha iyi bir istikbale olan umudları· 
nı izhar için saatlerce aktılar . 

Bu geçişin ifadesi sükun , fakat 
aynı zamaMda demokrasinin önünde 
durulmaz kudretidir . 

Libertc gazetesinde 
Ma;.>sıanı dıyor ki : 

Martial 
tin birlik manzarasını da gösterdiği· Bulm'un nutku: 
miz hissediliyordu . 

Dun mevzuubahs olan , dıinyaya 
lntransigeant gazetesinde Bulm
- Gerisi üçüncu sahifede -

Y arbaşında Bursalı Süleyman 
kızı Hikmet isminde bir kadın dün 
polise müracaat ederek : kardeşi 

Hakkının kendisine tabança ile hü
cum ettiğbi ve ölüm tehdidinde bu· 
lunduğunu iddia etmiştir. 

Hikmetin bu ifadesi Ü7.erine po
lis işe derhal vaziyet etmiş ve Hak

kıyı tabançasile birlikte yakalamış 
tır. 

Hakkı, böyle bir şeyin vaki ol· 
ınadığını iddia etmektedir . Zabıta 
tahkikatı derinleştiriyor. 

Polis teşkilatı kanunu 

Polis mesleğini yükseltecek ve 
'polisi terfih edecek yeni esasları 

muhtevi bolis teşkilatı kanunu 
projesi, maliye vekaletinin tetkikin: 
den geçerek başvekalete sunul
muştur. 

Misis nahiyesi müdürü 

Misis nahiyesi müdürü Behcet 
Şenolun namzetlik müddeti bitmiş 
olduğundan vekaletçe asaleti memu
riyeti tasdik edilmİştir . 

Dün, köprü başında sabıkalı yan
kesicilerden Keleşli Ali ve Kel Zilfo 
adında iki sabıkalı, harmanlarda ça· 

lışan amelelerden Mehmed oğlu Ha· 
san ile Kadir oğlu Alinin kırda uyu· 

duklan sırada ceplerini karıştınrlar. 
ken cürmiiıncşhud halinde yakalan
mışlardır. 

Zabıta, haklarında kanuni mu
amele yapmıştır. 

Yeni bir kitap 

fstanbul üniversitesi edebiyat fa
kültesi tarih ve coğrafya kısmı me 

zunlarından v~ Adanamızın yetiştir
diği değerli gençlerden bayan Fah
riye Arık " Onbeşinci asır tarihcile

rinden Neşrinin hayat ve eserleri ,, 
hakkında derin bir tetkik mahsulü 

oları küçük bir kitap çıkarmıştır . 
' "Osman bey ve Orhan bey" devir

lerinin incelenmesini ihtiva eden bu 
güzel kitabile Fahriye Ank, milli 
kütüphanemize yeni bir değer kazan
dırmış oluyor. 

Kendisini bu muvaffakiyetinden 
doJayı kutlarız. 

zarların birer park halinde muhal le 

fazaları bundan evvel bütün vili> 
lere emir ve tamim edilmiştir . 

, 
Suni kauçuk endüstrısl 

Moskova : (Tas ) - Sov 
ler Birliğinde suni kauçuk jmal 
büyük adımlarla ilerlemektedir · 

1933 yılında bu alandaki isti 
sal 2, 190 tondu . 1935 yılında 
25 bin tondan fazla suni kauç~ 
timal mevkiine çıkanlını\tır . 

Vücude getirilen ve muvaff 
yetle tatbik edilmekte olan pr 
göre , 1937 yılında suni kavuÇ 

fabrikalannm faaliyeti o derec 
alacaktır ki Sovyetler Birliği ar 

o yıldan itibaren her türlü kau 
ithalinde bulunmıyacaktır . 

.._ 

Kırmıt nahiye müdüril 

Ceyhanın Kırmıt nahiyesi nıÜ 
rti Nuri Kaya tekaude sevkedi\ · 

kın 
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ir 8Panyol ihtilalinin iç yüzü Fransada solcular 

:hl 

r ayyare ile ihtilalciler 
ortasına inen Fransız 

ve sağcılar arasında 
milliyetçilik yarışı 

) 
nıİ' 
·ga 
)iri 

gazetecileri 
:eh F açistlerle, kralcılar ölmeğe karar ver

nı dikleri halde hiç te beraber yaşamağa 
ıüı niyetleri yok gibi görünüyor 
~tt ------ ·-------
~~ General Mola ne diyor? 

Dünyayı alakadar eden çok kanlı ve nadir göriilmü§ bir şiddetle devam 
p eden ispanya ihtılali Fransayı ve Fran51z efkarı umumiyesini bır çok bakım-
dı larda11 daha hususi. bir §ekilde alakadar etmektedir . 

Fransız matbuatının yü•lerce muhabirini ıhıi/(ilin içiııe kadar sevk etmesi 
bu alakamn güzel bir numunesidir . 

Pariste çıkmakta olan Pari• Soir gazetesi, hususi tayyaresirıi ihıil{ilcıların 
lcıkıbine memur eımı§, ve ta)•yare içinde bıılunan guzctecilori ihtilat kuvveıle
rınin arasıııa iııdirmeğe ınuvak olmuştur : 

Bu ınuharrirlerden birisinin gazetesine gönderdiji çok heyecanlı ve me
raktı röportajı biz de okuyucularımıza naklediyoruz : 

Burgos 23 - Burgosta ihtilal 
llıuzaffer oluyor . Halk ihtilal kuv· 
Vetlerile kaynaşıyor . 

~ Mütemadiyen F açist milisleri ve 
~~~erlerle dolu kamyonların geçtik
e,ı görülüyor . 

~ k Bütün yolların uzunluğunca genç 1 

3c 12 veya delikanlılar, ihtilal kuv- ' 
rg Vetleri erkanı harbiyesinin verdiği 

Vesikayı sormak için yolcuları dur
duruyorlar . 

iİ Kralcı ıönüllüleri bir kırmızı be-
te ayırmaktadır . 

p B Dün saat 14 de Ceneral Mola, 
aıt h~tgoz'a geldi . &Bindiği tayyare , 

ukuınet kuvvetlerine mensup Ce
c Oetallardan Munes'in içinde esir e<lil 

dj·· 
&ı tayyare idi . 

h 
Muvasalatı ilan edilir edilmez 

alk hakikaten fevkalade bir he· 
~~anla erkanı harbiyenin bulundu
gu binanın önüne koşmuştu . 

1 Ceneral Mola binanın balkonu· 
!~ na çıkarak halkı teşvik edici ve he
~ Yecan verici güzel bir nutuk söyle

llıeyi ihmal etmemişti . 
Bu sırada bir hükumet tayya· 

~esi başlarımızın üzerinde dolaşma· 
&a başladı . 

Kalabalığın bulunduğu yere doğ· 
, l'\ı döndü . Fakat , bir ihtilal tayya

~:si derhal takibe koyuldu . Ve hü
Umet tayyaresini hiç bir zarar ver

llıeden inıneğe mecbur etti . 
Ceneral Mola bizi derhal kabul 

etti . Tayyaremiz Burgos üzerine 
re~diği zaman ihti!alcılar bizi kendi· 
Ctıne boınbardmana geldiğimizi 
~anııetmiş ve derhal bir , cok silahlı . 
ınsan tayyare meydanının etrafını 
satmıştı . 

I Ceneral Mola bana şunları söy· 
edi: 

. " - Biz asi değiliz . Biz lspanya
Yı marksism'den kurtarmak isteyo
~uz . Ve bu iş de bir kaç gün için

e olacaktır . 
Şimal ordusu ile mutabık kala

tak Madrid muhasarasını hırzırlıyo · 
l'\ız 

l:iükumet Galvo Sotelo öldürt· 
tııekJe kendisi de intihar etmiştir . 

Bu cinayetin mes'ullerini adi bi
;~r k11til olarak muhakeme edece· 

' !(iz 
" k Erkanı harbiye bana vaziyet hak 

·ında şu malumatı veriyor : 

Bütün Şimal milliyetperver ha
·eketin elindedir. Toled şehri de 
liarbiye mektebi talebelerinin yap-
tılh 1 k 1 1 - . . <>• ıare et e e e geçmıştır. 
I Maden aınelesinden mürekkep 
~17vatli bir gurup Palancia üzerine 
YUJiiyordu. Fakat motörlü bir ba
tatyamız tarafından süratle imha 
ediid· 

ı. 

Sen Sebastiyan dün saat 16 da 
tııilliyetperv·.rlerin ı;line düşmüştür. 

Ceıieral Batet ve Mena Burgos'da 

almak niyetinde bulunan Ceneral 
Goınez ise Portekiz hududunda ya
kalanmıştır. 

Muntazam kıt' al ardan ve milli 
Milislerden müteşekkil üç büyük kol 
iki gündenberi Madrid üzerine yürü
mı:ktedir. 

Her gurup mükemıııel surette 
techiz ve kuvvetli bir topçu ile tak
viye edilmiş binlerce kişiden mürek
keptir. ileri karakollarıır.ız Madridin 
seksen kilometre yakınına kadar var
mıştır. 

Madrid üzerine 
yürüyüş 

Ceneral Mola'da bizzat kuvvetli 
bir kıt' anın başında olmak üzere bu 
gün Madride doğru yola çıkacaktır. 
Hükumetin Afrikadaki fevkalade ko
miseri Alvarez Buyella öldürülmüş
tür. 

İşte Ceneral Mola'nın r~sıni teb
liği: 

"Şimal ordusu, içinde kuvvetsiz 
ve otoritesiz bir hükumetin bulundu. 
ğu Madride doğru ilerleyişine devam 
etmektedir. 

Bütün ordu, Marksist cephesi 
aleyhinde birleşmiştir. Navar, Astu
ri, Kasti, Golis, Argon ve hemen 
bütün ispanyanın garnizonları, ye· 
gane gayesi milletin kurtuluşu olan 
milli harekete sadıktır. Yarın Mad
rid üzerine yürümekte olan kola ye
tişeceğiz . ., 

Sansürün dün gece postaya ver
meme müsaade ettıği telgraf burada 
bitiyor. 

Fakat telgrafcılar şerefleri üze· 
rine yemin ederek, telgraf hattının 
bozuk olduğunu temin çalışıyorlar . 
Filhakika önlerinde çekilmek bahti
yarlığına mazhar olacakları çok şüp
he olan bir yığın telgraf da 'bekle
mektedir. 

Ceneral Mola'nın erkanı harbi 
yesinden Albay Arruiz bütün bizim 
ricalarımıza büyük bir kibarlık ve 
aynı zamanda derin bir istihza ile şu 
cevabı veriyor: 

- Harp bu!.. 

Yalnız büyük bir iyilik olmak Ü

zere tayyaremizi bize üç saat için 
iade edeceğini ve tayyarenin sonsör 
şdilıniş telgraflarımızı Biyariçe götü
rüp dönebileceğini söylüyor. 

Ve tayyare dönünceye kadar da 
biz rehin olarak tutulacağız .. 

Hareketinden evvel pilotnuınuz 
geri ye döneceği, ve orada ihtilale 
ziyan verebilecek tek bir kelime bile 
söy_lemiyeceği hakkında şeref sözü I 
verıyor. 

F açistler ve milliyetperverler 

~sir edilmişlerdir. 1 Şehirde şimdi, başlarında kırmızı j 
Maden ame!el~r!ni silah altına bir bere, ve kollarında üzerinde 

- ikinci sahifeden artan -

un nutkunu tefsir eden Gallus di
yor ki : 

Başbakan demiştir ki : " Fran
sanın bu günkü vaziyetinde terak
kinin devamı hakiki nizamın esaslı 
şartlarından biridir . 

Her duruş, ve daha fenası her 
gerileyiş kargaşalık olacak veya 
kargaşalığa sebebiyet verecektir . " 

Bu şu demektir ki, her inkilabı 
hemen bir yenisini takibetmek İcab. 
edecek ve böylece hükumet bir da
kika bile durınıyacağı bir sele ka · 
pılmış olacaktır . 

ilk sözlerinde Blum, uzun soluk. 
lu bir esere giriştiğini söylüyordu. 

Bu gün eyle ğörünüyor ki ayni 
lisanı kullanmıyor . 

Bir yandan yığınlar aceleden ko· 
runmaya davet ediyor, öte yandan 
kendisi de aceleye kapılmış görü
nuyor. 

Bununla beraber, kendisi, işçi
lerden fabrikaları işgalden vazgeç· 
melerini tekrar ist.eıniştir . 

Onlara izah etmiştir ki, bu tak
tikte devam edecek olurlarsa. hü
kumetin vazifesin' güçJ.,ştirecek ve 
halkçı birliğin dağılmasına sebebi
yet vereceklerdir . 

Fakat şurası da dikkate değer 
ki bu sözler alkışlanmamış, bilakis 
terakkinin devamını ifade edenler 
alkışlanmıştır . 

Komünistlere gelince : 

L'Hummanite gazetesinde Vail· 
lant - Couturier yazıyor : 

Dünkü günden sonra, yalnız mil· 
!eti kendi kendisile barıştırmış Col
makla değil, ayni zamanda orduyu 
da milletle barıştırmış olmakla övü· 
nebiliriz . 

Kendilerini evlerinde sanarak 
Roma veya Hitler usulü selamlıyan 

Faşistler ordunun geçtiği yerlere 
dizilmişlerdi . 

Bunlar az zamanda halk dalga
ları arasında kayboldular . Hakiki 
milletin Marseyyez'i hunların şarkı

larını boğdu . Ne didişme, 'ne şid
det . Fakat küfürlerine yalnız şu ses 
!er cevap veriyordu : 

" Yaşasın Cumhuriyetçi ordu 1 " 
" Yaşasın Cumhuriyetçi Fransa 1 " 

Resmi kürsüde arkadaşlarımız 
Duclos ve Ramette, hükumet aza
larının yanında geçidi seyrederlerken 
Parisin işçileri, kaldırımlar üzerinde 
uzayan bir şerit halinde, çocukları, 
kardeşleri olan askerleri selamlıyor· 
!ar ve askerler de onlara bir tebes
sümle sanki " Cumhuriyeti müdafaa 
hususunda bize güveniniz " diyor· 
!ardı . 

renkli bir haç bulunan yeşil Pazvant· 
lı bir çok ihtilalcı dolaşmaktarlır. 

Bunlar köylü kralcılardır. Bila
istisna hepisi de pelerin gibi birer 
battaniye atmış, cumhuriyet veya 
sendika kelimesini eşittikleri zaman 
hakaretle yere tükürüyorlar. 

Ve bana öyle geldi ki, mavi göm• 
!ekli façistlere de pek iyi bir gözle 
bakmiyorlar. 

Bu iki parti ye mensup bütün ih
tilalcılar aynı barikat önünde ölme
ğe karar verdikleri halde beraber 
yaşaınağa hiç te niyetleri yok gali
ba .. Henüz pek az hissedilecek bir 
derecede olan bu ayrılık bilhassa 
sansür de kendini gösteriyordu. Tel
grafları yazarken; Albay bana : 

- F açist mili isleri ve kralcılar 
diye yazmayınız .. F açistler ve mil· 
liyetperverler diye yazınız. 

iki dakika sonra diğer yüksek 
rütbeli bir ihtilalcı zabit telgraft1111 
façist kelimesini siliyor ve " ıneşrui 
yetciler ,, kelimesini yazıyor. 

Cumhuriyetin~ başar 

1 1 mağa başladığı BELEDİYE İLANLARI 
yüksek endüstri :-...----------------= 
.- Birinci sahifeden artan -

fabrikasının 1935 son teşrin ayında 
Gemlikte temeli atılmıştır . inşaatı 
ilerlemekte bulunan suni ipek fab
rikası parlak , yarı parlak ve mat 
olmak üzere muhtelif numaralarda 

günde 1000 kilo suni ipek ipliği imal 
edecek ve bu imalatin ilerde iki mis· 
!ine çıkarılması mümkün olacaktır . 

Maden endüstrisi sahasında kü · 
kürt ve sömikok fabrikası bir sene
denberi çalışmaktadırlar . Bu sene 
bu iki fabrikaya, her memlekette 
endüstrinin bel kemiğini teşkil eden 
demir ve çelik fabrikasının il2vesi 
hazırlıklarına başlanmıştır . Kara· 
bük' de kurulacak olan bu mühim 
fabrikanın ihzari inşaatına önümüz· 
deki eylülde başlanacak , asıl inşa 
ata da 1937 bidayetinde girişilecek-
tir . 

Karabük' de kurulmasına karar 
verilmiş olan Çimento fabrikasının 
bütün ihzari etüdleri hazırlanmakta
dır . 

Tesis edilecek Seramik fabrika
sının da ham madde tetkikleri yapıl-
maktadır . Alınacak neticeye göre f 

olunacaktır . 

31-Mayıs-937 tarihine kadar Kanarada kesilen kasaplara ait hay
vanatın sakatatı satılmak üzere açık artırmaya konulmuştur . 

ihalesi Ağustosun 6 ıncı perşembe günü saat on b~şte belediye encü
meninde yapılacaktır. Muvakkat teıninat_ı dörtyüz elli liradır. 

isteklilerin şartnamesini görmek üzere her gün yazı işleri kalemine ve 
ihale günü de teıninatile birlikte Belediye encümenine gelmeleri ilan olu-
nur . 7118 21-25-29-2 

Kapalı zarf usulile satışa çıkarılan zahire borsası önündeki Belediyeye 
ait 1855 metre murabbaı arsanın yapılan ihalesinde teklif olunan bedeller 

liiyik had görülmediğinden bu arsa bir ay içinde pazarlıkla satılacaktır . 
Muvakkat teminatı 835 liradır.isteklilerin her hafta pazartesi ve perşembe 
günleri öğleden sonra muvakkat teminatile birlikte Belediye encümenine 
gelmt!eri ilan olunur. 7143 

Koyun eti 20 kuruşa 

Kasaplar çarşısında halin İçerisinde 27 numaralı dükkanda Koyun 
etinin kilosu yirmi kuruşa satılmağa başlanmıştır. 7141 1-3 

fabrikanın yeri ve kapasitesi tesbit 

1 

Kimya ondüstrisi üzerinde tet- Adana 
kikler bitmiş ve kendir endüstrisi 

Ziraat mektebine girme şartları: 
üzerinde de tetkiklere başlanmıştır . 

Bakır endüstrisi için çalışmala
rın da Eti Bank tarafından ileri gö· 
türüldüğü göz önünde tutulunca tat· 
bikatı devletçe Sümer Bank'a hava
le edilmiş olan birinci~beş yıllık prog· 
raının ihtiva ettiği bütün faaliyet 
sahalarının ele alınmış olduğu görül· 
mektedir. 

Her halde ilk beş yıllık progra
mın , müddetinin dolmasından önce 
tamamiyle başarılmış olacağını bu
gün kati şekilde ifade edecek mev
kide bulunuyoruz . 

1 

Borsa encü-
meninden 

1- Orta mektep tahsilini bitirmiş olmak • 

2- Türkiye Cumhuriyeti tabaasından olmak 

3- Çifçi olmak veya arazisi bulunmak veya arazi sahibinin 
olmak, ve bunu vesaikle isbat etmek. 

4- Yaşı (15) den aşağı ve (19) dan yukarı olmamak. 

çocuğu 

5- Hastalıksız ve her türlü Ziraat işlerini yapmağa elverişli olduğunu 
hekim raporu ile tevsik eylemek. 

6- Orta mektep şahadetnamesi veya bunun yerine behemehal her 
dersten alınan dereceleri gösteren bir tasdikname ile nüfus ve aşı kağıt
ları, hüsnü hal mazbatası ve üç fotoğraf vermek. 

7- Mektep leyli ve meccani olduğundan tahsil derecesi içinde meşru 

ve mücbir sebepler olmadıkça mektebi terketmiyeceğine ve ettiği tak -

dirde mektepçe kendisine yapılmış olan masrafları ödeyeceğine dair nü· 
munesine göre noterlikten tasdikli kefalet senedi vermek. 

8- Yukarıda yazılı şartlar içinde mektebe girmek istiyenlerin en son 
20 Ağustos 936 tarihine kadar istenen evrak ve vesikalarla birlikte ve bir 

dilekçe ile Adana Ziraat mektebi direktörlüğüne baş vurmaları lazımdır. 
Müracaat edenler aıtasında gösterecekleri mektep şahadetnamesinde vey 

tasdiknamesindeki derslerden en iyi not alanlar derece sırasile kabul ve 
kayıt olunacaktır.7142 29-1-4 

Borsa salonunda Tüccar ve Sim
sarlar için yeniden localar yaptın- 1 

lacak ve salonun iç kısmı yağlı boya -----------------------------""!: 
ve dış kısmı da sulu boya badana 1 
yaptırılacaktır. Yapınağa istekli olan- Çı.ftehan Kaplıcası 
!ar Borsa muhasebesine baş vurarıık 
şartnameyi görebilirler. Üç Ağustqs 
pazartesi günü Borsada Komisyon 
huzurunda münakasaya konacaktır . 

28-29-30 7139 

------·-----..._ 
Seyhan Posta,telgraf ve 
telefon başmüdürlüğün
den : 

Adana ile istasyon arasındaki 
postaların taşınması bir sene müd. 
detle açık eksiltmeye çıkarılmıştır . 
Eksiltme 5 Ağustos 936 tarihinde 
çarşamba günü saat 16 da Adanada 
po~ta ve telgraf başmüdüriyeti bi
nasında yapılacaktır . 

Tahmin bedeli aylığı 200 ve te· 
nıinatı ınuvakkatesi 180 lira olup 
birinci derecede ipotek olmak sure· 
tile kefaleti bin liradır. 

Bu işe girmek istiyenleri(] kanuni 
vesikalarının ve muvakkat teminatın 
yatırıldığına dair sandık makbuzunu 
heyete ibraz etmeleri lazımdır.Daha 
ziyade malumat almak ve şartna 
meyi görmek istiyenlerin her gün 
saat 8 den 12 ye ve 14 den 17 ye 
kadar başmüdüriyete müracaat et
meleri ilan olunur . 

21-25-30-4 7116 

Açıldı 
Tabiatın bu büyük lfıtf ve nimetinden istifade ediniz 

Radyo aksiyotesi bütün dünya kaplıcalarınınkinden 
yüksektir 

Romatizma, Siyatik, Kum, Böbrek, Mesane taşı, Karaciğer ve mideden 
muztarip olanlarla Cilt hastalığı olanlar mutlaka bu ılıcaya gelmelidirler. 

Senelerce çocuğu olmayanlar Kudreti fatıranın bu feyzinden müstefit ve 
mes'ut olmuşlardır . 

Gazinosulokantası,fırını,kasabı,bakkaliyesi,berbdri vardır 

Her türlü esbabı istirahat mükemmeldir . Her şeyi ucuzdur 

Tren ücretleri yarı yarıya tenzilatlıdır 

Fiyatlar şunlar· Kuruş l 
dır : 200 Bir gecelik Odalar dört kişiliktir 

otel odası 

125 Bir gecelik ' 
taş odalar 

7 5 Birinci baraka 
50 ikinci ,, 

Fazlasından fark alınır. 

30 Hususi banyo l Bir kişi ücreti günde iki 
15 

Umumi " ~ defaya kadar 

1 
Yazın Çiftehana gelmiyenler kışın ağnlardan uyuyamazlar. Kışın çek-

tiğiniz iztirabı unutmayınız . 6979 
21 
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Liverpol Telgrafları 1 Kambiyo ve para 
28 ı 7 1936 İ~ bankasından alı nm ı ştır. 
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Adana A centesi : 

Rıza Salih Saray 

Türk sözü 

ı-~ R KiYE 

ll R.6.L\T 
BANKA51 

I 

--

29 Temmuz 1~ 

Gaip aranıyor 
Kuvvei milliye zamanında arka

daşım Adanalı Yus:ıf ve üçün 
Kafkas hücum taburunda Selani 
Yusuf isimlerinde iki arkadaşı 
kaybettim. Bende bir kaç kuruş 
cakları olduğundan gelip beni b 
malarının gazetenizle ilanını istirha 
eylerim. Beş gün zarfında müracaa 
etmeleri . 

• iş Bankası karşısında Anad 
Otelinde Mersin bahçe 

den Ali Haddat Oğlu 

lSMAIL 

7127 

Kaçakçılar vatan 

hainidir 

Hizmetçi aranıyor 

' l 

Evde hizmet etmek üzere bir a 
hizmetçi aranıyor . ldarehanemize 
müracaat edilsin . C. 

İkmale kalanlar 

okusun 

ı~ 

Orta mektep ve Lise sınıflanır ed 
da riyaziye, cebir, hendese ve fe nd 
bilgisi derslerinden ikmale kalnıı re 
talebeleri ikmal imtihanına hayırla et 
mak üzere bir kurs açtım . b 

isteklilerin " Türk Sözü " mal bil 
baasında 1. T. ve H. B. Rumuzla' td 
rına müracaat etmeleri . C. eril ; DA~A· · 

BİRİK T İ Q E N ' ı 11 _B_u_g_e-ce_n_ö_b_et_ç_i _e_cza_n_e...,c 

r) A f f AT • Hükumet civarında 
l ~~I [; Db Q 1 İstikamet eczanedir , - - - , ____ __, 

~~~~~.~~~----! • 

• 

Bebekl i Kil ise so ~k No. 11 

A. No. 11 B. Telefon 

No. 265 

Öz Türl- ., .. ,.,.a\ t sile kur:ılmuş tur 
ANKA~A BIRASlNlN YÜKSEK EVSAF! 

Yarım litre 
1 - 105 Gram 
2 385 .. 
3 32 
4 - 82 

' 5 325 . 
6 3,5 adet 

Alınacak gıdayı tcnıın 

Herkes gibi siz de : Bu 
rasın ı ıçiniz . Her yerde israrla 

6984 

Ankara Bira"1 
Ekmtktcıı 
Sütten 
Tereyağından 

Ellen 
B ılıktan 
Yumurtadan 
eder . 

besleyici sağlık koruyucu Ankara Bi
arayınız. Adanada toptan sa lış yeri : 

41' 

Sahibinin sesi acenteliğinden : 

·Yeni mağaza açıldı 

S ahi binin sesi Plak, g ramofon hakiki Kelvinator, buz do
lapları, dondurma makinaları , Vitrinl!'r. 

Mar:koni Radyo ve Radyo gramofonları , İsparton radyola rı, 
12 kat Cencral kamyon ve otomobil lastikleri , Fok-

lender fotoğraf ve malzemesi bu lunur. 

Vadeli satış yeri : 

Belediye karşısında Ş.Rıza İşcen yeni mağazası 
1 

F 
• 'd • Soğuk 

Sıhhatınız ı koruyunuz ve 1936 mo 

' deli yeni bir 

alınız : 

Yeni 

, F ri gi daire 

Frigidaire 

soğuk hava dolabı elektrik sarfiyatını 

yarıya yakın azaltan Ekovat 

kompresörü ile ınücl'lıhezdir. 

' 

• 
en 
illlı 
kıy 
~iik 
Çin 

eııı 

11ıht 
llıe " 

i\t rıgı aırehava do· 

!ahında muhafaza edeceğin i z 

gıdalar ve her nevi içkiler 

bozulmadan uzun müddet 

kalırlar . 

6748 31 
--------------- Seb --------- A.ııt 

Ek o vat Kompres6rlü Frigidaire 

diği zaman ne karlı bir i ş yapmış olduklarını anlarlar. 

sahip olanlar elek· 
trik faturası geJ· 1 

1 

Bu 

Seyhan Eczanesinde ilaçlar 

ıntakanın en iyi suyu olan Kay~delenle 
Eczacı tarafından yapılır ...• 

ve 

Parfümeri, tuvalet eşyaları Seyhan Eczanesinde 

F rigidaı· re' den daha üstün ve daha idareli 
dolabı yoktur . 

soğuk hava 1 rekabet kabul ctmiyecek şekilde ucuzdur. Eczanemizde hemevi ve mark8 
j Kolonya,Losyon, Esans, tuvalet sabunları, pudra, krem V. S 1 u'u .... 

Halep orada ise, arşın burada .... Geliniz, görünüz ve kanaat getir-
dikten sonra satın alını z . 7101 

Adres : Abidin paşa caddesi Ziraat Bankas ı karşısında . 

Muharrem Hilmi 

ı Celal Bayer 

13 
1 - Umumi neşriyat müdürü 

Dr. 
elg 

~ 
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Celal Bayer 
Adana Tiırlc sözü matbaası 
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