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ükômet kuvvetleri son ur -yunanı 
ı ir mukabil taarruz yaptı dostluğu 

Stodinoviç dün geldi ! 

1 

Sovyet 
misafirlerimiz 

1
Madrid önünde akşama kadar devam 
1 eden bir muharebe oldu 

! 
Milliyetçi kuvvetlerden iki kol Madridi 

Cenuptan tamamile çevirdi 
Şimal ve 

! 
Londra : 27 [ Radyo ] - Madrid etrafında şiddetli muharebeler de. 

vaın etmektedir . 

de 1 Dün hükumet kuvvetleri Madridi saran milliyetperverlere şiddetli bir 
~· 1 mukabil taarruz yapmışlardır. Muharebe akşama kadar devam etmiştir . 
t· 1 !ık iki saat zarfında milliyetperver kuvvetler müşkül bir vaziyete gir. 
de ! tniş gibi görünmüşlerse de tayyare ve Fas kıtalarının da şiddetli müda· 

1 halesi üzerine hükumet kuvvetleri rüc'ate mecbur olmuşlardır . 

ra 
t· 
le 

Bu taarruzun hükumet kuvvetleri tarafından yapılan en son mukabil 
taarruz olduğu muhakkak görülmektedir. 

Milliyetperverler Madrid üzerine kati yürüyüşlerine başlamışlardır . 
iki büyük kol Madridi Şimal ve Cenubundan tamamile çevirmiştir . 

a ~---____..____ ... _ ...... ~ ""'--.... -·--........ 

Bombayda yeniden karışıklıklar 

Sekiz kişi hançerlendi 

1 

Metaksas 
Selaniğin kurtuluş yıl
dönümü münasebetile 
söylediği nuntkta Türk
Yunan dostluğunu nasıl 

tavsif ediyor? 

Atina : 27 [ A. A. ] - Yunan 
Başbakanı Selaniğin kurtuluşunun 
yıl dönümü münasebetile söylediği 
bir uutukta ezcümle : Demiştirki o 
zaman savaştığımız ordu Avrupa
nın en kahraman ordularından biri 
idi. Ve bu derece kahraman bir 
hasım ile çarpışmak Yunan ordusu 
için daima bir şeref teşkil edecek
tir. O zaman birbirimize karşı duy
duğumuz karşılıklı hürmettirki bizi 
eski hasımlanmızla samimi dost 
haline getirdi. Ege denizini dost ha· 
line getirdi, Ege denizi mevcut ol· 
dukça ve biz bir sahilde onlarda 
öteki sebilde bulundukça Türklerle 
dost kalacağız. 

Nevzad Güven ------

Kıymetli misafirimiz Yqgoslav başba- 1 tstanbuldan Ankat"ayaha 

kanı bir kaç saat istanbulda kaldıktan ı reket ettiler 

sonra Ankaraya hareket ettiler 1 

----·-.+••·- -
lstanbul: 27 ( Radyo) - Yu· 

goslavya başvekili Stanodiyoviç bu 
sabah 9,10 da Belgraddan şehrimi· 
ze geldi. 

Kıymetli misafirimize pek par
lak bir istikbal merasimi yapıldı . 

Bütün istasyon Türk - Yugos· 
lav bayraklanyle süslenmişti . As 
ker , polis müfrezeleri kıymetli mi· 
safirimizi selamladıktan sonra Yu· 
goslav ve Türk milli marşları çalın· 
mağa başlamıştır . 

Kıymetli misafirimize Perapa
lasta bir öğle ziyafeti verilmiştir . 

Değerli Yugoslav başbakanı , 
memleketimize , Cumhuriyet hayra· 
mımızda Ankarada bulunmak üzere 
gelmiştir . 

Bugün katara ila>e edilecek hu
susi bir vagonla , büyük misafirimiz 
Ankara ya teşrif edeceklerdir . 

Kıymetli misafirimize Generane
rimizden bazileri , saalavlarımız re· 
fakat edeceklerdir . 

ı ~------------------------------------
1Eskişehir yolundaki facia 

1 T oros ekspresile yarışa çıkan bir 
kamyonet makine önüne yuvarlana

rak parça parça oldu 

16 olü 8 yaralı var 

lstanbul : 27 (Radyo) - Sov
yet tayyareci misafirlerimiz dün top· 
çu mektebini gezmişlerdir . 

Misafirlerimiz bu sabah Ankara· 

ya gitmişlerdir . 

Filistinde 

Kudüs: 27 (Radyo )-Araplar 
Yahudilere boykot ilan etmişlerdir. 

B· nun için heyetler teşekkül etmiş
tir .Hiç bir Arap Yahudilerden bir 
şey almıyacaktır . 

Yahudilere de bir şey satmıya
caklardır. Filistin Arapları ko::ışu · 

lan da Yahudilere boykot yapmağa 

davet etmiştir . 

Heyetin1iz Romaya 
gitti 

lstanbul : 27 ( Radyo ) - ita! -

ya ile yapacağımız Ticaret anlaşma· 

sını müzakere edecek olan heyeti • 
miz Romaya gitti . 

Heyetimize , büyük elçi Hüseyin 
Ragıp riyaset edecektir • 

iş' 

ıe· 

~oğuşmaktan usand;kları için 60 milyon 
Mecusi Müslüman mı olacak ? Küçük bir hadisenin dersi Adli tahkikat sonuna kadar tren tevkif edildi 

Dünkü Toros Ekspresi şehrimize 
7 saat tehirli gelmiştir . Öğrendiği
mize göre : 

mıştır. 16 kişi ölmüş ve ancak 4 ki· 
şi kurtulabilmiştir. 

Trakya umum müfettişi 
lstanbula geldi 

• 
sı 

Bombay : 27 (Radyo) - Dün 
Yeniden karışıklıklar olmuştur : 

b Sekiz kişi hançerle vurulmuş ve 
Unlardan altısı bu gün ölmüştür . 

b Bombay : 17 (Hususi) - Bom· 
ayda Müslümanlarla Hindula~ ara

~1nda müsademeler olmuş üç gün 
1 • 
Çınde 69 maktul ve 637 yaralı var
dır. 

Polisten başka kargaşalık yatış· 
lırınak için asker de çalışıyor. Bir 
~ecusi mabedi yakılmış ve pamuk 
abtikalarında da kavgalar olmuş
tur 

Bu günlerde Müslümanlarla Me 
cusileri barışbrmak için müzakereler 
Yapılmaktadır . 
l Müslümanlarla Hindli mecusi
~r asırlardanberi çalışmaktan bık· 

ıştır . 

1
, Anlaşmak taraftarı çoktur. Hat· 
a Bombayda geçenlerde bir kon

ll'.re yapılarak altmış milyon mecu · 
!10

1
in Müslüman olması bile konu 

vU tııuştur . 

b· Bu kongreden sonra iki tarafı 
~ırbirine yaklaştırmaya çalışılmış ve 
I ıher müdürünün riyasetinde bu iş 
1Crlebir komite meşgul olmağa baş-

1 
aınıştır . / 

çok maktul ve mecruh daha görül
müştür . 

Yeniden iki yüz elli kişi tevkif 
tdilmiştir . 

Polis silahla mücadeleye mecbur 
kalmaktadır . 

Yine o gün büyük çarşida bir 
kavga çıkarak bekçiler silahla araya 
girmişler ve beş maktul 22 yaralı 
da orada olmuştur . 

------·------
Musolini bütün dün

yaya yarış teklif 
ediyor 

d Mecusiler zaten kendi dinlerin-
~n vazgeçmeğe mütemayil görü- Musoliııı 

Ouyor . Ankara : 27 ( A.A. ) - Musoli-
Bunların !sevi yahut Budi ol. ni dün söylediği bir nutukta ltalya-

llıaları ihtimali de söyleniyor . nın yedi ay içinde bir imparatorluk 
Fakat lslam olmayı tercih ede. kazandığını habrlatarak bütün dün-

CekJeri anlaşılıyor . . i yaya barış teklifinde b~lunmuş ve 

Bu ihtimal karşısında Hıntliler, l ltalyanın uzattığı bu zeytın dalını se· 
l' esettür ve Hitan meseleleri İçin Mı- k~z. ~ilyon sü.ng:ü ormanından getir 
sırdan b' f t . t d"I ( E h ) dığını saylemıştır . 
b ır e va ıs e ı er z er Ş kA k . . .. 

Unun bir mani teşkil etmiyeceğini ar ı a denızın statukosu 
~~ kadınların çarşaf .. ız gezebileceği- Londra : 27 ( Radyo ) _ Son 1 

cevaben bildirdi . lt 1 Al En a yan ve man müzakereleri esna· 
k son gelen havadiste bir ta· sında şarki akdenizde statüko'nun 
}'~~ Yeni hadiseler de kaydolunu- muhafazasına karar verilmiş ve Ba-

lear adaları üzerindeki lsparıyol ha· 
kimiyetinin temadisi kabul edilmiş
tir . 

d ~üslümanlarla Hindliler arasın. 
a hır gece çarpışması olmuş ve bir 

1f' enkit , mevzuubahs olan kötü-
lüğün izalesinden başka bir 

gaye takip etmemek şartiyle , çok 
faydalı , ve binaenaleyh çok lüzilmlu 
bir şeydir . Tenkit , ayni zamanda 
tehlikeli bir iş olduğu için zordur da .. 

Nıçin tehlikeli bir iştir mi diye
ceksiniz ? Çünkü tenkit edilen bir 
eserin sahibi , bir kötülüğün faili , 
bir yolsuzluğun amili daima bir in
sandır . Ve insanlar arasında eksikli
ğini , kendi hatasını , kendi yolsuz· 
luğunu apaçık görüp teslim edecek· 
ler o kadar azdır ki .. Bunun için , 
tenkidi kabul , ona tahammül insan· 
tar arasında yüksek bir vasıf ve bir 
seviye yüksekliği telakki edilmekte· 
dir . 

işte, bu yüksek ve haklı, müte· 
kamil seviyeli insanların azlığıdır ki, 
tenkide ekseriya şarlatanlık, şantaj 

ve garazkarlık gibi adların verilme
sine sebep olmuştur. 

Şurasını derhal ilave edelim ki, 
bu adlara layık olacak tenkit çeşit
leri de yok değildir. Fakat biz şimdi 
burada dürüst tenkitten, kötülüklerin 
ortadan kaldırılması gayesini güde
rek onları bütün açık!ığıyle ortaya 
koyan cinsinden bahsediyoruz. Hatta 
sanat eserlerinin tenkidini bile yazı
mızın çerçevesi haricinde anlamalı
dır. 

Sanatta başlı başına lıir branş 
olan bu tenkit zaten çok nadir in· 
sanlara mahsus bir hak, bir imtiyaz· 
dır. 

Biz, yapılmasında memleketin, ce· 
miyetin faydası olan ve doğrudan 

doğruya hayatımızı alakadar eden 
tenkidi konuşuyoruz . 

itiraf edelim ki : Haklı olduğu 
zaman bile, bizim tenkide tahammü· 
lümüz azdır . Sinirlerimiz çok muka· 
vemetsizdir . Kötülüğü, ;yolsuzluğu 
yaptığımız zaman yerinden bile oy· 
namıyan haysiyetimiz, tenkide uğrar 
uğramaz bir tufan gibi coşar ve bi· 
ze noksanımızı, kötülüğümüzü söy
liyeni boğmak ister , Eeğer daha ip
tidai bir ruh taşıyorsak, bu sesi sus
turmak için elimizdeki bütün kuvvet· 
]eri kullanmaktan çekinmeyiz; her 
vasıtaya, her şekle müracaatı mübah 
sayarız . 

Hal bu ki, söylenilen hak olduğu 

Ekspres Eskişehirden gelirken, hatta 
muvazi şosadan gelen bir kamyon 
trenle yanşa kalkmış ve en son ga
zı açmıştır . 

Nihayet bu baş döndiirücü sür
atte idareyi şaşıran şoför kamyonu 
şümendüferin altına yuvarlamıştır . 
Kamyonete çarpan tren otomobili 
de, içindekileri de parça parça yap-

zaman, kendi aleyhimizde bile olsa , 
bu hakkı kabul etmek ve tenkide 
maruz kalan cephemizi düzeltmek, 
ruh asaletinin eseridir. 

• • • 
Bana bu satırları yazdıran, küçük 

bir hadise olmuştur. Fakat hadisenin 
küçüklüğü, ifade ettiği mananın de· 
ğerine dokunamaz . 

Zaman zaman, Adana postaşın

daki havale gişesinin intizamsızhğın· 

dan, ve kalabalık yüzünden vukua 
gelen güçlüklerden şikayet edildi . 
Bu idarenin başında bulunan insan , 
ekseriya vaki olduğu _gibi, derdi ört 
bas etmek, tavzihler , tekzipler gön· 
dermek yolunu tutmadı. Derdi gördü. 
Ve bu noksanlığın tamamlanması için 
teşebbüslerde bulundu ve muvaffak 
da oldu . Görülüyor ki , hadise çok 
basittir . 

Fakat temsil ettiği zihniyet çok 
kiymetli ve memleketin malı olan 
müesseselerde çalışanlar için bir nü. 
mune olacak mahiyettedir. 

Bizim rejimimizin iş ahlakı, idare 
telakkisi de budur. 

Eksiği, kötüyü görmek ve derhal 
tamamı, iyiyi yerine koymak .. 

"fenkit karşısında müteessir ol
mamanın imkanı yoktur. Dünyanın 

hiç bir tarafında, insan ruhu henuz 
bu kadar yükselmemiştir. Fakat [Her
kesin faydası] na karşı olan sevgimiz 
ve [ Doğru 1 ya karşı olan bağlılığı· 

mız, içimizde, bizden başka hiç kim· 
seyi alakadar etmiyen bu teessürü 
susturacak kadar büyük bir kuvvet 
olmalıdır. 

Onlar da ağır yaralıdır. Dünkü 
Ekspresin yedi saat geç kalışı bu 
yüzdendir. Adli tahkikat neticesine 
kadar Toros ekspresi Eskişehirde 
tevkif edilmiştir. 

lstanbul : 27 ( Radyo ) - T ra \r. 
ya umum müfettişi Kazım Dirik 

Cumhuriyet bayramında Ankarada 
bulunmak üzere lstanbula gelmiştir. 

935 senesi Türkiye üçüncüsü Samsun • 
şampı 

yonu "İdman yurdu ,, 

da yapıyor. 

bugün ilk maçını 14,30 

. 
ltalyan - Alman 

Konuşmaları karşısında 

Fransız ve İngiliz 
gazeteleri 

Paris : 27 ( A.A. ) ltalyan 
hariciye nazırının Berlini ziyareti 
neticelerini tahlil eden Fransız ga
zeteleri bu görüşmelerde Fransayı 
endişeye düşürecek bir karar alın· 
madığı kanaatini gösteriyorlar . in· 
giliz gazetelerine gelince Taymis 
gazetesi lngiltere artık süratle silah
lanmak zaruretindedir. Diyor . 

Son 
dakika 

İtalyanın hakimiyetini ta
nıyan devletler çoğalıyor 

Roma: 27 ( A.A. )- Avustur· 
ya Macaristan ile Portekizin ve bazı 
cenubi Amerika devletlerinin Alman 
ya gibi ltalyanın Habeşistandaki 
hakimiyetini tanıyacakları zannedil
mektedir. 

Şair Necdet Rüşdü ne diyor? 

ı Avrupa postası gelmese 
! bizde edebiyat durur !. 
1 - Milli edebiyat serlevhası, onu dillerine dolayanların bile anlayamadıırı bir 

şey olsa gerek, ki, " Böyle bir nesne var mı ? .. diye soruyorlar 

Konu••n : Nihad Teng!lner 

[ Yazıs: iç sahifede 1 
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Şair Necdet Rüşdü ne diyor? 

Avrupa postası gelmese 
bizde edebiyat durur!. 

~~---------·----~--~-
- Mili edebiyat serlevhası, onu dillerine dolayanların bile anlayamadığı bir 

şey olsa gerek, ki, " Böyle bir nesne var mı ? ,, diye soruyorlar 

Geçende Adanaya ilk gelişinde 
şair Necdet Rüştüyü yormak fırsa· 
tını bulamamıştım. 

" Yormak ,, diyorum. Fakat 
yanlış .. 2,500,000 sabr yazan şairin 
benim soracağım üç beş suale vere· 
ceği cevaplar şüphesiz ki onun için 
bir dudak kıpırdamasından başka 
bir şey değil!.. 

Onu bu gelişinde; bizim tahrir 
odasında yakaladım .. Artık kurtuluş 1 

yoktu .. Hemen kolları sıvayarak ma
sanın başında karşılıklı yerleştik : 

- Hazır mısın ? 
- Tamam üstadım ... Size, en 

kıymetli edibimiz, milli şairimiz .. kim
dir diye sormıyacağım .. Çünkü bu 
suali soranların da, bu suallere isim 
tasrihile cevap verenlerin de düşma
nıyım .. Y alruz şunu soracağım ki .. 
Aramızda satır hırsızlığı yapmadan 
kafasından döken kaç kişi var tah· 
minindesiniz ? 

Hafif ce gülümsedi : 
- Durmadan, fasılasız bir çok 

romanlar, hikayeler neşrediliyor. 
Bunların öz mal olduğunu aşağıdaki 
satırlarla anlatacağım : 

Bir kaç yıl önce ( Lavi Parizi
yen ) , ( Sanjen ) , ( Pariplezir ) ve 
sair magazinlerin yurda sokulması 
yasak edilmiş ve çıplak neşriyat 

durmuştu. 
Eter diğer kitap, mecmua ve 

gazetelerin de sokulması yasak edi 
lirse, ali ah bilir ki bu sefer de 
bizde edebiyat durur. Ayni hafta 
içinde ayni ecnebi hikayesinin, adap· 
te edilerek, iki muharrir tarafından 
yazıldığı çok görülmüştür. 

Bir çuval cevizin hepsi çürük ol
maz .. Bunun da manasını anlayıverin. 

- Üstadım .. "Milli bir edebiyat 
yaratabilir miyiz ,, başlığı altında 

lstanbul gazetelerinden birisi bir an
kete devam ediyor.. Aceba bizim 
milli bir edebiyatımız yokmu ki, 
" Yaratabilir miyiz ., deniliyor ? 

- (Milli Edebiyat) serlevhası, 
onu dillerine dolayanların bile anla
madığı bir şey olsa gerek ki, "Böyle 
biı nesne var mı? .. ,, diye soruyor
lar. ( Milli Edebiyat ) o memleketin 
derdini, neşesini, hayat tarzını anla 
tan bir edebiyattır. Reşat Nuri Çalı 
kuşunda, Sadri Etem " Çıknklar du
runca ,, da, bilhassa Aka Gündüz 
" Bu toprağın kızları ,, nda memle· 
ketin karakteristik tablolarım çiz 
mişlerdir. işte buna (Milli Edebiyat) 
denir, binaenaleyh milli edebiyat 
vardır. Bir Çinli muharrir, Pekinde 
geçen ve kahramanları tamamen 
Çinli olan bir romanı yazmcıkla milli 
edebiyat yapmış olur, fakat lstan· 
bula gelip Türklere dair bir roman 
yazan Piyer Loti Fransaya karşı 
milli bir edebiyat yapmış olmaz. 
Artık ferasetinize bırakıyorum. 

- Şey üstadım.. Anketler ya
prlırken hep Ahmet, Mehmet, v«; 
Hasan Hüseyin soruluyor. lstanbul 
11nınndan hiç dışan çıkılmaz.. ve 
Hasan Hüseyin de Ahmedi Mehme 
di gösterir .. 

Aceba bu edebiyat nesli hep 
lstanbulda mı toplanmış dersiniz ? .. 
Babıilinin bu şantajcı çocukları, 
A..dolndakileritt kendilerine merba· 
metle güldülderinin fukında değil· 
ler midir aceba ? .. 

- F'ıkirlerine müracaat edilecek 
kimseler de, şahış dej'il, edebi hü· 

Konuşan : Nihad Tangil!!!!' 

viyeti herkesce malum olan adamlar 
aranıyor. Bu, anket yapanların alış
tığı adreslerdir ki, muhtelif müla· 
katlarla fikirleri malum olmuş ve 
okuyuculara usanç vermiştir. Çünkü 
bir karşılık bekliyerek, hep yekdi· 
ğerlerini methederler. 

- Şimdi kendini büyük şöhret 
olarak satmak istiyen bir okkalı 
( Şişman ) şahsiyet var. O da sizin 
gibi eskiden manzum hikayeler yaz 
mıştı. Yazılarını nasıl bulursunuz? .. 

- ( Çimdik ) imzasile on sene 
benim yazılanın intişar etti. MalU
mu ilam etmiyelim. 

- Ne bilmediklerimiz varmış 
meger 1.. 

-ı ..... . 
- Bundan bir kaç yıl önce Ka-

ragöz iazetesinde modernize edi
len ( Kerem ile Aslı ) tefrikasını si· 
zin yazdığınızı söylüyorlar. Kitap 
halinde ( Kanaat kütüphanesi ) neş
retti. Fakat üstünde Orhan Seyfi 
imzası var. Bu ne iştir ? ... 

- Buna bir mürettip hatası di· 
yelim .?!??.. · 

- Ya!.. 

- BöyJe şey olur mu hiç !.. 

- Son zamanlarda "'t'esim ,, 
artık " yazı ,, ya gale~ çalıyor . Bi
naenaleyh ressamlardan , karikatür
ristlerden hangisi muktedirdir ? ... 

Ve en meşhur karikatürü kim 
yapmıştır ? .. 

- Ressamlar f aslmı açarsak , 
üyür . Bu , biraz ihtisas işidir. Fa

kat karikatüristlerin başında şüphesiz· 
ki Cemal Nadir , Ramiz ve Münif 
gelir . 

Fakat en kuvvetli karikatürü 
bundan yıllarca önce Aydede gaze
tesinde ( Rıfkı ) adında bir karikatü
rist yapmıştı . Bu nusha elyevın ben 
de mahfuzdur . 

Bir zatın resmini yapmış ve altı· 
na da: 

" Parmak hece şiiri mi ?. Par· 
mak kapı şairi mi ? .. Parmak izi şa
iri mi ?. ,, <liye yazmıştı . Hala ba
kar bakar gülerim . 

- Aman üstadım bunlar tarihi 
hakikatlar 1.. 

- Üstadım .. Bana kalırsa Babı
ali adamlarr daima zaiflere çatıyor .. 
Siz de bu fikirde misiniz?. Yani ken· 
dilerinden cılızlara 1. 

- Biraz hakkınız yar . 
Hüseyin Cahidin ( kavgalarım )ı 

bazı tabansızlarımıza numune olsa , 
iyi olacak !.. 

Nihad Tangüner 

.,_..._ - ~ ... ----~ 

Adana - Fevzi paşa ara
sında işleyen katarda 
hırsızlıklar mı oluyor 

Adana - Fevzi paşa arasında iş· 
leyen katarda yolcular arasında son 
günlerde bazı ufak hırsızlık va kala· 
n tevali etmektedir . 

Dünkü hava vaziyeti 

Dün şehrimizde , hava , sabah· 
leyin güneşli , öğleden sonra gece 
yansına kadar hafif rüzgarlı ve bu· 
Jutlu geçmişti . 

Dün , hararet derecesi en çok 
20,8 santigrattı . 

Türk söri 

,. 

_ ±EL .~ az 

İlk okullarda 
musiki 

~ 
936 yılı müfredat programlfllll 

her hangi bir branşından haberdar 
değilltn . 

Fakat musiki kısmına aid " ... .,_.. 

Kız enstitüsünün 
ilk sınıfları 

açılıyor 

Yüzden fazla talebe kay
dedildi. Kayıtlar bir kaç 
gün daha devam edecek 

Şehrimizde açılan Kız Enstitü
sünün bu yıl için enstitü kısmının 

tedrisata başlamıyacağını yalnız 
Akşam Kız sanat kısmının açılaca
ğını yazmıştık. Halbuki dün kültür 

ı diı ektörlüğünden aldığımız maluma· 
ta göre : Enstitünün hem Akşam 
Kız sanat kısmı ve hem de enstitü 
kısmının ilk sınıfları derse başlıya· 
caktır. 

Şimdiye kadar 100 den fazla 
talebe kaydedilmiştir. Talipler git
tikçe çoğalmaktadır. Kayıtlar bir 
kaç gün daha devam edecektir. Ge
rek enstitü kısmı ve gerekse Aşanı 
Kız Sanat kısmı Te~rini saninin ilk 
haftası içinde derse başlamış ola. 
caktır. 

Derslere bu ay içinde başlana. 
mamasının sebebi sırf, mektebin 
bazı eşya noksanlarının henüz ikmal 
edilememiş olmasıdır. Mektebin mü-
dür ve muallimleri tamamen gelmiş· 
ferdir. 

Hayvan sergisi 
Açılma töreni Perşembe 

gününe kaldı 
Dünkü sayımızda , hayvan sergi. 

sinin evve ki gün açılışınrlan bah
setmiştik . Serginin tayin edilen açıl· 
ma gününden bir gün evvel baytar 
direktörlüğünden bu hususta malu· 
mat almış ve okuyucularımıza bildir· 
miştik . Ayni gün akşam üzeri vila· 
yetin verdiği bir kararla , serginin 
açılma töreninin perşembe günü öğ
leden sonra saat 14 e bırakılması 
tensip edilmiştir . 

Maiyet memurları 
Açık bulunan kazalara 

tayin edilecek 
Dahiliye vekaleti , bu ayın so· 

nunda askerlik hizmetlerini bitire· 
cek maiyet memurlarım açık bulu· 
nan kazalara kaymakam olarak ta· 
yin edecektir . Açıklar bu tayinler· 
le d e doldurulamadığı takdirde uzun 
müddet vckilJikle idare edilen kay· 
makamlıklar bilhassa doğu vilayet · 
!erindeki kazalara nakil suretiyle 
kaymakamlar gönderilecektir . 

V <'kal et dahiliye teşkilatı kanu· 
nunun istediği vasıflarda kaymakam 
bulmakta müşkilat çektiğinden ka
nunda yapılacak ufak tadillerle tec· 
rübe sahibi v :. emekdar dahiliye 
memurlarını kaymakamlığa terfi et· 
tirmek tasavvurundadır . 

Posta havale gişesinde 
müş:<ilat kalmadı 

Karilerimizden aldığımız müte 
addit mektuplar üzerine posta ha· 
vale gişesinden şikayet etmiş ve 
bilhassa ay başlarında halkın bu gi
şede çok müşk ilata maruz kaldığı· 
nı ve para yatırmak için bir İnsanın 
günlerçe beklediğini yazmıştık . Ha 
ber aldığımıza göre sadece nıemur 
azlığından doğan bu güçlükler ber 
taraf edilmiş . Değerli posta müdü 
rümüzün sür'atli teşebbüsleri saye· 

1 sinde bu gişeye iki memur tayin edil 
miştir. 

Cümhuriyet bayramında 
edilen ders programının son dereOI 
yüklü olmasına bakıhrsa çok balda 
olarak musikiye son derece eheııı
miyet verilmiş . 

Halkevimizin 28/101936 da Cumhuriyet bayramımız1 

kutlama Programı 
ilk okulda daima ciddi ve sert 

mevzulara mini mini dimağlann bir 
denbire alışması ve mütemadi o 

1 - Saat 20 de Halkevi Bando 
su istiklal marşımızı çalarak törene 
başlanacaktır. 

2 - istiklal marşından sonra 
Halkevi Dil , Tarih , Edebiyat şube 
sinden Hadi Okan tarafından Cum· 
huriyet konusu üzerinde bir söylev 
verilecektir. 

6 - Cumhuriyet yönünden mek- bellemek tarzı hem tedrisi hem de 
tep talebeleri tarafından ulusal şiir- renmeyi güçleştirir . . 
Jer okunacaktır. Yedi yaşında mektebe gieen bit 

7 - Halkevi bandosu tarafın- çocuğun harf ve kelime öğrenmek: ' 
dan seçilmiş parçalar çalınacak· teki kudretile öğretenin çekecel• 
• yükün sıkleti müstağnii izahbr • 
.ır. 

Esasen f ennen de muhakkaktlt! 

len 
biz.i 

3 - Halkevi Orkestrası tara
fından seçilmiş arsıulusal muzik par 
çalan çalınacaktır. 

8 - Halkevi bandosunun Cum
huriyetimizin 10 uncu yıldönümü 

marşı çalınarak törene son verilecek
tir. 

Çocuk dimağlarındaki hafıza tabi· 
kası ( gamde miydin ) on dört ya- deş 
şına kadar sabit değildir . lini 

Binaenaleyh çok haklı olarak 
kültür bakanlığı musikiyi tedıil' 
mıhrak ittihaz etmiş ise de deri 
mevcudiyetini çok az koymuş . er 
rinci sınıflarda ufak tef ek marşlari' 
şarkılar tek sesli , ikiden dörde ~ 
dar çift sesli ve pentakor oku' 
Jan ; beşinci sınıfta iki ve üç 

10 DAKiKA DiNLENME 
4 - Dil , Tarih , Edebiyat üye 

sinden Arif Nihat Asya tarafından 
Cumhuriyete ait duygular konusu 
üzerinde bir söylev verilecektir. 

5 - Halkevi Mandolin takımı 
tarafından ulusal muzik parçaları 
çalınacaktır. 

Zabıtada: 

Tarla kavgası 
Bir kişi öldü birisi de 

hastahanede 

Şeyhmurat köyünde evvelki gün 
Selanik muhacirlerinden Hasan 
oğlu Rıza isminde birisi bir tarla 
münaazası yüzünden köyün muhtan 
Musa oğlu Yusufu Tabanca ile öl
dürmüş ve ayni köyden Salih oğlu 
Aliytde yine Tabanca ile ağır su
rete yaralamıştır. 

Ağır yaralı olan Ali şehrimiz 

memleket hastahanesine getirilmiş 
tir. 

Katil Rıza hakkında kanuni ta
kibat yapılmaktadır. 

Genç kıza zorla 
aşk mektubu ve-

ren delikanlı 
Kızın mektubu kabul et
miyeceğini anlayınca 

Üzerine atılarak tokatladı 

Ali Rıza oğlu S~bahattin ismin
de birisi dün Hikmet adında bir 
kızın önüne çıkarak elindeki aşk 
mektubunu uzatmış fakat kız bunu 
şiddetle red etmiştir. 

Sebahattin, kızın mektubu al· 
mıyacağını anlayınca üzerine 
atılarak tokatlamağa başlamıştır. 

Hadise polise şikayet edilince, 
zabıta derhal Sebahattini yakalıya
rak kanuni muamele yapmıştır. 

Aşırdığı paralarla cürmü 
meşhut halinde yakalandı 

Akkapu mahallesinden Halil 
oğlu lsmail adında birisi Hacı Ca
fer oğlu Hacı Y asinin dükkanının 
kepengi altından on lirasını aşırarak 
kaçmak isterken yakalanmıştır. 

28 lirasını dolandırdılar 

Servetin muracaatı üzerine polts 

9 - Bütün bu tören Atatürk 
parkı , Belediye önü , asfalt cadde
ve dörtyol ağzına ve ceza evine ko. 
nan Hoparlörler ile halkımıza yayı· 
lacaktır. 

10 - Bu Program çağn yerine· 
dir. 

Öğretmenlerin 
Tahvillerine aid Vekaletin 

bir emri 

Maarif Vekaleti vilayetlere ehem 
miyetli bir tamim göndererek prensip 

lere riayet şartiyle ilk mektep mual 
)imlerinin yerleri değiştirilebile~ği
ni ve bunun için tasdike gönderile· 
cek kadroların ona göre hazırlanma 
sı lazım geldiğini bildirmiştir. 

Sıhhi mazereti olanlar doktoru 
ve hastanesi olan yerlere , kan koca 
olup da ayrı bulunanlar bu vaziyet· 
Jerine uygun yerlere , lise veya orta 
okulda okutmak mecburiyetinde ço
cuklan veya kardeşleri olanlar orta 
tedrisat mektebi bulunan yerlere , 
şark vilayetlerinden nakledilenler 
gösterdikleri başarılardan dolayı 

nakledildikleri için terkettikleri işle· 
ri ve bu vaziyetleri ile miitenasip 
yerlere inha edilecektir. 

imkan olduğu halde bu prensip· 
lere riayet edilmeden hazırlanacak 

ve tasdika gönderilecek kadrolar 
tasdik edilmeden geri çevrilecek
tir. 

Vilayetlerden ayrılacak mual· 
!imler tayin emirlerini vazifeleri ba
şında bekliyecekler ve tayin emirle
rini aldıktan sonra yeni vazifeleri 
başına gideceklerdir. 

Vilayetler yukarıdaki seheplerF 
uygun vaziyette muallimleri müna
sip yerlere acele inha edecekler
dir. 

1 C. H. P. Seyhan 
kanlığından : 

marşlar:... , ~• 
Bunu musiki dersine esas kalJIP 

ettikten sonru her sabah akşam tllf 
lu olarak ta mektep musiki ile bat 
Jayıp musiki ile bitecek . Hasılı 111ır 
siki pragramı şu yükü ile ancak ~ 
işin tam ehli olan ve hatti musiki 

b ··ır. et· mektebinden meıun ir 05r . 
men tarafından idaresi icap~· 
yor . Aksi takdirde sahifelerde bil' 
dilsiz gibi duran bu programın şidl" 
dilik kabiliyeti tatbikiyesi olacağd'1 
zannetmiyoruz . ... 

Bunda öğretmenlerimizin bir gd 
nahı yoktur . içlerinde musikiye ~ 
ves etmiş olan pek az olduğu içiO' 
dir ki ancak diğer derslerini ~ .... 
mir bir sahaya erdirmeye çalıprı 
vazife biliyorlar . • 

Zaten ötedenberi sanıf terfi~ 
zerre kadar tesiri olmayan muf 
programına ne öğreniciler ve ne e 
öğretmenler kıymet vermemek" 
mazurdur. 

Şu hale göre programı ati i~ 
düşünülmüş ve musiki inkilibına fi 
diden haşlanmış bir merhale ol; 
rak kabul edersek bu yolda. e•· 
hiç olmazsa her beş mektebe bır 
liyelli musiki öğretmeni de ili"°" 
pek yerinde olacakbr . 

Sııkı Avcı ______________ .,.,,,,,, 
Salaheddin Sepici 

Ceyhan belediye Reisi beınte• 
rimiz Salaheddin Sepici belediy~Ycı 
aid Lazı işlerin halli için şeJıriııri" 
gelmiş ve akşam trenile hareket ett 
miştir . 

İlyönkurul Baş~ 

Cumhuriyet Bayramı günlerine mahsus olmak üzere Ankara 
tanbul Radyo'-n aşağıda yazılı saatlarda birlikte çalışacaklardır. 

Bu nesriyatın zengin program müfredatı Ajans ve Radyo ile a 
ilan edilecektir . 

28 10 936 Çarşamba günü 

29 10 936 Perşembe gunu 

30 10 936 Cuma günü 

28-29 7453 

12 
19 

13 
19 

12 
19 

16 
24 

14 
22 

Sivaslı Sadık oğlu Servet adın· 
da birisi dün gece, şahsı hüviyet
leri mechul iki kişi şehir kenarında 

28 lira parasını mantarcılık suretile ı 

dolandırmışlardır. 1 

d~halt~~bbk~~mu~u~ -----------------·-~--------~ 

( BU AKŞAM ) Tan sinemasında : Aslanlar adasında 2 



Hoş geldiniz 

am unlula 

c •• uç 
nünde ya ılacak ~~...-.ı--re ait 

Hükumet adına ıapılacak kabul resmine ait p. n ğiz. 

1 1 - Cuma.,.;~ Baynım b-
..... ameline röre 28 birinci Tet
rin Çarpmba ıünii öileclen• .... 
bqlaJIP 30 uncu afiaü a1cp_. 
bclar liirecektir. 

2 - Baaa lire bayram Birinci 
........... ~ ... 
" ~vMi't' ... 

pm1İIİ yeni evi ile belediye ~ 
ve Kuruköprii, Ata Türk heykel 
meydmlanna koyulacak boparlörl•· 
.. ya,.lacakbr. 

7 - Bu pce saat 20 ele N.. 

--·~ Gazi ilk olaıllarile, arı. 
...... Kıs Liaeli ve Muallim 

llaDıı çalmuile batJıyacakbt. •Y· 
Dün -=:.--1- llllııa - - fr."' • ;;ıza L- ı 

.~.._....., HVditimiz liz. Ci681111 ..... eleri • 1 
6 F' omJ. •• ollD 

MektepM çocuk babaranna ve haf.. 
lca pteriler verilecektir. 

2t • • in--·.a·m· 
• bugün batmmzda yqatmak büyiiHerillliz bqnmzda var olmkça bG ~ b6aDer MftUn fatmka 
• için rae saadettir. kalpten relen bu lceJimeyi ,.m düdükleri ve tebirdelD otomobbil be günü 
Uzak Werdea blbleıimize lw- bir .,.. ... t.im için ve llamyos labaia« bit tl.tiltlf 8 - 2' e.tıeıabe ,_. Tüıa 
.,,......_. bDer. canla tim- llıllltdt üift çalac:dbt. Bayraman lciyeC umhUriyefi adma v*1i talaha 
retirdiniz. ~ tehir her tarafma yay· dm biildlmet kunx.....1- saat dolma 

Sam..-. leVimli moalclan • k ·-Geçen mm........ bwetini rr- ma üzre aynca DawJlar çıkanla- d ,_,. 
dc.,a .ıo,. baeklem• ... te- ararmıcla ıeçirecePüz bir kaç IÜ· cakbr. lacai:br. KabUI törenı pr~ a;. 

ec1ecetiz ve melicle mı.,.ı =-bu~=- tesadüf 3 - Birinci Tepinin 28 inci nca bildirilecektir. 
kavw· .... - ..... bir wa. Junulan. Çuauaba ıününclen heıkf9nk 30 9 - ICab.I tönıniDd- ... 

oklutu anaur.daJ t,.h....,v.lı am; nejeletlmlzln bera~ ol· uaaa Ü1Amma kadar liirecek olan villyetin en büyük buyurmam olan 
ilbat ettiniz... JCanletlsimili dutunu bir kerre daha ilp&l ediyor. ...,._ ,W..iudc bitin remt Yd ewt MJllt del komabll olm 

ulattnn bü~ Wer. , ~ ~ batLhk, ve temiz leY- 1 daireler, C.UUUliye~ Ha& p.a Tim koumt•• W.lilde pçit töreni 
llllni.:rfl! ~-:.ı •• n ·---=•-- tiler azız komıklarmuz.. kunklan, _ ei.- A.M.::...ı.-: ...... .. ......._ -...-, -.- ........... ., yetine aiuee(Mil. 

Hat leidİllİI am llonuldanmız.. SPORCU bütün obllar, müeueseler ve Te. 10 - Geçit töreni, Yeni iıtu· 
dm evleri, Baablar, Fabrikalar, yona giden ufalt cadde üzerinde 
dikkWar, evea.. .-& .......,. ...- ,.ı"' 't yelde o&.clktır. 
ve,•)14.a....Welut loatlwlt I _ c;.w dtrdffJCI ..,ıacta -
taklar, Bayralclu ~ Jefi:ikllda, 

1 beyu. lmmm lmdeWarla sili•• ı~_......__...,......,.,......_...__ 
ce1c ve~ ba '••• MieııtJer elek· 

~•iıil.!!r..'• ~lllkl••l•Mlll. Hayaletten bçndtorlmnuz Çünkü 
~..,.. ı 4 - BuıGn ve bayramın cfiter ( Frankiştayin ve 

• A 

J 1 

en biridir 

,...,. ( J 
.......... haber ....... pre. R-. .,,..._alda; ..... 

........ Kont CUno ile ...... ele.... ...,.. 
ane..+ yapl• olaıa rö- zm a_,.Clfil tilli , v,;,....._.. 
leriD Adet nokt .... Lobrno ltalyan-A~ M.ar bale. 

~edecektir. nn11 da koe ı ·••; .. -. ı ~nlcü 
YAIUG betler bnferAG11na da ltaı,. hiktnleti ~ protmWaa bGtüa 
~ve . vereceii cnabam, teferruatiyle ............... ·ri 
at~ Almanyadm. avde· koabe imWınll• ..... •ıit et· 
talik edec:eii muhelcbk ayıl mit detiWin 

,....m.. Her fe)'e ratmen , ltalya, Tuna 
it.aya _babda y_apbnk olan re maılı e· wrmaılı.a.- ....,..,..,.. 

.-.-. - ••~ •·man. bsı ) - K. ...... .,w.FM ...... ... 
yam ve Tq köprü meydanlannda Sizi daima tehrılit eciılırler 
Cumhuriyet Halk partili ......... 
kunalacok halk küniileı- adlan • 
m &ICeClea puti bar...ı.t-na veya 
ldinü ~ biklrecek ... .. • .,.... w.ı..... ftrile 
cektit. 

s - o .... .,......,... 
.......... t 19 ela beWi,e 
öaiinde mehtap ~ yapM• 
calcbr. 

6 - S..t 20 de halkevinde 
Bayramla ilgili ve muzildi kenf--. 
lar verilecektir. Bu muzikli konfe
.....,., balk..-U~ c;ariwiyet. Wc 

( 

T enyolunda 

Ce,'- - Veysiye hatb ür.e
rindıe din iki parça lllhibi meçlml 
~ lmllllf ba)uqmuştur . 

Bu "-,,....., tabarriyattd.n 
korkan bir yolcu tarahndan raylann 
iletine tabldeia zeMediliyor 

) 
biı emniyet paktD tuvib et- üzerinde yülümek ..-,ı. ~ • ., ı 

ll§tedii'IJ.~-~~~-~ ~- •il ciiinlailthil••ti<tve .._ ele llioyanı biiyi&Reıd~f111H"i111a111. ola 0hı.lips) 
UU.JKi uu .,...... ~ ·- ........ ki' it.alp •Kiitıik .... • fi 
~- detil , klfi derecede ,.. ..... wna....e. ,.1c1e,..., ,..ao. ın 9!7 modelleri geldi. 

altma ...... bir devlet ohnu, tokolaıa ............ et ııJllli .. -
paktı imzalayan devletlerdeQ ZHD ~il .,.... 

'11111ıin. ' adi ' mrf kendi millf ,. Bundan .. .,, ' i"1P- .. .. 
bir alet alarak lcullmm_.. ı anl•wma ile liyui bir kollelclif te-

.-elctir. ..... ... ... ~ ........... 
8uDd.n ...... , buıünkü 1talya melere '/,.....J ...... Ola M 
..._ .......... ela bir emniyet kücijk anlqmpu,kil flM,..._. .. ,. .... _ .. ...,....batli lftber~· "" .. -.... 

• .... batta Utl lllntte 1 ~ ~ 
t&•e'*'lr 9 wak t. me LimiP. cleteıdm .ditüw,_. ft 

iNiL...,... ~ bu ........ .,.q,,;.a .,. •• 
-··· ....., -~. abiyOlllanna ıelince' l(•Ciano, 

ltalya , babclaki ..,fdai.r Almanyada bu mwlede ütik bir 
tı Wı ı ılill •• wa doju maksad .dalil .. .,. ve fi-

11 meti tais prwıip t.Mde nansal bir tedbir altukA.pyesiyle ......... .... ........... ----
GOJllendiliae ı&ıe , &al,. ile dıl• ecleQlllctin 
_,.,. .. ..ı.lci ıöriifmet.& Roma vdıfalteria.ı. .. ~ a.. 

..... biri de Avuatmya ..,...Ata_,.,_,_ ... •> hrtiı 
clr. w , -kut ve telcmll mahiyeti 

Ciano. tatbik .... •• ... bek·-···· ...... .,.ti ... 
bir kın ·-• w Plfll· d• ...,.... · ~ 

191&11M 111ılr .,_, I~ '*"ber t hiv bir. • • 
,. ... r....a·•·· delil, L ~_.._., ~ · 

-.1m1a •, ıı r-• ............ _. 
Gllın ~Alama haly. U.Almaya •lkce 

Her m.,e .... ,. ...... talallt. 
Dikb : IMiB ...._ IWJolan .. ,.... .._. ..... Ve Tür· 

kiyenla her ......... --- ....,. ................ Wr PHILIPS RADYOI 
SUDU bOl lcret tamir etmete aaecburdur • 

Bu R.l,olm ı&medeD ve dini smeden ...... bir marka • ...__.. ı 
~ ......... .,. 

ADANA YE HAV AUSl RESMi 

P. K. • 20 telefo No. 117 
ti 

8 birinci tepin~ pnü ak .. mm 
onüçüncü Cumhuriyet Bayıamı ı 

iki üyük film birden 
1 

Türkçe sözlü büyük lnkilip filmi 

A ka a T...-.-:-·· ~1-util~ 
Kalb·d·r 

Milledeıin en uy .... aıimkin. civan metdi olan biljll TM mifetinin 
tarihte qaiz olan inlalibmm Türkçe tözlü büyük filimi dün'a matbuatmm 
bir lium litayif)e baba ettikleri ve necip Türk aailletinin ı.,. 'bifı 
~et ve varblda yapdıta • bü,al Türlf inlcAIJaua • perde iildihde ı&G
len heyecmlı ve mzaıetli alcilleri tarihin fimdiye kacW lrajt ebai!lliii 
emsalliı hadiseler . 

Türle gençlitine hitaben int bu. Tüdt ~ hifaben irat 
Büyük Halislcir Atatürkün 1 8qveldl ismet lnönü Tibıf5e ~ 

~ nutuk lurlliiz ne mutlu =n büyük Türk İ8° kMlırl 

Bu biiyük ve miistesria filme ilive en ikincı ...... 

Aşkv 
T alibsiz bir qkm perde üzerinde abi IOll c:lerece bi& w fevlaılll* 

ıllel bir film 
Dikkat : Sinellla tam 8,30 da baılar. 

Bayram günleri gündüzleri matine iki bacaita iki lifin 1 ird.a 

8uaün llndiiz m buçukta UllPHW temilitl; matioeo iki filBt U •ıa 
F atiai batı. a gelenl 1 ••• 

(K·· .. lba ) y 74i't 

lsaray • 
ı emas 

Cu uriyet 

Numaralı Cas 
Oyıuyan : Y amk kalpler filminin uneftdmıı bilp 

( Gari Koper 
Bu &im Amerika latildil harbinin en müdbif safbasd ince bir .. ma• 

cea'llile kanfmat mitiWı bir ilk ve harp filmidir • 
"ve olarak: 1936 Berlin Olimp atlan n 900 

metrelik bütün 

a.,.... pnlerinde ~ma- _....IWleır 

13 numaralı Casus-Vah i 
Esran- Canav r 

7445 

Bu akp 
Şmla C•mhmiyd Bayrarwmn Şerefine müthit 

Pek,._..: 
SU.• ..-an Alla bnı8erle yualm ü CHARLES 

.. '"-ler phewi filmi 

...... • afakı wenaaa.a 1 politmlanndaki paralelizmi teabit 1 
...... telif • t ım ttav• ederek..blı mevaet11a•~ 
• ceklerdlr. ... ................... ""' ................... ~ ..... ..----~ ....... --.-....:=--~~~~;..::il 



Adana Borsası muameleleri 
PAMUK ve KOZA -

'anlan Miktfar 

._ _____ ___...._--.:-_ Kilo .lı ıyetı 

Eo az En çuL. ClNSl 
~. S. IC. Uo 

36 ""38,25-- --
-----------· 

Ekspres 
40 Q6,25-- --Klevlant 

YAPAGI 
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Siyah _ . _ 

Ç l G ı T 
spres 

iane 3 3,12 
Yerli 11 Yemlik ,, 
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BUj'day Kıbrıs 
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Simit • 850 -- --

B. -Dört yıldız cumhüriY'Ct-- _700 --ı---------
üç » • 625 
Simit • -800 ~---• 

Kambiyo ve para 
iş bankasından alınmıştır. 

Liverpl Telgraftan 1 
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-~H_az_ır ________ ,_66 6971 Liret / 1 
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Birinci kannn vadeli ------- - o Frank • ransız » 15 1 
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Bir vetinen bin kazanabilirsin, bir kaybedersen paran heba olmamıştır 
Hem yüzferce yurddatınızı zengin etmiş hem de yurdunun göklerine bir 
kaç filo katmrt olunun. Bu yüzle}'ce zenginden birinin de saün olmıya-
~ kim iddia edebilir • 7379 14-26 

Toros 
Müşterilerimizin dikkatlerine : 

ettirmemiş oldutundan 

1 

Türksozü 

, 

Ziraat bankası 
kumbaralarını 

Almakla para biriktirir ve ihti
yarlığınızda hem siz ve hem de ço
cuklarınız refah ve saadet içinde 
yaşarsınız . 

BELEDİYE İLANLARI 

1 - Açık eksiltmeye konulan iş : Belediye itfaiye amir ve efradına 
yaptırılacak yirmi dört takım elbise ve kasketin kumaşı Belediye tarafın
dan verilmek şartile ( nümunesi veçhile ) yalnız dikilmes!, 

2 Muvakkat teminatı: Yırmi iki liradır. 
3 ihalesinin }apılacağı yer ve tarih : ihale teşrini saninin 12 

inci perşembe günü saat on beşte Belediye encümeninde yapılacak
br. 

4 - isteklilerin şartnamesini görmek üzere her gün Belediye yazı iş
leri kalemine ve ihale günü de teminatlarile birlikte daimi encümene gel
meleri ilan olunur. 

28 3-7-11 

1- Açık eksiltmeye konulan iş : Kumaşı Belediye tarafından verilma 
şartile temizlik amele ve memurlanna yapbnlacak 96-120 adet tulum ve 
16 25 takım elbise ve kasketin dıkilmesi . 

2- Muvakkat teminab : Yirmi liradır . 
3- ihalenin yapılacağı yer ve tarih : Teşrini Saninin 9 uncu pazartesi 

günü saat on beşte Belediye encümeninde . 
4- isteklilerin şartnamesini görmek içfn her gün yazı işleri kalemine 

ve ihale günü de Belediye encümenine teminatlarile birlikte gelmeleri 
ilan olunur. 7433 24-28-1-4 

Nakil vasıtaları kullananların nazarı dikkatine 
Gerek kendi arzularile ~tbnlmaMPdan vazgeçilen prebe lanbp 

işlemez bir hale gelmesinden dolayı çalışmayan : ve yahut başkasına sa
tılan ve yahut kaybolan kamyon, otomObil, fayton, yük arabası, motosik
let ve bisikletlerin Belediye dairesindeki kayıtlan silinmek ancak esbabı 
nın istida ile müracaabna bağlıdır : 

Bu müracaat yapılmadıkça kayt düşülmez ve resim tahakkuk eder . 
Bu hallere meydan kalmamak ve eshabı mağdur olmamak üzere alikada· 
rarun vaktinde Belediye dairesine müracaat etmeleri kendi menfaatleri 
icabından bulunduğu ilin edilir. 7427 23-28-2 6 

........................................................ 
A~~ A~~ 

Şölen Lokantası 
Bütün k9nf orlarile açılıdı 

7393 12 ......................... 

....... 

Gündelik siyasi gazete 

Abone şartları 

Kuruş 
12 Aylık 1200 
6 Aylık 600 
3 Aylık 300 
1 Aylrlc 100 

1 Dış memleketler için Abone 

bedeli de~işmez yalnız posta masrafı 
zammedilir . 

2 - !!Anlar için idareye müra
caat edilmelidir . 

~-----------------·~ 
Seyhan Valiliğinden : 

Vilayet Tapu idaresinde on lira 
maaşh bir kitiplite Lise mezunu 
bulunmadığı takdirde müsabaka ile 
Orta mektep mezunu ahnacakbr. 
Daktilo bilmek prttır • 

Müsabaka imtihanı ikinci Teş. 
rinin dördüncü günü Tapu daire 
sinde yapal~cakbr • 

Taliplerin vesikalarile birlikte bir 
istida ile müracaat eylemeleri. 

Se ıhan Evkaf müdürlü
ğünden: 

ihalesi yapdmıyan vakıflara ait 
akarların müzayedesi üç gün uza
tılmıştır . 31-1 1 - 936 cumartesi 
günü saat onda ihaleleri yapdaca
ğmdan taliplerin Evkaf dairesine 
mül'acaıttlan .7447 

Ergirler fabrikasından: 
Sayglb milştcrilerimiıe : 
F abnlcamızda Klevlint çitidi o-

lanların bir hafta zarfında kaldır· 

1 
malan rica olunur. Bir hafta sonra 
müracaat edenlerin Klevlint çiğidi 
bulamıyacaklan ilin olunur. 

7444 2-3 

j~----------~ .... .-..~-.~------------------------~ 
1 Doktor Operatör 1 

Kiralık ev 

Numan Bedri 
Doğum ve Kadın hastahklan birinci sınıf mütehassısı sabık Tıp fakül

tesi kadın h:ıstalıklan kılınığimuallim muavini . 
Bu zamana kadar Arık.,. Vilayeti Doğum IJliitebassısbtr. Denizli 

Memleket hastanesi Nisaiye m tehassı~tında ve Doğuuı Evleri 

Baş Tabip ve Kadın hastalıkları müte -
hassıslığında-çaltşmış lup haa..-~ fAllmtmlk 
Uzere isP.f a ederek A~QV · tiı 

Her gün sabaht n akşama adar Yağcamisi karş1SU1daki sokakta mu-
ayenehanesinde has ı'1ca ul v t ~vi "11er . 1391 10 l.S 

Ziraat Bankası arlcasmda 6 odalı 
ve iki aileye elverişli 1632-9 _. 
yıh ev kiralıkbr • ılstiyeııler Bekçı 
memuru Nahidi gönünler.7425 S 

Tam konforile kiralık ev 
• Doktor F eyzuDah Cemalinin ha
nelerinden bıri boşalacak ve ehven 
şeraitle kiraya verilecektir. lstiyenler 
içinde bulunan lsmaıl ustaya müra-
caat . 7438 3-3 

Kiralık ev 
Asfalt cadc;le üzerinde Atatürk 

plrla b~ Doktor Muzaffeiih 
oturduğu hane kıralıktır. lstiyenlerin 
Halk E~ıwnesine müracaattan. S 

7424 

Cumhuriyet bayra
mında yapılacak 
şenlik proğramı 

- Üçüncü. sa)fadan artan -

11 - Geçiş törenine kablacak 
olan süel kıtalar , okullar , kuru~ 
lar vesaire Tüın komutanlığı kroki· 
sinde gösterilen flamalarla işaret 
edilen yerlerde duracaklardır . 

12 - Saat on buçukta Vali 'il 
komutaQ tören alanının yer am .... 
olanların önünden veya aras 
geçerek her grubun karşısında d 
bayramlannı kutlubyacaklardır . 
yerlerine döneceklerdir . Bund 
sonra müzika istikl al marşını ve 
dan sonra da Cumhuriyetin onunOll 
yıl dönümü marşını çalacak ve nı 
lar hep bir ağızdan söylenecektir 

12 Marşların söylenmesin 
sonra geçit töreni başlayacaktır 
Bu tören aşağıdaki sıraya göre yı: 
pılacakbr. 

A - Süel kıtalar . 
B - lğcil kahramanlar , ihtİ1" 

raziler ve şehit anaları . 
C - Yedek subaylar , Ja 

ma ve polis kıtalan . 
D izciler. 
E - Okullar. 
F - Sporcular . 
G - Ulusal kurumlar, Kızıllf 

Çocuk esirgeme kurumu, Ocak T
Kültür , Ulusal ~ ekonomi , ve ıl
tırma ye esnaf kurumları kendi baf 
raklarile • 

H - Köylü ve şehirli bü
yurddaşlar( atlılar yayalardan stili'., 
geçecek). 

14 - Geçit törenine katdJ 
ve törene girenler ile geçit ya~ 
olan resmi kurumlara bağlı a'J...»-' 
resmi ve büyük üniformalarım /. 
yerler . Bütün yurtdaşlarda bu 
bayram gününde en yeni ve elt 

miz urubalannt giyeceklerdir . 
ıs - o giiıı < 29 Birinci 

rin ) saat 12 de bayram 
r ~ alAcakbr • 

16 - 29 Peqenbe .... 
20 de ıüel lat8İar , ~ 
kurumlan , sporcular ve U1k 
fından fener alayı yapılacaktd 

Bu alay Halkevi ve hü 
natı arasındaki caddc;de topl 
önde bando olduğu halde 
nel yerlerini dolaşacaktır • 

Alayın gidiş ve idıresiıf 
C. 1. Çukurova bölgesi 
tarafından gösterilecek bir 
yapacaktır. 

17 - Bu gün saat 22 
riyet Halk Partisi tarafından 
lrıönü enstitüsünde öıel 
)anlara bir balo verilecektir. 

18 - Bu ıece saat 20 
öğretmen o1·mlu ve Gazi 

1 halka götteriler ve belediye 
I mehtap şenlikleri yapılaca 

30 birinci T eşrİll C .... 
gunu 

· 19 - Saat 14 de SDOll.
rafmdan şehir içinde w 
ziıi yapılacak ve ondan 
on beşte şehir stady·om-. 
şenlikleri yapılacakbr • Ba 
nunma ıtadyomda giril 
ımyacakbr. 

20 - Bu günün -
20 de Erkek Lisesi ta 
met lnonü enstitüsünde 
baJarma ve halka bir mü 
rilecektir 

ana Ziraat Bank 


