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illi MenSucat f abrikasmda 

&i, Patlama oldu. Biri ağır olmak 
Üzere üç kişi yaralandı 

~. sıçrayan kıvılcımların karpit depo· 
:11rıa rastgelmesinden olmuştur • 

Ll' ter 
~~ ... d Riln Milli Mensucat nan depoya rastgelmiş ve anide 
~ 01

11 1 çok müteıif bir pat ıiddetli bir patlama olmuştur . 
t~~uı ve itcilerden biri a· 
~. fizere üç kiti yaralan-

\ ~•illa hakkındı zabıta 
~ ıı bilgi ıadur: 

~.'tltlc.nıa uıtalarından Ah· 
~ Arap Muıtafa Ferid 
~ ~ 0kaijenle bir takım de

"' '1natınakta iken bun
lıı...~Pı~ı.rıyaa k_ıvılcımlar bu İ · 
'" b' iı Yerın yanında ve 

ır llliktar karpit bulu 

Bu patlamada deponun demir 

parçaları uıta Arap Feritle ya
nında yardımcı olarak bulunan 

iıcilerden Haydar oğlu Şükrü ve 
Mebmed oilu Kemalın yüz ve 
diılerine raıtlayarak yaralanmış 

lardır . Bunlardan üç diıi birden 
kırılın F eridin yarası önemlice 

olduğundan hemen · baatıbaaeye 
kıldıralmıı ve ötekilerde ayıkta 
teda•i altena alınmışlardır . 

. lrakda Kültür işleri 
~ilia:lerle Suudi HükUmeti arasındaki 
İli muahede iki yıl daha uzatıldı. 

•lira teşrii meclisine alınacak i1ye· 
~ite •ııretle ödevlerini yapacaklar? 
~~ lcıımı•ı geçirmek 
~ ıelea Irak Maarif 
~ biri memleketinin 

"-i : oda ıa malumatı 

t~•eraiteliade tıp ve hu· 
~ '~ri Yar . Bunlara !>ir 
~~ . r de ziraat yüksek 
L~ rıa,'1be edilecektir . Irak

lt ulatelif dereceden 700 
-..:dır · Bu yeni yıl ha· 
~ lOo peni mektep açı . 

. nı 82 yeni mektep 
.ı. 'dtdlC.çen ders eeneıinde 
~ "-r 6.5 lain idi . V as.ti 

t Yıl 5 bia talebe art· 
~t ' lit11&6oıet daha ziya. 

tekliflerde buluamuılaraa da gü
nün birinde hakimiyetlerinin ek
siltilmesine bahane olur diye Su
udiler bunu kabul etmekte tered-
düt etmektedirler . Fakat bu me· 
sele üzerinde müzakerelere Rı· 
yazda devam edilecektir . Cid-

dede İngiliz mllmeasili Sir An
dor Rtyııo mezuniyetten dönün · 
ce Rıyıza gidecek bu meseleyi 
Kral ile btr neticeye bağlıyıcak· 

br. 

- lngiliz Komiserinin Ağus
tosun birinde 6 haftalık mezani · 
yetini geçirmek tızere Londrayı 
gideceği takarriJr etmiştir . 

-gerisi dördüncü.sayfada-

,, ~elctepleri açacaktır • 

-.~ b:' b.ugunna maarifi Ekonomi Bakanımız 
~t.f.~ lll1tal ıöyliyeyim : 

3& .. D•:ağında eski · 
~ ~•lehe vardı . Bu 
~ · ~eç. biaden fula tılebe 
tt,~ 11 ıenelerde hükti-

1..,-· 'Ya Yal n· ... \"' ttı b mz ı ım ogren 
tıl :. t Röndermiıti. Fa 

•e :-•ri , demiryolu , 
tea.çr ıeı sanatlara tahsil 
\rtlı_~'r giinderec~ktir . 

~i ~ ~~ir Suud ile 
a , ngıhz mümeısille 
''ti 'P•1•n mütcaddir iç-

~~ il~•inde Cidde mua
~ ~t ~ 1;ı daha temdidi , 
~l'l.ıa t •nda yrni bir mua-

1.o 111111 ve Saudi hü
\ı.:"-ı ~:a aitmiyen bazı 
'~'-r. 81 llıerindt anlaş 
'~I, Ş 11 l!leselelerin bi
de~.\' •tkulerden hudu-

l~~,1~ .Maaa iıleridir . 
;,it&ıı1"1Q Oilu Ali bu 

• iL 'il eke Vermiıti. Kral 
'-..ıc1,11 •bul etmemek 
~t "-1.ı 19 ba§ka Küveyt 

ı.~e- l,gıı· 12 ve 1914 de 
~'-ti •ıler tarafından 

ı._. •tı111 d 
~ı, a ecid ta · 
~•tt. 
~ ....... 1 lf 'I etilmesi için 

~'~~~da bir kongre 
• •Qlaıma ol 

"'"• ~il ı>oıtalarıam 
geçmeli için 

Celal Bayar; kalen,ln 
tarafından kabul edildi 

Moskova : 26 (A.A) - Tür~ 
ekonomik heyeti başında Calal 
Bayır olduğu halde NoğuiDskde· 
ki eJektirik Fahrikaaının Radyo 
merkezini gezmiştir. 

Diln gece ağır e:ıdüstri komi
serligi Türk heyeti şerrfine bir 
k•bul resmi yapılmış ve bunda 
Türkiye büyilk elçisi Zekai Ap 

aydın ile bütiln heyet ve elçilik 
ileri gelenleri, Ağır endüstri komi
seri, Dış bakanlığı ile ağır endüst· 
ri ileri gelenleri hazır buluamuş
larclır. 

23 Ttmmuzda Celil Bayar be
raberinde Zekai Apaydın, Kres 
tinıki olduğu halde Kalenin tara
fıadan kabul edilmiıtir. Görilşme 
oldukcA uzun ıUrmüştür. 

Türk ekonomi hakınile büyilk 
elçisi ayni günde Voroşilof tara
fından da kabul edilerek uzun u 
zadıya görOşmllılerdir. 

23 Temmuz akıama Türkiye el
çiliğinde bir şölen verilmiı ve 
bunu bir kabul resmi takip et· 
miştir. bunda ağır endüstri Komi· 
seri Kosenğoltz, Krestinski ile: 
dış ve ağır endüıtri ve dış tecim 
komiserlikleri ileri gelenfe-ri hazar 
bulonmuılardır. 

Dii§ ııı ıı n uçnklnrınm tt>hdidi al· 
rmdadır . Bundan kurtulmak için 

ı uçak kurumuna yardım gerektir. 
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Göynükde 
Hava kurumu ve 
bayındırhk işleri 

Yaman bir elçabukluğu-
Bir Tuhafiyeci, bir yarıkesicinin vur
duğu paranın yarısını nasıl aşırmıs? 

Göynük : 26 (A.A) - İlparti 
başkanı dün Halkevinde bava teh
likesi bıkkındı bir konferans 
verdi. Konferans dinleyiciler üze-
rinde büyü bir tesir yapmışlar. - Şehrimizde çok tuhaf ve gü suretle uyuşuyor ve bir tenha yere 
bızır bulunın]ar derhal tehlike llinç bir yankesicilik ve açıkgözlü - saparak parayı paylaşıyorlar. 

B 1 lük hadiıeıi olmuatur. Bunun hak B' b" bilr-n üye yazılmışlardır. ağcı ar ~ ıraz eonra par11ının ce ın-
ve Ekiciler ürünlerinin yüzde ÜÇÜ· kında aldığımız bilgiyi aıağıya den ıır olduğunu gören tuhafiye· 

yazıyoruz: · M b l k nü hava kurumuna vermeği kabul cı a mut ıo uğu aragolda alı 
Gezerek tuhafiye eıyası satAn 

etmiılerdir. Ulusal ıaveşta özve yor ve parasının bilmediği bir 
Hacı Mehmet oğlu Mahmut Eski 

rirlıklerle kendilerini göstermiş o· kimıe tarafından çalındığım söy-
istasyon mıntakasında yere serdi- 1 

lın GöynükllUer bava tehlikesini ği mallariyle uğraşırken şoför üyor. 
önlemek içinde i~den gelen bir Zabıta memurları hemen işe 

yardımcılığı yapan Marangoz Re 1 k 
istekle çılıımakta ve diğer ilce- e oyuyor ve çok kısa bir müd-

cep bunun yanına yavaşcacık yak- d 
lere örnek olmak istemektedir. laımıı ve içerisinde doksan bir et içinde Maraogoz Receple tu· 

Göynük : 26 (A·A) - Her ta- lira bulunan çantasını yankesici hafiyeci Ali O"manı yakalıyor. 
rafı bağ ve Bahçelerle çevrili O· lik ıuretiyle çıhp kaçarken ken Çalınan doksan bir lira hiç 
lan Göynük her yıl yeni yeni ba- disini gôzetleyen Hasın oğlu tu- harcanmadan hunlaran üzeriode 
yıad1rhk eıerlerile ilerleme yolun- bafiyeci Ali OsmanJa karşılaş- bulunarak alınmıı ve tuhafiyeci 
dı hızla yürümektedir. diğer yıl mıştır· Durumun kötüleştiğini ve Mahmuda verilmiştir . 
içinde bir fırka ve bir de uray ku· yakıyı ~le ve-receğini anhyan Re- Yankesici Receple açıkğöz 
rığı yapılmııtır. Bir çocuk babçe- cep tuhafiyeci Ali Oımana eğer tuhafiyeci Ali Osman dün hakla-
sinio de divarları çevrilmiş, Bab- susup "endiıini ele verme21e çal· rında tutulan inceleme kağıdları 
çenin tanzimine başlanılmak üzere dığı paranın yansını vereceğini i1e birlikte Cumuriyet genel sa-
Plan beklenmektedir . buodan söylemiıtir. Bunlar oracıkta bu vamanlığuuı verilmiılerdir. 
baıka eyi bir Spor alanı da yapıl•-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
rak etrafı duvarla çevrilmeğe 

baılanmııtır. 

Hava kurumuna 1 

5 bin lira veren 
Vurd severler 

Ankara : 26 (A.A) - lzmirde 
Filibel SiUeymani oğulları, Türk 
bava kurumuna 5000 lira vermiı· 
lerdir. 

Hava kurumu ıeael merkezi 
bu değerli yardımdan dolayi bir 
teıekkür mektubu göndermiştir. 

Maraf tarimerleri 
ürünlerinin yüzde 
ikisini verecekler 
Maraı: 26 (A.A) - Hava teb· 

likesine karşı veritler uaraşda ha· 
raretle devam etmektedir. Bugün 
ilb.ylıkta toplanan Çifciler üıü 
nun ğayri safi yUzde ikisi ve celti· 
gin ğayri safi yüzde birini bava 
kurumuna vermeği kırarlaştır
mııtır. 

Bu karar llbayhk hududu için-
de tatbik' edilectk ve önemli bir 

' 
gelir verecktir. 

O~IENLIER: 

Çıplaklar -·-Denebilir ki , kurulalıdanberl 
Adanamn siirıip gelen bir der· 
dl var; bu uğurda her yll hemen 
ayni dil r.kler yapılır, ayni şikn · 
yeller ileri siirülür ve buna kar
şı bir iki gün yıirıitiilen bazı 

yasaklar da konulur, giidiiliir. 
Fakul az sonra ne lıaman de 
ğişlr, ne de tas .. 

Çırıl çıplak ırmakta yika · 
nanlardan bahsetmek istiyoruz. 

Her yıl bu ylizden boğulup 

giden bir çok yurddaşları yii
reklerimiz sızlıyarak bir tarafa 
bıraksak bile,kanunlarımızdaki 
"Adabı umumiyeye münafl ha· 
rekel ,. diye cezaya çarptırıl

ması lcabederı bu uygunsuzlukla 
polisimizin uğraımasım ve buna 
engel olmasını istemek vazife
mizdir. Çiinkü ırmak kenarında 
azacık lıava almak için oturan· 
larm gözü önünde sıirıi sürı1 
« Çıplaklar cemiyeti ıiyesl »nin 
dalbacak dolaımalarında , bu 
günkii ahldk ve edep telakkile
rimize uyar bir cilıet yoktur. 

Yeni giiven direktörümüzden 
bu mevzua elkoymasını dileriz. 

Tren çarptı 
iki kadın öldü bir erkek 

ağır yaralandı. 

Dörtyol: 27 (Özel) - Dün 
"26 temmuzda,, feci bir tren ka. 
zası olmugtur. Toprıkkaleden sa· 
al altıda kalkan tren (Say köprü · 
ı1i) yesrine geldiği sırada tren 
hattını geçmek iıtiyen ve içinde 
iki kadınla bir erkek bulunan bir 
at arıbaıiyle karıılaşmış ve çarp· 
mııtır. 

Küçük çaylı köyünden Çoban 
Mebmede ait bu arabada kendisi, 
karı11 ve yeğeni vardı . Çarpıştoa· 
dan zavallı iki kadın hemen öl
mtiş, Çoban Mehmet de if•desi ah
namıyıcık derecede ağır yaralan· 
mıştır . 

Hadiseye adliyece el konmuş 
ve incelenmiye hışlanmııtır. 

Rasim Özandaç 

"' 
ltalya hükumeti 

Çukurova spor 

Bölgesi yıllık kongresi 
Çukurova spor bölgesi aene· 

lik kongresini dün bölge eviude 
altı kulubün murahhaslarının iı · 
tirakiyle yapmııhr . 

Kongre baıkanlığma Rıza Sa· 
lib, katipliklere Necati Sepici ve 
Kurt Kemal seçilerek kongre he
yeti ödevine başlam~tır • İlk ön· 
ce merkP.ı heyeti ve sonra fenni 
heyetlerin rapor lırı suasıyle oku · 
narak aynen oaıylaıımııtır . Di· 
!eklerin merkezi umumiye bildi· 
rilmesi de hep birlikte karar ve· 
riJmiı ve seçime geçilmiştir . 

Seçim neticesi ıudur : 

Mmtaka heyetine : 
Başkan ; Coşkun Güven, ikin 

ci başkanhğa Rıza Salih, İbrahim 
Dıplan , Muharrem ve Mehmet 
Oagan . 

Futbol heyetine : 
Başkanlığa : Necati i Sepici , 

Nihat Oral , Dana , Zeki Tarsus· 
tan , Arif Mersinden . 

Uluslar kurumundan Atletizm heyetlne : 
Başkanhğa Muhtar Bedii, Lutfi 

çekilmek mi isteyor? Ali , Nıhat c inhisarda) . 

Roma : 26 (A.A) - İtalya bü· Pisiklei heyetine: 
kômeti uluslar sosyetesine bırak· Başkanlığa Tevfik, Hicabi, 
madan doğu Afrikaımda kendisine Zekeriya, Haıit, Fuad Tarsustan 
hareket özgünlüğü vtrilmek sure- Alıcılk ve blrıicllk heyetine: 
tile kabule değer bir kotarma yo- Haşkınlığa general Salih Avgın, 
lu bulunması mümkün olduğunu Binlı • şı Fevzi, milazım Mehmet, 
ıanm1tktadır. Tahsin Erman ve Mehmet muhtar. 

Hükumet cevenleri Japonya Dağcılık heyetine. Başkanlığa: 
tarafından Çiode yapılan hareket- Hıkkı Salih, Nabi, öğretmen Ra-
lere karıı . daha az şiddetle pro· . 

sım . 
teıto edildiğini kaydetmektedirler. 

İngiliz tkabinesinin Hebeşiı· 
tana Silah fçikarmak için müsaa
de vermekten çekindiği dakika 
danbeıi İtalyan kamoyu İngiltere· 
) e karıı daha müsait bulunmakta
dır. 

Söylendiğine:göre Eden Ce· 
nevrede itidal göıtermek hususun
da talimat almııtır. 

lstanbul ve kebsutde 
bir deprenme 

Ankara: 26 (A.A) - Tarım 
bakanlığı meteoroloji enstitüıün· 
den: 

Bolge hesap enspektörl iiğıine 
Fuat ve Hüsnü . 

İttifalda seçilmiılerdir . Yeni 
trşekkül t-deo heyetlere muvaf· 
falcıyd diler ve önemli işler bek· 
teriz . 

Laval 
ltalyan Habeş hakkında 

bir diyevde bulundu 
Paı is ! 26 ( A.A ) - İtalya 

- Habeı anlaşmazlığı karıısında 
görülen dıı ııyasa hakkında Li
va lın izahatını dinlemiı olan Fran· 
sız kabinesi ne ltalya ne de İngil· Bu ıabah saat 4, 25 de Balike

ıirin 25 kilometre kuzeyinde 
Kebsutda .ve aaat 4, 55 de İstan
bulda 10 saniye devam eden dep 
remeler olmuıtur. Zarar yoktur .. 

1 tere dostluklaranı tehlikeye dü 
ıürmiyecek ve uhıılar ıosyetui· 
nin prensiplerinf! bağh kalacak 
olna.bu ll)'Hayı b,.ğenmişlerdir • 

Tavzih mektupları 
... Q .. 

Bir gazete, balkın menf8at ve 
dileklerini gütmek, uygunsuzluk· 
lara engel olmak gibi yüksek bir 
yurd ödeviyle keodiıini bağh gö· 
rür ve zaman zaman bu ödevini 
yerine de getirir. 

Fakat, iş bununla bitmez. Me
sela siz " ... bu yıl sıtma ba1talığı 
fazladır. Şehirde ve köylerde bu 
yüzden inim inim inleyen birçok 
yurtda~ var. Bataklıklarda anofel 
uçuşuyor. Memlekette geniş kad· 
rolu bir sıtma mücadele teşkilata 
var. Şayet bu teıkilat mevcut va· 
sıtalariyle bu v3kıaya engel ola
mıyorsa işi tlaba genişletip bu 
afetin önüne geçmesi için tedbir 
alııo,, tarzında bir realiteyi ifade 
edrsioiz amma ertesi gün "dairei 
aidesi,, ıöylece bir "tavzih,, mek
tubu göndererek "•yni sütunda,, 
neşrini istemeL te gecikmez: 

" .... Bu yıl ırmeğın taşmaaiyle 
bir çok bataklıklar hasıl olmuı 

"ise de,, vaktinde alıaao tedbir
ler sayesinde sıtma vaziyetinin 

geçen senedeo daha müsait oldu

ğu memnuniyetle görülmllıtür. 

Anofel olan yerler, mticadele 
mıntakasındao hariçtir. Mamafıh 
oraya da arasuı memur göndere· 
rek ıürfe mücadelesine devam 
ediliyor.,, • 

Bilmeyiz ki bu tavzih neyi 
aydınlatmak için yazalmı§tır? Bir 
kerre bataklığlD çokluğu kabul 
ediliyor . Sonra , " sıtma va:ıiye· 
tinin geçen yıldan deha mlisait 
olduğu ,, ıözli , sorumu hafiflet· 
mek tçın söylenmi§ bir söz mahi
yetini geçmiyor . Daha sonra , 
" anofel bulunan Bürllcek , mll
cadele sahatıına dahil değildir 
amma , biz oraya da araaara me· 
mur göndererek sürfe mllcıdelesi 
yapıyoruz . ,, demekle it bitmiJ 
oluyor mu? 
BRzı daire amirlerinde gazete Def. 
riyalına karşı mutlaka bir tavzih 

göndermek· hastalığı bulundğu ita· 
ret iı;in,yulcarıda anlattığım11 mev · 

zu , nihayet küçük bir miaaldir • 
Umarız ki , bazı daire ıefleri· 

miz , gazetenin ancak yurt ve mil· 
let duyguıiyle dokunacakları mev
zulara karşı biraz daha serin kan
lı davranırlar . 

Ve tavzih mektubu gönder 
mekten yine kendilerini alamaz· 
larsa bıle halkın ihtiyacı ve dile· 
ği namma dabı ne yapmak müm · 
kün olacağını bir kerre daha dB
şünüyorlar . 

Ceyhana bir orta 
mektep lizım ---

Ceyhan: 27 [Özel aytarımız· 
dan] - Her alandaki varlıklarile 
bir örnek olan Ceyhan, ne yazık 
ki kültür bakımıodaa epeyce yaya 
kalmış bir ıudır. 

Geçen nüfus sayımını göre se
kiz bia nüfuı kapsalayaa (ihtiva 
ede) ve şimdiyıe belki onbir bin 
nüfus taıı yan koca Ceyhanda, biri 
tam devreli, diğeri dört ıınıflı 
olmak üzere ancık iki o~ula var· 
dır. Ve 935 okuma yilında 610 
irdemeni olan her iki okulanıa 
mezurı sayısı 27 dir. 

KültOr işyarlığının esas kay· 
diaden aldığım bu sayı, şar ntifu. 
su ile karşılaştırılacak olursa bu 
iıin ne kadar içler acı11 olduğu 
görülebilir. 

lıte Ceybandı koca bir yılın 
kültür faaliyeti hu kadar dar bir 
çerçeve içerisinde kalmıı bulu
ııuyor. 

- . Gerisi ıiçüncü saya{ da --



.)tlyfa 2 

~JBarbaros ve 
Şarlkenin bir Rüyası 

- ----. ..... ___ _ 
Çeviren : N. C. Güven 

4-
Fakat billıussa güzel koku i· hktan dönme Hasan ağa adınd• 

çin bayılıyordu . Bir savaşla oğ- ı biri i idi • 
luna yenilmiş ve kaçarken etraf- İşte Hasan ağanın hikayesi : 
da bırakdığı koku sayesinde oğ · Bir gün Barbaros yine deniz·: 
lu tarafından takip edilmişti . de dolaşıyordu . Bu ihtiyar kar-
Nıpoliye kittiği zaman bir gün tal, denizin üzerinde kanat açtığı 
kuvvetJi baharlar]a yaptırdığı zaman ya önüne çıkan bir gemi 
bir yemekle bütün mahalleyi ne ciyi pençe~ioin arasına alır vey• 
fiı bir koku içinde bırakmiştı. bir şehrin üzerine konardı. Fa 

Oğlu kendisini tahttan attığı kat bazında onun adı küçük bir 
zaman ormuştu : kuş ta olabilirdi . lıte o günden 

- Canını mı alayım, yoksa böyle bir ıey oldu . Barbarosun 
yalmz g<Szlerioi mi ? korsaolau Sardünya kıyılarında 

Bu, güzel koku amatörü her sürüsünü yaparak dolaıao kü 
halde gözsiiz de hayatın tatlı o- çük bir çobanı yakalamı~lardı . 
labileceğini düşüoerek kör olma- ilk önce küçük çoban iyice bir 
yı tercih etmişti • dayak yedi . Fakat bundaa 

Sefabatın her çeşidine kol aç- sonra bışlıyan bayatı hiç te şika 
tığı halde sağlam ve dinçti. mü- yet edilecek hir tekilde geçme· 
Jcemmel bir bioicl idi . Mızrak di . Yurdunda kalsaydı ömrünün 
kullanmakta da çok ustaydı. ıoouna kadar sürü gütmeğe mıh· 

Ömrünü Sicilyacla kendini gör· kum kRlacak olan bu küçük ço 
meye gelen İspanyol zıbitlerine ban, Türiclerin elinde üolil bir de 
batıralannı anlatmakla geçirerek niz kurdu oldu . Fakat yola çı· 
bitirdj . kar çıkmaz rü1.gar esmeğe baıla· 

1541 Şarlkeo, Barbarosııo bük- dı · imparatorun gemisini Bani 
mliran olduğu AJjeyi almak iste· facio'ya kadar götürebilmek için 
di . Barbaros burayı uısüharek~ mutahassıs kürekçileri bir araya 
yıdarak Sicilyayı. İspanyayı ve toplamak lizım2eldıi . Şarlken 
Balear adalarını buıca kesiyor- buradan Sardünyaya geçti • Bir 

d müddet burada beklemek için u • 
İmparatorun Barbarosla çar . kaldı . Köylüler burada kendisi· 

pıımak için böyle bir zaman geç- ne yeni doğmuı iki ba§lı bir de
mesi şaıılacak bir ıey gibi görü na takdim ettiler · Bu bir hayır 
nüyor . Çünkü bu sıralaıda Al- falı olarak t~fıir edilmedi . Kö 
manyadaki durumu çok sıkııık- tüye akibet sezildi . 
tı . Birinci Franıuva da İtalyaya ı:ib yet imparator bütün do-
doğru inmeğe hazırlanıyordu . nanmalarıo loplaodığı Majarka 

Fakat HıristiyRn preoslerinin vardı . Buradan da Alje'ye doğ 
darbelerini geciktirmek için biz ru yola çıktı : Hiç §Üpbesiz bu 
zat Müslümanlara taarruz gibi çok heybetli ve debdebeli bir 
bir çareye baş vurmaktan başka manzara idi . Beş yüze yakın ge-! 
yapacağı bir şey de yoktu . Bu- mi denizin yüzünü örtmüştü. Gc-
nuola beraber diğer büyük Lir mıler evvelce k11rarlaştırılan bir 
tedbirsizlik daha işledi : Projesi- sıra ve tertipte ilr:rlemeğe çalııı-
ne, denizin çok nadir uslu oldu- yordu · 
ğu bir ay olan birinci teşrinde baş· imparatorun sağıuda ve pa-

l d ıh · · 1 D pauıo solumla da Malta •uvılye-a ı . tıyar amıra ı oria, ken - ... 
diıinden biraz beklemesini dile lerioio S{ mi:ıi gidiyordu . Ge 
di . İmparatorluk orduları kuman· milerin mürc:ttebatı , askerler ve 
danı Mavki Güas da bu (ikirde esirler on iki bin ki§iyi buluyor 
idi. Papa ikinci Pol bir nevi (eh du . Karaya çıkacak ordu ise 
li aalip) sav.şiarını teşvike mcc- yirmi dört bin& buluyordu . Bu 
bur olmakla beraber imparato· sayıdao beş bini Alman , altı hi 
ra ilk bahara lcadar beklemesini· nı İspanyol , be~ hini İtalyan , 
tavsiye itti . İhtiyatkarlığa fazla bin ıüvari , üç bin gönüllü ve bu 
ihtiyaç vardı . Çünkü gemiler çeşit sa' aılarda ihtisas sahibi ol· 
denize pek mukavemet edemi- muş ve c •sıuetlerile ün kazanmış 
yor ve ancak m•yısdao eylille yüz ellı Malia şüvalyesi vardı . 

Havl biraz sisli olmakla beraber 
kadar tehlikesiz yüzebiliyorlar· çok güzeldi . 19 eyliilda hıruti· 
dı • yan dooanması Alje'ye doğru iler· 

Şarlken lıiç bir şey ve hiç kim· Jiyordu . 
Bl'yi dinlemek istemedi. Hunun _ Sonu var _ 

.. ~-~-sebebi; kara adamlarının kara
da ne kadar kuvvetli, tedbirli o
lur1B olsunlar deniz tehlikeleri Yurdda şiddetli sıcaklar 
hakkında büyük fikiıleri olmaması 
idi. 

imparator belki \de yaptığı 
s•vaşın kudsiyeti yüzüodeo Tan· 
rınm kendisioe yardım edece~ioi 
dOşünmüştü . Lükte üçüncü Pol
la göıüıdükten soura Şarlken yo· 
la çıktı . 

Blitün donanmalar için bir 
leıme yeri Majork du . 

Burada karıı taraf oıduıuna 
kumaoda eden adam hakkında 
bir kaç kelime söyliyeyim : Bu 
adam, Barbarosua kendisi değıl
di . Çünkü kaptın deryalık öde· 
vi onu lstanbulda alıkoymuıtu . 
Bu •dam Barbarosun kumandan· 
lauodan ve evlatlığı , hırıstiyaıı-

Aakara : 26 (A.A) - Tarım 
hakanlığı meteoroloji enstituıun· 
deo: . 

Orta Anadoluda gök yüzü bu
lutlu bava sıcaklığı bir gün evvel· 
kine göre 2 7 Derece dı.ba dü§fik 
tür. 

Yurtta Luğün en yilksek sıcak 
lık Diyarbekirde 40, Malatyada-
39, Adanada ,3(), Kilis ve Nazilli· 
de 34 Derecede dir. 

r'------------·----
Yarın 

Sebze Ye eşya sergisi Kuru 
köprüde açılacak ve. akşama 
kadar efirecektir. 

Tftrk 6Sz6 

Şehir Duyukları 
.. 
llbaylık katında köylüyü soyanlar tutuldu 
Dün bir işyara istiklal 

madal)'ası takıldı 

Milli mücadelede büyük ya
rarlı~lar göstermiş olan şehrimiz 
icra dayresi ikinci işyarı İsmail 
Hakkıya dün ilbayhk katında ilbe· 
yi veicili Zeki Yılmazın öoünde 
tümen komutan vekili Albay Falı· 
ri tarafından tiirl"n!e istiklal ma
dalyası takılmış~ır. 

Çalına_n paralardan yüz yetmiş 
altı lirası meydana çıkarıldı 

--~------... ·-----------

İsmail Hakkıyı kullarız. 1 

DUn geçen uçaklar 1 

lsldhiye ilcesine bağh güllü 
büyük köyünden Ali Haso oğlu Re 
su) adında birinin sığırlarını sat· 
mık üzere şehrimize gclirkan Kar
şıyakada sakızlar ura mı oda bir 
ağacın altında uyuduğunu ve bu 
sırada tanımadığı bazı adamların 

yanına gelerek jiletle mintanını ke
sip içinde dörtyüz teksen bir lira 
parıısile bir altın yüzük hulunnn 
çantasını çalıp kaçtıklarını ötey 
gün yazmıştık. 

Dün sabah saat 5,30 da han· 
gi devlete ait olduğu belli ol 1 
mıyan iiç uçağın Karataş üze · 
rinden geçerek Meis adası isti
kametine doğru gittikleri görül · 
müştür . 

Zabıta şikAyet üzerine hemen 
meseleye el koymuş ve hunu ya
panları oraştırmoğa. başlamıştır. 

Lokantalarda 

Yemek fiat larında ek
siltmeler yaplldı --

Uray encümeni; tehrimiz lo· 
kıntalarında satılan yemekleıia 
listesini gözden geçirmit ve tim· 
diki yenilecek maddelerin fiat 
!arını göz önünde tutarak bugün· 
kil yemek fiatlarıoı babalı bul· 
mu~ ve bunların her porayo· 
nuudan iki buçuk kuruş indir· 
mittir . 

Bakımsızlar 

Ağrı ıekavetinden suçlu olarak 
buraya getirılip de muhakeme 
ıonuad" beraet eden bir çok 
adımlar yağ camiinde yatıp kal
kıyorlar . Buolar arasında çeıit 

Ç•§İt hastalıklar alıp yürüyor • 

Bununla ilk önce 1Jğhk ve sos 
yal yardım direktörlüğünün y•
kındaa ilgilenmesi beklenir . 

Kumruluda bir adam 
öldürüldü 

Kuru ulu koyündc oturmakta 
olan Mılatyanın Petürke ilcesi 
halkından Mehmet Sait oğlu Ömer 
Zcavi ayni köyde oturan lıemıeh· 

risi Haaan oğlo Kadriyi kama ile 
vücudunun muhtelif yerlerinden 
yaralamak suretiyle öldürdüğü 
haber verilmesi üzerine Cumuri
yet genel savamau yardımcı11 Ha· 
ha ve hüküm~t doktoruna veka · 
leten uray.doktoıu Cemil Kumru
lu köyüne irİderek lazım gelen 
muayene ve tahkikatı yapmış ve 
ölünün gömülmeaiae izin vererek 
şehrimize dönmüılerdir . 

Katil Ömer Zeıvi öldürdüğO 
Kadrir,in ırzın• tCc!lvüz ve kendi · 
sini daima takip tll ğindeu çıkan 
kavga sonunda öldl.. ıfüğüuü ıöy· 
lemiştir . 

Kamaaiyle birlikte Cumuriy~t 
genel savamaohğma teslim edilen 
katil ıo,guya çekildikten ıoora 

ıevkif edilmi9tir . 

Asfalt yol yapıhyor 

Yunaniıtandarı getirtilea as· 
faltlarla yeni istasyon yolumıa 
onarılmasıoa başlanmıştır . Bu 
yol biter bitmez ötekiler de yapı
lacaktır . 

Ehli hayvan sergisi; 

İlimizde her yıl açılmakta olan 
ehli hayvan sergisinin hu yıl da 
10 ikinci teşrin ayında açılaca
ğı tarım bakanlığından İlbaylığa 
bildirilmiş ve buna ait ikramiye 
paralariyle proğramlar da gönde· 
rilmiıtir. 

Ceza görenler 
Uray emir ve yasaklarına uy

gunsuz harekette bulundukların
dan dolayı: 

Fabrikacılar ; 
Formüle aykırı un ıatan fab 

rikatör Salih ve Cumuriyet fah· 
rikası sahibi Ahmet elliıer liu. 

Et kaçalccıları ; 
Kanara dııında hayvan kese· 

rek et kaçakcıhğı yapan Cavlak 
Salih oğlu Haeao tlli , Çinler Ha
cı ve canbaz Ahmed Cemal on
beıer lira • 

Hancılar; 

Uray kararına uymıyarak han
larını beton yaptırmayan Edirne 
hanını tutan Muhiddin, Hilal ha
nını tutan İsmail, Niğde h•nını 
tutan Hakkı birer lira para cez•
ıile cezalandırılmışlardır • 

Furuncular ; 
Dokuz kerre üst üıte hamur 

ekmek yaparak halka satan Saffetin 
furununun yedi ve Tevfik oğlu Ah

medin furununun beı giln mild· 
detle furuolarının kapatılmasına 
karar verilmiıtir . 

Muhtelif t·snaf; 
Eski buğday pazarında 1.'ört, 

Keçeciler içinde iki, Tarsas ka
puıu civaunda dört , ve Beledi 
ye caddesinde altı esnafın dük
kanlarını pis tuttukları görüle· 
rek hakluında zabıt tutulmu~ 
tur . 

Ca ket hırsızı 
Bekçiyi görünce taban
ları yaCjlayarak kaçtl 

Ötey gün sabaha karşı Döte· 
me uramında bir adamın elinde 
iki ceket bulunduğu belde yö · 
rümt kte olduğunu gören bekci 
buna durmasını söylemiştir . Bu 
kim olduğu hcJli olmıyan adam 
bekcinin bu tözü üzerine caket· 
leri yere atarak tabanları ya~
laou§ ve karanlıktan istifade et· 
mek suretile bir köşeye sapup 
gözden gaybolmuştur . Yapılan 
incelemede bu caketlerio o oram--
da açık bir yerde yatmakta olan 
MuH ve Mehmed adlarında iki 
kiıiain olduğu anlaşılarak ken
dilerine vuilmiştir . Bo kim ol
duğu anlaıılmıyao hırsız zabıtaca 
aranmaktadır . 

lrmağa dökülen çürük 
sebzeler 

Sebze pazarında toptan satıl · 
makta olan bir k11ım sebze ve 
meyvııların yeı.ilemiytcek dere 
ccde çürük olduğu Uray doktoru· 
nuo muayenesiyle anlaıılmı7 ve 
Uray zahıtaıu tarafındın ırmağa 
döktürülmüttilr. 

Aradao çok geçmeden bu işi ya· 
paolo.rdan Reşit oğlu kel Ali ile 
Kö~r adrndaki iki kişiyi yıkalamı§ 
ve Üzerlerinde kimin olduğu anla
şılamıyan yüz yetmiş altı lirayı 
bularak almıştır. Bu iki allaın Kar
şıyakoda oturmakta ve hiç bir işle 
uğraşmıyon geçmişi bozuklardan 
dır . 

Bunların daha bazı arkadaşları 
olduğu da tesbit edilmiştir . Zabı · 
tamız kaçan bu adamların izleri 
üzerinde bulunduğomlan bugün 
yarın bunların da tutulacaklarına 
şüphe yoktur. 

Duygusuz bir ana 
iki ayhk çocuğunu 

b1rakıp kaçtı. - -
Bakıraıadı uramıoda otuı•n 

ve amelelik yapan Ahmet oğlu 
Mehmet polis karakoluoa giilerek 
karısı Mehmet kızı Zehr•nın iki 
aylık çocuğuau ilzerine bırakarak 
bilemediği bir yere kaçtığını tiki· 
yel etmiıtir. 

Çocuk Doğum ve bakımevine 
gönderilmiştir. Zehra aranıyor. 

Et fiatları 
Buglin ıehrimizde satılmakta 

olan etlerin fiıtları komau ilceler
dekl et fitıtlarına göre çok pab•
lıdır. 

Kasapların bu fiatlare bir mik
dar indirmedikleri takdirde Ura· 
yın ekmeklerde oldutu gibi huaa 
da narh koyacağı haber alınmııtır. 

Ôlüm mahkumu Ayşe 

Yanında çalııtığı hanımı Du 
du ile çocuğunu öldürdüğünden 
dolayı şehrimiz ağır ceza h•k ye· 
rioce Uç kere öliim cezHına mıh· 
kum edilen Karsantıh Ane hak· 
kındaki son bükmiln de yine tem 
yiz hak yerince bozulduğu haber 
veıil mektcdir. 

Saylav Ali Saip 

Urfa ıaylavı Ali Sıip Ankara 
dın şr brimize gelmiştir. 

ihtisas hak yerinde 

Bu ayın birinden 27 sine ka· 
dar lhtisa. hak yerine on dokuz 
kaçakçılık doıyesi gelmiş ve geçen 
aydan devredılenlerle birlikte kırk 
altı dosya karara bağlanmış ve 
bu ay içinde on kiti hakkında tev
kif kararı verilmiıtir. 

Kama tHşıyan kabadayı 

Kuyumcu Cemal oğlu Abdili 
vahabıu üzerinde kama taşıdığı 

görülerek ahnmıt ve hakkıoda 
zabıt tutulmuştur . 

Kara don geymiş .. 

1ıtiklal uramında oturan İbra
him oğlu Selim adında birinin 
yasağı diolemiyerek kara don gty. 
diği gö: ülmüt ve hakkında kanu· 
ni takibat yapılmıştır. ,. , 
1 Gök gözetlemesi 1 

Dün ögleden ıonra okunan 
tazyiki neıimi 754 milimetre o· 
lup en çok flıcak 34 ve en az 
ıncak 22,5 santigraddı . 

Rutubet vasati yüzde 55 o 
lup rüzgar güney batıd•n aa
niyede 4,5 metre hızla esmiş
tir . 

Sıiel gök gözetleme durağı 

28 Ttmmuı -~ 
Edremit ve A'f'alık 

o~ 
Bu yıl da dışarıyı 

milyon kilo zey 
satacak 

Ayvalık, Edr&mit ve 41~ 
dan her yıl dıı me~I• JJ' 
10,000 ton zeytinyağı ıbr~ 
mektedir. ~ 

Bu yağların lzmire d'1 
tek ihracı fazla masraflı ol ',J. .. ,,r 
dan yağlar k•yık , mot~1 ( ~ 
kenli gibi deniz taşıtları 1~ 
kil vaaıtalarla ) Midilliye -,,__ 
mekte , Loid riyeati•0 1~ 
sının lıt•nhuldaa döoeO ~ 
rln• yükletilerek dıt 1111 

re götüriilmektedir • Jj/ı 

Deniz yolluı işJetPI• 1~~ 
nin İzmir acatası ; bu Y~ 
mir limaaına getirilerek dl' 
yeıtiao vapurlarına bu:,; ., 
lctilmcsi ve ihraç edil ~il' 
tetkikler yapmaktadır • '!""' _J 
ouo için bazı tef•~ ~ 
bulunmu§tur . " 

Loid Tiryeıtino v•pd' ~ 
her ton zeytin yatını iJj) ~ 
almak istemektedir. V• ~rr.J 
diğine göre Edremid'~e 1~ 
tan Midilliye göndenl?' 
bu fiata •lmakta ve go ~ 
dir • +111'!.J 

Halbuki yapılan tfrl""..1 
göre , yağlar İzmir• ~ ~ 
limanımızdan yllkleaec~J 
man ve tı§ıma aıd' oJ•' 
başına 865 kuruşı 111ıl J 

tadır. . "'~ 
Deoizyolları lzmır 

yağ taaımağa nıabıuı 
( vısıt•ların ) lıtaa~ 
Ayval.k ve · Edremi'd• ' 
vapurlarile par•ılı o~ 
rilip doldurludakta~. J 
re yine parasız ge&irı.1111 
manda bop.ltm• ve yP 
daba az para verebil~ 
le bu yaği•rı Loid Ti? 
iıtediti fiata aatmrk 
lacağını teabi t etmİf~d; 

bunun için ae oekil ~ 
edilmesi lizımgelclil'. ~ 
denizyollara igletme ~ ... 
keıiae bir mektup 
müıade ıstenmittir • 1 

Yazılan ve istenen~ 
de edilirse her yıl JO, 
tioyatı İımirden ibr•ç 
ve böylece iıçiler• if ~~ 
bi ulusal bir aceDta •' Jf 
leri idaresi de a11ğla0dl 

tır. "' __ Arıa 

Bir Amerıkafl •( . .,or• 
Ü~/ 

V atinğton : 26 ( 1'~ 
meselesi hakkında ı• 

0 
,:;_ 

ga mememıır koı:ni•1° # 
Jenlerinden ve AJ .. ,,;.rl 
Nuye; gazetecilere de 10 ; 

Birletilc Amarik•:., ~ 
ber türlll muharebeO 
kalmak olmalıdır. 

Hebsburğıar rrt• 
atrafı11d" 
~<.IJI 

Londr•: 26 (A~tır.~ 
ajansı Viyanadaa ,~ 

I•' Siyaı•l görmr.n ~·" 
lerde Habsburğlar~ ~..-;, 

rilmekte olan ıoiıJk ~ :..d 
hayret içindedirler. ıf,ırı 
içinde üç A vustur1• et~ 
nlberğ, yukarı AV~t1t1"~f 
Hıbsburilarıo A"11;r.-
meleıioe karııt old 

miştir. t)~ 
Uluslar k"'ot 

~~ 
2
6 (A·~) ........ _ 

Cenevıe : ,,,, 
konsey liyeleriae f l)P~.,t 

. t'-J 
Telğrafta koosryıo '1 1 

31 Temmuz vey•b~.
l•rihleriDi öneri__.,. 



Konya mektubu 
~ kııraklığında işe y~rayacak yeni yeni barajlar 
dia -:-~u ~zmanı atanacak - su ~şleri için_ müheo· 

ıelirıldı- llbayıo ay.tarımıza b· r söylevı . ,,, [ .. 
, .. _ ozel ] - Konya ili· 

•1t he· 
~~k rı •firen .susuzluk 

1ııı_ dorunıu"un düzeltil· ,.,, ·u 
iL.. - 1 llliz tarihinde ilk 
·~lllız s 
lı:" lltQ ' ıyın Cemal Bar-
~,,... P olnıuıtur . 

f't ıı • koca bir yurt böl· 
~d llltırıuz kıldığı çağ· 
0~trın ne acıklı du

nu kendi gözleriyle 
11 • bu acıklı durum· 

Jl tQ .. l' b" onem ı ır amıç 
-...:ır. 

et ltba~tndırhiı ve bir 
~l ~111 olen Cemal Bar· 
\ı ~lerio ilçe ve kamun
!'ı-eı~ köylere kadar gide

ttn ~il ara§tarmaktı ve 
d ltlı§aıeıi için özden 

• lr . • 
J iti . içın yllksek tarım 
~tlnınlırından ieoloji 
laaıon ve labratuvar 

"--.. A1-etle beraber yap · 
,,._, l911ıa gezisinden dö 
"ttit ıdan Tür,k Söıll aıh
~ ille dileğinde bulun· 

~J•lllız , geziıinde 
tı. ~~~luı bildirmek lut
~~....._.t.ılır 
~- •r~i .. _ ... : . 
·~ Sılımonla Beyıebir 
~ "Ptıiıaıız gezide , &o· 
~~ d6f6adllğllmüz gibi 
~ 8•Jtehir gölüne ikı· 

d •ıulıladıiımız itleri 
•on 
16 

ay gördn . ~ 

..._,. lr 1• aktı~ı zaman , 
~"-~ a'11ıklınndan biri· 
S:~"-nı olacak ve su -

her zaman bol ıuyu 
~ r. 
~Ojı; 
~~d~-.ıaıını bizim mu
~ içi, llıiiz yeri profHör 
· ~l!'ile lırnanıea muvafık 

~., C~lc boA-azın i,lci yö • 

~ 
1 •rın mukavemeti hp 1 

\ ~.~ lbıyıcağı ribi ' ıu-
11.ttj 

1"'1nclın da çok zen· 
olacalrtır . 

o.S~ de •tınan muV1fa. 
'İ\let1 P burııınıa plin 
~•ıt,tıin hazırlanmasına 

._. ,.~ıltnııtır . 
volgeı( . 

el • 
~~l'o:,,~raj yıpalmaıı 
~l or Yônündtn mu 

a'"u ~ .\_razıaın duru 
~L..... ' 8Jdan istifade 
.~ bi:llluldu. Fakat son 
~~' ~ar•r verilmek 
~'•t tvlıetin ar.ıtır· 

Met •raınana gitme-
11 •tdi 

' "- ''•tt • İıı~ "'il b&1 ır~a~ı sonuçla-.-.,i d .. ae ıçın yeniden 
"tiionıccektir . 

"'·· 8e l\\ '-t 0j11 
Ytebir gölllyle 

'L ~"'-.ı· Pb· 01ınadığı ko , ""'l ' lr . . ıııı:~1._d, . l§tı • Uzma· 
~ tltt O laı ıra1tırm1Bı 
~~"'•d br~klarla Bey· 
::..q, ~ 1 hır ilgi bulun· 
~" a' ~br-.kda bulu

b,1~111 Çtıitten olma
L Ofd' delillerle bu 

~, .. ,~ tı. 
"- '- ,,1 Y.ların yıkılma· 
'-1,'-~t,, mı, derin kuyu-

~~~·- "lllııtır . 
,~._dae telcilde fayda-
~ : ~ı,,. ~tofeıör rıi)O 
~ •1aı ••!atacaktır. 

L. .. ~·ı~ _. .... ._~,d 1 bo .. 
• da b l•zının kapa . 
t\ h •raJ· ya 1 • ' 

l · ("'•of pı masa. 
~ eı .. 

tt' vi~di1•1t Ur , bunu 
'it •1ıı 1 Orıdaa bir 

llr Bulasan de 

resine toplathrılıcak ve bu ıu

Jarla Adındı , KoJukııa köyleri 
ile çevresinin sulanması korunmuı 
ofıcıktır . 

Be~ göz suyu : 
En önemli duracağımız itler· 

den birisi beı göz suyudur • Bu 
su saniyede bir metre mikabı su 
vermektedir • Bu su oa metre 

yükseklikten dü§ürüldüğll taktire 
bundan l:.ia beygir kuvvetinde 
elektrik alıoahilecektir .• Burada 
yapılacak elektrik kurumiyle çev

reıinde hulunsn bir çok yerler· 
den muharrik kuvvetle su kuyula 
ranta işletilmesi kabul olacaktır 

ki, bunan da kilovatı anc&k beı 
parayı mal olacaklar . 

Sarayönü çevresi beı gözle 
faydalandığından hu bölgede eaa 

sea baraja ihtiyaç yoktur. Profe
sörün kaaaataaa göre ova altındı 
ki sulardan iıtifadc kabildir • Ne 
ıurctle itin başarılma!ıı husuıun
dı profesör Salamon ayrıca bir 
rapor yazacaktır . 

Cihanbeyli bölgesi : 
Buradaki - in - ıuyuylı da 

baraj yapılmHma imkln olmadı· 
iı sonucuna eriıilmiıtir . fakat , 

baraj yapılmam11ı muhakkak suyun 
yokluğu demek değildir . 

Bu gibi yerler için!de ayrıca 
tedbirler alınacakt1r . Uzman bu· 
oua için düıüncelerini bildirtcek· 
tir . 

Jeoloji enstitüsü: 
Koayamızıo sürel su durumu· 

nu :arattırması için burada bir 
kurum olmaıı gerekmektedir • 
Bonuo için de bir Jeoloji enıti-

tüsü kurulmasının muvafık olaca· 
ğı dütünülerek Almanyada sıı İf
lerile çok ün almış bir uzmanın 
getirirmesi ıçin bakanlığa di 

lekte bulunulmuıtur . Böyle bir 
kurum ve yetiıtireceği fertlerle 
ıürel araıtarmalar, sondajlar ya· 
pılmak, su itile ıavaımalıc ve yur
du güldürecek ıonuçlara varmak 
kabildir .,, 

Bu kıymetli bildirikte bulu
nan İlbayımız bir dakika dur· 
dular te bu ıözleri de eklediler : 

"Su itinin batında ulu baıba· 
kanım1Z1n bfiyilk yardım dileği 
olduktan sonra biz de ödevimi
zi yapmakta biltün gücllmüzü 
barcıyacağımız çok tabiidir .,, 

Sayın okurlaram, görülüyor ki 
ilbayımız Gemıl Baulakçı, su it· 
lerini bqarmalc içın geceli glln
düzlü hü1ük ve anlayıılı bir e
mek ve çıJııma ile bu işi başar· 
maya uğra§ıyor • 

Kurak ovamızın da yetişebil
mesi , ıulaoaıaırnı özden diliyen 
halkçı Cumuriyet hükumeti, yurd
dıııa kılkınm11ıaa genliğine bü· 

tlin k11dretile çalıomaktadır • Bu 
çahım• geHıi güzel bir sınaç de
ğil, bilgi ile, fen ile, pılanla yapı
lan bir · ıtir • 

Çok nbada ba güzel dütO· 
aü§lerin ve· çalaımalırıa gerçek 
ıonuçlarını görmekle kut du
yacağımız kuıkuıuzılur . 

Çok değerli İlhayımıza bildi 
riğinden ötürü sonsuz te§ekkür. 
!erimi sunar.ak ayrıldım : 

M. Oskay 

~-------------...-~----------
Samsunda şar kurulu 

seçimi 
Samsun · 26 (A.A> - Şar ku. 

rulu için yapılan aeçim bitmiştir. 
Parti adayları oybirJiğile kazın
mııtır. 

(TtlrkSISztl) 

Türkiye müsait bir 
sürüm alanır 

KamAl Atatürkün , ekonomik 
p14nanı enerjik bir şekilde tatbik 
ettiği Türkiye1 bir çok bakımlar
dan Almanyaya benzeyen bir va
ziyettedir. Türkiye, proğramım ta
yin edebilmek için fazla miktarda 
ithaldt yapmağa mecburdur . Fa-
kat tediyat pl4nçosunu korumak 
için de mümkün olduğu kadar mu-
vazeneli bir ticaret plAnçosuna ma-
lik olması lazımdır. Bu yüzden, Al-
manyanın güttüğü tecim siyasa· 
sını takip ederek mümkün olduğu 
kadar • müşterisinden satın alma. 
ya ,, çalışıyor. Almanya ile fürki-
yenin bu önemli esasta birleşmiş 
olmaları, son se'lelerde Türk--Al-
man tecim münasebetlerinin inki-
şafını temin etmiştir. Her iki mem-
leketin 1934 senesindeki genel dış 
tecimi, bir sene evveline nisbetle 
yüzde 60 fıızlalaşarak, hemen he-
men bütün Türkiye dış teciminin 
üçte birine baliğ olmuştur. 

Bu fazlalaşma Almanyada, ih· 
racatının yüzde 40 nisbetinde faz
lalaşmasile, Türlciyede de, Alman
yaya ynpılan ihracatın yüzde 80 
nisbetinde çoğalmasile tezahür et
miştir. 1935 yılının ilk ü9 ayı zar
fında Almanyanın ihracatı , geçon 
yılın ayni aylarına nisbotle yüzde 
11 bir fazlalık göstermiştir. 

Diğer tarAftan Türkiyenin ih
racatı ise, yüzde 190 artmıştır.Fil· 
hakika bu miktarın ımevsim ile çok 
büyük bir alAkası vardır. Zira Tür
kiyenin ihracatı; daha ziyade zirai 
maddeler üzerinde ( meselA tütün 
zeytinyağı ve saire ) toplanmıştır. 

ilerideki ihtimaller göz önüne 
getirildiği zamım , bunların daha 
müsait ve ümit verici bir ıekilde 

olduğu görüoiir. Almanya dış tc. 
cimi için şans telakki edilecek iki 
önemli nokta vardır : 

Bunlardan biri Türkiyepin ikinci 
beş senelik p1dnı,diğeri ise Türk
Fransız dış teciminin inkişafıdır • 
Birinci beş senelik pldnın münha
sıran memleketin endüstrileşmesi 
ile al4kadar olmasına mukabil , 

ikinci beş senelik plan mudeoiyat 
ve elektrik kuvvetinin inkişafile 

meşgul olacaktır. Bu maksntla,ma
deniyat ve elektrik ekonomisi içın 
birer tetkik enstitüsü tesis etmiş
tir. Bu enstitüler, yeni bir jeolojik 
haritanın neşri, petrol burguları, 

mevcut kudret menbalarmın araş
tınlması ve bunların rasyonel bir 
şekilde işlatilmesinin temini gibi 
işlerle meşgul olacaklardır. 

Bu işlerin finansman&nı ilk ser-

Ceyhana bir Orta mektep lazım 
- Birinci sayfadan artan -

Ceyhandı gerek devlet teıki· 
litı ve gerekıe sosyetelerde en aıa · 
ğı 160 işyar bulunduğuna ve bun 

!arın hiç değilse ikiıer çocuğu ol
masına göre ancak bu okulalardan 
birisinin memur çocuklArına bile 
yetersizliği d6tünülecek olursa 
gerideki büyük kütlenin yavru
ları nereye S•ğacak ve nerede O· 

kuyıcak .• 

Kültür teşkilatı bu seneki mü· 
racaatların çokluğuadıa ve geri 
çevirmemek kaygusu ile blltün 

sorava (mesuliyete) kanat gererek 
ve esen kaidelerine göz yumarak 
ıaoıftıki mcvcudlan faılalaştır

mışsa da yine isteklere karşılık 
olamımiştır .. 

İki okula ve bu dar kadro, Cey
h1010 kültüre olao isteğini gide
rememektedir. işte bunun içindir 
ki şara tam sınıfla daha iki eku· 
ladan bışkı bir de orta oku~ li· 
zamdır ve bu, Ceybanıo en büyük 

yarası, eu içten isteği ve en can-

dan yalvarışıdır .• 
Ceybana balcı pek ıapa ka

lan Oımaniyede bile bir orta oku
la var ki, Çukuroyanın transiti 
olan Ceyhaoda orta okula olmama· 
sı ş•ıılacakların en batıdır .• 

Geçen seneki parti kongreıin· 
de göze alman bu it için bili bir 
giri§meye geçilmediğine bıktlusa 
yiue bu sene de bu orta okul iıi 
nin geri kıldığı "nlaşılır. 

Orta tahsilini yapmak için 
gurbet illerdeki metrUk medrese 
köşelerinde, ve şunun bunun ya· 
oında bir eığınh gibi yaııyan 
çocuklarının Ceybandı okutula -
bilme8i için bütün Ceyhanlılar bu 
uğurda her türlü yardıma da hazır 
bulunuyorlar .. 

Nihad Tangılner ____ ._....,... __ 
Ankara bisikletcileri 

Ankara : 26 ( A.A ) - Üç bin 
küsur kilometre uzuuluğundıı bat~ 
gezisine çıkan Ankara bisikletci-

- leri:dnn:§ehrimize dönmüşlerdir ... 

Adana Borsası Muam.~leleri 

ZA 

CİNSi Eu az 
SntJlan tikdar 

IC. S. s. KUo 

YAPAGI 

~B_e~y•~z _____________________ , ____________ ~ı--~--ı----·~-------------------1 Si vah _ _ 

Ç t G 1 T 

•-~_:_:~:~re_s-,;o;-~=----------ı-------------~ıj·~=~--------------
Yerli "Yemlik" 

., "Tohumhık .. 

HUBUBAT 
Bu~day Kıbrıs 2,57.5 3 

" 
Yerli 2,50 3,20 

" 
Men tane 

Arpa 2,50 
Fasulya 
Yulaf 2,55 2,60 
Delice 
Kuş yemi ·----- -·----------· 
Keten tohumu 6,75 
Mercimek 
Si sam 

600 
550 

Santim Ptne - Liret 10 Temmuz Vadeli 6 56 
Rayşmark 1 

1 inci T. Vlldeli 6 19 
Frank .. Fransız,, 

6 80 Hazır Sterlin "logiliı,, 623 
Hint hazır 5 71 DolRr "Amerikan,, 79 
Nevzork 11 62 F rauk ~·Isviçre,. 

Yazbk sinemada 

bu akşam 
Günlor<lenberi beklenilen Berlin operası Tenoru 

Richard 1 auber 
tarafından temsil edilen 

03 
98 

50 
60 

Kadınlara la anmam 
büyük film 

Gerek mevzu vo gerekse şarkıları ila halkımızın giinlerco dilinde do· 
laşacağı bu filmi görmemek en büyük fırsa!ı kaçırmak domcktir. Dahi 
artistin bu film de söylediği şarkılar şöhretinin bir knt daha artmasına 
sebep olmuştur. 

pek yakında 
Sarı oıJanın Esrarı. Siyahlı Kadının Kokusu, Fransız muharrirlerin· 

den OSTON Leroux un serapa heyecan dolu eseri. 

izdihama muhal kalmamak için kişemiz 7,5 <lan itibaren açık 
lıulunduru.lacaktır 

5672 

' o,.. . ' ' . • 

TUVALE.T \l.e::: PAR.fÜ'MÔR~I 
, .· İGliyBcınızı · . · . 

. f/Lf NAB/Bl EczANESiNDEN 
· lı/.Nl .... · · ... - , , 

.. ·.:". . -: ·:·_.- ·.·;"' \'. >< ~ .· ' .· -. .. ~ .. 
' , 

. J)ofiRULUH UCl/Zl.slll< - - --

73 5370 



~ayfa 4 

lraktakültür 
işleri 

- Birin el say[ adan artan -
Komiaer bu müddetin bir kıs

mını çifJiğinde geçirecek sonra 
beraber götürdüğü ıiyasi proğra
mını birlikte tetkik etmek Uzere 
müstemleke neureti vekilleriyle 
temas edecektir . Program or.dın 
aoora müstemlekeler nazırına 
arzedilecektir . 

bu programda Filiıtinin ıiyı · 
si vaziyetinden hıbstdildikten 
sonra adetleri niıbetinde Arep· 
)arla Yahudilerden ve hükumet 
dayreleri rllesssından teşekkül 

edecek , azaıının yansı t•yin edil
mek, diğer yar111 da seçilmek ıu· 
retile alaaacak tışrii bir meclis 
kurulmasını istemekte \'e reyler 
milsavi kılınca Komiserin reyi 
ile ekseriyet temin edile·~eği bil· 
dirilmektedir . 

lngilterenia diğer devletlere 
k&r§ı ~taabhüdleri ve mandanın 
yüklediği vazifeleri mecliıiu sala· 
hiyeti haricinde bırakmak ve bu 
işleri doğrudan :doğruya Komi
serlikçe yapmak .. esaı-lı bir şart 
olar1k tutulmuıtur . Bıı tekil ka
bul edilmediği takdirde ikinci 
bir uıul da teklif edilecektir . 

Bunda Arapla ve Yahudiler İ· 
çin ayu iki mecliı bulunacak ve 
her iki tuafı atikadar edecek 
mesdeler mlizakere edilirken iki 
unsur mümesıilleri bir meclis 
halinde toplan•caklardır . Bir ta· 
rafan kabul, diğer tarafm reddine 
uğrıyan meselelerin halli huıusi 
b;r uıula tabi olacaktır • 
Bazı kimıeler Yahudilerin muha 

lefcti ve lngilizlerin ıimdilik mü 
dafaa hazırlıklarını iılcrinia ba· 
ıına almaları dolayııile bu teklif· 
lerin kabinec-e bir tarafa bırakıla· 
c•tını ı6ylemcktedirler . 

-Fraouya hareketinden önce 
komiserin imzaladığı gümrük rü
aumunu indirme lkararnameıine 
nazaran her çeııt el}'&dan alına 
cak gümrük miktaranı (göıteren 
listeler gazetelerle ne§redilmiıtir. 

Buna göre ticaret etyaıının güm· 
riik rllıumu cinsine göre yüzde 50, 
30, 20 ve 10 nishetinde azaltıl 

mııtar . Bu karar tüccarlar üzerin· 
de iyi tesir yapmııtır • 

Em evi « Eczane » 

Reçeteler 
Taze - IIAçlarlıı 

Ucuz - Fıyatın 
Çabuk~ Elle 

il' emiz- Aubnlajlorla 

Dikkat ve itina ile 

yapılır 
Adres 

Yeni cami civarında Seyhan 

Eczanesi 
Kimyager ve Eczacı Celal 

r.586 Bayer 
18 

-------------------------
Adana hava kurumu 
başkanhğından : 

Tayyare ianesi kesilmelerinde 
çifçi ve töccı.rlarımızm hazan te· 
reddüdo düştüklerilgörülmektedir. 
Son alıntın yazıya göre 4-7-935 
gtiokU bü1flk toplantıda çifçileri
mia yalnız ( pamuk, koza , buğday, 
arpa, ıifan, aiaam ve çiğitten yüz
de üç tayyare ianeıi ~ermeyi ka
rarlaftu'auılardır. Buna göre di 
ğer mahsullerden iane alınmıya
caktar )5665 

24-25-26 - 21-28 

( 'l'ttrk Södl ) 

[~ ____ B __ e __ ı __ e_d __ ı __ ·y __ e __ ı __ ·ı __ a __ A __ n __ ı __ a __ r __ ı __ I 
Sebze halindeki kahve icara veriliyor 

Sebze helinde yeni yapılan kahve 31-mayıs-936 senuna kadar 
açık artırma ile icarn verilmesi ilAn edildiğı halde isteklisi çıkmadı
ğından ihale müddeti on gün uzatılmıştır. 

iğreti tutum parası teklif edecekleri icarın yüzde yedi buçuktur. 
ihnlcsi Ağustosun 9 uncu cuma günü saat on beşte belediye daiml 

encümeninde yapılacaktır . 
isteklilerin şartnamesini görmek üzere her gün yazı işleri kalemine 

ve ihale günü do daimi encümene gelmeleri ilıin oluour.5673 

Kanara işçilerine tulum yaptlrıhyor 
Knnnra işçileri için elli adet ynzl k tulum ve yirmi adet gömlek 

kasket ve elbisenin dairede mevcut örnekten kumaş ve dikişi istekli
eine ait olmak üzere yapılması açık olarak eksiltmeye konuluıuştur. 

iğreti tu'um parası yirmi bir buçuk liradır. 
ihalesi Ağustosun 13 üncü salı günü saat on beşte belediye <"DCÜ-

meninde yapılacaktır. · 
isteklilerin şartnamesini görmek için her gün yazı işleri kalemine 

ve ihale günü de daimi encümene golmeleri iltln olunur.5674 
28-31-3-8 

Kuruköprüde yol fazlası satlhyor 
Kuruköprüde eski istasyon caddesi üzerinde belediyeye ait yirmi se

kiz küsur metro murabbaı yol fazlası açık artırma ile satılacaktır. 
Muvakkat teminat parası dörtliradır. 

ihalesi Ağustosun 6 ıncı salı günü saat on beşte daimi encümende 
yapılacaktır . 

Şartnamesini görmek istiyen isteklilerin her gün belediye yazı işleri 
kalemine ve ihald günü de daimi encümene gelmeleri ilAn olunur.5658 

21-24-·28-l 

Belediyeye arpa ve saman ahnacak 
Beletlıye konarası için on bin kilo arpa ile on bin kılo saman açık 

eksiltme ile satın alınacaktır. 
iğreti tutum parası otuz liradır. 
ihalesi Ağustosun altıncı salı günü saat on beşte daimi tncümende 

yapılacaktır . 
isteklilerin şartnamesini görmek İçin her gün yazı işleri kalemine 

va ihale günii de i~reti tutum paraları ile daimi encümene gelmeleri 
ilAn olunur . 1660 21-24-28-1 

Çınarh mahallesindeki ev kiraya vııriliyor. 
Çınarlı mahallesinde ve divanyolu üzerinde belediyeye ait eıki ev

lenme dairesinin l-haziran-936 tarihine kadar on ey müddetle icara 
verilmesi açık artırmaya konulmuştur. 

iğreti tutum parası on iki liradır. 
ihalesi ağustosun 6 ıncı sah günü saat on beşte daimi encümende ya· 

pılacaktır . 

isteklilerin şartnamesini görmek için her gün yazı iş'eri kalemine ve 
ihale günü de daimi encümene ielmeleri ilAn olunur.56f. i 

21-24 -28-1 

--------------------
Çlltebaa kapbcası 

açıldl. 
Eğor Romatizma, siyatik, karaciğer ve böbrek kumları mesane tat

ları ağrılarına muztaripseniz vakıt geçirmeden Çifte han 
kaplıcasına koıunuz. 

Bir çok deri haetalıklarına, muannit ekzemalara şifa verir. 

Çifte han kaplıcasına 
Soı l i yo ile goleo bir çok kötürümler yürüyerek dönmüşler lir . Her 

ne ko<lor fen nen kabili izah değilse do senelerce gebe olmamış bazı 

kadınların 15-20 günlük banyodan sonra hnmilo kttldıklara görül 
müştür. 

Çifte han ktJplıcasının 
Radyo aktiCitesi dünyada mevcut bütün koı.Iıcalardan J11ha yük

sektir . 

Çiftehan kaphcasında 
Misofirlorimizin her dürlü ihtiyaçları düşünülerek lokantamızda te

miz yemek yapılmaktadır. Furunu, bakkaliyesi, gazinosu, kasabı, ber-
beri vardır. Fiatlar çok ucuzdur. 44 

Tiren Ucretlerl yar1 yarıya tanzillthd1r. 5512 

Sayhan vilayeti daimi encümeninden: 
VılAyet jandarma bölgesindeki telefon tesisatı İçin ihtiyaç olan mal

zeme, 935 aeneai ağuıtosunun 6 ancı salı günu ıaat ondıt ihale edilmek 
üzere açık eksiltmeye konulmuıtur . 

Şartnameyi ve malsemeoin cins ve miktarlarını görmek istiyenlerin 
her gün jandarma kumandanlığına ve ihale gün ve ıaatında da yöıde 
yedi buçuk depozito paralarile vilAyet encümenine gtlmeleri il4n olu-
nur. 5654 21-24-28-1 

Ayran gazozu 
Yeni çıktı 

..... aH;H; 
°AY15,.AN Gazozu 

-AYf?.AN Soclası 
.... ~, . AYRAN 8uY-u 

J)• iÇMEK iÇiN - ' 
Vu MRRKHYR oiKK°Rr eoiNiz 1 

İş bankası alhnda 5593 22 

Saban •eralllılarıa 
'' M e l e k ,, 

Markalı sabunlar ; saçların dökülmesine • kepek yapmasana mani 
olur. Sıhhatınızı, kesenizi korumak ve çamaıırlarınızın çürümemesini 

arzu ederseniz mutlaka" Melek,, sabunu kullanınız . 

Katkısız ve temiz zeytin yağından yapılmış sabun arzu ederseniz 

"Melek m~r~asına dikkat ediniz.Ve bu sabunu talepte ısrar 
'' edinıı. 

M 1 k Markalı sabunlarımızı perakende suretile bütün hak-e e ,, kallarda bulabilirsiniz .5b00 21-30 

En temiz safi Urfa sade yağı arzu ederseniz. 

Abdulkadir Melek evlatları ticarethaneılnden 

arayınız . 

Toptao satış e e 
Abidin paşa eadde
sinıle Ziraat bankası 
bitişiğinde Abdolka
dir Melek ve evlAt· 
ları ticarethanesinde
dir • 

Salata ve yemekte eyi zeytin 
yağı merakhlanna 

Balıkesirin en eyi fabrikalarından 
çıkmış Ege örüniJnden eyi zeytin 

j yağlarımız geldi. bir iki üç ve beş 
İ kiloluk zarif tenekelerde 

fiyatlarla satılmaktadır. 
ve ucuz 
5661 

Edirne hanında bakkal Mehmet Alinin dükkanına 
uğrayınız . 3-3 

,.• 

' . . t 

5586 19 

Talebe velil• 
mi1jde J 

Ceyhan beled 
açık eksiltme 1 

Belediyemizin 081 
tıracağı 1 141 lira s•. 
bedelli umumi halt 
müddetle açık ekail 

,. ·-
1 

bu gece 

Ecz,a. 

1 
YaGcamil "1 

Ali Nasibi e 
llmıı•ıı ı •-

mür.ıcaat 

oluııur . 

Umumi nt 
M. B 

&dana Türk 


