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-- -- Havalarımız 1 
Dü§man uçaklarınrn tehdidi al

tındadır • Bundan kurtulmak için 
ı uçak kurumuna yardım gerektir. 

ON iKİNCi YIL - SAYI 3331 

' 
~ devletciliği 
brunaı bir vasıf 

!Başbakan Mussolini diyor ki: . Saylavlarımız üçüncü genel ispekter 
Yanında danışmanları olduğu 
halde yeni ödevi başına gitti . 

D-stariyor 
t.," . 
~lılt 11 "ilokuma fabrikamızın 

lnunasebetile Ankara rad· 
'"erilen bir söylevin şu can· 
~ tını alıyoruz : 
•t inlı'l"b · b• 1 a ın dıyandı~ı fikir 
~t t ır tarih mah~u)üdür . Fi· 

~tlftan mahsulil oldu~u 
'"' ~İfl . §artları içinde doğar 

İtıj erıır ; diğn taraftan 

"• doğuran cemiyetin 
"llosir olur . 

d •ltyb fikir sistemi ken · 
oturan cemiyetin şart· 

tt ... ~•rıı puif drğil, bili
l '~e~~ bünyesini ve busu· 

~1 Qı 'l'§tirmek itibarile ak· 
e c •na ta§ır . Bu bale11rıla 

t1Q' 1Jet araaanda hiç dur-
t 16•&yen bir tetir ve mu-

\ı •ıır ''"'1 lblinaaebeti vardır . 
~her Çocukta kendi aİl"I· 
tt.I ~ıbeulde kendi topra· 
'İat l'i ~e kokuıu vıraa, her 
'1 etaa~nd .. e de kendini doğu· 

Yttın ve tarihi ıutların .... .. 

~ 
Y•ıı ve damr11ı mev-

~~ ' .. T~rk inkila_bıyle 
be ttcılı~ı arasindakı bu 

: te §Öyl~ işaret edi -

l1,\j'"'in tatbik ettiği d•V· 
~ltenıi, 19 uncu asadan· 
\41A~ıtn nazariyelerinin ile-

u fikirlerden alınarak 
. ~~il~i§ bir ıiıtem de. 
d Turkiyenin ihtiyaçla

~.~uş ve Türkiyeye his 

1 
dir. DevJetciliğin bizde 

ttd '-dı,, : 
ler· 

t, •o hususi teşebbüsle 
L "b"Al f ı· l .. ~f ~ · aa ıyet rını esas 

"-iı •h'at büyük bir milletin 
ı,, ır memleketin bütüo 

''d 
1~' Ve bir çok şeylt rin 

~~t:t•nı göıonünde tulaıak 1 

1,•l.._ •ktiaaıtiyatını devletin ı 
u '••dır 
·-,~ ~ . ,, 

•iy l'urk inkilabının eko· 
l,,l·''t •istemi olan devlet· 
ht~~ttıin içiude bulunduğu 
' •tın bir meyveaidir ve 
ktt~d, cereyan eden ve 

~e~ı'' altıada teşekkül et· 
d,,1 trle benzerliği yoktur. 
lGttciliği, hüviyetini, ta· 
d,~~lc lllilletiain dışardaki 

,• Y•t•ına ve kendini 
t trtıarından ·•lmakt6 . 

~t b• 
0/ıdeki devletcıliğio 

~._.tJı~•l olan bir taraf ıııı 
t\tı ._ ~afi .. detildir , Mılli 
~i, •haulü olan bu f ıkir 

~l' dotduğu şartları de 
taluı k .. tf b· e onomısıne O· 

l' .. ıldigi şeklini vtrmelc 
l l~·k cemiyetine yaptığı 
~İ)etrlerin ıümulünil ve 

~· 4ta .. dtreceıini de ara-
~ 'ôı:l.lr~'üa bize direktif 
~ h.aı erı, realitede nasıl 
i~~ .-~§tur ? 

'

L ldeoı .. . . k . 
~ı 'k . O)Uıaıa e onomı 

l.ttti t tıf Y•ni yapıcı ve 
..... -.._'ıthürünüa misalini 
~·-...tl'lc ~itti, . • endüstri proıra 
~·d 

tt,bi~ e uluaa mOıterek 
'~ t •den ve ulasu bu 
''<ı.,~'Çek:ıeıınesine doğru 
~ ~' ~e idare eden eo 
~ dog'81bının realize 
. t.ı~,1:~letçiliğia ekono 

\ \ 
1
' Çelik bir ifade · 

''Bize karşı düşmanca hareket edilir
se bunun sonıı harp olacaktır.,, 

İngilizler Süveyş kanalını sıkı 
bir gözet altında tutuyorlar. 

ilimizde incelemeler 
gezisine ·çıktelar 

Ceyhan - [au I] - Dün Say -
lavlarımızdaa Ali Milnif, Tevfik, 
Ömer Remzi, ve İbrahim şarımı
ze geldiler •. 

Parti, İlçebay•, ve Şarbayla 
temas ederek mahalli ihtiyaçları 
ve bunların halli gayeleri ilzeria· 
de uzun uza".liye konuımuşlar ve 
halkla dertleşmişlerdir. 1 Urayı geldiklerinde §albaydan 

' Urayın faaliyt t ve te§ebLüslerioi 
eormuşhr, . bilhas&ı Su ve Elektrik 

..,.. Habeş imparatoru bir makineli tüfenk başmda bizzat ' 
aitş talimi yaparken .. l 

Cenevre : 17 ( A.A ) - İtal- Cenevre : 17 (A.A) - Uluslar ~ 
yan- Habeş anlaşmazlğım kotar sosyetesi lıonseyioıfe Çin hükô 
mağa memur komite nporunu metine daimi bir mevki verilmesi 
llmamlamııtır. hakkında yapılan konuımılar SO· 

Beıter komitesi bugün tetkik nunda meselenin bilamüddet te 
,decektir. birine karar verilmiştir. 

Mussolini "maten,, gazetuinin Cenevre : 17 (A.A} - Beıler 
Aytarına \'erdiği diyevde biz dün· komitesi bu sabeh Lival ve Ede· 

lnglliz erin Molla lim~ı~~nda topladıkları deniz 
kuvvetlerinden bir kısım; .. 

nin iştirakile toplanmıştır. 

işleri üzerinde mufossalen konuıup 1 

bir çok notlar almışlardır. 
Saylavlarımız ge<·eyi Uray o

tt·linde geçirerek sabableyio Kı
dirli, Kozan ve Fekeye doğru ba 
reket etmişlerdir. 

Yine ayni yoldan yarırı Cey 
bana u~rayarak Oıımaniye ve Dört· 
yola geçeceklerdir.! 

Saylavların , ihtiyaçları maha· 
lin:ie görmek için yaptıkları bu 
tetkik gezisinde, memleket ııe 
ticeler beklemektedir . 

* ,,. * 
Şimdi bir telefon haberiode 

llbayımız Tevfik Hadi Baysahn de 
Ceyhane grltc"ğ& bildiriliyordu. 

Bahçe - [ özel ] - Düa saat 
3,20 de yağmurla bıılayan tolu 
40 dakike devam etmi§ toprak 
üzeri 3 ıantim kadar tolu ile ör
tülmüştür. Dere ve yamaçlardan 
seller akmıı ise df! zayiat yoktur . 
Yığin tolular 1,5-2 santim kut 
runda idi. bug\in bıva çok güzel 
dir. 

İlçemiz Posta ve telgraf direk 
törü Şükrü Kurt tek ... ut edilmit 
ve yerine Kadirli Posta ve tel
graf direktöıli atanmııtır. 

~-----------·--------------
Bravo ! .. 

Güreşçilerimiz Balkan 
şampiyonu oldular 

İstanbul : 17 (A.A) - 1 tanbnl
da yapılmakta olan Balkan güreş mü· 
sahakaları hitmi~ ve Türkiye yenidtn 
llalkao şampiyonu oltlu • 

Türk turizm 
Kurulu başkanı 
Peşteye gitti 

___ ........... ..._. __ _ 
Genel ispekter orada kısa bir müd
det kalarak Ankaraya döoecek .. 
İstanbul = 17 (AA ) - Üçün

cü genel iıpekter Tahsin Özer , 
yanında enspekterlik finans da 
nışmanı Esad , ekonomi danııma · 
oı Saffet ve sağlık bakanlığı mil
fettişler kurulu başluoı doktor 
Fuat olduğu halde npurculuk 
şirketinin güueysu vapuru ile bu 
ak§am do~u illerine bereket ede· 
cektir . Üçllacü genel ispekt~r 
bir mubarririmize ıu diyevde bu. 
luomu§tur : 

Bn alcşam Trabzon yoiuyle Er
zurum• gidiyorum • Orada kısa 
bir mllddet kaldıktau sonra ie -
pelctulık çevresindeki illerde bir 
in<'eleme gezisi yapacağım . Ora· 
dan Ankarayı döneceğim . Bi

rinci Teırinin ıoolarında ispek· 
terlik kadrosunu tamamen bızır-

lamış ve icap eden salilhiyetleri 
almış olarak ödevimin başında 
bulunacağımı umuyorum . Doğu 
illerinde çalı§m&k üzere bir çok 
genç sanat ve meslek ıahiplerinia 
büyük arzu ile başvurduklannı 
görüyorum . Çok takdire layık 
olan ha ülke severlik beni çok 
uıütebassis etti . Bu noktıyı bil
hassa kaydederim . 

lstanbul : 17 ( A.A -Üçüncü 
genelj iıpeketr Tahsin Özer ya
nında danışmanlan olduğu halde 
bugüa İıtanbuldan Trabzona ha· 
reket etaıiıtir . Tahsin Özer ora· 
dan Erzuruma gidecek ve iıpek· 
terJik çevresinde incelemelerde 
bulunduktan sonra Aakaraya dö
necek ve birinci Teşrin ıonlarlD· 
da ödevinİlı baımda bulunacaklar. 

Dost Sovyet gazeteleri 
Kayseri fabrikasının açılması 
dolayısiyle bizi öğüyorlar . 

~-----------··-------------
Rus konuklarımız şeker, kağıt ve 
kumaş fabrikalarımızı gezecekler. 

Kıyeeri : 16 (A.A) - Kıyıeri 1 
kombinasının açılmaı;ı mün11e 1 

betile Sovyet hükumetleri Baş\i.a-ı 
nı ile İı:net İnönü ve dı§ itleri ba
kanı yardımcısı Krisioiıki ile Şük · 
rü Kaya araaında telgraflar teıti 
edilmektedir . 

Sovyet gazeteleri d.:: bu mil · 
nasebetle memlekt-timizin endüıt-

rileşmesi hakkında uzun yazılar 

yazmaktadırlar • 
Dış halk komiseri vekili Krbi

niski bir diyevinde Türkiyeoin 
endüıtrileşme alanındaki ilerle· 
meıiai devamlı ve doıtça bir dik· 
katle takibediyoruz . 

Tiirkiyenia ekonomik temeli
- Gerisi ikinci say{ ada 

----------------------------------------------------
Sağlık direktörlüğünden 

soruyoruz? 

Memleket hastahanesindeki tedavi, yaya hüküm eden İogilttrenin 
biıdeo Afrika genesi altındaki 
liüçük bir toprak parçasını esir· 
geme.ini Canavarca bir hareket 
sayıyoruz. Dosdoğru göreceğiz . 
Hiç bir zeman bir Avrupa ulusu· 
ne karıı düşmene• bir hareket 
irtikap etmiyeceğiz. Fakat bize 
karş ıböyle bir harekete başlıoa-

Cenevre : 17 (A.A) :- beşler 
komitesi sabahleyin tali komite
nio çalışmalarını ioce)emiıtir. 

Komitenin konseye vereceği rapo· 
ru akşama kadar bitireceği sanı 
lıyor. 

PeHe: 17 <;.::; _ Türk turizm ayni kuduz hayvan tarafından ısırılan 

cak olursa buoun sonu harp ola· 
caktır. 

Vabşi bozkırın bu gün hendesi 
hatlar ve şekilleıle belirmiş ıen 
bir yüzü var . 15 ay evvel bir ta· 
rım mıntakası olan Kayseri bu 
gün bir endllstri merkrzidir . Oı· 
ta Aoadoln yaylasmm bu mütcva 
zi şehri , inkilapçı bi, hamle ile 
çehreaioi nihayet 15 ayda değiı
tiıdi . 

llu tek misal bize, Türk inki 
labının şartlarından doğan fikir 
sisteminin, yaptığı mukabil tcair
lerin ıiddet ve sür'at bakımından 
olğunluğunu ve canlılığını pek 
güzel anlatmaktadır . 

Zıııten realitede akis bulmıyan 
bir fikir sisteminin, bazı cemiye· 
te ttt1iri olmıyan fıkrin hayatiye 

cemiyeti başkanı ve Türk tarih sos- d l d b • • • k J ., h ld 
yetesi iiyesi 11aylav Ueşit Saffet Mo- yurf aş ar an lrlnl Urfar lgl a e 
haca gelmiş ve şarbay tarafından kor· d • ., / • • • • k f J ? 
ş1lanım~tır. Reşit Saffet Macaristan· ıger erlnl nlÇln UT arama 1 

Toplantıdan sonra Laval ko 
nuşmalar için bir esas arıyoruz \le 
bulacağız , demiştir. 

Rapor sıoırıo <lüzeltilmuini, 
P<ılisin teosikini ve ekonomi da 
nışmalarınm tayinini tavsiye ede

cektir. imparatorun hakimiyetine 

- Gerisi Liçıincü sayfada -

daki tarihi Türk antlanın tetkik ede· 
cektir . Reşit Saffet şehri gezmiş ve 
sonra Mohnç meydan harbine ait 
kolleksiyonlan tetkik etmiş ve sonra 
Kanuni Sultan Süleymaoıo geceyi 
geçirdiği tep~ye ç1km1ştır. 

Şarbayhkta verilen ş<>lenden son· 
ra Reşit Saffet tetkiklerine devam 
etmek üzere Peşteye gelmittir. 

r -~ 
11935 Genel nüfus sayımı 

20 ilkteşrin Pazar 
----------------------------------

Eskiden devletler ulus için değil, uluslar devletler 
için kaidesi hakim iken devletler sayıma önem vermez· 
lerdi. Kaziye tersine döndüğü zamandanberi devletler 
sa)rım gibi ulusa iyi hizmet yollarını gösteren işlere baş 
vurmağa başlamışlardır. 

deo yAlnız bir kadın kurtulmuş· 
tur. 

Dörtyol hllkfımtt tabibi son 
Gerlıl ıiçt1ııcı1 ay( ad as -

Erziode 27 /7 /935 Cumartesi 
gecesi bir kudaz vak'ası olmuş
tur · Kuduran bir kurt, bir gece 
vakti köye inmiş, rasığeldiği sığır 
ve diğer ehli heyvaoları ve önü r 
ne ne gelirse ısırmJ§ ve en niha Tath koku 
yet on saatlık bir mücadeleden 
sonra halk tarafından ö!düı ül 
mü§tÜ. 

Bu arada 6 yaşında bir çocuk
la iki kadın v~ bir erkek de ısı
rılmı§, bunlar hiç vakıt geçirilme
den Adarıaya tedaviye gönderil
miıti. 

Çocuk onbe~ glln soora h11 
tahanede kurlurup öldü. Diğer 
liçil yirmi günliik bir tedaviden 
sonra ıerbest bırakıldı. Aradan 
onbrş giln geçti, tedavi gören 

Çeviren : Nilıad Tangiiner 
Her lıir son bahar geceeiode 

ne vakıt iki gözümü kapayarak , 
sıcak sint>nio tatlı kokusunu kokla 
som ; değişmez bir güneşin aletle
riyle tutu§an bıthliyar sahillerin , 
önümden geçtiğini görürüm .. 

Tuhaf ağaçlar •. Lezzetli meyve· 
ler .. Dolu bir ada ki , orada, vü· 
cudu ioce , kuvvetli erkekler ve 
gözü şaşırtacak eafvetli kadınlar ye· 
tiştirir •. 

\~·Yıl 
'-~''d e~vel çıplık, ıo 
~he .an başka bir şey 

~.,;~ 0vaıı bu güa bir 
151 hfımaktadır . 1 

tine itimıd olunabitir mi ? 
Atatürk inkilibı, Türkiye ta

rihine yrni bir devir açıyor, ye
ni bir mana veriyor , 

Başvekalet 
İstallstil<: Umum Müdıirlliğri 

------,----------~--................................................. ,__ 

- biri kadm diğeri erkek - iki 
kişide rabrsızlızlık görülmeğe 

haılımıı, bir hafta sonra, yani 
tam ııırıldıklarınıa 42 inci günü 
bunlar birer giin f11ıla ile dünya 

ya gözlerini kapamıılar, içlerin 

Senio tatlı kokunun klavuzlu· 
ğuyle, latif bellere doğru bir liman 
görüyorum ki ; hepsi deniz dalga· 
larından yorgun , yelken ve direk· 
lerle dolu .. 

1 

O vakıt , demirhindi ağaçlarının 
havada dolaşan ılık kokusu , karı

şıyor. İçimde gemicilerin şark111oa .. 



..)1 fa 2 

Sovyef Rusyanın Dış 
Ticaret sistemi 

- Dtinkzi say/dan arlan 

Harici ticaret «oporasyonlan,, 
ekıer halde ve umum bir kaide 
ye tevfikım yakın memleket arazisi 
dahilinde yapılmakta idi ve bu 
bılin tabii neticesi olarak bu şart
larla yapılan ticart l akitleri ya
bancı memleket kanun!arma tabi 
kılınıyorlardı. Yani ecnebinin adli 

selihiyeti dairesine girmiş o 
luyorlardı. Ve ihtilaf balJeri için 
hakem tasrih olunmuş vaziyetler
de de itiyaden vazifosini ecnebi 
memleket arazisi dahilinde gör&· 
yordu. 

Ticari akitler yapabilmek için 
Sosyalist Sovyetik' cumlıuriyetleri 
İttıhadının iktisat org•nizasyon 
ları dış memleketlerde geniş kad 
rolu heyetler bulundurmak mec
buriyetinde, veya uzun müddetler 
için Ruıyadan dış diyarlara "mis
yonlar,, yollamak zaruretinde idi
ler. 

Bir ço\ memleketlerde, So\'· 
yet ökonomik organizasyonlarının 
da tabi oldukları yabancı memle
ket adli 8elihiyeti Sovyet Rusya 
menfaatlarine aykırı olarak istimal 
edılmiş ve bu memleket aleyhine 
maoaıız ve gayri adıl takibatı ka 
nuuiyeye te.veasül olunmasını bu 
aoretle mümküa kılmıştır. 

Sosyafüıt 'fovyetik Cumhuri 
yetleri İttihadıoın siyasi ve ekono
mik kudreti son ıenelerde bir 
baylı artmıştır. Sovyet Rusya "tek· 
nikoögonomilc,, istiklilını kazan
mı§tır. Bet yıl programının ilk se· 
nelerine te1adOf eden yıllarda akt 
olunan ve yüsek yeküolına bailğ 
olan ticaret borcunu bugün büyük 
bir kamı "amorti,, edilmiı bulu
nuyor. Sosyalist Sovyetik Cumbu· 
riyetler ittihadı kapitalist memle· 
ketlerle ticaret münasebetlerini 
genişletebilir . . 

Şu kadarki mlbait fınans şart 
}arının karıısıoda bulunan, Mama-

fib, H usya, ökonomik hayatının 
ileri bereketi için bu ruünaıebetlere 
bağlıdır. Ve bittabi kendisince na 
müsait addedilen eartlarla yapaca
ğı ticaret ve iktisat münasebetle 
rioden pek i 1a imtina edebiliı. 

Kapitalist akitler Rusya ile ti
caret münasebr tlerinde büyük fa ;
deler temin edebilirler. 

Tabii bu f aideltr karşılıklıdır. 
So yeli t Sovyetik Cumhuriyetler 
ittihadının da lurada muhik olan 
bir hissesi vardır. 

Hu suretle mütekabiliyet pren· 
sibine dayanan bir harici ticaıet 
sisteminin ilk ökoııomik şartları 
kurulmuş oluyor. 

Bundan böyle artık ticaret 
akitleri münhasıran yabancı mem 
lckctlerde yapılmayıp günden gü· 
ne artan bir mildarda, Sovyet 
Rusya dahilinde yapılmaktadır. 
Ve bittabi münasebetler sade ya
bancı adli selahiyetinio çerçevesi
ne girmiı bulunuyor. 

Hakeme gelınce, bu memaliki 
ecnebiyeden olacığı gibi, Ruıya 
dahilinde dahi olabilıyor. 

Anla§ıhyor ki, artık Sosyalist 
Sovyetik Cumhuriyetleri ittiha 
dının ekonomik organizmasyon-
1arı ecnebi ticaretlıaneleıiyle gi 
rişıikleri münasebetlerinde mü 
muil ve mütekabil şutlarla iş ya· 
pıcaklardır. 

İşte asıl meselenin rubu bura 
dadır; yoksa ecnebi gazettı:Herin 
yukarıda :zikretmiş olduğumuz 
gülünç iddiaları v:.rit değildir. 

Binaenal1;ylı, Sosyalist "'ovye· 
tik Cumhuriyı ti eri ıttjlıadınıo )'a · 
baocı mf'mleket ler le olan ticaret 
münaıebetlerine müteallik yeni 
vazolunan tadilat dış ticaret inhi
saranın yeniden trnsikini istihdaf 
etmeğe bağlıdır. 

- Bitti-

Dost Sovyet gazeteleri 
------------·c------------- Blrlııcl say{ adan artan -

ni kuvvetlendirirken doat ve kom • 
eu memleketin siyasal kuvvt!tini 
de artırmaktayız . 

Kayseri Kombinasının. azil
Jide kurulmasını bıışlanan kombi· 
nınra ikı memlekrt arasındaki 

ıiyasal, ekonomik ve kültürel ilgi 
lerin bund•n ıonraki genişleme 

ıiae daha çok yarayacağını kuv 
•etle ümid ediyoruz . 

.Moslı.ova : J 7 (A.A) - " Zo 
endünialisasiyu ,, gazetesi Kayse· 
ri fabrikası bakkıDda yazdığı •ı 

zun bir betkede dıyor ki : 
Kayseri fıbıika ınıo açılışı 

TBrk ve Sovyet ulusbri arasın· 
daki dostluğun ve çalışmn biıli 

ginin gelişiminde öoemli bir tarih 
kurmaktadır . 

Dokuma fabriko11nın yapıl 

ması Büyük Öader Kamil Ata
türk'Do ve ulusal kurtuluş S ıt Va 
ıındılci ıilih aıkadaılarının tasar 
Arladıkları endüstri!eı gelışlm 
pliuının bir cOzüdür . " 

Atatürk'Dn bu ar kadaşlırı ara· 
aıadR İnönü, Aras \'e Bayar yük 
11ek bir rol oynamaktadıı lar . 

TOrk ulusunun kendi endüst 
riaiui geli§tirmek )Olundaki istek· 
)erini içten ıeliimlamak lfiıımdır . 

Hususiyle ki Türk ulusunun 
&relim kuvvetlerini artırmak yo 
lundaki emeklerinde kendizule 
kınnlı bir Ç'\lışma birliğine im 
kin veren Sovyet Rusya endüstri 
•inin parlak geıçe kleşmeleri ol· 
muetur . 

Türkiyenio J,u günkli başarı

mı biıim ldU'"l rek ba§arımımız
dır • 

Türkiyeyi bu endüstriyel bay
ramı münasebetilc tebrik ede 
riz . 

Bu bayramda Piatakofnn da 
buluoması Tü·k - '"'ovyet eudüst. 
riel çalışmn bir l iğ.oin doı:.tluk 

mahiyetini artırmakta ve yeoi 
Tlirkiyeoin bu dostluğa lcarıı o
lan derin ilgisini göstermekte -
dir . 

İki ulusun acı yıllarında do· 
ğan Tüı k - Sovyet dostluğu gün· 
den güne sağl ıı mlaşmuktadrr . 

Kay eri fabrikası barış yolun
daki Tüı k - O\'y et ç:ıhşma bir 
liğinirı maddi bir belgesidir . 

Endüstri ge l i~imini ve ekono· 
mik ergiuliğioin nıüdafaıtsl ""J l ö
devlf' güdoo Türk ulusu [ selnm 
sana l 

Ankara : 17 (A.A) - Bu sa 
beb Kayseli fahrikasınıa açılma 
lÖrcniDdeo dönen So' yet kurulu 
şehrimizdeki yüniş fabrikasını ve 
iş baDlcasını gezdikteo sonra Sov
yet Elçiliğine giderek bir müddet 
dinlenmişler ve şehrimizin türlü 
yerlerini gt zmi~lerdir . 

Akşam özel ugonla ekooo· 
mi Bakanı Celnl Bayarlı bHaber 
Eskiıehiı e hareket etmişlerdir . 

Kuıul; Ekonomi Bakanımızla 
Eskişehir ıeker fabrikasını geze 
cekler ve geceyi ]~:lcişelıirde ge 
çirdıkteıı sonra lzmite gidtcek-· 
tir • 

Aynı gün lzmit kağıt fabrika· 
sı gezilecek ve herekeye gidile· 
rek öğle yemeği Herekede yeni 

Jltcek , burada dokuma f abıilcası 
da g•zileccktir · 

Tftrlı: 6Sztl 

Lonclra melltuplarz: 

Hava istasyonu 
Britanyadı 26 Ağustosta 

Kraydın bava istasyonunun on 
altıncı ~yıldönümü töreni yapıl
mıştır . 

1919 yılında İogiltertnin ilk 
bava postası burııdan kalkm ·ş 

360 at kuvvetinde küçük bir mo· 
törle işleyen uçak Parise dört sa· 
ette gitmişti . 

Uçakta bir pilot ile iki yolcu 
vardı . 

O zo marı ile bu günü karşılaş
tırınca uçakcılığın tansik bir öl· 
çüde ilerlı d iği gÖıülür . 

26 Ağustos uçak töreDinde 
iki yüz uçak Kraydın alaoaııda 
toplaQmış ve ilk uçak posta ala 
amı kutlamıştır . 

Bugün Büyük Britanyanın 

lcırk .da bava yolu vardır . . Üç yıl 
ör.ce yalnız üç yolu vardı 

Uçak fabrikaları ısmarlanan 

yolcu uç11klarıo1 yapmak için bu 
gün gfce gündüz çalışmaktadır . 

1ogilt,.renio uçak postaları bir 
yılcl• orta sayı yüz milyon yol 
alıyorlar . Hu )'llbaşında üç aylık 
uçuf yüz::le yüz artmıştır . Taşı
nan yük le üç yılda yüzde yetmiş 
artmıştır. 

Londra limanı 
Loodra yalnız logilteren;n 

merk"zi değil, acun teciminin de 
merkezidir. Düoyanın mollerı 
Londradan gelip geçer. 
Londıa dünyanın en büyük pa· 

zaıdır. Bu sebeple Londrn limanı 
Lon<lranın en önemli parça ıdır. 

Bu limanın çevresinde yüz mil 
kuturlu bir alan içinde iki milyon 
halk yaşamaktadır. 

1ngiJtere giret ee çıkat tr.cim 
mallarının yüzde 37 ıi Londra 
limanından g çer. 

Bu arada İ ııgilte.enin domini· 
yonlarından gelen 790,000 ton 
meyve ve sebze (yemiş ve göğeri) 
de bu limandan geçmişlir. Son 
yıllarda deoiuşırı meve ve ~ebze 
teşit işleri çok düzgün yoJa kon 
muş ve limanda bunlar için iyi 
ışıklı ve muntazam, geniş sündür 
meler y~ pılmıştır. Geruilerdob 
çıkan sebze ve meyveler burada 
çok kelmaz, hemen Londra ve vi
layet pazarlarına çıkarılır. 

Bunun 223,651 tonu güzel 
ığaç sandıklar içinde ve geri ka 
lanı de açık anbalaj ile gıdcr. 

} .. imanın tütün stoku 50,000 
toodu. G. çeu sene Loodra lima
nından 570,000 ton da maden 
geçmiştir. 

Fennin yeni icatları 

A vrupanın yeni tip otomobil 
Jeri ı.den bırisi fosfor ceşreden 

bir boya ile boyanmıştır. Bu oto
mohıl, geceleri uzak mesafelerden 
göıü 'ehilir. Bir Ameı ika •ı da rad · 
yod o ist f:ıde cdert'k evler ıçiu 
bir emniyet t erti batı vücutla getir 
mişti r. Bu icat S 'l)f'Siucle geceleri 
bir evin girilecek kısımlarında 

birkaç kedcm yükse kliğinde has 
sas bir elektıik bölgesi yapılabil 
m ,. ktedir. 

Bu hölgeye herhangi bir adam 
giıer girmez h r men tehlike çanla

:rı ç ıılmakta Ye kuvvetli projektör 
ler yapırıın duvarlarını ve avluyu 
aydınlatmaktadir. 

Bunu kutlırıaolor, şehir ecre · 
yanının kesilmesinden korkarlarsa 
o zaman ev içerisinde kuvvetli bir 
batarya bulundurarak cereyenı 

buradan da verebilir. 

Kurul akşııma İstanbula dö· 
necektir . Konuklarımızın 1ıtan 
bulıi:ı gPzmcleri için ayrıca bir 
proğram lıızırlanıcaktar . 

Sovyet kurulunde büyük Elçi 
Karalno da buiunmıktadır , 

l1_fl_e_b_lr_D_a_y_a_kl_ar_ı._. 
Tarımer heyet 

Kayseriden şehrimize 
döndü 

Sümrrbank genel direktörü
nün çağ1r1sı üzerine büyük fabri 
kanın açılma töreDinde bulunmak 
üzere Kayseriye gitmiş olan oa 
b,. , kişilik tnrımer heyet şehrimi 
ze dönmüştür . 

ilk okullarda 

İlk okullara yazılmak üzere 
baş vu ı anJaun sayısı güo gt'çtik 
ce artmaktadır . 

Bu baş vuranlnr arasında 929 
doğumlular da göze çupmıkta 
dır. H eı lbuki dünde yazdığımız 
gibi ş!mdilik yalnız 926,927 ve 
928 doğumlular yazılmaktadır. 
Muayene için de Gazi mt-ktebine 
baş vurmak lazımdır. 

A;.ırceza Hakyerinde 
" 

iki S ·· çlunun idamları ve 
diğerleriuin beraetleri 

istendi. 
Ağrıdağı isyanına katılmaktan 

suçlu ve mevkuf olup önceden 
muhtelif crzalara mahkum edılen 
ve f kat haklarındaki büküm yar· 
gutaycn bozulan . ve duruşmaları 
Ağırcua Hakyerinde yapılmakta 

olan dokıanLir suçlu hakkında 
Cumhuriyet genel savamao y.r· 
dımcısı Şeref, esas hakkında mü 
talaasını yaparek suçlulardan iki 
sinin idamlaııuı ve ötekilerin be· 
raetleriai ist"miştir. 

Duruşma, suçlular hakkında 
bir karar verilmek üzere 2 birinci 
trşrin 935 tarihine bırakılmııtır. 

Saylav general Naci 

Sıtylavımız general Naci , An 
karadan ıehrimıze gelOJiş ve dün 
basımevimize de gelerek arkadat· 
larımıza göıette bulunmuştur . 

Debbağ esnafı 

Umumi hıfzıssıhha kanununa 
tevfıkan Debbağbanenin kapatıl· 
dığı bellidir. 

Bu esnafın bazıları henüz bir 
yer bulup yerleşemediklerinden 
sanatlarını şimdilik tarsus deb
bağlıancsinde yAmakta ve orada 
işledilderi deri ve meşinleı i şeh· 
rimize getirerek satmaktadırlar. 

il bayımız 
ilçelerde inceleme ge

zisi ne çıkta 

İlbayımı:z. T~vfik Hadi Baysal , 
İlçelerde yapılmakta olan g"nel 
nüfus sayımı bazırhklarını yerinde 
görmek üzere dün sabah Ceybana 
gitmiştir . Oradan diğer İlçelere 
gidecekth . 

Uçaklarımız 

Ayın yirmi beşinde şeh
rimizde bulunacak 

Ynrd sever Adanalıların al 
dıkları 4 uumaralı uçak ile Mılli 
mensucat fabrikasının alıp ordu· 
ya hediye ettikleri uçaklar •Y•D 
yirmi beşinde şehrimizde buluna· 
cak ve o gün uçak alınında tö· 
ıenle adları, konacaktır. 

Kiiçük kıyan 
Ömerin duruşmasına 

dün başlandı 
Kumrulu köyüade oturan Ka

dir adında birini öldürmekten 
suçlu 'e mevkuf oo altı yatların· 
da Ômerni duruşmasına dün 
ığ r ceza hık yerinde bışlan
mı~tır. 

Ômerio adı ve sanı saptandık· 
tan ıonra hakkındaki son tabki· 
katın ıçılmuına dl'ir olaa istin
tak hakimliğinin kararı okundu. 

Ömer, sorguva çekildiğinde 
ölen Kadirin kendisine fena gözle 
baktığını ve bu maksatla Mal•tya· 
dan beri kendisini takip ettiğini 
söylemiştir. 

Dinlenen şahitler, kıyayı göz· 
!eriyle görmediklerini ve fakat 
ağızdao eşittiklerini ıöylemiıler
dir. 

Durşma; gelmiyen oahitlerin 
getirilüp dinlenmeleri için baıka 
bir güne bırakılmıştır. 

Kaçak kereste tutuldu 

M~rmerli urammda oturan 
salcı Ahmet oğ'u Mehmet , Hü 
seyin oğlu Rasim , İsmail oğlıı 
Ali ve Mc.;hmet oğlu Mustaf ada 
484 parça kaçak keıeste tutularak 
orman d.ıyresine verilmi§ ve hak· 
larında zabıt lutu\muıtur . 

-------------·.-.-----------
Kony-ada 

lrmakta bir adam daha Çarşaf, peçe .ve şelme-
boğuldu. den iz kalmadı 

Dün öğleden sonra Şafak kah
vesi önünde bir adamın ir makta 
boğulmak üzer e o\duğunu gören 
garson Halil ve ar k1tdaşlırı bunu 
kurtarmak üzere suya atılmJş ve 
yauıaa ydişinciye kadar bu adam 
boğulup ölmüştür . 

Elbis t si üzerinde ve Mehmet 
Süle} moıı adında bulunan bu ada· 
mırı cesedi ken ara çıkarılmış ve 
hükumet doktorluğuna gttiril
miştir. Sül e.ymaı.ın cesedi Cumn· 
riyct gent l savamarıı yatelıcıs 
Şerdin öniiode lıükümet doktoru 
Mezbar Cemil tarafından yapılmış 
ve gömülmesine izin verilmiştir. 

Kula müstantıkı 

Bir kaç yıl önce şehrimizde 
birinci müstantıkh\c yapmış ve 
şimdi Kulada ayni ödevi yapmllk
ta olan Asım mezuniyetirıi geçir· 
mek üzere şehrimize g,.lmiştir . 

Sustah bıçak 
taşıdığından 

Ömer oğlu Sami adında birisi. 
Din üıerinde sustalı bıçak görü 
lerek ılınmış ve hakkında zabıt 
tutulmo§trır , 

-
Ouoltı eylülden başlıyao aray 

ya&1ğı ber tarafta latbika başla · 
mı tar. Sokaklarda biç bir Şelmeli, 
çarşaflı ve peçeli kadın kalmamıı 
tar. 

Bize eski zamanların kötü bir 
mirası olan ve içtim3İ benliğimize 
çirkin bir damga gibi yspı§lırılmış 
olan çarşaf ve p çe kalkmıştır . 
Mazinin kötü izi, maıiye gömül 
müştür . 

Esasıadao ll)aoık, türlü ve an
layışlı olan Konya nyle kaynakla· 
rı, kendimize .it olmayın bu kılı· 
ğan aleyhinde soysal biçimi kabul 
etmiş bulunuyorlardı. 

Bazı bucaklarda kalanlar için 
vapılan bu buyruk onları da hallet · 

. 'd mış O• U , 

Uraym buyruğu kati olduğun· 
dao yapılOJıması imkios zdır . 
Çünkü, yapmayanlar cna gör~-
ceklerdir. Bu iş için geu:ken ted· 
birler ele alınmıştır: Halkımızın 
hepsinin birden eski kılıktan 11y 
rılması hepimize büyük bir sevinç 
\'ermektedir. 

Devrim anlamını anlayan ve 
bilen Konyadaa beklenen de bun· 
dan bıtlca bir şr y olmıyacaaı ga
yet tabiidir. 

- Ek~on-

Kayserı ... 
--- ılıttö 

Kombinasının aÇ 1 
reni nasıl oldLI · 

- ikası· fabt LI, 
Kayseri dokuma l 0arı UJJ 

nm açılış töreninde kıı ~,dllkte· 
arkadaşımız , ?rad~ ,9bıze 16f 
rint ve öğrerıdı/der n 

d 
. ~ 

lece anlatmtı/da ır · • 111 11111• 

Daha saat 9 da P~~=ce b•lk 
cibince davetliler 9e bıD doldal'. 
f abrikanm meydaoıoı 
muştu. ~ 

Saat 10 da {abrik•-::.,. ~: 
batısı taraf111dan k~b itciltJI 
şekkür ~dildi ve fab~ı 
oin andlarını bildirdı : ilt'lfi ... 

Bando ile fabrika it' .a1lctcf:i' 
rafından cumuriyet 1111 '

11 · b,ı,dı· 
.,,. 8yserı a.,t 

llandan sonra ~ . afllfll 
.ı bıt ~-yesi adına üyeueD tel' 

Kayseritilerin koouklar• ı,;ıltıi 
duklarl ·~ kiiı lerini ve duy fıbl1 

uzun ıöylevle aolıtU ,e ••'' 
T .. kiy•Y' ,,.. 

nın Kayseri ve ur bll 
ceği faydaları sıraladı ~tt•~~il 
da dost Sovyetlere de 

etti • . birlİli ~ 
R•ı nıübendisl~r~ (jo"1~~ 

mıoa Ruı müheodill tGI p"1" 
Rusların Türklerle dot ~ 
çalaıtığını ve çah~ID~": ;J,t: 
edectiiui güzel bır. :ı Yli ı- ıt' 
ledi v~ (ercüme edtl ~ 
ka bakkıoila Ruel•hCl 1 ~r ,__ 
1Bydı. ~· 

Rus miilteodieia~d 
1 

tJJf" 
• •1 · 1 ıO ~..411• 

rika kadın ııcı erı .. joİ ,.,.-:1 Şilkriye, iıci inkilip ııır --~1 
b 
.. el ...... 

Bu aöylevler ıtJD ioİ 
:le Celil Bayarı.? si11~u ,a1l1 

yoruz . Çok ö:ılu ol•~ 
20 dakika deıa111 ettı • oı-' 

Saat oabir buçuk ..,_,çtı. J)lf 
Celil Bayar fabrik•Y~ 
lilerle beraber ~tziltli · lı;JO • M 

13,30 de btıyDıe J~n ftl1"".. 
·ıd· 15,..7" ·-JJI 

liye yemek veıı 1 • -ıoiit,,...-
ıporcuları tarafınd•P ,·adi . .1ı1 gast•' ,, spoı:lar yapıldı ve .ıı0d" fi' 

19,30 belediye t~r aleti 
vetlilere fabrikada bır 1 ~ 
rildi . dttif~" 

Fabrika gOode Oç ed• 1,-' 
mık üzere ve ber .de"' 45()0 
iıçi kullanmak. şertiyle et'. 
le istihdam edıyor ' fıy•'' '-' 

Yılh\c pamuk ıır 'ki ti.JI 
d . f abr• ,,.-

27,000 balye ır ' . rryot • ~ 
20 numarayı kadar ıt 'ıec11i• ., 

k . i ,e ıı 
dıği pamuk ço ıy d ğ• if ,;.. 
olmadığı ha!de çıkar ' ... ''
den pek nefiıtir · Bilb• kıf"' J 
tiler Lüyfik bir ibtit•c• ~i_,I .J1 

b 'ki dl ~. veziytttedir • Fa rl e ,s ~ 
otomatik olup eo •00 

' f;~ 
li üzerine yapıluııştı~-liİ el~·AI' 
ues itibariyle körPU k 11~ 

. b · ı edılere J , .u 
kuvvetıne ta Vı ·1ıı tı ,,-

çalışmaktadır . fabtlbbidit 'ti'' 
. k •• ~ 

gayet temız ve ço d• ' 
kioeler gibi biaalat e'l.,t 

but yapılmıştır · . e-'~ f" 
Ayrıca işciye ış, '/ıırııf "'°'ı" 

. y•P' tr, ~e oturum evı~rı . biitOO ~ 
pılmaktad r . Yanı 16' ~ 
ihtiyaçla· ı tf' aıarn~0 no""" ...1 
de rutularak hiç bır ,,-,,-

kılmamııtır . b''' •/,-"' 
Güzel bir spor 

81 
drf. . ,~ 

havuzları vesaire ~·~ tlı•il' 
.. l .. m k·1 biç bır .1ı1• 
ıoy uyorn "ardır· t'Y 
tur ', belki fazlası .k .,o• f' 

Kay seri fabtı 'ld•dl' ~ f 
rabt~den yol yapıllllb'ik.,cıltl 
fabrikamtz asrı bilif · .. ~11 1 

l b. ·· k eı•ıl• ~ ze ır orne " 

r....-_-----B_i_r _a;kad~ 

alacağıı 1,J' 
~ 11ıe' fı 

Gazele ve nıotı;:;a"Y~C:
çalııtırmak azer~aı ola 0 11 
maaşla bir arka /<teP ve~_.ıt 

Lise, orta 111~111,ııJ~~,... 
caret mektebini vııt' 
rw idaremize bol 
illi eri: 



Mussolini diyor ki 

-Birinci sayfadan arlan -
tdiltc .. · 1 t egı ve talyanın ulus· pada bir salJırım hılinde lngilte-
• •ıi ida. esinde islabatın renin işe karışmnsınn doir Fransız 
~'•.ınemur edileceğı bil- elçisinin soruşu na vcrill cek cevep 
tdır. Fransız görüşüno uygun olncok ve 
ra: 17 (AA) - Bu Sa· diplomutik yolların yapılacaktır. 

· tıaetelerden İtalyanın Roma : J 1 ( A.A ) - ~avaşçılar 
~ •nda hareketlerde bulun cemiyeti eski savaşçılardan Afrika 
\~bu yılın başında İogi!te· için 19 bin gönüllü mürccaat al· 

h truıoda konuşmalar mlŞtır. 
ıı.:lduğu hak kandaki yazı- Londra : l 1 ( A.A ) - Adisa 

jden resmi İngiliz çe· babadan c R"ytere • bildirildiğine 
,,,t tılyanın Haheşistana gö·e ltalya elçiliği İtalyan konso-
•eıı· 1 · l l • 1§ etılmesi hakkmda os arının yerlerinde bırakılmış ol-
; luafıodan İngiltereye mosının bunlar giivenle yolı:ı Çık· 
~6•; teklif ulildiği, fakat maları hakkında hükO.metçe ora 

' tarafının biç bir • va- işyarlnrınn lıenüz talimat. verilme-
ltd~ bahıedilmediği söy miş oJmasındun ıleri g"lıliğini söy-
. ır, )emiştir . 

;e: 17 (A.A) _ Mısır ffobı>ş çeHnlerinde ise bu kon· 
Çokbı~ı çölü yolları mese solosların hangi yoldan gelmek 
._k.n2raımakatadır. çünkü istediklerini daha bildirmemiş ol· 
İttib ~ıbırın ötesinde hal- dukları ileri sürülüyor. 
, ka111Iar yıpltlcları ve Londra : l 7 ( A.A ) - Adisaba 
' 1 g6rülmektedir. bAdon gelen haberlere göre yağ· 
•tiyede buluaan logiliı mur mevsimi 20 Eyhllde bitmek-
•da11 bı"r ka tedir. Birinci Teşrinin başında top-ç p1rça . 
~e Şep denizine değra raklar geçılebilecek d"recede kuru· 

~di,, Bı·r k . d S" . muş olucaktır. 
l aç gemı e u-
•llda d ._ d K Cenevre : 17 ( A.A ) - « Ha· 

bir urmaata ır. a- vas » bildiriyor : 
~ d::.z~t .•ltı~dıdar. logi· Beşler komitesinin hazırladığı 
dı gö ııı.nm Hıcaz taraf- pıoje uluslar sosyetesi tarafından 

~'r ,._ıad, ıet~l~~ıi için İhni- evvelce de tatbik edilmiş olan usul-
_.,. 'laı: .. ıırışılcrde hulun- lerden mülhem olmaktadır il b . r ~ ... ul 1 . . . f. k . a e 

o- • uıa part111oıo 1 • şistanın siyasal ve ekonomik tea-
tl llit 

111
_d sikinde hususi bir kurul imparu-

•lıd u afla~ barbiae ha tora yardım edecek ve bu kurulda 
lf ır. talyı; Mısıra genel hizmetler için ars·ulusal iş-

ıaır da bitaraf dur yarlar bulunacaktır. 
': 1? Sınırlarda bazı düzeltimler ya-
hil<li .~d A.A ) ·- Adisa.. pılacaktır . İtalyanın bu teklıfleri 
•t ·r.t iğine göre Dissi· nasıl karşılıyacağı ve Aloisinin ce. 
~l agalo ve DebramnrJa vap vermeden önce Romayn gi· 

Yan konsolosları henüz derek l\fussolini ile görüşüp görüş- ı 
tı ayrılmış değiller - miyec,.ği henüz b Jlli değil lir. 
ile~ hükumet merkezine Roma : 17 ( A.A ) - Mussolini; 

~~ ,~ada. ~elebıJ~ceklerine Lakanlar kurulunu yarın irin top 
·ili abe§ıstan ıle halya lantıya çağırmıştır . Bu toplantıya 
Cek Plotnatik münasebet. çok büyük bir ehemmiyet veril-

\,) ae bunun üç haftadan mektedir ' 
, ~c11 ğı anloşılmrktadır. Londra : 17 ( A.A ) - Dış ba-

) ~ 17 ( A.A ) _ Bakan- kanı Sıımuel lloan~ fazla yorgun 
'''-ıı~ bugünkü toplantı- düştüğünden LonJraden ayrılarak 

111 rı'1rın orta Avrupada bir kaç gün dinlenmek fikrinde-

<1 u.rsa lngilterenin işe dir · • ------
. ~r soruşunu tetkik Kızıhrmak köprüsü 
h nkü bütün lngiliz yapıhyor 
iıt~ nıeselo hakkında 

•ıa ,ij .. .. d , somurge , aş ve 
~il ~ ın n bullfnuşu dış 
~ı,: llıubtemel ekonomik 

~eti ın görüşülmüş oldu-r. 
... 1 L • 7 
'"I) ( A.A ) - 8Pşler 
ı..liııa "6 il a beşistlna ya· 

I\ er hakkında bu ak
'~ h '"· l<omite yarın da 
\~lırll~Iarı kesin olarak 
htı' talynn ve l labeş 
~ ece k . 
et, k Omıte konseye 

t ce tir. 
' a· 

lt ıl10sının öğrendiğine 
ia·&he§istnna milliyet 

ı11 r. 
ı '~itı ınansal ve cko-
L'"ı 11 er alı:ımasını ve Ha· 
"'' 

1nır1 ·ı , 'arı ı e J labPşistonda 
~li&; ~o diğer yabancı 
,. ISı iÇ" 
1Ye et ın bir takım ted-
~•h ~ektedir. 

b· eflı t 
t 1

t l·ı. 0 ıın İngiliz So • r, .. _ "'Ça ·1 
t ... ıı 

8 
81 e Zeila lima. 

~~ t~~·olisinden de bir 
if.nde bulunmak 

:ıs 
'I ile ( ~·A. ) - Akşam 
~lit~611 tal.ycın delegesi 

bel dıı~er taraftan 
Ur deı~gesi llavuriat 

il • 
~İlesi 

ı, '-c1t raporunun ana 

1 '1l ~, ~~alar eıra
~'"-t 01 ttbeş delegele

. arak bildirıldiği 
. ı, ( 
"-t>er ~ ) - Lond• a-
1tl,, .. 11 cevenlerin

gore orh Avru-

225 bin lira ketif bedelli olup 
yüzde bir buçuk ekıiği ile Bayın· 
dırlık bakaalığınca üstendiğini 

yazdığımız Samsundaki Kızılumsk 
köptü&ilnün yapılmasına ba~lan· 
mıştır. Samsun bölgesi için pek 
önemli rkonomik değeri olan köp 
rilnün yapılma işinin mümkün olan 
hızla sonuçlandırılması kararlaş
tır. 

Yüzüklerin manası 

Amerikada geçen yılın orta
lamıda, her kcıio evlilik, yahut 
bekarlık vaziyetini pormağımı yü 
zük takmak suretile belli etmesi 
moda idi. 

Yüzük serçe parmağa talolırsa 
bunu takanların evlenmek istedik 
leri anlaşılırdı . İkillci parm.aktaki 
yüzük takanın nişanh olduğl.nU 

anlatudı . Üçüncü parmaktaki yü 
zükten sahibinin evli olduğ'u bel 
li olurdu . 

Dördüncü parmağında yüzük 
görülen bir adam ise beldir kala
cak demektir. 

Yunanistanda 
Cenaloy :'l birjnci Taş 

rinde yapılacak -Atina : 18 ( A A ) - Liberal 
ve terakkiperver fırkalar yönetger
lcri ayrı ayra toplanarak Cumurİ· 
yelç uygularını berkitmisler ve 
plebisite karışmamaya karar ver
mişlerdir. 

Geneloy 3 biıinci teırinde yıpıla· 
caktır • 

( Türk Sözii ) Sayfa : 3 

SON DUYUKLAR Sağhk direktörlüğün
den soruyoruz ? 

Adana Borsası Muameleleri 
PAMUK 'e KOZA 

Bayındırllk 
bakanımız 

inceleme gezisine 
devam ediyor. --

Şarkikarabisar: 18 (A.A) -
Dün sebrimize gelmiş olan Bayın 
dırlık Bakanı Ali Çrtinkaya, hu 
g('ce Halkeviode ilçemiz halkiyle 
içten konU§malar yapmıştır.• 

Konu@malar sırasında, Gelgit 
çayını kovalayarak gidecek olan 
demiıyoluoda bir kolun Giresoaa 
uzatılması ve Kırahisara otuz ki· 
lometre uzakta bulunan AksudaD 
kuraklığa kar§ı istifade edilmesi 
ve kasabada elekt ik tesisatı yapıl 
ması gibi işlerde yardımları İs· 
lenmiştir. 

Bakana, Karahisarda bulunan 
Şap, Demir, Kömür, Altın, Simli, 
kur§UD, Kara boya, Zırnık, tebe
tir madenlerinden örnekler veril 
mittir. 

Ali Çetinkaya, konuşmalardan 
aldığı bilgelerden memnun kalmış, 
geceyi Halkeviode geçirdikten 
sonra sabahleyin Sutehi üzerin
den Tokada hareket etmiştir. 

Gümüıbane: 18 (A.A) - İli
miz Bayındırlık işlerini yakından 
görüp inceleyen Bay1odırlık Bakı· 
nımız Ali Çetinluya grceyi şeh

rimizde geçirerek düo sabah Kel 
kit, Şiran ve Kıtrahisar yoluyle 
Giresoaa gitmek üzere buradan 
ayrılmışlard1r. 

Tarım bakanımız 

ff,zeye vardı 

Rize:: 18 (A.A) - Ta11m ba· 
kanı Muhlis Erkmen; tyaoındaki· 
ler le birlikte bu akşam Of dan 
motorf ı Rize ye gelmiştir. Do sa· 
hah İlbay, fırkaya ve ._ belediyeye 
göretlerini yapın Bakan ve yanın· 
dakiler ıehirde incelemelerine 
beşlamıılardır. 

Dış pnzarlarda üzüm 
piyasası 

Ankara : 18 ( A.A ) - İstok
holmden bu gün telgrafla Türko 
fise bildirildiğıne göre lıveçe it 
hal olnoan yaş üzümlerin 100 
kilosundan alınmakta olao 35 ku 
ron gümrük resmi kaldırılmıştır . 
Bugüo lsveç piyaaalart0da orta 
mal yaı üzümün 100 kilosu 75 
kuruştur . 

İngiliz donanması 

Cebelütt~rikda 
toplanıyor 

-"""'--·-Celrnliiuarik : 17 (A.A) - Hud, 
Rt>n1,>un, Orion, ·cptunı, Arsil kru· 
vazörleri ile Si roy, V cka, Venetia Y•ı 
Valorus torpiıo muhripleri İngiltere· 
den buraya gelmişlerdir. llaska ğe· 
miler bt>klenınektedir. 

Atina : 17 ( A.A ) - Her sene 
olduğu gihi bu sene de İngiliz Akde· 
niz donarımasınc.11111 26 zırhlı krova· 
zörle iiç torpito mubril..ıi 25 Eyliil 
ilr 15 İlkteşrin arasında Argosui • 
Korfu ve Navario limaolarıuda de· 
mirliyecektir. 

Cebelüttarik : 17 (A.A) - lima
nın cenup methali bu akşam sahih 
bir estakat ile kapatılmıştır. 

Atina : 18 ( AA ) - 1~ Ba· 
kanhğmın bir bildiriğine göre 
bir takım İngiliz harp gemileri· 
nin Yunaniıtanın batı kıyıların· 
daki limanlarına gelmesi beklen· 
mektedir . 

Bir Sovyet tayyaresi 
indi 

HJlsiogfoıs: 18 (A A)-İçinde 

----------------- Kil o li'iyau - Birinci sayfadan arian -

ölen kadının da kuduzdan öldü 
C1NS1 

ğüoü leıbit etmi.§tir. arnmalı pamllk 
Hastahanede ölen yavrunun Piyasa parla~ı •• 

yüz etleri famamiyle parçalanmış Piyasa tt-mizi ,, 

:En az En çol 
S. K. S. 

35,50 37 -----· 

Satılan l\likdar 

Kilo 

ve yenmişti. Pek tabiidir ki dima· lan~ 1 35 41,75-- -
ğa yakın bir yaranın ve akıtalan ilk •-=la..,..n_e_I_I ______ ,,,~-=3~8--,.;_5.--0.;_-_-_-~

1 

39,50 ·-------• 

salyanın tesiri menfi bir netice Ekepreı:ı 43 
Klevlant 44 1 

verecekti. Fakat tam zamanında 
hastahaneye yetiıtirilip tedavi al YAP A G 1 
tın• alıoao diğer iki kı~İoio ya· -:::B,.,..e.;;..y..,...az_. ------ -----1-----• 

Siyah 
raları, dimağa en uzak bir yerdt>, ------------11 
ayaklarında iken kurtulamamaları Ç l G 1 T 

~iane _ 2 '=----• ve ayni suretle ısırılan üçüncfi ka Ekspres 1 ~ 
dının kurtulması esbabı anlaşıla· Yerli "Yemlik,, ,-
mamıştır. .. "I'oh ıııohık •• 

Dün bu vak'a üzerine sağlık 
ve sosyal yardım direktörüyle 
görüıerek bu yürek sızlatıcı ölüm 
hadisesinin sebebini sorduk. Sağ· 

Bu~day 

,. 

" 

Kthrıs 
Yf"rli' 
.Mentone 

HUBUBAT 
4,02,:l 
3,:S 3,75 

lık dirctörü bize bazı fenni zaru- Arpa 2,80 3,12,5 
retlerden ve hadisede anormal bir ,_..,,..,F,....as.,...u-=-ly_a ______ , ____ _..

1 
___ , ___ 

1 
_________ 1 

Yulaf 
ookta bulunmadığıadan ve çünkü Delice 

vahşi kuduz hayvanlar tarafından Kuş yemi 

ısmlan ve yarası kalbe yakın olao Keten tohumu 7:,ı.5 
hastalarm kurtulması için diğer· .Mercimek ,_....:...,_ ____ , 

lerindca farklı tedavi usulür.ün Sisam 11 
tatbiki lazımgeldiğinden bahsetti 
ve meseleyi ·incelemekte olduğu 
nu da sözlerine ekledi. 

Kuduz taraf andan 11mlao io-
1anların, feonin bulduğu kuduz 
serumu ile yüzde yüz tedavileri 
nio mümkün olduğunu, şimdiye 
kadar gelip geçe'-1 vak'alu bize 
epeyce anlattığı halde ayni bayvan 
tarafından ısırılan hastalardan te
davi:neticesinde birioia kurtaulıp 
diğt!rlerinin kurtarılamamaları es
babı biz .. , ya hdıvide müsavi dik· 
katın gösteıilmediği veya serum· 
lardan bir kısmının bozukluğa 
hakkında bir kanaat veriyor. 

HülaaA, biz, biı kaç yur tdaıın 
hayatı ile ilgili olan hu öoemli 
işin neticesi hakkında ıydınlan

mık ve halkımızı da aydınlatmak 
ihtiyacındayız. · 

Sağlık direktörlüğünden hunu 
bekliyoruz. 

Alman manevrası 

Fransızlar tarafından nasıl 
karşılanıyor ? . 

UN 
.... Salih 675 

•600 --· . -----------:5 .,;:; .,.. ,, 
cd -Diiz kırma .. 

.:.: .:::- ı..:· • -=- ..;ılWtt ,, o c: ------ "'-------ı---::::~-----ı-----------1 
:=.: 0 ° Cumhuriyet 700 
~ ~ .... .. 600 --· 
~ ~, D k -------• · üz rıma ,, 

;=-::.:;.._:;;;,.....,;.~..:.,:_------~-

Al fa ., 

·------------· 

Liverpul Telgrafları Kambiyo ve Para 
18 I 9 I 1935 § Baukasıoda n alınmıştır. 

Santim Pene 

Hazır 6 25 
1 inci T. VıuJeli ~ 76 
1 irıd K. Vadeli 5 i1 llint hazır 4 93 
Ncvyork ıo 42 

Liret 9 172 
Rayşmark 1 97 
Fı·ımk".f<'ransız,, 
Sterlin "lngili:r. ,, 62~ 25 
Dolar "Amnikoo,. 79 32 
Frank .. lsviçre .. 

Poris : 18 ( AA ) - • L9 Jour-ı 5370 115 
nal • gazetesi larofından Nuren- -----------------------~---... 
berge gönderilmiş olan özel ııytar 
Almanyoya gezisindc:n önce Şam. 
ponyadn yapılmış olan fi'Mnsız ma
nevraların in hazır bulunmuş idi 
Aytarın iJdiasınıı göre Almanlar 
Fransız kut..vctleri ile mukayese 
edilinco çok oyi harp gerecine ma· 
lik bulunmaktudu lar. Fakat bu ge· 
recin Fransız harp gorecine üstün 
olduğu sonılmamolıdır . Bununla 
berauer Almanlıır ellerinıled.i harp 
grreçlerirıJen dnha s••ri 'Ve daha 
eyi bir surette istifade etmekt~dir
ler. 

Avrupada kazaya uğra
yan balonlar 

Varşova : 18 ( AA ) -Zurich 
adıodaki İsviçr~ balonu dün gece 
geç vakıt riga yakınında karaya 
inmiştir . Bu balonu Tilgenkamp 
Miçbel idare etmekte idi . Balo· 
nun karaya ;nmesine havaların 
fenalığı sebep olmuştur . Balon 

11bah rüı.giirınrn tesiriyle Estonya 
ya gitmiı , seora rüzgar istika 
metini değiştirerek Rigaya gel
miıtir • 

Deutscbland balonu da iki bin 
metre yüksc:klikte uçarken çok 
zor bit durumda ve yere inmeye 
mecbur olmuştur . İotrken sepe· 
ti bir fabrikaoın bacasına takıl· 
mıştır . Diğer balonlar hakkında 
haber yoktur • 

Konseyin yeni üyeleri 

Yazlık slne•ada 
Bu güzdl filmler muhakkak ki Alman filmleridir ve büyük fılmler 

~e büyük yılJızlor tarafınJnn çovrilen filmlerdir. işte bu akşamdan 
itibaren gösterilecek olan : 

Gaaç kızlar katibi 
Bütün bu ovsııfı sinPsincle toplamış cok güucl bir filmdir. Bir genç 
kız büyük bir hota işlemi~tir. Bu hnta ne olabilir? Bunu hu akşam 

büyük Alınan yıldızı 

[ Garin Hardt ] 
Size izah edecek ve günohlıırının ofını istiyecegtir. A.lmanca sözlüdür. 

Gelecek film : 
Meri Beli ve Jan Murdt tarafından yoratılnn, sesli sinemanın ica

dındonberi yopılon filmlerin en iyisi 

( Aşk geceleri) 
Yak,nda • • 

iki sübay bulunan bir Sovyet Cenevıe: 18 ( A.A) -Lthis 

Halkımızın mahbubu ( Mi/ton) 
( ..... ) 

Filminde 
süel uçağı sisten yolunu şaşırarak tan Romaoya ve Ekuvotör ulaslar 
sınar yakınlarında yere ir>mittir. sosyetesi konseyi daimi olmayan 
Uçak mubabıa altına ılınmı§tar. 1 Ez .. lıklarana seçilmiılcıdir . · 

5857 . 
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Seyhan defterdarlı· göçmenler için sürülecek arazinin ' -,..:ı 1
1

11 ~ K .. 
1
·-y ·~ 

aından: 1 LJ ~ c::; 
Metre: 9636 şartnamesidir. r R AT 
hektar: 12 1- ElAziz merkeziyle kazalarda yerleştirilmiş olan göçmenler için ..,e r_ 1 /ı 
Muhammen kiymeti : 420 500-1000 hektar arazi Traktörle süıülec .. ktir. 
Cinsi : tarlar 2- Arazi asgari 15 santim derinliğinde sürülmüş olacaktır. ...., 
Köyü: Dabaklar 3- Yukarıda sözü geçen arazi ihaleden asgari 20 azami 30 günde ~A K Ad 1 
Hududu : Doğusu Götü bucak tamamen sürülüp tdslim edilmiş olacaktır. L.aJ :;;...J 

kabayer sahilini eyiran Nohri y&ta- 4- Eksiltmeye gelecek olanlar ihaleye işttrAk etmezden evvel mal
ğı garben tarsuln Abdüsseıtarve- sandığına işin tutannu göre yüzde 7,5 dipozito akçası yatırarak iha-
reseleri tarlasını ayiron nehir ya- leden sonra sürme bedeli tutarından daha yüzde 7,5 alınarak yüzde 15 
teğı şimalen kismen nehrin cenube şe iblA~ ettirilecektir . 
doğru geldiği mecra ve kısmen eğz 5- Sürme bedeli nefir. Başmiilıendisliğince sürülPn arazi 0 ölçülüp 
delik köyünden mensur tar lesını her hafta sonunda tutarı müteahhide verilecektir . 
ayıran nehir yatağı cenülıen göl 6- İhaleden sonra ahvali fevkalAJe müstesna müteahhit tayin edi · 
bucak ve uzun kulak mevkilerini len müddet zarfında taahhüdünü yopmıızsa clipozitosu irat kaydPdilip 
ayıran nehir yatağı müteahhit hesabına arazi sürülecek ihale edileo miktarda-ı sonra mas-

Beher arşın : 240 kuruş : 40 rafıolursa mütıınhhide tazmin ettirilecektir. 
Cinsi : arsa 7- Yukarda yazılan şartlua göre sürme işi eksiltmeye konulmuş-
köyü : Mermerlir mahallesi tur. 'l'olip alanlıırın lskAn müdürlüğünde müteşekkil komisyona müro.· 
Doğusu makineci ağup hanesi caat etmelidirler. 5872 

iken şlwdl Fatma ve Hatice ve Mu-
hittin indisi sğsa iken şimdi Huru --------
ev)Atları boyraşı ekmekçi Ömer 
vereseleri kıblesi tariki haz ile cev
rill 

(Metre : 200 hektar : 80 
Köyü : Pttytamu 
Hudutfu: yasari toriki has nrkcsı -

bszineye alt mağaza yemini li Aoğlu 

Doktor operatör Noman Bedri 

Doğum ve kadın hastahkları birinci sınıf 

mütehassısı 

lbrabime verile fesbane cebesi du d 
ran ve İbrahim hanelerile haziney: Eski Tıp fakültesi muallim muavinlerin en 
ait müşterek sola vo tarikl has 

Beher arşın : 100 
Kuruı: 30 

Hastaları her gün 9 dan beşe kadar Dazar başı Nurinin evi karşısında 

husust muayenehanesinde kabul eder 5698 
Cinıi: Ar,,o 
Köyü: : iermerli 
Hududu: Sağı Dağlı oğlu vere· 

seleri ve sahibi senedin cümle ka· 
pııında hakkı müruru olmak su
retile ve cümle kapısı arkası Ağsa 
cephesi tarikıhos 

Evlek Oö. 
2 37 

Lira 
8 

kalağ oğullan fabrikasından: 
Fabrikamızda iane pamuğu çek.. 

tironlere evvelce olduğu gibi yu
kardan alanlara aynen aşağıdan 
alanlara bir kılo pamuğa iki kilo 
çiğit verilmektedir . 

Ancak, Yerli pamuğa başlndı-
Cıinsi : Bağ yeri ğımızdan fnbıikamızJa iane çiğidi 
Köyü : Yilanlı olan saygı değer müşterilerimizin 
Hududu: Şarkan dere garben ta- çiğitlerini Liran evvel kaldırmala-

rikiAm şimalen Acem oğlu ve tur- rını dileriz . 
ıucu Diyap cenuben Bekir Aksi taktirde yeriae yerli çi-

Dö: l l ğit verileceğini söyleriz.5873 
Lira: IO 
Cinıi : Bağ yeri 
Köyü: Yılanlı 
Hududu: Şarkan tarikiam ger

i-en ka1&p. Ohan Maksut cenuben 
Ahmet : 

--Paranı!-~ 

1 
Boş yere harcama ve har- ı 
cıyacaksan yerli mah al 1 

23-30 

Adana Ziraat mektebi 
müdürlüAünden : 

Adnna Ziraat mekt~bine Mayıs 
936 sonuna kadar ihtiyacı olan 
erzııktan sade yağ ile çay , kuru 
üzüm, limon tuzu, snrmısak, kuru 
kaysı, kuru vi§ne ile maden kö • 
mürü, çam olunu ve meşe kömü
rü, ve m~zot, benzin, vakom yağı, 
ga?.yağılarına istekli çık11adığın
dan on gün uzatılmış ve 26-8 -
935 tarihinde yapılan açık eksilt
mede yine istekli çıkmadığıodıın 
(2490J numaralı kanunun (43) üncü 
maddesi mucıbince satın alınması 1 
kararlııştırıldığınd ~rn Lir aylık mfül 

det 23 -9-935 ıle sona ermekte
d 'r . 

... 

.. . 
" - .. 

DAoA· 
BiRiKTiRE~ 
RA~T ~D'"' 

Dö:38 
Lira: 25 orta tecim okulu direktörlüğünden: isteklilerin evvelce yapılmış olun ~~~~-~~-~~~~~~-~~~~~~~~~~-~-~~~~~~ 

ilanda gösterilen miktarlar üzr rin· 
Cinsi: Be~ yeri 
Köyü: Yılanlı 

l lududu: Hacı Sultan ve Kalos 
ve dere Şuhin: Hacı Sıırupi ve sa
hibi senet mahdut yerine 60800 
sehimde 5028 sehmi : 

Dö: 81 
Beher dönümü : 8 

Okulamıza Kız ve Erkek talebe 
kayıt ve kabulüne <levum edilmek 
t~dir. Fozla molilmat için okul di· 
rektörlüğüne müracaat edılmesi. 

17-19-21 5859 

--------- -~~------------
Hududu : 

Cinsi : Tarla Şarkun gülekci Hiçir zevcesi 
Köyü. İncirlik . Sara şimalen llandiryan Kigork 

Hududu: Doğusu Ahmet ve Sü garben ist .. ııbullu Kiragos kızı Ak-
leyman batısı.işbu tarladan ifrszen sabet Haçator kizı Pikn 
Germen oğlu tarlası poyrazı ve Ar~ın : 8 
kıblesi TnrikiAm. Muhammen : 4 
Tarlanın 3 de 2 hissesi Cinsi : Torla 
561066 hisse itibarile 186066 his- Köyü: Kıreçocağı 
sesi , 

Arşın : 3000 
Muhao men : 350 
Cinsi : Arsa Çiflik damı 
Mevkii : döşeme mahallesi 
Hududu : Tarikilıas ve şümen-

düfer ve Kör Aasan ile herğeleci 
lsmail ve Mahmut 

Arşın : 25 
Muhammen: 6 
Arsa 
Cinsi : Bağferi 
Mevkii : yılanlı 
Aududu : Vasil ve dere ve Ay-

teve Menna 
Arşın : 12 
Muhammen: 4 
Cinsi : Tarla 
Mevkii : Kireç ocağı 
eududu : Şo.rkan halvacı Scr

kıs gerben çulha hiçir şimalen 
Bandirya ~igork cenuben llaçatur 
kızı Pika 

Arşın: 43 
Muhammen: 4 
Cinsi : Tarla 
~öyü : Kireçoca~ı 

Hududu : 
Şar)can Şeyh Mehmet garben 

Bedrus oğlu dikran şimalen Şeyh 
Mehmet cenuben Aksabet Loisyon 

Arşın : 7,5 

has 

Muhammen: 4 
Cinsi : Tarla 
Köyü : Klrsçocağı 
Sahip scnel tarlaları ve tariki 

Arşın : 15 
Muhammen : 4 
Cinsi : Tarla 
Köyü : Kireçocağı 
Hududu : 
Tarlaları Kigork ve Boğus ve 

l laci Manuk ve sahip senet 
Yukarıda mevki mikdarı ve hu

dudu yazılı gayri menkullerin mül
kiyeti bugünden itibaren on heş 

gün müddetle artırmağa çıkarıl
mıştır . Talip olanların ihale günü 
olan 23 , 9 , 935 Pazartesi günü 
saat on altıda milli ımlak idaresin
deki sonş komisyonuna müracaat
ları illin olunur . 

5828 
11 - 15- 19-24 

den porttlorını poznrlık haşlama · 

dan evvel mal sandığına yatırma
ları lı'izımgelir . Pazrrlıkla satın 
olma 23-9- 935 pazurtesi günü 
soot ( J 5 ) de vildyet Ziraat mü
düriyetinJo toplanacak komisyon 
taraiından yapılacaktır . Şıırtları 
anlamak isti yenlerin her gün Zi · 
raot mekttbi müdürlüğünden so
rabılırln. 5874 

\ r- , , 
Fatma Dikmen 

Yeni istasyon caddesin 
de biçki, dikiş ve şapkacı 
lık yurdu • 

Kuyll ve kabul muamelesln 
boşlaımşllr . 5822 4-7 

Seyhan tapu müdürlüğünden: 
Eğri oğoç köyiinden ilacı Meh-

met kızı llüsrıe ve Ayşo ve lli.iso
yin kızı Cennetin ayni köyde vakii 
gün doğusu şif gün batı İbrahim 
poyrazı tarikidm kıbleten Gani tar 
losile çevrili eski ölçü 440 dönüm 
miktarında torla Emir oğullorındon 
ilacı Mehnu•t ve Ôkçü oğln Ali ve 
Mustufo vo llüseyinin senetsiz ola 
rak ebaencedden intikal etmek su 
retile tahtı işgallerinde iken bun
lardan Mehmedin 318 yılında öl
mcsile bn kerrd vereseleri tarafın · 

dan mezkur tarlayı adlarıotı tesçi
lini istiyorlar gnzcte ile iltln tari
hinden itibaren on beş gün sonra 
tesn liiC eden pnznr günü mnhal 
tine gidecek memurlarla birlikte 
bu tarla hakkında oldkadorlar el-
lerindeki vesaiki rrsmiyt:lerile biı·
likte hulunmnhırı veye topu mü
diirliiğüne müracnatlıırı ilAn olu 
nur. 5871 Dörtyol Belediyesin • 

den: 
1- Belediyemiz için Dörtyol 

istasyon teslimi alınacak kırk beş 
.D~kfor Ali Hıkmef 1 

ton çimento kapalı zarf usulü ile 
eksiltmiyo konulmuştur. 

2- Eksiltme günü 27-Eylul 
935 cuma günü saat 1 l de dir . 

3- Taliplerin mı zkOr saatlon 
evvel Belodiye encümenine teklif 
m ·kluplarını vermiş olması ve çi 

Yaz Gezisinden uönmüştür.Pazar- I 
dan başka her gün hastnlorını 
kabul ve tedaviye başlamıştır. 

Adres: Kayalı bağ - Seyhan 
caddesi . No: 81 5 775 

15- 15 

mantonun bozuk almamak şartile 

bedeli bir gün sonra tamamen ve- bir kadın aranıyor 
rileceğinJen isteklılerin belediye- 1 Çocuğa bakmak için bir kadın 
mize müracaatları ildn olunur.5851 I aranıyor . matbaamıza mürncaat 

15-1.7-19 edilmt!si , C 1 - 3 

--------------------------------~ 
Çilteban kapııo 

açıldı. 
rJ" 

l o rı '°Jt'; ıııt . . k . b"" br k kUtll J' Eğer Romatizmo, sıyatık, oracığor ve o ı:Ç· ı•fte 

lnrı oğrılarıao muztaripseniz vakıt geçirmeden 
rfr· koplıcasınu koşunuz. şifll ve 

Bir çok dni haetalıklarıoa, muannit ekzemalara 

lı,, 

·~ .. 
Çifte han kaplıcasına_ ,.ıJ''~ ~. 

.. .. .. .. .. döoıı:ıUf ,,_rf .tİ ,,,i 
Sediye ile gelen bir çok koturumler yuruyerek be olOI f'- 't•ı.aı 

ne kadar fennen kabili izah değilse de senelerce ge ıdı~ıofl \ L 

·ı ktJ 'I ' kodınl rın 15-20 günlük b:ınyodıın sonra hamı e "-• 
.. t "" tiltı muş ur . ~ 

ıtı ~- d .. Çifte han kaplıcasın d•b'' ~,, 
·r . <l"" d t b"" t·· n"' kaı lıcalardsıı "-Hadyo aktı ıtesı unya !l movcu u u . · 

sektir . 

Çiftehan kaplıcasıııd• ı•"''d' 
Jok80 ,IJI• 

'h . l d"" .. ülorek. ~·· Misafirlerimizin her dur lü ı tıyaç orı uşun . 
9
u, """ 

. · gazıo0 ""' miz yemeli yapılmaktadır. Fururıu, bnkkı1 1ıyosı , ' 
beri vardır. Fiatlnr çok ucuzdur. ddt 

· ·ıatııd•'· firen ücretleri yarı yarıya tenzı 


