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s l\Dnuş 

.Güney bölgesinin içme suları 
iç bQ4 l . . 

anı, şar arımız ıçın su me-
selesini bitirmek üzere 

B~ işler için şarbayımız Turhan 
~ eriker de Ankaraya çağırıldı 

kıra . 
ı),ö: ıs - (Özel ayları 

lltra· ıcy ı:;üo Lurada dulu· 
hı•.'0 Şarlıayı ~lidhat ve Tar 

""lı 111 
·Şnk,u uvaffak, iç i~ler ba· 
·le,,· K:ayayı ziyaret etmiş

ııı v T 
ıuyu e arsusuo gerek 
~kınd:e ~e~ek şehrin plan 

lan da bu şehirlerin su planlarına 
katılarak toptan yaydırılacaktır . 

tıın j ııoru0mü•leı dir Er-çeJ • • • 
ıı, laıb ••ylavlarından ba- 1 
1 QıQ 

1 
•ylar tekrar iç işleri 

11 korıı.'aşkaolığı altında top
Qj •" ~'Y00da bulunarak sıı 

Oranlandığ ına göre , adlarını 
yukarıda , saydığımız şehirlerin 

içme suları bir buçuk mılyon 

lira kadar bir para barcanmakla 
başarılacak ve her şehir , payına 
düşen parayı belediyeler banka
sına münasip taksitlerle ödeye 
cektir . 

" •
1'ru, .. 

~'nan tııuşlerdir . 
k,% uyumlara göre son 
. nla b' 1 . 'ile,· . • Şc ır erın su ve 

"Q 11lın e •I . Ortaya çıkmasını 
•ı il! lP b 
''İ, • •kanlığı; gerek 
ı gerek .. d 

1 ~ hıek o rme ktpasite 
u iıle . Ç•lışkanlıkarından 

garılu" ~~ yapabilecek bir 
''li I· hbi;ı~ '.~dana , Mersib , 

•rıik ol ·fınıo su ibtiyaçla . 
;ı,, ,

1
••ak ~öz öoüne koy 

. \ v an 1 
~, •r1, P dolarını incele · 
't•ı • Veııniştir . 
i lııuııık" 1Q L un olııı~a , bu üç 
~ih •şka Ceyhan Silıfke 

Vt D" • • 
0 rtyolun içme su· 

İç Bakanlığı , güoey bölgesi 
içme sularıoı en uyıu.., bir şekil
de önc?den bitirmek daşüncesin
dedir . 

Komisyon bir kaç güo sonra 
tekrar toplanacaktır . Adana Şar· 
bayı da a11 plao tarını alarak An· 
karaya çabukdan gelmesi için tel
grafla çağırılmıştır . Anana Şar 

bayının da izahatını dinledikten 
sonra esaslar üzerinde daha ge
niş görüşülecektir . Bu suretle 

en yakın bir zamaoda İç bakanı 
mızın son derece önem verdiği 

bu işi bitirecek ve içme su işle 
rioin bitimi , bu bölge için bü· 
yük bir rahmet olacaktır . 

çıkan mallar ~İren ve 
~~ 
dl~" H · · · d h · · ~? . azıran ayı ıçın e şe rımıze 

as 6 lıra değerinde mal girmiş ve 
'IJO lira değerinde mal çıkmıştır. 

ıb,· 
ı .... 

d 'il~ 'l' . 
~Q •ldıg trıın ve Endüsti O· 

'~ li,~. ıııı,z rakamlara gö· 
ıi~İttıı ~raQ ayı içinde ~eh. 
: • QilıJı~ çıkın malların 

ı, ları ve d •ğeı !eri 
~ Ilı 
~~)~ 
'~ı ıra 1 
, 1 '.ııı altıı'e " ~erinde ı8058 
~ 1a d.· rı ve makioa ,n 
ı/6l(i ~~tinde 72970 ~ilo 
: ~ ~inı ita değerinde 27 
~ ~119 ~.oto , 2ı55 lira de 
~İ1inde ~lo gazysğı, 1676ı 
~b a li, 3945 kilo lıurde 
t 1 ~ 1e, ~ ı-~~keriode 1198 
'l. k,nav; ~fıra ıltğerinue 
~1 lrı/5 k•ç~ • 2514 lira de 
fe,iu 1 ı 110 kiisele 57ı22 

l ıı ·e '3969 ' 
ıı,, · 1ıoı' . kilo yerli 

l,k, .1·.ı;Qeb~ lıra değHinı.le 
. ' 1 nı1e 

2
1 ırıcoı;ucat, 1159 

ı .
1 

l()Q3• 084 b.ilo makina 
~ı, o) ı· 
~ 'nıak· lra değerinde 

l ı.'•i~d 10
' Y •ğı 35551 

ı,. t I09 • 
r. ,~ 1 1 1.ı; 397 kilo ,eker, 

11.· fleti • 
).~ tsa,1, 

0
d_e 96767 kilo 

, ri{ı 1 nnu ,1 ıııren malların 
ı 1 ~47•ıo· ı· I; I) k ' ·> ıra değe-

111 tıaıı •loılur. 
1n ' ı:ir llf Ufak i il en malların dı 

,~1~~'861 1 .' 1•lat cklenecrk 
ı, Ur ııa ıl - . h • cgerıodc 145 
1 '''•ıJ ''•I •ıı .. ' •n ' gır en mallar· 
ı 'tı lı'ıal( 

, 11ık n •y ar iodirilrc•k 
1
1•r1 llıaı ~;lıriınize 274 
t' 934 ll•tıniştir . 

· 
1'~n Yılı H . 

;•; 
11 

ıtıaıı azıran ayı 
·I~ l~llbu aıın d•ğHi ıs-
Q~ lı,, f Yıl arada 121-

~\, rnrııı allaJık vardır . 
~'ın Qr : 

tııi 931 
~d, 3 ı 8Y 11ıda 1311853 

1260 kilo pamuk, 

45 lira değerinde 603 kilo, koza 
6154 lira değerinde 39446ı kilo 
çiğid , 19393 lira değerinde 55· 
4098 kılo çiğid küspesi, ı9022 
lira değerinde 70453 kilo Çiğid 
yağı, ı40ıo lira d•ğerinde 498· 
570 kilo arpa , 10072 lira değe 
rinde 1138399 kilo buğday , 836 
lira drğeridde 29850 kilo yulaf, 
38052 lira değerinde 456808 kilo 
un, 5487 lıra d•ğerinde 48944 
kilo sısam, ı22637 !ıra değerinde 
134544 kılo iplik , 65723 lira de 
ğe•ind~ 56854 kilo bez , 6675 
lira değerinde ı5892 kilo yün ve 
4297 lira değerinde 1116 kilo ba
ğırsak ki 48ı256 lira değerinde 
37 il 789 kilo mal p;irmiştir . 

Buna esaslı çıkarılan küçük 
mallar yekunu de eklenrcek olur
sa Sı7501 lira değerinde 40ı6678 
kilo mal çıkarılmıştır . 

Yine buna , girenden çıkan 

mallar eklenecek olursa 579886 
liralıkmal çıkarılmıştır . 

931 yilı Hı ziranında ise giren 
malların yekiiou 408Sı2 lira olup 
bu yıl Ilıziranına göre ı 71374 
liralık fazla mal çıkarılmıştır . 

Buna göre bu yıl Haziran 
ayında 274176 liralık giren mala 
karşı 3054ıO liralık fazla bir mal 
dışarıya çıkarılmıştır . 

Beyşehir kö) !erinde büyük 
bir kavga oldu 

Konya : 14 (A A) - Beyşehir 
köylerinden birinde bir sağlık 
yüzünden köylüler arasında büyük 
bir kavga olmuştur . Kavga so-

i nıında 22 kişi hafif beş kişi ağır 
' lsıır ette yaralanmıştır . Hükumet 

işe el atmış suçlular yakalanmış· 

tır . 

--
• \ 

-- Havalarımız ! 
Düşman uçaklarınıu tehdidi al· 

tındadır . Bundan kurtulmak için 
ı uçak kurumuna yardım ~erektir. ı 
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Basbakanımız • 
ismet lnönü Karakö. 

seye vardı ---
Kareköse : ı4 (A.A) - Baş· 

Bakan İsmet İnönü ı3 Temmuz 
sababı Muşdan hareket ederek 
Bulanık , Malazgirt ilcelerine 
de uğramış ve akşam Kuaköse
ye gelmiştir . 

Ekonomi bakanımız 

Kiyefe vardı ve büyük-i 
ler tarafından 

karşılandı --
Moskova : 14 (A.A) - Türk 

Planeristeleri evvelki gün Ode· 
saya gelmişler ve dün Koktebele 
barcket etmişlerdir . Türk tale· 
be Orlesada Ossoavi•kio uçak ku· 
rulunun bir mümessili ile yüksrk 
uçak mektebinin şefi tarafından 
karşılanmışlardır . 

Koktebele yüksek uçak mek· 
tebinin ku11larını tıkib edecek 
!erdir . 

Moskova : 14 (A:A) - Celal 
Bayar ile yanında bulunanlar 

dün Kiyefe varnııılır ve} istasyon· 
da dış komiserliği mümrssilile 
Ukranyanıo yabancı memleketler 
hars münualıeti başkanı, basın 

mümessilleri pek çok kimsder 
la rafından karşılanmışlardır . 

1 

Celal bayar yarım saat kadar 
Kiyefde kaldıktan sonra Mosko· 
vaya hareket etmişlerdir . 

Türk-Macar 

Güreşcileri lzmirde 
karşılaşdılar 

----·-
İzmir : 14 (A.A) - Düo şeh· 

rirııze gelen Macar güre~cilerile 

güreşcilerimiz arasında mü saba· 
kalar yapıldı . Sonuçları şunlar 
dır: 

56 kiloda Koca Ömer Macar 
Dobaymere sayı heRabile, 61 ki
le.da .Macar Pombeni sayı besa · 
bile Yaşara , 66 kiloda Saim sayı 
besabile Mıcar Baron Beloyı 
galip geldıler . 

72 kiloda Macıu Ordun İsma· 
li 59 saniyede tuşla yenmiştir . 

78 Kiloda Macar Toroile Ah
met arasındaki güreş oldukca çe· 
tin olmuş ve Ahmet ı9 dakika 
ı4 saniyede Macarı tuşla yenmiş:; 
tir . 

87 Kiloda Macar Dobuyu Bü 
yük Mustafa 45 saniyede tuşla 

)Cnmiştir . 
Son güreş Macar ağır güreş 

cisi Soda ile Çobıo Mehmed a
rasında yapıldı . Çoban dört da
kika on saniyede Macarı tuşla 
yendi . 

Amerinkanın yeni Ha· 
beş elçisi 

Marsilya: 14 (A.A) - Ameri
kanın yeni Adisebaba işgüderi 

Jorj Ilanson Adisababaya gitmek 
üzere Marsilyadarı vapura biner
ken gazte:ılere şu diyede bulun· 
muştur: 

- Amerikan birleşik devletleri 
Habeş - ltalyan dvaaında bek
leyici bir durum tıııacaklardır. 

Bununla beraber Amerika; 
Habeşistaoın ekonomik gelişme· 
!erle ilğili olduğundan bir takım 
parojeler yapmayı kendi üzerine 
alması mümkündür. Benim başlı· 
ca ödevim, Habeşistaodaki teba · 
sınıb g'.iveoliğioı koıumak ola· 
caktır. 

Dostluk gösterileri 
Maksimos, yeniden Yunan Dış iş

leri Bakanlığını Üzerine aldı. ----·-------
Tevfik Rüştü Arasa çekilen telyazı 

bu dostluğu teyid ediyor .. 
Ankara : ı4 (A.A) Maksimos 

yeniden dış işleri bakanlığı öde
vini üzerine alması münasebctile 
Dış Bakanımız Tevfik Rüştü A
ras aşağıdaki telgrafı göndermiş 
tir · 

Soıı Ekselans 1'evfik Rıişlıi 
Ar as 

Dış Bakadı 

Dıı işlerinin yön.timini yeni
den dnuhde ·ederken Ekselans
larına kendilerile b~nim için dai· 
ma kıymetli olduğu kadar aziz 
olmuş olan çalışma birliğini tek 
rar ele almakla duyduğum mem
nuniyeti aızederim . 

Karşılıklı güven ve içden el 
birliğinizi söyler keo evvela An
kara ve soorad11 Atina paktlarile 
iki ülke iraaıoda bozulmaz bir 
dostluğun ve Bı ikan An taotioin 
terııellcrioi kuracak uluslarımız 

arasındı sılı.ı ve verimli bir bir· 
!eşmenin bağlarını kurarken ye 
gane amacımız büyük barış dava 
sına hizmet olmuştur . Devamlı 

surr ite bu yüksek ülküye doğru 
olan düşüocerııiz bu ili killerin 
gerçekleşmesini aynı hararetle 
görecektir . 

Maksiıııos 

Barış eserinden ve memleket· 
!erimizi ba~hyao realitelerin tak· 
viyesinden dolayı haklı olarak 
gurur duyabiliriz . Beni aynı ruh 
içinde siyasamızın gelişimini' de
vam etmekle daima bahtiyar gö· 
receksiniz . Ulusumuzun şeref ve 
refahı için bütün kalbimle en iyi 
temeoniyatımı arz ve S1dık 

dostluğuma inanmalarını Ekse
lanslarından riı•a •derim . 

ı\!akslmos 

Bir sahte subay yakalandı 

Necati; jandarma subayı elbisesile 
Yıldız parkında tutuldu. 

Bu adamın üzerinde ayrıca 
sahte vesikalar da bulnddu. 

Şhrimiz merkez krmutanlığ•; 
üzerinde sabfo subay elbisesi ta
şıyan Necati adında birini yakala· 
mış ve güven direktörlüğüot tes· 
lim edilmiştir . Bu sahte zabitin 
nasıl yakalandığını: aşağıya yazı 
yorıız: 

Necati kimdir? 
Reşad oğlu Necati otuz otuz 

beş yaşlarında görünmektedir . 
Burada Ziraat , Milli mensucat 
fabrıkalarında tornacılık yapmış 
tır. Bundan bir buçnk ay önce 
bazı dnrumlarıodan dolayı işinden 
çıkarılmış ve o vakıltan beri biç 

' 

bir iş tutmayarak şurada burada 
dolaşmağa başlamııtrr . 

Nasıl ya kalandı ? 
eca tinin üzerine birinci mü 

Hizım onifoımasıoı taşıyan elbise 
giyerek şurada buıada dolaştığı 
merkez komutanı yüzbaşı Cevde 
te haber verilmiş ve ecati yıldız 
parkıada bu kıyafetle yakalan 
mış v~ merkeze getirilmiştir . 
Necati burada nasılsa nöbetçi e 
rio eliodrn kaçmağa muvaffak 
olmuş ve yapılan sıkı araştırma· 
da yakalanmış ve tekrar merkeze 
- Gerisi ikiııci sayfada -

--

Ceylıaıı Haberleri: 

Ceyhan irmağında 

Her yıl boğulup ölenle
rin sayısı artızor. 

Ceyhan: ıs (Özel) - Dün 
iki kardeş, bugün de üç kü· 
çük yavrıi ve iki araba atı Cey· 
ban nehrine düşerek boğuldular. 

Her yıl birçok gençlerin ha
yatlarına mal olan c,yhan nehri, 
zavallı anne ve babaları ya· 
lıoa yak ve ba~açık foryadlarla göz 
yaşları döktüren bu kanlı nahir 
bu yıl da çok acılar duydurdu. 

Buı ada içki astıcı Zıya nın 
ıs yaşındaki kızı Semiha ve di
ğor ooiiç yaşındaki kızı da nehre 

düşmşüler ve orada kimsenin bu
lunmamasından zavallı yavıucuk· 
lar acıklı bir surette boğulup öl 
müşlerdir. 

Bu iki yavrunun ölüleri Misis 
ve Mankıt köyünden bulunarak 
şebrimizf! getirilmiştir. 

Bugün de nehir kıyısına 

arabasiyle su doldnrmıya gelen 

Aytl'mir mahallesinden arabacı 

Nuri ve üç yaşlarında oğlu ile 
n.:brin kenarında oynamakta olan 

iki kız ve iki erkek çotuğuo, Nu. 
rioin variline su doldurmağa in 
mrsindao istifade eden diğer ço
cuklar da arabaya binerek sür

mek teşebbüsünde bulunmuşlar, 
çocukların gürültülerinden ürken 
atlar doğruca yardan aşağı düş· 
müşlerdir. 

Arabacı Nuri bu feci hali gö
rerek nehre atılmış; iki erkek yav· 
toyu lrnrtar•lıilmif. Kendi oğlu 
ve on iki yaşındaki kız ve sekiz 
yaşında bir erkek çocukla bir çift 
at boğulmuşlardır. 

Bir saat sonra atlsr şişrrek 
suyun yüzüne çıkmış, çocular elin 
bulunamamışt'rr. 

--~~----------~~---
Uraylar ~ongresi 

Ankara : ıs [ Özel aytarımız· 
dan ) Önümüzdeki ilk trşrinia 25 
inde Ankarada uraylar kongresi 

olacaktır . Bu kongrelere 200 
uray iştirak edecektir • Bu 200 U· 

ı ay , büclcesi 20 bin Iirad~o ar
tık olaulardır • 

Kongrede beş yıllık bayın
dırlık planları , ve büdce işleri, 

halkın bir çok işleri görüşülerek 

vr oranlandığırıa göre kongre 5 
güo sürecek , gidro delgeler Cu· 

muriyet bayramında da bulunddktao 
sonra yerlerine döneceklerdir . 



Kamal Atatürk ve 

Gazetenin latanbul aytara Ha· 
ortalar10da İst•nbuldan 

J•zıyor: 

ilandan bir kaç zaman evvel 
Tlriiye Cumuriyeti halk partiıi 
dört aenede bir trkerrür eden 

kuıultaylan•dan d6rdüncüsünü 
Aa"arada akdetm:ıtir. Bu kurul 
tay, her zaman oldutu gibı bu 

defa da partinin repreaentatif 
kavvetlerinin muauım bir reami 
l'eçidi mahiyetinde olmuıtur . 

Paıtinia taıibi, ayni umanda 
yeni T&rkiye'nin de tarihidir. 

Camuriyet balk p11 tiıi, Ka 
mil Atatürk'ün en 6z mala va aynı 
sama•da büttln eıeıini vücuda 
g•lirmeje ıarayaa en kuvvetli a
letidir. Bu " oaan " partiaidir. 

Bir iki lene evvel bir ıazete 
a1tarı ile ola• mllikatında, Ka
•AI Atıtlrk , devlet reiıli~ini 
hattA ordu kamandıolıtıni hıra 

kıp kendiainl temamile tetebbua 
haıret•eje her zaman bazır ol 
duğoau söylemiıtir. Fakat paı ti
aie reiılijinl de bırakıp bırak 
••J•cıtı hakkındaki ıaale kartı, 

cevıp olarak .. Bayır, çllnkl bu 
parti, doiru buldotam bir devlet 
llJHaaını temıH ediıor" demiı
lir . 

Otoritelrrin d&tlnce ve anla
yıılırıea ayan tele bir partinin 
kuruluıu, her halde kemilizmin 

bir keıf ve İc•dı deiildir. Fakat 
kamiliım, halkın en geniş taba· 
bları tızerine kurulan ve 
balkın 6nderini aynı zamanda 
devlet rf'iai Japan bu tek pa'rti 
fikrini hakikate iakillp ettirmek· 

.. bdaı modera sibeiyette ol 
upau lıbıt etmittir . 

P.rıinin muzafferane muvaf· 
hkiyeti, bu fikrin önder tarafın 
dan hakikat• lnkillp ettirilme· 

evvel balina ruhundı karan-

bk ve 1a7ri vazih ve umumiyetle 
icldlc edllmemit bir surette yışa 
4ıjıaı iabat etmiıtir. Ç&nlcD Ata
tflrk'lln bir zamaa 16ylediji ribi, 
&ader ancak 6nemli kararlan 
hıll&tan alıbildiii takdirdfl bO
yük muHffakiyetler kazanabilir. 

Kamil Atatüık'üa mukaddeı 
vuifeainin eblai1et a1bnda bulun· 
mHını deruhte eden pa•ti, ae ıu
retle leıekldH etmittir ? 

Biraz ~vvel de s6ylediğimiz 
gibi, partinin genel bünyesi, re 
alı bir halk tabakası &zt!rioe ku
ıulmut Ye baait oldutu kadar da 

:.aıtlam dfltümlerle bağlaamıı bir 
9f ile bütln memleketi ıarmııtır. 
Köy ve aıbiyelerden baılamak 
.. ıtile b8tün ıebirlerden top'a
DU komlıyoa ve heyetlerden te
rekklp eden bu ığ, beter Byrli 
••liyet mecliılerinde nihayet bu ... 

Ehramı• zirvuiade bat~•DI 
olın Kamil Atatürk bulunur, 
ltuadı• ıonra bııkan vekili olen 

lamet l.öal ıelir. Parti guruba 
ehiz ~ ü1edea mütqekkildir : 
Parti raraba bltttn m••lekrtte 
me•cat parti orıaoizaı)oaunun 
pel baılrını ve ıeael ukreteri 

4e dılall olduğa laalde dokuz kiti· 
Is idare • heJetinden , partini• 

meclil prubundıld 12 kiıilik f'D
dlmenlade• •• o• iki kitilik ve

ller heyetinden mlrkkeptir • 
Villtet mecliılerile parti ve yflk 
,tek idare mıkımr ıraaıDdalri ir 

ati , mıhılli organi11s1onların 
•lld )ele we mütavlrleıi olan 

ti mif ettltlerl temin eder 

BütBD Türkiye on cllrt teftlı 
ntık111nı ıynlmııtar . Ba ı•m•, 
tinin tttldllndeu beri hemen 

Halk partisi 
hemen biç değişmemi§lir, Mahal
li parti organiz11yonları , bir 1e 

ne içinde b~lki yüzlere~ kongr" 
akdederek muhtelif mıntakalarıo 
ihtiyaçlıraaı müzakere ederler . 

Bu kongrelerde elde cdil,.n 
neticeler, ıoorıdan merkeze bil
dirilir . Her dört , .. nede bir bü
yü1. parti kurultayı kurulur . Ku 
raltaya partinin bütün par limen· 
ter üyrleri, büld~met e• kiDI, vila
yet mecliıleıiaden ilıiıer üye ve 
müfettitler ittirik eder. Kurultay
da gelt cek diSrt senenin faaliyet 
programı tınzim ve teıbit edilir 
ve ıoaradan bükümet programı 
olarak tatbik olunur . 

lıte p1rtinin kurucusuna sıöre 
balk •• bük6met arHında daimi 
bir irtibat temin ederek halkın 
bukômetin faaliyeti ftz,.rinde mü
e11ir olm111nı temin edecek ci
bazra genrl hatları bundan iba
rettir • 

Partinin ideolıjık tarafı , aon 
kurultay unasıada tanzim edilen 
prognmda her zamantlın daha 
iyi bir şekilde ıfıde edilmittir . 

Yeni parti programımn esas 
noktıları fualardır : 

Eıki tarzda liberalizme karıı 
kapılı bir cebhf', fertleı io faali
yet ve menfaıtlarının Ammenin 

menfaatlerinden sonra gelmi§, 
devletin ekonomik bakımdın u
mumi menfaatlara kontrol eden 

konstrüktif rolünün meriyeti , 
grevlerin , Lılr · out · denilen 
" ımoleyi men ve tazyikin ,, troat· 
lerin , kartellerin , sınıf miicade 

lelerinin meni . Cumuriyet Hılk 
Partiıi , Cumuriyetci, Milliyetci , 
hılkcı ve liıktar . Parti grntl Sek
reteri Recep Prker demokr11;nin 

konkret bir t•J driil, fakat ruhi 
bir halet olduğunu söylediğine 

göre , Cumuriyet Hılk P.,tisl ay
nı zamanda tamamile demokrat
hr. 

Faıizm ve naıyooal soıyalizm
de o kıdar büyik bir yer alan 
ıeaçlik hakkındı yeni program

da da fazla bir ıcy söylenmiyor. 
Cençlik , tabii mertebe ıilBİI• si 
ne karıı hürmet duyacek bir di 

siplinle organize edilecek ve halk.
evleri bunların faaliyltlerini kuv
vetlendirecek ve genişletecektir. 

H•lk melctrplerine bilba11sa itiaa 
edılecektir . Kamilizm uaıyonal 
sosyalizm veya f•şizm gibi genç· 
lik trtkilitı vücude gdirmemit· 
tir . Şımdiye kadar hiç IJir zaman 
gençlik tetkilitınr ayırmakla mı§· 
gul olmamııtır . 

Helkevleri, büyük sava~tan ev
Vf'I ulus:ıl teşekküller halinde ku · 
rulmuş o•an Türk ocaklaranm lAğ

vedilmesile meydana getirilmiştir. 
Bunlar ydni bir isimle ve proğ· 
ramlariie genişl11til ·rek parti orga-

nizasyonuna ılAve oJurımuştur llal
kevlerinin bıışlıca maksatları, ulu
sııl düşünüşü beslemek ve genç. 
lere bu LakımJan ioktşar f rsatını 

vermekti" . 

Bıki O.manlılann eytim usulle
rini ve eytim yerlerini bilmiyen , 

modern dütü"cttler içinde büyüyen 
bir gençlik elbette ki .. Kamaliıt,, 
bir gençlık olur. 

Modern olduğu kaılar ulusal bir 
cytim,hilhassa spor gibi yardımcı 
unsurlarla - rski yarı t okratik 

devletlere temam~n zıi olarak -
KamAlizmin esası olıtn modern ve 
uluHl devlet anlamını en tabii bir 
müıterek misal gibi kabul ed•cek 
bir gençlik yetiştirt cektir . Mek
tepler, gençliğin eaosı organizas 
yon merk~deri oluıak itibarile 
KAmalizmia ga7elerl için klfidir. 

Tflrk öSd 

Yeni dıl •• ŞEHiR DUYUKLARI 
- ·--

Akşamda öz Tüı kçe üstüne 
bir ( betke ) çıkmıştı . Yeni dilio Fransız Konsoloshanesinde 

biıd~nbire değiımeıi karşısındaki 
tasaları eleyip dokuyordu . 

Bunun üstüne bir kaç ıöz söy 
Jemeyi düttinOyorduk . Arad•n 
uman geçti . Yadillerin gezele 
lerinden bir kaçına da alındığım 
göıünce bu iş1ek. yeniden canlan
dı . AI.temde kraaca : 

Böyle sıiderae gü .. üo birinde 
gaz,.teleri anl•mıyacak hale ge 
lec· ğiz diye kayguya düşenler 

var . Bazı ya1ı örneklerine ba 
kınca bu korkuya bak verm · me 
nin imkanı yar mı? Biz bile iıin 
içinde iken dünya habeı )erini 

14 Temmuz Fransız Cumuri 
yetinin yıldöniimüne r11tladığın
dan o güa f "'hrimiz Fransız Koo· 
soloslıant sinde öğleden önce bir 
kabul töreni yapılmııhr . 

O güo İlbay Tl'vfılc Hadi Uay
sıl kamt1nlarda iocelem,.ğe çık
mış olduğundan kutlam .. da bu
lunmak için kendi aılına Konso 
laslıan, ye Mektupçu ll.aıf Akma
nı gijodl'rmiş ve mektupçuluk 
bıfyazganr , HHan da bu kabul 
tfüeoiode teıcüman olarak bu
lunmuştur . 

Iransız ıazeteletinden dahı ko Bir direktör tutaklandı 
l•y öğreniyoruz . 

Yeni dil, ağar ağ1r giden bir 
evirimle ve usta kılemle•den dü 
zrn ve özenle kurul .. hilir . Şim 
dılak bir kıç yüz kelimeyi siddi 
rip ond11n sonra )eni diziye bat 
lamalıdır .diyordu . Her gün çı 
knrılan sözlük listeleri de iki 
yü'( elli sözde kesildi . Bunları 
kartı bir diyrc.-k yoktur . Yeni 
dil öyle yerlf'şir ıözleıin yazıld.

ğındae sonra konuıma dılinde 
yerlf'ıip yayılmHı zamaola olur. 

Ancak hıuada hatııa bir ıey 
geliyor . Bir kaç yüı yeni ( Türk
çe ) ı6z& 6ğreamek bu kadar gOc 
mil ·ıaıO•liyor ? Biz İngilizce , 
Fransızca beo, on bin gelime 6i· 

İbtilis suretile zimmetine pa
ra g .. çiımit olan Osmaniye poı 
l• ve telgraf direktörü Ruhi birin
ci iıtintılıda sorguya çekildikten 
ıonra tutaklanmıı ve ceza evine 
ıöndtrilmiıtir . 

Cumuriyet genel 
savamanı geldi 

Müoir Altıokuo yerine atan
dığını yazdığımız Cumuriyet ıe· 
ael savamanı Ahmet Tevfik ötey 
glln akıam treoile şehrimize gel 
mit ve düo yeoi ödevine bati• 
mıthr. 

Ktndiıini kutlar ve muvıff• 
renmeğe aylar ve yıllarca emek kıyetler dileriz . 
veriyoruz da kendi öz dilimiz için 
bu çalıımayı eıirgiyecek miyiz . 
İtirazı dt>rhal k.artılımak icin de
nemelerimize dayanarak anlıya 
lım : 

Altı ayda bir tek ~etüd öğ
reniliyor ve bunun içinde~bin ta
ne yabancı söz vardır . Bir ayda 
yiiz elli ıöz eder . Ve bin :ıözle 
dilimiz gerçekten yenilenmit olur. 

Bizde yeni dil sahibi daha doğrusu 
kendi dilimizi11 sahibi olmuı o 
luruz . bin ı6zdea ötesi iatilih iti 
dir . O yavaı yanı da olur ve 
onun kaygusu okullarda çekilir 
yeni yıpılacak kitaplar o iti bir 
yılda iki yılda hallediverir . lı o 
biliklerio istilihlumı tesbit et
mektedir. 

Hılhn okuyacağı sazete ve 

Maliye tahsil baş 
işyarhğı 

İlbaylığımız maliye tahsil iş
yarlığını Ankara muhıaebat g~nel 
direktörlüğü büdçe ve mukave
lit kısmı birinci sınıf inceleme it · 
yarlarından Huın atanmııtır . 

MalQI gazilerin 
ikramiyeleri 

M•lô.I gazilerin yıllık ikra.ni· 
yelerinin ne ıekil ve ne surette 
veriltceği finans bıkanhğından 

defterdar lığa bildirilmitlir. 

Memleket hastanesi 
baş hekimliGi 

derleme , ö'gllnç gibi izerlcr za- Şehrimiz mı mleket hastanesi 
ten bir k"ç bin sözün içinde dö- bat hekimi Şefik Burdur memle-
ner ve onu ea so.ıu bir yıld• öi- ket hastanesi iç hutalılclar uz-
renmck bu uluıua horcud•ır . O maolığına ve yuine dı§ hastalık-
au kolay yollarım bulup öğret. lar uzmanlığı da verilmek suretile 
mek de gazetecilerin borcudur . lstaabnl Haseki kadın lıastanui 

- • .... dış hutalıklar polioiklıği tefi 

Şeyh r~ciddin Parisde Hüseyin atıomıılardır . 
Kumar oynadıklartndan 

Halep 12 [ Özel ] - Kolon 
yal Radyosu haberi verdi : Halil oğlu Ali , Hüseyin oğlu 

Fnn81 , Hariciye Nazırı Kerim ve Said oğlu Helid, Mılıi 
Piyer Lival , bu sabah saat do· mensucat fabriktsıaın arkasıddalci 
kuzda Suriye Vezirler Reisi Şeyh meydanlıkta k••mar oyr.arlaıken 
Taciddini kabul etti . Mülakat yakalaomıılardır . 
yirm~ d.kika ıürdü . Liıyri g• Kafayı fazla 
zdesı de ıunu yızıyor : t••t Ol . I 

Fransa H.riciye Bakaııhğı ile U S ernış er 
Suriye V ezirl•r hey~ ti Reisı Ş11yh 
Taciddin arasıdda mühim siy111i 
müzekerder baıladı . 

Bu müzakerelerin mevzuu Su 
riye için yeni bir kaııJun eaaıi ve 
Suriye ile Maadeter davlet ara 
ıındaki münasebatın takviyrai 
dir . 

Bundan evvel r~mi kaynak 
dan verilen diytvlerde Şeyh Ta· 
ceddioin Fransaya gtzmek ve 
kaplıcılara glrmek mıksadile git 
tiği ve oatlan sonra Fraaıada ıe 
lecek yıl açılacak olan sergiye Su 

Kayılıbağ maballuiode ola· 
ran Ziya otlu Mustıtfa ve Hay
dar oğlu Bahrinin rnalet çıka
racak kertede ıerhoş oldukları 

görülerek yak•lanmıştır . 

Kar1sı ile kavga etmiş 

ArzuhaJcı Mustıfa adında bi-
riıinin, karısı Sakine ile kavg• e· 
dip komtularıom rabatmı boz 
duğu görülerek hakkında zabıt 

tutulmuıtar . -------· -------
15 kuruşluk pul 

Yarbay Dreyfüs 
öldü. 

GPçoo osrın sonlarında , bütün 
dünyayı ilgilendirmiş olan Drt-y
füs mesclt--sinin knhraoıanı yarboy 
Atrr<)d Oıeyfüs 75 ya~ında ölmüş
tür. 

Y1;1rbny Dreylus uzun zamonılır 
hııstıı iıli . Üstüste bir keç defa 
kıındisinc operasyon ynpılınışt1. 

1859 du Mülhuz'da doğmuştu . 
Politeknik okuluna girer"k, öğre
nimini pnrlıtk bir surette bitirmiş 
vo orduya gı'çmişti . 

1894 de, topçu yüzbaşısı ikao, 
yabancı bir c.levletin adamına bir 
takım süel belgeler gönderildiğini 
bild•ren borduroyu hazırlıyan ol
makL.ı suç altma alınm•ş ve harp 
divanı tarafından ercct sinin geri 
alınmasına ve sürgünde ölünceye 
kadar hopscdilmPsin~ korar ve
rildi. 

Oreyfüs, Şeytan aJasınJa sürgün 
iken , dostları , duruşmanm yeni 
başt1:1n görülmesini sağlamak için 
çok uğraşrn ışlarJı Bu arada, kar 
deşi Mntiyö Dreyfüs <le borduro
nun binbaşı Eslerhazı'nio elinden 
çıkma olduğunu . ısrarla ileri sür· 
müştü. 

Ancık, bir harp divanı kar 
ıısınea sorguya çekilen Binbıtı 
Eıterhazi temize çık ta • 

1898 de birdenbire, önemli 
bir hadise oldu . 1894 deki dava 
sırasında Diıeyfiis'e karşı tanıtlılc 
etmiş olanyarbay Hanıi , Dreyföı'
ün caauıluğunu ispat eden belge· 
yi bizzat düzmüş olduğunu itiraf 
etti . Hiilcômet tarafındın tutulın 
yır hay Hanri , kendıni öldürdii . 

Bunun Ozuine , 1899 dı, _Bi 
rİl8on kabiorsi , davayı Ren harp 
divanı önünde yeniliycrek , Drry 
füs'ün ceuillını oa yıl böpse in
dirdi. 

1902 yılındı ileriye sürOlen 
dir daba yeailtme dileği ancak 

1906 da onaylandı . Yargutay , <'İ 
nayel .dairesi , Dreyfüs.e karıı 
olan suçlandırma sabeplerinin or 
tadan kı11'tığına ve bu yBzdea ve 
rilen cezaların bükômsüzlüğüne 

karar verdi . 
Hiikô.met Dreyfüs'ü biaabıtı 

yaptı . Kendisine lejiyoo donör 
nİ§ınını verdi . Dreyfüs mrsrlesi 
Fr•nsayı ikiye bölmüşlil : Dıey· 
füsdea yana olanlarla oaa kırşı 
ohnlar . Bu yüz.Jea uyanan tid· 
detli siyasal dedikodular ülke i· 
çeıiıindeki türlü pıetırdılaran he
lirmtıioe yardım etmiştir . 

~~------··-----------
Bir sahte subay 

yakalandı 

-Blritıcl sayfadan arlan 

getirilmiş ve üzerindeki elbise ve 
ıahte vesilcılar alınarak hık~ın· 
da tutulan inceleme kiğıdile 
güven direktörlüğüne vrrilmi~tir. 

Gıiuen direldörlıiğıi11de; 
Buı·ıda yapılan incelemede 

Necatioio Ozerinde bazı siicl mı· 
kamlardan verildiğini gösterir 
11bte vesikalar, Ankanda febrıka· 
lar genel direktörlüğünün ve Ko 
zan memleket hastanesi• bat he
kimlitinin m&hGrlerini tagıyan ve 
damğ•lı boı kağıtlar buluomuıtur. 
Kendisi İstanbul süel sanatlar 
mektebinden çıkmadır • 

Necali lözenllkte: 
ecati, sahte elbise, vesika-

riye ve Lübnan tüccarlarının itti 
rakiae dair tema1larda buluna 
cağım ve ıiy88İ • bir it gö· üşmi
yeceğini bilditiyordu . Yukarı· 

Hava tehi.kesini bilen üye ya- tarla birlikte dOa öğledtn ıoora 
zılacak ifyarlartn malaandıklam:a Cumuriyet genel ıavam,.nlığrna 

deki duyuk daha yenidir . 

Yarın 
Sebze Ye tfY• sergiıi Eski 

istasyonda açılacak ve a~ıam• 
kadar &Urccclrtir. 

verecekleri bildiriğ özDndeki ki ve oradan da sorgu hakimliğine 
ğıtlann, bir dairenin b"Gtfia iıyar· terilmiıtir . 
yarları tarafından imzal.aabile· 
ceği, ve bHdiriğbu ştkilde y•pıl- Paranı '----a 
ması halinde yalnız 15 kuruıluk 1 • 
damga pulu yepııtırılacağı Fı- Boş yere harcama ve har-
nans Bakıalığı tarafıadan ilgilile· cıyacaksan yerli malı al 1 
re bildiri!mittir . 
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ib~ltr d?0ktur , dünya bu· 

'rıda Yeceic. 

, . haYtr galı~a «cırıl cıplakıı 
,1,'.tılıe n' guneşteki lekeler 

l 'llok e kadar k" "k k ı.· ad uçu a-
ııllik ar kü .. k . . . . 
'ı 1 lıi k' çu ,mını mını 
>ı, fJkcurı öy: Okçu . 

· Taşde l e n kader 

2 
Yazıın : Yayla gıilıi 

nefis suyu ile köyüne kentine ha -
yat verdiği gibi sın ırlar aş arak 

deha iki ilbayl ı ğa kadar uzanır; 

Adana ve Mersıııin yanmış boğaz 

lerını söndürür . Olduğunuz ye rd •ı 

geriye Jönünüz; uzaklara gözünü
zün alabildiğ ı kadar balı:ınız , fakat 

,a rk a sı dılı ı ük old~ğu için yabancı 

gelen Lir arkadaş g:b i , karşınıza 
Toroslar çıkar ; yüzü kadar sevimli 
değil, şurasına burasına ak düş · 

müş, korkunç,~ a rp ve çıpl a k ;çoğu 

doğuya, azı batıya doğru zincirlene 
zincirlene UMnır gider. 

* • • 
Şehrin batısına doğru yürü 

yünüz ; dar, dolambaçlı sokak
lardan geçiniz ve yürüyünüz; şe
hir birdenbire kesilmiş gibi ar
tık ileriye gidemezsiniz ; k•pk•
ra ve parç• parça kayalar üze
rinde, bir uçurumun başıudasınız : 

Kaya başı ... 

Burada öyle bir tezat var ki 
bulunduğunuz yere bakarsını, iri
li ufaklı, İnsan e' ıl kesilmiş gi
bi , onbeş yirmi metre a~ağıya 

yuvuianmış dağ parç•ları; bir az 
ileıi bakınız , ayaklarınızın altı 

na serilmiş, zÜm •ÜI bir ov. , yeşil 

yeşil, yeşil bağlar , balıçeler batı
yı kucaklıyarak, güneyden kuze 
ye kadar yayıl• yayıla yeşil, ya· 
rım bir bilezik gibi şehri soru. 

Batının kızıl, mor, ergovan 
rer klerile boyanan bucasın•, ak
şam g•Ç vakitlere kadar tertemiz 
serin bir hava içind e , dalar da· 
lar, dalusınız .. . 

Şehrin hayat damarı demek 
olan suyun sağ ve sol yamaçları 
boyu sır• yürüyünüz, şen ve şak
rak türküler söyl•yen genç sular 

Kıskanarak gençlik çağlarını 
hatırlayarak balen coşkun bazen 
hırçın olan ihtiyar ana su ... 

Değirmenler çeşmeler . çoş· 
meler 1 yol boyunca şırıldayan su· 
!ar ... Aknr başlarında , çe~me 

önlerinde çoçuklır , kızlar , ge 
imler , kadınlar .. işte bir yı.yl• : 
İşte Bor . 

~ ~~---------------------
9a~ı ar meselesinin tarihi 

~r 
ıc 

~i 
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~ıi 
ııt 
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ıl 

ı · 
,ı 
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ve hukuki tetkiki. 
gen el müm~ssıl ( Agont general ) 
ünvanını toş ıyan Malta hükOmeti
nin siyasal mümessilini lngiltereye 
gönde . Ji . 1928 senesinde Mııltıı ı 
adıısının b•şvr kili Lord Strickland 
ile pa p a l ı k oras ı nda ruhban (dini) 
sınıfına verilmiş olan imtiyazlar
dan dolayı bir ihtilııf zuhur etti . 
1930 do meclisin f shi ilo kanunu 

esesi de terkedildi . l 931 Mnesinde 
toplanan rPsm i komisyonun tahki
kat yaptı ve lta lyanın Malta mek
teplerinde kaldırılmasını tenb ih 
etti . 1932 senesinde Loru Strick. 
lund popalı 11a beyanı mazeret ey. 
ledi vt yeni secimde ekseriyeti 

ulusal Malta partisi kazandı , Ve
killer menedilmiş olan ltolyencanın 
telıror mekteplerde konuşulmasına 
müsaade ettiler ve kanunu esasinin 
1933 senesi teşrini sani ayında 

yine tatbik mevkiinden · kalktığı 
gö rül ı lü . 

1 1 
Buı:ıdan sonra akademi Boğaz 

!ar meselesinin tetkikini ele ala
rak bu hususta Rus dış bakanlığı 
bukukt işlcrinın sabık direktörü 
Man dtlstanioin 20 asırda Rus 
boğazlar sıyasan hakkındaki bir 
t•pliği. ini dinlemiştir . 1774 se 
nesine kadar boğazlar seyrüsefere 

-gerisi dördılrıcıl sayfada-

1TfirkSözft) 

• 
lzmirde 

C. H. Partisinde bir top
lantı yaptı 

İzmir : 15 (A.A) - C . H. P · 
İzmir esnaf , işci birlikl~ri genrl 
bürosu genkurulu dün parti baş · 
kanı Avni Doğar.ın başkanlığında 
yapıldı . Hesap raporu okunarak 
kabul edildi ve büro işleri tak 
dirle k•rşılandı. 

Toplantıda ilbay general Ka 
zım Dirik, şarbay Behçet Uz ve 
parti ilbaylık, şarbaylık ve t r cim 
odası yönetim kurulları gazeteci· 
ler hazır bulunmuştur . 

Pınarbaşında 
Uzun yayla hayvan ser

gisi açıldı 

Kayseri : 15 ( A.A ) - Uzun 
y•yla hayvan sergisi pınarbaşınd• 
törenle açılmıştır . Pınarbaşı sergi· 
yi görmeye gelen halk ile doludur. 
Kayseri ilbıyı ve şarbayı', kolor 
du komutanı vekili tören yerine 
geldikten sonra baytar direktörü 
Uzun yayl•da at yetiştirme işinin 
gün geçtikçe ilerlediğioi ve yeni 
sonunçlar elde edildiğini , hüku
metin hayvan yetiştirme işine bil 
yük bir önem verdiğini anlatmış· 
tır . 

Sergi binlerce halk tarafınd•n 
gtzilmiş ve eyi at yetiştiren mü 
kiifatlar dağıtılmıştır . Sergide 
hayvan satışı çok ilgili olmuş , 
strgiden ötürü uraylık tarafından 
hayvansa hiplerine ve çağrılılara 
yüz kişilik bir şölen verilmiştir. 

Tokatta yeni yatı mek-
tepleri binaları 

Tokat : 15 ( A.A ) - Kadın 
pazar ve Dokuma tepe k•munları 
merkezlerinde köylü çocuklarına 
mahsus modern birer yatı mekte
bi yapılmasın• baılandı. Dokuma 
tepedekinin tfmel taıı İlb•y t•ra· 
fından konmuş bu törende hazır 
bulun•n köylüler sevinç gösterişi 
yapmıştır . 

Deniz tecim okulası 
öğrenenleri 

İstanbul : 15 (A.A) - Deniz 
tecim okulasından Lu yıl diploma 
alacak gençler Söğütlü okul ge
misile 30 gün sürecek bir geziye · 
çıkmışlardır. Bıı gtzi Marmara 
ve Ege denizin deolacaktır. 

Korı di isin gezisi 
Atina : 15 (A .A) - Çaldıris, 

basın üyelerine General Kondili
sin ltalya ve Yugoslavya seyahat 

larıııın ıamamile özel mahiyette •l · 
dığını eöylemiştir . 

Çıldaris , Kondılisin ibtimal
ki İtalya ileri gelenlerile birlikte 
her iki ülkeyi ilgiltndiren bir ta 
kım meseleleri •gözden geçirece 
ğioi 1 fakat ne siyasal , ne de dip· 
lomatik biç bir me5eleyi müzake 
reye igili olmadığını ilave etmiş · 
tir . 

Binbliana : 15 (A.A) - Kon· 
diliı, Somudan buray• gelmiştir, 
İstasyonda Yunan asbaşkanı, Yu 
goslavy• sü ve deniz Bakanı Ge
ner•l Yıfkoviç tarafından karşı 

lanmıştır . 
Generkl Kondilis hemen Ba· 

lede hareket etmiştir . 
Oradan Krallık Naibi Prtns 

Pol ve Başbakan ve dış bakanı 

Mılan Stoyadinoviç ile buluş•· 
caktır . 

Kabul etti .. 

Başbakan Şuşing 

Büyük bir otomobil 
kazası geçirdi. 

Viyana: 15 (A.A) - Şuşingle 
karısı, Linz yakınında Ebesbergde 
bir otomobil kazasına uğramışlar. 

dır . Başbakan bir sini çaıpıntı 

sına (ihtilacıoa) uğramış ve şoför 
ağır surflte yaralaemıştır. Bayan 
Şıışiug de ağır yaralanmış ve öl
müştür. 

Kaze, otomobilin belli ol
mıyan bir sebebden ağaca çarp 
maaından ileri gelmiştir. 

Üzerine • nsızın fenalık gelen 
şoförün otomobili kullanım•dığı 

anlatılıyor. Şuşingin oğlu da ha
fif yaralıdır. Şuıing Linz hasta 
ntsinde ted.videdir. 

Viyaoa; 15 (A.A) - Resmiğ 
lıir bildiriğe göre Şuşingle ailrsi · 
nin başlarına gelen kaza, yolda 
otomobilin m•kinesioe ariz olan 
bozukluktan ötürüdür. Bu i şte 
kimsenin suçlu olmadığı tasrih 
edilmektedir. 

Yugoslav • Romen 

Görüşmesi Belğradda 
nasıl karşılanıyor? .. 

Sinayı : 15 (A.A) - Yugoslav 
krallığı naibi Prt ns Pol, General 
Kondilisle karş ılaşmak üzeı e Bd
grada hareket etmiştir. 

Prensin Romanyayı ge li şi n i n 
umumiy r ıle özel mahiyette oldu
ğu sanılmaktadır. Mamafih Prens 
Pot un Kı al ile birlikt ' iki 
memleketi ilgilendıren meseleleri 
ve bilhassa Habıburlı'lar mesele 
sini gö•üş lüğü söylenmektedi r. 

Habsbuıgların telıta çıkarıl · 

malan ihtimalinin önünü almak 
için küçük antant hükumetleri 
arasında yapılan uzlaşmaya kuşı 

Romanyanın yeni bir durum al
mıyacağı sanılmaktadır . 

Habeş işleri 

Ncvyork : 15 ( AA) - Hı· 
beş imperatöıü Haile Selase Nev · 
york Taymis gazetesinin bir sor 
gurnna kaışılık olarak bu gaze
teye çelı.tiği bir telgrafta savatın 
önüne grçmek için ülkesinin her 
hav gj bir bölgesinin idaresini 
lıalyaya bırakmak hususundaki 
her türlü teklifleri ı eddetmeğe 

umeylediğıai bildirmiştir . İmp• 
ratör bu tüı lü nüfuz bölgelerinin 
ileıide -mutlaka ilhak edilmek 
ihtimali olduğunu ilave etmekte
dir. 

Kahire : 15 ( A.A ) - Mısır 
adındeld mecmuada okunduğuna 
göre bahriahmerdeki İngiliz do 
nanması d.ha ziyade kuvvetlendi · 
ıilmittir . Şımdi oraıla 30 parça 
gemi bulunmaktadır . Sudaıtdaki 
süel kuvvetlerde bir çok uçaklar · 
la tukviye edilmiştir . 

Kop: nhag: 15 ( A.A )- Dış 
bakanı Danimarka tarafından H•
btşishna silah ve cephane satıl· 
mas ı ihtimalini ortadan kaldıran 
bir diyevde bulunmuştur . 

Roma : 15 ( A A) - İtalyan 
Habeş anlaşmazlığının barışcıl bir 
şekilde kotarılması için yalancı 
ülkelerde ortaya cıkanlan koıo· 
bintzonları çözeleyen " Staop 11 

gazetesi diyor ki : 
ftalyının her hangi bir sıyasal 

veya hukuki alanda olursa olsun 
Hab, şi s t an ile karşılaştırılma sı 

İtalya i çio menfur ve kabul edil e 
mez bir durumdur . Habeş ırkı 

içid lüzum olmadığ ı zamanda bile 
kuçvetin ve yalnız kuvvetin de
ğeri vaıdır . Durumun bugünlıü 

P,şte ! 15 (A.A) - A·şidük 

Jozel Otıö Habsburg ile General 
Gömböş, ı:slıi lngiliz mubarrirle
rini kabuetmi§lir , 

şelılı Habeş kralının Obstruksiyo 
rıizmive meydan okuma politi· 

• 
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kasında beşkaler ından gördüğü 

yardımın bir sonudur . 
Avrupa devletleriyle muhafa 

za ettiği gerçek vey11 hayali haz 
!arın dışında yalnız bırakılmAsı 
ile elde edilecektir . 

Kondilis Belgra·da 
uğradı. 

Belğr a d: 15 (A.A) - Ha şba 
kRn ve d ış bakan ı S ıoya ciiı.oviı; 

dün Bledede Yııuan asba~ba b. an 
ve Sü Bakanı G~ne ral Kondilisle 
uzun uzadıya göı üşmüşıür. 

5307 

8ir uçak düştü . 16 
kişi öldü 

Amst ~ rdam : 15 (A.A) - bir 
llo la11da UÇd ğı , uça k alan ı na dü · 
şcrek aleş almı ştır . 

Uçağın , içinde bul llnan 16 
kişi öl müş tür', 

Çinde ölenler in sayısı 

Şanghay : 15 ( A A ) - Res
miğ: Alıııan rakamlara göre Yan
gsekiongdaki su baskıoında öleıı 
!erin sayısı yalnız Şiç •ng bölge· 
siode 12000 <lir • 

• 
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Saban meraklıları• 
_ Oçılncıi sayfadan arlan

kapela idi . 1829 dı ise boğazlar· 
dın ıerbutçe geçme hakkı yalnız 
ticaret g,.milerioe veriliyor . 1841 
seoısi botazlar me9tlesi de , bo 
ta biç bir ( tcn~bi ) yat11~ 
eefinuin• sokmamak zımnındalu 
Türk _ Rus sıyıHHınm prensibi· 
Di onaylamrıtt • 1856 da imzala 

1188 ParİB muahedesi bu yaaağı , 
•abil devlelleri de dahil olduğu 
halde , Kar1denize kadar tf'ımil 
etti , Boğızların hu ıuretlt: kıpı
tılm111 kaydi mer;:ve mevkii tat
bike kahp ancak T6rkiyrnin t11 
vibioe mazğ., olmamak ıartiyle 
bozulıbilirken Ruıya bu yasağı 
1851 de bozuyor ve kendisici bu 
emauiyetten muıf tutuyor . 1922 

aenesi Lauaanne barıı ( sulh ) 
kon(eranaıada müttefikler , barıı 
eınasında böt&n g•milerio boğaz· 
laulan eerbeatçe l"çmelerioi ta 
lebediyorlar , fakat Sovyet Rusya 
bu talebe karşı duruyor. Zira coğ· 
ufi ve ekoeomik zaruretleria re
jimlerle birlikte dtğittuıiyeceği 
ai bıhrlatıyor . 

Bununla beraber Boğazlar 
mukavrle.i serbeıti ( azadlık ) 
preaıibini onaylıyor , mamıfib 

kıyı memleketlu ortadıki m•Be· 
leye beniz balledilmit göziyle 
bakmamıktadırlar . R~ne Pinoo 
ile Rusya 1&hık dıı iıleri bakanı 
llilionlcov , eözmrnin diyec-~kle 
rioi teyit ettiler . 

'' La Trlbwıe des Na/Lon ,, 

lôlsarlar baş MOdürlütündan • 
Halkımızın Tütün ve içki Z• vk 

•e isteklerini genit ölçüde karşı 
lamak, muayyen zevk ve temayül 

rine int.ibaki gözetmek, mamulat 
'e meşrubatımıza göstnilmekte 
olan itimadı artırmak, umumi sıh· 
hatı korumak ülküıile çelıtmak.ta •n idaremiz: 

1- Harmanı memlPketimizin en 
ef11 tütünlerinden tertip ve ihzar 

_..ek ve adana acunda tütiınle
rinln nefaaetile tanınmış olan(Sam 
ıun) denilmek üzere yeni bir nevi 
eiğara imaline ba9lamıştır. 

Nehir kenarında yildız parkının cenup tarafına düşen ağa~·lık yer 
sinema yopılmak üzne teşrini ovvel -935 sonuna kotlar açık artırma 
ilu icara verileçııktir. 

iğrrti tutum parası beş liradır. ilHtlesi tommuzt•n 18 inci perşembe 
lgürıü saat on Leşte be)Pdiye daimi encümeninde yııpılacııktır. 

isteklilerin şortnamesini görmtk için her giin b,·le<liye yazı işleri 
kalemir·e ve ilıoln günü de bPlediye daimi encümeı ine gelmeleri ilan 
olunur . 5603 4-7 - 12-16 

Kuru köprüdeki kahve icara veriliyor. 
Koru köprüdeki belediyeye ait kahvenin belediyece gösterilecek şe 

kiltle ve keşfine göre tamir etmek ve tamir masrafı müşterisine ait ol
mak üzere üç sene müddetle icara verilmesi açık artırmaya konulrnnş· 
tur. iğreti tutum parası otuz Jif'lJır. 

ihalesi temmuzun J 8 inci perşE>mhe günü saat on beşte belediye 
daimiml eocümeniode yapılacaktır. 

isteklilt'rin şaı tnomesini görmek Üz• re hor giin bele(liye yazı işlori 
kalemine v~ ihale günü de daimi eııcümone gelm1>leri ilan olunur.5602 

4-7-12-16 

Sebze halindeki kah ·a icara veriliyor. 
Sebze halinde yeni yapılan kahvehano 31-mayıs -935 so .una ka 

dar .:ıçık artırma ile icara verilecektir. 
ihale 26-7-935 cuma giinü saat on !Jeşto belediye encümen oda

sında yapılacaktır. istekliler h"r zaman hf-Sap işlerindeki şnrtnameyi 
görebilirler.:isteklılerin ıhale günü tcminatlıırile birlikte belediye on· 
cümenine gelmeleri ilan olunur.5624 12-16-20-24 

Mide ve bağırsak hastalığından 
korkunuz. 

Bütür kimyı vi ve fıziki evsofıle berobn hayati havasının çok mü· 

lu•mrı:el olmaRile dünya sulurınıo birincileri arasında bulunan Ka -
d I suyu daima en temiz hrzda en saf olarak daima kim

ya e en ya mütrhassısımızın nazoreti altında satışa çıkarıl-
maktadır. 

Kayadele suyu eşi bulunmayan bir sudur . KAYAOELEN 
D suyunun salAbı-t derecesi bir buçuktur. 

K d 1 suyunda bulunan bazı mevadı kimyeviye dc,layısilo 
aya e en mide, bağırsak ve böbrek hostalıklarına ölçülmiye· 

cek kaJ;r eyi tesirl~r yapar . 

K d l suyunu içenler hazımsızlığa böbrek ve kum 
aya e en sancılarına uğramazlar. K~ YAD ELEN suyuudan 

K d 1 kozozları , yolnız şekerle yapılan ve 
yapılan aya e en içerisinde hiç bir muzir madde bu-

lnnmıyan bir kazozdur. 
Gerek su ve gerekse kazozların daima kimya mütehassıslarının mü

temadi dıkkatleri altında satışta bulunuyor. 

Kayadelen suyu ve kazoıunun Adanada satılan suların ve ka. 

zozların f n temiz ve en eyiıi olduğunu emoiyetle ve iftiharla bildiririz. 

D. demiryolları Adana 
f ettişliğinden: 

5634 

işletme mü-1 

niden y apılııcok çamaşır hane \'C 

binaların keşfi mucibince <lahil ve 
harici tamiri münakasaya konul 

muştur. Müoakoso 20 7-935 gii · 
nü <loğum evinde öğleden sonra 
yopılocaktır. Koşifnııme , mukave 
lonaıno ve projtıleri görmek ve on 
inmek arzu eJı•nlerin doğum C\'İ 
baştabipliğine müracaat etmeleri 
ve isteklilerin ihale günü , usulüne 
göre peylerini evvelJf'n oıaliyeye 

yotırarak, ihaleye iştirdk edebile 
cckleri ildn olunur. ) 5615 

'' M e l e k ,, 
ıt1 ııı 

Markulı so.buıılar ; saçların <lökiilmcı:ine , kt-pek yap~.0~.111~ 111esiııİ 
olur. 8ılıhatınızı, kesenizi korumok \'e çamaşırlarıc11zın çururn 

arzu< derseniz mutlaka'' Melek,, sa hunu kullanınız· 

Katkısız vo temiz z~ytin yoğınılan yapılmış sabun arzu od~ 
''Melek m~r~asıon dikkat ediniz Ve Lu sabunu tııl'" 

'' ı:dımz . 
'M 1 k Markalı sobunlarım zı pcrııkonde s'Jretile 

e e ,, kallaı da bulabilirsiniz 5b00 

9-10 11-12 13 14-16 11ıs19-20 1ı---~----------P!~~:=r 
Mercimek Aygır deposu satm alma 

komisyonundan : 
MercimHk aygır deposunun ihli 

yacı olan 80000 seksen bin kilo 
yulaf açık eksiltme surotil•l beher 
kilosu ıki kuruş 33 paradan mü
nakasaya konulmuştur . Talipler 
muvakkat t .. minat akçası olan 180 
yüz seks0 n Jir.ıyı ıhole saatinden 
önce Ceyhım mrılsandığın1 yatıra
caktır. ihale Ceyhan belediye sa· 
lonundıı 1 - 8-935 tarihine mü 
sadif perşembe günü s ı ıt 14 on 
dörtte \oplanacıık komisyonun hu · 
zurile yHpılacaktır Şartnameyi gör
mek ve fazla malumat almak isti· 
yenlf'rin Mercimek Aygır Jeposu 
müdürlüğünü veya belediye baş
kAtipliğine müracaat etmeleri ilftn 
olunur.5636 16-21 - 26-31 

Sayhan vilayeti daimi encümeninden. 
llus•ısi i(larenin malı bulunnn 

karşıyakadaki bahçeli kahvehane
nin üç sene müddetle pazarlıkla 

kirasına tayin ve ilAn olunan va 
katta istnkli çıknıaılığırıdan pazar· 
hkla müddı ti temmuzun 16 ıncı 
sah günü saat ona kadar uzat•l
mıştır . 

Talip olanlaı ıri şeraiti anlamak 
üzere hergün hususi muhasebeye 
vo ihale g 'inü (yüzde 7,5) yüzde 
yedi buçuk P''Y akçalarilA vilAyet 
daimi encümenine müracoallRrı ildn 
olunur 5635 

J- 111111mıınıınıı11111nı1111111a•mııll'.ll11111ıım 1111ııııııınııılil1Hll11lllll!~ 

1 bu gece nöbetçi 1 

lfo temiz safi Urfa sndo y3ğı orzu cılerseniz . 

Ahdulkuuir Melek cvlAtlurı ticnreth ııncsindcn 

orııyınız . 

558 13 
2 - Senelerdenberi hususi fıçı. 

lar içinde be• lettirilerek çok nefis 
bir içim vasfı iktisap etmiş olan 
hakikt tabii lıonyalıbrın da mem
leketimizde ilk dt>fa olarak imalma 
idaremizce oıuvaffakıyet elvermiş· 
tir. Bu çeşit Kanyaklarımız da ya
kında piyaaaya çıkarılacaktır. 

Mersin PfY&Yl tüccariye anbarı tahmil ve tahliye işi mukavele akdi 
tarihinden itibaren bir sene müddetle mütealıhido verilmek üz~re ka
pulı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 

~ . 
ıl Eczane ' 

1 
Tarsuskapısı riv:ırııuia 1 

Halk eczarıt•sitlir 

çııtellaa llapbC 
3- Memleketimizin meyvalarile 

yapılmakta olan her çesit likör ve 
vermutlarımızm aile salonlar.mızda 
daha zi,ade yer tutabilmesi , mey
vaoıbğımıza daha geniş bir istihlak 
ıaha11 açılabilmesi için bu çoşit 

içki liatlarında da çok mühim ten 
zUAt yapılmııtır. Bu tenzilAtlı fiat. 
)arla ümit ed•)rİz ki kibar aile sa
lonlarımızda kahve, çay gibi ha
riçvn g.-len ve bir itiyat neticesi 
kullanılmakta olan moşrubntın ye 
rini bu güzel kokulu , nefis ve 
meyvalarınuzdan yapılmış meşru. 

batımız tutacnktır. 

StnPVİ yapılacak tahmıl ve tahliye işi vasati 250 bin ton mikta · 
rında tahmin edilmiş olup beher ton için muhammen ücreti 9,5 kuruştur 

Muvakkat teminat akçası yüzde 7,5 lıc•sabile 1781 lira 25 kuruştur 
Eksiltme 25 temmuz 935 cuma günü Aılanadn ışletme müfettişliği 

merkPzinde saat 10,30 da yapıltıcaktır. 

! _, _____ .., ... __ , açddı. 

Yeni fitttlarla ıatışı önümüzdeki ı 
A~ostosun birinden itibarın beş 
lanacaktır . 

Satıcılnrımızm; ellerinde bulunan 
Likör ve vermutlarm nevi ve mik 
tarına gösterir pullu birer beyan. 
nameyi temmuzun son gününe ka· 
dar idaremize vermek suretile 
mevcu mlllsrını bildirmelerini ve 
Ağuıtoıun ilk gününden itibaren 
bunları idaremize getirerek yeni 
fiatlarla tPptil ettirmelerini diler 
ve bu dileğimiJ daireeinde hAre
ket etmiyenlere fazla fiıtla sattı· 
nlmıyıcağı ve muayyen tarihten 
eonra da teptll maameleeinin ya
pılamayacağı bildirilir .5631 

Teahhüt edılecek ve yapılacak işin mu(ussal şartnamt'si Mcrsiode 
istasyon müdürü ile Adaııada işletme müfettişliğinden ve Ankaratla 
D. D. yolları hareket müdürlüğünden be.Jelsiz tedarik eJilebılir. · 

Muvakkat teminat akçası Ankara ve Adana da idaremiz v'!zn,.Je .. ine 
yatarılabılecPği gibi kanuna uygun teminat da kabuJ edılir. 

lıtelılilerin 2490 No.lu A. eksiltme ve ihale konunu maddei mııh
:ıusalorı mucibirce teklif ve temine~. ve vesaıkleri havi mı>mhur kopıılı 
zarfinrını eksiltme günü saat ~,30 za kadar işletme müfottişliğindeki 
komisyona makbuz karşılığında vermeleri vo eksiltme saati Sflat 10,30 
da komisyonda bulunmaları IAzımdır.5612 9-12- 16 - 21 

Seybaa 
; ı a c e 

' 
• v ı 

Reçetelerinizi 

Eskıbuğday pazarında Seyhan llaç~ vin.te yaptırınız ilaç tertiplHirıi 

Elimle yaparım 
Fiatlarımızdaki ucuzbğu bir defa görmek kAfıdir. ilaçlar çok yenı 

ve taıedir. Kczacı kimyager 

5586 11 

2-6 
Celttl Bayer ı 

........................... ______________ ......... _______ ._. ,... ______ _ 

ikmale kalanlara 1 
müjde ları ıığrılarıno muztaripseniz vukıt geçirme lon 

., verit• 
şı a Lise ve Orta nıekt,..ptll riyaziye kaplıcasına koşunuz. 

ve Fizik kimyadan ikm:ılu kalan- Bir ~:ok deri h:ıetnlıklarına, muonnit ekzılmalara 
lııra ders veriyorum . lst~klılrrin 
Rasih zade ticarı thnnosin,to M. N. 
işoretine müracaatları.5639 

1 - 4 

Yitik şehadetname 
lı öııü mektebinden ald·ğım şe

lıaclı·tnameyi yıtirdioı. Yenisiııi a · 
lacağımdan yitik Şehatletnamenin 
hükmü olm11dığını ilıln oylorim . 

Mennan oğlu Zeki 5637 

yitik cüzdan 
Bundan döıt gün evvel cüztln

nıını yitirdim. içinJe nüCus k~ğı lım 
nrabocı vesikam ve bir takım ara
baya ait mokbuzlnr verdı . Nüfus 

ÇiUe han kaplıcasına JW 
(llUflet 

S 1. ·ı l b. k k ··ı·· .. 1 ·· ··yurck dön 1 ,.ttf c( ıye ı e ge CR ır ço o urum er yuru be 0 111 
no kadar fonnen kabili izah değilse de senelerce. ge llıdıklsfl 
kadınların 15- 20 giinlük bıınyodıın sonru hamılo k 
müştür . 

Çifte han koplıcasınıfl d•._. 
l rJsO 

Radyo aktirıtesi (lünyada mevcut huti.in kaı lıc3 11 

sektir . 

Çiftehan kaphcasınd~.1 ... 
!\1 · fi 1 · · · 1 1 " ı ·· ·1 t' l düMünütorek 

10 
k• 11 ıso ır orım•zın ıcr um n ı ı ıy farı -ı • 05u, ...& 

• 1. · gazın .,,, 
nıiz yı•mck yapılm::ıktadır. Furunu, lıakkı• ıynsı, , 

bni vnrdır. Fiatlıır çok ucuzdur. ~ 
·ı -tııdlfıı 

Tiren ücretleri yar1 yarıya tenzı 8 

kftğıdı ilo vesikaların yenisini -----------------
alacağımdan yitiklnin hükmü kal- ı .._________ t ,_ 

rif' ınodığını iJAn eylcrim.5638 Umumi MnefBallfl 
54 numaralı aral-acı • a 

Hasan oğlu Adana 'fürk el>' 
Hüseyin 


