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şbakanımız Ermenistanda 
et lnönü,Ermenistandaki Serdarabat 
raj ve kanalının nasıl çallşhğını gördü 

~enistan devlet adamlarile ye-
~4 ıofrasında dostca konuştu. 
~ıw~111ı1 : 18 (A.A) - Sı · 
~' ı. dan hareket eden Bış
~· illet İnönü , Hariciye Ve· 

!&.:.""'• ~""'41 •e yanındakilerle Ka-
~. s,,rdarabad barajını tel· ,,t,. 
· ~alvegnin budud teıkil 

ita B et Ermeoiıtın Cumu . 
•ıvekili Tifliete bulun· 

t 8 ' Beıvekil Muavini mu 
8o 'IVekU eıfatile ve itti

~Jet Ermeniatandaki dip 
•••• b&1t . 10 ve Sovyet Erme· 

~, ._/lnıetinin iir&1t komi. 

' ~illa itleri şefi ve bu· 
-~t b?1utanı ile politek· 

~.,. il• '?de profe1ör, mii
~ la. . llıürellkep bir heyet 
l,.. ~ '

11tde Bı§vekilimizi zi· 
~•etl'efak~tindekilerle bera· 
._ • ttrıııılerdir . 

•te .. S t Ul~ride l&:atıı tarafa 
~~ llt ''ıd~rabat barajı ve ka 
l'tııt•ı •ılediği en küçük 

'" ' .kadar ıörülmüş ve 
t~h•h"10na ıidilerek bir· 
~ Yemeği yenilmittir • 

C.:.flİc yürekten oiwuş 
~ "-aı llriyetile Sovyet it

"" ğd• kuvvetle yakanlık 
.. "'teq il 0 'Y'!t .Erme1ti&tan Cu-

'-G ''•nııtdald iyi kom -
"~Qai 11

•aebederi hakkıodı 
~ g6rllımeler yıpılmış 
. do.t 
~hk Guınuriyetin bOyük 
htıJ~dukları büyük so 

t._i.. 1 ınit ve devlet a · 
iibHatlan ve Türk 

"e İUibıd milJetlerinin 

l ı' ismet nöm1 

saadet ve ikbali temennileri al· 
kıılarla karııllnmı§br • 

İki k.omıu devletin eulh tıiya· 
aeti bilhıssa •HA edilmittir • Bu 
hızarlanoıamıı olan buluşma kar
ırhklı çok sıcak tezahürata vesi· 
le vermiştir . 

Başbakan ismet lnönil bura
dan Kağızmana gitmi§ler ve öğ· 
le yemeğini yedikten sonra Sarı· 
kamışa hareket etmitler ve akta· 
ma Sarıkam1§a vaıil olmuılar -
dır. 

l aç ve taht peşinde .. 
~d·· . - . ,._~lılah Hicaz tahtına aıt 

"llkundan vazgeçmemiş! .. 
~· ..... 
'l'e Vı · l · · · F ~ie· ezır er reısının ransa ge-
~ 1İJlasi mahiyette değilmiş! .. 

~lı hi:ih gazetesinin Paris zırlıyırak Cumhur reisinin taedi-
1ie, l' . ~bere göre, Suri kine göndermittir 
içiaı b181 Şeyh Tıciddin, Ati komserlik.tcu böyle bir 
'-•i •zırlaaan yeni bir mlihim meselenin kolayca hallini 
'"~ •t~•fında Fransız mümkün görülmediği cihetle 
"• h. etayle temas ve mü· hu haberi şüpheli addetmelidir. 
C'ı,t 1111ını1tar. Belki de verilen arama ruhsatıdır. 
L ~ t 'r' 
~~ile .. ın neşriyatını ve - Musul petrollarının yeni 
'tiddil~re Vezirler reisi yapılacak olan bir demiryolu va-
~i)t~ıı:a Fransa seyahatı sıtasile nakli projesinden geçen· 

' b,11 • olmayıp iktisadi !erde uzun uzadıya bahsetmiştir. 
'~ı V lllıtuftur. (Koriye Döıiri) gazetesi bu 
~'ıır1 !(lirler reisinin projeye ait yeni bazı haberler ver-
)" hiı •tıla tarafından mcktedir. 
-.. .. ,1~•t olan beyanatı, Bunlara göre, pstrollar sah-
ht,~J•dı Ticaret oda- rıaçla vagonlarle Tarablusa sevk-
~~ bq l hır kabul rumi olunacaktır. 
• ~ltdit, •bıninleri hakh Lokomotifler Pe-trol kuuıpan· 
~~~) yaeınm kendi mazotu ile iıliye 

~tft • bun yazdığına cek v~fgllnde dört veya bcı katar 
t•çe t~rkcti Suriye hü· Tarablusa gidip gelecektir. Yo-

~i 11 
trde bıı vura- Jun yapılmasını 70 milyon frank 

r lleft d sahası olan earfoluuacaktır. 
ilJet •bilinde Talabe Bu eıoıyete İtalyan, Alman, 

Qlek mü111drıini Fransız ve lngiliz hissedarlarına 
et h.. ait olup Alman hissedarlar gru-

\ ~ h..,tl lll6rıcaah Nafia punu Mister Bron idare etmekte· 
Jc.r t etıniş, bu Ve- dir . 

''11•ıne metni ha - Gerisi ıiçıincü saya( da -· 

-- -- Havalanmız 1 
Diişmım uçaklarınm tehdidi al· 

tmdadır • Bundan kurtulmak için 
ı uçak kurumuna yardım gerektir. ı 

ADANA : GUNLüK GAZETE UN IKİNCl YIL - SAYI 3279 

Çocuk esirgeme 
aeneı kurumunda 

baKılan yavrularımız 

Aokara : 18 (A.A) - Çocuk 
Esirgeme Kurumu genel merke· 
zi 1 Temmuz 935 den 16 Tem-: 
muz 935 tarihine kadar 1404 ço· 
cuğa yardım etmiştir . Bunlardan 
241 çocuk ve anne genel 
merkezin poliklinikleriode ba-
kılmıı ve sağıtılmıştır . 

Diş Bakım evinde de 207 ço· 
cnğun diıleri çekilmiş ve saiıtıl 
mıf, çocuk ve annesi gecel mer
kezin pavyonlarında yık•~ll!ıştır. 
SQt damlasında her gün 127 Ço· 
cuğa süt veril mi§ ve 15 günde 
ioı~ kilı- bedeva ıfit dığıt•lmıı· 
tır . 

Yardım için ba§ vuran 47 yok; 
eul çocuğa da para yardımı yapıl
mi§tu• . 

General Kondilis 

Balkan Antantınin sağ
lamlığından bahset~i 

Kondllls 

Selanik : 18 (A.A) - Yunan 
SU Bakanı KondiJiı dün akşam 
butaya gelmi§tir . 

Y ıptığı yolculuğun ne siyasal 
ve ne de •liplomıtik hiç bir ma
hiyeti olmadığmı e()y\iyen Kondi· 
lis ; Mussolini ile hiç bir siyasal 
mesele hakkında görüşmcmiıtir· 

Yugoslavya yönetgerlerile O· 

Jan görlişmelerde iki Dikenin dost· 
luğu ile bunların Balkın Acıtan· 
tanı bağlılıkları bir k~z dıba bel-
li olmuıtur . • 

OZENILER: 

Sıtma çoğahyor 

her halde kışınki {azla yağış 
yüzünden olsa gerek, bu yıl çev · 

remizde sıtma hastalığı çoğalmlş 
görıi.miyor . 

Bataklıklarda , su blrikintlle
rinde asıl hastalık aşılayan ve 
anofel adı verilen sfori sinekler 
alabildiğine çogalıyor ve her 
yarıda kölülıiğıim1 yapıyor • 

Ovarım sıkıntılı havasından 

uzaklaşıp Toroslarm serin su 
başlarında , reçine kokulu çam 
ve ardıçları altında yazı geçir
mek için avuç dolusu para har
cayıp yaylaya Vf. meseld Bürü· 
ceğe gidenler bile bı! an of el ve 
sıtma . beldsmdan kurtulamıyor· 
iar . Sonra , köylerden aldığımız 

İç bakanlığımn dört yılı 
Geçen bu bört yılda Cumhuriyet ta
rihinin en önemli devrim hareketle

rini icine alan 61 kanun cıktı • • 
Geçen dört yılda iç bakan

lığı kamutaydın 61 kanun çıkart 
mııbr . Her biri baıhbaşana bir 
devrim davuını gerçekleştiren hu 
kaDualar arHıoda ; 

Köylü kadınını muhtar le 

üye olmak hakkını veren büküm 
)eri taşıyan 422 sayılı köy kanu· 
nunun 20 ve 30 uncu maddtleri
tti deiiıtiren kanun . 

502 uraydıki febir ve kent 
kurağlarile yollar için 8nce yeri· 
tilmekte bulunan 24 birinci te§· 
rin 1298 tarihli yapı kanununu 
btltün ihtiyaçları karıılayacak ıe
kilde deilıtiren ve (yapı ve yollar) 
adınt tıfif UI lrınun . 

En sob ilmil esa§farı fire ba · 
zırlanmıı olsfi uray kanunile dun
yanın hiç bir taralruda bültin
mıyan tiram ttıubtarlarinın kal· 
dırılmaııoa keeio bir 26rai görül 
~ünden bütün muhtarlık işlerini 
uraylara de~redeu kanun . 

Jç gilvenlik ve İ>ay&allıfın Cu
muriyetin istediği gibi geni§ öl
çOde korunması için polisin mo
dern Lir tekilde örgütlenmeıni 
11llıyan 2049 numaralı kanun. 

MemleketimiY.de iıçiyi koru
mak ' ooiın geÇinme yöllarına ge
nişletmek ve ekonomi bıkımın· 
d•n geditliğini yükseltmek için 

ŞLikrii Kaya 

yabancı kimselerin yurdumuzda 
çalışmasım yasak eden 2007 nu
maralı kanun, 

6'1ıler yönetimi,, kanuniyle 
ilbayJara veriket yetkilerin etkin 
olabllmeti içfn, işyarlara İ§ten el 
çektirmek hakkıoı veren 1831 ou 
maralı kınun • 

Sınır kavgalaruım önüne geç
mek için çıkarılmıt te bugüne 
kadat güvenlik ve bay11llık bakı 
mındın büyi!k faydaları görül· 
müş olan 2311 numaralı kanuo. 

Sınıf ayrımının bir diyemi O· 

lan ve devrim prensiplerimize 
k111ıt bulunan efeııdi, bey, be· 
ye/endi, pa~a, paıa hazretleri gi· 
- Gerisi lkirıcl say/ada -

Habeşliler akına başladılar 
İtalyanların Eritresine Habeşliler hücum 

ederek bir çok insan öldürdüler 

Habeş imparatoru Mıısolininin son 
diyevini uygunsuz ·buluyor . 

Roma : 18 (A.A) - Erilre top· ' 
raklarını geçen bir takım çapul· 
cular bir çok çoban, kadın ve ço· 
cuk öldürmüılerdir. 4000 Hıyvan 
aşirmıılar, ve bir sürüde esir al
mı~hrdır. Asabdan göadrilen İ 
talyan kuvvetleri bu çapulcular 
sınıra aıdıktan ıoora oraya vasıl 
olmuşlaıdır. 

Kahire : 18 (A.A) - Habeı 
imparatoıu " Elehram,, gazetesi
nin bir aytarını diyevde buluna· 
rık Mısır hükümcti İtalyan ıuel 
uçaklarının kendi havalarından 
geçmesine müsaade ederse bunu 
dostluğa uygun olmayan Lir hare· 
ket sayıcığıDI söylemiştir. 

İmparator İtalyanların kendi 
Müslüman ve diger tebaası arasan· 
da nifak çıkarmıya muvaffak ola

mıyacaklannı söylemiıtir. İmpa· 
rıtoc demiştir ki : 

Mussolininin son diyevleri kim· 
seyi bıyrete düıürmemittir. Yal· 
nız bütün dünyaya karıı söylenmiı 
olan diyevler arsıulusal hukuk 
prensiplerine aykırıdır. Anlışma
mulığ'm barış yolu ile halltdilme 

sini istemekle beraber Habeşista
nın biltünlüğünll ve erginliğini 

sonuna kadar korumaya karar ver
dik. 

İmparator; Habeı devlet adam· 
lırı arasında anlaşmazlıklar ol
duğ'u hıberioi de yalanlamıştır. 

Roma : 18 ( A.A ) - Uluslar 
sosyetesi konseyi başkam Litvi
nofun Muasolini ile görüşmek i
çin lralyaya gitmek üzere yolda 
olduğu hakkındaki haberi yalan· 
lamaktadır . 

Ceoevre : 18 (A.A) - İngil· 
tne, Fransa ve Uluslar sosyetesi 
konseyinin öteki üyelerioe konse 
yin 25 Temmuzla 4 Agustos ara 
ıında "yQpacağı özel toplantıya 

katılmağa hazar olmalara telgrafla 
bildirilmiştir . 

Bu toplantıda İtalyan - Ha
beş aulışmazlığı görüşülectktir . 

Londra : J 8 (A.A) - İtalyan 
Habrş anlaşmazlığı İngiltere bü
yük elçisi ile Mossolini araııoda 
düo Romada yapılan yeni ko
nuşmaların mevzuuou teşkil et· 
mittir. 

haberler daha can sıkıcıdır.. __________ , __ _ Bu Ltonuımalar gizli olmuı· 
tur . Sllma mücadele teıkllô.tınm 

muayyen bir proğram ile çallı· 
tığı muhakkaktır. Fakat bugıin, 
içinde bulunduğurmız sllma af e
tini • normal zamanlar l_çln çizil· 
mlş proğramlarla önlemek ve 
yok elme/ı: iınkdrıı o/nımyaca

ğırıa göre , durumun icabına 

uygun daha radikal , daha ke· 
sin tedbirler almak lçirı ne yap· 
mak lazımsa onun yapılmasını 

islemek de b!zlrn borcumuzdur . 
Bu yıl çok yağmurlu geçliği 

için Türklyeden başka memle· 
ketlerde~de Malaryaya karşı fev · 
kaldde tedbirler almağa baıla
dıkları gorülıiyor . 

Umarzz ki , mücadele leşki 
Lalı bu bakımdan , dalıa geniş 
ve daha önemli tedbirlerle çev· 
remtıi sıtmaya karşl korumak · 
da gecikmez . 

Adisabahadaki İngiliz Büyük 
elçisinin Habeıistana silah ihra· 
catma dair Habeı imparatoru ile 
bir konu~ma yaptığı hakkındaki 
bıber Londrada berkitilmemiş· 

tir . 
lngiliz hükümeti silah ihraca· 

ta üzeırioe hi~ bir ambargo koy
mamıştır. ihracat özgürlüğü için 
hükumete verilen ve şimdi nice· 

Celal Bayar 
Moskovada orak ve çekiç 

fabrikasını gezdi.. 
._. -

Moskova: 18 (A.A) - Türki
ye ekonomi Bakanı Celal Bayar 
ile Nurullah Süner ve Fazı\ Türk 
Türestroi direktörlüğüoü ziyaret 
etmişler ve Nazilİi pamuklu fab· 
rikasanm yapı projesi hıkkıoda 
bilge ılmışlardır. 

Türk Bakını bundan sonra 
Türk talebe yurdunu gezmi§, ta· 
}ebenin tahsilleri bakkmda malfi.· 
mat almıştır. 

Celil Bayarla yanındaki zevat 
dün orak ve çekiç imalathanesini 
de gezmi§lerdir. 

Almanya hükumeti 

Yeni bir deniz okulası 
açıyor . ..... 

Berlia; 18 (A.A) - "Havas,, 
Deniz Bıkanhğı logiltere ile im
zalanan deniz uzlaşmasına uygun 
olarak yapttracağı önemli deniz 
altı filosunun mürettcbalnı ı yetiı· 
tirmek üzere bir okul kurmıta 
karar vermiştir. 

Bu denizalh okuluna alınacak 
ohn okurlarda çok 11kı bir esen· 
lik ve ıağlaml.k aranmaktadır. 

Denizli bisikletcile-. . . .. 
rı n ı n gezısı 

Denizli : 18 (A.A) - Her yıl 
olduğıı gibi bu yıl da Halkevi bi
sikletcilcri büyük bir bisiklet tu-·, 
ru bazırlamııtır . Bisikletciler a
yın yirmiaçi güaü Denizliden 
yola çıkar1k sırasile şu ıebirlere 
ugrayacaklardır : 

Dinar, Afyon, Kütahya, Es\ci· 
şehir, Sivrihisar, Ankara, Beypa · 
zara, Göynük , İznik, f ıtanbul. 
Yalova, Bursa , Bahktıir, Ayva
lık , İzmir , Alaşehir yolu ile De· 
nizliye döntceklerdir . 

Bisikletciler ortalama günde 
100 kilometre yol alacaklar ve 
dinlenme yerlerinde teşvik ko~u
ları yapacıklardır . 

Yunan kebinesi çekildı 

Atina : 19 { A.A ) - Kabine 
çekilmiştir. 

Sivas - Erzurum hattı 
istikrazı 

Sivas - Erzurum istikrazının 
4 milyonluk ikinci k111m tahvilleri 
birinci t~şrinde satııa çıkarılacak
tır. ,. , 

Genel nüfus sayımı 

20 llkteşrin 1935 Pazar 
günü memleketin her ta

rafında yapılacaktır. 

1 - Nüfus sayımına esas ol
mak üzere Belediyelerce bütün 
binnlara numara konulmaktadır. 

2 - Numarasız bioalarda 
otursalar hükümete haber ver· 
meğe mecburdurlar . Oturduğu 
bina numarasız olduğu halde 
haber vermiytnlerle bu oumara
lara bozan ve ailen ve kıldıran
lar için para cezası vardır . 

lenmekte olan iki iıtidaya müsait 
ccvab verilmesi muhtemel gö
rünmektedir . 

Londr• : 13 (A.A) - " Tay· 
mis • in Adiıababadald ııy,an 

Habeş imparatorunun yarın ordu· 
ların1 teftiş edeceğini ve belki 
de bir söylev vereceğini bildiri
yor. 



~,,. 2 

Habeşistanda Müslümanlar 
El - Ezber üniversitesinde 
ve bulunan Habeş Profesör 
talebelerinin beyannamesi 

Baıı yadsel gazete ve mec 
mualar Habeş hükfimetinio Müslü 
m ao Habeşlilere fena IDllamele 
de bulunduğu haberini neşretmek· 

ted ir ler • 

Bu havadisin doğru olup ol
madığı bütün Müslüman memle
k etlf'ri ndeo , müteaddit yazılar l a 
sorulmaktııdır . Biz bu şayıaları 
t ,..kzip ettik ve bunların Halıeş 
h ükümeti ile HnlH'Ş Müslüman
ları araşındıı bir fitne çıkarmak 
am ecile teıtip cd ldiğini dı; ilave 
ettik . 

Ha ş hükümr tiıı:a Müslüman 
Halıe§ ilere karş gösterdiği mü
aamahakarlığın eşi mazide gö 
rü'memittir . Habt-ş hükfımt ti, 
Müslüman H beşlıleri ydoız Hı

rıstiyaolarla bir tutmakla kalını 
yor . Oı 1 rı Hırıstiyenlaı dao zi 
yade te1~dır diyor . Hobeş bükii· 
metinin Müfllüm&n Habeşlilrre 
kar§ı hususi saygısı vardır . Ha 
beı yüksek m murları .Müslüman 
Habeşlilere bütün kolaylıkları 
göstermektedir . 

İmparator H ile Selasie, Mü9-
lüman Ha eşitlerin iş'erini biz 

zat idare ediyor . Dm meselesine 
g elince , imparator , Müslüman 
Habrşli le r için bir çok cam 
iler yaptırmı~tır. Ve bu camile 

•• 

rin yapı l ması için, kendi para· 
sından yardımlarda hulunmuı· 
tur. 

İmparator İılam dinini hi-
maye etmekte~ ir . Ve İR • 
lam dinine ka · şı t ecavüzde hul.u· 

nan Müslümanların tiddetle ce
za landırılmaları hakkında emi ver 

miştir . Haile Seluie , Müslü· 
m an p rofesör ve talebelerine 
ka r şı büyük bir saygı göstermek· 

tedir . İmparator, her Müslüman 
köyüne bi r h oca tayin etmiştir . 

Habeş lıükumeti , Mısı r üstat · 
lo.rınn, Habeş kıtasında talim ve 
terbiye öılevini yapnbilmeleri için 
bütün kolaylıkları göstermektedir. 

Bazı Ya ds~l gazeteleri , llab<'ş 
imp ratorunun Cimmn mantakasını 

i.,gal ettığini ve bu mıntakanın lln
beşistonn ait olmadığını yuzmak-

ta<lırlar. Cimma ınınlakası Ltzinı 
dir. Biz <Jimmnlıy 1z Cimmıı mın-

toknsırıın müstakil olduğunu ve ya· 
hut başka bir hükıl:.nete tabi ol · 
doğunu hiç bir zaman dn duyma -

dık. Ebuvey olerimiz, Cimma mn Ha
beşistan imp~rator luğunurı bir par

çası olduğunu Hl ccdatla rınd m öğ
rene gel mişlerdir . 

Et .Azluır ü.nluersileslnde pro
fesör ve talebeler. İm:.alar. 

Ornek olacak bir barış işi 
Polonya bükiimetioin ilk res· 

miğ ziyuetinin sureti cereyanı 
ve iki gün süren müzakereler 
ba kında a ldığımız h aberler, doğ· 
rodan doğruya alakadarlar .ıüm· 
reıioden daba genit bir tahka 
içi• bale ceearet ver~cek mahi 
yettedir. 

Polonya ve Almanya h ı. kil 

mederinin takibettik ler i doğrudan 
doğrya anlaşma sıyasası hakımm · 

dan, Dı§bakan Beck'in ziyart'li, 
g rrck her iki tarafı yakından 
alakadar eden mesrle ler ve gerek 
um•ım Avrupa sıyasasına ait mev· 
zular balckmdo, etraflıca fiki r ta
ati ed ilmdsioe yardım etmiştir. 

Bu konuşmalardan .sonra ınem 

nuniyrtle kaydolunabilir ki, mü 
ekabil müoaıebetlr rio daimileş 

mesi ve derinleşmesi hakkında 

her iki noktai nazar ve arzuları
nın bir defa daha ifade olunması, 
tarafeynin, gerek Almauya - Po· 
looya müoaar tle rinin önemi bakı· 
mandan ve gerrk öroelı olacak 
koaıtr&ktif bir bara§ sıyasası ba
kımından, 1934 a laımasına bağ 
lıdıkları lmitleri t yit etmekte 
dir. 

Almanya - P >looya münase. 
~eli, takviye edılmedcn ~vvel , 
colc haklı olarak büyük savaştan 
llODra kartılaıılan en müşkül 
me.elelerd n birisi ve hatta 
bir tehlike ocağı telakki oluou
yorcla. Avrupa için bir tehlike o· 
lan bu vaziyetin yerine aabit bir 
bareı amili getirmek itiyril .. , 
rerek Alman V.: g relc Polonya 
devlet •damlarının muvaffakiyet
leri de o niıbttte takdire değer. 

F lthrer ve ıaoıiUyenin azim
liir ııyaıası, Mareıal Pilsudskinin 
dirayeti ve onun ıadık mutemedi 
Bıck'in mDsbet sıyasa sabasın · 
dald baıhet ve kabiliyeti, bi r 
çok 1erlerde yenilem~z zannolu
maa tezatlan ortadan kaldırarak, 
ller ltakımdao a nek olacak bir 

ıı e1er ioi mBmkBn lnlmııtır. 
ller ııy•• metodunun kıymeti, 

u or / aya atanlar tarafıadın i· 

leri sürülen süpjeklif iddialarla 
ölçülemez. Ancak bu kıymet ih
tilaf amillcrioia ae dereceye ka
dar ortadan lcaldarılabildiğioe gö
re ve objektif bir surette berkeıi 
ıkoa edecek bir şekilde isbat olu
n abilir. 

Bu bakımdan Almanya - Po· 
lonya sıyasasının kuvveti ve po 
sitivitesi , kendiıioi sadece dar 

· Li r muhit içinde isbat etmekle 
kalmamış, )eni bir nızam için 
çabalayeo dünyaya, milletlerin 
en tabii hay•t baklan tanındığı 
ve h6yük bir hüsnü niyet beılen
diği takdirde, en mütkül mesele
lerin bile ballolunabileceği bak· 
kında ümitler vermiıtir . 

Şimdiye keder elde edilen se
merelere göıü , bütün mesaleleri 
ha lled ilmemiş bir şekilJe tutan ve 
bundan Jolayı pratik terakki yo· 
lunda güçlükler çıkaran, hatta bi
IAkis ynpılacek ödevleri takdir ede· 
msmek yiizünden pek kolaylı kla 

tezatlara yol açan sistem, hakiki ~ 
Lir kol!ekt ivitenin t am ve kAfi bir 
delili değildir. Ulusların hakiki kol
lektivizrne mazhar edilmesi gaye· 
sine, uluslar arasındaki gerginliğin 
izalesini yavaş yavaş, mtthdut şe 

kıllerJe ve fakat buna mukabil 
hakikaten esaslı olarak temin eden 
bir usullt~ ulaşılabilir . 

Hül,,sa hakiki kollcktiv bir zih· 
niyet ve mesuliyet yaratmak için 
IAzım olan şey , mutlaka hareket 
noktasının umumi olması değilJir. 
Çünkü tecrübeler göstermiştir ki, 
hareket noktrları umumi dahi ol. 
sa, hu umumtlik mahd ut g rup te
şekküllerinin birleş:p üçüncü bir 
tııraf aleyhine hususi menfaatler 
takip etmelirine karşı kat iyen bir 
emniyet teşkil etmemiştir. Şu hal
<lo hakiki kollektalif bir zihniyet 
ve mesul.yot yaratmak için )Azım 
olan şey, her hnl<le umumi sulh 
ve selAmet gayesine hizmet uğruo

d ı billıil faaliyet T d icraat ile is
bııt olunan kati ozimkArlıktır. Bu 
bakımdan mevcut 11kı münasebet · 
lerio devamı ve Avrupamn barıt 

Uraylann 
Gümrük yüzde onları 
Son ıene istatistiklerine göre 

bütün belediyelerin okturva vari
datı ( 2,975,216 ) lira idi . Milli 
ikti1adımıza aykırı ve iç pazarla
rın ilerlemesine büyük bir engel 
olan bu resim, medeni ve ıihhi 
ihtiyaçları pek çok olan beledi
yelerimizin m•sraflarını karşıla· 

maya kıımen medar oluyordu . 
Fakat mahzurları hu kadar çok 
olan hu rumin devam ettirilmesi 
her devrimi yapmıı olan Cumu
riyet Tilrk1yesinde doğru olamaz
dı. Bioaenaleylı belediyelerin al 
dıklan hu resmi karşılayabilecek 

yeni bir varidat bulmak lazımdı. 
Bu varidatın, hem tahsilHıde hal
ka zorluk ve zahmet veı memesi 
ve hem d e milli ekonomi pren-
siplerimize uygun olmıtsı gerekli 
idi. 

İşte bu sebeblerden gümrük 
l ere yüzde oa zam edilerek nü
fusların a göre belediyelere d a 
ğı tıl maktadıl' . Bu suretle hılk 
mükerrer vergi vermekten kur· 
tu tmuş ve lıavayici zaruriye ucuz· 
l amış ve belediyelerimi1de ok 
turvadan aldıkları gelirden daha 
fazla gelir elde etmişlerdir . 

1934 Mali yılı içinde gümrük 
yüzde onlarrndan bclrdiyclerimi
ıın bissesioe düıen mikdar 
( 3,434,231 ) lira ( 85 ) kuruştur. 
Bundan ( 2,637,946 ) lira ( 54 ) 
kuruşu nakdt n belediyelere da
ğıtılmış ve ( 547,686 ) lira ( 57 ) 
kuruıu yüzde 5 borçlara için ve 
( 150,684 ) lira ( 61 ) kuruşu isHk 
raz eden belediyelerin taksitleri 
için ve ( 97,914 ) lira 13 kuruıu 
da sair borçlar için lutulmuştur ki 
her nufuaa ( 62,5 ) kuruş dü~ek. 
tedir. 

Ankarada yeni istas
yonun insaatl başhyor 

Ankara iıtasyODU için yeni ya· 
pılacak biaaoın projeai tetkik 
edilmittil'. Kabul edilen projeyi 
Bayındırlık bakanlığı, mimar ve 
mühendislerinden Şekib yapmış 
tır. Projeye a~he gar, kaıiao ve 
yolcu durağı olmak üzere iki lu 
11m nzeriae inıa edilecektir. Ga · 
raa öo va arka crpheleri, sert Au-
kara taşile kaplanacaktır. lnıaat 
bir buçuk ıene ıllrecektir. Şim 
dıki iıtuyon binasının yıkılmHı· 
na, bir iki ıOne l&adar baılına-
caktır . İıtasyonda yıktırılacak 
1&11ımlar tamamen boıanmııtır. 

Peygamber Süleyma
nın altun madeni 

bulunmuş 

Meıhur Leh kiıiflerioden 
Kont Porulr, Pryıamber Sliley
manın mukaddes kitaplarda ya· 
zıh olan ahun madenini bulmu.
tur . 

Bu maden Habeıiatandadır. 
Eıki iımi (Ofir), yeni ilmi (Ver
kaverlca) dırki alfan •adiai ID8-
nasına ıelir . Madenleri mahalli 
bftkômet iılet'1!ektedir • Kont , 
ıeceleJİD datlardaki l•Jrl malôm 
gıoçitlerdeo g eçerek maden h•· 
valiıioe gelmiştir . Madenlerin 
civarmda ehramlar ve mumyalar 

bulunm111 buralarının vaktile Fıra· 
vunlar elinde o!doğunu göster 
mektedir . HaMI htlk6metinia 
İtalya ile yapacıgı harpde bu al· 
tun madenleri Ba~ılileria çok 
itine yarayacaktır • 

yolunda bütün kuvvetlerin s arfe
dilmesi için her iki taraftan göste-
rilen gayret, umumun saadetini is
tihdaf edoıı yaratıcı bir barıı siya
sası nokta i naza rlarının IAyıkile 
temsil edilJİğini isbat eder . Her 
iki memlekette , bir taraftan de-
ğerli bir baraı i§İ meydana getı r
mek üzere kendilerine düşen his
seyi temamile yupmıt olmak ka . 
naatin i kuvvetlendirirken , diger 
taraftan da barıı yolundan nasıl 
çah§ılacağını gösteren şaşmaz bir 
miyar tesiı e\mitlerdir. 

Türkiye futbol 
birincilikleri 

Cenup mıntakası gurup bi
rincilikleri Adanada olacak 

Her sene Cumhuriyet bRyra
mınde yapılan Türkiye futbol bi
rincilikleri maçları bu defa aRus· 
tos başlangıcında yapılacaktır.Mın
takamız futhol heyeti bu seneki 
gurup birincilikleri maçlarının Ada
nnda yapılmasını istem it ve feda· 
rasyonca bu onuylanmış ve maçlar 
Ağustosun ilk haftasında hutada 1 
olacaktır. Ct nup m111takası guru- J 
buna hangi mıııtakaların verildiği 
malum d~ğildir . Yakrnda proğram 
gelecektir . 

1 Şampiyonumuz TorosRpor gelen 
telgraf üzerina derhal çalışmalarına 
başlamıştır . Ktndilerioden yüzü
müzü oğartmalarını isteriz. 

T ecimerlerimiz 
okusun 

Almanya, Ftaoıa ve İspanya
d a bazı fırmala r memleketimizle 
kepek, pamuk çekirdeği, 6rpa de· 
ri ve hayvan postları, ku§ yemi 
,.e yulaf üzerine i~ yapmak iste 
diklerinden ilgili tecimerler tica 
ret odasına müracaat ederek bu 
buıuıda muf31ul malümat ala
bilirler . 

~~------··--------~-
Polislerimizin kı
lıkları değişiyor 

Genel güvenlik direktörlBğü 
poliAlerin lcılıklarını ve ba§lıkları
na detiştirmek istemektedir . Bu· 
nua için kıhk tüzüğünün ilatün
de çalıtılmaktadır • Buıüoe ka
dar tasarlanan değitiklikler §Un
lardır : 

Renkleri baıka baoka olan 
paotalon ve ceketlerin her ikiıl· 
de boı olacaktır . Rütbe beldek· 
teri daha kolay göze çarpacak 
duruma konacak ve meç kaldı-
r1lıcakbr . Başhklar iki çeşit ya· 
pdacakbr . Birisi yalnız it baıao
da olan polisler tarafandan giyi· 
lecektir . 

Bu suretle herkes iş bııındaki 
polisi kolayca tanayabiltcektir • 
Bunlar için dayrece modeller ha 
zırlanmaktadar. Hazırlıklar iki ay 
içinde biterıe derhal yeritilmeye 
geçilecektir. Yetİ§tirilemezse ıim· 
dılik yalaız elbiselerin reaıi de
jiştirilecelctir . 

Kon yada 
Tarım kurumu iyidir ---

İlimizde yağmur yağmamasın
dan Ölilrü Konya tarımınm ha· 
kikıi durumunu öğre~mek iste .. 
dik. 

İl ekonomisine ilgili olan bu 
öaemli konu için İlbayımız sa· 
yt• Cemal Bard•k~daa Ekekon 
ua aydınlaıtıl ... rnı diledilc . 

İlin tim taı•gelerioi geHiit 
ve dorumu iaceliyerelc glrmflt 
olan değerli 1ıbıJlmıı : 

Bu yılki tarım duramam•z i · 
yidir . Geçea yıllHdan daha iyi 
ve deha çok lrüa alınacağı mu
bıklcaktır • 

Y •imurıuzluk bllyUk teeir ler 
yapmımııtır . Kıvançla ı6yliye 
bilirim ki, bu yıl ürün ıeçeo yıl
lardan artıktır . 
Bu gUzel duyumu okurlarıma ıay 
Jiyebiliıim . Koaya ili sınırı içlade 
bütOn ekim durumunun iyi olma· 
ıı ylzllmfiı~ güldürmektedir • 

''Eke kon,, r , 
Gök gözetlemesi 

Dün öğ leden sonra okunan taz· 
yiki nesimi 754 milimetre olup. en 
çok 11cık 32 ve en az sıcak 22,5 
sa ntiA"rettı . 

Rutubet vasati 0,'o 77 olup 
rüzgAr güneyden ıaniyede 2 met
re hızla eımittir. 

Süel g6k g6uUeme durağı 

iç bakanlığının 
dört yılı 

-Birinci sayfadan artan 
bi tabirleri ka1d11an 2590 numa· 
ralı kanun . 

Dinsel ayıu ıırasında giyilen 
kılıkların yılnızca ttapınaklarda 
giyilmesini sıtlayao 2569 numa· 
ralı kanun . 

Uray ve köy i§lerindelti öde 
vini umudun ttıttınde bir haşan 
ile yapan Türk kadının• saylav 
olmak hakkını veren 2599 oumı
ralı kanun · 

Her aile ve her ferdin bir 
soyadı taıımaaı ulusal bir ana· 
nemiz olduğundan mP.deni kınu 
nun 25,26,153,159 uncu madde
lerine hükümler konarak soyadı· 
nı bir yükllm haline koyan ka· 
DUO , 

Belediyelerin lürlli bayındır 
lık itleri için yaptıkları ödünç 
almalar1 kartılamak ve bu itlerle 
uğratmak tlzere 1580 numaralı 
belediye kanununun 31 inci mad 
deıine dayanarak bir belediyeler 
bankası . kurulm111 hakkındaki 
kanun. 

Hafta azadını bir buçulc güne 
çıkartan ve cumayı pazara çevi 
reo kanuo . 

• • • 
İier biri kendi bakımından 

bir ihtiyacı karıılayan 61 kanun· 
la iç bakanhtı ıeçen d6rt yıl 
içinde genel hayatın giditinde 
mutlu sonuçlar yaratacak bir · ba 
şıra elde etmi§tir . Gelecek dört 
yılan programından hu çahtmanın 
hızından hiç kaybetmeden devam 
edeceğini anlıyoruz . 

1 -Cemiyetler kanunu ile, Lo. 
zan anlaımaeı gözönünde tutula
rak eski Osmanlı imparatorluğu 
umananda bugünkli kanunları
mıza knııt olan ,fermanlarla ve-
rilmiı ve anual kanunumuzun 
dinle dOnya itlerini ayıran hük-
müne aylrm ! bulunmn& bırakığla· 
ran türel durumunu saptayan bir 
kaauo çıkaralıcakhr . 

2- Geli§ •e gidİtin düzen al 
tına alınması ve kara yollarının 
korunm111 hakkında Bayı•dırlık 
Balraahğı ile bira• olarak bir ka· 
nunun yürürlüğe girmesi aailaaa· 
caktar. 

3- UrRy vergi ve resimleri. 
nin uraylara verilen ödevleri ye 
rine getirecek bir tekilde ve eko-
aomi bakımından yurddaılara a· 
ğırhk vermiyecek bir ıekildr ço-
ğaltılması hakl"nda b&kümler ko
nıcaktır. 

4- iç Bakanlığın merkez ör
glitüne muvazi olm•k üzere bu
gOakü itlerin yolu ile fidebilmesi 
için taıra örgllt kanunun yDrürlD· 
ğe girmeıine çahıacıktır. 

5 - HergOn artan ve medeni 
ibtİ.)'&çlara göre teknikleıtirilmeai 
Jizımgeleıı polisin deneğlere da 
yalı eksiklerini tamamlayıcı ar-
gütü gerektiren değişkeler yapı· 
Ja11ktır. 

6- Özel yöııetgeleri•, uzun 
deaeçlerle elde edılen aonuçlara 
göre, daba verimli it ılrmelerioi 
aajlamak için yapllaa kanoaua 
yllrörlllte girmeıiae ujral&lacak· 
tır. 

7- BuıUokü 1eai örıBtlerl 
de içine almak Bzere va Jeal çı· 
karılan •ceza uıul& muhakr.mele· 
ri" kanunu b11ba1a gitmek üzere 
iıyar larıo doruımaları uıulleri 
bakkıadaki kanaoun yürllrlllie 
girmeıi ıajlanacalltır. 

8- iç Bakanlak iayarlaranaa 
yükselmr. ve ıicilleriaio teknik 
ee11lara bailanm111 için kanun 
çıkacaktır. 

9- 1Jrayların pliu, au, elek 
trik gibi kamutaıı ile ilgilt ifle
riaia düzenH, ekonomik ve ..... 
olara~ baıanlmHı içla ıaz..plen 
bükUmleri kıpsayan kanan firo· 
j eıi yllt&rlüie konulacakt.r· 

1 O- Medeni kanun hükümleri 
içerisinde « ıbkAmı phıiye ka· 
nunu• toprak kanunu ve çifçİlerin 
çalaşm11mı kendileri için daha ve· 
rimli blr hale getirmek gayeeile ve 
toprak ıahipleriJe aralarındaki il
gileri dtakltttir~ oolar.ı pıılite 

Çukurovanın ka 
Ceyhan 
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~aşm slğaraya alışması mı1rıasebellyle: Taç ve taht peşinde Tanıklara yemin 

S 1 1 
' 

" Ceza muhakemeleri usu 
Adana Borsası Muam~leleri 

evi en canavar ar • - Birinci sayfadan artan - lo,, kanununca geççin yaparken 
tanıklıktan önce doğruyu söyli · 

PA~IUK ve i((j~A 

İçenlere de baılatmak ıçın 
çarpan ber kalbin ve düşünen her 
dimağın abaomas·ı hayatımızı de. 
um ettiren teneffüs kadar gerek· 
tir • Çünkü ( Ayoştayn )m dediği 
gibi : ( ... bir k.rlanğıçla bahar 
olmadığı gibi bir kaç kişi ile de 
bir ülkü tahakkuk etmez . ) Bıı 

tıpkı havanın içinde oksijen veya 
hut hidrojen olmadığı zamau en 
gerekli olan hayati ibtiyaçlanmı 
zı gidermediği gibi .. Bunun için 
şıerı üç bfiyük ( B ) barfiy le ifa· 
de edilen - Budunsur ( 2 ) , Baş
taghkcıf, Batı uygurunu güden -
Türk ulusu ve onua tekleri siğa · 
ra , alkol , likör gibi içkileri iç 
memelidirler . Çünkü onlar topu
muzun bildiği gibi özleyin ( bil· 
hassa ) '' sihhat, nesil ve büdce,, 
gibi üç kıymetli şeyi bozar . İçki· 
nin yaphğı bu zararları tanığ (şa 
hid ) i olduğum şu olga :( vak'a ) 
ile açıkca izah edebilirim zannın· 

dayım: 

Evleri evimize bitişik olan 
bir komşumuz vardı . Bunlar (5000) 
liralık bir varlığa iye (~ahip) idiler. 
Evin en çok sevilen ve sözü 'le· 
çen Niyni adında bir çocuğu 

vardı . Bu çocuk daha babasının 

sağlığında iken içki içmeğe baıla
mışll . Bı baıt oğlunun ilerideki 
sağlık durumundan kuşkulandığt 
için onun çeltekleri , sevdiği ve 
sıydrğı adamları vasıtasiyle oğlu· 
nu bu gidişinden alıkoymak is· 
tedi . Fakat muvaffak olmadı. Ve 
nihayet bu erigeğine ermeden öl
dürüldü . Aradan iki yıl geçme
mişti ; annesi de öldü . 

Bundan ıonra Tiyazi o varlı 
ğa temamiyle ·İye oldu. Sonradan 
hancı lakabım alan ve halen 
sağ olupta yoksunluk içinde 
kıvranan ve bir çocuk baha!I 
olan Niyazi bu parayı içki mec· 
liıleriade ve içki uğrucıda eski bir 
darbı meselle : ( yel vurdu har
man savurdu . ) 933 yıh tatilinde 
ıılama gittiğimde onu paramparça 
olmcş bir ~lbise içinde , Adaoa
lının " iğne iplik,, darbı mese· 
line uygun bir vücut, sararmış 
bir beniz , titrek bir el ve acına· 
cak bir çok kimselerin de öldük· 
leri zaman uray ( belediye ) tn 

yardımiyle kaldırıldığını biririm. 
Evvelce bir işyar ( memur ) olup
t:ı sonradan bu yüzden vazif esin· 
den çıkarıldığı zaman ayak kolu 
bağıuı ve mektebe giden çocuğu 
için lazım olan defteri başkasın
dan istiyecek kadar küçüleni de 
gördüm . İşte hayatımın sonuna 
kadar unutımıy3cağım bu acıkla 
intibalar ben de derin ve unutul
maz birer iz bıraktığı içiol9-20 
seoelik hayatımda beş siğaradaa 

maada içlri oamiyle ağzıma bir 
şey koymadım ve koymam da , 

Çünkü içki içenler hem ken
di lerioi ve hem de kendileıiaden 
sonra gelen nesillerini zehirliyor· 
lar . Kendıleriniu olduğ1J gibi 
onların da bütün hayatı müd<le· 
tioce mukavemetsiz , sakat , sefil 
ve perişan bir halde sürünmeleri· 
ne ıcbep oluyorlar . İçki , içki 
içenlerin nesli için en büyük bir 
dü,manıdır . Ve bu du itiraz ka
bul etmiycn bir hakikattir . Çüo
kü ateşio karıısında olupta hara 
reti hissetmemek nasıl kabil de
ğilse içkiciltrin de kendisiyle be
raber nesillerioin sağlık vaziyeti· 
ni bozmamalarma imkan ve ib· 

timal yoktur . İçki vücudu her 
türlü hastalıklara da müsteit kı · 
lar . Bunlarla beraber ioaanı re· 
zil de eder . Kamumuz bu gibi 
şeylerin ya tanığı olmuşuzdur ve
ya duymuıuzdur . 

Eğer bir iosan kendisi ve top-

( 1 ) Ulu~culuk anlamına . 
1 . ( 2 ) Türk gibi kuvvetli , 

Y oluo yopılmasrnda yüzlerce 
Suriyeli amele kullanılacağı ve yecekleri hakkında tanıklara ye-

min ettirilmesi gerek iken danıf· Şam şımendüfer şirketinin açığı 
taya gönderilen gerçinlerdc buda kapatılacağı cihetle bu teşeb-

büsün kuvveden file çıkması fay- na hiç önem verilmediği ve ye· 
dalı görülmektedir. min ettirildiği bak kında işaret e · 

Y r:ni projeye bakılırsa petro dilmediği ve bu sebeple işlerin 
hın lskenderuna nakli tahakkuk geri kalması yüzünden kamusal 
edemiy~c.ek demektir. türe kadar şahsiğ türtnin de kayb· 

- Suriye adliye vezareti mab· olduğu görülmüştür . 
kemelere bir tamim yollıyarak, Başkanlık ilgili dıyrelere ve 
Arıkara hükumeti hiç bir sebep ilbaylıklara genelge yaparak ger· 
göstermiycr~k Türk tebaasına da· çio evraklarının kanuoiğ usullere 
ir Suriye mahkemelerinden çıkan uygun ve eksiksiz olarak danıştı· 
bütiln karar ve ilim1arı kabul et· ya gönderilmesinin sağlalığmı is-
mediğinden bundan böyle Türki temi§tir . 
yeye biç bir evrak göndrmemele- Hasta işyarların tedavi 
rini bildirmiştir. Ancak Türkiye· ha rcla rı 
de oturan Suriyelilere ait ilamlAr, 
tabiiyetlerini is bat edici vesikalar· 
Ja birJikte olmak şartile, tebliğ 
oluna bilecektir. 

Suriyede oturan Türk tebaası
na ait ilamlar ise, adliye vezue. 
tinden geçmek ıartile, tenfiz olu· 
nacaktır. 

- İçinde yüzde üç altun bu
J unan kumlara rastgclinmiştir. 
Evvt- ldenbeıi malum olan bu al 
tun zerreleri şimdiye kadar su
suzluktan dolayı elenememiş ve 
işletilememişti. 

- Kudüs civarmdan (Remul
lah) da yapılmakta olan radyo 
istasyonu bitmek üzeredir. Bu is
tasyon 50 kilovat kuvvetinde olup 
668 kilo sek!l üzerindedir. Teşrin 
ayında işliyee~ktir. 

- Sabık Hicaz Kralı Emir 
Alinin oğlu Abdüliliibm, bugün
kü Kral lbniuuudun Akabeyi 
Şarki Erden hükumetine terket· 
meaioe mukabil Hicaz tahtına 

ait meşru hukukundan vazgçtiği· 
ne dair lngiliz müstemlekat oezll· 
retine imza verdiği yolunda bazı 
gazetelerde çıkan haberler Yafa· 
da da tekzip edilmiıtir. 

- Irak Kralı Gazinin dayısı 

Şerif Hüseyia ibni Nasır, lrakm 
Ankara Sef arethanesine mülhak 
tayin edilmiştir. 

Teşrifat nazıu Tahsin Kadri 
ııio Medine Konsolosluğunı tayin 
olunacağı söylenmektedir. 

Finans Bakanlığı hasta işyar 
ların tedavi harçları hakkında 
Bakanlıklara bir genelge göndere· 
rek ted~vi altına alınması ferıoiğ 
surette belli olao işyarların ttda
vi edilmek üzere sıhbiğ kurum
ların pazarsız kısımlarına gönde
rilmesini; para bulunmadıkça has· 
ta işyar larn, hasta yurdlaranın pa. 
rafı kısımlarında tedavileri için 
yüken altına girilmemesininin 
gerekenlere kesio olarak bildiril· 
mesini istemi~tir. 

Polis okullar1mızın 
.süreleri 

Şimdiye kader altı ayda biti
riltn polis okullarının süresi İs
tanbul için dokuz aya çıkarıl· 

mıştır , 
Trabzondaki okul eskisi gibi 

alta ay olarak kalac11ls.Cır • Süre· 
nin uzatılmasına ıebep polisleri
mizin okulda aldıkları t~orik bil· 
giyi pratik birgi ile kuvvetlendir
mek imkanlarmı elde etmektir . 

Damga resmi işleri 

1ıyar1arın yazdıkları kağıdlar
daki pulların damga kanununa uy
gunsuz bir ıekilde battal edilme· 
sinden dolayı alınacak damga res
minin işyarlardan alınması lazım 
geldiği Finaos Bakanlığınca ilgili 
le re bildirilmiştir. 

Eğer bir Byroo ( Baaron ) 
olaydım düşmanlığımt Türk ve 
Türklüğe değil, içkiye gösteıir
dim . 

Kilo Fiyatı -
CİNSi En 1 En çol.. 

Satılan Mikdar az 
•K. s. K. s. Kilo 

Kapı malı pamuk ·- ·= --- - - c•. 

Piyasa parla~ı .. 
Piyasa temizi .. 
lane 1 35 
iane II 
Ekepres 
Klevlaot 

YAPAGI 
Beyaz 

1 1 1 Si vah 

Ç t G 1 T 
Ekspres -
lane 
Yerli "Yemlik,, 

1 " 
••Toh nroluk., 

HUBUBAT ~ 

Bu?!day Kıbrıs 1 2,20 3,30 .. Yerli 3,05 3,35 

1 
., Men tane 

Arpa 2,55 2,s1:s 
Fasulya • .. 
Yulaf 2,57,5 2,75 
Delice -
Kuş yemi 
Keten tohumu -Mercimek 
Sisam 1 

UN .... Salih 600 
*** 550 ... 

" ... J:J 
Düz kırma ..o ns 

.!>( .~ •• 
:;,- Simit 

" -c ...... Cumhuriyet 600 o .. 
=c; 
~> - 550 =' .. 
~ <Jo JDüz karma ,. 

j Alfa ., 
1 

1 
1 

1 

1 

1 . 
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Liverpul Telgrafları Kambiyo ve Para 
19 / 7 / 1935 lş Bankasından alınmıştır. 

Santim Pene 

Temmuz Vadeli 
1 

6 68 Liret 

1 Rayşmark 
1 inci T. VıuJeli 6 26 

l4'rank•• Fransız,, 
6 91 Hazır Sterlin .. lngiliz,, 

Hint hazır 5 74 Dolar 0 Amerikan., 
Nev~ork 11 98 } ... rank .. Isviçre., 

Yazlık Sinema 
Bu akşam açılıyor 

ilk Film : 

9 
1 

621 
79 

66 
97 

25 
75 

PAPRİKA İle VERONiKA nın Yaratanı Paul Ilörbiger ile 
güzel yıldız jenni jugonuo beraberce temsil ettikleri : 

Ba gece benimsin 
luluğu için yararlı olmak isteyor
sa gençlik hayatında sonu felaket 
olan içkiye değil, hayatmın deva
mı müddetince hem kendisi, hem 
içinde bulunduğu topluluk için 
yararlı olacak iyi itiyadlarla ül · 
fetmelidir . Bu itiyadlardır ki in · 
sanı eo yüksek mevkilerin doru· 
ğuna kadar çıkarır . O , itiyadlar· 
dır ki insana kendini ve kt-ndin· 
den ziyade soyunu ve topluluğunu 
düşündürür . 

Eğer bir an için sözü geçer 

1 

. 
bir adam olaydım, içki düşman
hğını Lkamu okulaların progr•· 1 

mıoda yer ayırmak suretile kör· 1 
pe dimağlara nakş ettiri.adim ... 

Neşeli komedi 
Gelecek Proğram : 

Sayın öğretmenlerimizden bi
ri, bir söylevinde rakı ve sigara 
için ( 7 ) bin liradan fazla pa· 
ra verdiğini SÖJ leıli . Kendileri· 
ne uzun ömürler dilediğim o , 1 

MEÇHUL ADAM 
Pek yakında: 

Altln sesli Artist Richard Taubcrin 

Kadınlara • 
ınanmam 

Eğer Türk Sosyeteri tekleri 

sağlık vaziyeti-in hayatının baş · J 
langıcından sonuna kadar yerinde 
olmasını ve Türklük için yadeller· l 
de dildendile dolaşan ( 2 ) bir sö
zün eri olduğunu göstermek isti· 
yorsa birinci şart içkiye alışma· 
maklır . 

öğretmenimizin hem sağlık du ı ı 1 
rumu bozolmuş, hem de us ( akıl ) _ 
lırı şaşıracak bir yekôna varan ~~~~~~~--~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Tafsilat el ilAnlarında 

Bu satırı karalıyanla içkiye 
karşı bir annenin oğlunu öJ<lüre
ue karşı duyduğu kio ve düşman
lık varsa da kaleminde kalbinin 
hissini . ifade edecek kadar bir 
kuvvet ve kudrrt yok . 

Eğer ahakespare ~ ( şekispir ) 
olaydım dramlarımın mevzuunu 
içki içenlerin hayatlarından alır
dım. 

Eğer bir Molyer olay . 
dım komedilcrimin mevzuu
nu sarhoşların hayatlarından ahr
dım. 

Eğer bir Viclor Hugo ( Hü
go ) olaydım layemut eserimin 
mevzuunu meyhane aleminden , 
kahramanını da bir serboştan in· 
tibap ederdim • 

Eğer bir Nedim olaydım şiir· 
lerimin ilhamım Sadabadın şen 
ve şakrak aleminden dt ğil, içki 
müptelasının hayatlarından ahr· 
dım , 

serveti yakmış . Hem öyle bir ya· bütün Amerik.aya ve bütün acuna ne sigara, ne alkol, ne likör, ne 
kış ki onunla beraber vücudunu buhran doğrırdu . Tek kişinin ıarnp ... Jçki içmemeyi kendi kcn · 

S bı·ıe yaptığı her Aeyin bir de soy · dimize bir bak bildiğimiz kadar da .... N~den Kanuni Sultan ü ~ 
sal önemi haiz olmas1ndan do· topluluğun da bizclen beklediği bir 

leyman'ın dediği kadar ( 3 ) kıy· b k' k b k 0-deu (Vazife-) di}'e telakki etme-layı rnce iç ı içme aş asına • 
metli olaa sihbahmı:zı korumıya· ait elan bir bono karşıhğmı dek Jiyiz . Amma bu hak ve bu yü-
lım ? .. Neden birisi hareketimiz- k l k k d k' ku··m (vazife) kanun gibi bir ber-(hile) yapara a ma a ar ır· 
den dolayı büdcemiz sarsılsın ? li değilse de soysal bakım . kit (müeyyide) ile gösterilme-
Ve nedeo cem'iyete malUI bir ne dan onun kadar facia doğuran miş bile olsa .. Çünkü ulusun ha-
eil katalım ? . Salt biz kendimizin hı' r lı k t yat"ı .,arurctinden fııkıran islerı'n are e ... ... .. 
malı değiliz ki yaptığımız şeyler- Halde ayni orunç (heyecan) d~vlet gücile değil ulusun birlik 
den kendimiz sevinelim veya ağ· la yaşıyan ve çırpınan, istikbal hissi ve kavrayışile başarılması 
lıyalım . Mesela Teğmen Saimio de ayni omaca tapacak olan ve gerektir · 
Avrupadaki muvaffakıyeti her I geçmiş kurunlarıodao da ayni 
Türk'ün göksünü kabarttı . Ba- 1 hissi duyan ve Türk sosyetesini 
yan Keriman Halis'in acun ( Jün- teşkil eden her kışi oğlunun var-
ya ) güzeli çıkması ulusal sınır· lığından erek ; Cemiyet denilen 
(ar içinde ve dışındaki kamuğ büyük makinedeki yerinde bu-
Türke kıvanç verdi . O halde ya· günün ve yarının Türkiyesi için 
samız ( birimiz lı~pimiı , hepimiz yapılmakta olan abideye bir taş 

Şakir Atilla 
Not : 
Siğaraya yeni alışan arkadaşla o· 

lan konuşmayı başka bir yazıya bı
rakıyorum. 

Ş. A. 

(3) "Ülmıya ılevlct cihanda bir 
nefes sıhhat gibi,, 

birimiz için .. ) oldugundan ötürü, koymak ve yine o, yerinde mu-
ki§i oğlu önce kendisi i~in yarar h kaddes olan cemiyetin işlekliği- r , 
olmalıdır . Çünkü kendisi i~in ya- ni (faaliyetini) aksatacak bir ha· 
rarlı olmıyan kişi oğlu, topluluk rekette bulunmamak . Bu da an· 
için asla .... cak (sağlam vücut ve salim fikir) 

Nitekim 1907 de Hanzisinin· e iye olmakla olur . Bundan ö-
de bir Amerikalının yanlış bir türüdür ki içki içmiyelim . Ve 
hareketi ve kötü yelf!n (İbtıraı) i garpli bir bilgiaia dediği gibi : 

Yarın 
Sebze ve eşya sergisi Buğday 

pazarında açılacak ve akşama 
kadar sürecektir. 



( Ttlrk Shtl ) 

1 1 

inhisarlar baş Müdürlüğünden • 
B e 1 e d i y e i 1 i n 1 a r 1 llalkımızın Tütün ve içki Zt vk 

~~~~~--~~~~~--~~~~~~~--~--~~----- vei~eklerini geniş öküde kar~-

Köpek besliyenlere 
1 - Sü~ ve nv köpekleri besleyen ve bulunduranlar ağustosun on 

beşine kod ır beletl.ye tuhakkuk şubesine gelerek köpeklerinin adet ve 
cinslerini kaydettirip numara alacul'1ardır. 

2 - Bu miıddct geçtikten sonra kayıtsız ve numarasız bulunacak kö · 
peklşrin sahiplerine ceza yazılacağı ilan olunur.5650 20-25 

taş ahnacak 
ı Hukumet kon11ğı önünden geçerek taş köprüye varan yol , par

keye çevrilt C•)ktir. Bu ış in yapılması için 110.000 tane parke taşı ka
palı za.rfla, ilk müteahhidinin namı hesabına eksiltmeye konulmuştur. 

2 Bu taşın çinsi, fen ı şleri müdürlüğündeki şartnamesinde tama 
mile yazılmıştır. 

3- Bir taşın tahmin edilen bPdcli yedi buçuk kuruştur. 
4- Taşın modeli, Belediye fon işleri müdürlüğündedır. 

5- Bu işin şartnamesi ve mukavelename sureti bedelsiz olarak fen 
işleri mfülurlüğünden alınabilir. 

6- Eksiltme, 9-8-935 tarihine gelen cuma günü saat on beşte 
belrdiye daimi encümenmde yapılacaktır. 

7- Eksiltme, kapalı z rfla yapılaca ktır. 

8- Muvakkat t eminat: 619 liradır 
9- Teklif mektupları. en g~ç 8-8-935 tarihine müsadif perşembe 

günü saat on yedi bucuja k<.ıdar, btılediye yazı işleri müdürlüğüne ve-
rilocoktir.5649 20-23-27-31 

Sebze halindeki kahve icara veriliyor. 
Sebze hali11de yeni yopılan kahvehane 3 l-mayıs-935 soouna ka · 

dar dçık artırmcı ile icara verilecektir, 
lhale 26-7-935 cuma günü saat on lıeşte belediye encümen oda

sıoda yapılacaktır . istekliler her zaman hesap İ§lerindeki şartoameyi 
görebilirler. isteklılerin ıha le günü teminatlar ile birlikte belediye en· 
cümenine gelmeleri ilan olunur.5624 12-16-20-24 

çııtellan kaplıcası 
açıldı. 

Eğor Romatizma, siyatik, karaciğer ve böbrek kumları mesane taı

ları ağrılarına muztaripseniz vakıt geçirmeden Çifte han 
kaplıcasına koşunuz. 

Bir çok deri haetnlıklarına, muannit ekzemalaıa şifa verir. 

Çifte han kaplıcasına 
Sadiye ile gelen bir çok kötürümler yürüyerek dönmüşlerJir~. Her 

ne kador fennen kobili izah değilse de senelerce gebe olmamış bazı 

kadınların 15- 20 günlük banyodan sonra hamile kııldıkları görül 
müştür . 

Çifte lıan kaplıcasının 
Radyo aktifitesi dünyada mevcut bütün kaı lıcalardan daha yük- 1 

sektir. 

Çiftehan kaplıcasında 
Misafirlerimizin her Jürlü ihtiyaclorı diişünülerek lokantamızda to

miz yrmek yapılmaktadır. Furunu, bakkaliyesi, gazinosu, kasabı. ber-
beri vardır. Fiatlar çok ucuzdur. 37 

firen ücr~tlerl yarı yarıya tenzilathd1t. 5512 

------------------------------------------------------

lnmak, muayyen zevk ve temayül 
lorino intibaki gözetmek, mamulAt 
ve meşrubatımıza gösterilmekte 
olan itimadı artırmak, umumi sıh
hatı korumak ülküsile çalışmakta 

olan idaremiz: 
1- llarmanı memlPketimizin en 

nefıs tütünlerinden tertip ve ihzar 
edilmek ve adına acunda tütiınle
rinin nefasetile tanınmış olan(Sam 
sun) denilmek üzere yer.i bir nevi 
siğnra imaline başlamışt r. 

2 - Senelordenberi hususi fıçı· 
lar içinde beklettirilerek çok nefis 
bir içim vasfı iktisap etmiş olan 
hakiki tabii konyakların da mem
leketimizde ilk defa olarak imalına 
idaremizce muvaffakıyet elvermiş· 
tir. Bu çeşit Kaoyaklarımız da ya
kında piyasaya çıkarılacaktır. 

3- Memleketimizin meyvalarile 
yapılmakta olan her çesit likör ve 
vermutlarımızın aile salonlarımızda 
daha ziyade yer tutabilmesi , mey
vacıhğımıza daha geniş bir istihlAk 
sııhası açılabilmesi için bu çoşit 

içki fiatlarında da çok mühim ten. 
zilAt yapılmıştır. Bu tenzildtlı fiat. 
lıırla ümit ederiz ki kibar aile sa
lonlarımızda kahve, çay gibi ha
riçten gelen ve .b-:r itiyat neticesi 
kullanılmakta olan meşrubatın ye 
rini bu güzel kokulu , nefis ve 
meyvalarıoıızdan yepılmış meşru

batımız tutacııktır. 
Yeni fitttlarlıı satışı önümüzdeki 

Ağustosun birinden itibarrn beş· 
lanocaktır . 

Satıcılarımızın; ellerinde buluoan 
Likör ve vermutların nevi ve mik 
tarını gösterir pullu birer beyan
nameyi ti1mmuzun son gününe ka· 
dar idaremiıe vermek suretile 
mevcu mallarını hildir~elerini ve 
Ağustosun ilk gününden itibaren 
bunları idaremize getirerek yeni 
fiatlarla teptil ettirmelerini diler 
ve bu Jileğimiz dairesinde hare
ket etmiyenlere fazla fiatla eath· 
rılmıyacağı V'3 muayyen tarihten 
sonra da teptil muamelesinin ya
pılamıyacağı bildirilir.56~l 1 

S-6 
E -

Dolum va çocuk bakım evi baştaba
betlnden • 

Doğum evi i-çin bir erkek bade
me ve iki hasta bakıcı kadın alına

~aktır. isteklilerin baştabipliğe gel-
meleri ilıtn olunur. !>64 i 

17-18-19- 20-21 - 23-24- 25 

Doğum YB çocuk bakım evi baştaba
betinden : 

( Milesseserniıin bahçesinde ye
niden yapılacak çamaıırhane ve 
binaların keşfi mucibince dahil ve 
harici tamiri münakasaya konul -

1 !Uide ve bağırsak hastalığından 
korkunuz. 

1 muştur. Münakosa 20 1-935 gii· 
nü doğum evlhdc öğleden soorn 

Bütün kimyevi ve fıziki evsafılc beroher hayoti havasının çok mü

lu mmcl olmosile dünya sularrnın birincileri orasında bulunan Ka • 
d L suyu ılaima en temiz torzılR en saf olarak Jairna kim-ya e en ya mütcho.ssısımızın nezareti altında satışa çıkarıl

maktadır. 

Ka ad 1 suyu eşi bulunmıyıın bir sudur . KAYA DELEN y e en suyunun solalıot derecesi bir buçuktur. 

K d 1 sııyunda bulunan bazı mevadı kimyeviye d0layısile 
aya e en mide, bağırsak ve böbrek hostalıklonna ölçülmiye-

cek kadar eyi tesirler yapar . • 
V d J suyunu İçenler hazımsızlığa böbrek ve kum 
~aya e en sancılarına uğramazlar. K~ YADELEN suyuudan 

yapılan KayadeJen ~oz?z.ları , ~aloı~ şekf'~le yapılan vo 
ı~·erısınde hıç bır muzır madde bu-

lnnmıyan bir kazozclur. 
Gerek su ve gerekse kazozların do.ima kimya mütehassıslarının mü

temadi dikkatleri altında s11tışta bulunuyor. 

Kayadelen suyu ve kazozunun Adanada satılan suların ve ka

zozlorm en temiz ve en eyfsi olduğunu emoiyctle ve iftiharla bildiririz. 

5-5 5634 

• 

1 

yrıpılucaktır. KeşiCname 1 mukave 
lennme ve projeleri görmek ve an · 
lnmR k arıu edenlerin doğum evi 
haştabıpliğine müracaat etmelori 
vo isteklilerin ihale günü , usulüne 

göre peylcrini evvelJen maliyeye 
yatırarak. iholeyc iştirAk edebile 
cckleri illin olunur.) 5615 

9-10 11-12 13-14-16 17 18 19-20 

Kaçakçılar 
vatan hainidir 

Çay kahve 
kuruş 

üc • 

f;~kiden olJuğugibi çay ve kah· 
veyi3 kuruşa indirdim. Muhterem 
müşterılerioıe bildiririm.5651 

Yeni otel kar§ısında 
kahveci 
Şakir 

r 
Talebe velilerine 

müjde ! 
ikmale kalnn bütün lise sı

nıfları talebelerini eyltll yoklama. 
sına hazırlamak için s~ylwn mek· 
tebinde det8 verİyôruZ. 

_Verilen dersler ı 

Ri1aziye derdİeri, kimya,fızik, 
fen bilgisi, biyoloji, tabiiye ( Ne
bati ve hayvani fızyo!oji ve teg
rilıi ) dir. 

Arzu edenl.-tin Seyh:ın mekte
binıle aşağıdaki rumuzlara müraca
atları . 8aot 9 dan l 2 ye kadar 

Ünlt1etsile lalebelerindeı 
N. D-C. G 

ikmale kalanlara 
müjde 

Lise ve Orta mektepte riyaziye 
ve Fizik kimyadan ikmale kalan
lura ders veriyorum . lsteklılcrin 
Ras h zade ticarı thanesinde l\f. N. 
işaretine müracaatlorı.5639 

3 - 4 

T~R.KiYE: 

i:IRAAT. /-t 
BANKA91 

.., ......., 9 T 

Saban •erakbl 
'' M e l e k ,, .,, ...... 

Markalı sabunlar ; sa~~ların Jökülmcı!ine • kepek y•Pçdriissa' 
olur. Sıhhatınıtı, keseniıi korumak ve çamaşıtlarıoızıo 1'. 

kutıanıtl 
arzu ederseniz mutlaka" Melek" ~abunu ,41 

öbUO atıd ,, 
Kııtkısıt ve temiz zeytin yağından yapılmış 8 budu tal 

''Melek mar~asıon dikkat ediniz.Ve bu sa 
'' edlnu; . . bd'uo,ı 

J uretıle t4/ "Mel k Mıukıılı sabunlarım·zı peraken ° 8 

e ,, kall:ıı da bulabilirsiniz .5b00 

En temiz safi Urfa sade yağı arzu ederseniz. 

Abdulkudir Melek evlatları ticArethanesinden 

arayınız . 

Kelwlaatlr ,,~ 
Joltı"'1~it' 

Elektrik!':. soğu~ h~."'!eıviıı•t~.r ··~,. 
Her gün vereceğıoız buz parasıle en guzel . a•o~ r ıu1" !ıd 
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