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~ ı~rını adaeınan üst par· 
~11l asker manevra yaptı; 

Torosspor 

İstanbulda kendini begendiren bir 
oyıınla F enerbahçaya nasıl yenilıi ? 

ı Adana birincisi 
g .Kral ve MuNolini'nin 

' :ı; 20o bin asker yeni· 
~ ?• alınmaktadır. Buna 
... tı~t~n kapılarında yerle
~tdik ltalyan ordueu

Uslar sosyetesinin eyHil 
eı..111 •e kadar bel bağlamak 

Qaıı hükmedebiliriz. 
e İtalyan delegesi mem· 
leniılemek ihtiyrcından 

Ye llabeşistanıo ancak 
e'tee değer geri ve barbar 

ıleı,1::.l~ugunu söyliyecektir. 
"8d 1 ıse paktları ve har ış 

•fıa edecektir. Uluslar 
fabeıiatanı kendi için-

'9 ~ ... talyaya bak vermiye· 
lert r tüpbe yoksa , İtal
dt Ye k~sio kararlar ala· 

o kadar şüphe yok
,: İtalya ile hoğuşmağa 
~atı bile niyeti yoktur. 
~t etıoez . Avrupa kıta

·8. IOeyetesinin cebir ve 
"4ıı ~ Yerine getirebilecek 

1 Uvveti de yoktur. 
• 

8 
l'Ubu şudur: İngiltere 

• ~e. ~frikadaki İtalyan 
kıkı ölçüsü nedir ? 

~~ e ile silibh veya si
l~ rra ne dereceye kadar 

~ hükümlerden biri, 
lr11ındaki anlaıma

._1 daha ciddig oldu· 
• 
11111ayı Fransa elinde 

'Sin, kullanmağı dü· 
' ltİ'll Fransa tarafı ha· 
~~like bellidir. Teh· 

, ~ irler ~kolay heaap-
t '"' • tarafından mesele S:.: llleınleketin genişle· 
~he dıvaıının :önündeki 
.._: detildirler ve bu teh· 

'~ brt111oda Fran· 
, l deriye gitmek iate-

.... rıki iki ıoroya ıun· 
't .\ftı"L lizıangeliyor : İtalya 
t....:"• dıvalarıoı batar· t"1 ne kadar zorlu· 
~~ ~tılyıyı aerede ve 
ı.._~ıJir? 

t •)rılın Berline gidi
==~~ya kırıı ayni lehli· 

~.. 1teıini l:uJIHıyor. 
tll e Dgilterenin elinde 
~ •de iDİ dıba büyük· 
~ rhlikeye karı• lngil· 

talyı ını daha kov· 
N .a alabilir? Fakat birde 

'-t • 
)_ IQe nıal~r. Franıaaı var. 
~...:eteııoın eylul top· 
~be~·· ~egüs kadar kay· 

'ledıgiq·e hükmedr.· 

İstanbul gazetelerinin, şampiyon takımımız 
hakkında yazdıkları yazılar nedir? 

Torosspor talamı 

Türkiye fotbol birincili Geçen yıl İzmirde :muvaffaki-
maçlarına eyliilün dördilncu gOnO yetli maçlar yapan ve oradan 
lstalnulda takıim stadyomuoda bir galibiyet, bir beraberlik ve bir 
baılanmış ve Eıki ıehir ıampiyo· maj'lubıyetle d&nen Toroı ıpor 
nu demir ıporla lzmir §ampiyonu Lik maçlar1Dda hiç yenilmemiı 
Altun ordu takimları karıılaımış- bihakkin çukur ova ıampiyonluğu· 
lar ve neticede 2-3 lzmir oyunu nu kazanmıı, mtntaka birincilik-
kazanmıotır. lerinde Diyarbekiri ve Kınyayı 

İkinci maç Çukurova ıımpiyo büyük bir sayı farkile yenmiıtl. 
nu Toros ıporle lıtanbul §ımpi- İıtanbula giden Toroı spor 
yonu fener bıbçe f araı•ndı olmuş takımında ıol iç mevkıiada oyna-
ve çukur ova §ampiyonu sıfara ltar- yan ve fıraatlardan iıtfade etme· 
§1 dokuz golle yenilmiıtir. sini bilen oyunca resmi iıleri d~-

Toroı ıporun bu kadar ğol layisile takımla gidememitti. Bn 
yemesi şehrimizde bulunan blltün tıkım içın büylk bir:mah. umiyet
ıporcuları hayretlere döıDrmüıtür. ti. 
İstanballa Adına fodbola arasında Kurada·J•ln~ lıtankulon de· 

A"il, batlla Ttlrkiyenin ; ve hattı bu kadar bir ~fark olamayacağı 

kınaata umumidir. - Gerisi ikinci sayfada -

Kayhettiğimiz kahraman 
Tayyareci Yüzbaşı Alaeddin İzmirde 

ödevini yaparken öldü • 
1 ....... . 

Kahramım uçmanlanmızdan Yüz 
ba§ı Alieddin, bir kaç gün önce İz· 
mirde bir gect- oçU§O yaparken bir 
kaza neticesi ölmöt ve ölüsü büyük 
törenle gömülmüştür • Kazaya 
ve ölüye yapalao törene ,ait İzmir· 
de çıkan " Anadolu ,, ır.kadaıımız 
ııo tafsilatı vermektedir : 

E1ı velki gec~, genç kahraman 
tayyare Yüzbaıılerından Alaed· 
dinin peıini kovalayan kara baht, 
onu göklerin içinde buldu ve top
raklara , açılmı§ olan kucaj'ımı
za cansız olarak ~eri çevirdi . 

Alieddia, 30-32 yaılarında 
yiğit, ceıur, sevilmiı, ordunun ve 
tayyarecilerin gllzideleri arasına 

karışmış bir Türk çocuğu idi . 
Uçuıa çıkmıştı . Her zaman-

G 

ki gibi perva11z1 kayıtsız dolaıtık
tan sonra yere initinde bir kaza
ya kurban gitti . Ve Alaeddin , 
yıllardanberi bir kuı gibi sırtına 
athyarak buluttan buluta dolaoıp 
estij'i tayyare1-inin içinde, ıehit 
havat'ılerımızın ,aşadıkları ebe 
diyete kavuotu . 

Bu ölüm, dün bütün lzmirin 
kalbini tutuıturdu ve derin bir 
ye'iı, içli bir 6rperti bütün vatan. 
daıların varlığını 11nta .. 

:Alaeddin gibi ; 30 Ağuıtoı 
bayramında ve ondan bir middet 
evvel bu göklerde , bu temiz boş· 
luklarda tayyaresini bir oyuncak 
gibi atlatıp 11çratın , takla attı 

- Gerlıl ı1çıincıi ayf ad as 

f 

Adet kuvvet demektir. 
20 ilk Teşrin - Pazar 

Yapılacak olan: 
Genel Niifus sayımı 

Tark ulusunun kuvvetini göstere
cektir. 

Başvekalet 

lslallstik Umum Mıidıirlılğ(l 

.. 

• 
Iranda 

Olup biten işler 
İranda ıon yıl içindeki bayın· 

dtrlık hareketi , geçmiı yıllara 
göre pek ileridir. İran demiryol
lara.,dan zıyade otomobil yolları 
na önem vermektedir. Yeni yol 
programında dokqz lıOyük ıehir 
•rHında ıoea yıpılmaaı vardır • 

- İranda f&pka sanayii glio 
geçtikçe inkit ıf etmelıtedir. o~ 
ve tüyfioden bir cins ş.-pka yapıl· 
mı§tar ki ucuz olduğundan halk 
arasınd11 çok -çabuk y .. yıl cağı ı-a· 
nıhyor. 

- İ:an, t .uım nuddrlc-rinin 
ıslahı içio Almanyad.rn dö l uz 
men grtirmi~ıir. Bunlar h ırnd• 
yetişen türlü tarım maddelerioiu 
yrğritimi ve tiplrtlirilmesi ile uğ· 
raıacaklardır . Uzmanlar lüzum 
gösterirlerse Tahranda bir tarım 
enstitüsll kı..rulacaktn. 

- İran okullannda •por ıçın 
bir program hazulanmış ve be 
den eğitimi eıas dersler arasına 
sokulmuıtur. Okullarda izci ör
gütlerine btiyük önem verilecek
tir. 

- lr•nda diplomasız doktor
larla büyük bir •avaı batlamıııtr. 
Ea çok ufık kendlerde ve klSyler
de otan ve bir çoğu da yer yer 
dolaıan bu diploma1ız doktorlar, 
bııtalara bakacak olurlarsa bli
yük cezalara çarptırılıcaktar • 

- lran'ı• Avrupıda okuyan 
talebesinin sayısı 934 de 933 e gö
re yüzde otaz faılalaımııtsr. Ta
lebeleri.. okuduğu memleketler 
11rasile Tllrkiye, Franu, Belçika, 
İngiltere, Almanya, lsviçredir. Bu 
yıl kurulacak bati mOziği okcı
lunda hocalık yapmak üzere Av
rupayı on tflebe daha göaderile· 
cektir. 

- Geçen hafta lsfahaada du
ruımaları yapılan yirmi iki kiıi
lik bir kaçakçı grupundaki ka
çakçıların duruıması bitmit ve 
içlerinde ilçü bu suçu bir çok de· 
falar itlemi; olduklanndın ve iki 
jındarmanıa ölllmilyle ilgili ol· 
duklarından ölüm cez11ına çarp
tırılmıılardır. diierleri OD llç yıl
dın dört yıla kadar hapis cızasa 
yımiılerdir . 

lraaıa her tarafında kaçakçı
lıkla eıash bir eavaı haılamiıtar. 
Kaçakçı haber verene ve keçak 
eıya meydana çıkarana ikramiye 
verilmektedir. 

Normandi 
Vapurunu tehlikeden 

kurtarmak için 

Bllyük harpten &nce bir buz 
dağana çarparak batan Titanik 
vapurunun başına gelea bu kaza
yı göz önUnde buluaduran yeni 
Normandi gemiıinin sahibi kum
panya, vapurun yolu Uzerine çı

kabilecek herhangi bir yabancı 
ciımi hemen haber verecek bir . 
radyo • elektrik makinesi yap· 
mııhr. Bu makine çok lcııa dalg• 
veren ve alan bir alettir ki çıkar-
dığı-bu kıH dalg• geminin yolu 
üzerindeki yab1Dcı ciıme çarpıp 
geri dönmekte ve böylece tehlike 
aolaıılmaktadır • 

Almanyada dinsel propa· 
ğanda yasak edildi 

Düıeldorf : S (A.A) - Bir e•I 
miraame ile pıpaalarsn gençlere 
dini propağında yapmalara men
edilmittir • 

-- Havalarımız 1 
Dnıman uçaklanmu tehdidi al· 

undadır . Bundan kurtulmak için 
~ uçak kururpuna yardım gerektir. 1 

ON iKİNCi YIL - SAYI 3321 

Konseyin ilk toplantısında 
Eden'in uzlaştırıcı, yumşak teklifle
rine karşı italya delegesi Habeş is ta· 

nın istilası kararında israr etti 
• 

Bir İl<llyan /ıafif tank müfrezesi Doyu Afrlkcıs11ıa 
gltmeğe /ıaz1rla111yor 

Cenevre : 5 (A.A) - KonHy· f lerini bozan Habeıiıtana güven· 
de ilk ıözil alan Eden; üçler kon- miyeceğini ve geri kalmıı bit a· 
feranıının tarihçesini yapmıı, Ha· losla müıavi bir müamele tarzıaı 
beşistanda islibat lüzumunu tes- kabul edemiyeceğini bildirmiı· 
lim etmiş , bu ialihatın sosyete· tir . 
nin kontrolO altında İngiltere , Habeı deltıesi, Aloiainin ıöz· 
İtalya ve Fransamn yardımı ileya lerini proteıto ettikten sonra bi· 
pabilecej'ini söylemiı, İtalyanın kemlerin haklı olmadıg.nı söyle· 
huauai menfaatlarınan gözönllnde mit ve timdi bir kaç gine kadar 
tutulacatıaı ve toprak tadilatı ya· Habetiıtaoa karşı bir imha bar-
pılabileceğini hildirmiı ve demiş· binin baılayıp baılam11acağıaı 
tir ki : bilmek lizımdır. demiftir • 
«-Sosyete hayata bir imtihan ge- Konaey baıkaaı, koaıeyi bili· 
çirmektedir · hiıe tophyacağını bildirmittİT • 

Boan muvaffakiyetl e atlatmaz- __ Gerlıl dôrdüncü aag(ada _ 
sa nüfuzu vahim surette zayıflı· 
yacaktır . 

Sosyetenin yıkılmaPı ve bunu 
takip edecek arııuhıaal karııık
lar dllnyı için bir f ellket olacak
br . 

Lival da itin sulh yolunda 
halli ıçin her §eyi yapacağını bil· 
dirmittir. 

ltalyanıo delegesi, ltalyan ıı· 
nırlarını tabdid eden ve taahhlid-

lran dış bakanı 

Aqkara : 5 ( A.A ) - İran 
dtt bAkanı bu sabah ıehrimize 
gelmiı ve ıkpmki ekıpresle Is· 
tanbula ıitmiıtir . İran .. dıı iıleri 
bakanı , uluılar ıoıyetui koase • 
yinde bulunmak üzere yaran İstan
buldan CenevreJ e gidtcektir • 

Havalnrımızın egemenliGini koruyacak 
araç, uçaktlr! 



~yfa 2 
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İtalya-İngiltere çarpışırlarsa 
~~-----..-·· ·------~~-. 

ilk adımda İtalya bazı muvaff akı-
yetler kazanabilir • Fakat sonra .. 

~~--------·--------~-
Dünkü sayımızda ~·bir harp olursa,, 

hatlığı ahmda:taammış bir geaeralm 
kaleminden çıkma bir yazı ...ardı. Bu 
yaz\ , İtalya ile Habeş arasında bir 
harp çıkarsa umulan eoa ucleri ara~· 
tmyordu • Bugi.io de, İtalya ile İngil· 
terP- arasmda bir harp çıkarsa ne gibi 
ihtimallerle karşıla ılacaf,rım iu.•eleyen 
ıu yazıyı " Cumuriyet ,, arkada;ımız· 
dan alarak aşağıya koyuyoruz : 

Cumuriyetin 31 Ağustos ta
rihli sayısında çıkan bundan ev 
velki yazımızda deniz ve hava 
kuvvetlerini mukayese ettiğimiz 
İngiltere ile İtalya arasında bir 
harp nasıl başlar ve ne şekilde 
cereyan eder 1 Bugün de , bunu 
tetkik edelim . 

logilterenia harp edeceğinin 
en büyük delili , Home Fleet de· 
ailen İngiltere adalarını müdafa· 
aya memur ana fılonun Akdenize 
sevki olacaktır . İngiliz cfonanma-
11010 barıı konuşuna göre , bu 
filo en yeni 5 drednotla 3 dredoot 
krovazöründen , 2 tayyare gemi 
ainden ve bunlara mülhak kruva· 
zörler , denizaltı gemileı i ve di · 
{ıer yardımcı gemilerdeo mürek
keptir • 8unluıa bazılara , kruva· 
ıörlar , m~· ıribler , denizalh ge
mileri gizi " büyükleri de açık
ça akdenize geleceklerdir . 

Muharebe nastl baılıyabillr ? 
İnğilterenin , deniz ve bava 

kuvvetlerim Akdenizde toplıyıbil
mek için , vakıt kazanmak istiye· 
ceği tabiidir . İngiliz politikası , 
kendisine mahsus usullerle bu 
nktı kazanmığa çalı§acak ve İngi
liz kuvvetleri, toplanmalarını bi· 
tiıdikten sonradır ki İngiltere 
harp ilan edecektir . 

Şu halde , İtaJyanın menfaati 
kendi kuvvetleri kamil en Akde· 
aizde toplu olduğu için , İngiliz 
kuvvetleri toplanmadan ilk dar· 
beleri indirmektedir . Fakat , ba · 
1.ırhklırını bitirinciye kadar , bar
betmiyekmiş gibi görüneceği ve 
ıeıioi alçaktan alacağı muhakkak 
olan lngilter~ye harp açmağa ve 
sald1rmağa cesaret etmek kıbil 

midir ?. Musolini , bunu göze aL 
dırsa , İngiliz deniz ve bava kuv
vetleri Akdenizde toplanmcıya 
kadar , İtalyanlar epey işler göre· 
bilirler . 

.Mallaya lııicum 
Bu takdirde İtalyan bava kov· 

vetleıi , İtalyan donınmaaıle müş 
tereken ilk önce Maltaya hücum 
edeceklerdir • Çünkü burası ltal 
yanın burnunun dibinde bir İngi 
liz. deniz ü11ülharekeaidir . Malta, 
mükemmel bir müstahkem mev· 
kidir . Bir bava hücumuna kartı 
mOdafaasız olmadığı gibi , İngilte· 
renin Akdeniz donanması , yal
nız. ba§ına dahi , İtalyan filosun · 
dan iciz değildir . Her biri 8 ta -
tane 38 lik toplı mücehhez. 29~ve 
31 bin tonluk beş drcdoot bura· 
dadır . 

İki büyük kruvazör filosu ( 8 
gemi J , üç muhrib filotillası (24 
gemi ) , bir ıürll denizaltı gemisi 
ve diier muavin gemiler de Ak 
deniz.in , Cebelıttarik , Malta , 
SüveYf ve aair limanlarda bulun
maktadırlar . İogiliılerin nıılilm 
olan ihtiyatkarlığı düıüaülürse , 

hafif ge111iler bakımından kuvvetli 
olan İtalyaya karşı şimdiden Ak· 
deniz filolarını bu cins gemilerle 
takviye ettiklerine şüphe etme 
melidir . Bu itibnla İtalya , bas 
kın §eklinde harbe bışladığı tak 
dirde bile , Akdeniıde drednotlar 
itibarile k"' .lrliııine faik ve diğer 
gemiler it ... 'Ie aıağı yukarı mu· 
adil b1r kuvvet bulaçağ'ı :muhak· 
kaktır • Şu bılde , İtalyaoın öyle 
bir hava ve deniz. baıkınile Mal· 1 

tayı ele geçirmesi imkioaızdır . 
Maltaya yapılacak havı bücumla
rmın "\'erecekleri neticelerin mu
vaffakıyet dereeeıini ise bugün 
tahmin etmek kabil değildir . 

Donanmalar arasrnda 
Oradski İugiliz dooınma11 de 

nize açılacağı için hava hücumla
rına karşı kendini müdafaa edebi· 
lir . İtalyan donanması , İogilte· 
renin Akdeniz filosuna hücuma 
cesaret edebilecek midir ? İtal
yanlar , bu cesareti gösterirlerse 
tabii bütün hava ve deniz kuv
vctlerile müşterek bir taarruz ya· 
pıcaklardır . 

Böyle büyük bava ve deniz fi· 
lolarıniu müşterek çarpışması ilk 
defa vukubulacağı için neticesini 
tahmin etmek güçtür . logıliz 
drednotlarının her cihetçe üstün
lüğü , İtalyan dredootlarını ezme·I 
ğe kafi ise de , bakalım , bildi
ğimiz şekilde bir dc:niz meydan 
muharebesi olacak mıdır ve ita!· 
yan tayyarelerile <lenizaltı gemi· 
leri , mubrib filotilları ingilizleri 
güç bir vaziyete düşürmiyecek mi· 
dir? 

iogiliz ana filosu geliociye ka
dar denizde vukubulacak muha· 
rebderin şonuclrrını tayin edeme
yiz . Çünkü büsbütün yeni bir ıe· 
kilde vukubulacak olan bu muhı· 
rebelerde , iki tarafın göstere· 
çekleri kudret , şiddet , meharet 
büyük bir rol oynıyacaktır . Yal· 
nız şuou tahmin edebiliriz kiltal· 
yanların , İngilizleri baskın yapa· 
rak ta tam bir hezimete ve mağ
lubiyete uğratmalar. mümkün de
ğildir . 

Maltayı alamayrnca 
ltalyınlar , ilk bukinlarla 

ingilizlerin Akdeniz fılosunu mağ· 
lup edıp Maltayı alamayınca -
eğer o vakte kadar gelmemişse
iogilterenin ana vıtan filoıu Ak· 

denize ğelioceye kadar, İngilizler, 
dıhı ziyade, müdafaada kalacak· 
lardtr . 

Bu sırada , İngiliz kuvvetleri 
dünyanm dört tarafından Akde· 
nize akın etmeğe beşlıyacaklar

dır . logiltere , kara , deniz ve 
bava kuvvetlerini , süratle hep 
Akdeniz havzasına toplıyacıktır . 
Bu arada İtalyanların hava ve de· 
niz kuvvetlerile Maltayı , M11ıra, 
Hayf aya belki de Kıhrısa ve Ce
belıttarika akınlar ve hücumlar 
yopacaklırr , denizaltı gemilerile 
faaliyc geçecekleri tabiidir • Fa 
kat , ltnlyanluın , Mısıra büyüle 
kuvyetler çikarmalara , dt>nize ta· 
mnmile bakim olmadıkçı , im 
kansızdır • 

ltalynnların saldırma devri çok 
süremez, çünkü lngiliz ana vntan 
filosu ve hava Jfovvetleri Akdeniz_ 
do toplandıktan sonra , İngilizler 
taorruzn geçeceklerdir. lngiliz hn • 
va vo deniz kuvvetlerinin müşıe 
rek hücumları karşısında uzun 
ltolyon çizmesinin dövülmedik yeri 
kolmıyacoktır, Donanma , kıyıları 
hava kuvvetleri , içerileri altüst 
edecektir. İtalya , Akdenizde l!ılu 
bir obloka nltına nlınncoktır. lla
beşistuno · gönderdiği kuvvetler , 
ne kodo r çok ve ne kadar bol mt.ıl

zemo ile tcrhiz edilmiş olursa ol
sun, kendi başlarına kalacaklar
dır. 

Hava mulıarebelerl: 
Bugüa Akdenizde ltnlyan hava 

kuvvetlerinin sayıca üstün oldu
ğuna şüphe yoktur Fnknt, bu üs· 
tünlük çok atirmiyccektir. Çünkü 
lngiliz havııcılık endüstrisi, ltıılyon 
havncılık endüstrisinden yüksek 
olduğu gibi • bütün dünyoyı da 
kendi hesabıoo. çolıştıracaktır. Ta· 

Ttlrk 6Sd 

Fransada 
lngiliz turistleri azalmtş 
Fıansaya ötedenberi her yıl 

bir çok İngiliz turisti gelmekte 
idi. 1929 da Fransaya gelen tu
ristlerin sayısı 781,000 di. Bu sayı 
1931 de 703,000 e , 1934 de 
482,830 a düıtü. Aradaki fark a 
şağı yukarı o/oSQ nisbetindedir • 
Bu mevsim iee, turistlerin sayısı 
geçen yıla göre daha aıdar. Fran· 
11nın bundaa görduğü zarar bü· 
yüktür. Turizm yüzünden mem 
lekete giren para 1929 de 15 mil· 
yar frank, 1932 de de üç milyar 
frsog• düımüş, 1933 de iıe yedi 
milyara çıkabilmiştir. Bu azalı. 
şın sebebi , İsviçre, İtalya ve Al 
maoyanın turistlere gösterdikleri 
kolaylıklardır . 

Pariste 
Yangınlar~ nerelerde 

çıkarmış ? .. --
Paris itfaiyesinin çıkardığı bir 

iıitatistiğe giire, 1934 yılında en 
çok yangın, ambalajcılar ve ma
rangozlarda çıkmıştır . Bundan 
ıonra sıreaile lokantalar, kapıcı 

lar, terziler otelciler, sinemalar 
ve tiyatrolar gelmektedir. Fakat 
istatistik, itfaiye kışlasında 1934 
yılında çıkıp töndürlllen üç yan
gından hiç bahsetmemektedir ! 

Yapma güneş 

Bir Fransız sosyetesi, ber biri 
12 franga [ bir Türk lirasını ] ta· 
bii güneı ışığı veren yeni bir e· 
lektrik ampulü yapıp satm•ğa 
b•şlımıştır. Bu ampuller, evleri-
mizde kullanmakta olduğumuz 

elektrik cereyanı ile iılemekte ve 
güneşin yazan neırettiği ültra vi · 
yole ııığı vermektedirler. Ampu
lün özel cam1 2800 angströmden 
ışığı tikim edici büzmeleri dı§I 
rıya bırakmamaktadır. 

Japonyada tayfun 

Bundan bir kaç gün önce, Ja· 
ponyanın batııındı ıajoaklarl• 

karı§ık yeni bir tayfun felaketi 
olmu§tUr. Hde limanlardaki ıi · 
yanlar çok biitllktür. Koba, Oza
ka ve Tokyoda ıimdiye kırlar 21 
ki§İ ölmüştür. Tayfunun dolaştığı 
alanlarda 25,000 ev ıu altıoda 

kılmıştır. Fırtınaların aıkası he· 
nüz kesilmemiıtir • 

bii, hnlynda kara hudutları açık 
olncağt için komşularından ve 
komşulıırı vasıtasile diğer millot
lcruen uçak tedarik edebilecektir 
ammo: bu devlet, İngiltere kadar 
zengin olmaJığı gibi, denizlere de 
hAkiın değildir . lngiltere Büyük 
Harpte Alınnnyaya karşı çok sıkı 
bir ekonomi ve endüstri harbi aç· 
mış, bito.raflerıo bile Almaoyayıı 
öteberi setmolerını sıkt bir kontrol 
altınıı almışll. MeselA : Romenya
deki zahire Sloklıırını k~milen so
tın olınış ve olduğu yerde bırak · 

mıştı . Bu suretle Almanya ile müt 
tcfikleri o zahirelerden istifade ede· 
memişlerdi. logilteronin , hu defa 
de, oyni şeyi ltalyaya yapacAğ' 
muhakkaktır . 

lngiltere pilotları itibarile zen
gin bir memlekettir. 01 çok uçek
tun ziyade çok pilot yetiştirmiştir. 
Çünkü paroaile h~men uçak tedarik 
edebileceğine emindir ; fakat süel 
pilot, iki günde yetişmr.ız . Bu sa
yede, harp ildoından Lir mii~det 
sonrıı, logiliz havn fılolarrnın ltııl
ynnlarınkini sııyıca çok geçeceğine 
şüphe etmemelidir . Bu üstünlük 
halyoyı güvendiği havacılıkta da 
geri bırakocııktır . 

Müstemlekelerde lıarp : 
lnglltere sömürge harb nde de 

ustadır . 1talyıının Trablusgarp , 
Erıtro ve Somali sömürgeleri de , 
lngilizlPrin taarruzunıı uğrıyacıık
tır. Bilmukabele ltalyanların da ln
giliz Somalisine taarruz edecekleri 

Şebli' Dayaklan 
Gazi enstitüsü 

Sınaçlar l>u ayın 27sin
de başhyacakllr 

Sanat okulaları 

Sınaç klğıtları kUltUr 
bakanhğına gönderildi 

··-
Ankarada Gazi eaıtitüıüne 

girmek isteyeıılerin sınaçlara bu 
ayın 27 ve 28 inde erkek öğret· 
men okulumda yapılacaktır • 

Bu enstitüye altı yıllık öğret 
men okul111 ve lise meıunlariyle 
beı yıllık öğretmen okula11ndan 
çıkmış ve bir yıl muvaffaluyetle 
öğretmenlik yapmıı olanlar gire 
bileceklerdir . 

Altı yıllık öğratmen okulasın

dan çıkmış olanlarla liıe mezuo
ları bu enetitOnüo her baogi bir 
şübesine ve beı yıllık öğretmen 
okulasından çıkmıı olanlar da 
resim ve el iıi şübesine girecek
lerdir • 

Kültür direktörlüğüne bir di· 
lekce ile haıvurma müddeti 25 
Eylüle kadardır • 

Kültür inzibat meclisi 

Ktıltür inzibat mecliıi, bugün 
de öğleden önce toplanarak çal ı 
masına devam edecektir • 

Nüfus sayımı işleri 

Adların yazılması için lazım
geleo defter ve cedveller hazır· 
lanmıştır. 'Bölgelere ayrılacak olıo 
in arların da adları aaptanmak· 
tadır. 

Bütün bazırlıklana bir liafta
ya kadar bitirilrceği kuvvetle 
umuluyor. 

Gezici ııiretlerın Hyım işleri 
bitinciye kaClar oldukları yerler· 
den bir yere ayrılmamaları husu 
ıunda gelen genelgeler ilcebaylık
lar ı göoderilmiıtir. 

Şube direktörü gitti 

Şehrimize geldiklerini yazmıı 
olduğumuz tarım bakanlığı şube 

direktörlerinden Selim ve uzman 
Etem, çeltik alanlarında incele· 
meler yapmak üzere dün Ceytiaa 
yolile Kadirliye gitmişlerdir. O· 
rada incelemelerini bitiıdikten 
sonra Maraşa gidecelC:lerC:lir. 

tııbiidir. Fakat Kırmızı öeniz ve 
Hint Okyanusu da Akdeniz gibi 
İngiliz egemenliği ( hakimiyeti )al· 
tında bulunacağı için , hütün hu 
ltulyan sömürgesınin kıyıları, ihraç 
iskeleleri ve limanları logiliz kro
vazörlerinin topları altında kola
caklır. Sularıaı bile başka yerler
den getirten bu yerlerdeki ltalyao 
kuvvetlerinin, lngiliz pa.rası ve İn
giliz donanmasile merhametsiz bir 
abloka altıncı alınacağı ve ena va· 
tıından da yardım göremiyerelc 
eriyip gidecekleri muhakkaktır. 

Somali ve Eritreden Habeşis
tana taarruz edecek ltalyan kuv
vetleri ise Sudan yolile sildh , cep
hııne ve harp mabemesi rılııcak 
olan Hııbeş kuvvetlerine karşı gün 
geçtikçe zayıflıyacnk ve nihayet 
korkunç bir hezimete uğrtyacak· 
lardır. 

Hıildsa : 

Ankara , İstanbul , fzmir , 
Konya sanat okullariyle Ankara 
uıta inşaat okuluna girmek iste
yen yirmisekiz talebenin sınaçları 
Perşembe gDn6 yapılmış ve sınaç 
kağıtları dün , kültür direktörlü
ğünden bakanlığa gönderilmiştir. 

bu ıınaç orada incelenecek ve 
kazananlann adları buraya bildi· 
rilecektir • 

llbayımız geldi 

İzinioi Bürücek yaylasınd'a 
geçirmekte olan llbayımız Tev· 
file Hadi Baysal , §ebrimize dön· 
müş ve ödevine baılamıştır • 

Saylav Tevfik 

Saylavımız Tevfik Ankaradın 
gehrimize gelmiıtir . 

Pamuk uzmanı ge~di 

Tarım ~Bakanlığı pamuk uz· 
Jorj Bayo ve pamuk i§leri 

mHllSl ~efi Seyfi Südeo, ilimiz. 
pamuk ürününün durumunu ince. 
lemek nzere §ehrimize gelmişler 
ve dün ağledeu sonra yanlarında 
Tarım direktöril Ali Kemal ol 
duğu halae pamnk arıtımı duraiı 
oa giderek incelemelerde bulun· 
muılardır. 

Lokman hekim döndü 

Takımlarını tamamlamak Qze· 
re bir baftadanberi lstanbula git· 
miı olan Doktor Muzaffer Lok· 
man, dünkü ekspresle ıehrimize 
döamüı ve yine eski kliniğinde 
hastalarını muayene ve tc·aavıye 

baglamııtır. 

Kireç ocaGı kıyası 
duruşması 

Kireç ocağından Zakirle Şev· 
kinin ölümOadeo suçlu ve meV· 
kuf Fekeli Mebmetle arkadaşları· 
nanın duruımılarıoa dün ağııceza 
hakyerinde clevam olunmu§ ve 
şahitler dilenmiştir. 

Dinlenilen bu ıahitlerin bir 
kısmı hadiıeyi görmediklerini ve 
ötekiler de kulaktan işittiklerini 
söylemiılerdir. 

Gelmeyen ıahitlerin getirilme· 
lerine karar verilmi§ ve duruşma 
bu ayın 25 ine bırakılmıştır. 

Yangın başlanğıcı 

Kuruköprli uramında oturan 
Cemal adında birinin mane\'İ kızı 

I.utfiyenin yaktığı oçağın bıcasın· 
daki kurumlana tutuımuı yüzün· 
den yaniın buılanğıca olmuı ise· 
de hemen yetişilcrek büyOmcsioe 
meydan verilmeden söndürülmüş· 
tir. zarar ve ziyan yoktur. 

Sopa ile döğüp 
yaraladı 

Uray süpürgecilerinden cuma 
oğlu Mevlüt bir kHğa ıononuda 
Cine köylhıdeo Hüseyin oglu Ce
mili ıopa ile döüüp başından ve 
kolundan "ğır surette yaraladığın· 
dan yakalaomı§ ve b kkıodıı tutu
lan tahkikat kaadile birlikte cum 
huriye genel eavıma11lığına veril
miştir. Yarah tefini edilmek üze
... memleket hastanesine yatual· 

llülasıı, ltalya , lngiltere ha
zırlanmadan evvel, bir baskın şek· 
lind~ harbe girerse, önce bazı mu
vaflakıyatler kuzanabilir . Fakat , 
logiltere harbe hazırlandıktan son
ra, bunları da kazanamar Hor iki 
şekilde Je harbin sonucu İtalyanın 
aleyhine olııcaktır . Çünku denize J 
hakim olan lngiltere, havalara d" 
hakiın olarak ltelyayı evire çevire 1 111 

•' • 

yenecektir. Fakat bakalım, Sinyor ı p 1 
Musolini, ingiltereye sözlerile ol- ı aranı. ------.. 
duğu gibi, fılen de meydan oku· J B h h 

· · b'I k · oş yere arcama ve ar· mok cesarctını göstere ı ece mı- ı 
dir? cıxacaksan yerli malı al 1 

Abidin Daver ~------------

7 Eylıll 19~ • 

Adana Birincısı 
Torosspor 
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lıU 1935 (Tftrk~ztl) Sayfa : ' 

~~vuı~un~ıçı~nde""'""""'~....._!lel!m!........,.......,.,,,., ............ _..___.,_,,_.__,.,K~a~y-b~e~ff-i-ğ~irn~iz:ı.=..k~a~h ........... ra-rn.....,,_a~n---....... ---.-A-d~a"""""na-Bo-rs~a~sı~M ........... ua~m~~-ı-eı-er~i...,........._ 
yeni gramer ıı-----~P_AMUK ve KOZA 

Kilo F'iyatı 
-Birinci sayfadan arlan - CİNSİ O &u En~ 

.ı er/emelerde ko.'kler ve ekler ran bu hava çocuğunu kaybetmiş r ni daha kaybetıi. Hayır, kaybet- K. s. K. ,Ç. 

olmak, ulusun ve Türk varlıtının medi, onu pek şanlı, Türk hava Kepımelı paıııuk 
. k ld d b Piyasa parlaj!ı .. r -··-20-- yüullinde , elbette ki derin bir taribinın uru uğu gün en u-

" Piyasa temizi ,, 
, ~~) ( acı bırakacaktı . Nitekim öyle güne kadar o tarihin yalmz kah- lene 1 lııı: :, •Ç) •yıı kökler veriyor. Çıklık) karşılığı (açın ) da mı bu oldu . ramınlık. fedakarlık, yücelik Iane ıı 

10 (c) ler (ç) ıöylendiği luam11ş . Ya ( ıjuo ) derken ( j ) Alaeddio evli idi . Bir de er- menkibelerile dolu enginlerine, Ekspre• n,75 4.3 

38 

Satılan Mikdar 
Kilo 

d,t~~~ 8 • •cali harf gelen <ç) yi nereden çıkarmışlar . kek çocuğu vardı . İzmirde otu· Ve o enginlcrdeki aziz şcbil arka· Klf'vlant 40 42 
ı. l§lığı de deği7mediği de 1 ( D ) baıfine geçelim : ruyordu . Arkadaşları arasında daşlarıaın yüksek ve kutsal roh ı1-..;;;;;;.;..;. __________ .Y_A_P_A.....;.G;;....I __ ..;_ ________ , 

~fd ( D - t)barfleri birbirinin ye- büyük bir sempati uyaadıamıştı. larıaa tevdi etti. Beyaz 1 1 1 
•
1k.' tııaddi, manevi (elem) rine geçiyor . Genç ve mes'utıu . Neş,eli bir Çok derin gurur ve öğünme· ı-..:;;S;...:iv"'a~b------- ı----- ı-----

si ~i 1 
•ncide (açma) anlamı Biz onn kendi lehcemizde havacı idi . !erle bağırabiliriz! Türk orJusu- Ç l G 1 T 

tı 1·ı'~ Cenazesi , dün çok parlak ouo çok yüksek ve çok ünlü bir • k ıyıraoğı:r.. b Ekspres 
ı ~ı. arııan bir harf de Ad - isim bir ihtifalle kaldııılmış , ilbay bava tarihi vardır. Ve o ıva ta iane 2 

el ~CGk At - at Fazlı Güleç, müstahkem mevki rihi gün ve güenrş, havı ve su ta· Yerli "Yemlik" 1 
• ' -. Gjük - barf) - (a· At - atmak komutam General Rasim, Parti, bii seyirlerini takip ettiği müd· ıı---.. --.=,T=o~h-u_r_n"'ıu~k-.,--•-----j-----ı------~ ... -, 
•. ,,, 'Yuo - d- ) 'b' b h k .. detçe daima yüksı:lecek, Türk ha- -- n·-u~B~·~u~·~a""A=T==:.-.=====-..-..:._ 0' •;..... unya ııı ı. elediye , ava ur11mu mumes· 

0
) d Bunlara Aupça ( zel ) logi· a k 1 · T'' k o"kl rı'nio ~ltı • en sonra (a, •) gelir· si ileri , emniyet dirtktörü zabit· v uş ıuı mPvı ur g c 

P ki lizce ( the ) ile gösterilen peltek ebed· • ol ,· olacaklardır ef lor " ve küçültme eki lcr , bu mııyında bilhassa Ala· 1 ~geme er · 
~ · ( z ) de karışıyor ve bu petlek eddioin ukadaıları , bir çok ta. Fakat büyük bir kısmını U· 

~: a:· i· u) gelirae ismi f11il eki harf bizde dahı çoğu ( y) ile nınmış ve ileri ' gelen cabsiyetler, !aştığımız bu büyük ülkünün ta-
l· ~ . peği9iyor . kara, deniz, bava , zabıta ve be- bakkuku için bazın pek tabii O· 

"' '~e~ sessiz ek üjüklerine de Tarama dergisi ( 855 ) ~ahi . lediye müfrezeleri iştirak etmiş. larak ve bütün varlığımiz sızla-
İl ı. sıfıt ve isim ekleri ya- fedeki : !erdir. Muhtelif çelenkler hazır· yarak (Alaeddin gibi) ulusumu-

(!; Ad - fıil hayr dediği divan· z n g"z bebek! rini yurdumu 'Ç) · • d ( h ) 1 lanmıştır . u o e , · 
bl· n,ı ıe~IQ baı tarnfmı sesli a at yazı mıştır . Bir mana- Cenaze, bayraklarla s'lrılmış zun ;öz evlatlarını meslekleri ve 

Buj!day Kıbrıs 

3,30 
3,17,5 3,12,5 

Fasulye 

.. Yerli 2,62,5 

Keten tohumu 7,'2.5 

.. Men tane 
Arpa 

Yulaf 
Delice 
Kuş yemi 

Mercimek 
..., lıııı,d ır~e. ortaya çıkan kök- sı da ( ma~ou şey - mamiilat ) ve ıop arabasıoa konmuştu ' büyük tarihleri uğrunda seve se-
... 

1 •kı 1 · ı y ı d ç 1 b dır · 1 d ve feda edeceğiz. ... •• ., "ıtıiJı b. 
1 gıy e e c e e i btifal alayı saat oo altı a , U N 

1 l~tı) tıfat uğraşmıılardır. Orada (isim - at ) yazılıyor süel müzikanıo çaldıgı matem ha· Şimdi büyük yası önünde bağ- •----.. -•• --s=a-l~ib ___ -----=-..;..;...,62.,.5.---.---- ------• 

Sisam 10,50 

o~. hni •ıı kılavuz (acın, facia) ve klavur; da (tayin - nommer) vasile kışlarlan hareket etti. rımız yanı yanı göz yaşları dök· .?:: .ı:ı -"'~-.---·~·------ 550---
d~ Üj~ 8Ötler çıkarmıştır karşılığıııda ( atamak) kullan Bu m~yanda, tayyare subayla- tüğümüz bir Alaeddin; ulusunun, ~ ~ ~üz. kırma •• 
~ 1

' 1 liigu1 (38) · · ' h'f mıştır d ı 1 . ordusunun ve meslekinio çok ün ..a Sımıı ,,,_, _______ 
1
_....,,.,,·,,... 

: n ıncı sa ı e- · rı ~ehid Alae uiain çerçev~ eıımış ..9 _§ -....--Cumhuriyet 6::5 
~ Adamak, adak ·- nezir, vaid f 1 ili ülküsü için aramızdan uçarkro ·- .. •------===-="'-"'------

) nid büyük bir fotoğra mı ta§ıyor ar- geride kalan ve daha da arkadan ~ > - " 550 
•dır (ey) yerinedir di· oluyor· d f! g. I D"-uz-k-ır_ın_a-",,'--------ıı------ı--_-_-_...,.. ____ ___ 

1 Taramanın 856 sayfasında 1 ·İ gelecek olan ayni eşıeki kohramıın 
'\') . btifal alayının korJondao ge- arkada§ları bu tarihin daha çok Alfa " 

l. 
111

11 deği§muini biliyo- Adamcıl- Merdüm griz . Yani çişi çok hazin oldu. Herkes şıp- ileriye gitmesi ve ülkülerinin Liverpul Telgrafları Kambiyo ve Para 
o;, il adamdan kaçan değil, aduma yak- kalarını çıkaımıf, yurd uğıunda muhakkak surette elle tutulur 6 / 9 / 1935 

ını, •tııı. dahil ve (§irp - Iaşnn demek olduğunu İmliyellm. ölen bu ienç ve kahraman suba- bir hale gelmtsi için bu fedakiir-
lş Bankasından alınmıştır. 

~b~ ltı11 01, ( Adam ) ın Türkçe olduğunu ie· yın cenazesini seliimlıyoıdu. lık arkasından şeref ve gurıur re 
'ı L •llavuz (dahı'l) 1 bat etmek istediler. Al G · b l İs t e• I an ama ay, azı u varınıu me koru yapacaklardır. 
illi),~ ••ak eyi kullanmıştır. Ada ~ Cezite Bata bulYariyle biı !eşliği noktaya Şüphe yok ki büyült ülküler, 
ı~, Y~dır. Bundan (üçkill) • nin ( Ad- At) kökile ilişiğini gelint'e durdu. Kıt'alar derhıl dü· daima büyük tehlikelerin heyecanlı 
r. gıbi hende1e terimleri aramalı. Bu mecazidir. zeue kondular ve cenaze, 11aba Egölgolerinde belirirler ve şuna 

, ı' ~c)...., Tarama 826 da dın otomobile konurken selam eminiz ki Türk bava kahram ıı.ları, 
~ ~, l''raflf münteha. ( Adıfmıık) doğrusu ayırınak· reımhıi ifa ettiler. şimdiye kadar yaptıkları gibi oun 

',dr ~i'ei ayerau, pervaz. tır. ( Ayrı ) sdzü üstüne yatılan Alay, buodao ıonra İsmet Pa· dan sonra da o heyecanlı gölge. 
\ 1 t~ de Ön ek olabiliyor. betkeye bakılabılir.Bir de ıa bulvarı, Keıe4liler, lkiÇ•§me- )erin karartllıırını hava tnrılı'erine 

dtl 
11Pııı teıı ziyarle mürekkep Adım- Hatve lik yolu ile şehitliğe gitti. her gün birer kabr.ımıınlık ve fa · 

' ·" \,çt., '.I tluyor. At R At 1 k 'k B d b 'f ' ki .. 11"' ~ .,. ım - emy- t BCa mı - ura a, ır tayyare miı rezesı, dakAtlık eklemek ve meslc crını 
~,if I ~dit.~ (ııç, iç) tam anlamlı tar farkını anarak geçelim, cenaze otomobilini selamladı. Şe- yüceltm~kle istihkak kesbedectk-

Sonıtrn Pene 

Hazır 6 09 Liret 9 g.2 
Rayşmark l 9i 1 inci T. V•deli 5 65 __ :;_ 

-~5~ı Fraok·'Fransız,, 
_:l:_i:.:n:.:c:_i .=K:...._V __ ad_e_li ___ l-~-1 59 Sterlin "lnııiliı,, -~6~:!3- 50 
_H_i o_t_h_a_z_ır _____ 11_~4 __ 

1 
81 l-T,D,Oo-'lo,r_•.,,• A.,_m_·~~r_T_lt~au=·=· ~~-=.1

1 __ 7_9_.,. 4i 
Nevyork 10 23 1''rank "lsvı~ı~ •• 

DİŞ MACUNU 
v~ FIRÇAN 1 zı 

JI ") h ( Ad ) Son ek olarak fra~sızca hitlilı:, derin bir eükiln içindeydi. )erdir. 
-~ ''ç' arfinde eski sö:r.lerdeo ve ee{leranto. da var. Şanki burada yatan diğer iehit· Anımızdan AIAeddin'i,fııkat eti- ' ,4 ' 

• ~ lııı,d~ :ce ) Vardır . Bunların Bizde do böyle bir kaç söz var !erin ı nhuı yeni gelen arkadatla- le , kemiğıle yaşıyıın .AIAeddin'i 1 E C ZAN ES/ N DEN L / N / Z 

i·B i .A..Li N.A... 

O'I t 8 (ağa , eğe) var. ( Alat ); ( kanat ) arat , ba1at , rını karıılamak için uçuyrr ve kaybettik. Ruhlarımızda , gönül- [ · · · · -
• bl Jı,~i 1• busot ... ) gibi. kimse ıes çıkaramıyordıı. !erimizde, Türlı. oruusunun hava I UCUZ/sUJC.~ OOGRUfsU/( 
'

1 /'tıırı )''tııelerde önemli oli- ( T-D) iş üpükleri ve son ek- Cenaze büyük bir ihtiramla tarihinde ebediyen yaşıyacak 0lan . 
't. ı\ 8tılamına ( ıçıo ) aö !eridir. ve gözyaıları arasında ebrdiyetin büyük AlıleJdio, büyük ulusunun 1 106 

Ctb <l- k 'h' 

S 
1 uaya anlamı ( a 1 A. Bakıı kucatına verildi ve bir mao2a b~bğrında bu uıu1sun k büyü tarı ı 

1 

asker1 havaya Oç el "ıkarak ıon gı i yaşayıp ka aca tır. 

5370 

t\ töreni yaptı. Bu anda onun göklere erişmiş •azlık s•nem ""Yetlerde e · a· hlak Biraz sonra, arlık taze bir yükeek ruhunu en büyük takaı~ıer • - y n 1 kambur toprak ve oauo üstünde ve tazizlerle anarken büyür ordu-
da 

r· - Dıinkü sayldan artan -
•Oc~k/ 

~ıı~ arın korunması Ana ue babaya ıaygı 
~· ı '

1 
Yu i ı' İ' .' ~ •c f· da~larındı ay le o- Bu sıralarda sık sık gazeteler-

1,- 1 Çi~, 
8
:k ıevgisini geliştir- de, çoğcuklarıaı sokakta başıboş 

>~ So~ 11 ıaıoanlardı Sralin'i bırakıp bunların ıereeri olmaları-
' Oldu•Yeller birliğinde yap na sebeb ~olan anne ve babalara 
:ıııı~~~U büyük prestij'i isıis- karıı •tıkibah yapıldığı bıberi 
~G~ı,td k'dar gidilmiştir. okuamaktıdır. 
lq ~6tGke :.r•vda gazetesinde Bun11 karşı da, iki nesil ara-

Çijk k ır fotoğrafta, Sta- sındı sıyasal ~evi diniğ alanlarda 
'b• •lı Sy· J t ' anlaımazlık olduğu zaıuaolarda t' "Yiik ıe e anı uın saç 

d.~'Gliiy bir şefkatle okşar anne ve baba sevgisinin uyandı 
1 0011 °tdu; başka bir fotoğ- rılmasına çalıtılmaktadır. Komü 

1
li ç~ kiiltur ve dinleme par· oiıt gençliklerin organı olan bir 

,~,i c.~i.ı ~~~kelar .. tarafından etrafı gazetenin, fabrikada çok iyi çalı-
o1., ·~ lyj b· goıteryordu .. Sta· şan, fakat ayle içinde çok kötü 
o•'~ !g ıı, bu 11 •yle babası ve ço hareket eden Çarniçef adlı genç-

,, it )ilk b · bir işçi hakkında açtığı anket, bu 
'~ 'Sov 1

' dostu olduğu· bakımdan, · çok mıoalidir. 
..,r'. ,

1
'-111 d Yeller birliği vatan-,,. ı.. • 011 110 .. _. Gazetenin, oeşrettiği cevapları 

1 ,1 ı,. •'rAı ornegıoe uy 1 ı• " '"rtı seçiı taızı. genç ere anne ve bı-
ır'p~ 't 

1 
d, li ı' 2 ıni? Zeten Al bayı ıaygı hiısioio aşılanmak is-

i'' 1 tıı. 1lld• 1 
ferle bu benzer bir 

il ·~ !'ln1 ı k teociiğini göstermektedır. Bir genç 
,ı1' •t L ı· ına tadır. r-' Pı0 "tkird f . kolkozlu şuola•ı yazıyor: 
O ı,,,. . ır, ekat Berlıode «Genç komünist ,'Çaroirof 1 ıuı v· · .. 

ı '•dı ııınlerina koyan hakkındaki mektuLu ııuoemle ba 
•ıı • kend' · · ~°t '• 0 l ısını etrafında bama gösterdim. Utaoyordum, 

!a1 ~lıa,: ~~ dizlerine almıt çilokü bu mcktüq benim halime 
Yit dijııı.. 1

' bikı\ye anlatır- de uyabilirdi. "Sen benim bir şey 
Ilı 1~ı, bı _ den Rnlamadığımı aaoıyorıun. b9-
. tıbi ~ llangıcında da söy· na bir tek kelime [bile eöylytmi · 

'~llıiu' •)le biicreai• ıimdi yorsun, kardeşlerini saymıyoısun 
'-dır~'••lı bir elemanı ve onlara okumalaııodı yardım 

etmek iıtemiyorauo.,, Babamda 

muhtelif çi~ekler bulunuyordu. muzu, kahraman arkadaşlarımı ve 
Bundan aonra müstahkem mev- çok sayıo ailesini taziye ederim. ı> 

ki komutanı General Raeim'in Komutanımızın bu nutkundan 
eeei duyuldu: sonra ihtilal ııl ıyı dağılmıştır. 

Arkdatlarl Böyle şerefli ve yurt uğrunda 
Bugün Türk hava orduıu bir ölüm, bir bahtiyarlıktır. Ulusumuz 

çok kahramanlarından bir tanesi- 1 varoleun l 

söze karıştı: "Evet, senin bu bare 
ketio, genç bir komüniste yakı§ 
maz ., Blly le sözler lıitıuek benim 
hoşuma gitmiyordu ama, hakli idi• 
ler. 

Bir ayle toplautıaıoda, adetle· 
değiftireceğime, denlerioe çalış· 
mayan ve bazen arkadaılarile İÇ· 
ki içen erkek kardeşime göz ku
lık olacaj{ıma. kız kardeşlerimin 

okuldaki çalıımalarile yakından 
ilgileneceğime ve gerekirse onlara 
yardım edeceğime söz verdim . 
Beo, bizim oradaki komilaist gtnç· 
likler kurumunun şefiyim. Sözü. 
mü tutmaz, tavırlarımı düzeltmez. 
sem, alelade komiioistler bana 
ne derler? Onları örnek vermek 
bana el üşüyor.., 

Bir Sovhoz köylüsü de, Çer
oiçefiu b11eketini beğtamediğini 
söylemekttdir: 

"Fakat komünist gençlikler 
kurumunun da bu durumun ıora
vında payı olduğunu söylemeliyiz. 
Biz hiç bir zaman toplantılarımıza 
annelerimizle babalarımızı çağır
madık. Oolar b\ıe hayatlarını an· 

lata bilirler. ve çocuklarıoın 01111 

olmasıuı istedıkl.rioi söyliyebilir 
lerdi.., 

.•. Orada ikenkeodim de gör
düğüm Uzere, uzun zaman kliçük 
görülmüş değilse bile ihmll edil· 
miş olan ablikiğ ad~tleria yeniden 
kurulması için yakılan büyük ha 
reket bu yıl başlamıştır. 

Yönetmenler, Sovyet vatan
daşlarınıo belki de günün biıinde 
elde silabla müdafaası gerekecek 
olan "Sosyalist yurdu, nun sev~i 
sini öğrenmeleri için, daha önce 
eyle sevgisini öğrenmderi lazım 
olduğunu anlamışlardı. 

Kısaca, Stalin'io devlimcii ol 
maktan fazla ulusal bir sıyasal 

güdmeğe başladığı gündenberi, 
buna benzer §ryler görülmektedir 
Sıyasal ve ekonomik bayatıo dur· 
!aşması aormallaşması ile beraber, 
her mediniğ memlekette ııörüleıı 
eski ahlaka dönülmektedir. 

Anare Piyer 
Örop Vııuel, Parls-24,8.935 

Son 

Bu akşam 

Ünü bütün dünyayı tutmuş bir şaheser, gerek movzuunun fovlınldde 

entcre:ıao oluşu ve gerekse rejisinin çok hareketli bir ŞAkilı.l e idnre 

edilmesi sebebile seyreuenler üzerinde büyük: bir tesir bırakan mov-

simin en güzel filmi 

Kanlı hayalet 
( Ricnrdo Cortez ve Keren Morley ) gibi iki kıymetli artist tarafın lan 

temsil ed•lmiştir. Çoktanberi herkesin görmek istediği bu film büyük 

fedakdrlıklarla ve sırf halkımıza iyi bir fılm seyrettirmek emelile g.ti • 

rilmiştir. Rndio şirketinin ( 1934) Röprodiksiyı;nlarının başınd g l n 

bu film simıma sevar halkımızın beJii ihtiyacını tam mannsilo tatmin 

edecektir. 

gPlecek proğram: 

Saadet yuvası 
yakında • • 
Edcaru ı\llen Poıı'nin bütün dünya lisanlarına tercüme edilmiş mc • 

hur romanı : 

(Morg Sokağı Cinayeti) 
5813 

!...--------------------------·-------------------...-.---



5ayfa 4 , 
Gök gözetlemesi 

Düa atleden ıonra okunan 
tız7iki ne~imi 757,2 milimetre 
olap en çok ııcak 34 ve en az 
11cak 21 eıntıgrıttı • 

Ratubet vaaati 0/ 0 36 olup yel. 
Batıdao 11aiytde 6 metre hızla 

•••ittir. 
Süel gök gözetleme durağı 

Konseyin ilk 
toplantısında 

- Birinci ıayf adan artan -

Cenene : S (A.A) - İtalya 
dele,eıi g11ettcilere diyevinde 
tı.Jyıaıa llizumlu bDtOn tedbirle
ri almakta tam bir hareket aer
lteatlijiai muhafaza ettij-ini ıöyle
•iıtu • 

Ba aerbesti sosyeteden çekil
meye ıre harp illnını §&mildir . 

Kahire : 5 (A.A) - Habeıis· 
tanda çıkmıaı muhtemel bidiıe
ler dola7ıai1le bir İogiliz hava fi-~ 
lo8U Kahireye uçmuıtur . 

Diier taraftın loıiliz komise· 
rl 10 E1lulda Süven mıntak11ıa-l 
da laıiliz hava maaavrolıra yapı 1 
lac•tı•• Mııı• hükumetine bildir
mittir. 

Roma : 5 (A.A) - İtalyı, u· 
lualar ıoıyeteai lcoD1eyine bir 
muhtıra •~rmiıtir . 

Ba mubıuada 1850 denberi 
İbllya ile Habeı ar11ındıki mUoa
mebetler anlıtalm•kta , İtılyanın 
a•l•ımı ve teırild mesai arzusu 
kıydedilmekte ve Habe§ishnın 
dlımanhk hareketlerine :iıaret 
olDDmaktadır . 

Loadra : 5 (A·A) - Habeı 
hlldlmcti petrol imtiyazını feah· 
etmlJ• karar vermiıtir . · 

BabeıiıtaD Amerikan ıerma· 
, .. ı yari•e baılca bir aerma7e bu 
lacağını ummaktadır . 

İmtiyaz 1Ahibi .hakkını tanı· 
.. k için Lond,.,a ıeleceiini 
bildlraıiıtar . 

Loadra : 5 (A.A) - Kabine 
kc.1eyi, İtalyan - Habe§ mcsele
aiain oa bet l(Gnde~beri utradığı 
detitildikleri incelemek! üzere bu 
sin toplaDacaktir . 

Paris : (A.A) - Gazeteler du
rumun çok aiır olduğunu kıyd 
almelde b~rıber konseyin ilk 
eeleeainin tee1Süf edilecek bir hi-

diaeye aahne olmımuını memnuni 
yetle kırııJamaktadır . 

" Pöti Parizytn ,, Aloizinin 
aözlarinde yıkıa .bir müsamaha 
tehdidi görmektedir . 

" Fiııro " İngiltere ile İtal
JI arı11nda bir çarpı§ma olmadı, 
diyor. 

" Ôtr ,, gazeteıi bu giin çok 
sizli bir üçler kooferanıı toplana
cajanı fakat Edenin dün konsey
de okaduja rapor üzerinde israr 
edecetiDi haber v~riyor . 

Cenevre : 5 (A.A) =- Tamiri 
imkinıaz bir durum takıaalmadıj'I 
için fe•a ihtimallerin öaBae ge
çlldiii bildiriliyor . 

ltılya - Habeı davasını ince
lemek lçia bir raportörler komi
teti ıeıkil edUecektir • 

Slvayf : S (A.A) - Son iki 
f1n içi•de on vapur geçmiıtir .9 
Oçti yedi bla Hker , diierleri 
mihi•mat ıöt6rmlitt0r . 

Ceaevre : S (A.A) - Eden , 
Bek, Tevfik RUttli Araa ve Avus· 
tarya ve İtal7a mDme.silleriae bir 
laaft&JI kadar verecek mahdut ze
nıtan bir komite teıkil ~decek: 
bana Eden ve Lival da girtcek
dr. 

lıkend'· 1'1 ıe : S (A.A) - İa· 
glliz · Fr:...ısız gemilerinin gele§İ 
glvca bisai veriyorsa da sigorta 
makaveleleri için olan m&racaat 
lan• çokluğu balkın Habiyet 
lciacle oldujunu göatermektedir. 

Cenevre : 5 (A.A) - Eden, 
.... n bir öjJe §6feai vermİf ve 

( Ttlrk S3d ) 7 Eylıll tl35-

Refika Recebin biçki yurdunda 
kayidlerine başlan-• 

yenı sene 
mıştır. 

Bebekli kilise sokağındaki 
yurt binasına uğranması •• 

Doktor operatör Noman Bedri 

Doğum ve kadın hastahkları birinci sınıf 

mütehassısı 

Eski Tıp fakültesi muallim muavinlerinden 
Hastaları her gün 9 Jan beşe kaJnr Bazar boşı Nurinin evi karşısında 

hususi muayenehanesinde kabul eder.5698 

18-30 
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H11a kurumu Adaoa şubesinden: 
Çiğitlerden Kurumumuz adına 

keRilecek yüı:de üçler hakkında 
bazt tereddütler olduğu işitilmek
tedir. Çiğitlerden Kurumumez his
sesi esasen Fohrikalarda alıkonul 
makta olduğu icin her hangi bir 
satışta tekrar yüzde üç kosi!cmi
yeceği ilAn olunur. 58 IO 

7-10-13 

5 inci mıntaka etibba odası reisli
ğinden : 

Etibba odalart nizamnamesinin 
dördüncü ma<ldı:si mucibince iki 
senelik müddetini ikmal etmek 
üzere bulunan itlare heyeti ile hay· 
siyet divanınm yeniden intihabt 
önümüzdeki ilk teşriain dördüncü 
cuma günü s1at ( f 6 ) da Beşinci 

mıntaka Etibbn Odası salonunda 
icra edileceğinden keyfıyet umum 
orkaduşların muh1mu olmak üzere 
ilAn olunur.5812 1--2 

Kiralık ev 
Erkek Lisesi ve tütün fabrikast 

yanında Bay Maneur Bozdoğana 
ait ev kiralıktır. Geniş solonu, altı 
od.ası ayrı mutbahı , bahçesi ve 
bodrum katı vardır. 

içerisinde daimi bekçi olduğun 
dan görmek istiyenler her zaman 
görebilirler • 

Pazarlık va mukavele için Mez 
baha Nakliyat memuru bay ihsana 
müracaat etsfoler.5803 2-6 

ıöltnde Liinl , Tevfık Rü§tü A· 
ras, Avusturalya , Arjantin mü 
meııillerile uluslar sosyetesi ge 
nel sekreteri bulunmuştur . 

Eden, bu toplantıyı ınleşmaz
him incelenmesinde takibedile
cek usul haHıoda göıüıleri telif 
için yıpmışhr . 

inhisarlar baş Müdürlüğünden • 
Gerdan köyü merkez olmak 

üzoro bunun çevresinde mevcut 

52 köy ve çifiikte tütün ve eiğara· 
)arımızı satmak üzere bir baş sa
tıe1 arayoruz. Bu beş satıcıya. ala. 
cağı mnmuldtın satış bedelinden 
azami 0 o 5 iskonto ( bunun üçte 
biri harp malulleri İçin tevkif olu· 
nur ) % 6 nakliye verilecektir. 
Mukabilinde her köyde teşkilAtı
mızı yapmtısı, bu mıntakaoın geçen 
seneki satışına göre asgari 19,000 
kilo satış taahhüdüne girmesi 
köylüye yüzde 5 iskonto ve mamu-

IAtı merkezinden tevzi ettiği takti 
rde kölcrin mesafesine göre ayrıca 
yüzde 1-3 nakliye ücreti vermesi 
Jtlzımdır. Satış ttahhüdatını temin 
etmet.likce idare hesabına irat 
kaydedilmek ve iraJedildikçe Y"ni
den &lınmok üzere ayrıca 150 lira 
teminat okçası alınacaktırTalip 
olanlarm tekliflerini havi istidala-
rını 14 Eylül 935 cumarıesi gün
üne kadar Loş direktörliiğümüze 
tevdi etmelidirler. 

O günden sonra getirilecek istida· 
lar kabul edilmeyecektir Taliplerin 
de 16 EylOI 935 Pazartesi günü 
Laş direktörlüğümüzde hozır bul . 
unmoları laz mJır. 5804 

5-7- 1 o 

1 Satılık • 
pıyano 

Rrar Frousız markalı iyi hal-
de bulunan bir piyano satılıktır. 

Jstiyonlerin eski adı Alman fab- / 
rikesı Bay Huzo.ni'ye müracaat 
etsinler .5809 2- 6 ı 

J 
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Satılık ev 
Eski Hamam mahollesinde;seb

ze pazarına , kes ıplara ve çarşıya 
çok yakın olup içinde içilır tatlı 
suyu ve elektriği olan :lO numn • 
ralı ev satılıktır. Almak istiyenle
rin Sıtma Mücadelesinde Feride 
müracaat etmeleri. t-3 

------------------------.. 
Doktor Ali Hikmet 

Yoz Gezisinden dönmüştür.Pazar
dan başka her gün hastalarını 
kabul ve tedaviye başlamıştır. 

Adres: Kayalı bağ - Seyhan 
caddesi . No: 81 5775 

8-15 

Yitik nüfus cüzdanı ve 
askerlik vesikası 
lstanbul Bakır köy askerlik 

şubesinden aldığım terhis 'esi ka
mı ve llırkcıi Şerir nüfus memur
luğundan aldığım nü(ııs cüzılanı

mı kaybettim. Yenilerini alacağım
dan zayi vesikamlo. nüfuR cüzdanı · 

mın hükümleri kalmadığını ilAn 
ederim. 5811 

Ziraat bankıtsı Adana 
Muneucat fabrikası 
memur formdan 

Nureddin 

Kacakcılar • • 
vatan hainidir -----

, 

Çlltehaa kapbc_. 
açıldı. ,, 

cs&ııt 
Eğer Romatizma, siyatik, karaciğer ve böbrek :uınları 111 blllJ 

ları ağrılarına muztaripseniz vakıt geçirmeden Çıfte 
kaplıcasına koşunuz. ı:ıifa verir· 

Bir çok deri haetalıklarına, muannit ekzomalara -s 

Çifte han kaplıcasına . ,,,, 
.. 1erd1

' • lı',ı 
Sadiye ile gelen bir çok kötürümler yürüyerek döornu:ıııslP'' ~ 

ne kadar fennen kabili izah değilse de senelerce gebe ~\Jsfl 11' 
kadınların 15- 20 günlük banyodan sonra hamile kd]dı 
müştür. 

Çifte han koplıcasınıtı tD~-
Radyo aktifitesi dünyada mevcut bütün kıı1Jıco.IarJarı 

dııb• ' 

sektir . 

Çiftehan kaplıcasında ,,.,-4•; 
l\f' fi l . . . h d .. l" ·ı . 1 l" .. "terek lokanta b•• 
11 ısa ır erımızın er ur u ı ıtıyoç nrı l uşunu ka8• 

ıniz yemek yapılmaktadır. Furunu, bakkoliyesi, gozino9ll• 14 
hPrİ vardır. Fio.tlar çok ucuzdur. 6~1-

ıfiren ücretle~i yarı yarıya tenzilAtlı~ ______________________________ ._. __ ____ 
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Umumi neır•Y J 
M Baki' ,ır 
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Adana Türk 50 
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