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Dün içtimada 
Iantıda 

Ana 

Andre Mauro·s 

Ç ocuk ı;;ıh bi olmılarıınııdan 1 
hepin1iı, bir aile idares ındc, ; 
ana ve baba için her zaman 

mutnbık kRlmanın ne kadar güç ol
cluittınun lor kınn varmı~ırdır. 

Birisi akla mürncaafın iyiliğ"ine 

ina nmı ştır. Diıteri bu hususta ~iiphe
lid ir. Birisi cezanın lürnmuna kaildir. 
Diğ~ ri şefkat i n , iyiliitin zaferini ka
bul etmektedir. 

Wontrö : 30 ( A. A. ) - .A.na 
dolu ajansının hususi muhabiri bil 
diriyor : 

Komite, neşrdti~i 9 numaralı 
şerhinde Türk projesinin müzakere
leri devam ettiğini bildirmektedir . 

Projenin muhtelif maddeleri hak
kında ileri sürülen mülahazalara kuv
vetli cevaplar veren Türk delege · 
]eri, Türkiyenin , emniyetini boznıı

yacak yazılış şeki ilerini kabule 
amade olduğunu bildirmiştir. 

Komite, bugün yine toplanacak
tır . 

Bitaraf devletler 
Milletler sosyetesinin 

İslahı meselesinde 

Telifi beyn 
edemediler 

Cenevre : 30 (AA.) - Bitaraf 
devletler delegeleri bu sabah içtima 
ettiler fakat delegeler Milletler Ce
miyetinin islabına ait projenin tan· 

ziminde mütabık kalamadılar , 

Balkan devletleri 
Çekoslovakya Dışbaka
nına ziyafet verdiler 

Filistindeki anarşinin durulacağı yok 

Arap liderleri · müslü
man büyüklerinden 

istimdat ettiler 
----· -----· -

Araplar İngiliz mandasından kurtulmağa 
kati surette karar vermişler 

Montrö : 30 ( A. A. ) -Bugün 
öğleden sonra saat 17,30 da boğaz 

lar işinin beşinci içtimaı akdedilmiş-\ 
tir . ı 

Cenevre : 30 ( A. A. ) - Bal
kan antantı devletleri , dün Çekos· 
lovakya Dı~b•kanına bir ziyafet ver· 

' ıııişlerdir. 1 

Çıkan küçük bazı mülahazaların 
umumi 1oplanhda müzakeresine ka
rar vcrilmi~tir. 

Sonuncu içtima salı günü yapı
lacaktır . 

(:iyafetiıı sonunda delegeler kü
çük antant ve Balkan antantının 

müşterek faaliyetleri hakkında nok · 
tai naz<ır taalisinde bult ıın:u~lardır . 

Fransa gazeteleri 

Grevcilerin hesab1nı 
yaptılar 

En rıTükemmel bir aile ocağında 
bile önüne geçileıniyen bu ihtiliHlera 
kar~ ı ne yapmalıdır ? 

Bir kitapta büyük bir incelik ve 
salahiyetle bu meselenin mevzuu bah
sediltliğini gördüm : 

Andre Barge'nin [ aile terbiyesi] 
adlı kitabında, hemen ~urasını söy
liyelim ki Andre Berge diğer her han
gi bir muharrirdpn daha ziyade bu 
mevzuu seçmek hakkına sahiptir . 
Kendisi zekidir . Çocuklan sever ve 
kalabalık bir aile ba hasıdır . Bu se-

Ruzvelt yeniden 
seçilecek mi? 

Paris : 30 ( AA ) - Fransız 1 

gazeteleri bugünkü nushalarında şim
diye kadar yapılan grevcilerin ade
dini rakamla göstermektedirler . Bu

na göre şimdiye kadar 168386 kişi 

greve iştirak etmi lir Bunun 6985 

San kflrışıklıklorda H"Jf11'ılrı 

bir Yııhudi m"lırılJPsi wırııırkerı 

Kudüs : 30 ( A.A ) Filistin 
de vaziyet salah bulmuş değildir . 
Vesaitin yolları kesilmekte , çete 

hücumları devam etmektedir . 

ce zayiat olduğu lıabcr verilmekte. 
tir . 

Kudüs : 30 ( A.A. ) - Arap 
liderleri , Müslüman büyüklerine dün 
c;:ektikleri telgraflardn : Müslüman· 
!arın mukaddeı; yerlerine Y ahudile
rin sahip olmasına meydan verilme
mesini ve İngiliz mandasından kur
tulmalarına yardım etmelerini bildir· 
mişlerdir . 

Dostları düşmanları ne diyor? 

lahiyettar adam bize ne tavsiye edi
yor? 

Birinci katta : Çocukların önün
de ana ve baba cephesi birliıtini mu· 
halaza etmek lazımdır . 

Gelecek intihabatta en büyük amil olacak kuvvet: Av
d et eden refah .. 

Ana, habanın bazı npktalarda 
muhtelif ve zıd fikirlerde olması ga· 
yet tabiidir . [ Biraz ileride görece· 
ğiz ki bu hatta faydalı : Haldir de ] 
fakat eğer çocuk bu anlaşamamazlııtı 
keşfederse hiç bir şekil terbiyenin 
imkanı yoktur . Çünkü; önüne çıkan 
engelleri ortadan kaldırmak için bu 
anlaşmazlıktan istifadenin yolunu bul
makta gecikmiyecektir . 

Bazı aileler vardır ki ; içlerinden 
birisi bir şeyi menettiği zaman di
ğeri tarafından müsaade edileceğini 
daha önceden bilir . 

Bazı karı kocalar vardır ki ; bir
birlerine olan nefret veya hakaretleri 
Yilzünden çocuklariyle ittifak ederler. 

Vaşington - ihtiyar Cumhuri
yet Partisi H uzvelt'le boy ölçüşecek 
bir adam bulamazdı. Bunun içindir 
ki, Cumhur başkanlığına namzet 
gösterdiği Landon'u efkarı umumi. 
yeye bir dahi olarak değil, tipik ve 
mütevassıt bir Amerikalı olarak tak-
dim etmektedir. 

Cumhuriyet Partisi her orta halli 
Amerikalının bu namzete rey verir
ken kendi kendine rey verdiğine 
İnanacağını sanmaktadır. 

Hatta istihzalarda, birbirlerine kar-
1 

~ ı hazırladıkları komplolarda çocuk· 

Ruzveltin hasımları ne 
diyor? 

Ruzvltin düşmanları: 
J. rla ortak olurlar . 

Bazı çiftlerde vardırki; çocukl;ın
nııı önünde kavga ederler. Bütün bun
hır çok tehlikeli şeylerdir . 

İkinci kaide : 
Aralarındaki anlaşamazlığa rağ· 

men [ ana , baba cebhesini ] muha
fazaya karar veren bir ana ve baba 
bilaki• aralarındaki mevcut olan bu 
karakter ve noktai nazar ayrılığından 
pekala istifade edebilirler. 

- Ruzvelt, diyor !ar, ancak Ha
diseler kendisine yardım ettiği za
man muvaffak olmuş gibi göründü. 

1 

işlerin y~ni~en d~zel~~sine sebe?, 
vonun yem ekonomı polıtıkası dei-ıl, 

tabii ekonomik kuvvetlerdir. 
Ruzvelt'in ekonomi sahasındaki 

hareketleri birbirine zıddır. 

İkisinden birisi çocuğun itimadını maktan başka bir şey yapmamış olur. 
mı kaybetti ? " Bilakis sükünet, i.htiyat bir olo-

. 4merilmrı Cıımlıııriyr•/ Hırlrsirıirı 

H.u.=velı'e rrıl.-ib olurnk Cıımlıur 
brışkaıılığı için ııam=erl 

göst<'rdi ği 

Al Landon 

alnrnk 

Fikirler:nden istifade ettiği mü
nevverler memleketi bir tecrübe sa

hası haline getirmişlerdir. 
Birleşik Amerika hükumetleri

nin zengin, ve sağlam olması onun 
karma karışık bir politika ife sarsıl
masına bir sebeb teşkil eder mi? 

Ruzvelt'in bu politikasını tatbik 

- Gerisi üçüncü sahifede -

t~d• P~~;, iı;ill{!PJYlir 

Musolininin kızı 
ağır hasta 

Roma : 30 ( AA. ) - Musolini

nin yedi yaşındaki küçük kızı Maria 
ağır hastadır . 

Anası, babası ve kardeşleri has 
tanın başı ucunda beklemektedirler. 

Belçika Başvekili 

Cenevreye hareket etti 
Bürüksel : 30 (A.A.) - Başve 

kil Vanzelant bu akşam Parise ha· 
reket etti . 

Vanzelant, Paristcn 
gidecektir . 

Cenevreye 

Kudiis : 30 ( A.A ) D:.in ge-
ce asker ve polislerle Arap çeteleri 
arasında yanın saat süren bir mu
sademe olmuştur . Halil caddesinde 

iki Arap ve Beytiharanda bir si 
!ahlı Arap ölü bulunmuştur . 

Cenupta , telefon hattını kes 
mek isteyen bir Arap tevkif edil
miştir . 

Kudüs : 30 ( A.A. ) -Hayfada 
Humra meydanında bir bomba pat
lamıştır . 

Hayfa ve civarında 3 Arap tev· 
kif edilmiş vr üzerleıindeki silahlar 
alınmıştır . 

Kudüs : 30 ( A.A. ) - Şarki 

Erden cihetinde dün büyük bir mu. 
sademe olmuştur . Ölü ve yaralıla· 
rın sayıs ı henüz malum değildir . 

Fak al her iki tarafın da epey-

1 30,000 F açist 
1 • 

1 ltalyaya döndü 

1 • 

F açist gençlerine eski Romalı muzaf
ferlere yapılan merasimler gibi bü -

yük tezahurat yapıldı 
------·------

Diğeri onu tekrar kazanabilir ve riteyi, icabında kullanmak üzere, mu-
bir anlaşma, zemini hazırlayabilir. hafazaya yarar .. elhasıl, bir ailenilı, 

•· Tatlılık ve şiddet, uyuşamazlık bir hükümet gibi, iki kuvvetle idare-
·---lltalyanlar Habeşlerin en müstahkem 

ve rn Jies kanaat verme ve icbar bu si çok iyidir. 
suretle birbiriyle zıtlaşmadan bir ara- Yalnız [ ayan] [ mebusun ] n ha-
da yürüyebilir. .. talarını tashih işiyle uğraşmak sure· 

Ana ile baba birbiriyle iyi anlaşan tiyle .. 
iki ortak gibi olmalıdır. İcap ettiği Bir çok zamanlar kötü ve hırçın 
yerde el geçmesini bilmelidirler . sanılan bir çocuk sadece sinirlidir. 

Uç~n : ü kaide : 
1 

Bu çocuğun cezalandırılacağı yer-
Fakat karı ve kocanın iyi bir su- ı d e teskin edilmeğe ihtiyacı vardır · 

rette bu katlı otoriteden istifade ede- Eğer ana veya habadan birisi işin ha
bilmesi için ikisininde ayni zamanda 1 ricinde bir tarafta kalmak maharetini 
bir meseleyi ele almaması lazımdır. ! gösterebilmiş ise, eğer. yumuşaklık 

" Ana, babadan birisi nasihat ve- göstermemek şartiyle, bazı şayanı e-
riyor, yahut tekdir ediyor 1 diğerinin sel hadiseleri bilmiyor. davranmak 
bu işe karışmasına ne lüzum vardır? kabiliyetini gösterebilirse tahrik edil-

Karışmak suretiyle ötekinin otori- miş çeşit onurları les~in için en mü-
tc~ ' ıı ' ( kafi gelmiyormuş gibi J azalt- nasip bir .vaziyette bulımacaktır . 

Ruzve]t bir mevkiini de ele geçirdiler 
140,003 kişi 

bir nutuk 
onünde 
verdi 

Filadelfia : 30 (A.A.) - Dün 
gece Amerika Reisi Cumhuru Ruz· 
velt 140,000 kişinin önünde bri 
nutuk vermiştir . 

Ruzvdt bu nutukta : 
MüttelıiJ Amerikanın hat ve ba· 

reketinden, iktisadi ve mail nokta
larda yaptığı hizmetlerinden uzun 
b~ lu bahı;etmişt r . 

Adisababa: 30 (Radyo )-Ge
neral Grasyani kuvvetleri, Habeşis
tanın batısında Kina bölgesinde '.fa. 
beşlilerin en müstahkem bir yeri ı 
olan Nicayı da ele geçirmişlerd i r. 

Roma : 30 ( Radyo ) - Habe
şistanda bulunan piyade, topç.u, sü
vari ve kıtaatı fenniye efradından bir , 
kısmı ltalyaya geri alınacaktır. Bun- ' 
!arın miktarı otuz bin kadardır. 

Roma : 30 (Radyo) - Habe

şistandan gelmekte olan f aşisl genç.· 

!eri, bugün Roınaya varmış ola
caklardır. 

Bunlara eski Roma lı muzaffer
lere yapıldığı gibi büyük karşılama 
töreni yapılacaktır. Karşılama töre
~inde Musoliııi , nazırlar , saylavlar , 
Italyanın lıer tarafından gelen he
yetler ve bıjtün Roma halkı buluna· 
c1ktır. 

Poma : 30 (A.A.) - Dun Napo
liye çı'.::an Milis taburu büyük mera
simle karşılanmıştır. 

Ankara : 30 ( A.A ) - Kudüs· 
ten bildirildiğine göre Arap zimam

- Gerisi ikinci sahifede; -

Fransada 

Kızıl bayraklılar partisi 
bir bevanname neşretti 

·-
Grevler devamda 

Paris: 30 (A. A.) - - Komünist 
Partisi, neşrettiği bir beyannamede : 

Kızıl bayrak altında mücadele 
eden partinin, memleketin saadetini 
isteyen bütün Fransızları kardeş bil
diğ;ni ve onlara ellerini uzattığını 

bildirmektedir. 

Pari~: 30 (A. A.) - Larieude 
fabrika aıııdeleıinin yaptığı grev 
korkunç bir şekil almıştır. 

Grevci amele 30,000 kişidir . 

Alman yada 
Askeri adalet divani ıcın • 

yeni bir kanun yapıldı 
Berlin : 30 { A. A. ) - Hüku

met, askeri adalet divanının teşkili· 

ni ve vazifelerini g österen yeni bir 
kanun yaparak neşretmiştir. Bu ka· 
nun yakında meriyet ıncvkiine ko

nacaktır . 

Amerika - Japo;ıya 

Petrol ihtilafı halledildi 
Nevyork : 30 (A.A.) - Ameri· 

ka ile Japonya arasıRda sou zam,n· 
larda çıkan petrol ihtil:ifı delegele
rin uyuşmasile halledilmiştir . 

Petrol sevkiyatına yine eskisi 

gibi devam edilecektir . 



s~hife : 2 Türk sözü 

TÜRKİYENIN BOÔAZ-
• • • •• 

LAR iŞiNDEKi DU-
•• • 

RUST HAREKETi Hiç -
bir zaman, Milletler sosyetesinin oto-

• 
ritesini baltalayan ltalyanınki 

gibi değildir 
llotazlnr konf(#ran.'Hnın arıfe!itndc 

lıiııüıı dıimagoz.-telni {!thi. Tııımıste 
.. 4\Jonıro konf~ran.'51 .• ha§f,iJı oltındrı 

bir bnşmııkalc ıır§reımışıir . liıı yıı=ı~ı 

rlıem1111 J rtlı bu/Jıı~ıım u:da11 ıı rrıen 

ali \"()fU= : 

Bu gün Montröde dokuz devle-
1 tin mümessileri, Türkiye delegele

riyle buluşuyorlar . 
Bunların vazifesi, 24 Temmuz 

1923 tarihinde imzalanıp gene o ta- . 
rihte imzalanan sulh muahedesine 
eklenen boğazlar mukavelesinin ye
niden tetkiki için Türkiye tarafın
dan vukubulan teklifler üzerinde 
konuşmaktır . 

Sulh muahedesi Türkiyenin Bo
ğaziçi ve Çanakkale sahilleri üzerin
deki hükümranlık haklarını tanıyor, 

ona ekli olan mukavele ise burala
rın Türkler tarafından tahkimini 
menediyor, buraları gayri askeri böl 
geler haline ifrağ ediyordu -

Bu son anlaşma, bir taraftan Tür-
1 kiye, öte taraftan Büyük Britanya, 

Fransa, ltalya, Japonya ve Arna
vutluk hariç ve Romanya gibi Ka
radcnizde sahili bulunan ve Akde-

tına alan dört devletten 
Milletler Cemiyetindm 
bildirmişti . 

Japonya , 
çekildiğini 

Şimdi ise, Türkiyenin Avrupa 
devletlerine bu hususta vermiş oldu 
ğu notada bildirdiği gibi Avrupanın 
sivasal ve askeri vaziyeti tamamile 
de ~işmiş ve on 'ekizinci maddenin, 
artık, boğazlar emniyetini koruyacak 
bir tesiri kalmamış bulunmaktadır. 

Bundan başka, Tiirkl~rin Anado- 1 

lu üzerinde bir takım ihtiraslar bes
lediğinden şüphe ettikleri bir devlet J 

ki, boğazın emniy..tini garanti altına 1 

alanlardan birisi olan ltalya'dır, son ı 
hareketleriyle Milletler cemiyetinin 
otoritesini baltalamı~lır. ı 

Her ne kadar silahsızlanmak fik· 
ri ortaya atılmışsa da bütün millet- 1 

ler hummalı bir surette silahlanma
ğa devam etmektedirler. 

Türkiyenin dostu ve belki de 
müttefiki olan Sovyet Rusya, boğaz-! 
ların tahkim edilmesi ve Karadeniz- ı 
de sahilleri olmıyan devlet donan
malarının Karadenizden çıkarılması 

hususundaki arzusunu hiç bir zaman 
gizlememiştir. 

Fakat Türklerin ınethe şayan o
lan yüksek diirüstlükleri böyle hare
kete meydan vermemiştir ... 

1 

... Bu hadise karşısında İngiliz mıştır , 
Lozanda boğazlar müzakere edi- diplomasisi, boğazları yeniden aske-

nizle biricik muvasala yolunun em
niyeti için büyiik bir ilgi gösteren 
Bulgaristan dahil olmak üzere, üç 
Balkan devl~ti tarafından imzalan-

lirken bulunmuş fakat boğazlar mu- rileştirnıek talebinin neler tazammun 
kavelesine imza koymamış olan bü- ettiğini inceden inceye tetkik ve mü-
yük bir devlet de Montrö'de temsil talea etmelidir. Tahkimat yalnız Ça J 

edilmektedir . nakkaleye mi tatbik edilecek, yoksa 
Bu devlet Sovyet Rusyadır _ O Karadeniz boğazı da tahkim oluna-

zamanlar Sovyet Rusya, cumhuri- mıdır? Meselenin büyük ehemmiyeti 
yetçi Almanya ile milliyetperver cak vardır. 
Türklerden başka bütün Avrupa On iki adaların İtalyanların elin 
devletleriyle gayet kötü bir vaziyet- de bulunması, hele türk sahillerine 
te bulunuyordu . pek yakın olan Leros adasının !tal- j 

Yugoslavya da bıı mukaveleyi yanlar tarafından müstahkem bir as-
imzalamamış, fakat tatbikatta ondan keri üs haline getirilmesi Türklerde 
yana davranmıştı . İtalyanlar hakkında şüpheler uyan 

General Tufan 

Şehriınizde karşılanarak 
İstanbula gitti 

Çukurova kurtuluşunda unudulamı · 
yacak hizmetleri olan (Kozan kahra
manı Tufan bey) Siirt fırka kuman
danı general Osman Tufan dün A
danadan geçerek İstanbula gitmiştir. 

General Tufan istasyonda ken
disini seven büyük bir kalabalık, 

partililer, Halkevliler tarafından su
reti mahsusada karşılanmış vr trenin 
tevakkufundan bilistifade yarım saat 
arkadaşlarile görüşmüştür. 

Adana kurtuluş tarihini hazırla
makta olan halkevi; bu ınerd asker
den milli mücadele hatıraları hak
kında malumat istemiş, general Tu
fan büyük bir memnuniyetle bu ar
zularını isaf edeceğini biJJirıniş ve 
dostlarına samimi vedalar yaparak 
ayrılmıştır. 

Efrat ve küçük zabit 
maaşları 

Askeri efrada verilen maaşlarla 
küçük zabitlere verilen ınaa5ların , 
tayin ve aile zamlarının hava kuv
vetlerine yardıın vergisine tabi olup 
olmadığı bazı yerlerden sorulmak
tadır . 

Vekalet, Hava kuvvetlerine yar· 
dım vergisi hakkındaki 2872 No: 
kanunun birinci maddesinin A fıkra
sında hizmet mukabili yapılan bil
umum tediyeler vergi nıevzuuna a
lınmış ve fıkrada ( maaş ücret tah
sisat ) i:çretleri mutlak surette zik
redilmiş olmasına mebni Gı·dikli 
küçük zabitlere v. rilen ınaa~larla 

aile ve tayin zamlarının bu vergiye 
tabi tutulması lazımdır. Ancak as-
keri efrada veriler paralar bir hiz
met, divanı muı asebatca da bu nok
tai nazar kabul edilmiş bulunmakta 
olmasına binaen 2882 no: kanun 
hükıniinün efradı askeriye maaşla· 

rına teşmili caiz olmadığını tamimle 
bildirmiştir . 

İhraç ruhsatnameleri 
hakkında yeni bir emir 

O zamanki müzakereler neticesin dırmıştır. ki bunun kal:..ahatı, yeni İktisat Vekaletinden alakadarlara ve-
de sahillerinden bır kısmı gayri as- Roma imparatorluğunu kuranların- rilen lir. emirde ihracat kontrol kanu-
keri bir hale getirilen, tahkimi men dır. 1 1111 mücibincc ihracat ruhsatnamesi 
d·ı b • 1 k Öte taraftan Karadenizin bir Rus e ı en ogaz ar ısmen enternasyo- ı almak üzere ihracatc-ıların ticaret o- 1 

nalleştirilmiş, bu hususlara nezaret gölü haline gelm ~sini istiyen Sovyet- ı 1 
daları vasılasile iç ticaret umum mü- 1 t ek .. ere mukaveleye ·mza koyan !er, bu denizin iyi silahlanmış bir 1 e m uz ı , dürlüğüne müracaat edilmesi lazım 

devletlerin mümessillerinden mürek dost devlet tarafından beklenmesini j geldiği bildirilmiştir. İhracatın kon-
kep bir boğazlar komisyonu vücude isterlerse de bu vaziyet Romanya I 1 .... T" k r· .... 1 kt' 

. . . . tro u ışı, ur o ısçe goru ece ır . 
getirilmişti . 

1 

ile Hulgarıstanın ne kadar .ışıne gelır. I 
Bu suyonal ticard ve gemicilik Sulh zamanında yabancıharp ge-

için çok istifadeli olmuş, bilhassa: milerinin geçmesi meselesinden başka Stadyum 
b_undan Tuna yoluyle ticaret yapan meseleler de konferansta görüşüle IJ 

kişesinden 

devletler faydalanmışlardı . cektir.· Bir çok bilet çalındı 
Bununla beraber, bu anlaşma- ı Herhalde ticaretlerini Tuna yo- 1 

dan bir kısım topraklarının haki- luyla yapan devletler, kendilerinin Dün Sıadyuın ınii'<lürü Cevat po-
miyeti altından çıktığını gören Türk- dahil olmayıp Türklerin karıştığı bir I lise müracaatla Stadyum kişesindeki 
!erle Karadenize yabancı harp ge-

1 
harpta boğaz yoluyla yapacaklaıı masanın ç~kınecesind~n 20 - 40 

ınilerinin girip çıkmasını istemiyen ticaretin garanti altına alınmasını is- ı kuruşluk Likt ciltlerir.den 8 tanesi-
Ruslar memnun kalmamışlardı . tiyeceklerdir. nin aşırıldığını bildirmi~tir. 

Bu mukavelenin on sekizinci ınad- Deniz devletleri olmadıkları hal 1 Polis bu şikayet üzerine heman 
desi, Milletler Cemiyetinin nezareti 1 de Tuna yoluyla ticaret yapan Avus- tahkikata koyulmuştur. 
ve imzalıyanlardan laakal dört bü- 1 lurya, Macaristan ve Çekoslovakya 1 v 

b f ·ı b ı Taşıclıgı 1 oca bıçak alındı y:ik devletin garantisi altında bo- ile zengin ir ticaret ı osu u unan 
1 

ğazların emniyetini koruma':ta idi. ve Tuna yolundan faydalanan Al-
Her hangi bir devletin Karade- manya, her ne kadar konferansta bu- i 

nize gönderebileceği harp gemile- lunmuyorlarsa da onun vereceği za-
1 

rinin adedi ve tonu kat'i surette tah- rarlar kar~ısında lakayt kalamıyacak-
dit edilmişti . lard!r. 1 

Tiirkiye' bu mesdeyi silahsızlan lngiliz mümessilleri, boğazlarla 
ma konferansında ortaya atmış, bu alakalı olan ticaret erbabının, vazi-
nisan ayında gene tekrar etmiştir. yetlerini gayet iyi tetkik etmeli ve 

İnsaf ile kabul etmek lazımdır Geliboludaki lngiliz mezarlarını zi-
ki Türk iddiasının delilleri bu gün, yaıete gidecek olanlara o bölge, tah-
Mayıs 1924 de olduğundan çok da. kim edildikten sonra da gene eski 
ha makul ve meşrudur . den olduğu gibi iyi muamele edilme 

Q tarihte, boğazları garanti al- sini sağlamalıdır. 

Milli Mensucat fabrikası amrle
lerinden İbrahim oglu F etlıi adında 
birisinin l:oca bir bıçakla caddede 
gezmekte olduğu göriilerek yakalan
mış, bıçağı alınarak hakkında ka;-ıuni 

iş ) apılrr.ışlır. 

Bu kabil teminatın elde edilme
mesi lngilterede, lrlandada, Avustu
ralya ve yeni Zelandada bir takım 

hoşnudsuzluklar uyandırabilir. 

1 

Arazi tahriri 
komisyonları 

Teftiş taljmatı Vilayetlere 
gönderildi 

Arazi tahrir komisyonları, ViJa. 
yet içindeki arazi ve arsaların tah
ririne devam etmektedirler . Tahrir 
muamelesinin iki senede biteceği 
tahmin ediliyor. ı 

Arazi tahrir komisyonlarının tef
tişi hakkında Maliye Vekaletince 
hazırlanan talimat Vilayetlere gön
derilml~tir. Vilayetlerin büyüklüğü 
ve yekdiğerine olan mesafeleri na
zara alınarak 15 teftiş mıntakası 

tesbit edilmiştir. Teftiş müddeti Ve
kaletçe tayin edilerek Vilayete ve . 
müfettişe bildirilecektir. 

Bir Vilayet dahilindeki kazaların 
teftiş tarihi ve müddeti ise Valiler 
tarafından tesbit edilerek müfettişe 

tebliğ edilecektir. 
Bir Vilayete giden müfettiş, ev

vela Vali ile görijşüp işe hangi ka
zadan başlamak lazımgeleceği hak· 
kında direktif aldıktan sonra kanun 
ve talimatname hükümlerine göre 
teftişte bulunacaktır. E;vvelden tayin 
edilecek teftiş sırası hiç bir suretle 
değiştirilıniyecektir . 

Bir kazadaki tahrir komisyonu 
işlerini teftiş ederken ayni Vilayet 
teki diğer bir kazanın tahrir işleri 
hakkında ihbar veya şikayette bu
lunursa bunun ehemmiyetine göre 
müfettiş, oraya gönderilebilir . 

Müfettişler, rnıntakaları dahilin
deki Vilayet ve kazaların birinden 

diğerine giderlerken bunların coğrafi 
vaziyetlerine göre en kısa ve en az 
masraflı yolları takibetmeğe ınec-

Yafada 

Belediye tankları 

Yafa : 26 [ Hususi J - Yafa-
nın dinamitle yıkılıp binlerce halkı 

açıkta bırakıl~ n eski mahallesinden 
rnnra yine yüzlerce betbahtııı barın

dığı tahta ve baraka ıııa:ıallesi de 
hep yıkılmıştır . 

Bir zabıta kumandasında iki 
lank bu işi yarım saat içinde bitir
miştir . 

Mahalleyi evvela kuvvetli bir 
müfreze ile çevirdiler . Evlerdeki 

halka dışari çıkmaları ihtar edildi . 
Çıktılar . Zabit kumanda verdi , İki 

tank evlere hücum ettiler . Her tos 
vurdukları baraka yere yatıyor , 

çıtırdayarak tankııı altında eziliyor
du . Bu suretle Yafa belediyesi, şeh

ri imar işinde medeniyetin en seri 
vasıtalarından istifade etmiştir . 

ltalya 

Evladlarına ekmek 
bulmuştur! .. 

Berııt: 26 [ Hususi J - Yem en
de uzun nıiiddet bulunmuş olan Ne 

zihlazım Fa!ıri Elbarudiye bir mek
tup yazarak 1 talyanların Yemeni zabt
edeceğini bildirıııi~ t'r. Bu haber 

Suriye gazetelerinde nqredildiği 
halde lraklakı İtalyan mümessili ga

zetelere verdiği bir tebliğle !talya
nın Y cnıeııde gözü olmadığını' ev

ladlarına Habeşistanda ekmek bul
mak İçin İtalyanın daha uzun seneler 

Habeşistan la meşgul olacağı bildi· 
rilrnektedir. 

Dairelerde 

Mesa.l saatları değişti 

Sıcakların fazlalaşması dolayı
siyle daırelerdeki mesai saatlarının 
değiştirilmesi bir ihtiyaç halinde bu
lunduğundan, bu işi nazaridikkate 
alan vilayet bu günden itibaren me 
sai saatlarını değiştirmiştir. 

Yeni mesai saatlarına göre: Me
murlar sabah saat 7 de işbaşı 

yapacaklar, 12 de tatil edecekler 
ve öğleden sonra 14 de tekrar işbaşı 
yaparak 17 de tatil yapacaklardır. 

Kuınbarayı aşırdı 

Orizdibak yanında tatlıcılık e
den, tatlıcı Şevket, çırağı Osmanın 
dün dükkanda para dolu bir kum
barayı '.aşırarak kaçırdığını polise 
sikayet etmiş ve Polis tahkikata gi
rişmiştir. 

Küçük bir hırsız 

Dün, Mersinli Ali oğlu 10 yaş- j 
larında Ahmet isminde küçük bir ço
cuk bak~al Süleyman oğlu Halilin ' 

1 
dükkaninda iken bir fırsat bularak 1 

çekmeceden yedi lira çalıp tabanla -
ra kuvvet kaçmıştır. İşi sezen Halil 
derhal işi polise anlatarak küçük 
hırsızı paralarla yakalatmıştır. 

burdurlar. Aksi takdirde fazla sar
fedildiği anlaşılan nakliye ücretleri 
kendilerine tazmin ettirilecektir. 

Kazıı kaymakamları, husu~i idare 
müdür ve memurları ve tahrir koınis· 
yonları müfettişlerin istiyecekleri her 
türlii malumatı vermeğe müfettişlere 
kolaylık göstermeğe mecburdurlar. 

Filistindeki anarşi
nin durulacağı yok 

Birinci sahifeden artan -

darlan nıahafili Arap mümessilleri 
le İngiltere hükumeti arasında hiç 
bir müzakere yapılması mutasavver 

olmadığını söylemektedirler. Askeri 
makamlar Lut kasaba•ı kalkım bu 
mıntakada vukua gelmiş olan ted

hiş hareketlerinden dolayı müştere 
ken beşbin İngiliz lirası para ceza
sına mahkum etmiştir . Geçen hafta 

içinde Nablusta Tulkeriınde ve 
Kanlubban da vukua gden arbede -
ler esnasında 53 kişi ölmüş 98 kişi 

yaralanmıştır . 

Kudüs : 30 ( AA. ) - B sanda 
ihtilalcılarla İngiliz askerleri arasın· 
da çarpışmal11r olınuştur . iki Milis 
askeri elıemıııiyetli surette yaralan

mıştır . Alalidcn de yaralananlar 
vardır. 13isan lıalkına 250 çuval buğ

day ile 600 f rıgiliz lirası cezayı nak 
eli tarh eı.lilerck kuvvei cebriye ile 
tahsil olunmuştur . 
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Kaçırılan kontes 

Varşovada bir delika 
sevdiği kontesi zorh 

kaçırdı 

Varşovadan yazılıyor: - Bu 
Varşovayı heyecan içinde bırak 
bir kaçırma işi o!muştur . Kaçırı 
kadının yüksek sosyeteye men 
olması ve hadisenin garip şart 

içinde vukua gelmesi bu heye 
bir kat daha artırmaktadır . 

Suikaste maruz kalan genç 
kontes Marina Rosvodovokadır . 

Bir kaç sene evvel genç kon 
Tadek Minakov adında ve 24 
şında bir delikanlı ile tanışmıştı · 

Bu genç az zaman sonra kon 
çılgınca sevmeğe baı;lamıştır . f 
kat genç kontes deli kanlıya k3 
büyük bir alakasızlık gösterme~ 
ve ateşli duygularına en küçük 
mukabele de bile bulunmamakta 
Minakov'ın usanmadan , yılma 

yaptığı müteaddit izdivaç teklifle 
de red etmişti . 

Üç gün evvel Minakov yanın 
bir arkadaşı dal a olduğu halde ~ 
tesin banyoya gitmek için geçtı 

küçük ve ıssız bir yola saklanmış 
Genç kız görünür görünmez 

nakov elindeki yatak çarşafını k 
tesin başına atınış ve sım sıkı sı 
dıktan sonra arkadaşının yardımi) 
orada bulunan otomobile nakle 
miştir . 

Bundan sonra otomobil son s• 
atle şehri terk etmiştir . Minak 
sevgilisinin ailesini merakta hıra~ 
mamak için derhal bir telgraf çe~ 
rek , kızlarının kendisiyle bf'ra bı 
oİduğunu ve izdivaç teklifini kab 
edince serbcstisi iade edileceği 
bildirmiştir . 

Moskova' da ' 

Yeraltı tramvayının 

ilk yılı 

l\f.oskova: 27 ( Tass ) - 1 
Mayısta, Moskova yeraltı tramvaı1 
nın işlemeğe açılmasının ilk yıadö 
mü kutlanmıştır. 

Moskova yeraltı tramvayı, b1 
ilk çalışma yılı içinde 76.856.00I 
kişi taşımış ve bu müddet zarfınd 
yolcuların adedi aydan aya fazlala, 
mııştır. 

Mesela, geçen 'f eşr;nievve!d 
günde üstüste 170 bin kişi bu traıf 
vaydan istifade ederken, bu yılı 
Nisan ayı içide en fazla iş 1 Mayı 
1936 günü olmuş ve o gün ycral 
tramvaları 575 bin kişi taşıınlştır. 

Moskova y.-raltı tramvayları, sii 
at, temizlik, çvlışma faaliyeti ve iıı 

tizam bakımından çok yüksek bİ( 
derecededır. 

Bütün bir yıl içinde şebeked er 
ufak bir kaza dahi olmamışşır. 

Sürat bakımından Paris ve Bel"' 
lin yeraltı tramvaylarına yetişilınİ' 
ve sürat saatta 24 den 29,5 kilo· 
metreyi bulmuştur. 

Moskova yeraltı tramvaylarını~ 
ikinci kısmınının inşaatı da diğeı 
taraftan büyük bir faaliyetle ilerle' 
mektedir. 

14,9 Kilom etre uıunluğundak1 

bu kısmın bir ınikdarı öııümüzdd•! 
1 kanunusanide, geıi kalanı da 193 
yılı ağuştosunda işlemeğe çalışa· 
caktır. 

Kafkaslarda 
lhtilalcılar , Akka istasyonurıda 

bekleyen muhafızlar üzerine ateş Deniz ekspres glisörü 
açmışlardır . Mukabil ateşten bir Moskova : 27 (Tass) - Kara· 
Arap ölmüş ve biri de yaralanmış- , deniz kıyılarında kain Kafkas büyii~ 
tır , • banyo istasyonları arasında işleyec~f 

Afulc ve Bisan şinıendıfer hat- olan deniı. ekspres glisörü projelerı 
tını bombalarla tahrip etmek iste· hazırlanmıştır . Müht>ndis Hertvigin 

eseri olan bu glis'.ir iki kayıktan mü· 
yen ilıtilfılcılar kaçmağa mecbur 

rekkeptir ve bunların Ü;t kı~ıınları 
edilmişlerdir . ' 

bir köprü ile birbirine bağlıdır . ~~ 
lhtilalcılar , Nablusta asker, ka yıkların uzunluğu 24, glisörün gcnıı 

rakollara, belediye ve terbiyei be- )iği 1 l,5 metredir. Glisörün yan ka' 

deniye kulübüne bombalar atmış· maraları 150 yolcu almakta, köprii' 
!ardır , Nufusça bir zarar olmamış- ön tarafında ise mükemmel bion 
tır . vardır . 2700 beygir kuvvetinde dör' 

Re'sülayinde Üzerlerinde silah motör ile i~leyen glisörün siiratı 

taşıyan iki ihtilalcı yakalanmıştır . saatte 70 kı!ometrcdir -
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s Ruzvelt yeniden 
seçilecek • 

mı ? 
• 

- Birinci sahifeden artan 

f 

İçin bütün Amerikada ve Vaşington
da memurların sayısı iki mislini geç
miştir. 

Karışıklıkla bir misal: iki sene 
evvel domuz eti çok az satılıyordu. 
Ruzvelt, çiftlik sahiblerine domuz 
kesimi için bir prim verdi. Bunu bir 
kuraklık yılı takib etti. Domuzlara J 

yiyecek ve Amerikalılara da yiyecek : 
bulunmadı. ı 

Cumhuriyetçiler Amerikan pro-
düksiyon 'un kendi kendine kurtul
duğunu is bat için F ord ve otomobil 
sanayiinin Ruzvelte karşı açtığı mü
cadeleyi zikrediyorlar. 

F ord; "Biz Nev Deal'i kabuı et
nıiyoruz, çünkü zaten 40 saat kanu
nunu tatbik ediyoruz. Bize kabul et
tirmek istediğiniz asgari ücretten 
çok daha fazla veriyoruz. 

Zaten ben bir gün amelelerimin 
saat ta 1 O dolar kazanmalarını te
menni ediyorum ... 

Bütün Amerikalılar bu ihtiyar 
adamın ekseriya doğru görüp, söy
lediğini bilmektedir. 

Otomobili olan her Amerikan 
amelesi kerıdi kendine: 

"Büyük mikdarda seri otomobil
lerinin imalini icad eden ord'un 
sayesindedir ki bir otomobi e sahi 
bim. Amerikanın, dünyanın en gü
zel ve mükemmel yollarına sahip ol-
ması otomobillerin ve F ordun saye
sindedir. 

. Bir gün Nev-york Ford'un ma
lıyecilerine karşı zaferle biten bir 
mukavemet göstermeğe başladı: 

, .. Ruzvelt bu mücadeleciyle boy 
olçüşmeğe cesaret edemedi. Hüku
~et büyük mikdarda bir kamyon 
sıpariş yaptığı yaman Ford'un fahri 
kalanna bir şey ısmarlanmadı. Fa
kat Ford mukavemetinde devam 
etti. Ve Rvzvelt'iıı yeni kanunları 
0lonıobil sanayiine tatbik edilemedi. 
Halbuki; otomob 1 sanayii ekono
ın k kalkışmanın ilk safındadır. 

Ananenin terki 

Ruzvelt'in başına kakılan şeyler 
den birisi de Amerikan ananesine 
hürmetsizliğidir . 

- Hariçteki işlerle çok meşgul 
oluyor : 

S Kral Maks Amerikalı değildi . 
osyalizııı, komonizm ne Amerikalı

d.ır ve ne de katiyen olabilir. Ame
rıkanism Amerikalılara, bütün dün
yanın takdirini çeken bir hayat sevi
yesi ve bir hüriyet vermektedir. Bu
n~ sadık kalmak lazımdır . 

melesine bu otomobilleri satıp 
almak imkanını vermiştir. Maruz ka
lınan buhran emsali görülmemiş bir 
buhrandı. Binaenaleyh emsali gö· 
rülmemiş tedbirler almak lazım ge
liyordu. Umumilik ve tecrübeleri iza
le etmeni""! de imkanı yoktu . 

Servetlerin daha 5.dilane tevziini 
istihdaf eden Amerikan ekonomik 
tekamülü hiç bir şiddet hareketi hiç 
bir sınıf kavgası olmadan vukua gel
miştir . 

Birleşik Amerika hükumetleri 
sınıf kavgalarının mevcut olmadığı 
bir memleket olarak kalmaktadır . 

Bu yeğitme ve tekamülü temin 
için Ruzvelt bangerlerle , spekülas
yoncularla ve çabuk kazanılmış ser
vetlerin doğurduğu Skandallarla mü
cadele mecburiyetinde kalmıştır . 
Memleketin en büyük kuvvetine 
hürmet tanzim etmiştir : Ziraat ve 
sanayi .. 

Herkes 
tefik : 

b. k d .. 1 
ır no ta a mut-ı 

Düşman ve dostun üzerinde itti
fak ettiği bir nokta vardır: 

1934 senesinin Mart , Nisan , 
Mayıs ayiarında Amerikayı nevmidi 
ve iflastan kurtaran Ruzvelt olmuş
tur . Bu tarihte bangeı ler kişelerini 

kapıyor , fabrikalar amelelerine yol 
veriyor , ve borç : hipotek altında 
bunalan çifçiler mallarını en aşağı 

bir fiatla satamıyorlardı . İşte bn 
feci saatlerdedir ki Ruzvelt çok iyi 
anladığı , çok iyi tanıdığı Amerikan 
milletini kurtardı . 

Yarın tekrar seçilecek 
midir ? 

Ruzvell'in karşısında matbuatın 
büyük bir kı;mını teşkil eden Vail 
Street bulunmaktadır . [ Hearst'ııı 
kırk gazdesi de dahil olduğu halde] 

Bundan başka aleyhe çalışan 

kuvvetlerden birisi ve başlıcası her 
çeşit diktatörlük şekillerind~n ve 
hükumetin ekonomik hayata el koy
ması hareketlerinden nefret eden j 
ferdiyetci ve hüriyet prensipleri var

dır. 
Taraftar kuvvetler de şunlardır: 
Büyük halk kütlesi , ve sık sık 

kendisine hitap ettiği gençlik .. 
Bundan başka her sınıfta , Ame

rikan ananelerinin ve ekonomik kuv· 
vetlerinin insan cemiyetlerinin !:azı 

meyillerine göre değişmesi ve teka
mül etmesi mecburiyetini kabul eden 
insanlar da Ruzvelt'i tutmaktadır . 

Fakat bütün bu çarpışan kuvvet
lerin ve prensiplerinin üzerinde ge
lecek intihabata tesir yapacak büyük 

Türksözü 

• 
ltalya, müzekkeresini 
Milletler sosyetesine 

gönderdi 
İtalyanlar, hiç bir devletin Habeşleri 
hakkında müdafada bulunmasını ve 

mürakabesini tanımıyor 
----·······- -

Zecri tedbirlerin kaldırılması Avru
panın tehlikesiz ve emin bir yolu 

tutması demekmiş 

Londra : 30 (AA.) - İtalyan 
mahfili, zecri tedbirlerin kaldırılma· 
sı halinde Avrupa kazanacaktır . 

Bu suretle Avrupa siyasetinde 
daha belli bir yol ve daha emin bir 
hattı hareket tanzim edılmiş ol<1-
cağını söylemektedir . 

dermiştir. 

Bu müzakerede ltalya hükünıeti 

Habeşistan üzerinde herhangi bir dev

letin murakabe müdahalesini tanıma
yacağını bildirmektedir. 

Paris : 30 ( A A ) Necaşi 

Cenevre : 30 (AA) - İtalya 
hükiinıetı, Habeşistan hakkındaki 
müzekkeresini uluslar kurumuna gön-1 

delegasyonların 25 ve 30 uncu mad-

deleri üzerinde bir 
muştur. 

istekte bulun-

--------------------------------~~----------------
İngiltere-Mısır 

Müzakerelerine bu hafta 
içinde devam olunacak 

Komiser İngiltereden döndü 

Londra : 30 ( A. A. ) - İngil
terenin Mısır Mısır Fevkalade komi 

seri Lampson, Kahireye hareke~ 
ıniştir . 

Komiser Hariciye nezaretinden 
lazım gelen talimatı almış hulunmak 

tadır. Bu hafta içerisinde muvakka

ten inkitaa uğrayan Mısır - İngil<z 
konuşmalarına başlanacaktır . 

Mısır ve Südan'da askeri müra

kabeye dair çıkan ihtilafın bu mü

zakere esnasında hal edileceği kuv
vetle umulmaktadır . 

• Kahire : 30 ( A. A ) - İngiliz 
Ali komiseri, bu sabah. lngilteredeıı 
Kahıreye gelmiştir . 

Kahire : 30 ( A. A. ) - İngiliz 

Ali komiseri Lampson yarın Nahas 
Paşa ile görüşecektir . 

Arjantin Cenevreyi 
terk mi edecek 

Ankara: 30 (AA) -Teeyyiid et· 
, ıııeyen bir habere göre : Arjantinin 

arzu~u isaf edilmediği takdirde , 
Arjantin hükumei Cenevreyi terk ' 
edecektir. 

Alman gazeteleri 
diyor? 

ne 

Berlin : 30 ( A A. ) - Alman 
gazeteleri, Lir İngiliz Fransız itti
fakının tehlikeli olacağını lngiltere)e 
ihtar elıııektedır. j 

Bahreyn şeyhi Lonclradan ' 
ı ayrıldı 
1 
• 
1 
1 
• ' 

Londra : 30 A.A.) - Burada 
b:ılunmakta olan bahreyn şeyhi, bir 
müddet kalmak üzere Ediınburğa 
gitmiştir. 

Bu gece nöbetçi eczane 
Postane civarında 

Yeni eczanedir 

r--------------------·-------~--~ 

salııfc 1 

Asri sinemada 
Sinema • • veda mevsın1ıne 

24 Haziran çarşamba akşamından itibaren 
iki müstesna film birden 

1 
Mevsımin emsalsiz bir şaheseri sevimli artist 

Gustav F röhlich'in 
en çok muvaffak olduğu film 

( Yabancı bir bayrak altında ) 
2 

Umumi istek 
.. . 
uzerıne 

(Kahraman süvari ) 
Sergüzeşt ve heyecan filmi 

7044 

Aleksandr Margaritis 

Yuvan Haleplioğlu 
damadı 

Merkez Hal No: 34 İstanbul 

Büyük meyve ve sebze Ticaret Evi 

İthalat İhracat Komisyon 
Türkiyenin her tarafında , Suriye, Filistin , Mısır 

ve Avrupada mümessilleri vardır 

Doğruluk-Mükemmel teşkilat- Süratli muamele 
Telgraf Adresi : Damat 

• 

İstanbul 

,,, 
/ 

7060 

Amerikan kanuni "sasisinin baş
lıcı. hedefi devlete karşı ferdi hima · 
Ye olmuştur. Birleşik Amerika hü
kömetinin refahını ve hüriyetini te· 
nıin elmiş olan bu kanuni esasiye 
hörnıet etmek lazımdır . 

bir kuvvet var : 
Avdet eden refah .. 1 Seyhan Barı 1 

'I~ ---B-EL __ E_D-iY-E--iLA°N_L_A_R_I ---Tı 

6748 52 

. Ali şuranın ihtiyarları Nev Deal 
1 red ve mahkum etlikleri zaman 
Ruzvelt boyun eğmekten başka bir 
~>ey yapmadı .. 

Rozvelt in taraftar ve dostları 
rıa : 

, Ruzvelt tekrar seçildiği zaman 
~li şuranın salahiyetini azaltacak 
ır kanun kabul ettirecekmidir? di

Yc sorulduğu zaman : 
- Ruzvclt Ali şura bunakları 

turı ölmelerini bekleıniyecektir. Bu 
1> oldukt<1n sonra yenilerini tayin 
~decektir . 

k Va~ington, Lin Loln'in koyduğu 
anunlara ilişilemez . I 

~zvelt'in dostları ne diyor? 

b - Refah avdet etti. Ve her gün 

1
.1r az daha fazlalaşıyor. Ehemmiyet
. olan budur . 

Eğer F ord şimdi otomobillerini 
~atubiliyorsa, bu Ruz\ elt'in sayesin

tdir. Çünki o, ziraat ve :sanayi a-

Naftalan 
Petrol sıhhi banyoları 

Moskova : 27 ( Tass} - Kaf
kasyada Baku taraflarında Kirova
bad civarındaki Naftalan petrol ban
yolarında günde bin kadar kişinin 
kişinin yıkanabileceği yeni bir ban
yo dairesi yapılmaktadır . Yakın za
manda, Naftalan petroluııun tıbbi 
maksatla işlenın;ısi için ayrıca bir 
müessesenin de kurulmasına başla
nacaktır. 

Naftalan petrolünün tıbbi yük
sek hassaları çok&eski zamanlardan
beri malumdu , netckim bu gün ban
yoların bulunduğu arazide hala e~
ki Mısır , Hindistan ve Iran parala
rına rastlanmaktadır . 

Naftalan petrolü, sinir, kadın ve 
deri hastalıklarına ve umumiyet ile 

VE 
Yazlık dansig 

İstanb:ıldan gctırtikn ıııükemııı 1 bir Caz ve alafranga Or-
kestra modern bir konforla el ek \'Crerek Adananın büyük ihtiya ·-

!arından birine cevap vermeğe başlamıştır . 

Seyhanın verdiği okşayıcı bir serinlik içinde , güzel bir 

dinlemek, bir gün mütemadiyen bunahn, yorıılan kafalarınızı 

imkanını ~ize Seyhan Barı hazırl"mı.~tır . 

Her türlü istirahat ve dinlenme temini endi~esile yapılan 

müessesede saat 18 den itil' aren müzik ve 

Müzik 
dinlendirmek 

bu modern 

dans 
başlamakta ve 22 ye kaJar deva'.Il c~m 'ktedır. B:.ı <lort saatlık en 
zaman sadece ailelerimiı.e hasredilmi,tir . 

Bu müduet zarfında ıııe~rubat ( 1 Ü ) kuru~tur . 

Saat yirmi ikiden sonra Bar kısrr.ı ba5lar Vt' gece yarısından sonr .. ı. 

ikiye kadar devam eder . 70!9 
bn sistemi hastalıklarına çok iyi gel- ı 3 _ 4 rnektedrr. _______ _...._.._ _________________ _ 

·~~~-----------~-~------------------------------
Temizlik işleri için açık eksiltme ile yapılacak olan 10-15 adet ka

palı çöp arabasına istekli çıkmadı!;ınd·ın ihale müddeti on gün uzatılını5tır 

Muvakkat teminatı altmış liradır. İlı.1l esi T cııı:nuzun 13 üncü pazarte:sı 
g-iinü saat on beşte .Bdcdiyc encümeninde yapılaca~tır . Şartnamesi yazı 
i~leri kalemindedir. isteklilerin ihale günü Beledıye encümenine gelınc!eri 
ılar. olunur.7062 

Bors:ı. karşısındaki arsa s .üılıl·tır 
1- Ticaret 'c zahire boroası karşı.ıııda muvakkaten oyun y~rine tah

sis edilmiş olan yemini Kuruköprü mahallesi , yesari ve arkası Mermerli 
mahallesi, cephesi Babı Tarsus Surlarilc mahdut Bdediyeye ait 1855 met
re murabbaı arsa kapalı zarf usulile satılmak üzere artırmaya çıkarılmıştır. 

2 - Bu arsanın beher metre murabbaının muhammen bedeli (6) liradır. 
3 - ~fovakkat teminat 834 lira 75 kuruştur . 
4- ihale 16 -T,·mmuz-936 perşembe g~mi sıal 15,30 da Belediye 

daimi •ııcümeninde yapılacaktır 
5- İsteklilerin ihale gümi ~aal 12 ye kadar teminat m::\t ı;ılarile bir 

Lkte tekliflerini Belediye Riyasetine tevJi etnwlerı lazımdır. 
Cı- Alınak istiyenlerin daha evvel ~artnameyi okumaları ve muayyen 

vakıtta müracaatları ilan olunur 7063 1 5 9 14 
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Doktor Kemal Arıksoy 
Hastalan sabahları ( 8 ) e kadar , öğleden sonra 

da •15 ten itibaren Ku~uköprü civarında Müze soka-
ğında 170 No. lu muayenehanesinde kabul ed~r . 
Kan, İdrar, Balgam,ıiıevaddı gaita ve saire hurde-

. 
Gayri menkul malların 

açık artırma ilinı 
• 

D. No: 9 v; --241 
Adana Girinci icra memurluğun

dan: 
Açık artırma ile paraya çevrile. 

cek gayri menkulün ne olduğu : 
Molla zade Mehmc<le 100 liraya 
borçlu Alasonyalı Hatif oğlu F eh
minin Yılanlıda va~i 4 sıra teşrini 
sani 934 tapulu 40 dönüm zeytinli
ğin nısıf şayi hissesi . 

Gayri menkulün bulunduğu ınev· ı 
ki , mahallesi , sokağı , numarası : 1 
Hududu : Doğusu hali batısı tariki-

~ 1 
has poyrazı Artin ve Karabet kıb- 1 

lesi Kabril ve Giizel ile mahdut . 1 

Takdir olunan kıymet : Beher 1 

dönü ıniine yirmi lira, 23 sırada lah- ' 
minen 260 ağaç zeytin 
Artırmanın yapılacağı ) cr,giin,saat : 
1 ci artırma : 5-3-9.15 çarşamba 
saat 10 - 12 
2 ci artırma 20-8 -93() p"r~cmbc 
saat 10-12 

1 - işbu gayri menkulün ar 
tırıııa şartnamı•'i hrihindcn 
itib \ren 9 Vi-24 ) ırı:ınr ı il· Birinci 

icra da!re.sirıin muayyen nuıııara· ın la 
herkesin görebilmesi için açıktır . 
İlanda yar.ılı olanlardan fazla malu
mat alma!.;: i.,liyenler , i~b ı ~arln1· 

nH•ye ve 936-243 dosya nunıarasile 
1 

ııH.:ınuriyetiınize müracaat clınelidir. 1 

2 - Artırııııya iştirak iç.in yu- 1 

karıda ya1ılı kıymetin 0/0 7,5 nisbe
tinclc pey akçasile veya milli bir • 
bankanın tc nin ıt m::!ktubıı tevdi edi
lecektir . 

3- fpotd! sahibi alrıcaklılarla 
diğer ala1:adarların ve irtifa1~ hakkı 
sahiplerinin gayri menkul iizcrin lcki 
haklarını hususile faiz ve ınasrafa 
dair olan iddialarını işbu ilan tari · 
hinden itibaren 20 gün içinde evrakı 
miisbitelerile birlikle ıneınuri>·cti
mize bildirmeleri icabeder . Aksi 
halde hnkları tnpu sicililc sabit ol
madıkça satış bedelinin paylaşma

sından hariç kalırlar . 
4 Göstc~len günde artırmıya 

İştirak edenler artırma şartname~ini 
okumuş ve liizumlu malumatı almış 
ve bunları tamamen kabul etmiş ad 
ve i 1 ibar olunurlar. 

5-Tayin edilen zamanda gayri 
menkul üç defa bağnldıktan sonra 
en çok artırana ihale edilir . Ancak 
artırma bedeli ınuhamınen kıymetin 

1 Temmz 19 

TL.JR.KiYE 

llRAAT 
BANKA51 

• 
• 

.·DAoA • 
~ ~iRiKTiR~N 

.. ı..• 

RAı-.IAT l;D[;Q t;,. 
; 1 - \ . 

ikmale kalanlar 
bini ve kimyevi tahlilleri yapar .7022 4-14 

yüzde 75 .şini bulmaz veya satış is
tiyenin alac:\ğ"ına rüçhani olan diğt•r 
alacaklılar bulunup ta bedel bun- • 
ların o gayr· enkul ile temin edil
miş alacaklarının mecınuundan faz
laya çıkmazsa en çok artıranııı taah
hiidii baki kalmak üzere artırma 15 
güıı daha temdit ve 15 ci giin;i ayni 
saaha y<1pılacak artırmada bedeli 
salış istiyenin alacağına rüçhani olan 
diğer alacaklıların o gayri menkul 
ile te 11·11 e lıl.niş alaca 1-darı mecmu- ' 
tmdan fazlaya çıkınıık şartilc, en ç \ 1< 
artırana ihale edilir. Böyle bir bedel 
ekle cdilırtczse ihale ya~)ılınaz V ~ 
salış talebi düşer. 

Oı ta ~:k:~ :.U:,c sınıfların- 1 Çiftehan Kaplıcası 
Ankara Birası Fabrikası 

Öz Türk sermayesile kurulrmıştur 

ANKARA BİRASININ YÜKSEK EVSAFI 
Yarım litre Ankara Birası 

1 105 Gram Ekmekten 
'l 385 ., Sütten 
3 32 ., Tercyağınd<ın 
'1 82 ,, Etten 
5 325 ., Balıktan 
6 3,5 cıdet Yumurtadan 

Alıpacak gıdayı temın eder . 
Herkes gibi siz de : Bu besleyici sağlık koruyucu Ankara B;. 

rasını içiniz. Her vcrdc israrla arayınız. Adan2da toptan ıatış yeri : 

Adana Acentesi : Rıza Salih Saray 
Bebekli Kilise sokak No. 11 A. 

6984 
No. 1 l B. Telefon No. 265 

17 

da riyaziye, cebir, heıı k· e ve fen 
bilgic;i derslerinden ikmale kalmış 

talebeleri ikmal imtihanına hazırla-
ınak lizcrc bir kurs açtım . 

isteklilerin " Türk Sözii ,, mat
baasında 1. T. ve H. B. Runrnzlaı ına 
nıiiracaat etmeleri . C. 

Hizmetçi aranıyor , 
Evde hizmet etmek iizere bir 

hizmetçi aranıyor . İdarchaneınize 
ıftiirncaat edilsin . C. ____ ,.... ____________ ,_., __ ......, __ _ 

6 - Gayri menkul kendi -ine 
ihale olunan kimse derhal veya ve
rilen mühlet ic;indc parayı vermezse 
ihale brarı fc:sholunarak kendisin· 
den t'\tvel en yüksek teklifl(' bulunan 
kimse arzeını:ş olduğu b~dellc al
mağa razı olur.')a ona , razı o1m:\z 
Vl"ya bulunmazsa hemen 15 giin ı Adına sul;1 birinci hu {Uk 

. ıniiddetle artırııııya çıkarılıp en Çok 
artırana ihale edilir. İki ihale arasın
daki fark ve geçen günler için yüzde 
beşten hesap olunacak faiz ve diğer 
zararlar ayı ı .;a hükme hacet kal· 
ınaksızın lll"ıı111riyctiıııizcc alıcıdan 
tahsil olunur . Madde ( 133 ) 

Gayri mcnk:ıl yukanda gösteri
len tarihimi,.. Adana Bir;nci j 
icra mcm ırluğ ı odasın la işbu ilan 1 

ve gösterilen artırma !'artnamesi c..
1a

in·sinde satılacağı iJ~ıı olunur . 7061 

1-·-----
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l 
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Kaçakçılar vatan 
hainidir 

hakimliğinden : 
No: 294 

Adana hazinei mali) esi tarafın· 

dan Kayalıbağ mahallesinden Yüz
betşı Siileyman oğla ja·1darma baş
çavuşu Remzi aleyhine açılan 1828 
kuruş alacak davasının yapılmakta 

olan durlıJı;ınasınd ı : Miiddeaalcyh 1 
namına yazılan davetiye ikametga
hının meçhul bulunduğu şerhile iade 1 

edilmekle ila·1en t""bliğat ifasına ve 
duruşmanın 8- Eylul - 1936 salı 
günii saat dokuza talikına karar ve
rilıni'? olduğundan yevmi ınezkfırda • 
mahkemeye g .... lmesi veya bir vekili 
kanuni göndermesi lüzumu teblig 
makamına kaim olmak üzere ilan 
olunur .7059 -

Açıldı 
Tabiatın bu büyiik lutf ve niınetind~n istifade cd 

Radyo aksiyotesi bütün dünya kaplıcalarmınkind 
yüksektir 

Romatiz.na, Siyatik, Kum, B~brek, Mesane taşı, Karaciğer ve mid 
ımıztarip olanlarla Cilt hastalığı olanlar mutlaka bu ılıcaya gclmelid 

Senelere· çocuğu olmayanlar Kudreti fatıranın bu feyzinden müst 
mes'ut olmu~lardır . 

Gazinosu,Iokantası,fırını,kasabı,bakkaliyesi,berb~ri v 

Her tiiı l;i esbabı istirahat ıniikemmeldir . Her şeyi 

Tre ı iic ·etleri yan yarıya tenzilatlıdır 

Fiyatlar şıınl. r· Kuruş 

dır: 200 Bir gecelik ı 
otel odası 

125 Bir gecelik 
taş odalar \ 

7 5 Birinci baraka , 
50 Jkincı ,, 
30 Hususi banyo 
15 Umumi 

" 
I 
) 

Odalar dört kişilik 

Fazlasında, fark al 

Bir kişi ücreti günde 

defaya kadar 

Yazın Çiftehana gdmiyenlcr kışın agrılardan uyuyamazlar. Kışın 
tiğiniz iztirabı unutmayınız . 6<J79 

9 

Umumi neşriyat mi.il 

Celal Bayer 
A-Jana Türks~zü 
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