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Sovyet hareketleri Avrupayı telişa diişürdU 
Yakın şarkın dinam9su 1 ~iman ~arici~esi Sovyetlerin İspanyaya yardım şayiası 

1 nın yaptıgı neşrıyat 
Büyük şefimizin resmi altına bu sıfatı yazan bir 
Amerikan gazetesi , yazdığı bir yazı ile Türkiye 

ekonomik kalkınmasını övüyor 

urunu vustai osmanlı İmparatorluğu 
erine modern , planlı bir cumhuriyet 

Amerikada çıkan Current His. 
tory dergisinin Teşrin 936 sayısın
dan: 

Yeni Türk Cumhuriyetinin milli
~etperverlik , laiklik ve endüstrici· 1 

lıği k~ndisine dava edindiği tekrar / 
tekrar söylenmiştir. ı 

Bu gün , Türkiyedeki esaslı in
ktlablar , ekonomi sahasında olmak
tadır . Esasında bu değişmeler, zj. 
taatçilikten endüstriciliğe gidiş şek
linde oluyor ki burada makine tek
llİti esas rolü oynuyor . Bunun ka
takteristiği şudur : Ekonomik inkı
~~lar , Rusyada muvaffakiyetle tat
"llC edilmiş olan beş yıllık bir plan 

Çerçevesi içinde başanlmaktadır. 
Burada bizim maksadımız , Tür 

lciycdeki planlı ekonomik telikkile
tini , maksad ve gayelerini tasvir et
lrlck . metodlannı ve icraatını teba· 
~ ettirmek , Türk ekonomisinin 
lıtinad ettiği tabii kaynaklara işaret 
"-ele ve n~tice olank Türtc siste· 
~ muvaffakiyeti veya noksanı 
~)erinde tahminlerde bulunmak· 
tır 

Yezen : Herry Hovverd 

Amerikan l{azetesinın "yakın şar· 
k:n dinamosu,, diye tavsif elliği bize 
şerefli bir gurur teren Bü) ük Şıfımiz 

K. Atatürk 

1932 ye kadar en fazla terakki gös
te-ren endüstri şunlar olmu~tur: 

Dukumacılık , çimento , hayvan 
derisi (kösele) , şeker , şekerleme , 

- Gerısi ıkınci sahıfede -

Çurçilin beyanatı nasıl 
tefsir ediliyor 

Londra : 24 (A.A.) - Alman 
Dış Bakanlığı, Diplomatişe Korres· 
pondenz gazetesi vasıtasile yapbğı 
neşriyatta B. Vinston Çurçili Alman
yayı çevirmek ve tazyik etmek ar
zusile itham etmişti . Bunun üzeri
ne B. Çurçil matbuata yaptığı be
yanatta ezcümle demiştir ki : 

Almanyaya karşı öyle bir ted
bire taraftar olduğumu zannetmek 
yanlıştır. 
Elverirki Alman hükumeti bir taar· 
ruz hareketi derpiş etmesin . 

iki sene var ki. Almanyaya Sov· 
yetler Birliği derecesinde bir hima
ye teklif edilmiştir . Bu gün dahi, 
kendisi istediği takdirde , bir taar· 
ruz karşısmda yardım teminatı elde 
edeceğinden şüphe etmiyorum . Hal· 
buki Almanya bu müddet zarfında 
harp hazırlıklan için 800 milyon in· 
giliz lirası sarfettiği gibi Almanlar, 
müdhiş harp makinelerini mükem 
melleştirmek için bu kış bir çok 
mahrumiyetlere katlanacaklardır . 

Almanyanın müdafaası için ise 
bu kabil fedakarhkiara lüzum yok
tur. 

lngiltere de, benim gibi, kollek· 
tif emniyete müzakeret edenler, Al
man aleyhtan değildirler . Bunlar 
bil3kis Almanyanın Avrupada hak. 
kı tekrar hakim kılacak yeni bir ça· 
reye iştirakinden başka bir şey ar
zu etmemektedirler . O.smatıla imparatorluğu , siyasi 

'asyal ve ekonomik bakımlardan 
~raatçilik esası üzerine kurulmuş ------------------------------------------~..-.--------
Urunu vusta bir varlıktı . Serbest 

~taret siyaseti sayesinde garb dev
.etleri , bu imparatorluğu kendileri 
•çin bir ekonomik sömürge haline 
tctirmişlerdi . Fakat büyük harbdan 
:onra , bilhassa , 1922 de Yunanlı· 1 

•rın mağhibiyetin~en ve 1923 de 1 

~Ustafa Kemctl Atalürkün reisliği 
:ltında bir cumuriyet rejimi kurul. 
.uktan sonra Türkler ; siyasi istik· 
. ilerinin yanı başında ekonomik İs· 
tı~lillerini de kurtarm:ığa karar ver
ltıışlerdir . Bunun üzerine harici tica
tct siyasetinde esaslı değişiklik yap 
~ak lazım gelmiş ve memleket 'en· 

Ustrisinin teşvikine başlanmı~lır. 
. Yeni Türk siyasi bünyesi cumu
tı.Yetçi , milliyetçi , halkçı , devlet
Çı ' laik ve inkılacı olarak ilan olun
du. 

k lozan muahedesi 1929 senesine 
.adar tarif el erde herhangi bir deği
tıkliği menediyordu . Bu sebeble bu 

~Ü~det "f ürk ekonomik siyasetinin 
•rınci devresi sayılabilir. 1 

Bu devre içinde küçük endüstri 
~ardı . istatistiklere göre Türkiyede 

Yugoslavya Başbakanı pek yakında 
Türkiyeye geliyor 
~--~------~~~--

Belgrattan Ankaraya 
selimi ar 

Ankara : 24 ( A. A. ) - Ulus 
gazetrsinin Belgrad muhabiri Baş
bakan Stoyadinoviçin memleketimi
ze yapmak üzre bulunduğu seyahat 
etrafında Belgradda hakim olan 
hisleri şöyle anlatmaktadır: 

Bu seyahat Yugoslavya başba· 
kananın Türkiye Cumhuriyeti ile doğ· 
rudan doğruya ilk temasını teşkil 
etmektedir. Stoyadinoviçin Türkiye. 
ye gitmek üzre büyük bir memnu
niyetle Belgradı terketmek üzre bu· 
lunuşu seb~psiz değildir. O biliyorki 
Belgradm Ankaraya doğru bu se
lamım bütün Yugoslav milleti kalp· 
ten tasvip etmektedir. 

Milletlerinin büyük. şefleri sıfa· 
tiyle birbirlerinin ellerini sıkmış bu· 

lunan Atatürkle mütcvdfa kral 
Aleksandr Türk • Yugoslav Jostlu 

ğunun yıkılmaz esasını kurmuşlardır. 

Hunun içindir ki Yugoslavya kendi 

harici siya~etinin en ehemmiyetli 

direktilerinden biri olarak kalacak 

olan Türk Yugoslav münasebetleri. 

nin inkişafını büyük bir emniyet ve 
sempati ile görmektedir. 

,r~ 

! 
Cumhuriyetin pnüçüncü yıldönümü 

bayramında C. H. P. tarafından : 

1 1 - Kuru köprü çeşme mey. 
danında. 

2 - Belediye meydanında . 927 senesinde 65.245 endüstri 
~~essesesi • ve 257,000 işçi vardı . 
:--uıcak üç fabrika yüzden fazla 
~çi kullamyor , elli ve elliden ziya· 

3 
e ~çi kullananlann sayısı da ancak 
21 i buluyordu. 

I um Misafirimiz 

3 - Taş köprü başı meydanında 1 
kurulacak halk kürsüleri kadın,er· ı 
kek bütün vatandaşlara açık bu. 

lundurulacaktır . 

Endüstri müesseselerinin kullan
~ beygir kuvvetinin mecmuu 165, 
f i geçmiyordu . 1927 de Türk 
abrikalarmda kullanılan ham 
~addenin değeri 232,666,000 Türk 
~tasına baliğ oluyordu . Ve endüst· 
~tihsalabnın mecmuu da 432, 7 40. 
"VU Türk lirttsı tutuyordu. 

Efgan harbiye veziri dün 
şehrimizden lraka geçti 

Misafirimiz, Efgan harbiye veziri 
Mahmut han evvelki gün Ankaradan 
hareket etmi~ ve lraka gitmek üzere 
dünkü ekspresle şehrimizden geç
miştir. 

Bu kürsülerde söz söyleme-k is· 
tiyenlerin bayram gününe ki\dar 
her gün saat ( 17 ) den itibaren 
Parti merkezinde başkanlığa gele
rek adlarını yazdırmalarını sayın 
yurddaşlanımzdan sevgimle dile-
ram . 

bütün Avrupayı alikalandırdı 
Ademi müdahale komitesi ruzname
sindeki üç maddeyi müzakere etti Kont Ciyanonun 

Berlin temasları 
Madritte 7000 kişi tevkif edilmiş 

1 
Madrid : 24 ( A.A ) - Hükii· 

met kuvvetleri Endulüste ileri hare· 
kete geçmişler ve Gastro Delrioyu 
ele geçirmişlerdir . Anvaicarmero 
mıntakasmda asi kuvvetler geri püs· ı 
kürtülmüştür . 

Sevilla : 24 ( A. A. ) - Son 
gelen haberlere göre, Marovial ve 
Aranjuerin zaptına muhakkak naza. 
riyle bakılmaktadır. 

Paris : 24 ( A. A. ) - ispanya 
işlerine ademi mijdahale anlaşması· 
na mugayir baza Fransız hareketleri 
hakkında yapılan ifşaat üzerine B. 
Blum bir tebliğ neşrederek neşre· 
dilen bütün haberlerin asılsız oldu 
ğunu temin etmiştir. 

Berlin : 24 ( A. A. ) - Londra
dan Dnb. ajansına bildiriliyor : 

Dayly Ekspres gazetesi, Sovyet 
hükumetinin ademi müdahale komi-

General Lano 

tesinden çekildiği gün, ispanyaya 
harekete hazır erzak yüklü 26 Sov· 

- Gerisi üçüncü sahifede -

Berlin : 24 (A.A.) - B. Ciyano 
dün ltalya sefiri B. Attoliko tarafın· 
dan yapılan bir kabul resminde Al· 

man nazırlan ve bir çok mülki ve 
askeri Alman ricali bulunmuştur . 

B. Ciyano, bu gün beraberinde 
Göring olduğu halde Berlin yakı
nında kain yeni Gatov tayyare mek
tebini gezecektir . 

B. Ciyano, Ôğle yemeğini Göb
bels ile yedikten sonra Berlin Fa-

şist kulübüne giderek ltalyan kolo
nisine hitaben bir nutuk söyliyecek
tir . 

ltalyan Hariciye Nazın, gece 
Berchtesgaden' e gidecek ve buradan 
sonra Münihe gidecek ve Cumarte
si günü öğleden sonra gazetecileri 
kabul ve müteakiben Romaya hare· 
ket edecektir . 

Nevzad GOven _' ____ _ 
1Necaşi sosyeteden hali 

ümidini kesmedi 
Her gün 45 ton pislik 

Haile Selasiye Naibinden aldığı bir telgraf üzerine 
Her şeyin iyisini istemek, ve I Ave'!ola müracaat etti 

her şeyi biraz daha iyi gormek -----
arzusunu izhar etmek yükselmiş bir 
scviyenin,~mütekamil bir. kafanın ica
bıdır. Yalnız, bu arzuya sadece iyiye, 
güzele, mütekamile karşı olan aşk 
hakim olmalıdır. 

Atatürk inkılabının bql.ca karak
teristiği de budur. Her ~eyi, her gün 
biraz daha iyi y• pmak, ouı nııyan bir 
tekamülle yuı ürnck, ko~ m: k .. 

Mamnfıh bu yuı uyi.ştc cnümüze 
çıkacak maddi ımkaıısı2.11kl<ırı da da· 
ıma hesaba katmak ve b .. zı işlerde 
bır an evvel gormek ıstecıığımız te-
kaml:.lün gecıkmesi· .karş:sında ümıt
sızlenmemek lazımdır. 

B.r mıs .. l : 1 

Adma belcdiyesin:n kısa bir za· ı 
manda yaptığı büyük işleri inkar ede
bilecek makul, hakbin bir tek hemşe
rinin mevcud olmadığını sanıyoruz . 

Adana belediyesi, inkilaba layık 
bir çalışma ile, mazinin köhnelikleri· 
ne bir nümune olan ve saltanat dev
rine aid tenbellık ve kayıdsızlık 
eseri halinde, bir harabe yığınından 
başka bir şey olmıyan şehdn çehre-
sini değiştirdiğini göğsünü gere ge
re iddia edebilir. 

Fakat Adana belediyesi islediği
niz her şeyi, ve bütün vazifelerini ya
pabilmiştir ? 

Şüphesiz hayır .. Yalnız bu ya· 
pamamazhğın amillerini araştırmak 

ta hakbin ve dürüst görüşlülüğün 
emrettiği bir şeydir . 

Mütemadiyen şehrin pisliğinden 
ve tozundan bahsederiz . 

Adananın bundan on sene ev· 
velki pisliği ile bugünkü arasındaki 
fark mukayese kabul etmiyecek bir 
derecede olmakla beraber, şehrimize 
arzu ettiğiniz şekilde temiz diyemi· 
yeceğimiz de şüphesizdir . Fakat bu 
pisliğin sebebini araştıracak olursak 
bunun mesuliyetinin Belediyeye değil, 
daha ziyade memleketimizin iktisadi 
icaplarına ait olduğunu görürüz. 

Son yapılan bir istatistiğe göre 
Adanaya her gün vasati olarak 2949 
çift hayvanlı yük arabası girmekte· 
dir . 

Belediye hududu dahilinde işliyen 

Eski ve yeni Habeş imparatorları bir arada 

Londra: 24 (A.A.)- Necaşi, B. Avenol'a garbi Ha
beşistandaki Habeş naibinden almış olduğu bir telgrafı 
göndermiştir . Naib bu telgrafnamesinde Necaşiden Mil
letler Cemiyetine tekrar müracaat ederek mütearnz 
İtalyanlara karşı Habeşistana yardım etmesini talep ey
lemelerini istemektedir . 

29 katır, 1255 Eşek ve 5610 tane ko
yun ve keçi yaşamaktadır. Şu adet· 
lere nazaran her gün Adananın içinde 
15 bin hayvan bulunuyor demektir. 

Her hayvanın vasati olarak üç ki
lo pislik bıraktığım farz etsek Adana 
sokaklarına ve evlerine her gün 
(45,000 ) kilo hayvan pisliğinin girdi
ği meydana çıkar . Buna mukabil 
Adana belediyesinin ancak otuz beş 
tanzifat arabası vardır . Evlerin yap-
tı~ı diğer pislikleri de bu 45 tona 
ilave edersek otuz beş arabanın bu 
işi nasıl başarabileceğini anlamak bi
ze düşer . 

üç misline çıkarmasına imkan var mı· 
dır ? 

Adetlerin verdiği bu deliller 
karşısında eğer, vicdanımızın adale· 
tini serbestce, hüküm vermete terk 
edersek bu husustaki tenkitlerimizde 
bir haylı haksız olduğumuzu i'Örü
rüz. 

15 bin hayvanın yaşadıtı bir yer, 
telbette büyük bir Çiftlikten başka 
bir şey değldir. Bir çiftlikle bir ıeh· 

riiltemizlik işindeki kolayhk arasm· 
dada büyük fark vardır. 

Ziraat , maden , dokumacılık ve 
labta işleri bütün endüstrinin yüzde 
93 ünü teşkil ediyordu . 1923 ·den 

Değerli yolcu istasyonda vilayet, 
parti, belediye namma hararetle ıs. 
tikbal ve teşyi edilmiştir. 

Seılıatı I ıılisi ı·e C. il. P. 
&;·han il) ön kurulu Hıı§

ka111 '/'. il. Baysal yük arabalarının mikdan ise ( 1722 ) 
dir . Yine Belediye hududu dahilinde 

---2680 beygir, 1097 manda, 210 deve , 

Büdcesine nisbeten azami bir te· 
mizllk tahsisatı koyan belediyenin 
elinde bu işler için ancak 53 bin lira 
kadar bir para vardır . Bu para i!e 
tanzifat arabalarını ve amelesini , iki 

-ve hatta - icab ettiği veçhile -

- Beldiyeyi tenkit her hemşerinin 
hakkıdır. Fakat bu hakkı kazanmak 
için her şeyden evvel bizzat kendi 
işlerimizde, kendi evimizde temiz ol· 
mata çahşmahyız. Bu suretle şehrin 
temizliğine de, güzelletine de en bü· 
yük yardımı yapmış oluruz, 



~ahife : 2 
z 7F -

Fransa - Lübnan 
Muahedesinin müzakeresine başlandı 

----······----
·Berut : 22 ( Hususi) - Fransa 

- Lübnan müahedesinin müsved. 
desi hazırlanmıştır. iki taraf bu müs· 
vedde ile Suriye muahedesini okuya
rak karşılaştırıldılar . 

Bu suretle Lübnan muahedesine 
Suriye muahedesinin örnek tutuldu
ğu anlaşılıyor . 

Lübnan muahedesini müzakere 
edecek heyetler de tesbit edilmiş 
olduğundan salı günü müzakere 
başlamıştır . 

Bu müzakere iki hafta içinde bi· 
tecek ve bugün mevcut bulunan 
Lübnan meclisine verilerek tasdik 
edilecektir . 

Böylece Lübnan muahedesi Suriye 
muahedesinden evvel tasdik edilmiş 
olacaktır . 

Lübnan müzakere heyetine biz 
zat cumhur reisi riyaset etmektedir. 

Bu müzakere neticesinde mua
hede metninde uyuşulunca hemen 

Lübnan mebusan meclisi fevkalade 
içtimaa davet edilecek ve muahede 
meclise verilecektir . 

Öbür taraftan yakında Suriye 
Fransa muahesi de Suriye parlamen · 
tosunrlan geçmiş olacağından kont 
dö Martel her iki muahedeyi alarak ' 
Fransa parlamentosuna arzedilmek J 

üzere Fransa hariciye nazaretine tev 1 

di edecektir . 1 

**• 1 

Bilhassa sonradan büyük Lüb-
nana ilhak edilmiş olan garptrablus 
gibi bazı mahaller halkı arasında , 
Lübnan muahedesi Yapılırken Surye 1 

vahdetini takviye edecek şekilde 1 

bir maddenin de bulunma ·;ını isti yen
ler oldu. Bunun için ali komisere de 
müracaat etmişlerdir . 

Ali komiser buna karşı ( şimdi 

Lübnanın ıstiklal muahedesi yapıl
sın da sonra her iki hükumet birbi
riyle uyuşabilir 11 cevabını vermiştir. 

Y akııl şarkın dinamosu 

Türk sô~ 

Valimiz terfi etti 
Valimiz Tevfik Hadi Baysal 

ikinci sınıftan birinci sınıf Valiliğe 
terfi etmiştir. 

Valimizi tebrik ederiz . 

2D 

j Cümhuriyet bayramında: 
1 

Açılacak Halk kürsülerinde kimler söz söyli
yecek? Kürsüler komitesi kimlerden mürekkep? 

---- .. ~···*----

Şehrimizde havalar Partinin listesini aşağıda bulacaksınız 
Gittikçe soğumağa başladı 

Son günlerde şehrimizde havalar 
gittikçe soğumaktadır . Bilhassa ge
celeri hafif bir ayaz olmaktadır . 

Dün hava sabahtan gece yarısı· 
na kadar çok mütehavvil , bulutlu 
ve rüzgarlı geçmiştir . 
Dün en çok sıcak 23,7 santigrat de

receyi göstermekte idi . 
Şu günlerde Adananın en tehli

keli mevsimindeyiz. Ufak bir ihmal 
derhal bir Bronşit'e yol açar.. Bu· 
rıun için giyinmemizde çok dikkat 
göstermek icap ediyor . 

29 · Teşrini evvel Cumhuriyet 
bayramımızda. Halk kürsülerinde 
nutuk söyliyecek vatandaşları ve 
kürsü komitelerini, parti ilyönkurulu 
dün tespit etmiştir. 

Kürsü komitesi azalarının ve 
kimlerin nerede nutuk söyleyecek
lerine ait listeyi aşağıya alıyoruz: 

/Jeledıye Meydanı /laik kür.süsii 
Kiirsü Komitesi 

Asıl üyeler : Hasan Ataş Baş
ı kan, Ziya Akverdi aza, Fehim aza, 
Coşkun Güven aza. 

Yalgın Müze Direktörü, ( öğleden 
evvel) Aydın Konur Alp Ziya Gök
alp Baş öğretmeni ( öğleden evvel ) 
Sırrı Gökmen Encümen Başkatibi, 
( öğleden sonra) Eymen Göknel 5. 
Kanunusani oğretmeni, ( öğleden 

sonra ) Celal Sahir Muter Namık 
Kemal öğretmeni, Fahri Ticaret 
okulu öğretmeni. 

KURUKÔPRÜ BİRİNCi GÜNÜ 

Büyük Şefimizin resmi altına bu sıfatı yazan bir 
Amerikan gazetesi , yazdığı bir yazı ile Türkiye 

Ekonomik kalkınmasını övüyor 

/Ehli hayvan sergisi 

Yedek üyeler : lsmail Burdur, 
Reşat Güçlü, Abdurrahman Ali 
Özler. 

Taşköprü meydant Halk kürsüsü 
Kiirtsü lı.omitesi 

Zülfikar Ortaç orta okul öğret
meni, Ragıp Mağden Ziraat okulu 
öğretmeni, Fazıl Erim Orta okul 
Direktörü, Zihni Bayo Ticaret oku
lu öğretmeni, Lem'i Avukat, Faik 
Abışğil Lise 9 uncu sınıf talebesi. 

İKİNCİ GÜNÜ 

Kurunu vustai osmanlı İmparatorluğu l 
yerine modern , planlı bir cumhuriyet 1 

- Birinci sayfadan mabad -

tahta mamulatı . Türkiye ithalatının 
yüzde seksen üçü mamul maddeler, 
ihracatının yüzde doksan beşi ise 
hayvan ve ziraat mahsulleri idi. 

1929 senesi temmuzunun sekizin
de Büyük Millet Meclisi , bilhassa 
şeker ve dokuma endüstrisini inkişaf 

ettim.ek maksadiyle bir himayeci ta 
rife kabul etti. 

Yazan : Harry Hovvard 

porselen ; ( 5 ) Kimya endüstrisi : 
Zaç , klorin , Bikarbonat de Sud , 
Süperfosfat. 

Bu planın tatbik müdd:.tince 
sarfedilecek para mütevazi bir mik
dar<la idi . Aşağıdaki listede bu 
görünmektedir: 

Türk lirası İstihsal 
Pamuk 18,538,000 100,000,000ınr. 
Kendir 1,700,000 o00,000 ton 
Yün ipliği 1,650,000 1,000,000 k. 
Demir 10,000,000 100,000 ton 

Bugün saat onda kumluk
ta açılıyor 

Ehli hayvan sergisi , bugün sa
at onda kumlukta açılacaktır . Ser
giye iştirak edecek olan hayvanların 1 

puvantaj ve seçim işi , dün hakem 
heyeti tarafından yapılmıştır. 

Bu sergide Çukurovamızın kıy
metli tay ve kısrakları bulunmakta· 
dır. 

Cavid Oral 

Başvekilimizin refakatlerinde Ege 
mıntakasını dolaşan Hemşehrimiz 

Nigde Say!avı CaviJ Oral dün şeh- j 
rimize gelmiştir . ı 

1 

1 İdman Yurdu 

Asıl üyeler : Bahri Erkam Baş· 
kan, Hicabi Zerbank memur aza, ' 
Şevket Diş hekimi aza. 

Yedek üyeler : Basri Eczacı, 
Ragıp Sepici, Nihat Oral. 

Aurzıköprii meydanı Halk kürsüsü 
Kürsü komitesi 

Asıl üyeler : Hüseyin Daim 
Bengü Başkan, Fehim Zerbank me· 
muru aza, Arif Cemal Akın aza. 

Yedek üyeler : Vefik Ticaret 
odası M. , İsmail Hayri mütekait, 
İbrahim Burdur. 

BELEDİYE ÖNÜ BiRİNCİ GÜNÜ 

Ragıp Mağden Ziraat Lisesi öğ
retmeni, Mür~ide Akyol 5 Kanunu. 
sani okulu Baş öğretmeni, Yalman 
Yalgın Müze direktörü, Cemal Ka
mil Ergin Avukat, Eymen Göknel 

Rahmi Öztuğ Erkek Lisesi öğ· 
retmeni, Yalman Yalgın Müze Di
rektörü, Celal Sahir Namık Kemal 
öğretmeni, Kemal Altan istiklal 
Baş öğretmeni, Ömer Sanver Na· 
mık Kemal Baş öğretmeni, Hüsa
mettin Avukat, Mahir Okan Borsa 
Komiseri, Kasım Ener Halkevi 
Başkanı. 

ÜÇÜNCÜ GÜNÜ 

Bu karar , yerli endüstriyi teş
vik , harici ticarette muvazeneyi ve 
geniş ölçüde Türkiyenin kendi ken· 
disine kifayetli bir hale gelmesini te 
min edece': milli ekonomi siyasetinin 
bir başlangıcı olmuştur. Bununla be 
ral.Jer 1933 senesine gelinciye kadar 
henüz bir planlı ekônomi tatbikine 
başlanmıştı. 

Semikok 1,000,000 60,000 ,, G d . h l" t d 
Bakır 550,000 20,000 ,, 

1 
ar anparh ası a ın an 

5 Kanunusani okulu öğretmeni, .
1 Celal Sahir Namık Kemal öğret 

meni, Faik Abışğil Lise 9 uncu sınıf 
talebesi. 

Fevzi Kumbaralı Kız Lisesi 
öğretmeni, ( öğleden evvel) Süley· 
man Sergici Borsa genel katibi,(öğ
leden evvel) Sabri gül Çiftçi, {öğle· 
den evvel) Selami Akal Cumhuriyet 
okulu öğretmeni, ( öğleden evvel ) 
Abdülkadir Önür Cumhuriyd okulu 
öğretmeni, (öğleden sonra) Nedim 
inal İnkılap okulu öğretmeni, (öğle
den sonra ) Rasim Yurtman An
takyalı, ( öğleden sonra ) Hazım 
Savcı Fabrikalar birliği katibi ( öğ 
leden sonra ) 

Bu plan 9 ikinci kanun 1934 
tari'.ıinde resmen bildirilmiş , ayni se
nenin 14 temmuzunda tatbik mev
kiine konulmuştur. 

Ekor.omik planın maksad ve 
gayeleri şu suretle anlatılıyor· 

du: 
" Türkiyeyi gerçekten müstakil 

bir millet haline getirebilmek için 
onu ekonomi s:ıhasında da müstakil 
ve tam olarak teşkilatlı bir bütün 
haline getirmek lazımdır . Bu lüzum 
ve znr:.m:t karşısında ekonomi haya 
tımızı geliştirmek için esaslı tedbir· 
ler almak lazım gelmektedir . Bu se
beble dünya ekonomi vaziyetinin 
tehdidi karşısında milli servet kay
naklarımızı ve milli ekonomimizi ko- . 
ruyabilmek için bu geniş programı 
tatbik zarureti hasıl olmuştur. ,, 

Amerikalı muharrir bundan son· 
ra beş yıllık planın malum olan mak 
sat ve hedeflerini , Halk partisi prog 
rammda endüstriye taalluk eden fık 
raları , ziraat ve köycülük bahislari
ni tafsilatiyle anlattıktan sonra di
yor ki : 

Bu plana göre teşkilatlandırıla
cak ve inkişaf ettirilecek endüstri 
kolları şunlardı : 

( 1 ) Dokuma endüstrisi : Pamuk 
kendir , yün; ( 2 ) Maden endüstrisi: 1 
Demir , kömür , kok ( vesair nevi 
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Jeri ) , bakır kükürt . ( 3 ) Kağıd ve 
sellüloid , mukavva ve suni ipek , 
( 4 ) Cam endüstrisi : Şise, bardak, 

Kükürt 300,000 5,000 ,, ne kadar kazandı ? 
İKİNCİ GÜNÜ Kağıt 3790,000 20,000 " idman Yurdu menfaatine 3-10 

Sellüloz 1,025,000 G,OOO " 936 gecesi verilen gardenpartide 
Suni ipsk 490,000 3oo " 140 biletten 882 bilet sarf edilmiş 
Şişe ve 

Hakkı Mahmut Soyka! Fran
sızca öğretmeni, Aydın konur Alp 
Ziya Gök alp okulu öğretmeni, 

Vasıf Canbay inkılap okulu öğret
meni, Zülfikar Ortaç öğretmen orta 
okul, Hadi Okan Sulh hakimi, Ali 
Naim Doktor, Sükuti Sözen Zer· 
bank fabrikası direktörü. 

Umumi evlerde 
bardak 1,250,000 
Porselen 800,000 

K. 
ımya: 

300 " 
75,000" 

(a) hamız kibrit 60,0000 3,500 ,, 
(b)süperfosfartlar 4'JO,OOO 3,000 ,, 
(c)sodyon ve pot-
asyon bikarnatı 1,400,000 2,500,, 
Talebe tahsisatı 500,000 

Mu han ir bundan sonra planı fi. 
nanse edebilme': için alınan finan
sal tedbirlerden açılan yeni banka
Iardaıı huni.arı sermayelerinden son 
ra Türkiyenin milli servet kaynak
larından , zengin çiftliklerden , eko
nomi planının terakkisinden ve Rus· 
yadan alınan krediden , ekonomi 
planınının terakkisinden ve Rusya -
dan alınan kr..!diden , ekonomi ba
kanı Celal Bayar'ın 1935 senesi ilk 
kanununda bu hususta verdiği res· 
mi beyanatdan bahsettikten sonra 
şu satırlarla makalesini bitirmekte
dir . 

Bu kısa izah ve tahlilden anla
şılan şudur : Türkiye yeni bir eko. 
nomik sosyetenin temellerini atmış· 
tır . 

MeınlOketin her şeyden evvel 
bir ziraat bölgesi olduğunda şüphe 
olmamakla beraber , devamlı ve 
planlı bir çalışma sayesinde yaratı
lan endüstri arasında bir müvazene 
vücuda getirecektir . Esas itibariyle 
yapılan şey bir sosyalizm değil , 
planlı bir ekonomik devlet kapita 
lizminin kontrolü altında iııikişafıdır. 

Hiç şüphesiz , bir kapitafüt is· 

ve bunların hasılatı 220 lira tutmuş-
tur . 

Gardenp:ırtide yapılan 147 lira 
masraf çıktıktan sonra Yurd men- 1 

faatına safi 7~ lira kalmıştır . 

1 

Paçacı dükkanında 

Baş1 ::a siirahiyi fırlatarak 1 
1 

yaraladı 

Antepli Mehmet Gazi oğlu Zeki 
adınch birio;i, serhoş bir halde Tev
fik oğlu Salahaddin ismindeki ar· 
kadaşına paçacı dükkanında rast. 
gelerek çatınağa başlamış ve neti 
cede eline ge~:irdiği bir sürahiyi Sa
lahaddinin başına fırlatarak arka
daşını yaralamıştır. 

Salahaddin derhal Memleket 
hastanesine kaldırılmış ve Zeki ya
kalanarak hakkında kanuni muamele 
yapılmıştır . 1 _______________________ ! 

ÜÇÜNCÜ GÜNÜ 

Ekrem Baltacı Doktor (öğleden 
~vvel) Nevzat Güven gazeteci, (öğ
leden evvel) Yunus Kazım Kültür 
Direktörü, ( öğleden evvel ) Sedat 
Altug Gazi okulu Baş ögretıneni, 
(öğleden sonra) Halil Naci Avukat 
( öğleden sonra ) Bekir Kaya fnönü 
okulu Baş öğretmeni, ( evvel sonra ) 
Tevfik Kadri çiftci ( öğleden sonra) 

TAŞ KÖPRÜ Bİf<iNCİ GÜNÜ 

Naci Acar Erkek öğretmen oku
lu direktörü, Süieyman Sergici Bor 
sa genel katibi, Rahmi Öke Ziraat 
okulu direktörü, Hilmi Apak öğret· 
men okulu öğretmeni, Kemal Qü· 
venç Kız Lisesi öğretmeni, Sabri 
Gül Çiftçi, İlhami Dincer Avukat, 
Faik Abışgil Lise 9 uncu sınıf tale· 
besi. 

İKİNCİ GÜNÜ 
tihsal sistemi altında hakiki bir plan 
la ekonominin işleyip işleyemiyeceği 
düşünülebilir . Bununla beraber en- Ragıp Mağden Ziraat okulu 
düstrileşmck planı ihtiyaca göre öğretmeni, Ekiem Baltacı Doktor, 
tahdit edilmiştir . Saffet Işık 29. lık Teşrin okulu baş 

Gürültü çıkaran beş 
ser hoş 

Şaban oğlu Süleyman , Ahmet 
oğlu Fazıl, Ali Rıza oğlu Haşim , 
Mehmet Hulusi oğlu Osman ve 
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Mehmet oğfo Bilal adında beş kişi 
serhoş bir vaziyette Umum: evlerde 
gürültü çıkararak kavga ettiklerin· 
den yakalanmışlardır. 

Parasız yatılı tale
be imtihanında 

Şehrimizden iki kişi 
kazandı 

Bundan bir müddet evvel şeh
rimizde yapılan parasız yatılı imti
hanında, Maarif vekaletinin evraklar 
üzerinde yaptığı tetkik neticesi iki 
kişi kazanmıştır. Kazananlar şun

lardır : Şehrimizden çifci Abdullah 
oğlu Mehmet ve Ahmet oğlu Meh 
mettir. 

Samsun tak1ml geliyor 

Fakat bunun neticeleri ve tesir- öğretmeni, Cemal Erğin Avukat, 935 senesi Türkiye üçüncüsü 
leri yalnız Türkiyede değil bütün Akif Günalp öğretmen okulu öğret- ı Samsun idman Yurdu Cumhuriyet 
yakın şarkda görülecektir . meni, Tahı-in Erman Zenginlik kişe-

. h'b' Ö E D k bayramında maçlar yapmak üzere 'ı Türkiye esas bünyesini tamamiy sı sa ı ı, zgen r o tor. 
bu ayın 26 sında Adanada olacak- ,· 

le değiştirerek ekonomi bakımın- ÜÇÜNCÜ GÜNÜ 
<lan modern bir devlet haline inkı Fevzi Kumbaralı Kız Lisesi öğ- tır · 
~ d ! ı ; i · i l : : : l · , i retmeni ( Öğleden evvel ) Yalman 1-------------
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İnsanlar 
kocamanlanıyor 

S on zaman çocuklan üzerinde 
yapılan etüdlerden anlaşılıyor 

ki on beş, on altı yaşlarındaki ço
cukların yaşları vasati olarak 1,70 
santimdir , \il 

Pariste çocuk elbisesi satan es· S ~ 
ki bir tezgah tar buluğ çağına errnİŞ k:l 
çocukların gittikçe uzadıklarını bu 
yaşta bile ana ve babalarından uzull Çan 

olduklannı söylemiştir . ağır 
Bir doktor, bunu tasdik ediyor. 1- .

1 ·l'J 
Yeni çocuklar çabuk diş çıkarıyor· dıı 
lar. buluğa çabuk eriyorlar . Bunuo def. 
sebebi çocuk bakımındaki terakki ve 'v· a 
ayni zamanda çocuğun doğar doğ· ~~s 
maz güneşe, havaya, hayata terke· Pt 
dilmesi, eski usul paçavralarla çocuk bi~ 
bakımının artık ortadan kalkması ve ~e 
yeni neslin açık havada beden kül· ı. r 

~an 
türü yapmış olmasıdır . 

Hiç şüphesiz ki bu sağlam vü· 
cutlu çocukların ahlaklan da güzel, 
sağlam oluyor . 

k Yor 
Şu hale nazaran insanlar tera • 

ki ettikçe cüceleşecekler demekle ne ler· 
kadar aldanmış oluyorlar . f nsaniar 
terakki ettikçe cedleri gibi gürbüı· bij 
leşiyorJar . Bunun ~.ebebi de, spor.. 'h 

l () 
Spor .. Spordur .. 

Hissetmeden Spor .. 

Bütün sporların içinde en kolay' 
olan " Yürüyüş ,, sporunu herkest 
tavsiye ederler .. 

Bir Macar alimi bu iş üzerinde 
kendini yorarak şöyle bir neticeye 
vasıl olmuştur. Bir çok insanlar hiç 
hissetmeden her gün kendi kendile· 
rine bir çok u Yürüyüş ,, sporu ya.· 
pıyorlar'. 

Mesela : bir insan günde aşağı 
·ıe yukarı sokaklarda dolaşmak suretı. 

13 kilometre yürüyüş yapıyor. sır 
satıct 35, bir zabıta memuru yahLlt 
polis 32, bir kaflen 2, monden bir 
dansör 1 kilometre yürüyorlar. 

işin asıl güzel tarafı kendini e-1. 
işine vermiş ev bayanlarının mük~ 
mel bir sportmen olduklarıdır, e\11' 

nin işini gören bir bayan, saloıtı 
mutbak, sokak işleri ve saire tatıl 
bu suretle 23 kilometre yol yüriİ· 
müş oluyor. 

Günde en çok yürüyüş yapııP 
insa:-ı ise grırsonlardır. Çalışkan, çe· 
vik bir garson günde 50 kilometre 
yürümüş oluyor. 

iş adamlası spor yapamıyorııı 
diye müteessir olmasınlar. SporO" 
alasını yapıyorlar. Hem de hisset 
medcn, ne güzel ... 

Necdet Rüşdü 

R .. d~ 
Arkadaşı:nız şair Necdet uŞ i . tı 

dünkü eksprı·sle şehrimize geJmıŞ. 
Necdet Rüşdü bir' kaç gün şe~ 

1 
rimizde kalacak ve gazetemize gi.iıe 
yazılarından verecektir . 

Arkadaşını 
bıçakladı 

Sokakta oyun oynarke~ 
çıkan kavga 

Mahmud oğlu Zeki ve mehf1J 
oğlu Abdullah adında iki çocuk sa' 
k;ık ta oyun oynarlarken aralarr~:ı 
bir kavga çıkmış ve Zeki AbduJl111·, 

elindeki çakı ile ayağından yaralı 
mıştır . 

Zabıta, Zekiyi yakalamıştır · 

Zorla parasını gasp 
etmiş 

Erdiçli Ali oğlu Kemal adınd~ 
birisi, Yusuf oğlu Yusuf adında b'.~ 
ri sile kavgaya tutuşmuş ve Yustlfv,, 
zorla bir l i ra ~ını alarak başını du"' 
çarptırmı~ ve yaralamıştır . ~,· 

Kemal yakalanmı~, hakkınd3 
nuni iş yapılmıştır . 

'~ 
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Ni h a d Ta n 9 U ne r 

"nde Kaplan Avcısı 
yor 
ço· 

1,70 
~era palasın büyük salo 
lf=' nuna girdiği zaman üzerine 

birdenbire bir fenalık geldi. 
es· Çünkü bütün konuşmalar durmuş. 

•rıniı ~alanda yalnız Vantilatörün sesi 
' bu alınıştı .. 
zun Başını eğenlere, kendinden ka. 

lan nazarlara aldırış etmeden ağır 
or. iğır salonda ilerledi. Çelik göz
or 1 ~tile, müstehziyane etrafı süzüyor· 
un du.. Onun gözlerine, buraya ilk 
i vt defa gelen ben bakabiliyordum. Bir 
oğ· ~ıski ısmarladı ve köşedeki masaye 

e· Uruldu.. Olduğum yerden onun 
u~ ~'.ofilini seyrediyordum. Dev gibi 

ve ır adamdı. ilk bakışta anti pati 
ül· :eren bir tipti .. Herkesin canını sı· 

an yalnız bu değildi. Yanımdaki 

ü· D~dadın kulağına eğilerek bu kim? 

1 ıye sordum. O : e. 
- Ben de senin sormanı bekli· 

k· )ordum . Bu geçen adam Armandır. 
ne I - Hindiçinideki Kalay maden. 
ar 
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erinin sahibi mi ? 

ı· ' b .. - Evet Kalay madenlerinin en 
r.. ~ Uyük hissesine malik olan adam!.. 

onkinin Kalay kralı. Buna taaccüp 
ilıü ediyorsın. 
I - Allah allah. Bu tip milyon· 

y arın hışmına mı u ğ r a m ı ş .. 
e nununla beraber bu dünyanın kud· 

tetterine gösterilen hürmeti sen 
e ' ~östermiyorsun gibi geliyor banal.. 
e 
'ç - Çünkü bu adam bir haydut-

ı 

r 
ı 

r 

, tur . 

Sen daha bu müstemlekenin ta. 
tihini bilmezsin ... Burası öyle bir 
~r ki .. Ne hadiseler olmamıştır .. 
alnız bana söyle, müstemlekede 

Kaptan avcılığı nasıl yapılır biliyor 
ilıusun ? 

I - Tabii. dedim. Bir tüfenkle o
ilcaJc 

O, cevap verdi : 

- Şüphesiz bir takımları okla 
Y•psa bile . Burada tüfenkle değil 
gektrik fenerile Kaplan a11lanır .. 
~ vaktı Kaplan avına çıkarlar , 

YetJiler Kaplanın nereden geldiğini 
~iisterir . O zaman kuvvetli bir 
~lektrik lambası Kaplanın gözlerinin 
1. 
6ıne tııtulunca hayvan duraklar . 
. anda tam bir nişanla Kaplana 
ateş edilir . 

-- Bu tam bir sporcu işi ama 
Yaban ördeği avından biraz tehli
elice 1 

b· -- Hayır tehlike yok .. Yalnız 
ltaz tetiklik lazım 1 . 
Çünkü iyi nişan alınmazsa o za· 

llıan tehlike başlar .. Kaplan insana 
Yalnız müdafaa için,ve pek aç ka-

......._ 

lırsa saldırır ... Çünkü Kaplanın or· 
manlarda daha lezzetli yiyecekleri 
vardır . 

- Bunlar enteresan şeyler ama .. 
Bu adamla Kaplan avının arasında 
ne münasebetvar ? 

Dostum kadehini son yuduma 
kadar çekti : 

- işte oraya geliyoruz .. Bundan 
beş on sene evvel adi bir maden 
arayıcısı olan bu adam -X- ara· 
zisi üzerinde dolaşıyordu .. Orada 
müstamerecilerden F oşör isminde 
iyi bir ada.mla tanışmıştı. F oşör bunu 
araziyi iyi bildiği için yanına aldı ve 
aylarca çalıştırdı .. Her gün birlikte 
geziyorlar .. Yerleri Yarıştırıyorlar. . 
Akşamlan da Kaplan avına gidi· 
yorlardı. 

Bir gece yine Föşörle beraber 
Kaplan avına gitmişlerdi .. Elektrik 
lambalarından fışkıran ziyanın or· 
tasında Kaplana gidecek kurşunu , 
şu gördüğün Arman bu alicenap 
efendisinin beynine yolladı . 

Ne acınacak şey değilmi? Kap· 
lana atılan kurşwı kazara F oşörün 
beyinini buldu .. Adliye tahkikatı bu 
neticeyi verdi .. 

Bir kaza dedi .. ve Arman beraet 
etti. 

- Eh sonra!.. 
- Sonrası.. Burada sen Peri 

metr neye derler bilirmisin? 

- Evet hali araziden bir kıs
mını işletmek için o arazinin etra
fında direklerle ilk sınırı yapmağa 
derler.. Artık o yerin altı da üstü 
de o adamındır. Çünkü tapuyu eline 
almıştır. 

- Bravo. dedi.. işte bu adam 
böyle beraet kazandıktan sonra öl
dürdüğü adamın Perimetrlerini aldı. 
Cünki orada müstemlekenin en zen· 
gin madeni vardı . işte Armanın 
zenginliği bu günden başla .. 

Halbuki zavallı F oşör kendisine 
maden eshamlarından bir kısmını 

vaad etmişti ., 

- Zaten herifin yüzünden hay· 
dutluk akıyor ! .. 

- 13u hal onun burada biiyük 
adamlardan sayılmasına mani değil. 
Çünki bu büyük şehrin adamları

nın hatırası zayıftır. ve para her şe
yi unutturur . 

Fakat bu adam buraya geldiği 
zaman bu işi bilen bizler gözlerimiz. 
le On3, bütün milyonlarına rağmen 

adi bir haydut olduğunu anlatmak
tan krndimizi alamayız ... 

Sovyetlerin İspanyaya yardım şayiası 
------·------

- Birinci sahifeden artan -

~et gemisinin Karadeniz limanların· 
a bulunmakta olduklarını haber 

Verınektedir. 
Londra : 25 ( A. A. ) - ltal

Yanın ademi müdahale komitesine 
~Ondermiş olduğu cevap, Lord Ply· 
flıoutha tevdi edilmiştir. 
fı . iyi malumat almakta olan ma-
afıl, ltalyan cevabının B. Grandi 

tarafından evvelce ademi müdahale 1 

flıisakının f talyanlar tarafından ihlali 
ldd· 1 . ıa arına karşı yapılmış olan tek· 
~1Pleri tekid etmekte olduğunu beyan · 
etınektedir. Diğer taraftan cevabi 1 

tıotada Soyyet hükumeti tarafından 
~~eınj mühahale misakının ihlali ha· j 

dıselerini mübeyyin bir liste de var
ır. 

Sevilla : 24 ( A. A. ) ·_ Corog
Ne radyosunun bildirdiğine göre, 
l aval Kanerno Nasyonalist kuvvet· 
er taı afından zaptı esnasında hüku 

met kuvvetleri mensuplarından 200 
asker ölmüş, 250 asker de esir edil· 
miştir. 

Londra : 24 ( A. A. ) - Ade
mi müdahale komitesinin öğleden 
sonraki celsesinin müzakerat ruzna
mesine şu meseleler dahildir : 

2 - Almanya aleyhindeki it· 
hamları reddeden Alman notası, 

2 - Rusya aleyhindeki itham
ları ihtiva eden Alman notası, 

3 - Komitenin faaliyeti hak· 
kandaki lngiliz noktai nazarlarını 
ihtiva eden lngiliz notası, 

Zannolunduğuna göre lngiliz no
tasında komitenin gayesinin ademi 
müdahale itilafına riayet edilmemiş 

olduğuna dair olan ithamların tah· 
kiki olduğu ve bu kabil ithamlar 
serdedilmesinin komitenin ortadan 
kaldırılması için bir sebep teşkil 
edemiyeceği noktasında ısrar edil· 
mektedir. 

ltalyanlar da komiteye dün ak· 

Türk sÖtil 

Fransız gazeteleri 
Alman-İtalya dostluğu

nu bozmak mı istiyormuş!. 
Berlin : 24 ( A. A. ) Alman-

ya ile ltalya arasındaki iş birliğini 
ihlal etmek üzere harb hatıralarını 
ileri süren Temps gazetesinin neşri

yatını protesto eden berliner boer
sen Zeitung gazetesi , diyor ki; 

" Temps gazetesinin kullandığı 
taktikde, bugün F ransada yaşamakt 
olan politikacı zihniyetinin bir teza· 
hürünü görmekteyiz . Buna karşı 
biz , milletleri birbirinden ayırana 
bütün maniaları son plana atmaya 
ve bütün ihtilaf mevzularını ber· 
taraf etmeye çalışmaktayız. ,, 

Viyana gazetesine göre 
Almanya - Avusturya 

meselesi 

Viyana : 24 (A.A.) - Havas 
ajansı bildiriyor : 

Korespondas Politik gazetesi ta 
rafından neşredilen bir tebliğde, Al· 
manya - Avusturya anlaşmasının 

imza tarihinden beri, ilk defa olarak 
bu anlaşmanın Almanya tarafından 
ihlal edildiğini Viyana hükumeti mü· 
şabehe etmektedir . 

Bu tebliğ, bazı Alman gazeteci 
!erini, Avusturya şetlerince çok mü. 
nasehetsiz bir şekilde taarruz etmiş 
olmakla itham etmekte ve bu ga· 
zeteciler tarafından neşredilen bu 
makalelerin şiddetli bir prote.toya 
sebebiyet verecek şekilde anlaşma· 
yı ihlal ettiğini yazmaktadır . 

. 
lngiliz F aşitleri 

Yahudiler aleyhinde söz 
söylerken .. 

Londra : 24 (AA.) - Faşist

lerin Hampstead'da tertibetmiş ol· 
dukları hir mitinğ esnasında hatip 
Villiam Joyce, Yahudiler aleyhinde 
söylediğı sırada bir arbede zuhur et
miş, hatibin sözleri kesilmiştir . 

Polis, hatibin sözlerini kesenleri 
uzaklaştırmış ve binanın civarında 
toplanan ve mitinğ yapanlara karşı 
hasmane sözler izhar eden komi
serleri inzibat altına almıştır . 

An karada 

Önümüzdeki ay bir küçük 
san'atlar kongresi 

toplanacak 

Ankara : 24 ( A. A. ) - Vila
yetlerin küçük san'atlar murahhas . 
!arının iştirakile on iki ikinci Teşrin 
de Ankarada bir kongra toplanacak 
ve bu saruatkarların iktisadi ve içti 
mai vaziyetlerini tetkik ederek ve 
küçük san'atlar kanununun ana hat· 
!arını görüşecektir. 

Bulgar kabinesinde 
istifalar 

Ankara : 24 ( A. A. ) Bul· 
gar kabinesindeki Cankof partisine 
mensup nazırlar çekilmişlerdir. 

( Müjde ) 

sahife 3 = - • Asri sınema 
24 birinci teşrin cumartesi akşamından itibaren 

Çoktanberi sabırsızlıkla beklenen mini mini parlak yıldız 

Shirley Temple 

(Küçük Albay) 
Filiminde 

Sizleri neşe, sürur ve kahkahalara gark edecek !... 
ilaveten iki kısımlık fevkalade eğlenceli komedi 

Fatinin başına gelenler!. .. 
Pek yakında : 

Glaudette Golbert Glark Gable'nin şaheseri 

- (İki Gönül Bir Olunca .... ) 

Bugiin gündüz ikide devam!• matine 

1 - Demirhane Müdürü 
2 - Küçük Albay 

Alsaray • 
sıneması 

bu akşam 

7435 

Mevsimin en büyük ve şaheser proğramını taktim etmekle bahtiyardır 

Davit Koperfild 
Yahut bir çocuğun romanı 

Oynıyanlar: Liyonel Barimur 
Levis Ston- Madge Evans 

Bu film yedi büyük yıldızın iştirakile Metrogoldvin Mayer Şirketi tarafından 
meydana getirilmiş ve herkesin okuduğu büyük romandan iktibas edil. 

·---- 1 miştir . 

Dünyanın en büyük Radyo fabrikası olan(Philips) . Ayrıca: Paramunt 
in 937 modelleri geldi . 1 

7428 

dünya haberleri 

~--------~--~-·---·----~-----------------

Bı R~dyo\arı g:>rmd~, v, dinlemeden başka bir marka almamanız 
menfaatıııız iktizasındandır . 

ADANA VE HAV ALiSi RESMİ ACANT ASI 

Belediye caddesinde Raşit Ener Ticarethanesi 

P. 1(. o: 20 telefon : No. 117 
11 

........... CDl ..................... -=--------ı:ıııı----• 
şam iki nota vermislerdir. Biri 
ftalya aleyhindeki ithamları tekzip 
ve diğeri Sovyet Rusya aleyhine 

ithamlar tevcih olunmaktadır. Bu 
notaların da müzakere edilmesi ih· 
timali vardır. 

Madrid : 24 ( A. A. ) - Hüku
met, kendisine sadık olan kuvvet. 
!erin Endülüste ileri hareketlerine 
devam etmekte olduklarını bildir 
mektedir. Bu kuvvetler, Cestro Del· 

riyoyn elde etmişler, 6 top, 7 mit-

ralyöz, mühim miktarda silah ve 
mühimmat zaptetmişlerdir. Asiler· 
dc:n 55 kişi telef olmuştur. 

Barselon : 24 ( A. A. ) - Ha· 
vas muhabirinden : 

Cumhuriyetçi kuvvetlerin Hues 
caiya karşı taarruzları henüz başla 
mamıştır. Umumi karargah, nufusça 
telefata imkan derecesinde mani ol· 
mak için şehri sararak asilerin tes
lim olmalarına intizar etmeği tercih 
eylemektedir. 

1-

Tan Sineması 
Bu akşam 

İki büyük ve müstesna film birden 
Senenin en büyük bir filmi Uzun zamandanberi bekleııen şa. 
heser. Fedakarlık kahramanlık manzumesi . 

( Clive Brool< ) ın temsili muhteşemi 

2-
(Diktatör) 

İspanyol haydutlarının mücadeleleri macera dolu bir film 
Müthiş KOVBOY 

Bu k J <>nes taraf ınC:an yaratılan 

( Kahraman Kanı ) 
Sinema saat 8,5 da başlar 

Pek yakında : 
Yamyamlar tarafından yenenler , Aslanlara atılan zavallılar bütün bir ha

reket ve bütün bir heyecan kaynağı şimdiye kadar yapılan en korkunç film 

( Aslanlar Adası ) 
7430 

----------~----~--...;.;-------------
Gidenler 

Vilayet yazı işleri büros ı me 
murlarından Remzi,vatani hizmetini 
ifa için vazifeden ayrılarak askere 
gitmiştir. 

Bu genç, çalışkan , haluk ıne· 
mura muvaffakıyetler dileriz. 

Bir kadını öldüresiye 
döğdü 

Hurmalı mahallesinde oturan Yu· 
suf oğlu İbrahim adında birisi, ayni 
mahalleden Şevket kızı Zehrayı 

meçhul bir sebepten dolayı , yaka
layarak ağır surette döğmüştür. 

lbrahim yakalanarak hakkında 
kanuni muamele yapılmıştır . 

Tan sineması 
Pek •ı akında 

( Charles Boyer ) in en büyük fil
mi , bir harika 

' (Meyerling faciası) 1 

13 1 

Numaralı Casus 
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Adana Borsası muameleleri 
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Kambiyo ve para 
İş bankasından alınmıştır. 

Liverpl Telgraflan 1 

'ı 

Türksôzü 25 Teşrinievvel 1936 

BELEDİYE İLANLARI 937 

Marconi Radyoları " -----------------~------------------------------~ 

1 

1 

1 - Satışa çıkarılan yer : Evvelce ilan edildiği halde talibi çıkmayan "e 
şartnamesinde (A) işaretile gösterilen Ceyhanın Yılankale mevkiinde do· 
kuz hektar ve (2000) metre murabbaı tarla . • 

2 - ihalesinin yapılacağı yer ve tarih : Teşrini saninin beşinci perşembe 
günü saat on beşte Belediye encümeni odasında. 

3- Muvakkat teminatı : Kırk liradır . 
4 - Muhammen bedeli : Beş yüz liradır. 
5- f steklileriiı şartnamesini görmek üzere her gün Adana Belediy~ 

yazı işleri kakmine ve ihale günü de teminatlarile birlikte Belediye en· 
cümenine gelmeleri ilan olunur . 7 440 

icara verilecek yer : Belediye dairesi altında köşe başında yeni yap· 
brılmış olan dükkan. 

icar müddeti : 31 Mayıs 937 tarihine kndar olmak üzre yedi ay müd· 
detle. 

Muvakkat teminatı : On liradır. 
İhale tarihi ve yeri : Teşrini saninin beşinci Perşembe günü saat on 

beşte Belediye encümeninde. 
isteklilerin şartnamelerini görmek üzre 

kalemine ve ihale günü de teminatlarilc 
müracaatları ilan olunur. 

7420 

her gün Belediye yazı işleri 
birlikte Belediye encümenine 

22-25-27 -1 Güzel gösterişi, tatlı ve tabii sesi ve zarif m~b - 1 

lesi ile eşi bulunmıyan ve bütün dünyanın ~ayran JI 

olarak kullanıldığı Radyo yalnız Marconı Rad- ---------
yalandır . Zevkinizi, musiki ihtiyacıntzı ancak ! Operatör 

Marconi Radyoları temin eder. Bir kere görmek 

ve biran sesini dinlemek kafidir . 
2-3 g .a Yeni Mağaza Sahibinin Sesi 

7 422 Acan ta lığı 

doktor 

• 
Kemal lbrahiıri Tuğ 

am3111------------= mıştır. 7-7 -Bebekli Kilise - 7406 
24 I 10 I 1936 'anıım l'ı.::;_ 

Hazır 1 1 96 Liret t - 115 _,_6091 r 
•--------- -

6 
- Rayşınark 

Birinci kannn vadeli 6 65 - .----- -
--------- --- -- Frank « Fransız » 16 98 
_M_a_rt ______ . ___ .. __ , __ 6_,i§ - Slcrlin «İngiliz,. -619- -00 

1 

Seyahatinden dönmüş, hastalarını kabule başla-

------------------------------- ~ ----~, 

Doktor Operatör 
_H_it_h_az_.ır _______ 5_1 67 Dolar « Amerika ,. -ı- 78 -97 

Nevyork 11 73 Frank « İsviçre » ............. _,, ..... ______ _ 

Bir verirsen bin kazanabilirsin, bir kayb ·d .,. :1 plr ı.ı he >l olmamıştır 
Hem yüzlerce yurddaşınızı zengin etmiş hem dı· yurdunun göklerine bir 

kaç filo katmış olursun. Bu yüzlerce zenginaen b;rinin de senin olmıya-

cağını kim iddia edebilir . 7379 . 12-26 

" F oklenber ,, 
( Voigtlonder ) 

Dünyanın en maruf bir markası olan .. bu makineler en ucuzundan 
en pahalısına kadar amatörlerin ve fotoğrafhane sahiplerinin kullana
cağı yegane makinelerdir . 

Her çeşit fotoğraf eşyasının en tenıiz,en ucuz sa
tıldığı yerde bulursunuz 

" Yeni Eczane karşısında Yeni 

Numan Bedri 

Sahibinin Sesi Acantalığından • • 

Yetiştirilmek üzere Elektrik ve Motörden aıılıyan bir işçiye ihtiyacıfTl.11 

vardır. Tatbikat için lstanbula gönderilecektir. Arzu edenler Acantamıı' 
müracaat etsin . 7442 Doğum ve Kadın hastalıkları birinci sınıf mütehassısı sabık Tıp fakül- ı 

tesi bdın h 1;t11 ıkhrı kılin "ği ın nlliın ınua vini . 1------------------___________ _.... ______ _...__./ 
Bu zaman:ı katlar Ankara Vilayeti Doğum mütehassıslığı, Denizli S l k Halkevi Başkanlıg"' ındall 

Memleket hastanesi Nisaiye ıniitchassıslığında ve Do~um Evleri ati l arsa 
l kl 

Dil , Tarih , Edebiyat ve Müıe 
Baş Tabip ve Kadın hasta 1 arı müte - Asfalt cadde üzerinde Yako- komitalarında açık olan üyelikle' 

h l 
"' d } } benyeşin evinin arkasında altı yüz için 2 2 inci teşrin 936 pazarte" 

aSSlS ıgın a ça IŞffilŞ Ü Up halen serbest çalışmak arşınlık arsa satılıktır. lstiyenler Be- günü seçim yapılacaktır . Bu şu~; 
iizere istifa ederek Adanaya gelmiştir . lediye dairesi altındaki şekerci Cu )ere kayıtlı üyelerin o gün saat(l 

Her gün sabahtan akşama kadar Yağcamisi karşısındaki sokakta mu- rnaliye müracaatları . 7439 de Halkevine gelmeleri rica oluotıf• 
ayenehancsinde hastalarını kabul ve tedavi eyler . 7391 8- 15 7437 

AN 
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Açıldı Açıldı 

Şölen Lokantası 
1 

Adana birinci sulh hukuk 
hakimliğinden : 

Adananın Ba'.·msındı mahallesin
den Süleyman oğlu Selim ve karı:ıı 
Zöhra i:e ayni mahalleden Mehmet 
oğlu Süleyman aralarında mütehad
dis izalei şuyu davasının icra kılınan 
duruşmasında şayian mutasarrıf l>u 
lundukları Adananın Bakırsındı ma

hallf!sinde ka"n ve tapunun 28 ka· 
nunu.>ani 93f5 tarih ve 28 nu:narada 
kayitli şarka·1 Delibalta oğlu Meh· 
met evlatları Ahmet ve İbrahim \.e 
Dudu liatun garben sağır oğlu Meh· ·ı 
met şiınalen turşucu Mehmet cenu· 
ben Süleyman ile mahdut bir bap 
hanenin kabili taksim olmaması ha
sebile şuyuun izalesi suretile açık 
artırılma ile satılmasına karar ve
rilmiş ve satışın da Belediye mezat 
salonunda icra kılınacağından bir 
ayın sonu olan 25 Teşrinisani 936 
çarşamba günü saat onda başlıya

rak on bir buçukta ihalei katiyesi 
icra kılınacağından talip olanların 

1 
- mezkur gün ve saatta mezat salo-

1 nunda yüzde yedi buçuk akçasilc 

1 

birlikte hazır bulunmaları ve fazla 
malumat almak istiyenlerin sabş me· 

i murluğuna baş vurmaları ilan olu-
nur . 7441 

Tam konf orile kiralık ev 

Seyhan Evkaf müdürliİ" 
ğündeil : 

Evkafın idaresi altında bufuo•~ 
mülhak ve mazbut vakıflardan h• 

.• ere 
ve akarlar kiraya -verilmek uı 10 
16 10-936 tarihinden itibaren 

gün müddetle açık artıı O"ayıı ~~ 
.. oıı 

n:ılnıu~tur. 27 - 10-936 salı gll 
saat 14 de Evkaf idaresinde ihaı~· 
Jeri yapılacağından isteklilerin mıı 
racaatları .7407 20 - 23 -~ 

lian 
Borsamız tahsildarı Ali Başktır' 

tun Borsamızla ilişiği kesilmişti~ · 
İlgililerin malumu Ôlmak üzere il•~ 
olunur. Adana Ticaret 

7436 Zahire Bor$ası 

Kiralık ev 
Ziraat Bankası arkasında 6 od,Iı 

ve iki aileye elverişli 1632-9 ~ 
yılı ev kiralıktır . İstiyenler Bek~ 
memuru Nahidi görsünler.7425 

Kiralık ev 
Asfalt cadde üzerinde Atat~~: 

parkı karşısında Doktor Muzaffe~ 
oturduğu hane kiralıktır. lstiyenle~ 
Halk Eczanesine müracaatlan. 

7424 

~-----___/ 

Mağaza ,~ 
3-4 7412 1 10 ______ .,.. ________ ._..~----~~~~~~-------------------~ ...................................................... .. 

Bütün konforlarile açılıdı 
7393 

Doktor Feyzullah Cemalinin ha
nelerinden biri boşalacak ve ehven 
şeraitle kiraya verilecektir. lstiyenler 
içinde bulunan lsmail ustaya müra-

Umumi neşriyat müdürü 

M. Bakşı 

caat • 7438 1-3 Adana Türk sözü matbaası 


