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•• 1 Funıızlar ve İngiliz, İt•ly•, 1 
H•bef ihtil8fını., Avrupaya eira· 
yetinden korkmaktadırlar. 

~ 5 KURUŞ ADANA GÜNLÜK. GAZETE 
ON iKİNCi YIL - SAYI 3406 
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''Musa dağınıia kırıc: 9un ,, Fiımi münasebetiıe 

Afatürkün Türkiyesine 
hakaret olunamaz 

~danalı Musevi yurddaşlarımız 
protesto ediyor. 

h ~l~ınyadan koğulan bir Ya 
~ Udıoın yazdığı (Musa dağında 
bırlı; gün) ıdlı ve memleketimiz 
•lıkında alda h•yale gelmiyen 

llıeofur iflirıl.,la dolu olan Ro-
111•ııııı Amerikalı bir film kum 
:•byaeı taufındın filme •lıoaca 

1
• haberi epeyce evvel i§idil

~1fli . Bunun üzerine hükiime 
~bliz lazım gelen Amerikan ma 
, •ııılarıııa müracaat ederek bunun 
00.üııe geçilmesine te§ebbüs tt
~11. ve biraz sonra da böyle bir 
tıı~ıo yapılmıyaca&'ı hakkında le· 

10•t da almıflı , 
Şoo günlerde bu mesele tek 

'•r canlaomıf ve Amerikan ga 
~tteferinden bazıları tuafındao 
h"0ıııanııı filme alınacağı haber; 

1 lr kore daha metdana atılmıı
lt . 

Mııseııl lıofıam başısı 

Gasloıı Mizrahl 

TUrkiye Mıısevilerl TUrklUğe kar 
fi yapılan bu ianadatı vicdanla· 
rına aykirı gördUklerinden telin 
eder. 

Türkiye Musevileri TUrk idare· 
sine medyunu şUkrandır . 

Ol Bu ikinci haber gayet haldı 
• •relı: memleketin bir kere dahı 

''•biyetini tahrik etmittir. 
'ıt Buoa bir mısal !olmalı: llzere 
, uıevj yurdd•ılarımızdan aldı 
tııııız bir mektubu ı§ağıya lı:oyu• 
'Otuz • 

"8 
1 ugUnlerde gazetelerde ( mu· 
b~dailında kırk gUn ) filmine ait 

4 r netriyat gördUk : Bu mesele 

1,~•na M usevfleri terafınden bü· 
•it bir nefretle karfılendı : 

En büyük 
Arap şehri 
Bağdat olacak -

Sur/yeden Bağdad lıb f akü/lesi
ne gidecek kız talebeler 

8 ğdad - Liee tabıiiini bi
titmif Suriyeli kız talebderden 
15 tanesi namına Bayan Fazile 
H•me~i imzasiyle lr•k külıür ba
kanlığına bir lalebn•me gelmiş 
lir. 

Bu talebnamed~. bu kız!aıln 

Bağdad Tıb falıültesioe girmek 
i~tedikleri ve l..unun için Irak t• 
biiyetine k•bul edilip edilmiye 
cekleri sorulmakt•dır. 

İsteğe kültür bakaolığ. henüz 
cevap vermemiaıir. 

Bağdad - lrık hük6meti 
Boğd•dı en bllyük bir Arap §ehri 
haline getirmek ve şebirde mo 
dern teaiıat yapmıık için bir Al· 
man şehır nıutahassısı ile anlat· 
mıflır. 

Ankara ıehrioin planlarını 

çizmif olan bu mutahasııa y&kın· 

da Baidada gıılerek i§e başhya
caktır. 

Hükumet buodao haıka oil · 
mune köyleri kuracak ve Irak da 
Türlciyede olduğu ğibi seri köy 
kanunları hazırlıyacalr.tir. 

Bir nümuue köyü ioşaeı için 
50 bin lira tabsi1&t konmuştur. 

Amuk gölü 

Kurutma işine Tezel
den başlanacak 

----------

Denizlerin hakimi 
İngiliz donanması 

ita/yon Habeş.,.._,.....,.. _______ ..,...~_.,....,, 
llıtllafının lngll 
!erenin bu kadar 

__ , 
şlddelle mıidaha[, 
elnu:slrıin arııll

lerlııl sad ce mil
letler sösyetest
rılrı prestijini ve 
hakikaten bir 
milleti karıımak 
şeklinde lza/ı el " 
mek biraz saflık 
olıır Hu mıidoha. 

le ııln da!ıa derlıı 
sebeplı rl vardır. 
lııglllerenin ltul
ya11 - Habrş Ilı 
11/afına, kerıdlsi
ni sllalılı bir mıi · 
dalıaleye sevk 
edebilecek kadar 
tı•hllkell bir su. 
re/le karlşması, 

asırlardanberl ta 
kibelllği bir siya. 
selin halla biri 
dk slyaselln ne İ ngl/lz 
llcı sidir : Deniz haklnılye/I .. 
Hint qolu . 

İngiltere asırlarca bir endi 
şe ile lllremlıtir . Ana valaııla 
sömürgeleri orasındaki yollarda 
emnlyelinl lemin etmek bıı yol
larda önüne çikacak engelleri 
lıer neye mal olursa olsun izale 
etmek .. 

lngillerenin bu asırlık politl-

J ' 

Donanmasından bir parça 

kasım iarllısel realitelerle izah 
eden ğüze/ bir etüdü Fransızca 
f Les Aıı11tıles J mecmııasuıdaıı 
tercüme ederek naklediyoruz : 

18 Eylülde yani Eritrede ilk 
topıın başladığından oo bet gün 
evvel (Home Fleet) io ilk gemi 
le~i Ct"b.elüıtarike gelmit ve de· 
mırltmışlrrdi· 

- Gerisi ıiçıincıi sayfada -

1 
1 
1 

1 

1 

Yabana atma, 
yerli malı 

Lübnan da 
Cumur başkanlığı seç mi 

serbest olacak 

Br. ut - yı ı b•şı"d• mü ıldeıı 
eo1>a ertcek olan Lüfrnan Cumıır 
baskanl.gı seçimı ıki~ci ~anunun 
ılk h•fta~ıada y•pılac kıır . 

Bu müoaseıl~ g"zelecil ••e be· 
yanalla bulunan Yüct Komıeer 
Koni Dömartel , Sl"Çımio mutlok 
bir •erbesıi içinde yapılacaK-ıııı 
ve meclisin istedıği kims~yi Cu 
murbaşkanlığına seçebileceğioi 
ıöylemışlerdır . 

Bu beyanat bugün Lübnan 
ııa:ı.,.teleri t•rafıodan büyük bir 
memnuniyetle neşredılmtktedir . 

An karada 
Bulunan Toros Talebe 
Birliği kurtuluş bayra
mımızı kutlayacaklar 

1 Muaevr arkadatlarımızın iddi· 
~ 'rına göre ( Mu•a dağınd• kırk 
I On ) e•erini Y•zao (Fıranz VVer· 
.'ld ) gerek isminden ve gerekse 

TUrklUile karşı uzanan kötU 
el ve dilleri koparmailı ve~her su· 
retle mUcadeleyi bir vicdan bor
cu bilir , ancak bir musevi dUş· 

manı olan bu adamın Musevilik 
nemiyle orh ya çıkarmak istediili 
mahut eserin her ne suretle olur· 
sa olsun TOrk milletine karşı ir· 
tik4bedilmi, bir hainlikten başka 
bir şey olma•ıilından gerek mil· 
latin ve gerekse şahsım itibarile 
nefret duygularımızı izhar eder 
ve vetanımız aleyhindeki bu aui
kesdı Adana Musevileri hep bir 
aAızden reddetmekle bereber 
( M. G. M ) •irketine hükOmeti· 
miz V••ıtasiyle protesto yapıl· 
'!'asını candan ve yUksek sesle 
rica ederiz . 

1
ii bir iman ile biliriz ki Musevr 

[_____, :~Oildir ve bu hainane hareketin Seyhan ili Musevi 
it Musevf tarafından yapılması· bebem başısı 1
' ihtimAI vermiyoruz. Bilhassa Gaslon Mizrahl 

Berut - Amuk bataklıklarının 
kurutma iıile uğ.,aşmak üzere Su
riye zir.at vezıri ve lskenderuo 
ziraat müıttfarı buraya gtlıırek 

yüce lı:omiserlikle temasa başlı
mıılardır . 

Bugün uluslar kurumu topla
narak İngiliz , Fransız sulh 

projesini konuşacak . 

Fransız gazeteleri, Uluslar konseyinin sulh 
projesini red edeceğini yazmaktadırlar. 

Aokarada bulııoan To•os Ta
lebe Birliği üyeleri Helkeviode 
bir toplantı yoparak Adaoaoıo kur 
tulu§ bayramı olan 512 inci Kaoun 
gününlln nasıl kutlanacağını teebit 
eylemek ü:ı.ere bir araya gelerek 
koouşmu§lardır. 

-............,,,,,,'"'='"'""=""""""""..,.,,,..,.,,,,,,...~,,,...---==,,,...=""""""""=""=""=""== 
~-;-,.lhuıa1ı 
~vam kamarası Mısırda 1923 temel yasa• 
sının yeniden kurulmasını kabul C:"tmiyor 

l{abirede yeniden daha kanlı 
vakalar beklenilebilir. 

t, loodra : 17 (A.A) - Avam ı 
·nıi~/ le,~ataaında son Kahire hidise· 1 ı1ı, d t ·ı· h··ıı· t'. 1 

Jı "e . ~fısın , ngı ız u ume ını a,, 1,k~ıbı bir vaziyet alacağı hakkın
~~ ı, 1 

•uaJe bükümet namına 1923 
d ıJ ~ tııcı )'aeasının yeoid en meriyete 

' 
1 tııc • · ı "'f ıjbd •ıoın memleket menfaat e-

e ~Qt t b olınadığı fikrinin hali mev
oldutu cevabı veıilmittir . 

18( lo~ l<ahire : 10 (Özel ) - Kanlı 
f1 ' ~ •it lllubarebelerile geçen bir 

\fil( lt~d~n ıoora Mııır milliyetpıır
~ trı bu gün de yine İagili:.ı: em· 
'~•liınıini p•otesto ettiler · 

ı, 1 •kıt bu gün ölen olmadı . 
~ı, ' 1 ı bir kıç nllmıyifçi yırı lan· 

ıJ ~lltın muh•kkılttır iti; bu du· 
I~ ~.? tekilde ellrüp gidemez. lıte 
~. k~tij bıie bir ıon vermek için
·tı. '.: Bütün ıiy11i partilerin 
.i, ~~ llıİIJi bir cephe kurmak 

\' h le§tiler , 
ltjt •tın bütna partilerin dele-
J, ti 1. d 
'~3 •ırer ariza yazarak krıl an 
•ıı leıııeı yaeoeının tekrar kurul· 

Qı • 

t 1Ui yeceklerdir . 
tlo·ı· 

~. •
1 •ılerin kendi nüfuzlaıına 

·ıhı ~ereceği korkuıile bu le· 

b
,,91 \~ıh•ıaına tiddetle muhalif ol

•tı lllıltimdıır • 

Bundan h•ıka yine Mısır par
tileri ıefleri İngiliz Yüce Komi· 
eerliğıne bir del•ge göndererek, 
İaglltereoio, Mı~ır iç politikaıı
na karışmalı: hakkı olmadığını ha 
tırlatacaklardır . 

Bu delege ayoı zamanda 1930 
da hazırlanan ve Mısırın istiklalini 
taııyao projenin .ka~ulünü_de Yü
ce Komiserden ıstıyecektır . 

Büyük bir endiae ile İo~ilte 
renin cevabı bekleomektedır. E
ğer bu cevap menfi oluru b~ 
günkü kabinenin istifası ve yenı 
yeni daha kanlı badieelerio zu
hurunu bekitmek lazımdır . 

Yunan Meclisi 
Kralın bir emriyle 

feshedildi / 

İstanbul: 17 (Radyo) -
Atinadan bildirildiğine 
göre saylavlar kurulunu 
feshedan emirnamenin 
neşri dolayısiyle Başba
kan, yeni seçimin 26 
son Kanunda yapılaca
ğını bildirmiştir. 

Yüce komiserlikçe kurutulma 
muı kesin olarak kararlaşan bu 
bataklıkların kurutma ameliye
sine önümüzdeki yıl içinde mu· 
hakkak surette baılınıcaktır . 

Beruttaki gizli 
cemiyet 

Bir çok ltalyan kolonisi 
isticvap edildi 

__ ,..._ 

Berut : 14 (Özel aytarıınızdao) 
Gizli cemiyet haklı:ıoda y•pılan 
tahkikat ıoo &1fhalarına gelmiş

hr . Bundan önce de bildiğimiz 
gibi bu cemiyet bir Arap impa 
ralorluğu kurmak hülyaeile tefek 
kili etmi§ programına da bu g•
yeye ermek için bir çok tetbit 
kokuao sezilen maddeler koy. 
mu§tur . 

Cemiyet hakkında §İmdi iki 
cepheden takibat yapılm•ktadır. 
Biriıi müeaadeıiz cemiyet kur

mak ikinciei de hiikumet darbe. 
ıi hazırl•mak ve dahili emoiye· 
ti ihlal etınek . 

Kuvvetle söylendiğine göre 
cemiyetin kurulmasıoda İtalyan· 
lana büyllk rolü vudır . İtalyan 
kolonisinden bir çok kimseleıin 
de tahkikat bakimi tarafından 
istöcveb edilmesi bunu teyit et
mektedir . Diğer taraftan Riyak 

haritaeıoıo askeri bir kıymeti ol· 
m•dığı erkanı bnbiyece yapılanı 
t.tkikl.rden anla§ılmış ve bari / 
tayı yapan mühendis serbest bı· 
rakılmışfır . 1 

-Yeni Merein- 1 

•••••• 
Habeş kralı sulh teklifi projesine cevap verdi. 

Bugün uluılar kurumu topla- 1 
narak, Fran11z, İogiliz dıı bık•n 
lan tarafından hazırlanarak ftal
yan ve Babrı hükümetlerine teb
liğ olunan sulh projuini konU§B· 
caktır. 

ti, Fransız, logili:ı: tekliflerini aka 
mete uğratmağı istibdaf eden ga· 
zetelerin neşriyatına ku§ı ıiddet
li mukabelede bulunmaktadırlu. 
- Gerisi dördıincıi sayfada -

Birlik, bu yıl içinde, Adana
da çıkan ürünleri ğöıterir lıüçük 
bir seıgiylıı, Ad~oa, Mersin ve 
Taısus bavaliıinin tabii güzellik· 
!erini gösteren bir fotoğraf sergiıi 
açm•ğı karaıla§tırmıştır. 

Bu mün•sebetle Adaoadao, 
halk türküleri ıöyliyen ve saz ça
lan kimeelerin de g.tirilip Anka
,. halkına dinletilmesi düşünül· 
mektedir. 

Bu toplantınıo çok öoemi ol· 
duğu şllpheıizdir. Bütün dllnya 
huud. veıilHek k.,arı sabıruz 
!ıkla beklemektedir. 

Dün g•ce İstanbul radyoıunun 
v~rdiği haberleri parazit dolayi 
eile temamen alamadık. Hobeşle· 
rln İtalyanlar üzerine hücüm et
tiklerini ve hir çok zayiat verdirdi 
lerini teebit eylemek kabil oldu. 

Suriyedeki heyetimizle yüce 
komiserlik arasında neler 

Dün gece aldığımız radyo ha· 
berlerini aıağıya yuıyoruz: 

lataobul : 17 ( Radyo) - Pa 
rieten bildirildiğine göre Lava 1 , 
nylu vlar kurulunda t'ranıanın 
sulhu teshe ve muh"8amatin tek
rar b•alam81ıoa meydan verme· 
d~n d~ıdurmaya çalııtığını , İn
gıltere ıle mutabık olarak ihtila-
fın Avrupaya sirayet etmemeMi 
içio ellerinden geleni yaptılclarıoı 
ıöylemi,tir . 

Fransız İngiliz bakaolarıo ın 
yaptıkları tekliflerde beraber ha 
rek~t etmelı; ulihiyetine malik ol· 
duklarını h•tırlatmı§lır . 

İstanbul : 17 ( A.A ) - Des 
ıiede balunıo Habeş imparatoru 
Fraoa• z İngiliz sulh projesine ce
vabını bugün bildi,.cektir . 

İstanbul: 17 (Radyo) - Ro
madan bildiriliyor : 

ltalyan gazetelerinin ekseriye-

kararlaştırıldı? 
• 

h:eyetimizden birisi Filistine giderek 
lngiliz yüce komiserile de görüşüştü 

Her iki tarafın iç emniyetini bozan bazı kimseler 
sınırlardan ••zak laştırılacak 

Berut : 12 (özel) - On gün 
deoberi buıada bulun•n Tü k be 
yeti ile yllce komiserlik ve eınoi 
yet direktöılüğü arasındaki lıo
nu§maler sou. ermı§tir. 

Türk heyeti azasından biri bu 
arada Filiıtioe giderek At•türke 
yapılan suıkut meselesi etrafında 
İogilıl yüce komiserile koou§tuk· 
tan aoora tekrar buraya dönmliş 
tür. 

Haber verildiğine göre iki hü
kümet dtlegeleri aruında karar· 
l•§lırılan madelerin hulaeeai şudur 

Sınır mıntakalarıntl• buluoın 
mahümluın karşılıklı mübadele~i 

Her iki tıraf,o iç emoiyetioi 
boıon bazı kimselerin sınır mınta 
kalarıı-dan uzaklıttııılmuı 

Gümrük kaçakcılığıoın öollnll 
•lıııak için aınırda müıterek ve 
sıkı biı kontrol yapılması. 

Meydaoekbezde yolcuların 
gümrül< muamelelerini kolayl•ştır
mak için muhtelit bir gllmrük hı 
sisi ve aynı ıekılde muhtelit bir 
idarenin K•mışlı ile Nu1aybin a· 
nsıoda da kurulması. 

Lüban emniyet direktorü Bo
tit Türk emniyet direktörünün 
iıteği lizet ine Lübnan polislerine 
bir manana yaptırmı§ ve manav 
rada Tüı k heyrti de hazır buluna
r~k L~hnao polislerinin gö.ter 
dıkl•rı intizamı takdir eyl .. miştir. 

Bundan Konr• hu iki dırektör 
emoiyet direktörlü&'llne gıtmişler 
ve bir müfreze polis tarafından 
resmi törenle kar§ılıomı§lardır, 



f.\ nkara Halke inin bir ay 
açinde yaptıkları 

Aoker : (Özel) - Adol•ı I mııol rıoı ~öz kötürmez hir mu-
rıun emen lı:r c;ok y~rlerır de açı ı Vdffakiyeıe kavuşturdu . 
ao llalkevl•ri yeuı Anıdolu rt'a j 3 - Güzel anotlar , 01üzik . 

1 tes nıo, yeni T kıye ul suı:un 1 Ra''ramır 3 üncü günü Halk-
barııku de bırer nüınLneleridir. l'vinde 3 Ür cii d..-ıim resim sergi 
\atan idşıc, bütünlü ~ut ü ıd•ak ~i açı'dı _ Bu sergi resimdeki ye 
et ıiş lı r uhısnu bUt n rstidat nı cdıma ytni sanatklirın doğıışu -
mcı:ıv ti ıinı şo., ıaJ yapan onla- na , rlevrım renlituinin , san•t 
rı yım keı dı kalal-ıalılı.ııırı içınde kilrJ kendır.ı ıoas 1 eoıpoze ett gi 
bııer d•ğer oı ru: göst reıı hıım ı·e bır örre~li _ 

bic elmo~ h lıod • bıılı:;noıı ıJeğ·r Sergi ayın On sekiıinn korlar 
lerı <D mükeııımel bir ıurelle ıraş açık bldı . Ve lıu zaman içinde 
~deıek bır ıı t, bir eşi lıulunnısz ( 15000 ) ki§İ sergiyi grzm:ş bu 
d~ er ba İne koyaıı dcvıııo dı- lunuyoıılu. 

r .ım :l'Di İçin le H ılkevlerİnİ'l çok Müzik koluoa gtlinr.e ~ 

bı:yük bır rolü vaı dır ki, bunu H•yramıı• Ü'Ç glioünde de ver 
ayrı ayrı gö mck, incelemek, bu diğı çayiı dans larla en büyük gü. 
guo u yeoı l'ürkıye o 1uşu karşı- nümilzün seviacioi bir k ı daha 
sıoda çôkmeğe m lı üuı götür e artırdı . 
elıttlt'r in d §Ütrelerın ııe kadar Buodan başka, Halkevimizde 

rlüşük ol luğunu anlamak içıo lcii- Fransa sivil kurağlar ''" milli sa 
fıdir . fi) far b.ı§ mimarı, güıel sanatla r 

Ankara Helke'İ lıir ay içiuJe ba~ müf.ıtişi Lapradıo sanal ve 
bakın on ıl çalışmış : j modern mimarı hakkındaki kon-

Halkrvhin dokuz şulıeaindı·ki {eraıİs ve Alman nıüzisiyenlerio· 
faalıyetl•rı ayrı ayrı ıı •lıyorum: den Paul grommıır'ın verdiği kon 

1 - Dıl, Tarih, <debiyat ser Ankara halkını Ç<-'k mrmnun 
On ikinci Cumııriyet y,110111 bırakmıştır . 

ıl..- gımu . Halk vınin önü döviz· Lcpraıl'ıo konferaoıınd• ha 

1 r, bnyrıklarla drı'mu , ortada zır bulunun 700 kışiyr. akın hır 

tııtürk'üD bir be) lıe ıle barikııl- k~lelıalık arasında Cumuriytt Halk 

ade bır e;uz ilik kazanmış ulaı:ı Partısi genel sekreteri Rrctp 
kürsüde bu kolun g~~ç ihtiyar Peker de bulunmuştur . 

bütün l tipi~ ı uç gün sürekh söy P,oftıör Growmer'ın verdiği 
le\ le de hrı'unnıı:şlardır . ko,ser iki defa tı kraıl•nmıştır. 

Kür•üyü Ha kevı Bl§kını ve Ve 1500 ki~ı konseri dınlemİ§lır. 
lçı•l ;l•vı F rit (,•la Gııven bir 4 - Kö)cülük ko!u : 
'1eğerli söyltv vererek açmıştır _ Bu kol , Lir •ylık çalısı..ala-

l:hşk n, ıl g~rli lııılıp b ı söylevin- rınıla iki önemli iş yapm şıır : 
de Atııtürk devcrmınıu, Cıımuıi- ilucılordao lıiri , bayramın 
yet k vram n n a• a h tlar nı H lk ikinci günü köy öğ•etmeoleriui , 
uzü uy_gı.ı 1ı r dl ' iıol~ııı. verdıği bir ç y zıyıftliyle Hatk-

Ata!Crk e ıiminiu ıiı b olan· evinde toplayarak köylünün soy 
gocı d n ıe i dava ın lıır sıro ne- sal , ı·koı.oınilı , ~ültürel tetkik· 

ferı gib çal·§ b ıp ır soğ malı. leıiııe girı m ·k ıçin yoptığı bera
tı mıv .. n yıi eğinin bütün lıeyec:a- berlik hamlrıi , diğeıi de Anka-
DIO' zevk r, tadın~ doyum olmı· raıııo " Balkok ,, köyünde köylü-
yan t•ır innııışla dinlelicilerine müzün dtvrim ıdcallerine daha 
tle ver•ll • S uodı• ı Sö}ledi _ yakıodan sahip olwaları için aç· 

Fe ıl Ctlal Glh e 'ın vçtığı Ugı okuma tvidır . Hu )ki başa 
kii süye mu ıyeo saati rıııde ge- rım Lu kolun kc .. dı sabuıudaki 

1 n hatibler bli kutsa bayramın ça ışmı1sını k&rakteııze eımeğa 
''" ır,ioi, b yecao ı üç gün üstüs kfıfıdır . Her iki işte de yüksek 
te lıılka tatıırdılar varl.ğımızı iııceleyeıı başarışlara 

Yı e bu l üy ık f.lİnie "Halk· kırbaç sallayan köycülük kolunun 
c ı d ı halka., nJı.ıd n•şre-lılen hn ç tıolıği onu.ı üsliialüğüdür . 

l•ro. r H lke\il e gel :ıl re, mek Okııma otl.s• pöylüyü çok sevin-
lepli r•r" ""' ç i e ıl.Aı•ıl<lı , Bu dırmiitir • Açılış töreni içıo 50ye 
b oşÜ• >lim•l ye kari r yıpılmaruış yakın üye pakat köyü ıe gittikleri 
lu .Jrn iidıo b r ışıo boşluf;uuu dol· zamao köylüoün t ıniz ellıiıe t•rle 
durmuştu kendı)eri •i bekf.:dıkleriui gö müş 

li ı.kın aolıyacağı b•r dillr. ler lir . 
ııltıokun oulam ııı açıklayan hu Açılış löıeni başkanın bir söy. 

lıt roşürüı değf i üz r'nd koı uş !eviyle doğmuştur Köyiiıı en ib· 
maga uzum ) ok . Ç akü o, lıt'm t yarı Z } uep korrlelayı l..esıoiş 

lıüyiildere h ru de lı:üçük:e.e, lıer- köy çocukları tüyleri ürpcrka 
k<'~e keudroi zt•vklı: o:mttu. lıeyt-cdolı S• slerıyle nıiıli marşıını-

Gece qçık b v da e•İn sı, e zı hep Lir ağozılan söylemişlerdir . 

ru s la •fıud ın halk ulusa: \ • Hu ko1un Lu dan lı şka her ay 
faydalı f imi • gÖ9\ rıl lı . R.rl)O köylere gideıek hesta'.rı iyi'e~ 
üç gün ı.e~riyaıta hı lurırlıı _ Yıne Iİımek , lıöylülerin dıleklerin i 
F .. rıt ela! Güv •n o kara Radyo· dinl•mck yolundaki savaşı h~şt' 
sunJ '' Osn:lnlı İwpuatorluğu gelen işleriudı ııdir _ 

nurı umd enle Cuonuriy ı umce- S - Soys ,1 yar lım kolu : 
lerı arasıoc! kı far ki •ı çok mü- Bu kolun bir ~ y gibi az bir 
kell'mel hır Jıy vlr> har kuliirle z•nıan za fıad bış•ıdığı işler 

bir tohlıl kuvvet e hft ka dıolet ö'çüye giremiy~cek kad11 çoktu•, 
ıı . verimlidir . Bu kolun çelışru•~ı 

llu koluı önemıi çal şmaları yüHkltrimize Lir ıeıinlik vermek · 
oa iş:ıret olao bir ye ıı kalkının• tedir Bır ayl Y. istatistiği şudur: 
sındaa bahsetmek le yeri~tle o- 1- llkeüz mektPplileıe 300 
1 •' oda : Ankarada 1 luna genç kil p 

ıbt) ar bütün ş:ı r,e i toplıyarak 2- Öksüz m"kttplilere 2.500 
bir şrir gecesi yapn ıı\.; v • b1tibin defı<r 

kursu açmak gılıi leşel-ıb!is'eri- 3 - Ök,süz mtkttplilere 2.500 
dir • k lem 

2- Tcnısll kolıı : 
Hayra m gr< csı ılk olıı alc sah 

he}• koaa.ı"1anık Ef .. oyo rdı 
P•Y• 7 d fa lem ıl ed ldı ve her de 

fas.t da bıole ce lı.ı.k ta aiındao 
ıılkışloNh. Bt>genılcıı . Tt>msıl htr 

lıakımd&n tıımdı . Muvaffakiyetle 
başarıldı R Jİsör Ih id Rıza 
llalkr' sa' · dı yaıetıığı ele· 

4 - Yiımiy~ yakın çocuğa el 
hist~ 

5 - Kırk muhtaç yuıddaşa 
para yardımı . 

Kendı paramızı krndimizin 
aarmısından daha yükstk ne o· 
labilir ki?. Yoksul vazifesinin ge 

n•~lığiııi, yüksC'kliğini idrak et

miı bir b~lde i~İcriııi muntaza- ı 

(Türk Sözü) 18 İlk /.idıı 

Yen· va urlar 

Muhtelıf boyda on 
vapur yaptırılacak 

Anlıau D·niıyolları işletme -
5İ•İu yaptırac ğı yeni vapurların 
şartna'tlelerinin !< zı:iılıhıra göod~ 
rildiğini lı:ldirmi~tim • 

\]nacak va puıları-, ad-tlerile 
tou ve süı'a•leri şöyle tesbit .. clıl
m·eıir • 

lkı iane 4,500 touluk ve 15 
mil, ilıi taoe 8,200 tt.mlu k ve 13 
mil, .3 tane !!,200 tonluk ve 11 

mil, bir toce 1,700 toıoluk ve 18, 

mil, 2 tane 1 ,000 tonl• k ve ın 
mil ~ür'~ti1'de vapur alınacak -
tir . 

Bundan bo§ka A k~y işletmeıi 
için de id.i vapur ısmorla nmıf 

tır . 

Yavaşlık rekoru 

Bahıimuhiti en çabuk ıceçen 
g. mi, F•ans ız lların son yıptlkları 
"Noımandie» vapurudur. !;;)imdi de 
Amerikalılar dünyan ın <n büyük 
ve P.n sÜratlı ıı;emi&ini yapıc•klar

mıt-

Babrimuhiti en yava t geç .. n 
lıimdır biliyor mu~unuz? İki Nor 
veçli. 

Bu ilı.i aıkad•ş, bundon kırk 
sene evvel çifte kürek bir kayıkla 
'\' t vyoı kt11n Pilnmute gitıller. 

s.yabat 55 gün süıdü. 28 inci 
günü ~o. kunç bir fırtına atlattılar. 
Çok ke•e vapurlar, hunl.rı ka
zar.de saoıp kuıtarm~k ıstedi. 

marı başaı madadır . 

6 -· Spor lıolu : 
29-11-935 günü ilr e•nelik 

çalı rnalarına lıaşlıyan spor lıolu 
müsait şa tlarda olan salonunu 
gccdı gündüzlü sporun muhte'if 
şuh l.;.iude çalı§.u gençlere o· 
çık buluoJurm ıktadır . Spor ba· 
rcL.etleıi lıu ıolood.ı her gün yüz 
lerce bay ve lıoyao tarafından 

yapılmaktadır • 
7 - Küıiiphane ve neşriyat. 

(20000) c ide ydkın kitabı bu 
luıı n Halkevi kitap e~rayı, hal

ka her gün saat sekizden on iki
ye ve oıı ijı;teo yi miy~ kadar 
açık bulunmaktadır . 

Evitı son ıslatiıtıldeıroe göre 
okuyucu ad dı b~r yıla ııisbetlıı 

yiizôe oo beş artoı şll• . Vasati 
olarak bn gü ı kit.p sarayına 

500 k ~İ gt!lın kt~dir. 
ilu kol balkın İsi ğiııe uygıın 

!'00 k tap satın alm•ğ• da bu ay 
içinde kararlaı;:tırmıştır . 

8 - H>lk J~r~hooeleri . 
Halk dershauel•ri b r yıl ol 

ıluğıı gibi hu yıl d., lisan kurs· 

!arını •Ç'Dak h•zıılıklaııoı bu ay 
ıçorıde bitirmiştir . Buna iliiv. o 
larak Aol-ara .t:l.•lkevinde açılao 

tecim kursl•rına SO ye yakın ta 
lrl.e gelm•ktedir . Bu kolun An 
kara bap.sbaoesinde açtıği oku 
ma kurel.ırınd•n bu yıl (80) oku
yucu dıploma almıştır . 

9 - Müze ve sergi . 
Kültür lıakanlıgrnın bu işle 

uğraş. o işyarları ile gruplaşan bu 

kolun yaptığı başlıc • işler şunlar
dır . 

Ankara nıu <ski eserlerini fo· 
loğ ıflatla ltşbit ederek b~r ko 

lıksiyon halin• gctirm•k, inkilap 
egerleıini araştırmak , alakadar 
oldukları dag•lerd n tet~ıkler 
yopınak, hülil~alar çıkarmak gibi 
<:alışmaları clıkkata değer şeyler

dir. 

* * • 
Kıılıilay gurou Ve Atatürk gü

t ü içın Aokaroda bilb•ss.• Hal 
kniı:de önemli hazırlıklara de 
•am e.lılmektedir , Atatürk günü 
içiu Halkc,·inde neşredilmek ü
zere lıir dr lıroşör hazırlıtrımak 

tadır . 

K<iıııııra11 Bozkır 

Bayram günü Yerli mallar 

İzmir limanın 

faaliyet, yeni vapu 
yani '.i skeleler 

Yaklaştığından pazarda sergisini gezenler 
iz mir liman iş !eri umu 

dürlDğü tarafından lzmir 
ka arasında yolcu taııma 

logiltereya 11marlaoacak ol 
yü:ııer kişilik iki vapurun iD 
ları hakkında ball'ünlerde 
gelince planlarla bırlikte 
bakanlığın gönderilecek ve 
baeııelar tacafıııdao tetkik 

cektir . Plaolar muvafık gö 
se inıaeta baılanıcaktır . 

alış veriş arttı 

Bayumın yaklaşması dolayı 
sile son günlerde ~arşıda büyük 
lıir f1aliyeı bışldmıştır _ Bay

ramlık tedarik etmek üzere m•~ 
ğazalara baş vuranların sayısı ırt• 

mıştır. 

Şu bir kıç günlük faaliyet· 
ten istifade ederek büyük ka 
:r.ançlar temin etmeğe çalışanla

rın sayısının çok olduğu göze 
çarpmaktadır ; 

i:layram gelmedl!o kliylüler ve 
şehirliler bütün lbtiya~larını te 
min edeceklerinden satıcıların 
fu§attan istifadeye devam ede 
cckl<!ri şüph•ıi:ı:dir . 

K<Jmür fiatı bir 
türlü indirilemedi 

._._ ... __ _ 
kömür ve odun fiatla~ınrn ha

la yükseklığini muhafaza ettiğini 
ve ilçelrrden gel-ea kömürlerin fi 
atlarıli düşmesine yardım etmedi 

ğini tee&!ilrle görmelıttyiz. 
Toptancı k6mür esnaCları lıö

mür pazarına gelen köylülerin kö· 
mürlerini toptan almrlıta ve bal 
kıoııza b.hali satmaktadı•lar. 

Osmaniyrden, Kozandan ve 
diğer i!çeleıden bir \;ok kömür 
geldiği bılde köoıür altı kuruş 

tan aşağı döşmemi§tİr. 
Odun60-70 paradan satılmakta 

dır. Bir çok açık gözlı!rİn bığlardal.i 
dut Ve yemiş ağAçiarını kf 8frek 
pazara getirdıkleri ve sattıkları 
görülm~ktedır. 

Geçen sene Belediyr miz bunu 
yasak etmişti Bu yıl gclrn odun
lar ve biiyük ağaç gövdel.ri bu 
memouiyetio kalktı;(mı ımlalmak · 

tadır. 

Eger bu memouoiyd dev.ıım 

edıyorsa UZUil yıllar iÇiıde VtlİleD 

Vt gelişrn bu ağaçların kesilme
lerinin onüne geçilmesini dileriz. 

Kültür l:ienel 
ispetörü 

Bundan birkaç gün önce ş~b

rimıze ~elm'ş olan kültür ba~an· 
lığı genel iıp~ktörle.iudeo Hik

met Fizik ılersi aletlcı inin teael 
lümünde bulunmuş ve evvelki gün 
Anlıaraya dönmüştür. 

Danslı çay geri kaldı 

Dünkü ıoyımızdı Ordu evin
de vrrileceğini yazdığımız dansh 
çay geri kalmoşlır. 

Atletizm h.-yati 21 kiinunuev
veld eki sobk koşusunu müt•&kip 
etldlere İdman Yordu kulübünde 
busuRİ bir çay ve·teeHi·. ,.. 

1 Zekat ve 
"'\ 

fitreleri 
Hava kurumuna V&r

me k dini ve vatani 
bir borçtur 

Bugüo Aartırım Haftasmıa 
son günüdür . Halkeviode açılan 
serginin kapanacağı gün geldiği 
için diln de bir çok kadıo ve er· 
kek, mektebliler tarafından gezil· 

ıııi eti r . 

Öğrenlciler arasında 

Yaz ı müsabakası 
Aıtırım haftası münasebetile 

bütün orta öğretim okullrrında talı. 

rir konusu üzerine talebelere ö 
devler vtrilmit ve bunlar 6ğret
menlı r tarafından tetkik edilmiş 
ve btğenileoler dlln Kültür Direk· 
törlüğüoe verilmiştir . 

Her okuldan gelen birer 8dev 
Arif Nibad, Sabri Güzel, Makbu
le tarafından tetkik edılecek, bua · 
)ardan lıiı inciler ve ikinciler se

çilrtiektir . 
Liso sın fları ayrı olarak tet 

kik edilctek-ir . Dertce alanlatın / 
yazıları oeşıedilı cek ve kendile · 1 
rine mükafat verilecektir - 1 

17 • • 
ıncı liste 

Suçlunun adı ve sanı 

Marangoz Ş ıban oğlu Salih helıı. 
çukuru dolmuş, taştığı (hakkında 
takıbat yapılmaktadır,) Fııbrik.ator 
iş fabrikAsJ Ahmet fabrikasının ilnü 
pis oldu~undan hakkında takibat 
yapılmaktaılı r , Ölü Mehmet kızı 
Huriye derme çatma baraka yap
tığındun hııkkında takıb&t yapıl
muktadır, Kert·Steci İsa rğlu Ah 
şehir dahilinde yeni kereste snltı
ğıaJon IOU,Kercsıeci i\lulınıet Safi 
oğlu 1-hlıl şehir dalıilınd~ yeni ke-

reste sattığ.nJan JOJ,Keresteci oalih 
oğln Yusuf şehir Jr hilirıde kereste 
sattığından 100, Keresteci Yusuf 

oğlu Mehmel şehir dahılıııde yı!nİ 

kereste sattığından 100, K"restecl 
Mehmd oglu Abdürrahim şehir da
hilinde yeni kereste sattığrndan 
100 ar , Keb •pçı İlırııh m oğlu 
Selim dükkA•ı c phes:ııe en JrnkA n 
yaptırmaılığın<hn. Ke'ı,,pçı !~mail 
oğla Tahsin şer.oiti ~ıhh Y"Je rin 
yı t etrnediğin.trrı , Kebapcı lsmail 
oğlu llidoyet cnmlurınl'ı cephesi 

gay•·t pis olıl11ğııııd ın , Kelınpçı 
Alı·n··t oğlıı 11 ısan c ımlnrının cep
hesi gnyet p s olJuğu rı d ·ın hakla
rınıh t·;kibat yapılmaktıılır, Bak
kal lsmail oğlu Necmi bakkal ol
clıığıı halde çay sattığından 100, 
Askeri mütı·kaıt Mustaitı camları 

gayet pis hulunduğundan,Mııstafa 
oğlu llakk• Türkçe hlr levha as
madığından, Kebapçı Abdullah oğ
lu Mehmet dükkAnı g~yet pis ol 
duğundan, Kebafcı Giritli Must:ıfo 
camları g•yet pis ol ıluğurdan, Kö
rllk arabacısı Ali oğlıı lsmail elı
lıy-tsiz odqme araba rnrJiğinden, 

Ekmekçi To' Lk oğlu Ahmet Tır
naklı olarak ekmek yaptığından, 
Bokkal Ahnı t oğlu Vobbi dikmen 
bozuk beyin sattığır d10 100,Ucuz · 

luk p~zarı Ar f oğlu Mustafa !Ahana 
kabuklıırın ı d ~ •rı ııtt•ğından, Bak
kal llya belıı.r bozuk erik ve incir 

kurusu eattığıı don, Ekmekçi KA
mıl oğlu Kem 1 furunıınu pis tut-

Betonarme iskele : 
Liman i§leri umum mü 

ğU Konak'te da Karııyakad 
duğu gibi betonarme bir i 
yaptıracaktır _ Hükumet k 
önündeki parkın denize d 
olan kısmını kap.yan timdi~ 
pur iskelesioirı kaldırılarak 

üzerinde T. ıeklindeki rıh! 
belediyenin bu meydanı güı 
tirecek yeni tesisat yapmuı 
tiyle lııöın uıııum müdOrl 
belediyeye müracaat etmiş ve 
ıonarme vapur iskelesinin ol• 

!erin hareket yeriade yaptır• 
sına müsaade istemigtir • 

Hükumet önünde mey 

guzelliğini ve denize doğru 
kıamının açılmaunı temin ed 
olan bu teoebbüıü biz -le yeı 

buluruz. 
Umıım mı1dıirlıiklcr 

blrleşllrlllyor : 
İsteobul ve lzmir liman f, 

umum müdıirlüklerinin birld 
)erek bir uaıam müJürlüklo ı 

cdıleceği bakkındaki haberler 

sııdır 
Yaln•z limaalarıaıızda vı 

!arın muhtelıf ha•ç ve rüsuııı 
mek için liman reisliği. fener 
resi, sahil sıhhiye, gümrük .,ı 
ire gibi muhtelit d~ireler·ı tıl 
caat edılıııe•i g.bi mecburiyel 
zodukların bertaraf edilmpsı 
bu gibi i.lıırelerın bir elden 
olunmasi mevzuu b:..histir 

nokta üzerinde ekonomi ba 
lhnca İstanbul 1 mnn işleri U 

~üdürlügüııde tetkikler yor 
muktadı r _ 

İstanbul l imanı için kabol 

leco k idare ş • k 1 i İz mi rede t 
olunecakt r. J9tanbulola tatlı, 
Jcvam e.le ıı müt ·hassısın ; I!.. 

tetkilrntı ı bitirılikt n soara 
miza gelerek lzınir liman i~ 
de tetk ik etm•si 'llUhtemelılİr 

.. • l 

Cumuriyet m:ydonından f, 
met önüne ka ·lar Birinci kİ 
Bandırma parke taşı döş'n 

Yakı ı da bıoşlanacu kt rr . 1· ı el . 
Havaların y ••ğo ııurlu g.t ~ i 

1. - ar 
zünde ıı döşeme ame ıyesı ,. 11 
maktadır. Şımdiye kadar }. 

1 
caktan Cumuriyet alanına ~ l 
olon kısımJa 25 bin metre ııı 
boı y( r döşennriştır. 

1 

I 
pil 

tuğundan 100,Ekmekçi R cı l 
Ahmet furununu p"s tuttug~0 ,ı 
Tek atlı arabJcısı Hasan oğ 1 ~ !tı:' 
zir caddeyi işga 1 eltiğind.~ ,~ı 
er, Falırıkator Bosnalı Salı ,~~-

b 
.. J~ 1 

yetsiz ada:rıo ara ı. sını ııur ,; 

ğünd;n hakkında tokib1t ~rl 1 
maktadır, Seyyar tablacı pıııı'\ı 
oğlu Yusuf tırnaklarını Jı:e' 1, ı ,,, 
~inden 50 kuruş para cc 
cezalandır tlmışlardır . 

Bu ay Ramazan ayıdır . Bü 

tün Müslüma nla r zrkat ve Cit
re!Hinin şıbsi dütüocelere ka
pılarak şuoa buna vermekle dı 
ni vazifelerioi yapmış oldukla 

rını sanırlar . Halbuki verilen 
bu gibi paralar maksadı hmin 

etmez . 

.r , 
1 

1 

Bunun için zekat ve fitrele
rinizi vataoımızı havad&o gele. 
cek dü§man hücumuna karşı 

korumak için her yıl bir çok u· 
çaklar alarak ordumuza arma· 
ğan eden hıva kurumuua vere 
cek oluruorz hem d ini ve hem ı 

de vatani ö Jeviııizi ~pmı§ olur-

13 gün sonra 

İki teuerlekli öküz ve camus arP 
baları yasağı başlıyacaktır. b~ 

Ş;mdiden dört tekerlekli ara 
edinmeli. 

sun uz . ~ 
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Denizlerin Hakimi İngiliz Donanması 
-

nında 
Para biriktirme düşüncesinin 

yardım etmek arzusunda bulunan 

gelişimine 

Osmanlı 

18 Kanunu e . ve! çarşamba <ıkşamından itibaren 

- Birinci say[ adan arlan - ..-Asri Sinemanın :ı 11 k Mussolininio H.beşistaa hak· 
· umurıı k'.ndaki ttfebbl!lleri artık biç 

mir K• ıınude tüphe bırakmadığı bu 
ı. 1zaıııanda 160 lngilız harp gemiıi 

aşıma.. Qoilt A . d k' .. .. k I 1 b e trcı.in kdeııız e ı usau 
ca ? :1 abril, rine dolmuşlardı 
run ın, B· 

d _.1 • ıraz socra İngiltere hilküme-
er e ho b b' 
likte fi ih '.n · u tab§idatın 11drce ır 

k ııı tıy•t trtbirindrn batka bir ıey 
ce ve olııı d • . . 
1 tk k 1 

8 ıgı bakkıııdakı temınatına 
~ k 

1 
"rı tagıııeu l\fussoliniııin (Home Fle-

1 go ' 1) in ğeri çekilmesi hakkındaki 
tır · talebi İngiltere tarafır,dan baka e : 

J •ttaıniz bir ıükütla kartılanmııtı. 
m müu 
ııyakadı Niçin? 

bir ı Hangi sebeplerle tarihte bir 
t . 

et ko fi daha olmıyan bu hhtıdat ya 
• d Pıl1ııı•t1? 

nıze • 
ıimdi~' Bunun izahı yapılmııtı: 
ılank d Hiod yolu . İngiltere 1Bdece, 
i rıhtı :ouaoması yabancı iıtililarına 
nı güı b~t§ı müdafauıoı üzerine aldığı 
pmuı &ı·r. •dadın ibarrt değildi. BUyük 
üdürl 1'11anya Yarımadası büyük İm

imi§ fi P•ratoduğun bı~ı idi. 
inin ol· 'lı Anav6tanın bütün viyrcrğini, 

i li' , İ 
yaptır• 'Y•çlarım temin eda bu mpa 

~~torluğun parçaları ayrı ayıı ken 
meyd ılerini müdafaadan acizdi. 

doğru Denizaltı gemileri çok kuv
min cd ~•tli olın ltalya iatedıii zam•n 
..fe ye•' ;kdenizi İııgiliz <!onanmasına 

8P 1yacağını ıöyliyerek gururla 
n'Yordu. 

Büyük bir dtnizi (Hind deni 
an f, 

1
'.l bir iç lııgilız denizi haline ge 

birM 
11
.ren İngiltere kendisiyle bu de 

'
1zin arasına haıka bir milletin 

gıtıııesi her ne pahasına oluıea 
Qlaun kabul ed~mezdi. Çünkü 

da ..;ı liind denizinin yolu, kapuıu, kır· 
lııızı denizdi. 

üsuııı 

fener 
tük ~I 
rJ ııı 

uriyel 
ilm•BI 

Bunun içindir ki, ltalyanın 
lııeydıtn okumtsına tebammül 
'demezdi. 

Geçirilen tehlikeler: 
1066 danberi donaam esi sa

d .. a 1~siode İngiltere biç bir zaman 
bıç bir millete boyun eğmiı de· 
lildir. Fakat ladhde iki kerre 
11~yük ıeblılı.e om yaşımıştır. 

Birincisi; 1588 aenui Z7 tem 
lııuıuada İspanyol Amiulı (Medi 
'& - Sidonia) nın mağrıır Arm·

dc ı dıeı, Şimal denizinde Dıakenın 
tel~ 10 1 d I d P •rı ve fırtına altında arma 

n ; •gın olduğu zaman, ikinci de Na· 
nra' ~Olyooun [büyük ordu) ıuou ta 

'ıy . d •cılı: olan donanmayı Bnlooya· 
eJ,11

' 
1 YAptırmağa karnı verdiği za 

,. ~.il 

an ~ . Napolyoo "ah! diyordu. Yir
kıo ~1 

dört sut deniz hakimiyet;,, . 
'o •kat \elson kspulaıı lcapamıtlı . 

/ '•ı 21 Biri~ci tetrioden berı(Tref-
,tll 11 1 i•r) Fransız donanması İmpa 

• 11 •to ı d 1 
",\!! ~İt r uğun yaptııiı mubare~eleı e 

r ~ş q,,;oı oynayabilecek mahıyetıe 
o ' illdi 

~' . 
re 

1 ~ A.ıkeri bir mutakaid ıEbukir» 
•n k 1 •onra Napolyo:ı Mısır topıa 

ı ,İ ~~ııııın •yokları altında titrediğini 
c~ ııo •~atlınittı' 
~o . . 

u~I• ~1, \ Frıfalgar den sonra iıe artık 
og 

0 
I~ 1,:rııpa topuklaııoda mahsur kıl

d.~ ,~~ cını anladı.• 
lı 1• ı•· v 0 JJ"' 1 · e çıkacak bir lııspu bulmak 
r ,ır ,'~ lfirittiği mücadele tam on sc· 

t 1 • ı' 

Pi 11 • urmıı~uı. Nıbayet bu kapuyu 
,ıı tılte • k 

eıı~', iıd re ona açtıgı zaman arıı-
,,ı' •' ' Sentelen in kay•lılılarmı 

e ''dil, 

l 1~'Polyon son günlerinde acı acı 
Yanarak: •n .. 

~'Ilı Utlln zımanımı bir deniz a- ı 
\i~ 1

1
•
1 •amalda geçirdim. Falıat 

"'tııı d d . t' S s,ye raslama ım,, tmı§ ı. 

t,1 ilffren kendi zamanına lıadar 
1 'ııııa 1 . ~. • o ıııuına !;Ok aıüteeuır-
1 ' 0ııu F td raos•nın Neieon u ya 
y 'Ilı~ diyoıdu. 

b'1 '
1

1"'•z: bir düşünce 
•ıj lıparatorluğua te§ekkülünden 
~~ • 

11 1fİliz Amirote ıinin bir tek 
••ııc . 

1-i esı vıırdı: 

'' Of' bebas•na olu,sa ol~un 

bir yüzünde aııa vatanla mlllt11m
lek•lerinin yolunu kuebilec lı: 

bir kuv•etin trş~klcülüne mani ol
mak. 

Denilebilir ki; lngiltere bugü
ne kadııt tarihinde denizlere ha
kimiyetini ishal ve kahu ettirrcek 
Hovard, Yellicoe Blake, Nelson 
Beotıy gibi adımlar bulmuştur. 

Yöz sene içinde (1588-1692) 
üç büyük muharebe ile ve sırasile 

Bankası 1906 senesinde kurmuş olduğu 

Kumbara usulünü tekrar yürütmeğe baş
ladığını sayın halka bildirir. 

Su iş hakkında bilgi elde etmek istiyenler 

Osmanlı bankası gişelerine baş vura-

1 bilirler. 6222 6 -8 

Zengin ve fevkalade proğramı iki büyük 

film birden 

1- Gizli eşkilat 
aşk,esrar , muamma, heyecanla 

muharebesi 2-Petrol 
dolu 

Merak la takip eılilen fevkalade güzel s~rgüzeşt fılmi 

İspanyol, Hollanda, ve Fransız do· --·--------------------------~, 
oanmalanoı mahvederek Avrupı Fenni nasihat ve bilgiler Bugün gündüz iki buçukta tenzilatlı matine 
denizleri hakimiyetini kurma&"a 1 
muvaffak olmuı ve bu hakimiyeti •• "Halk günü,, 

soııradan bUtün dıınya denizleri- Tifodan ve bütün Mikroplarla lıastalıklarJan kaçınmak için yağ- O/düren adam! 
ne de ttımil edebilmiıtir. ın ır l 11v ı yılı ır lı ıng- hir ş ıkılcl ı h ılll ı n ıyıııı v ı hak ki kayn~k 

Fakat Trıfalgar dan yüz sene- olduğunu daimıı. isbat eden 
den daha az bir zaman sonra Av· 
rupa devletlerinden bilhassR he· 
men hiç sabili olmıyan birisi-de
niz hakimiyetine göz koyanlar 
meydana çıktı. 

Alman donanmuı tonaj iti
barile dünyada ikinciliği kazHa· 
cık kadar ilerilcdi. 

Hatta birinciliğe bile namzet 
!iği koymu§tu. Diğer bir haylı ze
man sonra birliğini '.yapabilmiş o 
lan bu millet artık üzerinde pay
laıılabilrcek yer ;kalmamış gibi 
olan farka gözünü dikmi§ti. 

1898 de ikinci Giyyom İogil· 
terenin tekliflerini baş vekiline 
redettirmiş ve fU meıhur forıııülU 
ortaya atmııtı: 

"Almanyaoın iıtikbalı su üa
tündedır». 

Son zafer I 
Bu andan itibaren zar atılmıştı 

Ve içtinabı gayrı mümükün olan 1 
şeyi hazırlaımağa hoılamııtı. 

1915 ten itibaren :ıımal deni
zinde devriye gezen İngiliz donan· 
ması Tiripitz in donanmasının Al· 
man limanlarından dişarı çilcaıı
yordu. 

"İngiltere donanması sanki bir 
balyoz gibi Almaoyanın üzerine 
iomi§ ve onu ezmiııı. 

Bütür. Alman donanmaaı aaokı 
mevcut r<leğilmi~ gibi biç zarar 
vermiyecek bir bale ıokmuıtu. 

Almanyaoın donaomuını için 
haıcad•ğı yedi milyar h•fYÜZ mil· 
yon sanki şimal denizine atılmııtı. 
Tıpkı kuanlıkta bir adamı boğan 
gizli bir el gibi iogiliz donanma 
sı da Almanyanın boğazına sarıl
m;ş ve elini ancak düşmanını boğ· 
duktan sonra gevşetecektir.,, 

Bu eözleri ozaman bir lngiliz 
mebusu söylcyordu: 

Büyük ha ·hın ilk deniz muba 
rcbesi bir mubitikebirde Falkland 
adaları civarında oldu. 

l:Su muharebede Voa Spee nin 
donanması Amiral Sturdee ain u 
zun menzelli ıoplaı ıyle temamile 
mchavolmuştu. 

Alman donaumuı için ilk ka 
ra gün olan bu günden sonra onıııı 
ne~midane lıir hareketle Alman 
bıhriycsiııin [şrrefiai ıı.urtarmık 

için açık denizlere çıkmuına iki 
sene lazım geldi. Ve bu çıkış onun 
için son oldu · 

Yutlant muaharel>esi 

31 Mart sut üçbuçulı.ta Alman 
donanm•SI lngilizler tarafından 
göriildüğü zaman Amiral Beatty 
deıhal kravözörlerile Lippe nin 
filosu üzerine atılmıştı 

Dllşmanı kaçırmaması liiıımdı 
17 kolometredeo alete baıladı. 
Fakat bir ıaatlık bir mesafeden 
Alman donanmuınıi takbeden 
Sheer in kuvveti imdade yetişti. 

Sıkışık bir vaziyete düşen İ~· 
giliz amıralı, Yellicoe yi ve zırh· 
liıarını çoiitdı. 

s •• t dörtto. iki taraf kııvvetle 
1inin temamı da harbe tutuımuştu 
bir ç•lik yağmuıuna tutulhn İn 
giliz gemi~i Gııeen - Mary bir da 
ki karla battı. Onu Y odefoıigıble 

ve y JViocible ttkip etti. 

Ayran kaynak 
Suyundan içiniz 

Suları ynğmurdan bulanan pınar! ır fennen sabit oldu~u veçhile , ha
kiki ve derindeo gelen pınar suları değil, sathi pınarlardır . Bu sular 
daima kirlenir, bulanır, m ikroplanır, tehlikelidir. 

Bunun için suların berrak olanını s~çiniz, ve bu , sıhhatınız namına 
enmühim endişeııiz olsun. 6171 9-30 

Bunlardan ıoora Alman ateşi 
Amiral gPmisi olan (Tigreet le 
Lyon) un üzerinde toplanmış ve 
onu da delik deşik etmişti , Fa 
kat Amiral gemisi ateşe dev•m 
ediyordu . 

Saat altıya doğ.u birdenbire 
Gellicoenin ilk mermileri Alman 
dooınmasının üzerine yağmağa 
batlamıştı . 

Yeni İran kabinesi 
Frııii;Hanın istidası :.izerine 

yeni kahine Ak1y cem'in riyaseti 
altında teıelckül etmi9 ve meclis ' 
te itimat reyi almıştır . 

Şabyorda eski izerler bulunan 
b:r tepenin kazma işleri ilerle· 
mektedir . Biraz izer ele geçmiş· 
tir . 

Abkü..;ede şeker fıbrikHı ya
bütilo süratile kruvazorlarını kur-

t pılmı§ makınaların çoğu g-'lmif-

İmdad haberini alan Amiral 

tarmağa koşmuştu . ogiliz gemi-
ıir . 

!erinden bio, bin iki yüz kiloluk Hozishnda yeni ilk m ktepler 
obüs toıpiller Alman donanma- aç · lmıştır. 

Pek yakında : Sinema semasının bir harikası ! 

makineli adam 
6236 

17 -12 935 salı akşamından ıtilıaren Tan sinomasmda 2 !ılın birdun 

·- Göz kamaştırıcı drıkorlar, çılgınlık, gı,nçlık, ve heyet işte 

T unc vücutlar • 
Baştan aşağı renkli büyük Mizansenli fılınin gösterilmesine, bu akşam 

TAN Sinemasında 
Başlanıyor. Baş roldt: Ameı ikanın en büyük komedi yenlerinden olan 

Eddi Cantor 
Sizi iki saat daimi bir zevk ve neşe içerisinde bırakacaktır. 

llll.veten : Bir perdelik Miki Maus 

Pek yakında: FHA.NSİSKA GAAL, KÜÇÜK ANNE en son şaheserinde 
p:ö: üoerektir 

bugün gündüz iki buçukta matine 

sıoa doğru uçmağa ba9ladığı za- Reşitde kar tipisindım eılcek 6235 
man Alman Amiralı Lir ıey dü· kadın , çocuk 5 ,kiz kişi ölmilıtür. ! _, ________________ """I 

Asri Robenson 

şüoüyordu : kaçmak ... Çünl..ü ; Bu o • hiıde zelzele de olmuştur . -------·---
uilmek sıruı şimdi ile kendine !randa futbol ve atletizme çok 
gelmiflİ Koca koca gemiler mili- öoem vcrilmrğe b•ılıınmıtlır . 
b;§ gUmbOıtUlerle parçalanıyor, I Geçen hafta bir maçta İran Şehia 
çelik poolar ceviz kabuğu gibi şahı da bulunmuş ve spo,cu genç-
bavaya uçuyordu Diğer tarafı.o !eri teovik etmiş!ir . 1 

şimalden gelen daha başka du- Şırazd~ yeni ş•pka fabrilu~ı 
mao ıütunları da giıtilcçe yakla yıpılmıstır . Biı ( yeıli mallar ) 
§•yordu . Yellicoeoin bütün do · · ı kt 

sergısı ıç• 9Ca ır . 
oanması harekete g•çmişti . K d · · ti anunu me ~nıoıo sene er ı 

Bir logiliz bahriyelisi bu man· şehadd ema•at ( bilgel.r ) kısı:n 
zarayı if&de için şöyle demiş ( ) b h' 1 • k d b k ti. aot • ıs eııne a ar eş 11 -

, "S k' b' · k b • mı havi 1325 m~ddtsi mecliste •n ı ır cevız a ugunu . 
t ·ı ·L· t k tasdik rdılmiş ve mülhakata ılin us ura ı e ıı<ıye ayırmış ı .,, bl '. 

1 . ve t~ ıg o uomu§tur . 
Gece gelmışti. Von Sheer ka· l b k t bbü · ı ran an asının eş• sıy e 

raolıktan istifade edertık gemi· T b b' b 1 lct 
. . • rana ır or ea yapı •C• ır . 

leıını Vilhelms havene doğru ka 
l 
1 

çırmıştı . İngiltere filoıu bütün 
g•ce h.,p sıhasıoı dolaşmıştı . 

Erhsi gün ortada bir tek Al 
man gemisi kalmamıştı , Öglrye 
kadar bekledikten sonra lagilt .. -
re donanması yavıı yavaş ve da
ima ufukları gözetliyertk, her an 
harbe hazır olduğu halde logilte
reye doğru yol almıştı. 

Sov yet dik-iş_m_a_k_i· ! 

Yutland muborebeai lngilte 
renin deniz hakimiyetini bir ke
re daha takviye etmişti . 1ngiliz 
donanması üç dan<Si lcrovazör 
o'mak üzere oo btş gemi ve btg 
birı insan kaybetmişti . Ölüler a 
rasında iki Amiral ve 331 zabıt 
vardı . Fakat d•nizler bir ke · 
re dabı İogiltereoia olmuştu . 

Bugün: 

Herkes biliyor ki; bu günlen 
deuiz muharebeleri 1914-1916 
daki muazz•m d~niz savaşlarının 
ıartları içinde cereyan eıl~mez. 

Kara ve deniz uç•kları o zam•D
danberi deniz muharebeleri şart· 
!arını altüıt etmiıtir. 

500 kiloluk ve bir Obüs •Ür· 
etiyle hareket eden bir bomba 
her b.lde bedefı şakul, n vurmuı 
itibariyle obüsteo duba korkunç 
ve tehlikelidir. 

Sonra deniz ordusuna nazaran 
bava ordusunun büyük b1reket 

neleri acentesi 
Mağaz~mızın m:ıkinesti usta 

Melımedin ıııağnz~oıızla alAkn•t 
kesilrııiş olduğunu ve yerine başku 
bir ustu alıLğı:nızı muht"rem müş
lPrilerimize itıı.n ederiz.6 '39 

1-3 
__ ....._._........_..__ 

Adana Tecim ve endüstri odasından: 
16-12-1935 pazartesi günü 

yapı lan iotıhabat ııeticesinde ek
seriyet kıızanan ikinci müntehip
lekin OJa idare heyetiııi seçmek 
üzere 19 kAnunu evvel 1935 çar
şamba günü saat 15 de ı icerdt 
Odasına gelmoleri ılll.n oluour.6237 

kabiliyeti büyük hır korku değil 
midir? 

Denizde tefevvuku olan İogil 
tere henüz hava tefevvukunu te
min edememiştir. 

Mamafıb bir çok mrşbur tay 
yarrecilerin de dahil olduğu bii 
yük bir tcknisiyen dkarı umumi
yesi ltalya ılc logi[tere arıuıncla 
bir baıp vukuıında İngiliz dooan
m~sının yine vaziyete hakim ola· . . . 
cağı kanJatındadır. 

Alsaray sineması 
bu 

Feulrnldde 

... _.. -

akşam 8,30 da 
bir proğraııı hazırlaıııı§lır. 

1 - Canbaz,kuvvet oyunları, akrobatik danslar 
A- Yerde ve t~ı üzerinde canbazlıklar - Bay Rauf tarafından 
8- Kuvvet oyunları- M6şhur t~k kellu B·ıy Ali hrafından 
C- Akrobutik danslar-- Yaban sidünya 

2-Aradığım kadın 
l\lüm ·s•illeri ; 

Olga Çekova-Adolf wohlbrük 
Bu iki büyük yılılızın yaratt•ğı ve filmlerin incisi bu şah•ser en 

büyük kıymdı 

Bitmemiş senfoni 
Kahramanı olan yeni perlalt yıldız ve büyük rejisör Villi 

forsorıun tanıdığ 

" Luize- Ulriş ,, in 
Bu fılmde en büyük rolü almasile onun sanat kudretinden kuzaomıştır. 

ilave : Paramunt jurnal 
Gelecek program : KADIN PARMA~l 

Pek yakınde. : Bu senenin ilk Ttirkve filmi 

Define adası 
6234 
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!>ayfa 4 ( T ork Slıztl ) 18 ilk kanun 1 

iz mirde 
Köylüye toprak 

dağıtılıyor. 

İzmir - İzmir merkezine 
bağlı Cumaovası nahiyesinde 
Bulgurca köyü civarınd•, içinde 
bir çok köyler bulunan kırk bin 
artın geıoişliğindeki çiflik arazi 
eioin bu köylerdeki toprakııı ve 
fakir halka dağıtılması için vali
likçe tP-§ebbiilte bulunulmuştur. 

Ziraat banka11na merbun olan 
bu çiflik arazisi ıimdiki halde 

Adana Borsası Muameleleri 

ClNSl 

apıma ı pamu 
Piyasa parla~ ,. 
Piyasa temizi ,, 
iane 1 
Iaoe II 
Ekspres 
Klevlant 

PAMUK ve KOZA 
Kilo Fiyatı 

Eo az Eo çol. 
ır. s. /{, s. 

32 
28,50 
37 .n 

YAPAGI 

Saıılao Mikdar 
ıru,, 

Beyaz 1 --~ı--------1 
l-=-''-.,-------1----- -------------1 Siyah _ 

Ç 1 G l T 
banka tarofından idare rdilmehe- Ekspres 1 
dir. 

1 ;_-_~ı;:._n-_e~_-_-~-~~----~-----------~~·-~-..;:2~"'.~3-'-7~,'""5~-----ıı __ ~~--_-_-_-_-_-_-ıı~~--------ı 
K 1 Yerli "Yemlik" 2 25 öy llye dağıtılac~k olan ara- ' j 

2 · • b 1 '- '--"""--"-T_o_h_u_ı_nı_u_k~.,~..ı-~1~~5~~~-'-.;;;..~~.....ıı.-~~~~~~~-I z•aın parası orç anma &anununa .- -
göre, uzun taksitlerle alınacaktır. 

Geniş çiflik araziıi içinde bu 
luaan köyler balkı, burada yıllu
danberi ç flik sahibiyle ortalıcla

ma it görüyorlar ve yıllık gelirle
rinin yarısını çiflik uhibine n
riyorlırdı. 

Bu suretle aairet halinde ya 
ftyao bu havalidcki bazı halk da 
bu çiflik köylerinde ycrl•§tirile 
cek.tir. 

İzmir Ziraat bankuı, bu ç.flik 
araziıinin ne gibi şartlarla köylü
ye dağıtılabileceğini bankanın 

umum mlldiirlüğünden ıormuı
tur. 

Örnek tarlalarda 

Tarım bakanlığının Kadınhı 
nın Ladik, Karamanın Sıdırov• 
köyleriyle merkezde kapalı tarım 
okulu yanında örnek tarlalar seç
tiğini ve bu 1arlalarda tarımıal 
kınan (Zirai faaliyete) g.çildiği· 

ni geçenlerde yazmıştık. 
Tarım fen işyarı Sait örnek 

tarlalara cinıi otuza geçen hu bu . 
batı aaçtıruak merkeze dönmüı 
tür. 

Hububat ıslah istaayonlarıo
dan getirilen bu tohumlardan 
hangilerinin Konya iklim şartla
rınayarayı§lı olduğu n,etimin ıo 
nanda anlı§ılacak, köylümü·ı çe
şitlı hububat ekim Ye üretimine 
te§Yik edilecektir. 

Örnek tarlaları ıeçilişi, Kon
yaoın tarımsal hayatında yenilik 
ve geliıimin illıc atılımı sayılmalı 

dır. 

Habeş Kıralı sulh tek
lifi prsjesene cevab 

verdi . 
1 

- Blrlrıci sayfadaıı arlan - 1 

İstanbul: 17 ( Rıdyo) - Pa-1 
riıten bildiriliyor : 

Pariı gazeteleri avam kama- 1 

ruı müzakerelerinin ve Franaız 
eaylavlu kurulunun vereceği ka 
rarıo Lival ·- Hor teklifleri üze 
rind~ doğurmuı muhtemel akiale· 
ri tahlile uğ11şıyorlar . 
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" 
Mentar e 

Arpa 3,62,5 
Fasulya 

•-y....--u'"""la7f------·ı-----ı------ ----------11 
Delice , __________ , ______ , ___________ _. 
Kuı yemi 
Keıeo ınhumu 

.Mercimek 
Si sam 15 

lJ N 
-• Salih 800 

.~ D **• n 
J:> ~ -Düz kırma .. 

-725 ---· 

:Et= Simit " o ı:: ----,....-------;- '-------
:: ..= -• l..umhuriyet 875 
:><: !:! - " ı~7=75-·--I· 
"" ::ı 1---'-----ı ----------1 
r- "",_Düz krıma ,, 

Alfa ., 
Liverpul Telgrafları 

17 / 12 / 1935 
Sanıi.m P~ne 

K•mbiyo ve Para 
İŞ Bankasından ahnmı§tır. 

Hazır 6 40 ı--~L,,,_i_re'-t-~-----ı--~1,:....198 
1 inci K. V•deli 6 16 Raytmark 9 86 

6 15 ,_F~r_a~n_k'_'F~r~a_ns~ız~.,'----t-~-ıı---11 
2 inci K. Vadeli ,.- Sıerlin "lngili:t., 612 

1 __ H_i_nı-=.h...:•z:...ır _____ 1_
1
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1
_1 
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3
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1
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1 

Nevyork Frank "lsviçre" 

Define adası - Türkçe film 6233 

1936 

Yılbaşı piyangosu 
Biletinizi 

_.. Lüks bakkaliye kişesioden ..._ 
Osmanlı Bankası alımda 

-Alınız-
100 bin 50 bin ve 300 bin mü 

Gazeteler , lagiliz kabineıinin 
müzakerelerden muvafakatiyle 
çıkacıcağıoı ummakta fakat mil
letler cemıyeti konseyinin ıulb 

pıojealni reddedeceğiıii tahlil et 

mektedir ler . ' 
lıtanbul : 17 ( Radyo) -

Londradan bildiriliyor : Eden bu 
giln Cenevreye hareket etmiştir . 

ikramiyeler : 500 bin 200 bin 
kll!ııt . 

Ayrıca Notere tastik ettirilerek 50 ve 60 kişilik listeler tertip ve 
satışa çıkarılmıştır. 

Londra : 17 (A.A) - Dün 
Avam kamarasında İngiliz · Frao· 
sız projeıi etrafında kın bir mü 
zakere geçmiı ve Eden hükume
tin ltalyao - Habeş ar.laşmazlı
ğına bulunacak her türlü bal eure· 
tiein milletler cemiyeti pıktına 

muufık olmuı kararını muhafa 
za etlığini ıöylemittir . 

Hıb<§ imparatcru Royter a 
jaosına F ransızıu logiliz teklifle 
rini bitti yalnız prensip itiba ile 
kabul etmekliğimiz milletler ce
miyetine'va bundan böyle knllek
tif emniyet sistemine itimat ede
bileceklerini d61Dneo büt6n dev
letlere kartı bir hiyınet olacak 
il• . 

Şansınızı bu suretle de deneyeb lirniniz. 
ikinci liste 1/10 luk 30 numara 60 kişi ortaktır . 
Üçüncü liste 1/20 lik 50 numara 50 kışi » 

Dördüncü liste 1/20 lik 30 numara ve 1/10 luk 15 numara 60 ki~i 

1 
ortaktır . 6223 

12-13-14-15-18-20-22-24- 26-28-31 

Adana il ve 
caba öğüt : 

-
ilce • sayın halkına 

C1oını, kanını , midesini , iyiliği ve ekonomiyi seven her sayın Bay 
Bayanlara günlük tereyağı: 

Sade yağın arısını ve her çeşit peynirlerin yağlısını her an olıo· 
oomik bir satışla buyruğa hezır olan Adana Eski Buğday pazarı 

yolunda 144 sayılı Tecim evintle Yeşil Bursa Pazarı sahibi Ömer 1 
Uysaldan alınız. 6143 10-15 

.·DAo~. 
BiRiKTiRE 
RAl-lAT l;DbQ 

, - - Foto Coşkun ı Devlet demiryolları Adana aıtıno 
, letme müfettişli~inden: 

il 
' 

Gerek Amatör işlerini ve gerekse atelye işlerini 

ve her türlü Ağr:ındisman ve diğer bütün fotoğnıf işle
rini yapmağa başlıyan Coşkun Güven, hf'r gün sa
bahtan akşama k:ıdar açık bulunan atelyl'sinde saat 14 
den 19 kadar bizzat çalışmaktadır. 

Amatörlere mümkün olan bütün 
kolaylıklar gösterilir. 

Diş bekimlerine 
m Ü j de 

• 

Bütün Diş malzemesini lstanbul 
fiatına muadil olarak Seyhan 
Eczanesinden alabilirsiniz.6112 

21 

DİŞ MACUNU 
V~ FIRÇAN.l.ZI 

EC ZANESINOEN ALiNiZ 

UCUZlsUIC OOGRlllsUK 
5370 181 

il An 
20- 12-935 Cü ın gii 06 

m ıneli köprüsünün Rıpaj si 

yeei yapılacağından mezkOI 
rihte 6,7 ve 8 No.lu yolcu 
leri Hayd~rpaşa Bilecik kıt~ 
işlemiyeceklerdir . 

llu sel.ıPplc 18 -12-935 ,ı 
hinde Elbizd ın çokıın ıo01 ı 
19-12-935 tarih 'n le Fe~1

1 ' lı 
şadan çıkan ve ayni gün AJıD: 1 
çıkan 407 vıı MMsinden çı~1; 
No.lu katarlar!& devamı olsP 
katarlara Bılecik - HayM,1

1 
( Bilecik hariç ) arasındaki 11 ,!' 
yonlar için yolcu kabul edili!'( İl 
cektir Sayın halka bildiriri• lı 

---- v~ Doktor Ali Vasfi rı1 1~ 
tahzaratından: 

ı•' 
K•niumolsempl , kiniurıı0,~· I~ 

sıno-ferre, kiniumolphospb010.~ 1 
calcıum ampullori, cıılcıuıııg ,;fi' 1 ır 1 ı 
nal, ce lcıum~rr- rvescent, c9 

011 1 

çikol.t, cJlcc.umgrıı nüle ''~efil I~ 
cıumglokonııt , Hemogeo "' · t 

1 rı 
gen B an pııl ve şurup 8 rııo~ ~ 

selde karlsbadeflervesenio U 1 
satış yeri : ı 

Yeni Eczane,. b' '' 
1 i 1 1 

Bu musta hzaılar muk8~ rıoı~ 11 
lunan Avrupa mustahzor 

0,,ı 1 1 
formülleri mucibince ihz9 r 

1
,,d b' 

miştir. Fıyatları onlardan
1

Yr t( ıı' 
. . d d" 1 e \o 50 n ısbrtıo e r hvıın 1 r · 33 i 

znnede de bu1unur. 62 zl ,ııı 
14-18....... 1 

--·---~;;....- ~~ 
"dll•ll s 

Umumi nrşTiyat IJlU 

M. Bokşı b 911 

Adanıı Türk sözii " •' • 


