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1 Düıman uçaklanmn ıehdidi al· 
undadır . Bundan kurıulmak ;çio 

ı uçak kurumuna yardım gt>rf'klir. ı 

ADANA : GUNLÜK GAZETE ON iKİNCi YIL - SAYI 3363 

l'lir · - < " -
liLi ~~':.sınırları dı~ında, köpek· 

Urunen bir kaç soysuzun 
1ttebbüsü, Türk nıillerinio. 

,, A 0~iyle ve ruhi le girift ol
~•hı lıetürk sevgisi ,. ui yeniden 

Kamyonlar işliyemiyormuş 1 
Deve ve katırlarla nakliyat yapan I 
bir İtalyan müfrezesine Habeşler 
saldırdı, ltalyanları geriye kaçırdı. 

. baykırmaı1ına vesile ol· 

l>G 
,.rı Ankara'mn hakimiyeti Mil· 
eydanını dolduran elli bin 

d•:.n Yüksek hir coşkunlukla 
'l!i• b . . J • , u sevgıom oe er yarat· 
e ,nf'ler yaratalıileceğini de 

8'~i gen h . l . b' . d 

Harrar bölgesindeki Habeş kuv
vetleri yeni kuvvetlerle artırıldı 

lliıeı .. ç. ve epsı ur mn en 
IOııa soylıyf'n gür sesli, yıldı· 

1Ylaçlar; l'ne zaman yetiş-
' lltııl . 1\ yerışmişler ? 
~•lllın dışına çıkarak söz 
· b' •erbeıt bıraksanız , yüz· 

•nlerceai Atat ürk heykelinin 
bt hr111anacak ve birbirinden 

Lit lagatla, .birbirinden daha ar
Cotkuol ukla saatlerce söyli· 
'.Atatürk sevgisini dünyanın 
~evrene kadar İ§İttirmeğe 

it ar. ...... , 
d ' lllanzarayı, bu yüksek ve 

'·,~Y~nyu görüp de, Atatürk 
"-e. •çleri tutuıan bu milyon· 
.. 111 girerek, çevrf'si o sev· 

"- '1111111 adama luyabiecekle· 
.: Çürük beyinli sefillerin 'it IGanıak mümkün değildir. 

)eta· it .•evgisi yeni bir memle-
te )~~ır evren, yeni bir genç -

llınez bir kudre t doıur· 
~ ~611ya kültürünün üstünde 
~ tll~~r .yaratmak azmiyle ça
--~Urluye, bu sevginin ve bu 

~Qliidür. 
· '-ti ' iliblaımış bir ioeandır. 
~ h boyunca aeil Türk mit-: 

. a~llını tutuıturacak bir gü· 
~ç İlah öldürülebilir oıi? Hiç 
• dGrfilebilir mi? 

"lc•r•: 23 • x. 1935 

Uluğ iğdemir 

~ ~leri Bakanımlz 
~8rad Yugsslavya 
I,~ "•kili ile görüştü 
t!'•d : 24 ( A. A. ) 
~t61)11 İıleri Bakanı Tev· 
'il Araa, bu sabah Bel-

,.,, feçti v~ .İstasyonda. Yu· 
b,~ll.Başveluh ve Dıt ışle· 
l\,~. 1Yle Bakanlık Erlcioı 
~ 'h Elcisi, Elçilik Erki 
lld?aıc.teciler tarafmdan 

~ •lut salonda Arasla gö· 

A.,' lroauımalarına devam 

-::': birlikte trenle bir 
h • eye gitti . 

~ llriyat Bayramın-
C. '~acak yerler 

'1h11 • 
,, ' 1Yet Ba)ramı dolayi-
6tİ~i d•ireler Psza·tesi 
bt' en sonrll ba§lıyarak 

>ıl> giiail aababana kadar 
•cııkl•rdır . Hususi mü · 
P•ıartesi gilnü geç vak· 
' a k ıaa~, çı.. kalacık, Salı ve 

d1, IUnleri kapalı kala 
, · Y ll!n ·z hah, tatılı ka 

' 
tör .. p .. .. 

1 C '" zar gu ou ça ı 
~t , ı..ırnııuriytt Bayramı oü· 

•çık ,. 
kal.. Lıl ı c · klc. dir . 

Adisababa : 24 (A.A) - Haber ve
rildiğine göre topralıı ların arızah 
durumuodao ötürü deve ve katır 
üzerinde ilerlıyeo İtalyan kuvvet· 

leri Habeş kuvvetleı i ile kar§ılaı 
mı şiar ve vuku bu' ıo çarpışma so· 
nucunda geri çekilmek zorunda 

bırakılmıtlardır . 
Adi!ababa : 24 (A A) - Har 

rar bölgesinin muatazam kuvvet · 
leri Ouebg Chi beliyi koruyan Ras 
Destanın sol cenahını kuvvetlen 
dirmek üze·e bu güo Djidigaya 

doğru hareket edeceklerdir · 
Teeyyüd etmiyen haberlere 

göre RH Destanın kuvvetleri 
İtalyanlarla temasa girişmişler 
dir . 

Harrar ilbayı ve Ogaden Ct'p· 

hesi bat komutam Ras aciboy 
Djidigadan Harrara gelmiştir . 

Naciboy; Oiıedouaya gidecek

tir . 
Asmara : 24 (A.A) - Alman 

istihüarat bU.oıuoun harar muha
birı bildiriyor : 

Burada Habeılerin süel yol 
ları hakkında hiç bir malumat 
yoktur . 

Adua ile Adıgnt arasındaki 

Kudiı bölgesio<le yol ve t,,Jgraf 
hatları inşutına çalışan askerler 
mühim maymun sürüleri yüzün
den mDtkilat çekiyorlar . 

Bunlar telgraf direklerini de
virmeye çalış yorlar . 

Portsait : 2·1 (A.A) - Şimal 
cephesinde İtalyanların yeni ta 
arruzu Faşistlerin Roma üzerine 
yürüyiiıünDn yıldöniımü olan 20-
10 tarihinde y•pacakları bildiril· 
mektedir. 

Cenuptan Adisababıya gf'len 
ve fakat her.üz teeyyüd etmiyen 
bir habere göıe Graziaoi ordusu 
nuo makintli kuvvetleri uçaklar
la birlikte Ualualdan batı şimalı 
isi.ikametinde Sasabcneke doğru 

ibrlemektedir . 
Sasabenek Harrara iki yüz ki

lometre Fafan nehri üzerinde mü· 
him bir merkezdir . 

İtalyanların ileri hareketi için 
Ogadenin en kurak kıamı.ıı seç 
tikleri anlaşılmaktadır . 

Hedefleri Habtş kuvvetlerini 
çevirmek ve Habeş garnizonlara

m tecrit eımektedir . 
Teeyyüd cdilmey<!n bir şayi!i 

İtalyanların gaz kullandıklarım 
ve bur llll üzerıoe Ct'unptaki Ha· 
b<'Ş kuvvet•erİ baş "omutanı Na
sibu.ıun kuyuları zı-lıirlemck ıcıo 

• 

Halk kürsülerinde 
, 

Söylev vermek isteyenlere 
~.p' . ·-----~.. · Seyfıan llyönkurul başlwnlı{jwdarı : 

ı. ~-.,. . 
\Jr,

1 
1Yttın oa ikinci yıl dö'lüuıü B.1yramıoda C. H. P. tarafın-

ltt,~ •lauıada , Kuruköprü Çeıme alanında, Ta~köprü b_a~ında 
"'iıld halle 1'6rsüleri, uluaal ouygularımızı acuaı ınaa verın ıes 
~ ·t•k •6ylemek isteyen Kadıo , Erkek bütün vatandaşlara a~ık 
"lı l .. tır . 

'-~eUt•filcrde s&z söylemek isteyenleriu adlanoı, bayram günün· 
~ tla,,~•tti baıkanlığıoa gelerek yazdırmalarıc.ı özel bir önemle 

•ıl1rımııdıt0 dileıiz . 
C. il. P. St-yhan İlyöokurul Başkam 

Balıketıir Saylavı 

Örge Evren 

emir vereceğini tekrar bildiımek
tedir. 

Sü bakanı l\lulugatanın ku· 
mandasmda bulunan ve Desıeye 
doğru dört gün evvel Adisaba· 
hadan hareket etmiş olan 70,000 
kişil" k ordıı timdi ye kadar 30 
kilometre yol almııtır . 

Yol üzerindeki köyleıden bin 
lerce asker orduya iltihak etmek
tedir . 

Londra 24 : ( A, A. ) -
i rablusdan bir flrka asker ek· 
me1c huıusundaki İtalyan kara 
rarı bir u:t.laşmanın sonucu 
dur . 

logilizler uood ve Renova 
zirhlılıuına mukabil bir kuv 

vet addettikleri bu iki İtalyan 
' fırkasının gni ç~kilmeıioi İs· 

temişlerdi . ltv Jya bu İlfl harp 
~emısıoın yüksek Tonada ol 
duklanndao s~vkulceyişi bir 
kıymet taşımadıklarını ve Ak 
denizdeki lngiliz Deniz kuvvet· 
!erioia bir çok yardımcı gemi· 
ye muhtaç olduğuou aöyhmişdi. 

Paris 24 : ( A. A. ) 
İtalyanın Trablusdan bir tumen 
askeri cekmesı Paris başıoın 
memnun etmişdir . 

~---------·--------~-
Habeş İmparatorunun 

mü la kah 

Habrş imparatoru ilk defa ola
rak tedbirler kararından sonra 
bir Amerikalı gazeteciyle müla 
kat yapmıştır. 

Bu mülakat Akvam cemiyeti· 
nin yakında 16 ıncı maddeaioe 
uyarak zecıi tedbir almak kara
rını vermekle acun barışına biz 
met ettiğini mrmnuoiyetle söyle . 
mittir. 

Bu karar ayni zamanda Hade· 
şistanıo haklı olduğunu ela teslim 
etmektedir. Kararın adaletle tat· 
bikini bekleriz demiştir. 

İtalya Sefırinin paaaportu ve · 
rilmesine genel harpte Birleşik 

Amerika hükumetlerinin muame 
lrsini örnek göstermiştir. 

Harp hakkında şu cevapları 

1 ve1miştir: 

(Aksun) un sukutu hakkında
ki ıayialar bizce teeyyüt etme· 
miştir. 

Aduvaya gelince, bunun su· 
kutu Sevkulceyş bakımdan önemli 
değildır. 

lfuduıla pek yakın olan bu 
~ehrin düşmesini hız Z<ıten Lek 

liyorduk. 
Orada Y"ğıyı rahatsız eclecı-k 

k:ıdar ufak sımr kıt'aları öa kol· 
hrı varclı 

Uu mütecaviz için bir zafN 

sayılamaz Bizim usker zayiatı 
üstüne söylenen rakamlar doğru 
deiildir. 6,000 sü yitirmemize 
imkan yoktur. Çünkü ~arpışma
larda o kadar asker yoktu. Ve 
büyük bir çarpıım• daha olmadı. 
Aduvanın düşmesi bizim müda· 
faamıza hiç bir tuir yapmamıştır. 

Gazetecinin halyanlar tarafı 
08 geçeo Kugukso hakkındaki 
sorusuna İmparator cevap ver. 
memiştir. 

Ay ı 1ırken imparator, gazeta 
ciye acuo g,.ntl evinin H .. beşe 
tenccühO olmasına müteşekkir 
olduğunu ilave etmittir. 

Bitaıaflık 
mefhumunda 

Berliode çıkan bir gezele bi 
taraflık mefhumunda değişiklik 

başlığı altında Amerikanın yeni 
bitaraflık kanununu mevzuubalıs 
rderek bu k9nuoun efkarı umu

miyede f t: vkalade dikkat ve ala 
ka uyaodırdı~mı kaydetmekte- , 
dir. 

Bu kanuni• harp yapan dev
letlere ıilih satmak men edilmiş 
tir . 

Bu ıuretle umumi harpten son
rıı bitaraflık mefhumunda bir de

ğişiklik vuku bulmuş oluyor . 

Çünk~ umumi harpler evvtl 
birbirile harp eden devletlere bi
taraf bir devletin silah satması o
nun meşru bir tıcaret hakkı ola
rak tanılıyordu. Bu telakkiyi de
ğiştirea yeni kanun ile Birlrşik 

Amerikan devletlerinde hükumet 
ve- Parlemerıto yeni bir bitaraflık 
telakkisinin mu:>idi olmuı oluyor. 
Bu yeni teJakkiyt! göre birbirile 
harp eden devletlere ticaret mak-
11dile silib satmak gayrı ahlaki 
bir harekettir . 

Bilakis harp edenlere silih 
vermemek suretile harbi güçleı
tirmek bir vazifedir . 

Birleıik Amerika devletleri 
hariciye nazırı Hull, eıki bitaraf
Jık'.pol•tikası ile teşvik rdileo har
bin neticede Amerilun ekonomi· 
ıi ve ihracatı için de zaraılı ol
duğunu muvakkat kazançlara al
danarsk görmemek bir basiretsiz· 

liktir demitlir. 

Bu fıkri umumi harpteki tec
übelerin t~eyyüd ettiği şüphesiz
dir. 

Çünl<ü Amerika o vakıt harp 
P.drn her iki brafa silah satabil
mek bak kını iddia ederken baki· 
katte yalnız itilaf de,letlerinin 
siJih müteahhidi olmuş ve netice 
de kendisi de harbi'! sürüklen

miıtir . 
Buhranlı zamanlarda her siyı-ı 

sanı o eıı bir ioci ve en yüks,. k ga
yesi sulhun teminiae matuf ol-

mak ve buhrandan istit11de eimeğe 

kalkıımamık )azımgeldiğı telak
ef karı umumiyesioin kisitelik 
kisine uygundur . 

Hu itibarla ~buhranlı kargaşa· 
lıklerdan bitaraf devletlerin mad· 

di meofaatlar elde etmeğe kalkı
şarak sulhun mubataZASı uğrun-w 

da umumi arzu ve gayretlere ve 

bir kerre patlamıt olan ihtilafın 
mümkün mertebe rıüratle likide 
rdilmesine mugayır hareketleri 
artık cihan efkarı umumiyesiİıce 
tasvib edilemez . 

C. H. Partisi Yengen 
kurulu toplandı 

Ankara : 24 ( A . A. ) 
C H P. Guıyoukurulu 24 10 
935 Paşembe günü haftalık top 
lanhsını yapdı . Edıroe İlyorı
kuıul nytliğioe getiril u Ahmet 
Fazılın U yelik od evi onay landı. 
VP. paı.tioin iç ııleri görütüldu. 

-~--

Cumuriyetden önceki ve 
:.-sonraki Antep ... 

----·..-... ·--
Gniantep : 24 ( Önl aytarı· 

mızdan ) - Cumuriyet idar"sinin 
yapıcı ve yaratıcı eli , ŞPbrimizde 
de büyük yenilikler vücude gP.tir 
rr ekten hali kalmamıştır. Öyle ki 
dünüo Aotebiyle bugünün Ante
bi aruıoda hayret edilecek dere
cede büyük farklar v .. rdır . 

Aotep eskiden ; bir dere· 
ceye kadar mamur , fakat , bal· 
km bir çok medeııi ihtiyaçlarını 
karşılıyacak teşkilatı ve mü~ sse · 
selerden mahrum , iptidai bir şe 
hirdi . Bu zaman Antebindf', pek 
eski tarzda yapılmış , şekilsiz bir 
ev yığınından başka göze çarpa 
cak şey yoktur . Plaosız ve gayrı 
muntazam bir ev yığını .. 

Harp sonu Antebi ise ; bir ha 
rabezardan biç d e farklı d~ğihfir. 
Nereye bakılsa bir enkaz Vt' taş 
yığınına rastlanır . Şehir , savaş
dan önceki intizamsız , fak at ma
mur çebrtsini de kaybetmiş ve 
yerine düşmaa mermilerinin de· 
lık drtik bir bale getirdiği tali· 
siz çehreeini iktiıap etmiştir . 

Şim ~iki ve yaoi Cumuriyet An· 
tehide ; ilerilik yönünden batı il· 
lcrimizden bir çoğunli grçmiş 
mevkide ve yurtdaıların her çe 
şit ihtiyıçlarana mümkün olduğu 
kadar uvap verebilir durumda 

tirin bir şardır . Bu mevkii temin 
tden yeniliklerden bazılanoı sa 
yalım . 

Şelıriıı yerıi başdan /\utulması 

için bir pldn yapıldı 
Müteaddit C vdet,. ihale edi-

• len ıehirrplinı mühendisi ıskarpa 
tarafından tanzim edilerek tarbalf 
ya teslim olunmuıtur , Plioın ik
malinden önce inşaata hıılanmıı 

ve devam ctlilmekte bulunnıut 

ise de bu kısım inşaatı da müra
lcabeye tabi tutulmuştur . Şehrin 

intizamını ve düıünceleri bozacak 
şekilde bir yapı kurulmasıaau 
önüne geçilmiştir . Bundan sonra 
eldeki plin mucibince yapaya 

esuh suretle başlanacağındaa 

düzgünlük büsbütün göze çarpa
caktır . Esasen planın ikmali uza
mıı olduğundan inşaat işlerinde 
fazla faaliyet göıülmemiıtir . As•I 
çalııma ve şehri güzelleştirme 

buodan böyle baılıyacaktar . 
Pıin işi sona erdiği için ya

kıoda su tesisatına da başlana

cakhr . Geçenlerde lstaohula gi
den şarbayımız Hamdi Kutlar ta
rafından su işiyle uğrsıan Sosye
telerle tamasa gelındiii cıhetle 
bu işin önümüzdeki yıl içerisinde 
tebakkuk edeceği tahmin olun~· 
yor. 

Plandan önce yapllan işler . 
Şehir planının ikmalinden 

önce boş durulmıyaralc bir çok 
yeni tcsi@at vücude getirilmittir. 
Bu meyanda ma,elli halyau so9 · 
yetesince kunılan ve ıehri nur· 
landırmağa kafi gelen elektrik 
fabrik&1iyle mezbahı , hali , Ata
türk bulvan ve buz fabrikası an 
safda gelir . Bu i~lt!r içio çok pı

Gerlsl ildncl say/ ada -

Filistinliler grev yapıyorlar 
Berutta İtalyan Kolonisi, caddelerde 
büyük bir tezahhııratta bulundular 

Buna rağmen Şamda yapılmak 
istenilen toplantıya izin verilmedi 

- Berütten 23 tarihile bildi-
1 

riliyor: ı 

Lübnan meclisinin devrtsi bu- \ 

gün başlıyor. Meclisi en yaşlı aza 
Necip tarafından açılacak tar. 

Eski reyis Petro Trad oam
zctlığini koymadı. Namzetler ara
suıod• Emir Halit Ş•bap ile di
ğer bir gruptan doktor Eyup Sa
bit veya Hayrittin Elahdep var 
dır. 

Meclis reyislığine bir müslü
man seçWrse tayfalar arasıoda 
vazifelerde müvazene usuluna gö 

re devlet sekreterliğinin Müslü 
mııular elinden çıkmasından 

korkulmaktadır. 

Komiseri ziyaret eden Lübnao 
müfettişi şıh T«'vfık Halit bu en
diıesioi ıöyle>·ioce Komiser mec 
lis reyisi intıhap serbfsttir demiı 
tir. 

Müftı ileride yapalacak ıeisi 

cumhur intihabinm da serbut o 
lup olmıyacağını sormuş, Komi· 
ae r Mandater devlet bu nitihap · 
lara kaJışmıyacaktır. İntjhaplar 
ser beıt olacaktir demiştir. 

- Berütte İtalyan kolonisi 
erkekekli kadınlı ve bışlarında 
papaf'lar ve rahibeler bulunduğu 
halde Berüt caddelerinde nüma· 
yiş yaparak miit,.addit dahlar Do 
çeyi alkıılamışlar, İtalyayı dOş
manlık yapanlau telin etmişlerdir. 

Berütden gönüllü yazılan 17 
Faşist genç merasimle Galile va· 
puruna bindirilmi9lerdir. Bu te
zabburata erkek ve kız ltalyan 
mektt"plrri talebeleri de iştirak 

etmişdir. 

istanbulspor bugün geliyor 

Emevi camiinde cuma nama 
zınedao sonra Habeşistan lehinde 
tezahburat yapmak için hükumet· 
ten müsade istenilmişti. Emniyet 
müdürlüğü mitioğe müasade et · 
mrm•ı ve alakadarlara ... bunu teb· 
liğ etmiştir. 

Curıı:ı günü Yofadn toplanan 

Arap Fırkaları mümessilleri Ya
hudılerin silah Koçakcılığı Pro 
testo at.mek üzere Pazartesi gü 
nü bütün Fılistinde krev yapıl .. 
masını kararlaşdırmışlardır . Vt! 
Silah kaçakcıhğından Teleyib Be
lediye reisinin parmağı olduğu 
anlaşılmıştır . 

27-29 ilkteşrinde 

Adana İdmanyurdu ile 
yapacaktır. 

iki mac • 

- Komiserlik, Bütceyi t•ecllk 

- Gerisi lldncl say{ adrı -



~~~------·--------~~ 
Kemal PRşa, Kamal Atatürk 

olmazdan evvel iktidar me\'kiine 
geçtıği ıamao, yüz yıllardauberi 
ıilren kötü idaresi darbımesel 

o•ldiae giren bir memleketle kar
ı•••ımıştır. 

Büyük savaştan r:vvel hakiki 
bir endüstridP.tJ bahsetmeğe İm· 
kia )Ctktu . 

İtler gizliden g1zliy~, •arka 
odalarda rüşvetler veımek sure
tiyle ballolunuyordu. 

Tor!dyenio 4000 kilometrelık 
demiryolu, bemeo hemen tama
miyle hariçten alınan ödünç pa 
ralarla meydana gctirilmiıti . 

;;oseJer berbat bir vaziyeıte 
idi. Nıbayel Türk Yunan harbi, 
büyüle savaıtan soora arta kalan fi. 
Danflal ve tt cİmP.l müoasebrtlcre [ 
ıon darbrb~yi indırerek bunları 
da mahvetti. 

Yeni <l \·let teessüs ettikten 
•e yeoı Türkiye de kitlkıomıya 
baoladıktan kısa bir 7.tıman on· 
ra eodüıtrile me faaliyeti başla 
dı. 

İşte bu zamandan ,.imdiye ka
dar yapılan işlerin kısa bir hüla
aası: 

Demiryolu uzunluğu 6,200 
kilom~t reye vararak Asyanın en 
aık. ağı haline getiıilmi lir. 

Bundan baık• .. 1000 kilom et 
relik bir yol inşa edılmektedir. 

8,000 eski köprü yr.ni miioa 
kale ihtiyaçlarına uygun bir şekle 
konolmuı, bundan bışka her bü 
y6klükte 5,000 yeni köprü inşa 
olunmuştur. 

Bugünkü Türkiycnin 3,000 
kilometrelik ıoıeleri yukarı ita! 
y11>•D bütün otomobil yollariyle 
rekabet edebilecek bir vaziyette 
dir. 

Bnodan kısa Lir zaman evvel 
ıose •ğıoı genişlt tmek için 100 
milyon liralık bir kredi :.çılmış · 
ln. 

Türkiye donanması 1921 yı 
lıadanberi 4 misli faı;aıaımıı, 
kömür Hya su ile miiteharrik 98 
elektrik mer ktzı vücuda gr tıril 
mit ve bu suretle Anadohıouo 

•• uz1k köyleıine ka$1ar eft.ktrik 
cereyanı veımek kabil olmuştur. 

Halbuki büyük savı tan ev 
vel ancak ikı tane elektrik mer 
kezi vardı . Hu suretle özel Tüık 
endOıtri inin geli mesi için lizım
ıelen ilk şartlar lıaıırlanmıştır . 

Memleketin hemen her tara 
fıada çok zengin madenle vardır;r 
ayni ı.tmauda çok muhtelif tarım 
mahşulleri de yetiştirilmekted;r. 

Mevcut şose ve demir yolu 
atlaı ı gayet müsait nakJiyc ve mü
dafaa imkanları bazarlanmakta
dar. 

Büyük savaştan evvel çok 
ehemmiyetsiz bir vıziyt!tte olan 
İP4tkçiliğin yeniden ele alı,SJması, 
memleketin iplik ilıtiyecını ht

min edebilecek ve doğu Asyıdan 
Jlfpllan itbalitı bemen hemen 
ı·fıra indirecek randmanlı iplik 
fabri"ılarıuın kurulmasını yar 
dım etmiştir. 

Pamuklu kumaş dokuyan feb· 
rilulır da ayni \ aziyelte olduğu 
için hariçten bam madde idbali 
ne lüzum his edilmektedir. 

Şeker idbalatıoa gelınce, mem 
leket içinde birçok değerli ve bü 
yük şektr fabrikaları kuruldu
tuudao, buna da ıhtiy ııç hasıl ol 
mamak tadır. 

Zeogin ormanlara malik olan 
T6rkiye, burada kesilen ağaçları 
eadüıtrısinde kullanır; bu arada 
hilhass1 kağıt ve kere te fabrika 
larını zikretmemiz lazımdır. 

Bardak ve ıişl' gibi ihtiy11çlar 
da hemen hemen hmamiyle yerli 
mallarla h~min oluom11ktadır. 

Çimento fabrikaları, deri fab
rikaları, kimye-vi maddr-lcr iymal 
edea febriiular, dokuma fabrika
lan il.. .. 
gösteriyor. 

Türkiye ckonomisnio en esaslı 
tarafı, onun tamamen zinde ol
ma ıdır. 

İşletrneleıin 1ayif bir finansal 
tem,.( üzerire kurulması veya 
zararına işlemesi, görülmü~ ıey 

d~ğildir. 

Fabrilcaların büyük bir kısmı, 
düoyanın diğer tara.flaıında bir 
çok imalathanelerin işsizi ık ) ü 
zünden kapandığı, •melelerin 
alı verildiği bir zamanda kurul· 
muştur. 

Bu müe srst>ler e y"tu ılan ec 
nebi ııı~rmayesi o kadar azdır ki, 
alacaklınıo veya sermayedann 
parasını çekmesi yüzün den işin 

durmasıoa imkan Jektur. 
Türkiyenin reemiğ veya özel 

ekonomi i, son onbeş yıl içinde 
mümküo olduğu kııdar kendi pa
rasiyle çalışmak pı eosibini takip 
etmektir. 

Devlet, Ru yadan dolar üze 
rindr.n yaptığı iıt•kraıdan gayri, 
biç bit taraftan ödüaç para alma· 
<lığı içio, rndü tıi de borçsuz kal 
mıştır. 

Bu sistem, yedi bir işe teşcb · 
büs edenleri daha derin lıesıııpfar 

yapmıya, daha ihtiyatlı clavran 
mıya sevkediyor. 

Bunun tabii bi, sonucu ola · 
rak Türkiyenin ekonomik hayatı 
misli gfüülmemiş derecc:de zin 
de olmuı, her taraftı büyük bir 
güven kfikl !"fmİ§ ve hiraı evvr l 
de söylediğimiz gilıi, her an yeni 
endüstrilere yol açılmııtır. 

Bundan on yıl evvel anemle 
kd ihtiyacının d ı lııldrn temini 
balledılmesi güç bir mesele ola 
rık dururken bugün bu güçlük
ı~ıiıı eo büyük kısmı yenilmit va
ziyettedir. 

on yıllarda diğ<·r memleketler· 
le Türkiye arHında yeni tecime! 
münasebetler kurmak için hara

retle çılışılmış f kat bu gAy ' 
retler .,atış piyasalarında büküm 
süren genel buhran yüzünden bir 
bıııyli zorlaşmışıır. 

Türkiye, bilhıs~a Hu ya ile 
olan tecimel münasebetlerini de· 
rinleıtiımiş ve buıa fan lokomotif 
gibi ağır tndüs iye ait eşyalar al · 
mış, huoa mukabil hemen her tür· 
lü istıhsal madd t'si g()oJermiştir. 

Tiirkiyenin doğuya, Asy.ya 
doğru kazandığı nüfuzuodao sarfı

nazar edecek olursak, diğer piya
saların fethi husu8U'Dda ayni de 
recede muvaffak olunmadığıoı 
görürüz. 

Türkiye burada kendisiyle ya· 
şıt olduğu h Jde daha diaamık . 
olan Jı,ponyanıo fa ıliyetioe çarp
maktadır v~ya ça•p caktır. 

Fakat soo zaınınlarda bir 
Türk - J a poıı tt cim odası kurul
duğuna göre, Asyıuın · İçlerinde 
bulanan hazı sa tıı piyasalau bu
su uuda bir anlaıma kabil olaca
ğı umulm~kta<lır. 

''Secliinden Bole,, 

~~~~--... --- ---- ı 

Anadolu ve Toros sür' ) 
at tirenleri 

25 Biriociteşrindeo itibaren 
Anado)u ve Toros sürat tren 
led, uzun mesafe vt arsıuiusal 

yolcu tarifeleri üı erinden bilet 
ala . ılıra ayrılmıştır . Diger ten 
zilıth tarifeler üzerioden bılrt 

alan yolcular bu trenlerle se
yahat etmek iıt<dıkl~ri takdir
de kat edecekleri mesefrnin u 
mumi tarife ~erinden hesapla· 
r acak ücretlerioin yt taklıda yüz 
de 25 ini, adi vagonlarda yOz 

Maden emıüstrisioe gelince, 
bu d• ıon yıllar içinde akıllara 
h9rret verrcek derecede ılerle 

mrttir. 
:de 12,5 unu munzam ÜC• et o 
lııak vcıecek1ardir . 

Ttırk S6ıG 

Polonya köylüle· 
ri Beck'e muhalif 

l'olooya Parlementosunun de
ği§mes:ne rağmen, Polonyanın 
köylü tabalcuır:ı eo g~oiş mik
yasta temsil eden Polonya köylü 
paıtisi, mutadı hilafına ., Polonya
mo dıı siyasası hakkında bir kı 
rar ,, almış ve bunu hılka özd 
bir şekilde bildirmi~tir . 

Kararın bir yerinde şöyle de· 
nilmektcdir : 

« Dış siyasamızın esaslarının 
ve gayelerinin halktan gizlenmesi 
bütüo vatandaşla11 endişeye düşü· 
rtcck bir keyfiyettir . » 

Fransa ve Romanya ile olan 
b3ğlarıo gevş • tilme!i, Çekoı:ılo· 
vakya il ı- , Polonya arasında bir 
gerginlik hasıl olması ve nihayet 
Baltık devi· tlerile ~imdiye kadar 
devam edilen dosiluğun oğumı
ıı gibi, Polonya sosyettsinin kula
ğına ç:ılınao bazı badiıııelcr, bu 
endişeyi büsbütün f azlalattıracttk 
bir mahiyettedir . ,, 

Kararname , bundan ıonra ~u 
noktayı teıbıt dmekhdir : 
1- Her ne kadar siyasal teteb 
büsleıin ıeferrUl'lh gizli tutulma 
yorsa da, Polonya dış siyasasının 
ana bıtlart halka bildiıilmeli ve o 
nun tasvibi alınmalıdır . 

e. 

Şeblr Dayakları 

Uykuya dalan bir arabacı 
Camus arabasının altında kalarak 

kafası parçalandı ve öldü • 
~~--------·--------~----Ötey gece Çaylı köyü ile Ada ezilmiş , beyni dışarı fırlamıf , 

na yolu üzerinde çok feci ve acık göğüs kemikleri ve kollara kırıl· 
lı bir kaıa olmuş ve bir arabacı mı§ ve hemen ölmüştür . 

araba •ltmda kalarak tzilmit ve Jşanın ces di memleket basta 
btmen ölmüıtür · llu kaza hak- hanesi ölü kulübesine getirilmif 
krnda aldığımız btlgeyi aı•ğtya ve Cumoriyet genel aavaman y•r-
y1Zıyoıuz : dımcısı Şeref Göğmenia önünde 

Kuaisalılı olup Çaylı kö)ün- hükumet doktoru Mazbar Cemil 
de arabacılık y•pmıkta olan Ali tarafından i.DUayeoesi yapılmıı ve 
oğlu otuz bir yaşlarında İsa , öt ey ezilerek ölılüğü anlatılmıf , gö. 
güo camuı arabasına hnğday çu mülmesine izin verilmiştir . 
vallarını yüklemiş ve ıehrimize 
gelmek üzere yola çıkmıştlr . Ge
ce olunca buğday çuvallaıının 
üzerine yulınmıı \'e güzel bir 
uykuya dalmı§tır . Dalış o dalış .. 
Baş~ ho:ıo hayvanlar kendıliklerin 
den arabayı götürmeğe baılamış 
tır. Yolun bozuk bir yerinde üzerin· 
de biadeu fazla kilo Luğday bulu 
nan araba birdenbire devrilmiş 
ve İsa yere yevar Ianarak bu ağır 
yüklerin altında kııılarak kafası 

• 
Köyler ı\rasında bu gıbi f ... ci 

kazaların ek~e ri!İ hep bu yüzden 
ileri gelmf' ktedir. Arab • ların içi 

ne haddinden fazla yük dolduru· 
lur , üstüne de adamlar bindirilir, 
bunlar ve arabacı uykuya d•lar , 
arab~lar devrilir ve trlafısi gayri 
kabil kazalar meydana gelir . 

llgıliluin bunun öaüae geçme· 
leri laıımdır , 

Devlet, ~ade lıükfımetin malı 

olmadığı gibi , kötü bir dış siya- j 
sasınln zaraalarını bütün halk çe- ---------~------------------------
kecektir . 

2 - Polony 11 kendi em 
niyeti namına, mevcut mukavele
lere hürmet edilmesini istemeli 
ve ancak bu mukaveleltrin muh

teviyatını müdafaa eden memle· 
ketlerle İf biıliğioe girişmrlidir. ı 

Bir harp patladığı takdirde f'n 
büyük kurbanları vermt-ie mec 
bur olAcak olan ve barışın mu
bafauıile çok yakından ilgilenen 
köylü tabakası, lıilhıua §unu is 
temekttdir . 

Polonya dış siyausı, li'rausı 
ve Romanya il~ yapıl • cak sami 
mi anla,malar v~ Baltık devletle 
ri ve Çeko!lovakya ile bağlıoa 
cıı k dostluk bağları gibi çok ıağ· 
lam esaslar üzerine kurulmalı -
dır . 

Polonya 'şrafınmın gayret el
likleri gıbi Polonya dıı siyasası· 
oı Almanya ile bığlanac•k bir 
u do tluğa ,, istinat ettirmek, hem 
devit tin asıl menf aatlarile hem 
de g~nit halk tabakalarıııın bhle 
rile tezad teşkil eder . ,, 

Kararnamenin sonunda Po 
lonya namına söz sfiylemek veya 
kararlar almak için arlık manevi 
bir hakka sahip olmıyıc lıükume 
tin dtğı§tirilmesi teklif olunmak 
tadır . 

Asıl bay. eti mucip olan Şt"f , 

Polonya sansornnun bu lcararaa 
meye müsade etmesidir . 

iskan işlerinin Sağhk 
Bakan hğına devri 

İskao işleıinin sığlık bakan 
IJj'ına devri hakkuıdaki kanun 
layihasi bıkanlar kuruluoden 
çıkmak üzeredir. ı. .. yihanın bir 
maddui i kao t.ıkilatındı bu · 
lunan merkrz ve viliyet OP' -

morları k11ılıolarının Bakanlığa 
devrine dairdir. Diğer bir mad 
d ·, ısğlık bakanlığıu•, lüzum 
gör. c"'gi yeııi tetkilatı vücude 
getırmek için salahiyet vermek
tedir 

r 
Yurtdaş! 
Cumuıiyet bayramımızın son 

günü ayni zacrarıda arsıulusal 

arttırma günüdür. 

O gün 17,000,000 Türk bir
birı üzerine 10 kuru§ , hiriktir 
St-lt r ve bu puayı Bankaya ya· 
tınal•r o güo Lir milyon yedi 
yüı bın lira topla n ır . 

Kireç ocağı cinayeti · 

Cinayetin yP.lpıldıGı yer
de keşif Yapllacak 1 --
Kireç ocağında bir muhtarlık 

yüzüoden ~ıkan kavgada Şevkiyle 
Zakir i öldürmekten suçlu ve mev· 
kuf Süleyman oğlu Halille beş 
arkadaşının duruşmalarına düo 
öğleden ö .ıce Ağır ceza hak ye 
rinde devam olunmuıtur. 

Cumuriyet genel savaman yar· 
dımcısı Şeref Gökmen, Şevkıyle 
z~kirio vurulup ö dürOldUkleri yer· 
de kttif yapılmasını istemiş ve 
bu istı!k mahk~mcce onaylan• · 

rak Cumuıiyet genel savamını
nın önünde Naip N cip Uılu ve 
zabıt katibi Recep keıif yapmağa 
memur ctlılmfş ve duruşma 11 
ikinci teşrin 9:l5 tarihine bırakıl · 
mıştır. 

Taklar kuruldu 

elırin muht• lif yerleıioe ku 
rulmakta olan takların adedi yir 
miyi hulıcaktır. 

Öğretmenlerin 
ücretleri 

Lise ve Orta okul öğrf'tmr.n
lerindnn olup fazla okuttuklar1 
derslerden dolayı verilen ücretle. 
re ait kararnameler Bıkaohktan 
ilbaylığa gönderilmiştir. 

Jerfi eden öğretmenler 

Bahçenin Çolaklı köyü ötret
meni Süleymanla Ceylıanıo Şük 
ıüye lcöyü öğretmeni Osmanın bir 
derrce terfi ettikleri kültilr Ba· 
kaalığındun bildirilmiştir. 

ilimiz buyruğ w na verilen 
bir öğretmen 

Kpnya kız öğretme okulu 
931 - 935 yıla çıkıılarıodın 

muazzez, ilimiz kültür bapolığı 
buyruğuna verilmiştir. 

Kuruköprü - eski is
tasyon yolu 

Kuruköprü ile eski istesyon 
ırasında oaaıılmakta olan yol bit 
miş, otomohıl ve uabalara açıl· 
mı§tır . 

Tapu işyarlara arasında 

Feke lap J işyuı Hikmet ile 
Kad11li tapu işyarı Mahmul Rai 
fıu becayifleri yapılmııtır • 

Teşekkür 

Rdikamıo ölOmO do' ayııiyle 
benim ve aylem efradınıo acıla

rımızı gerek bizzat ve gerek tel 

guf ve mektup ile ortak olan bü
tün arkadaşlarııma duyduğum acı 
dolayısiyle ayrı ayrı cuap vere. 
mediğimdco gazeteniz vuıtasiyle 
kendilerine trfekkür eder ve de 
rin uygılaıımı sunarım . 

Seyhan Sıylavı 

Ömer Biçer 

Ücretleri verildi 

İıyarların birinci teıtio üc 
rrtleri dün Defterdarlıkta veril· 
miştır. 

Sıtrna mücad~lesi lib
~atuva r şefliği .... 

Şehrimiz sıtma mücadelesi lib 
ratuvar şefi poktor Hamdi, lıtan· 
bul mıotkkası 11tma mücadelesi 
IAbratuv.r şefliğint' , yerine mem· 
lcket bastahanui labratuv•r şefi 

Etem Necdet ve oaun yerine de 
tip talebe yurdu idare doktorla
rından Kemal Tabirin atandıklan 
ıağlık ve sosyal bakan lığından 
llbaylığa bildirilmittir . 

izni dzatlldı 
Uray uaı hekimi 

izni bastulığındao 

uzahlmııtır . 

iıameddinin 

ötürü iki ay 

Doktor Safa 

.Memleket hastalunesi harici· 
ye ısistanlarıııdan doktor Saf.- , 

Ankara nümune hestıbaneıi dok 
torluğuna atanmıştır . 

~~--------·----,_.--~~ 
Filistinliler grev yapıyor 

-- J.Jirlnc sayfadan arian -

etmek üzere' Lazkiya temsili 
M~clisinin 'l't şrin: S ıani Cumar
trsi güoü adi bh· ictimaa \.ağ 

rılıuasına mııvvafakat etmiştir . 
Mrclisio timdiki Reisi lbrahim 
İl gencin artık reiılikde kalamı · 
yacagı işden • iyi anlayanlar te 
min etmektedirler • 

- Irak ile Sııriye aıasmda 

bir ticaret anlağını yıpılması 

için uzun zamand•oberi müıa 
lu: relerıo bir ııeticeye varması 

ııia s b .. bi iıe Y•kıf bir şahsi 

26 h/rlncl teırlıı ~iti 
ı s Ö"CP 

Cumhuriyetten 
ve sonraki Artt•P 

..A - -- "' artarı ~ 
- ,Blrl11cl sayfadarı ~· 

ra sarfec1ilmiş , fak• 1 oıyrı ,,,ı 
olunmuştur . Bunlardan:. •• btP' 
ve yüksek kıymetleıde i btiy•f' 
ıi de ballım çok ıncdeD \,,,,;r 
larına tam olarak ce~s: bUı-•": 
tır . Bilhassa Atatur 0,öl-" 
şehİllerimiıden çoğuod~,r~ ~--

b- .. k d -erde bır .: .. • yen , uyu eg . bİ•,. 
935 yılı bütçesin• }50 ırdt1') -

ya iblağ eden uray ( ~tıPİf ol·. it~ 
çalıımaları bu kadırlı . bir~ 

ddetıoe t 
~ayıp su b~rcd~ •. ~~ ınek ' ıP'S: ~:" 
bu ayar saatı ı. " ı. r ""c 

y 1 .,, .... ,. 
(ıklar ı tanzim ve agaç 1 ff1Jil 
zuk yol ve kaldırımlar' ·l ıer f" 
mek gibi daha bir çok '1 

müştür . b••'b r,e 
Uükiime t ve özel IJJU rf o 

de şehrin imarana gayret ~; 
muştur • Atatürk bul\tar•de~' 
da ve lise b' nası kart•11" bili,
hada keşif bedeli sekıeD ,. it' 

olan vt: hükumet k~o:A'~:r•' ~ 
meli atılmııtır . lıer_ı~ bir ~~ L:'_ .. , 

tün devlet dayrelerı01 • b .. ~ .~ 
toplar büyükljkde bır "- • 

- • 1 1ı..tır • --.. d 
konagına sahıp o aca fil' .. 
muhasebe ; btıyi1k bir ,. ~ 
kurdurmuş , has~~b•":ıı df 
vermiş ve kendıııoe 0 ~ 
imar işlerini mebmaeınke l' ~o 
lamııtlr . f.0"•11' il 

İnşaata halk tar• k 1' 
haber verilmiştir · Bır ~etf 
de ıoo gübik tarzda ID k&•d' 
ler kurulmuş ve kurul~~ıaı" 

Diğer sahalarda ça 
Sıhhi itlerin pek ,.ol ı;. 

tiğini bundan bir kıç ~{ed• 
rettiğim~z bir &z~l s~bı fıl 
uıadıya ızah etmı§dı~· t .,t 
.. ğhk işleri; m•mauD•Y~ _,dl 

· ·btıY'raddededir . Şehrın ı ~ 
ıılıyacık ıekilde 75 Y.1 bıJ-,J, 
kket hestabanesi , ik• d• 
bir Amerikan sağlık J

0
', 

h b. "'b vi b• tra om ve ır .zo re 
dispanseri vardır '. . ., 25 

ilçelerinden Kıh9d ~ 
lı bir memlekd bastab;., 
Nı:ıipde bir traholll 

mevcuttur . ıd'~'-
Kültürel durum ; O ıd' 

kişaf etmi§tir . Merkf b•' 
mevcudu olan bir lise fı f 
mekt,.p ve ihtiyaca ki 
yula ilk okul vardır · .. 

lıbay , bilhassa ' "
0Je ~ 

rm• fazla Önem verdi"" .. 
köyde bir okulu kurulıll 8' 
lerioe b•§ vurmıktadı~•' 
hüsde bir dereceye k• bı 

kde fak olunmuş V• mer ıİ" 

ı l 
. ... 

çok köy erı .,. ı\çrr fİ 

okullıu • açılmıı olduğı.ı !J; 
evince örul!k ittıhsZ d~ 
köyd~ birer okul tıur&.11~ la' 

Gaziantepde içttııa•• ,tJ 
bu müesseeall~ ~oğ•::.~ 
ıiode yükselmıştır · _._"_ 
rafından tertip olun~0 ı.;I 
ra ekseriya büyük .bır ~ 
si ittirak etmektedır · 1, 
prçe , lıenüı baki ;se •.f~ 
birler dolayısiyle bu. g••~ 
kiıveoin de yakıo bır 

1
,'cl 

ra maziye karışm•t 0 

hıkkık.tır. 
Hulasa ; GniaPttP~ 

güne yükselmekde "e 1111 
de muvaffak olmı.ıf •' 
bir şehirdir . s 

yet şöylec inan etdf~ 
ıle m•ı ıkereyi yar• .... ., 

• t" f 
memurları Fraoı.ız. ~.J' 
da ayni ıekilde ııt 
nı iıııtememektedirle' ·~~' . . .,_, 

Irak ist, sıy .. e~ tP I' 
meısil göodermeııo• ~''J 
luomamaeına reğrıı'" ,,, .• 
riye ile mukavele Y8~~ 
. ~ k 
ışe ı na ı: ransanıo 

yıcağı yalnız Sur·Y'" 1if' 
'd . t ~ıfl musaı vaz.ıye~ 

1 bildi rmlıti r . 



yapılan seçim 
Gfa: k kor a urların ve Htikümelci "Torg ., ler/11 pülllilrn manev-
i: l«ıında muhaliflerin protestosu 

• lılfımur edilirken. -

~n Y•pılmı4'ı temin e-
'11 teçimia h•kiki ıebt bi 

"h beıa) ve amele önder 1 
fillerinde y. lnız bir 1 
t l.a IDewcuttur. 

... 
01•h·•, yeni doğan vaz 
•~ındı gizlent n s•ıHn 

rlar partisi için bir 
ltneı 1• • . • .1 b" 

"'çımı va11tHı e ır 

.... 
tt devresi koparmak 

.M '~ur ve iddia olun · ... - '· 
- '"•, Mishr B•ldwin'io: 

• •di bir politika mı· 
:. b~ıka bir ıey adde 

-llr •ıe, kendisir.in alft 
lıoıJmaıına müsaade 

~Jret uyand1rmııtır. 
~le,, Mister Baldwin "in, 

s>olitikacı olduğunu 
.. ~·-11.a '-e•iıti. 

8•1en ıeçim etrafında 
~i ... .._• ~dilen bu bakım ~tarzını 

,,_.-._,.... ~ ol111iyınlardan da bir 
,._ •baı eder ki, bugörüıii '• .... ~ owıııter Bıldvin'io po 

1 
tliain Bzerimizde bı-

o dutu A • "b 'd _.-•• ;--. dt umumı ıotı a ı ır. 

9" Mister Baldvia, ken
... bettiAi takdir ve müna· 

Lt llylemesini bilır ol 
~•ld yOkıek ıöbretine 
.., •; lira, Miıter Bıldvio 

Patlıınınto dağıtılması· 
e lbıbiyetindc biç bir ni 
'i•nı, veya mümasil bir 

Je !~ttlgi takdirde, bir 
\ Politika gidiıini kab 
'- lebebi veya ıeb"blerl, 

ille efkarına bildirmekte 
d••rıanmımıt bir 

lbı olarak taaılmııtır. 
•dı, yukanda, Liberal 
laitıbatefet cenıhlaraaa 

" •dilmit geçmiı ol•a 
~Gterret bir kin ve infi

llıa den ibaret olmayıp, ak· 
bit •ut.le Ye mU.uıkaı•y• da-
1~md&r. 

Politika mukn lco· 
~- bl4 busust•ki naur ook
'1letr.ıı.· 
~ 1~1 beyannam"de ııa 
~- 11

10 gibi, t•nzim ve 

1~''ıtın: '"il ber ae tekil 11oksi 
ait·~ olsun, bunlarm tatbi· 
~lebilmek için lcanun 

1 teşrii f .. liyet ;btiyacı 
•11 A ~i • Yam Kamaruıoan 

lt~d~ğu 'le batta cidden 
t ıdrık olunmuş bir 

~.f' 
il 1 ı hemen yapılması 

,,:enel 1°çim dolayısile, 
''· lek, lte,bilhassu, cElek. 

'
101n buyük Lir çokluğu 

~ı~llte~oasyonaJ krizin is- 1 
lbeıaı yolunda girişilen 

.._ den hiç de geri kalını 
e~ne~ra telakki edılecPği, 
llttdir ... . 

r • geleeek bet yılda mu· 
~hıPtttiıine iklitlor mE V· 

ia.. etoıık için Millete ha
~fiJcabir ıurette yaşayan 
h llletın halihazır Jış 

lıt., 1111>etinde kull&nmaktan ::1 de~ildır . 
'-rıfOtıal duruma dair hü
"rı:lldın teklıf olunacak 
...... .... Avam kamarasının 
te1>,'YeeeAini Jüıüomek için 
"d,

11 
P Yoktur ve bu böyle 

~ ldet Parlamentonun nor
~ Ilı ._len bir yıl evvel dağı· 

b 1'l llbık kılarak hiç bir ma-
O~l~llsa ~ver değildir . 
"1111 

1 lşıızlikiyıırdım kıı-
' ~ tesbit etmiş olJuğu 
~ •rıhler le halli diişünü 

.. \'e . 'h.b ııcıı mesel'! henüz 
·~~ıtı'e.lilmiş dı>ğilJir vo bu 
ba14 lhıyetli ve ulusal bir 

ortada dururkl:n ~>r 

seçim yapılacak olursa hu, Jış po· 
Jıtikesına veya milli müdafaaya 
nit bir çok meseleleri ikinci pll\n 
da bırakarak , bütün endüstriyel 
seçim dairelerinde intihap cidıılinin 
en ön safhasında gelen ana poli
tika münakaşasını teşkil edecek
tir . 

" Son defa olarak , bir milli 
müşkülün parti nam ve hesabına 
istismar edilişine 1900 genel se
çiminde rnst.~elmiştik ; mamafi o 
zaman tutuJ ın polıtık yol ancak 
bir an için muvaflukıyet temin ede
bılmişti. Bılı1hare, kabul ve tııtbik 

edilmiş olan politika tabiyesinin 
( manevralarının ) , memieket ta
rafından tasvip edilmemiş olduğu 
anlaşılmıştır. - ·daha seçimin ilk 
günündtn , mubafaz ıkdr partisi , 
seçim dairelerinde, hızının tes rini 
kaybetmeğe başlamıştı, vo bu he
lin bir tabii neticesi olarak da mü
te-ıkip genel seçimde modern ta
rihinin ıın ağ.r mağllibiyetini tat
mak mecburiyctirıJc 

0

krılınıştır. 

« Mister BalJıvin'ın, biittin bu 
ahval ve hadisbttan tamamtn ma· 
IUmattar olJuğıı İçin, enternasyo 
nal krizin bu yüksek ve tehi keli 
anında, mrmlekeıi hemen yapıla 
cak bir genel seçime sürükliyeceği 
biraz şüphelı aJJtdilnıc·ktedır. " 

Amele P,arlisl hazır: 
Amele partisinin bu m• s •le hak

kır.daki hiikmü,hemen bütün esas 
lıırda , Liberal pıırtıııin yukarıda 

yazılı oluı hükmünün aynidir. Mis
ter flerb~rt Mo• rison, bu hükmü, 
yani Amele Partisinin, hugün ıkti
dar mevkiinJe buluran • Tory • 
ve ımuhafazaktırların politik tak
tikleri karşısındaki düşünce ve ka
naatlorini, çok vec;z bir lisan ilo 
ifude etmiş bulunuyor; Bu zat,esos 
olarak şunları söylemiştir : 

«aC iencJ seçim geldikte, Amele 
Partisinin organizasyo ~u hazır bu
lunncaktır , Vtj hısimlerimizin ta
hakkukunu diledikLıri tahminler 
ne olursa olsun,biz, amele partisi, 
kwrıdimize has olan azim ve irade 
ile mÜCddele edeceğ.z ve mevcu
dıyetimizin milli ve sosyal hayatta 
bir drğer ıfad~ etliğini iıbıtt ede· 
CPğiz. Bununla beraber bir mfü.1-
drttenb•)rİ r. •ızırlar arasında ,.e 

•Tory" politika mekanizması 
içinde devam eden ve tezelden 
yapılacak olan genel aeçim etra
hodaki m6oıkaıalar hakikaten e· 
sef edilecek 'e utıoılacılc müoa 
kaıacıklırdır 

Bu b•I, «ToryJ> yanı muhafa
z1kiir yurts · ve f;ğinio sabtelığioi 

ve bo§luğuou ispah kifi parlak 
bir ridildir. 

«Daha ne ulusun İJte ya§adı 
ğımız ve diğer bir çok mrmlelcet
lerin içinde bocaladığı gergin en 
teraaıyooal dıuumfBu durum ar
tik bugün korkulac.k bir basea
siyrt vr neukel U.tiop etmiş hu
luauyor. 

Genel prraaip..oJ.rek, Millrt 
ler Cemiyetinin otoııteeiai mUdı
f aa busuıuoda, bütün aiyaai par· 
tiler aras1Dd• •ge ... ı bir anlatma 
vardar . 

Binaea•ley, H&yonal halcımıa· 
daa şu hareket dolu h ıreketlerde 
bir genel ıcçim için hiç bir ka
bule değer sebep yoktur; bilikiı 
aleyhine bir çok ağır basın ae
bep!er mevcuttur. Eğer, mubak· 
kalı. yapılacağı tıbmio ve teıhir 

olunan genel aeçim sahiden yapı
lacak olursa, o vakıt hükumetin, 
parti taktil!C ve mauavıa mü1aba
zalaranı, İngiltere menfaaıl-,rinin 
ve dünya ·huzur ve sükununun, 
iiıtüoe çıkarmağ• karar vermiş ol 
duju aolışılmıı olacaktır. 

Adana Borsası Muameleleri 
PAllUr ve ro2A 

Kilo f<'iyaıı 

CiNSi En az En çoL. 
Satılan Mikdar 

K. ~ S. = = K. s. !CUo 

•c- Kaprmall pamuk ·= ,_ 
,_ - -•-- -- --

--
Piyasa parlatı .. 35 36 
PiyAsa tt>mizi •• . 

~- 3~ ,. 

lan~ 1 34 ' 
iane il 34 _!6,50 
Ebpreı 38 43 

ı 
Klf'vlant 42 1 

YAP ACI 
Beyaz 

1 1 

' 
Si vah 

-

Ç 1 G t T 
Ekspres 

1 
iane 2,7,5 
Yt>rli "f ,.mlik,, 

\ "Toh urnluk,, • 1,82,5 .. -
HUBUBAT 

Bn!day K.ıbrıs :1,75 
'Yerli 5)5 5 -.. -

" 
Mf'ntnnr. 

Arpa 
}'asulya 
Yulaf 
Delice 
Kut yemi 
Kett>n tohumu 
Mncimek -
Si sam 1 11,37,5 == UN .... Salih 850 - - -750 .. 

·-~ ... .. 
.D "' -Düz kırma ,. 
~-~ 
:ı- Simit o ı:: " - .. .......-Cumhııriyeı 900 ·-- -::2 "ii '--

> ... .. 8.50 C'l ::ı r-- (,)- Düz krıoıa ,, 
Alfa ., 
Liverpul Telgrafları Kambiyo ve Pıra 

25 I 10 I 1935 iŞ Bankasından ehnmı~ır. 
Sontıın l'eıte 

1 
6 52 Lirf\t 91.12_ Hazır 

1 inci K. Vttdeli 6 22 Rayşmark ı 97 
Frank''Fraosız,, ı--- 09 2 im·i K. Vadeli 6 Stnlin "Jngilis,, 618 

5 65 lliut hazır IDolar "Amerikan,. 79 4:> 
ıo- 96 ı-

Nevzork l.t'raok "lsva~rr., 

1 

--· 

1 
Belediye ilanları 

1- llükfimet önünden başlıyaıak Taş köprü önünden Abidin paşu 

caJdesilc h rleşen yol, Ş ırbaylık Fen işleri dirı•ktörlüğiind'i bulunan 
proje, şartnamesi vo k~şfıoo göro şosad ın parkrye çevrılecektir. 
~- Yola başlıLm&dan projı>siue göre kesil •cek yerldr k· silı•<·ok ve 

yeniden şnrtnumesiı e göre yapıldıktuo sonra )Ol projesi , zamino uy-
dur1Jlacaktır. 

3-- Bu işin parn tutarı ( 6933, JO) kuruştur. 
4- Proje ile eklisi olan ş ırtname, keşif ve tııhhli fıat cedvellerioi 

göm.ek istıym.ler her gün öğleden ovvol ımlll onJao on ikiye kaJar 
Fen işleri direktörlüğüne baş vuralıil• rl·ır. 

5_ lholi kop ılı zJrfla , 2Z - Kı'\nun evv"l - 935 salı giinü öğlı>den 
sonra sant on bcıte daimi encümeud ı ynı ılacuktır. 

6- Mu\'akktıt teminatı (520) liroıtır . 
7- lsteklıler Nafia Jircktörlükler nJcn ihal'iJeıı bir gün evvelki tarihi 

t&şıyan bir ehliy~tı fenniye veı:ı • kas ı nı Fen işleri .Jir~ktörlüğı.ind..ın tas-
dik ettirerek daımi encümene gö;t~rm •ğe nıecburdurlıır. 6018 

23 - 26-29-31 

Sebze halindeki kahve icara veriliyor 
Sebze hali üzerinde yeni yapılan kahvenin 3 l-Mayıs-937 tarihine 

ıkadar olmak üzere on dokuz aylağı icara vorilını•k üzere açık artır-
mayıl konulmuştur· iğreti tutum parası otuz liraJır. 

lhalıısi Teşrini san inin bcışinci satı günü saat on beşte b ·lediye en-
~ümeninde yapılacaktır . istoklılerirı şartnan1eyi görmek için her gün 
yazı işleri kalemine ve ihaltı günü do heledıye encümenine gelmeleri 
ılAn olunur. 5996 17-22-26-29 

Kok kömürü ahnacak 
HcJ,,diyı•nıiz 'n kışlık ihtiyacı oları yirmi ton kok kömürünün satın 

alınması açık olar:ık eksiltmeye konulmuştur . ihıılesi Teşri•ıİ saninin 
12 inci soh günü saat on beşte belediye cncümenind~ yapılacaktır. 

iğıeti tutum parası yetmiş beş liraılır. isteklilerin şartnamesini gör. 
mek üzere her gün yazı işl\'ri kal ·mine ve ihııle giınü do Daimi encü· 
mene gelmeleri ildrı olunur.6042 26-29-2-5 

Samikok sobası ah nacak 
Belediye daire ve şüebatı icin salın alınacak olan otuz dört adet 

Stmıikok sob'lsı açık eksiltmeye konnımuştur. ihalesi Teşrini saninin 
12 ioci sah hünü saat on heşt~ belediye encümeninde yapılacaktır . İğ· 
rcti tuturn parası yüz liradır. 

isteklilerin şartnamesini görmek üz re her gün yozı işleri 
ve ıhııle günü de duimi encümene golmeleri ilıtn olunur 6041 

kalemine 

26-29 2-5 -
«Şahsea, bu pohtilca trktisyen-

1 
ıı her ne olursa olsun geoit bir 

leıiain lüzu:nundan fızla kurn»ı j "f air play• hisıioe malıktir. ve 
ve i§ğüz r olarak hareket ctmit muhakkak, par Iİ meofaatlau .iiıe· 
olduklarını -erg,.ç idtak etmek ıine çılcarao ı•olilılıa maoevıacıla· 
mecburiyetinde kalacakl~nnı tab rmı tedip ermekte gccikmiy~c"'k· 
mia edi orum. lo ıliz ·~lektora» lir. y 

1 

1 

-
Asri Sinema da 

26 Teşrini evvel cumartesi giloü akşamı ndan itibaren 

Gllmek bal ası 
Kahkahalar kral ı 

Stan Laurel-Oliver Ha rdi 

.,. ,.,. •• llard ., 
(;iminde 

Ayrıca : Türkçe izahath dünya havadisi 

bugün gündüz 2,5 da matine 

beklrlık mace raları 
pek yakında • • 

aıeçllal dollt or 
esrar,muamma, heye can 

6039 

Bir çok şaheserlerin büyük yıldızı ( 
Jön Promiyelerin en güzeli ( Güstav Fr 
bir film olan , 

Aanna Bella ) 

öhlich ) güzel 

~ ( Glneş dojark aa)de 
ı 

1 

Birbirlerine yııkı~nn ıı. ükemmel hir çi(ı vücuda g elirrııişlerdir . Bu 
büyük (ılın bu akşamdan itibaren , 

Yazlık si••• atla 
Halkımıza taktim edilecekt.r. Fra nsızca sözlU 

---

Dıkkat: 
Sinemamızın kıymetlı ıııüdavimlor indun hır çok lorı kı'}lık solonu 

ğı ile sormaktadır· 
Sinemomm ikinci 

mukrmmel bir ses 
cek olon sinc•mo 

ok güzı:ıl fılnıll'r Je 

muzun ııe zaman fdalıyete geçeceğini büyük bir iste 
la r . Kcndileı ine hemen burs da habı·r Vl'rolim ki : 
teşrinin ilk hafıasıll!l sçmağa çahşıyoruı . Teuıiz ve 
çok rahot koltuklar, fe:vkalAde bir konforu ihtiva o le 
mızda kıymetli halkımız büyük bir dikkntle seçilmiş Ç 

seyre<l ccklerdir. 

6014 
' 

-· 
sıada Aluray slaema 

Bu akşam 

Mt•vsimin en güzel programlar.ndaıı birisini dah n sunuyor. 

Dans ruyası Jan Kr avford 
Tarafından y11pılmış hak•katrn rııyalar gibi hayala at.isleyen gönülü 

t.•ğlendiren bir şııh t>serdir. 

ilave: 

Paramont Jurnal 

111111 Mava s 
6033 

, 
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31 Teşrinievvel günü Arsı ulusa 1 

Arflrma günüdür , bu münasebetle · 

iş Bankası Çocuklar Arasında 
Bir Mlsabaka Açtı 

Her çocuk " Artırma ,,hakkındaki düşüncesini 
on satırı geçmiyecek surette yazmalıdır 

Bu yazdar · 

29 T· E v v e 1 
iŞ BANKASı · 

a d r e s n e 

t a r h n e 
iSTANBUL 

• 

k a d a r 

ŞUBESi 

gönderilmelid 
. 
ı r 

En iyi yazan çocuğa 100 lira mükafat • 
verı-

lecek,ikinciden itibaren 25 kişiye birer kum
bara hediye edilecektir. 

Mükafatlar 31 T eşrinievvelde dağıtılacaktır 

Çif~ fabrikası direktörlüğünden: 
Fabrikamızda hir hnftadan ov

vel ve sonra Mısır pamuğu bulu
nan genel tliccnrlu rımız tarihi ilA
nımızdnn 3 üç giin zıırfındu pn
mııklorını kaldırmol ırı ve knldır
mıynnfor ellerindeki koçonlorın tes
çilleri torihi bilinmiyenlerıle:ı beher 
gün için on kuruş ardiye olına

ceğı ve tarihi tes~·illeri bilinen ko
çanlarından tarihi tesçild ·n itib -
ren bir hafta znrfınıla p lmukla
rını kaldırmadıkları takdirde Borsa 
nizamnamesinin 82 inci maddesin
deki sarahat c;evresindo hareket 
ederek pamuklarını Lorso moriC!.i
tile saltırılacağı Vt' bununla bera
ber yangınd ın başka m llarında 
zuhur edecek genel zıızarlordıın 

fabrikamız hiç bir uretle mesut 
olamıyacağı malilml ırı olmak ÜZl3-

re ilAn olunur.6037 26-27-29 

Ziraat bankası Mensucat fabrikasın
dan : 

Yumurtnl ıklrrn Mııslııfa oğlıı 

lfu"Ana ~wkılen iano p:ımuğunn 

mukabil kendisıno verilmiş olan . 
16-9 - 1 C)35 gt.in ve 6/20 sayılı 
(418) kiloluk pamuk koç ınını zayi 
eylemiş olduö-u cıhullı, yerine 
ikinci nüsha verılncoğin lon mezkOr 
koçanın hükmu olm dığı ilan olu
n ur. 6038 

8osnah Salih fabrika
sından : 

Yerli koza çekmesine başlıya· 
cağıınızuan Co.hrikauıı iano çiğidi 
olanların teşrinievvı• fin sonuna ku· 
Jar çiğitlerini kaldırmolurı ve o 
tarihJcn sonra mukaLilinc yerli 
çiğidi verileceği saygılı müştni

\t!rimize ilAn olunur 6013 
4-4 

Birinci sınıf 

Göz hastalıkları mütehassısı 
Doktor Mesut Savcu 

lfastolarını her gün öğleden sonra saat 13 - 17 ye kadar llilAli

ohmer civnrınuıı istik lal mektebi karşısındaki muayenehanesinde ka-

bul ed"r. 5912 11 - 14 

Halkevinden 
5 İkinci Teşrin 935 Salı günü, 

kitarHıaray ve yayın komitesinde 
açık olan iki Üyt"lik için seçim 
yapılacaktır . O gün bu şubeye 
kayıtlı olan üyelerin Halkevioe 
gtlrrek ır.çime karışmaları . 

~ 5 - 26 6034 

posta, telgraf ve telefon başmüdür
l jğünden: 

Sııyh. n posto "'' ~olgı af kı~ 
ıııiıdiiı liiğü ıl:ıirt>l eriıı i ıı bıı y iki )'il· 

k ıc·ak ilıtiy11c• olun i r kuruş 62,5 
santim muhnınınen h ·delli 20 000 
kılo soLolık kı silm ·~ kuru meşıı 
o tunu ile kolisu 3,5 kuruş mııham· 
men bedelli hin kilo kuru mr-şeılen 
yakılmış toz ve topraktan ori mon 
gnl kömiirü 22 - 10- 35 tarihin
den itibnı:orı 15 gün rnüdıletle ek
si ltmeye çıknrılınıştır . 

T. Seninin 6 ıncı çorşamhn gü
nü sıut 15 tle P. T. B:ışmü<lürlu
ğürııle toplnnncak komi!yon hu 
zurile talibine ihale e\Jileceğinden 
istcklılerin Orman idaresinden ala-

Adana Erkek lisesi direktörlüğünden: 
Okulumuz pansiyonunun 2 ci 

Teşrin ayınılan itibnren yedi aylık 
yiyecek ve yakacak ihtiyacı , b~
delleri uygun görüldüğü takdirde 
29-1 O- 935 ıle ihale edilmek 
iizere 20 gün müddetle ihaleye 
konmuştur. isteklılerin ıhale günü 
saat 16 ı ln mahanıiığına yatırılmış 

°/o 7,5 tPrnİ nJı t nıoldrnzıı l ·ı Kiiltür 
ıl rı ktörlii~iinılıı hıızır huluıını·a'< 

k •ı rıınıı lı Ş\' llı ııınl ıı rı hil lirilir.Şa t 
l ırı ı)ğ' enrııl'k ıo.ıtiy •ı. l ı!r okui ııla 

resi ne !ıuşv•• r ıııo lııl ı rl:ı r 

Eknwk 
Et 
8 •ılı • vn•-,.ı 

"' o 
Şttkt-r 

Pirin~· 

Zeytinyağı 
Kuru fa ~utyn 

Sabun 
Salçn 
MedPn kömiiru 

34 
15 
3 
6 
5 
2 
4 
1 
ı 

85 

5948 8-15-22 - 26 

000 
000 
500 
500 
500 
000 
500 
500 
500 

Ton 

coklon ruhsuı tezkereleri ve 21 Paranı!---
1,ra muvakkat teminatları ile bir- 1 ı 
liktlj B şmüdürlüğe mürac:ıat et- Boş yere harcama ve har· 
'tDCleri ıldn olunur. 6010 cıyac~ksan yerli malı al J 

22-26 30-3 

!E22L3 === s 

Taran 
I 19'5 

26 birinci / •şr n ~ 
:& 2 = 

· ıerio• 
Fabrikası mamulatı arasında Hesabını bilen ev Bayanları ,ş 

yarıyacak her şeyi bulabilirler 

Halis filte 
Turan Zeytinyağı 

16,5 ' 
5, 2 ve 1 

Kiloluk tenektler 

T uryağ: Yemeklik yağlar. 

1 Ece : Temizl•me tozu. 

1 u rsil : Çamaşır tozu . 

H • Sabunu evin bü · urma. tün işlerinıle kul-

lanılabilir . 

Banyo sabunları:~~ç~ü~ 
yük. 

T raş sabunu ve 

kremi. 

2 

Baronia: Güzellik yağı. ~ 
1"9C_e_n_u_p_v_i_la_y_e,_t_le._r_i_i_ç-in ........ A--ce0 ~ 

tası ve deposu ~t 
Rasih zade Biraderı~r9 

Halefi: Rasih zade Ft>yzi : Adarıa P. K. 

Telgr. Adr. Rasih zade: Adana 
0 Telefon : 90 10-3 

;._., ____________________ ___ 

N 'ğde ilbaylığı bayındırlık müdürlü- ı.----------,----~ 
tünden : i 

1- Eksiltmeye konulan iş NığJe 1 
Vildyeti hüktımet binası dahilinde 
merdiven döşemesi tamiri yeni çer
~·ive ve camakAn , helAlAlara su 
isalesiJir Tapu kadastro daire· 1 

sinde Banko yapılacaktır. Keşif be- ı 

deli ( 3679 ) lira 4 kuruştur 
2 - Bu işe aıt ş ırtnameler şun

lardır 
A- Mukavele projesi. 
B- Nafıa işleri şerıııti nmumi-

yesi . 
C - li't!nııi ve hususi şıırtnn me. 
D- Eksiltme şartnamesi. 
E- Keşif cetveli. 
F- Proje. 
lstiyenler hu ş:ırtnamelııri va ev-

rnkı Niğde N ,{ 11 miiılür yı• t inıl~ 

gö · lıil rl r 
3 - Ek~iltııı · 22-10-935 ta

' lı nıl· ıı 7- 1 l - 935 pc Ş•·mhtı 
gııııü sııut l 4 ıl • N .r 11 ııııııl11rl11 -
ğüııılo yııpılucaktlr 

4- Ekiılt ııu k npalı z rf usul.le 
) apılacııktır 

5- Eksiltmeye girellilmi!k i~·iıı 

isteklinin (551 ) lira (86) garuş mu
vokkat teminat vermesi ldzım jır . 

t> - Tkl ıf m~ktupları yukarı .Ja 
ı \'Üncii madtleıle yozılı saattan bir 
saot evvelıne kıhl.ır Nafıa müdür · 
}ıiğürıe getirilerek eksiltme komis
yorıu ıeisliğine makbuz muk.abi
tinde verilecektir . Posta ile gön· 
derilecek mektuplar nihayet üçün-
cıi maddede yazıla sııata ka·lar gül· 
miş olması ve ılış tarafının mühür 
o.umu ile eyice kapodılmış olması 
lıiz rnJır, Postada olacak gecikme
ler kııbnl eılılmez.6040 

26-27- 29 

Müderris Doktor Raşit 

Tuğ Savul 

Akıl, sinir bektllll 
Avrupa ve şı.ırımızco tanınmış lloco doktor Hoşit Tuhsio " 

gelmiş, c ki sevgili muaviolerinılen Doktor Mozhor Es9nin Orllıı r 
tol' 

nındoki evine inmiştir. 22 gün kıılac kt.r . Haşvurac ık tıaS 

ı güıı orada kabul Ye tedavi utoıektedir.6012 4- IO / 
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Umumi nt'şriyat 
M. Ba/;şı 1 • 

1, k .. J ıJ> AJaua ü r · 5o:r. 


