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ADANA : GUNLUK GAZETE 

eğişmiyen kanun ; vay. kuvvetsizlere ! 

ler komitesinin Habeşistana ve İta/yaya yaptığı 1 
• 

're( teklif),en hafif anla mile Habeşistanın lngiltere, 
• 

'ansa ve ltalyaya sömiirge olması demektir • 

eşistanın 

uygun 
peki dediği önergeyi, İtalya kendi hesabına 
bulmıyarak bazı kayıdlarla reddetmiştir •. 

lia : 23 (A.A) - Sa bakanı 

1 
kııelaior razeteıine diyey
, rak beç bir deniz dev-
'•nıa kadar doaanmasıoı 1 
lldirmeğe çalıımadıiına, 

boglla 426 bin tonila
doaaamaıı olduğunu, 

olarak lkabul edilmiyeceğini bil 
dirmelctedir. 

Cenevre 23: (A·A) - Kısa 
bir toplantıdan sonra y•ptitı bir 
bidiıitde betler komitdi, Habe · 
tist•nın müıbet cevabıoı kaydet
tiğini ve ltalyaoın cevabmı ve dü· 
tüncelerioi incekdiğini ve elinde 
bulunıo vesikalarla muhtelif ha
berlerden çıkan durum hakkındı 
bır upor y11zmak kararındı oldu 
ğuou bildirmiftir. l>e Madariara 
burün otJeden ıonra İt•lyın ve 
Habet del.-ıelrri ile g6rUıecektir. 

· tana bir teıriki mesai ve yardım 
teklifinde bulunmasının ödevleri 
c8mlcıindeo olduianu bildirmişti. 

hnakta olaa otuı beter 
iki zırhliaia dahil b11· 
ı ve bu sirhlilann 6-
Y•• bizmetiae girecek-

le1ni1tir. 
: 23 (A.A l - lngiliz 

laaka11ı dün aktım ga 
hl, hHdirij vermiıtir. Bu 
l&re Romıdaki ~İngiliz 

l İafilterenin Akde· 
ot.lap del ve d~oiz 

• bir tıaıruz mahiyeti 
halskıada Saviche inan· 
belr. Suvich de İtalyan 

de bir taarruz er keai 
•ı biiyülL elçiye söyle
lıler bakaalıjının bil 

~ia ve ltılyaa barp ıe 
relretlerinin doiar duğu 

lidermek ve ltalyan 
~-ILi&aM w. İ11giliz 
.. it ~'Plfmaaı ıekliae gi· 
...._. IE~ndaki dlifflaceyi yok 
:ı:~ni kovalam•ktadır. 
~ . ltrde tıarih edildiii 

ıllc deniz ihtiy•t ted 
tereye pakt mUcıbia· 

tldıtı teabhutleri yeri 
it '• tehlike takdirinde 

ı korumak imkanını 
ılıamıftır. mamafi İn

laiç bir zaman ulaılar 
lsol.1eyi kırarlınnın 
IJ1cttı ilive olunmak-

23 : (A.A) - Oliment 
llJah gBmlekli ve 

le laa ·ek et etmiıtir. 
: : 23 (A.A) - Aloisi tt:te beıl~r komiteıi 

l'fagıya ıBıterilen ye· 
Plı•ı hakkındaki ltal· 

•rini ınlatmuı ha· 
ierıfand•n eyi bir ita 
~ilclci edilmektedir. 
~ 1111oliai ber zaman 
't M t.rrı ıurette hayir de

rtlırrıelerine de•ıamı-
16rGna1üıtllr. Bunun· 
~liliz basını İtalyan 

llılları ayhıma eaaıı 

Roma : 23 (A.A) Yeai bir ka 
rarname özel tabları yasık e:tmek
te ve g.ıett:lerio boylarını küçllt
•u~ktedir. 

Cenevre : 23 (A.A> - Beıler 
komitesi, Uluslu sosyetesi koa
seyine verilecek raporu tanzim et· 
mek üzere yeni bir topl•ntl ya
pacaktır. 

Koaeey durumun bBtüaü hak
kında malimat almak llzere yerin 
veyahut öbBrpn içtimıa çığırı

lacaktır. Betler komitesi ltalyan 
ve H.bef hüllftmetlerioi vermiı 
oldakları cavaplar karıısında ve 
ite ıniaje olan menfaatlerinin 
büyük önemi dolayisile vazifeli· 
ne devam edemiyectği ve kon· 
aevden yeniden ıelabiyet alması 

lizım geleceti mlltaala11oda bu 
lunmaktadır. 

Roma : 23 (A.A) - "Roter• 
Ajınııoıo bir aytarı ile Cenevre 
deki durum hakkında bir koouı 
ma yapan yetekli bir bük6met a
dımı demiıtir ili: 

Uıl.tma kapuıu henüz açıktır. 
Uluslar soıyetesinden a.gari bir 
g6r0tme fl81ı tqkil edebilecek 
ttklifler belllemekteyiz. Mukabil 
tekliflerde bulunmadık. 

CebelOttarik : 23 (A A) - Ma 
belladen ıeleo bir habere göre 
tabiyeti meçhul bir tayyare deuize 
dütmüıtlir. 

Cenevrt- : 23 (A.A) - Habe 
tistan tarafındın bakul ve halya 
tar1fıodan reddedilmit olan brt
lcr komitesi 6nergelt•rioio metni 
neıredilmittir. 

Komite 18 eylôl tarihli nota 
sinda durumu tarif etmit ve sonuc 
olarak Uluslar soıyeteıioi arsı 

ulusal esa11 dayanarak Habtgis _____________________________ , ____________ ..., 
'tillliıio ileri ileri atdmalariyle dolu dolu olan, 
~lldret ve hakkını dünyaya tanltun bir devirde 
t- lnkişaflar•mızıo ölçülmesi için içinde bulun· 

\ ı, Gıerinde ehemmiyetle duracağımız işlerden 
laıubakkak ki: 

ilkteırin - Pazar günü 

alacak olan Genel 
Nüfus sayımıdır 

Bu nota Habetiıtan tarafındao 
lrıbul cdilmiı olan ve Habeıis
taoıo finansal ve idari itlerinin 
yeni baıtan teasik edilmeeine ve 
ekonomik bakımdan bu memle
ketten istifade oluom&11na ve bu
nun için Necısıuın uluılar soıye· 
teai ile mutabik kalarak bir takım 
ecnebi mütahaısiıları taym etme
sine dair bir protolcol vucuda ge
tirilmesini derpiı etmektedir. Bu 
plan bet aene sora takrar gizden 
ıeçirilebilecektir. 

Cenevre : 23 ( A.A )- Fransa 
ve logiltere, ltalya için Habeıis
tanda ve icap eylediği taktirde So
mali sahilinde arazi tadılA.tı yap 
maya hazır olduklarmı beyan et· 
mektedirler. lngiltere V6 Fransa 
kendi baklanna ve menfaatlerine 
riayet ve hürmet edilmek suretile 
İtalyanın Habetiıtıının gelişmesinde 
özel bir ilgisi olduğunu kabule 
4mlde bulunmaktadırlar . 

Cenevre : 25 ( A.A ) Uluslar 
&<>iyetesi genel sekreterliği bu ak
ıam Betler komitesi tarafından 
yapılmıt olan önergelerin tam 
metnini neıretmiıtir . Komitenin 
notasında deniliyor ki : 

- Gerisi ikinci ıayf ada 

Rusya da 
Şahsi sUel rUtbaler 

kabul adildi 

Moskova : 23 (A.A) - Merkezi 
icra komitesi ve hılk komiıerleri 
mecliıi bir kararname ile Kızıl 
orduda ıabsi ıüel rütbeler kabul 
edildiğini bildirmekte, ordunun 
lcumanda heyetinin statülerini 
oeıretmektedir. 

Arnavutlukta 
isyancılar hakkında 

hUkUm verildi 

Tiran : 23 (A.A) - Fieri diva 
nıbar bi tarafından ölüme mah
kum edilen iıyancdarın ce111ını, 
kral, hapıe dciiıtirmittir. Bunlar· 
dan yalnız Bekuran Hılıcaktır . 
Bu adam evvelcede iki kiıi öldür 
müı bulunmaktadır. Sonra gene· 
ral Gilardinin öld8r8lmesirıe de 
kanımııtır. 

Bir haber yalanlanıyor 

Aakara : 11 (A.A)- İıtaobul
da çıkan sabıh gazetelerinden bi 
ıinio 19 eyl61 1935 tarihli ıayııın 
da ekonomi bakanhğ1Dda de)itik
likler olacağın!l dair vermit oldu
ğu haberin aslı olmıdıtıoı bildir 
mek ve haberi yalanlamak için 
Anadolu ıj•nsma i.da verilmiıtir. 

Çerkeş ilçesinin bir kö
yUnde yatı okulu açddı 

Başvekalet 

lıtatlst ik Umum Müdürlüğü 1 
Çankırı : 23 (A.A) - Çerkeı 

i'çeıinio Eskipazar kamnnanda 

-----------------------: bir ilk yıti okulu açılmııtır. 

Karaisalı 
Yolundaki eksikliklerin 

bitirilmesi isteniyor 

Aldıtımız bir mektuptı deni· 
liyor ki; ., Adana - Karaiıalı yo· 
Ju11un Abacılardao Karaisalıya 

kadar olan kısmı llzerinde bazı 

menfezler henüz yapılmadıiı gibi, 
mevcut bazı köpriilerin de zaman· 
la çok teblilteli bir duruma girdiği 
ve buradan r~çen kamyonlaruı 

çok zorluk çektiği hcıgün giSröleo 
teylerdendir. Bu yolu ve üzerinde 
Çakıt ve Körkün köprüleri gibi 
inemli eaerleri vOcuda getiren 
cumhuriyet bük6metimize; kartı 
minnet ve tükran duygularile yO
rekleri çarpan Keraiıalı balkı, bu 
kllç8k eksikliklerin de baıarılma
sını hük6metimitden dilemekte
dir. 

Çankırıda 

Hava kurumuna yardım 
Çankırı : 23 (A.A) - Çanlcırt 

ilinde uçak yllkeai timdiye ka
dar Dç bin heıyttz lirayı bulmuı 
tur • Halk üye yazılmaya istekle 
devam edi)Or. 

ÜçO.ncü ispekter 
Ödevi başına giderken 

Trabzona u~radı 

Trabzon 23 (A.A) - Doiu il
leri llçOocO ıenel eospektiSrü Tah
sıa Uzer, beraberiadeki danıımea 
lerle birlikte tehrimize ,elmit , 
törenle karıılaomıt ve parti tara
fıaJan onuruna bir t61en verilmit
tir. Tahıin Uzer, 16leade baıbaka
aın Trabzon ve biaterlandıaın 

ekonomik iılerinin dirimine bir-
den yettcek olaa ana tedbirlerden, 
limın traoıiti ve gübre fıbrikaıı 
itleri üzerindeki keein kararların 
dan bıbıetmesi, hılkı derin ee · 
vinçler içinde bırakmııtır. 

Taluin Uzer, işyerlarla ileri 
gelenlerini çajırmrak temaılar 
yapmaktı, genel itler hakkında 
izahat almaktadır. Genel enspek
tiSr yarıo Erzuruma sıldtcektir. 

Balikesirin 
Bir köyünde yangın 

oldu 
Balikeıir : 23 (A.A) - Sındır. 

ğı ilcesine batlı Dligüncüler k&yfi 
blylllc bir yangın feliketi reçir
mittir. KiSyde 99 et 36 zahire an 
barı, &ımaahk yanmııtır. K&yün 
yaoan lrıımından ayrı buluna• 
20 ev kurtulabilmiıtir. 

felaket g&reo lcöyliilerimize 
yardım için İlbaylık Ankara kıı.I 
ay merkezi ve tt-brimiz sübesi 
derhal faaliyetr r•çmışleı, açıkta 
kılan köylüyll berındıracık kıdar 
çadır gaoderdilderi gibi K111lay 
merkHi ille olarak brfYOz, Balilce
sir ıübeei de Uçyöz lira yadımda 
bulnmuılardır. 

ilbay yanim 1erine giderek 
köyiönfin vaiyetiyle yakından ilgi
leomiıti. . 
lstanbul ilbayı 

Balkan oyuncularına 
şölen vardi 

~·-İstanbul : 23 ( A.A ) - ilbay 
Muhiddin Oıtündai, bugün trab
yadaki Tokatlayan otelinde ıltanca 
Balkan oyunlarına iıtirik edea 
Balkan atletleri onuruna bir öile 

1 töleni vermittir. 

• • Havalarımız 1 
Düoman uçRklanmo tehdidi al· 

undadır . Bundan kurtulmak için 
ı uçak kurumuna yardım gerektir. 

ON iKiNCi YIL - SAYI 3336 

Saylavlanrriızm anlattıklan 
-----------------------------------ilimizde inceleme gezisi yapan 

saylavlarımız halkımızın ihtiya 
ve dileklerini anlatıyorlar . 

İlimizde hem seçmeolerile giS 
rüımek, hem de genel ihtiyaçlar 
üzerinde.)aceleme yapmak için on 
gllndcnheri ilçelerimizi ve köyle
rimizi dolatan 11ylavlar1mızdan 
Tevfik Tarman ile İbrahim Mete 
dün matb1&mlZI da gelmitler ve 
yazı arkadaılarımızla koauımut
lardır . 

Sıylavlarımızın bu oo günl&k 
inceleme ıezisiode ne gibi ihti· 
yıç ve dileklerle karşılaıtald•rıaı, 
tezelden -h•ıarılmaıı sıerekli ne 
gibi ckıiklilder giSrdOklerıni ağ· 
reamek iıtiyen arkadaşımız, bu 
iki ıaylavımızdan ıu bilgeleri al· 
mııtır : 

« - İlimizdeki gtzimizden bil 
yük kıvanç ve umutla dandük • 

Her yanda, yurddıtlanmızın 
humalı bir faaliyetle çalııtıldan 
nı gördük . onlarla ko11uımaları 
mızın çerçeveaini bir kaç kelime 
ile çizmek kabildir : 

Halkimız genel olarak oltUI ia
tlyor, yol iıtiyor, telefon iıtiyor, 
ıa yollarının çoialmasıoi ve mnv · 
cudlarınıa düzene konalmaıını 
iıtiyor, sathk istiyor, tarım iıle 
rinde yenilik ve çetitli ürfin el
de etmek için kolayhk ve bizden 
llılavuzluk iıtiyor • 

Görüyorsunuz ki Seyhanltla· 
rın bütün istekltri, zaten Cumu
riyet bOkumetimizio •maç cdind· 
ve ıimdiye kadar gayretle çalıtıp 
bııardığı iılerdir . Hiç §llpbe yok 
ki, bu günkü eksiklikler de kın 
bir zamandı, tamamlanacek ve 
b6ylece ulusal gacllmüzün artma
sı sağlanmıt olacakhr • 

Bu bakımdan ıiıe bir iki nok 
ta hakkındaki halk dileklerbaı 
sayıp dölmekte fayda g6rüyorus• 

Bilhatsa Çeltik alanlarını do 
latır ken ıu durumu ile ilgileadik 
Bunlar, eldeki çeltik ve uğlak k• 
nunlır1oıa bükllmlerine göre f6Jl 
biSyle düzene konulmak istenmiı
tir ımma, çeltik tarımı ile uiJak 
kaaunlınnıa bükümleri, tam aala 
mile kaynıımıdığmdaa dola11 
maksat basıl olamamııtar. 

Halkla bu konuya ıBrütlrkea 
onlara yeni çeltik kanua liyilaa
sındao ve onun faydal•rıadan 6 
açtık ve anlattık . Filhakika ba 
liyiba, genel saibiı ı:bozmayarak 
çeltik ekiminin yurt içinde gelif
meeioi ıaAlayacaktar. 

Ôaömfiz Jelci Kamutay toplaa
tıaıada bu liyihanın kaaun halini 

- Gerisi iklnçt ıayfada -

Akdenizde egemenlik 
• •••••••• 

Bir Macar gazetesinden: Bu yüzden bütün Akdeniz 

İtalyaDın, cotrafi durumu ha· memleketlerioia İngiltereyi bar 
kımıadaa Akdenizde çok bakim mlltecıviz zannederek onun tu-
bir mevki aldığıadan dolayı •Ak yioden kurtblmae iıtedilcleri ko· 
deniz devleti. adını kazınmaıı lıyca anlatılar. Çünlctl Büylk 
lizımgeldiiiade ıBpbe yoktar. Britaoya, bugün bile Cebellttanlr 

Adriyatik deniziyle Adaler ve Portaaidi (S8ven kanalı) ka· 
denizi, tam6miyle ltalyaoıa ege patarak, bütün Akdeniz memle-
meoliii •lhndadar. Sicilyan1D batı ketleriain gemilerini Atla& v~a 
güney noktaıiyle (Mart1la) Tunu- Hid denizlerine çıkmaktan men-

eu k&rfezinin doğa kuzay noktall edebilir. 
(Kap Bon yabt Rıt1 addar) araaın- İngiltere bu esnada Hindiıtan 
da 75 deniz milli yahut 140 kilo· yolunu emniyet altına alan ve ar 
metretik bir meıefe olduğuna tık tarihf bir mahiyet keıbedea 
göre, İtalya, deniz kuvvetleri va bir ananeye daynmıktadır. 
sıtasiyle Akdenizi ikiye bölmek Yukarıda verilen izabatt•• da 
kudretine mıliktır. aolıtıldıtına g6re, harp patladıp 

Hatta İtklyaya ait olan Pautel·I takdirde ltılya Akdenizin dop-
lerıa adası, hem denizaltı remi· ıuyle bataıını birbirinden .,.,. 
leri ve uçakler için iyi bir iıtinat bilecektir, fakat hona makabil 
noktasıdır, hem de Kap Born'dao İokiltere bütün Akdenizi izole 
arıcak 45 deniz milli uzalclığıoda· etmek kabiliyetindedir. Her iki 

d bakômet de bu ihtimali bir haki~ 
ır. 

Şu halde bu g6nfto modern ıa- kate çevirmek için lizımgelea va-
vaı vasıtılariyele yukarıda adı sıtalara maliktirler. 
geçen yolu kapamak ve Cebeliit· İtalyanın bugün takribtn 72 
tarık boiaziyle Malta adası ara- deniz altı gemisi, 1000 den fazla 
ıındalci biitüa bıiları koparmak uçağı, birçok kaçtık balonlar1, 
pek kolaydır. 60 muhribi, 45 torpidoıu ve 45 

İngiltere, Akdeoizde tıç 6nemli motoru vardır. 
ve bakim mevkie sahiptir. Cebe· Sade bu kunetler, yulranda 
lüttHık, Malta, Port1ait yahut Is babıi gtçen barikadı 1apmaA"a ki 
kenderiye, daha sonra tamamiyle fidir. Ancak Habqiıtanla harbe· 
doğuda bulunan Kıbrı• adaaı ve dildiii takdirde uçakların en bil 
ve nihayet Filistinde •on zaman yük kısm oradaki cekbelere tıh-
larda vlcnda ıetirilen limanları sis edilecektir. 
nan en belli baıl111 olan Hayfa. Bundanbaık ltalyanın - blrd 

İngiltere, y&zlerce yıllardan· eski - dört dridnotu, bir uçak ge· 
beri, ileri geren siyısaıiyle batın - Gerlıl ılçdncd ay( adaı -
önemli tr.cimi yollarını, kendi ,.----------------.-. 
eline ve kendi hakimiyeti altına ı 26 E 
almıya çalıtmııtır. y)Ô) 

İogilternin, bOtön limanlara 
- ve · hıtti diyebiliriz ki - b&tii• 
eıki dünyaya malik olmalı ıure· 
tiyle dünya tecimi üzerindr-ki ba
kim du, umvou, betti b&yük savıt 
bile değiftİrememİftiı. 

Dil bayramıdır • o gdnıl 
kutlamak için Halkevlmltln ha 

1 
ırl':!ğı proğram iç ıayfamu.d 
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GENEL lııtrbde, Çanakkale
; düşmanların yüzüne kapamış · 

k. .• Ua.ncalı bir yerde bh mil. 
ondan arlık düşmanı karşımız 
a alkı tıkıya tutuyorduk . Düş
ıo inad ediyor, biz ouun bu 

aadına kaya gibi clayan1yorduk, 
ular hl lfıtpının tokmağına •sıl
ıkça ellc.-ri kop•ıyordu .. G er i 

ÖrJ~n dıılgıılar arknd o gelen dal· 
alara kıuışıp hu kıyıl rda eri

ordn. 
En ıoo düıman bütün gücü-

1, kU\'Vctini topladı . Kırk se· 
iz aaatlık bir iş aandıkları, bu 
avaoın ne kadıtr çetin olduğu
n, kolayca gı·çebılccckJerini her· 
eıe yaydıkları bu yerin, n\! geçil 

ı, •arp bir geçıt olduğunu öğ
nmi§lerdi. 

Seksen bin kişBık yeni, ateşe 
rmemiş, taze bir kuvveti geli

p Aoafartalara yığmıılardı . Bu 
efa onlarca İş bitmiflİ . Hcsab 
rıoda gf'ae aldandılar .. Bir ge 
ıenç bir 1cumanaan bu yeni 
vvettere kartı koymak için Ana· 
rtahtra doğru yola çıktı. Sıkı, 
rckli bir yftrüyO§le yerini tuttu., 

pnç kümandnn 'bluz beı yoş 
nada deb.sı, iraıfoıiyle eşsiz bir 
mandandı . Y, pacağını kimse· 
eöylcm~di . Üzerine aldığı bu 

lİ1a .yuuıuşuo öuemiui iyiden 
zmiş, bütün kumanda bağlarmı 

rafından kopararak tek başına, 
endi iradesi, kendi ~ilgisi, kc::o

celur lutu ile yaloız kialmıştı . 
Türk ordusunu şimdiye kadar 
iyi kullaoılm11sıt11, onun yiğit 

k, o•an kumaodatıluına karşı 
lan inan sevgisinden yurd için, 

vaıı için: oı un ICanıne, cahanı 

ıkanarık en çok randıman al.J 

aaıoı J>il~D bu genç kumandan 
t• .. .A.taUlık ,. ıü • 

Bir kaç gOn içinde Aoaforta· 
daki büyük dütm•n ordusu !{U 

d6küldll • Düşm nlD umuilaJ 
defa kökünden yıkıldı . Bu 

nd,o ıoor• baılarım eiperleıi
çekip talilerini beklediler ... 

tıtürk Çanakkale harbioia Üz•·· 
ne Anafart•larda ÇApraz Lir 
bituıiıtar ,, çizgisi çekip harbin 
ıayfalaunı kıpıdı, üı.erioe Tür
ıeref hışını dikti •.. 
Eğer bu büyük \'C genç ku 

aadanıo ınaftAki seziş ve yük
k •llıflarmı o zomaoın .. dıım 
rı daha öoce sezebiJmiş o!np da 

onun elin o . bıraksalardı oe 

anakkalede Türk askeri o 
derece lıarcanmış. ve ne de 

ltm•n ordusu o güoüa kuman· 
aDl4'11nı rabatıız ·etmeden çeki 
p gidebilirlerdi . 

Ferit Crldl Güven 

Çanakkııle dünyan111, büyük 
,s11vıışın yüzüuü değiştirdi, Çıınak
kale savaşının yüzünü, gitiği ) olu 
değiştır,.u " At11tü1lc ,, tü . 

H , m n buııdao )irmi yıl ön 
ce Ağusı osta kazanılan bu büyük 
baıb, Atotürk ' iin birincis·ılir . O 
günden hu gü ıe kadar yüzle Cı: 
kitab çıktı, lır·psi bu hn· hin bü\ ük ,, 
şeref mi Atatürk' c v rmt!k t .. drr-
ler .. 

ıt: * 
* 

1kir cİ nlku : vRknryıı ..•. 23 
Ağus•osta başla :lı 13 EylUlda hit 
ti . 

Büyük h rbdcn yenilm:~ vln 
rak çıl"an OsmnrıJı lmpar ıo lu-

ğu çözülmüş, yurdu:ı "bizimdir,, 
diyeceğımız bir bucı:ığı 1'almomış 

tı. Atatüık, milletin içindeki cev
h ri bilivordu . Ouun kurta•ır.ı 

~ 

varlığını t-lioe a ' mış, hayrağıo ı aç· 
mıştı .• Ana yurduo içinde lıir çok 
harbler o lmuştu . Top !esleri 

At.ıkaradaıı işıtıJiyordu, dürıyanm 

gözfi üzerimize cJikılmiş, tcrihi so 
nuna ermiş saı;dıklıırı Lir millc
tiu huodnıı sonra ne yap bilcce 
ğiui aeyre daim .1.ırdı . 

Sukarye, 22 gün, 22 gece eür
dü, Geoç Şef, kırıl o kaburg ke
mıklerinın üzerine yalurak o nun 

acılarını içiae bastırıp dü~man or 

dolarını yüzgeri ç~virdi . Tehli 
kelerin bile üstünde tntulau lıöy 
le bir döğüşten kılıcını şerefle çı 
kardı : O zamanıu yoksul, çare 
siz maddiğ lı ıdlerioi içimizde bil· 
miycn yok gibidir . Türk askeri 
iki kuvvete d~yanıyoıdu, hiri; için 

de Ötedı•ııberi ynşıyan ulusı.l irıau 
ve yiğitlik, ik i ucısi de kendisine 

kuma:ırfa eden büyük ademın ira

de ve yüksek ç.cvirgeuliği idi . 

Sakarya utkustı kötü ar çlar · 
la har beden bir ordunun ~şi bu
lunm•z bir utkusudur . 
Düşmanlar 'Bu def berşcyi hesaba 
katmışlar, fakat hır şeyi brsaba 
katmamışhHJı . O dıı : Gellç. 
Büyük Önderin içleıimizdt: yap

tığı eı ginlik att>şinirı kuvveti . 
Atatürk Anofartahudan beş 

yıl ıonl'a idi l:i Sukııry da d.i mil 
lelin talilni lcurlermış. tehlil<eoin 
üz •rine kıhcwıo ucu He ikinci bir 

çapraz '' Bu da bitmiştir ,, çizgı 
sini çekmişti . 

Fakat bu ,)<•fa utkuyu keza 
nBn, işi mi lelin d l~ğine göre b:. 
tırtn, İ§t !'lona erdirmek içio bü 
iilo bağları elınde tutuyordu. Da

vanıu içinde h şk !arının eli \'e 
gözü yoktu .• 

• lf< 

• 
- Gerisi yarın 

Sa~lavlar1mızın anlattıkları 
- Birinci sayfadan arlan -

facaj'ını 1,ımdu~uınuıu da sözle 
mize ~kl('dik . 

Sonra , sıtma durumu ile de 
gllcodik • Halkımız, sıtma savo. 

ndeu çok memnuodL: r . Ancak 
u sava§ kurulunun araçsızlık yü 
odcn yclfıt Sızliğini ileri sürerek 

a kurulun kuvvetlt:odirilmesini 

ııtma ile ıavsş bölgesine ıokul -
amıf olan hızı yerlr:rin de bu 
vaı çerçevesine girmesini iste 
ler. 

Halkımızın bu iateği, bize bü 
ük ıevioç \'e umud veren bi re 
litedtr. 

D~mek ki halkımız , fen ve 
·ııiniır--yllie"k kuHretlne io n 
Jf ve :0ouo yardrmiylr!, §U öldu -
cü hutalıldından !le ıtulm yı is 
yebilecek bir dilıeye çık~ıŞth. 

Bu dileğin yerine getirilmesi 
•kluoda d. llzıru grlc-nlerle gö 
fi! f'ğimi1 tabiidir , 

1 

y~z gfıl<lürücü bir iirün elde eit k
lerın den nıemnurd:ı lıır Hele ç ftçi 
borçlPranıo ödecruesiod göster i· 

len koiaylıklardao, tnz ve· ş ker 

fiad ~rıoın ucıııdetılmnsı gibi l 1-
hııssc toprakla ıığr~ş~oJara fayda 
\'Ca~n yardımlarından dolDyı curu 

huriyet hiikümcıimize k rşı cid
den deriır bir m; 111et ve şükıao 
duymaktadırlar. 

ilimiz b lkının, h va kuvve · 
timize yapmnkf olduğu "yardım 

ları ve bu ulusa! dav ya karıı 
gösterdiğr car.dan ilği ve bağ
lılı~ı huıada tal<dir ve şükraola 
kayt rtmelryiz. 

Sözün kısası; bız hn on güu . 
lük gP.ziılct•, halkımız, Cumhuriye 

timiz \.'e devıimimiz Rdına yür .. ği
miz sevinç ve umud dolu olarak 
dönüyoruz,, 

D h,. ıonr11 1 balkımıı1 bu yıl ı 

Saylftv arkadaşlarımızın bu bi 
zi de R via diren :.öz1< rindcu d~layı 
kı r.dilc in<' teflckkür ederiz 

5 s ____ ca -

Şelıir Dayakları 
Musiki kaç tor 

dinleniyor -
degişrniyen kanun 1 
vay kuvvetsizle;re ı 

- Birinci say[ adan arlan - ·----------------------- ---~ Ynlnız il ı b ş ulusunun Jurumu
nu y f. ğirt mck için değil, oyni zn
mıuu.lo Hnh şistanın tubii kaynak 
1 ı rını açmak iç n znruıi' olıto ça
lışnıal ... ru haşlnııınk husu:mrnln Ha
bı·ş hükO.metir e uluslar sosyetesi 
tırof ndaıı t<~riki me i Vd ytırdıtn 
öat rgcs'otl•ı bıılunulrnas bu sos
yet ~, ;l\ 6ıl -; leri ciin11esindenJır. 

Böyl co H ıh ş imper~torluğu
' un koın -ı:u lnrı ıle iyı münrıl!t bet-
1 rdt hıılut1'nası iınkllnı da hasıl 

oiucokt r . 

Uluslar sosy ·tı sinin oütün iıyo
lcri İç in so yctı:nin diğer üyesinin 
cıginliğiı c riı )d rıtnıek bir öiev
dır. B ı seheplun Jolayı her turlu ( 
yıudıın planına llı.ıbeş lıiıkuınet.in :n 

il uvur ıkuı göst •ffll~Sİ İ<"Dbi'der. 

lJor} islOh .tn gelince llubeşis
taııa ynhoııcı mııttılıoss.slar gön
derıh c•·k ve bu .lar h r polis ve 
j ındarnın kııvvc·tı vticudn gt:'lire
ct kler<lir. Bu km Vet hC'r şeyden 

evvol nşoğıılııki lıizmetleri göm -
c· ktir : 

1 - Esaret yasak odilı Cek ve 
esir tcl'İırıi ıl · •ı rllşı:ınhr c• z lan · 
d rılomık . 

2 - Orduya ve p0lise monsup 
oımıyan kims ·lerin siltıh uışımo

ları sıkı Lir konlrola tabi tutula· 

cnktır . 

Tensik dilt·Ct k polis, c cnebilrrİD 
~erreşmiş oldubla ' ı şerlıuın yani 

Adisrhıı lıa,DiredtHıt\ ve İhraııD lıi 
rut yrsir.i seğ ıyacaktır . Polis rıy 
ni ZJmnnda y ıı bar.:cılaııo daha ka
l balık bir halde ya,amakta ol· 
dukları t .rım bölgelerinde de 
hunların hima sini li•~lıyacak~ 
tır • 

Bundaıı başka sınırlarda emni· 
y ti sağlamal< ve eıııircilığe ve ka 
çokcıl ığa engel olmak içın icabe 
den tedbıd e r alıııac-nkıır . Memle

ketin ekoromi gelişmeel i~iolde 
şu noklal r derpış ef)ilmişlir . 

A-Yabancılu wc: mleketın ~ko 

11omık gelişmesi işine iştırfi'K ede 
bileceklerdir . Dış leci'lJe gclio· 

ce mütr:kabıliyet t" ;Hına uygun 
olarok mÜsavoto riayet o!uoaccık· 
t ır • 
B - llundan 'j;anıt1 \,ayındıılık i§
lerfoe 0lrişikcek ve yollar ·npıla· 

taktır. Habtşistıta•'• modern pos 
ta , teltıat ve telefon teşkilatı 
vficudc getirilecektir . Finao al 
alanda as·i bir bütçe v~ tinans 
sistrmi vlicud~ gelırilml'Sİ dl'ı pi' 
ohıofüakta ve bunun için bir dev· 
let mOLOpolu ihdası suoulmakta 
dır . Buadan sonra memleketin 
geliş \Csini rn dil§ilnüleo yeritim 

loin lntbiki ıçin ıar•ıri olan fıir 
istikraıın akdi im\{inlan tetkl~ 
l (HJ fC ktir , 

YEtb nı.~ ı mutab.ıssıslnıın idari 
bir luk m imtiynz'a•a melik t:>lmn 
l erı ve y .. lıuı onltua Bab .. ş me 
rouı larınn l şııki mrsail.rinin te· 
mia clılm s d rpiş olıınınaktadır. 

D- M ı kezi bir organ ihdas 
cdıh cek vr- flört bası!ca mü:a' İr 
yani polis şefi im o gana mı rbut 
olacakt ı.- . 

Yah,ıoc • men c la · , uluslar soı 

ye lesi i e ecasi aTasında iti af 
h ıısıl oJdukten sonTa tayin •dile

cekt r. Y.ııp . lmı~ ol.ın td!ıübr le· 
rin u zarı hıh .. ra alıoabiJip al ıı 

mıyacağı aolnşılmak ÜZl"!ıe plao 
beş yıl sonra ulus ar fOSydesi 
l .rafındao yen.de-o tetkike tabi 
tntulac ktır • 

Bt şler komitt: sinin Öner 
gel eri so uad11 İngılteıe 'c 

Fıcıusanm komit y<! buı ar .. zi 

t 'izatı ile rnes leniu muslihane 
bir suretle halline medar olmaya 
amade olduklarını Lildirdikleri 
beyan t'dtlmektedir . 

Bu arazi tavızetı bilhessa So
mali aahilleriude yapıl•caktır . 
İogiliz ve Frnnsız murahhasları 

Uçaklanmız g~ldi 

Bugün törenle adları 
konulacakttr. 

Yurdsevcr Adaoa1ılarıil alup 
orduya armağan ettikleri ~ nunia 
rafı Adana \ıçağiyle Milli Men

sucat f brik&sı sahipleri tarafın

dan nlıoip orduya armagan edi 
len Uçak dün öğleden önce birinci 
mülazim Hakkının idaresinde şeh-

ıimiıe g~lmiş Vt' uçak alanında 

ıöreolc karşılanmıştır. 

Mitli mensucat fabrikasına 

ai::J olan uçek öğledtn sonra ş e hir 
üzerinde bir tur yaparak halkı ee
lamlemıştlr. 

Uçmırnlarımıı öğleden Önce u
çak müfettiti Halil ve Milli Men
eucııt fab rıkas ı sohiblerinden 
Naci ile birlıkte İlbaylık katına 
gele·ek İlbay Te\·fık Hadi Baysah 
ziyaıet eımi~ladir. 

Uçakların bugün töreole ad 
laıı konulacaktır. 

Hint uçakları 
-------

DUn şehrimize gelip 
Suriyeye gittiler 

Dün saat onikidc şehrimize üç 
Hint l-!tyyaresı gelmiş ve ben,zio 

aldıktan sonra Sur iyeye uçmu~lar· 
dır. Bu uçaklar öt .. y gün 6,25 de 
lstaol>uldan kalkarak Konyaya 
gelmişler ve dün 9,30 de KonyA· 
dan kalknak şehrimize ~elmiıler 
\e 13,40 de Haleb gıtmitlerdir, 

Esnaf birliği 
Matbanmızo ( lzmir esnaf bü· 

rosu ) adlı Lir mecmua geldi . 

lzmirdo dereli haaımeviode 
baıılmış olan hn mern!utlyı ora 
dan ve ya eeoaf bir ligi genel bü · 

rosu adrcıile getirmek mUm

kündür . Ve butıu Adatıa snayi 
ve dıoaİ bir lıklerioe tavsiye ede; 
ıiı. 

llirl ~in ~enel biiro!Unun 25 -
8 935 tarıh nde tkonomi ha 

kanı hazır olduğu halde açılma 

töreni yapılrnı$tır . Birlik daha 
eskiden ( cemiyetler karıuuuııa ) 
uygun surette aç•lmıştı . 

Mecmua burıuo Adata ve 
saircde kurulan korpoıasyoolar· 

dan bambaşka hir şekilde oldu
ğunu vr- çok iılrr i\ıtüae aldığını 

yeıı}•or . 

6u işl er 21 Eylfil 341 tarihli 

bakanlar kara nn!P r.SİGin yüki n· 

diği ckonowik ve sosyal yöcr m· 
lert! UJğur duf • 

lımirde yüz bin lira büJce ile 
çcvıi1 miş otuz ild kurum şimdi 

genel bürod~ birltşiyor . Bu1ılar 

işcilerin sağlık, kültürel ihtiyaç· 
lariyle de uğraşıyor . Kurumun 
dokcorları , f b l ri ve yaıdıma 

yetişc.cek otomobilleri vardır • 

Bakımevi de muhtıç iıcilt!re oak
makıadır. Bir de kol)peıaıHi var 
dır. fü>JI • bir kurumun nrler 
)'Bpmakto olduğunu ve ~aba ne· 

!er yapab leceğini Adnnada ilgili 
elan kurumların öğrenip burada 
da y:ıpmaıa•ı temeıırıi olunur . 

bundaD lta,ka keıı<li hükumetleri
nin Habeşistanın ekoconıik ioki· 
şrıfı rnr.sclt~iudc ltalyaya hususi 

bir tRkım weofaatlar lemioioe 
aco de olduklarıııı da bildirmiş 

!erdir • Yalu ız ber iki tarafca lo
g lız Fransız tch!asının mevcut 
lrnkları \'C nıuabrdelt'rle Fransn 

İugiheıe ld1in~ tcshit edilmiş 
olan haklara riayet edilmesi şar

tını ilt ıi ısürwü~tür . 

26 Eylül 1935 
Dil bayramı kutlarna 

o 
programı -i 26 Eyltll 935 perşembe 

günü çündüz İstanbul ve Anka 
rndoo verilecek söylev ve uytalar, 
balk~ vi salonuôe, b,.lrdiye, ziraat 
bankası ve yeni otel balkonlarına 
ko~acak radyolprla yayılacaktır. 

2- Saat ( 20 ) de balkeviode 
bando ile halk tarafından istiklal 
marşımız söylenecektir. 

3 - Dıl baynmı kutlamıeı 

Iıalke\'i batkanı t rafından verile 
cek söylevle açılacaktır. 

4 - Bando ile dil kurultayı 
marşı söyleoecektir. 

5 - Bir talebe tarafından dil 
devrımi fÖnüııden bir _şiir okuna 
caktır. 

6 - Halkevi Uyrsindr o Hıdi 
Okan tarafıodan dil dı::vrimi:hak 
kıoda biT söylev veril<>ctktir. 

7 - Bir talebe tarafından öz 
Türkçe bir maozume okunacak 
Ur , 

ij - llalkevi ilyelerlnden Ba 
yan Vaefıye Avcı , Sıtkı Avcı ve 
:ıı kadaşları tarafından halk şarki
ları çalınacaktır. 

9 - Halkevi üyesinden Yal 
man Yalgıo, Türk dilinin ululuğu, 
dil devriminin iç yüzü, dıl kuru 

munun çalıtması ve tlde c tırği ıo 
ııuçlsr üıerine bir ayla Verilecek

tir. 

10 - Tören , cumhuriyet mır· 
§tmız söylenerek bitecekJir. 

it - Buiünüo ıerdırıc halk· 
c\Ii, illr:u evlui ve diİ'1y,en ınü~s 
seseler gece elektri~J erJ,., gündüz 
bayraklar fa donanacı:ık VF o gün 
çıkacak gazeteler dil d1;vrimi yÖ· 
nüocien yazılar yuacsklır, 

1~ -- Halkevim;.ıin dil hayra 
mımızı kutlayan roze1leri o gün 
halkevimize dırğıhlacaktıc. 

13 - tiulkevinde yapılacak 
g'c'! tUıeoindc verilı"<ıek ayta ve 
~8ylevlerirı bütüo balkımıia din· 

lenebiJnıesi için Halke\'İoİh Lahçe 
sine ve C H . • Partiıi yeni evi ve 
uray önüne hoparlör konac.ktrr . 

14 - .Hu proğnm bütün bal 
kımız için çağrı yetrtıcdlr . 

Yanğın başlanğıcı 

. ıuhal Jc"' 
Yazının başlığı hıra! l diri 

·k· ası gil mı? Ôylv yo musı 1 ". • 1 as1 
lenir. Ve diııl"necek rousık~·t edıJ· 
dlu~. Eluehe bunu dn tarı .1 

5811
10 

cok değilsiniz yn .• Diye 
10 

dob• 
içinden ilk hamlede böyle '

1
?k:rl r 

lı 1 1 

oğırcn ıneChumlu , aıona 

golir geçer. dar jse 
g,.6t mevzu burayn ke 1ıak· 

benim do bir söz eöyle~eğe aocıı~ 
kını yok Öyle ya bu hı~ ' 

111
ese· 

rııhiynta t rı nlluk eden bır hedefl 
ledir. Bunu psikol~jık .~p,~ttlf11tt~ 
tr·tkik eJeraek tonk1de eoz ar ki 
ki, Mesolıı öyle yaradılışla; ~1ııun 
musikı boşlcımazılan evve b ıııı~ 
k0nuşmo kabiliyetini kay :i ,s• 
gibı bol bo\ düşünür. VoklBuoeoİd 
boşlar, işte o zaman o dilŞ qdıı" 
do sözü başlamış olur vo Y

001 
dil' 

kileri behomehel mubtelıf ıne kS' 
. . çıktığı 

lurla ve hnttı1 s~ ıuan "arı· 
<lar bağırarak tacizo kadar bU ıı.ı 
rız. Ruhiyqtı nlAkodar ede~. #il• 
belki bize bir geveıdik gıbıçu"k4 
nürse <lı! hokikulle dl'~ıl. ·ı ıoil· 
musiki lıazı ı uhlııra ııxcitarı 

1
, 11101 

nebuih gibi tosir yapar. l{o~~i ot 
mevzu bulma , kobiliyetletJ 

tırH· • 01 osı 
llir kısım dinl~iciferde "nd4 nr•:7'•\ 

kinin mnnd '(e mefhuuıu ıJh•tilS 
nrığmelerin tatlı ve ılık h9YJ u1 

• . ·sın o 
derin hır sermesti ıçerı il ~l.' 

. . 1 ki bıJr .. 
kuya dnlmış gıbı ~ ~~ Gô~ürr' 
socn şöyle anlııt~bılırıf • ( 
ler duym~ J , 

Geldim ı1çı1ncıi dlnleylt!J;: " 
• . ede.,,/o 

Oyle karakter ki neğrn bloıar· 
dttrı ziyadd sote baygın ~~ de W 

k - rısın 
Bt11undugu kafebnlı ı~e ı. \ft' 

timai seviye tcminilo metf~ "e 1' 
eelft yD. ço~ münevver ka al unkİQ' 
ruhunun inceliğini hazıron ı.~ ,11 
de:ı yüksek gı)sterpıek. O arp ıı>ll' 

gar • 
tutkayı dinlemeyi ayıp' .... 01ne1' 

"b' aorll ı eikieine serm"st gı ı " yııhll 
bir yüksek hassaei~e~. "

8 

b;lgiçlik kabul etmı~tır. 
6 

1ıı1d~' 
Evet hAttd o dorec01 . h jj 

. k' k . - ı ritm' "ır yükselır ı ~·o guze dıJ1" 
hir olat ·ukııyı <linlemek 1'

6 
... ed · 

"hSllP (/. 
sunu cltafınJakılere de 1 fak•'' . o ,, 
rok üç batoyu geçeın~ye dsY 1 
plağının dibi'le kulııgın•itıi cJ01' 
rak zivanrden çıkmış g k 
doya dinler. . dlrı"-.cııt 

Görüyoruz ki musıkı n bU 
• bıJflll 

'oı le Lıir mesef P. Yon• ı 
·ı . şr01ıŞ . 

hır çok sorrmo~ııerı v ... - -./ 
Pdmuk srnayi fabrıkasıoda çır ... -----

ç<lır m~kın1elkerinin birinin kyata1 ğın· Hava kurufllıl 
a 7agsız ı tan sı9rayao ıvı Cim• 

lardaıı yatığıo başlaoğıcı olmuş ---------~ ;fll• 
is .. de hemen yetişileıek çevresine lstanbuldaki Yllf1 er~ 
bulaşmadan sBı:tılürülmilştür. konuklara şölefl '/ •' 

Uu yaoğıu başlauğıcıoda iki -~-- J9t•",,ı 
ki'o kadar pamuk yanmış ve bun- İstonbul : 25 (A.A) -btJ ,~ ,1J. 
t1a ihuıalı iÖrüldüğu anlaşılan hava kurumu tar•fıodao ıııod' .,,, 
makine yağ<!ıSl Aziz o~tu Hü- Pcrapnlıısüı, lstanbuJd;n~; oP"~., 
seyion hakkında tahkikata baı)an· ta olan Yunan uçoıao ktJ'' tı' 

.., · erih•Ce ıt1t1 
mıştır. bir akşam şo.e nı v btJY • 

' K k d S 1 b f b ·k "'•n fı"lor,u amiralı ile 
511 

• ı,~yO 9 arşı ya a a a ı io a rı •· ·· şaıeo• .., 
smda bir makinetlen çıkan kıvıl· ~öleııe çoğırılıdır · ktİJ• 

k ·ı bı·r ,.u··\1are takip edece 
cım!arıo P"OlU lara bulaşması e e 

yanğrn çıkmış ise de he.men yeti-

1 
1 şat1 

ıilerek çevresine bulaşmasıoa Dünya~ı do a 
meydan brrak,lmadao söndürül k 
rnüştür. 1 ş a r 1 ssS! 

!forada da üç kilo kadaı pamuk Bu ismi uoutn111yın1ı 
yaomışhr. Y ııuğm başlaoğıcırıın ~-----~--.~--"" dafl 
ııaııı çıkt ğı incelenmektedir. Laf attaklarll1 ,, 

----~ o'" ' Bir hiç yüzünden 
yaralama 

Milli M.-nıucat fabrikasında 
am€;1e Süleymaa oğlu .Mahmut 
bir biç yüzüoAq;ı Ç\kan kavga l!!O 

nunda Bahkesirli Osmeo oğlu 
Hal8nı bir demir parçasiyle yü 

zü r.den yaraladığıodao yakalan 
mıştır . Yoralı tedavi edilmek 

iiZcrC' mc m~·k t hast•bpncshıc 
yatınlm ıtır • 

ıod• "' ı~' 
Kuruköpr:Ü uraOJ ·f v

1 ~-
H Arı 't ,,.,; 

Oıman oğlu ıcı b 1~, 11•'1 Jl" Ali oğlu Kazım , ğ111 ,,9 
oğlu Mehmet, Ba!an ° d• o•.ıı ,~r 

ve Rankurbü ur&IJl'
0

rb•tt•" ~· 
saraç. Mehmet oğlu s:1:d• :'"' 
boş olup Seyhan p•'jf 1ıdl' bol 
ıöyleyen kıdın1ara 1 b•''o• ,ı· 
ora.da oturanların '~ ,ıti~!_';,f 

li(tU 'ı-mak suretiyle gii• . tJ~ 
den haklarında karıulJI 
pılmııtır. 
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~idi 1935 ( Türle Söıii ) 

Anormal bir genç kız 
\tetine engel olan babasını 

kurşunla öldürmüş •• 

Akdenizde 
eğe menlik 

- IJLrinci ıagfadan arlall-

misi, 15 hafif ve 19 ağır krovuö · 
rü ve kafi miktarda refakat leva
zım gemileri de vardır. · ikanın .. · • 

· b' en guzel yeılerıo·ı 
8-~ .1ç §Üphesiz Kıılıfor
~el toıe şebridir . Ciba 

1 
•bçcleri burada bu· 

ır En .. 
" ~ guzel meyvalar 
ıttı . 

r~ llr · Eski bir ame· 
"' llleıcli bu şehıi en ,,.,, 
~t r Ceooeti olanık . 

'd 
hı'a Çok zamanlardan 
'~I olan Fransızlardan 
}ey 1

1 
80n zıımaolarda 

~ ee tr t§ıni§ ve oldukça 
.. 1•tt . 
""Qıl ıayE sınde , en 
"tı, •r •raaıoda gösteıil 
~ lllaıtır . 

~tk' bıyatıoda sevgili 
bir Ç•huk kaybetmek 
~'<I' keder görmemiştir. 
lt~ •~edeQ sonra , bütün 
''-i V ızına vermiştir . 

d eronik olan ve ha-

' 1 ~:f~illi diye çağır ı · 
,, 1 derecede anor 

ıt 
1 
f6' bulunduğu kız 

~d, ~~l&rdan birisinin 
V,10 .~r oğlan kardeti 

rıı.'' bu yıkı§ıklı ve 
•tı g·· 

''•~ Oıilace kendisi 
boynuna aarılmı§-

~ ... ~ret-e . d . ,i\i ... n ve ,ı arecı-

IG bu delikanlının 
dokt ç ayırabilmişler ve 

Ora atvketmişler-

' te 'te "ç çok gllzel kızı 
~ ı::den geçirmit ve L' ınJduğuou tesbit 

tıa le 
' •ıı111 en lcısa bir 

"dir111 • • • 
nını tav11ye 

~eaı 
~•t 26zel bir kız idi. 
--~ h karşı tahımmü] 
~~ ll&uaaua iyi oldu
~"'t '•ı doktora : 

orau t..."tl, auz ya bay dok 
.'J, ,rtı bir r.dımım . 

~',tın baatalıklarl 
1 • 

~'t'lltı •ııı . Binacnalehy 
t b1b Uz ı benim gibi 

•d llııı l an anormal bir 

"e 
~,:;1~•uı1lar1oa da: 
\ -~•r ht>p..iki yözlü· 

Q keodiıini ala
~. 
t,L ''Ce 8'11' ıt 1( b· ı ı , yatağın-
-, lr d 1· 
~ 111 l e ı gibi erkek 
'diıı· 0Y0 uoa atıldığı 
'ti ırıe 
~'d Ve lcızının aıa 
i L .. tösteren bu ba 
'"tii n "Cılığı ile au-

~'b, 
~ k' kııırıı meml ,.ke 

~ ır 8. 
~': 1tıir doktoruna 
tı._ . 

)'~ı:•llirlerini düzelt· 
't ttCck ilk iş kırlara 
t "'elctir . . 

ve izinsiz evd~o çıkmakta" kat;i 
surette menetmiştir . Bundan 
sonra iki mütehassıs sinir dökto
;unun mütemadi tedavisi altına I 
verılmiş ve bunlsrın tatbik ettiği 

baoyolar ve enjeksiyonlar Dilli de 
bir hafta hadar sükunet huıule 

geti, miştir 1 

Buna rağmeo bir gece tif>he · 
li bazı gürültül~r duyan M.~u
san , bem"n Karyolasından fırla 
mış ve gürültülerin geldiği tara 
fın penceresinden bakınca , kızı 
nı keoç seyisi Villanın bahçesi o · 

d e çok çirkın bir halde görmüş 

tür • 
Bu vaziyet üzerinde M. Bu

sao ertesi günü Villadaki rrkek 
hizmetçilere , şoföre yol vermiş; 
kızını daha sıkı bir inzibat altına 
almııtır . 

İtte bu andao itibaren , M. 

logilterenin fıloau, Fransa ve 
halyaya oiısbet edildiği ıamarı §U 

ıonuÇ elde r.d ıİir: 
3: 3: 5. Yani Büyük Britan 

yanın deniz kuvveti ayn ajrı hr:r 
bır memlekete niıbetle bir misli 
fazla ve takriben ikiııioin mccmu
una müsavidir. 

Bundan başka İngilterenin le
hine olarak Cebf'lüttarik ve Mal 
ta, üssübahrilerioi, ananevi deniz 
ciliklerini, mücadeleci ruhlarını 

ve artık tarihe karışmış sebatla 
rıoı zikretmek kabildir. 

Büyük Britanya hund.ao başka 
Akdenizdeki egemenliği tama· 
mı·n eline almasma yarayan, Av 
rupanın iki en büyük 'lavaş gemi· 
sioe maliktir. Buolarda "Nelsoo,, 
ve "Redney,, dritnotlarıdır. Bu 
gemiler biç bir düşmandan kork
mıyacak kadar muazzam olduk· 
ları gibi, aynı zamanda taşıdıkları 
isme de şeref vermektedirler. 

Gemide 110,6 &entimetrelik 
9 top, torpido müdafaası içio 15,2 
santimetrelik 12 top ve uçak mü 
dafaası için de 6,11 santimetre 
lik bir çok makiuah toplar var
dır. Mevcut makinalar 50,000 bı y· 
gir kuvvciindedir ve geminin saat· 

Busao , batının üstünde bir fela
ket baykuşdnun dolaştığını enlı
yamamıı ve genç Bılli hir gece 
gene yatağıudan gizli , gizli kalk 
mış ' fak .. f bir aşı\u ile buluşma
ğa değil , uyumakta olıao babası 

oın odasına girmiı ve soğukkaolı
lığını hiç kaybetmeden babaııoın 
beynine ve göğsüne beş el kurıuu 
otmış , bütün bayatını ve serve
tini kendisine hasreden .odımca. 
ğızı öldürnıüştür . 

İşe vaz'ıyet eden istintak ba
kimi: 

- Bu menfur cinayeti ya}' · 
makla en sevgili kimsenizin baya· 
tını mahvettiğioizi biliyor musu
suouz? 

, te 23,5 deniz mili almasını temin 
eder, gemi, ahoao hususi tertibat 
sayesinde gl'lrek torpito ve gerek 
uçak hücumlarına karşı muvaf
fakiyt tle göğüs gerebilir. 

Diye sormuş ve güzel Biili de, 
omuzlarını silkerek : 

- Cezasıydı , geberdi. 
Zamane kızlar ı nın mutlak bir 

eerbestiye muhtaç olduklarını 

anlamıyor ve kabul etmiyordu 

Cevabını vermiştir . 

Bayrağımız 

Geceleri asıh 
bul GJ ndurulmıyacak 

....... 
l:l..ıftu tatıll münasebetile cu

martesi günleri sa ut 13 de m'3ra· 
simle ~·ekilen bnyrağLmızın o gün 
gurupdo indirılerek pazar günü 
tekrar çekilmesinin mi, yoksa cu
mnrtt:si gecesi de asıh hırakılma 
sı'l•n doğru olduğu hakkında Lüzl 
teredrlüll r görülmüştür . 

rloyroğnnızın hangi ahval ve 
şaıtlar içinde nerelerde, nasıl çe
kileceğine cfoir rldo lıir kanun ve 
nizamname olmadığından bıı mü. 
him noksanı gidermek üzer~ ilg lı 
he kanlıklar ın da iştiraği ile sü h~
konlığında toplııııun komitıyon va
zılesiııi bitirinciye kodoar bayr:ık 
belli gLinlerde asılacaktır . 

Yolım~ asılacak bayrokların 

gf'c(;leri çekili bırakılmaması ta
mim edilmiştir . 

Atletler çağrıhyor 

·--
Allelizm lıcyelinclen: 
1- Atletizm federayonunun 

vaki iıarı üzerine atletik muhte
lif takımını seçmek üzere 
5 lt-şıioievvel tarihinde bir müsa· 
baka yapılacaktır . 

2- S"çilt n atlrtler 29 teşrini 
evvrlde İzmit atletleriyle karşıla
şacaklardır. ,. "\ 
Dünyayı dolaşan 

şarhı 
Bır güzellik mcııkabesi 5889 

Hiç bir Akdeniz dr.v)eti, bu 

muaızam savaş gemileıiyle boy 
ölçüıehilr.cek bir gemi çıkaramaz. 

Demek ki: her iki devlet de 
yandın Akdenizdeki münakaleyi 
durdurmak, diğer yandan Akde
oizlc dışarasi arasındaki irtibatı 

kesmek için lazımg~len vasıtalara 
mıtliktirler. 

Fakat İtalya, açık ve müdafa 
asız duran limanlarının bom bar -
duman edilmesinden korktuğu 

gibi Habeşistan la bar be girdiği 
takditde Süveyş kaııalının knpıı· 
tılmasından eodışe edilmektedir. 

Bu takdirde Afrikada çarpı· 
şan askerlerine takviye kuvvet 
!eri göndermek içio ancak hava 
yoluna baş vurabılir ki, bunuo da 
doğu Afrikadaki orduların ihti
yacı kapatmağa kafi gel~ceğı şüp
helidir. Esasen daha bugüa bile 
Mısırın üzerinden uçmak yasak 
erlılmıştir. 

Buna mukabil İogilttre de 
Akdeoizdeki bakim mevkiinin 
kaybolınasıodavı çekmiyor. 

Malta. kuvvetli uçak hücum
ları karşiııoda büyük zararlara 
uğrayacağı gibi Cebelüttarik'io 
kayalardan meydana gı-ti rilmiş, 

istihkamı, mütekasif bir ağır top· 
çu aieşioe, a( cak çok güçlükle 
uzun müdd'! t makaveınd rdr.Lilir. 

işte her iki dcvl .- t de Lütün 
kuvvellcrir.ıe rağmen, bh iki zayıf 
noktalariyle birbirlerine karşı 

korku dolu bir durum almışlar 
dır. Fakat fğer başka bir Akde 
oiz devleti, halyaya iltihak edecek 
olursu, o zaman halya nın çok 
daha bakim bir v .. ziyet alacağın 
da şüphe yoktur. 

Hava kuvvetlerine geliuc~. 
umumiyetle bunlardan beklenen 
muvaffakiyetin pek fa1la müha· 
liğala olduğu muhakkaktır. 

Zehirli gazlar yasaktır. Fakat 
bo y r.ısağm h erkes tarafından tu
tulup tutulmayacağı da belli de 
ğildır. 

Evvelce Avustuı ya - Macıuis· 
tana ait olan Pola limana' büyük 
uvaş esnasındaıı, ekseriyet le ı ğır 

kalibrede (50 Kg.) 2000 bomba 
ile bombaıdım&n edilmişt'. Fakat 
hakikatte elde edilen zanuın d~ğeri 
sıfıra wüıaviydi. 

~ 

Kendimize 
güvenmeliyiz. 
Bir İtalyan gazetesinden: 
Ccoevreoio İtalyan - Hflbeş 

ihtilafı karşısında aldığı •!epbe 
bizi hayretle hırnkamaz. 

İtılya, bir tecrübe dersi P.lmak 
üzere bir taraftan uluslar sosye· 
teeioin i~lerioi dikkade takip et
tiği gibi, diğer taraftan da hu sos· 
yeteoiu müıakerelerinc ve karar· 
larıaa kaşı lakayıl kalıyor. 

Ortada her hangi bir meofaat 
t .. zadı bulununca veya bulunur 
gibi gözükünce, üluslar arasında 
ki dostluğun, ananevi denilen iyi 
~ünasehetlerin, manevi rabıtıla 
rın, karşılıklı hizmetlerin ve hat- · 
ta beraberce harhetmış olmaktan 
doğan müşterek batnalarıo ne ka· 

dar Aldatıcı ve ne kadar kıymet· 1 
siz olduğunu uluslar sosyetesinin 
son tolaotısıoda, bir dt'fa dıba, 
anlamak fırsatını bulduk. 

llu devletle<leo bazıları aley 
bimizde şiddetli hücumlarhulu 
nuyor, bıtzılan clüımaoler mıza 

sempti gösteriyor, diğer bir kıs· 
mı da bize karşı şüpheli bir du 
mm almaktadır. 

D~stluğu şüpheli olan bu küt· 
le karşısında biz ancak kendi 
kendimize güveom,..liyiz 

İtı> lyan murabbasının Uluslar 
Sosyrtesine verdiği memorao-
dumun muhteviyatını biliyor, fa 

kal buna rağmen Uluslar sosyt.tesi 
çizdiği yolı.!an geri döomiyecektir. 
Bütün bu dev1etler hakikatleri 1 

bildikll'ri, Habeşistanın barbar· .1 
lığını tanıdıkları ve ona hakaret 
göüiyle baktıkları halrle b"ze kar 
fi cephe almış bulunuyorlar. Hal
buki hu uluslarm Afdka müstem 1 

lemlekele)inde takip ettikleri vah
şi metodlar insanlık hakkını in· 1 
kar edici bir mahiyettedir. 

Avrupa devletlerinin Babcşis
tana karşı takıodıkları müdafaa 
durumu is~, bir tareftan lta!yauın 
genişlemesinden, diger taraftan , 
da Faşist rejimine karşı besledik· 
leri düşmeohktan ileri gelmekte
dir. ~ 

Avrupa devlet adamları mu· 1 
~afızakaıdırlar ve bunun için de 
ltalyaoın her hangi gelİ§İm siyasa- ı 

sına karşı zıddiytt göstermekte
dirler. Faşist rejimine karşı gös 
terilen düşmanlığın sebebiui de 
Avrupa gazetelerinio neşri yatın· 

da aramak icap eder. 
Bu gazetelerin ekseriyeti de· 

mokrat v~ sol ceuah fırkalerııja 
meoıup o lanlarla, mason ve mt:o· 
faatperest gruplara bıığl• olanlar
dır· 

Crnevre muhiti acunun fikir· 
lcrioi ve duyguierını temsil 
etmiyor. Bız kendi kendimize gü· 
veniyoruz. Çızdiğimiz proğramı 

bütüo azim ve kuvvetle tatbik 
edec ğiz 

11 ava sildhının o zamandarıberi 
inkişaf ettiği muhokkoktır; netc
kıuı isobot inıkAnı fazlalaşıııış,bom· 
balorın tuhrip ve ir fililk kuvveti 
önemli bir miktarda l rtmıştır. Fa
knt huna mukabil miid ıfıın tedhir
lC'rı ılc ılerktilınış \ 'o bu yüzden 

diişmr.n u~·oklorı aocak 2500-4000 
nıotrrdf'n hücum ı•tmoğe mr.chnr 
olrLuşhır.lır . Bunuı la bernber çok 
şıddotli ~· a rpışmnlı.ı r olac..ıktır.An
cnk gozh l ombnhır . rüzgllrla rın 
hiç dinmediği kış movsimiııde, rüz· 
gllrların çok sakin oluuğıı yaz 
mevsiminden ~·ok Jaha az tchlıko
lidir. 

Bugün İte lyn, Akdeniz havala
rınn hakimdir. lııgiltere iso onc.:ık 
tnyyore gemileri vasıtnsilo avcı ve 
bombardı'.Ilan uçnklurını getirebi 
lir . 

Bugün 191 uçıığı ta~ıyabılecek 
Hltl büyük üçak gouıisiı.c malik 
tir. Soı.lo en hiiyiik ııcok gomile
rindr.n olan " Olori~us ,, ve "Cou· 
rogoous ,, ellı ikı~cr u~·cık taşıya· 

as 
.'ayfa : 3 -

Adana Borsası Muameleleri 
PAMUK ve KOZA . -Kilo Fiyorı 

CİNSi En En çol 
Satılan Mikdar 

oz 
K. s. x. __ ş._ ı.ılo 

'Kapı malı paronk 
- ~ -- '~ 

Piyasa parla~ı ,. 35t.50 37 
Pi yasa temizi ., 
lane I 38 ·11.50--
iane II 
Ek~pre!< 41,50 43 
Klevlant 4.~ 1 

~ 

43.25 

YAPAGI 
Bf'yaz 

1 1 1 Si vah 

Ç 1 G t T -· 
Ekspres 1 iane 2,75 
Yerli "Yemlik., 

1-.. ••Toh umlnk,, 1 

HUBUBAT 
Bu~dny Klhrıe 

.. Yerli 3,50 4.ı=.s 

" 
Men tane 

Arpa 2~00 3.12,5 
Faımlya 

~ 

Yulaf 3,12,5 
Delice 
Ku~ yemi 
Keren tohumu 1 
Mercimek 
Si sam 1 11 1 

UN .... Salih 700 -... 600 1 1 r ... " ·- .ı:;J --
..O CG - Düz kırma .. 
~-~ -
::ı- Simit 

" ö c:: -.~Cumhuriyet 700 - -Q"ii 
> - .. 600 

C'I :S 
r-- ~,_Düz krıma ,, -Alfa ,, 

Liverpul Telgrafları Kambiyo ve Pera 

24 / 9 I 1935 ş Bankasından alınmışor. 

Sanllnı Perıe 

Hazır 1-~~ 41 Liret 9 J_I! 
Rayşmark 1 97 

1 inci T. Vudeli 96 :F ra o 'k"-F ra o sız,, 
1 inci K. Vadeli 5 871 Sterlin "lneiliz,. 622 25 
Hint hazır ~o ı: Dolar .. Amerakıuı., 

\ 
79 47 

Nevzork 1' ... raok "lsviı,.rı .• 1 

Yazlık sinemada 

bu akşam 
Lüks vH şık kadınlar büyük vrJ dehdı~hcıli saray .;ulonları ve bunla

rın arasında gP.~~en çok ince w içli bir aşkın hıkdyesi, işte: L\lian Gich, 
~fotie Dressler ,Rou L' Roque ve Conrad Na gel gibi dört büyük yıldızın 

temsil ettiklui, 

Bir gecen·n romanı 
fevkalade mizansenli fılmin muhteviyatı. Bir kadıu ki Lki <'ı keği birden 
sevmuktıı rn bu yüzden hangisini tercih edeceğıni bir diirli.ı kestireme
mektedir. Pek m era klı mC\vzuu muht ... vi olan bu eseri bu akşum gelip 
görünüz. Bu ıki erkekten hangisinin bu kadına da ha layık ol iuğıınu 
siz tayin ediniz. Bu suretle bir müşkilı ortadan kaldLrmış ve lınlletmiş 
olursunuz. United Artists fılmidir . 

Gelecek fılm : 
Milıon'uouzun bu mevsimde göreceğiniz en son escrı 

Babalan çetesi 
Pek Yakında • • 

Nibelun<ren (ilminin unutul·ooz yorı1tımsı ( Pol flilıter ve Viyana ope · 
o . 

rası b1ş muğanniyesi lrcn Ayzinger ) in bir sureti fevkalAdedo temsil 
ettiklori , 

Kralın Gözdesi 
ve gine büyiik tenor Jözı~f Ş mid'in bütün dünyada al~ka uyandıran 

fcvkuldde fılmi, 

( Dünyayı dolaşan şarkı ) 

bilirler . 
Ceh"liittnrık ve Maha'da bugün 

10 ve 15 uço khk iki voya üç fılo 

vardır . Bazı gemilerde uçnklaıın 
inmesi veya hareket etmesine el 
verişli bir şekilde hazırlanmıştır . 
Fdkat bunlor, bomlrnlaran isobe
tıui tııhkik etmek üzere kullanıl-

5894 

clığı için savaş kuvvetlerine dahil 
değildirler. Siyasal bokıından çok 
g rgin olan şu son günloJde ve en 
büyük dcYİnt adamlı rının snnksi
yonlnrdon oçıkçn bahsettikleri bir 
s ra<lo, insanın aklına , bu s'lnksi 
yonların nasıl bir ş••kil olabile-

- Liılfen sayfayı çeLJirlniı-
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DİŞ MACUNU 
V~ FIRÇAN.IZI 
~Li N~SiEli 

EC ZANESINOEN -ALiNiZ 

urdlz1suJC~.~~ ıı1'.' OiıGRu&uN. 
5370 120 

Seyhan c. müddei umumili~nden: 
Adana c .. ın eviı in yirmişer lirn 

iicıetli iki garJıyunlığı aç ık oldu 
ğundan ov~ııf V >l şerııiti matlübryi 
llR 'z olanlarrlan münnsipieri seçil
mek üzer" ist •klılor arasında, J-
10-935 Çlir~nmba giinü suut (15) 
Je iıııtilıan icro eıtil~ccğimlen mez-
1'ur saattıı talip olanların ikişPr 

kıta fotoğraf vrı evro kı n. üs bit,. silo 
Adana o<lliye eııcümı•nine müra
caatları ilAn olunur.5896 

1 Belediye ilanları lr , 
~~~~~~~~~~~~~~~~' htma Dikmen 

Fan mamuru aranıyor 
Belediy 1miz Fen işleri kadrosunda açık bulunan Fen mcmurlıığu~a 

Nafia Fen mektebinden veya sanat mektepleri inşaat şubesinden me
zun ve yahut bu der~cede tahsil ve tecrübtt görmüş olan bir memur 
alanacaktır . 

iateldilerin istidalarile birlikte tercüm ıihal ve ıliplomıı surotfijri ve 
birer kıta fotoğrafiarrnın Beladiyeye gö:-ıd ırilm ·si ildn olunur.5897 

25-26 

Döner ve yoğurtlu kebaplar 

Acem hanı karş11mdaki aşçı dükkanımdn çok ner~s döner, yoğurtlu 
lstaobul. ve Adananın meıhur çeşitli kebapları yapılmııkta ve ucuza 
verilmektedır . 

Teırif edecek muhterem müıterilerim son derece memnun kalacnk. 
Jardır. 5882 

Kebapçı Kerim çavuş 21-24-25 

D. demiryolları işletmesi ilanları 
Kapalı zarna ekıiltmeye konup istekli çıkmıynn nııağııla mahel , 

miktar vtt muhammen bedel ile muvakkat teminatı yazılı iki yerdeki 
BılaatıD ıhzar ve teslimi ayrı ayrı kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

Rkıihme 7-10-935 pazartesi günü saat 10-30 da Adanada ış
letme müfettitliğinde yapılacaktır. 

Şartname ~e mukavelename projesi Aılanada işletme n.üfetıişliğindo 
·ve Fevzipaıada şube ,.,fligindeo parasız ıılıoehilir 

isteklilerin 2490 No lu kanun mucibi ve şıırlnam"<le yazılı istenilen 
ve11ik ve veznemize nıkten yatırılıp alınacık teminat makbuzu veya 
banka teminat mektubu ve fist tekliflerini havi zarflarını eksiltme sıı
ıtinden bir 1&at önceye kadar Adanada iııletme mufettisliğine makbuz 
kartılığı vermeleri ve p:>ıta ile gönd6)'ilecek mektupların da ayni sa· 
ette bulundurulmaları •e eksiltme saatinde d'l t"klil sahiplerinin işlet-

m.-de hazır bulunmaları. 
Muhammen 

Kilometre Yeri Miktarı fıat Teminııt Müd let 
421.000 Ceyhan 3300 120 297 L. 3 Ay 

58000 Eloğlu-Narlı 4000 120 360 il 4 n 

5895 

.................... -~------------------------------------
Doktor operatör Noman Bedri 

Doğum ve kadın hastahkları birinci sınıf 

mütehassısı 

ki Tıp fakültesi muallim muavinlerinden 
Hastaları her ilin 9 dan beşe kadar Bozar başı Nurinin evi karşısında 

husul muayenehaneainde kabul eder 5698 

26-30 

Yeni istasyon caddesin
de biçki, dikiş ve şapk(jcı
lık yurdu. 

Kı yil r1e kabul muamelesine 
başlarm~tır . 5822 6-7 

Adana erkek öğretmen okulu direk· 
törlülünden : 

Okulumuz tolelıesi iı:in 250 ta
kım elbisenin dikiş ve 700 metre 
kumnş 18 Eylfıl 935 torihinden 
ilıbarerı 20 gün nıiidtl etle ınüna

kns .yu koıımu~tur . Niimurıı·leri 

görmek ve ş n roiti nnlnm:ık istiyen· 
lerin her giın okul idares'ne vo 

iluılo günü ol-ın 7-1 inci Tı•şrin pn 
z3rtesi günü ıle ı:ınat 9 ı.ln teminat
ları ile bir likte kültiir direktörlü· 
ğiindo toplanııcok komisyona Leş 
vurmaları bilJirilır .5860 

18-23-28-3 

Doktor Reşat 

M13mlekct hastanesi kulak, bu 
run, boğnt mütehassısı Almanya 
nın Berlin-Laypzig Üniversite
leri srririyatınd11n mezun. 

Hernevi kulnk, huğnz, burun 
ameliyatı ynpılır. 

Adr··s : Abidin paş1 cııddesinde 
Doktor Nacinin tedavihnnesi ci · 
varında köşe başında 

9591 23-30 ,_ __ _ 

T~RKiYE: 

Z:IRAAT 
BANKA=51 

... 

Çlftebaa kap~c~ 
- itc!S, :ça;:ı 4o ---- - .... l, ... 

açı ... , 
Eğer Romatizma, siyatik, korociğer ve böbrek kuml•" /. 

ları Ağrılarıııo muztaripseniz vakıt geçirme len Çifte 
kaplıcasına koşunuz. .

1 
\'erit• 

Bir çok Jı>ri ha~tal ıklarına, muannit ekzemalara şı a 

Çifte han kaplıcasına J'' 

S d. ·ı J h" k k "'t'" .. 1 ·· .. ek dönoıut'" .. ıt e ıye ı e ge en ar ço o urum er yuruyer 
0

1111• .. 
no lrndor f .. nnon kabili izah değilse de senelerce gebe d ~l•fl 
kodınhrın 15- 20 günlük bauyodnn sonrıı hamile kıtl 1 

müşlür . 

Çifte han koplıcasıntfl .ı.ı"'' 
Radyo aktiCıtasi dünynd ı mevcut bütün kııı lıcalardaO 

sektir . 

Çiftehan kaplıcasında _.-'' 
________ _,,----------------------------------------- ı . r· 1 . . . h d- }"' ·ı . 1 d" .. u .. lerck ıokaot• ..... lılt ~ ıso ır erım•zın er ur u ı ılıya\' arı uşun ~·.,... 

ceği ıüali geliyor. 
BvvelA kimyevi maddeler , gu 

m11keleri, konserve , kömür gibi 
ıavap yarayacak bütün maddele
rin Hllfı durdurulacak, sonra ye
ıının baıında adı geçen barikatlar 

yapılacaktır . Fakat ltalya • her 
hangi bir tıank•iyona bat vurul· 

duta taktirde bunun harp etmek 
için bir aebep telakki olunacağını 
b:Jdirm=§tf r . 

---Paranı!---""! 

1 
Boş yere h~rcama ve har- ı r 
cıyacaksan yerli mahal 1 ~açakçılar 
B . . L d d . .1 k vatan hainidir unun ıçın yu .. orı a enızcı ı 

bakımından iz ıh edılmeye çalışılan 

bu meselenin en aktüel taıafı, mev Dünyayı dolaşan 
zuubahı devleılerin, hongi nokta-

Jan daha kolayca z:ıif düşürüle- Şarki Jozef Şmit 5889 
bil ·ceğidir . 

. . zinostJı 8' miz Y"mek yapılmaktadır. Furunu, hakkalıyesı, ga 

beri vardır. Fiatlar çok ucuzdur. 6'11 
Tiren ücr etİeri yarı yarıya tenzilatlld•'· - ........ '"""""... ' .... .• : 1 

1 bu gece nöbetçi ~ 

a E • ---------------1 eza ne 1 

1 
Postahane (•ivarında 1 

Yeni tıczaııesidir 
ı1111.--... 'mT--'1ıllllllil1llllltlllWlll 


