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Şar ıtadyomaada lik mıçlan· 
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rib yüzünden bütün mektepler kapatıldı 
• 

ltalya - Habeş savaşı etrafında 
İr kısım Avrupa gezeteleri habeşistanın aldığı bu 
aziyet karşısında İtalyaya hak vermek istiyorlar 

-----------·-----------luslar arası konseyinin bu çok çetin meseleyi kolay-
ıkla halledemiyeceği kanaati mevcut bulunmaktadır 

AB}"' j .. : 13 ( .A) - Huyter 1 
"~ 1 mu~ahirinden : 

•IQQ)Urıdılu tahminlere göre 

h 
mıntıkasında ilahe \e o· 

ud d .. 
ld u u ara ınd& bulunan mab-

th)'~ \e suyu bol olın mınlaka 
1 

ede olaa ytgane mıolaka-
:dtJ Bu civar d•ğlarıotla gı<lai 

•ler \e m .. nbaların azlığın· 
•n. dol•yı Erifıedc lıarab telıli 

ı,'81 •0~madı~ı zınnediJi) or · öy-
lldıgıoe .. l .. 1 1 , lbal' gure >ugun tı ) a o 

tJoo1 
tde 1000 ,e Eriırede 30. 

.... d tılyan mli tem\ek~ a krı i 
de' 1

1
r · Karı ıklık olduğu takdir· 

,u onuncul led l ar omalıya nakl-
ı er kin ve 1 • ., 

bia h )er ~rıoe E•itre 
M.et ıvaeı daha iyi olduğundan 
lir .eoropol •~keıleri getirilebi· 

llıbc ku ı . 
fılde 2.00.ooo'v~t. erı bazı ınaha-

Boma : 13XA.A) " Huyter • 
ıjan8ı nıulıahirinden : 

İtalya dıı i leıi hakanlagıoın 
heynnntıııa gör~ Jıalya lıiikfıme 
ti 35- t 29 hadi ioden dola) ı 
Hahr,. hükfımroti nf'zdindc pro
testoda buluonıu~ ve hunu yapa· 
rak tazminat istemek lıakkıoı 

ınuhnfnza <'i mi~ ir . Protesto 
umumi mabiyrtte \'C t,.f erruatsız 
olarak }npılrnı:.hr . 

LonJra : 13 ( A) - resmi 
1ogiliz bahcrlerioc göre ltalya 
hükfiuıeti Adisahabadaki sefe
rini Habeş ibük1imeti ile ihtilaflı 
olan mmtakada lıucludu tesbit 
edilmesi için müzakerelere haş
lamıga memur etmiştir · l\lüz. 
kere edilecek me' ıubabslardao 
birisi hududdı yeniden çarpııma 
tehlikelerini asgariye indir· 
mek için uyuşmalar yapılmış 

Homı : 13 (A.A) - Huytcr 
ajan ı muhabıriaden : 

Re men beyan olunduğuna 
göre Adi ıbıbıdı deum edil 
mekte bulunan müzakerelerde 
ehemmiyetli hiç bir inkişaf gö 
rülmemiştir . 1taıyaa metalibi 
uin arın mahiyetine dair çıkan 
a ılsızdır . iki fııkaoın seferber 
edilmesi keyfiyetinin tedafui bir 
tedbirden ibaret olduğu bir de. 
fa dıha teyid edilmektedir . 

Adi abıba : 13 (A.A) - Huy· 
ter ajan ı muhabirinden : 

Hudud hıdi clerine dair ne r· • 
oluııan resmi tebliğe göıe Ogu-
bi Habe)' garnizonunun hiç bir 
taarruzda bulunmamı .. olduğu bil
diriliyor . Bu garnizon binaena
leyh 2 şubatta 1talyaıı kı
tı'atıuı ku atmak teşebbüsün . 

de asla bulunmamıştır · 29 1 35 tdiJ k . kı .. 1 olarak taJımin 
me tedır. 

tır . - Gerisi dördılncıi firtikde-

~Fı;::b-::------------=-~·--------·._.-------------------a rikacılar birliği G b 1 
lll~hkemeye verildi ri sa ğını karşısında 

Bir ID .. dd 
"F'ıb . u etten beri şarımızda Ş d k b k bf b h l.J. 
ru rılc•cıl1r biıliği,, diye bir ku· arımız a i ütün me te er ir ana 

lb Vardı B k 
~:k1 ürnlerin~ •y~ırıu~~.~;; t:~::n tatil edildi ve grib, haber verilmesi 

ettj~· 1 b h k d ••laııld,~·1 y~~· a~J~raşdırmılardın mec uri astah lar an sayıldı 
kı1111 b • ıçın vı ayet yüce ma-
dei u kur.,mu Cumhuriyd mü<f· ----~-------·--------~-

uınu .... ·ı· .. .... ı ıgıne vermiştir . 

Karahan 
..,•rkez icra komitesi 

azahğına seçildi 

Li,/doekou : (A A) - ovyet 
~ığı Ankara büyük elçi i Karahan 
.... "ht İtti hadi merkezi icra ko 
""'lts' t•b 1 tzalığına seçilmiştir · Ka· 
YQka: ~~~ı .zırnanda Ankara bii 
tir lı;ıhğıoi mulıaf ııza edecek 

'-7 -------

Şarımızdı griL b11tahğının 

salgın bir halde bulundbğu ve 
hu ıalğmmın bilhassa mekteb ta
lebereri arasında kötülüğünü gös 
terdiğini iki üç gün öaceki ga-
zetemizin '· özenler " sütununda 
kısaca imlemiştik . 

\ ak ·ayı uyguo olan bu ne§ 
riyatımızı da gt>z önüne alan 
umumi bıfaısıiha komisyonu dün 
toplanarak Şarımız da ki ilk \ e 
orta bütün mektebll'rin hu ayın 
yırmi üçilncii Cumartesi gününe 
kadar taUil edilml'~İni onaylamış-
tır 

Umu mi bıfııssibı komisyonu 

Yeni televizyon cihazları 

<//ı :'ion :umun/arda j 11!Jillcrcd. icaclt•dilen bir llt'l i .lcl~ul:yo~~ 
, u ı 11:a/ fon şekilleri gayl'l nei olurnl•, lm resimde yoruldu 
{'' b/rfm<Jc al.s llirm lı/edlr. fiörulcrı resim bir /.0~11 meyda· 

1:
1
;

1clo all<trw lurumw u rok u:aklardan canlı bir suretle gos-
lll<:/, lcdir . 

yarın tekrar bir toplantı yaparak 
bu salgın karş11ınd11 hılkın top· 
lu hulundutu kahve , gazino , i· 
nemı ve tiyatro gibi umumi yer· 
lerin de kHa bir müddet için 
kapatılması mevzuunu göıü§ecek 
ve huna dair de bir karar vere· 
cektir. 

Vıliyet makamının bütün 
ehemmiyetle r~b önünde bulua
durduta bu grib ıalgını karşısın
da , bu ba1talığ'ın daha çok ge· 
aitlemtaine enrtıl olmak düjÜn· 
cesiyle ulusumuzdan istedıği yü
küm için de ıu buyruk verilmiştir: 

Seyhan Valiliğinden: 
Adanıda Grip b11talığ'ının 

fazlaca bir surette devamı dola· 
yısiyle iş'au alıire kadar hu hasta
lığın ihbarı mecburi baıtalıklar 
meyanına idhali umumi bıfı.111ıh-
hı kanununun 64 üncü maddesine 
tevfikan Sıblıat vekaletınce emre
dılmiştır . Bioaenıleyh bugünden 
itibarrn Grip bastalığilc Grip 
şüphe i olanlar ve bunların ibtıla 
tntıuı Bfağıda esamisi yazılı olan 
lar tarafından en ya"ın Karakol 
veyahut hizıat Sıhhat Müdüri} e · 
tint' iblıarı keyfiyet eylrmeleri 
ilan olunur . 

icrayı Saoat edr:n bilumum 
Tabiblcr , Uı TabiLleri , Ebeler, 
Hastane Baş Tahibleri , Mckteb, 
fabrıka , Jmulôtbarıe \ ~ ba) ır 
oıüesseaeleri , ticareıbauc • l\Ja· 
ğaıa , Otel , Pau iyon . Hıın , 
Hamam . ,lJapsaue , sahip ve müş· 
terirltrile Müdürleri , Aparln1an 
wau kapucuları . Bulunduklan 

mahallerdeki köy ihtiyu heyetleri, 
Ölü ) ikıyanlar vr ıauıtlırı icabı 
bu lıasıalığa muttali olıalar lara 
fuıdın dcr'akap teblıg ve ihbara 
mecburdurlar 1 1 

General Klzım Özalp 
Aydın.da tetkiklerine 

devam etti .. 
1 

1 

Çarşaf ve peçe yasağı 

Aydın: 13 (A. A.) - Kurul· 
tay Ba kanı General Kazım Özalp 
bngiin saal 13,30 da şehrimize 

gelmiıtir. Aydın durağında s•Y
lavlarımız. Vali ve hükumet er-

1 Dünkü Şar Meclisi, 16 Martdan sonra 
Şanmızda çarşaf ve peçeli kadınlardan 

1 para cezası alınmasına karar verdi 
kAzu Belediye, Fırka ve Halkevi 
durumları askeri müfreze ve bir 
çok halk tarafmdan karıılandı. 

Geoerıl Ktizım Özalp. önce 
hiıkumet konağında Valiyı, son · 
ra dı sıra iyle Belediyeyi, C. H. 
F. Halkeviui, Mevki kumardao
lı~ını ziyaret eUi. 

Halkevi çalışmalıriyle yakın· 
dan a1akıçar oldu ve Halkevi 
tıyalerin<lrn izahat aldı. Sayın 
konuğumuz şerefine bu akşam 
Hükumet konagında bir ziyafet 
verilecektir. 

Ün· versitede ecnebi 
dil mPselesi 

İstanbul 13 ( A.A ) - Bu se

ne üniversitedeki ecnebi lisan 
derslerinin ikinci s6mestir mUd-
detinc~ de devam1nı karar vt.ril· 
rılittir . 

lspertada açılacak gUI 
yağı fabrikası 

Isparta : 13 (A.A) - Lef se 
nelik sana} i proğramını dahil 
olub sehrimiztle yapılın gütyağı 
fabrikasınm inşaatı hmımen bit
mit ve makinaları diin istasyon· 
'•n f ıbrikayı gelmi§tİr . Y alcıo· 

da moot•J itine ha~lanacaktır . 
Cumhuriyd devrinin bflyllk eser
lerinden biri olan bu fabrikanın 
inşaaı muhit halkıaı çok aevin-
dirmi§ ve Türk pJyığıaıa inici· 
şalını temin etmiıtir • 

Yuğuslavyada buğday 
inhisarı 

Bükreş 13 ( A.A) - HBkii· 
met buğday ticaretini inhisar ılh · 
nı almak ta11nurundad1r . Ar 
guıun yaıdılclıranı göre huıuıi bir 
kurum bütün buğday mabıulünll 
vagon Jbıtını muayyen 30,000 
ley bedelle 11tın alarak gerek dı· 
bildeki istihlak için ve gerek ihraç 
oluumalc üzere tekrar ıatıcakttr . 
Buğday inbi11rı devlete mllbim 
bir i"lir temin edecektir . Burıa 
kartılık hüldimet petrol teker ve 
kahve inhisara hakkında eaki mı· 
liye nazın Slevesko tarıfuıdın 
tasarlanmış olan projeden vazge· 
çecektir . 

ar meclisi düa &ğleden ıon
n saat onbe§te Turhan Berike
rin ba§kanlığı ıltında toplan
mı§tır. 

Eski zabit özü, ıbri Gül ta· 
rafındıo okunarak onaylanmıı 

ve bundan sonra mıddeleria mfl· 
ıakeresine geçllmiıtir. 

Birinci 933 m•li yılını ait 
kıt'i he11bın kabulüne dair en· 
cllme-n m11bataıı idi. Bu maz
bata bıkkındı Baıkan izahat 
verdi ve ittifakla onaylandı. 

İkinci madde ahırlar hakkın· 
daki ıihhat encümeni mazbataeı 
idi. Bu mazbatadı, vaktin pek 
d1r oldutu ve bunua daba uaılı 
bir surette tetkikat yıpdarak ra 
porun verilmesi için zımının 

uzatılması isteniliyordu. Bu da 
reye kondu ve böylece onaylandı. 

Üçüncü madde, çarşaf ve pe· 
çenia kıldırılmasını dair kanun· 
lir encllmeniDin maıbatua idi. 

Üyelerden Coıkua, V ellbi 
ecib, Baki, Raıim sös alarak 

çarşaf ve peçeaia biran önce 
kı1dırılmaaım ietediler. 

Batkın Turhın Beriker çar
§ıf ve peçe giyenlerden ceza 

Bir cesur gemici 

Londra : 13 ( A. A. ) - loaaoi · 
yetperver cemiyet tarafından ko
nulmuı olan Stanhop altan madal· 

yası senenin en oeaur hareketini 
yapmıt olarak gösterilen bahriye 
zabiti Hug Risardsona verilmiştir. 

llieardson ikinci kAnun ayman ko 
ranlık ve fartmab bir sabahı Volf
hund gemiıinde iken bir gemicinin 

Jenize düştüğünü görmüş elbisesi 
iJe hemen denize atlamıştır. Gemi-

ciyi ilerde duran bir tahlisiye si 
midine kadar götürmeye , boıuna 
çalıştıktan sonra zabit tahlisiye 

simidini gemicinin yanma kadar 
getirmiı nihayet binbir miitkülAt 

ile bir sandal taraCından kurtarıl 

mıştır • 

Parisde yiJz bin kişilik niimayiş 

Gererı yılm 8 şııbalında-p;;;:;sdebı1!Jıik bir llıtlldtb;jİnrığı~l
muş , lw/A parlmnnılo!J<ı /uicum rlmiş lJe im ln!Jllllf kabinenin 
s11/rnillc ncllct•lenmlşdf . 

Bu yıl 0111111 ıııl<lömimıi Pariste bııyıik te:.ahuraia 11eslle ol11mı, 
/ıu/, limt>lin aldıflı sıkı tı•dblrlere rafimen yıizbln kişilik bir nıimaylı 
yapılmıştır. Birkaç gı'iıı önce leli}raf haberi olarak lafsildtını vcr
diljimlz bu hddiseye ail yukarıdakl resim, mımaylıtn pek a~ us·. 
lu ~cçmedlğlnljlesblt.edlyor. . 

ıhnm111 bıkkanda zabıtıi bele
diye talimatnımeaine bir madde 
eklendiiini söyledi. Neticede 
muhtelit encümenin e1ızl.ıta11 
reye koadu ve ittifaklı onaylan· 
d1. 

Buna gôre, 16 mart 935 ta
rihlnde11 itibaren ıarımızda çar
ıaf geymek ve peçe kullanmak 
yasak edllmtıllr. Bu yasağa ay· 
k1rı hareket edt'ceklerden para 
cezası alınacaktır. 

Dörd&ncll madde: Belediye 
Baıkamna bir ay iıiD verilmıai 
hakkında Bıtkınlıtın dilek kl
Aıdı idi. Bu da reye konarak 
ODaylaı1d1. 

Beıinci madde: tum&ll ola· 
r1k alt0ın beledi re1imleri hak
kında daimi encümea masbata• 
idi. Baıkan Turban Beriker bu 
huıuıtı izahat verdi ve reye ko· 
narak eecftmuin dlleA\ gibi 
onayludı. 

Altıncı madde; Sıvlavseçileo 
üç ızadan birinci reiı vekili Ke
mal Kuıun we yuganlardan Es 
mı Nayman ve ve Cawid Ural'ıo 

- Gerlıl ıiçüncü flrtlkde -

Dil devriminde 
Adana va çevresi .. 

Yazan : Taha Tora1 
Ulu11I kavgada dilfmanı ilk kaı

ıunu atan Toroı çocukları, ~e ilk il· 
kıılıyıa da Altun ovaydı ! .. 

O ku11un ıeai kısıt bir kını ık 
bir pamokl• ıilen, yaralı ve yıaık 
yürekleri en ıihirli eöylevile seri 
leccn , acı göı Yatlarını ve ılık &er ... 
Jusgın gilnetilc , doyumlu :ıibl'rite 
kurutan bir harikaydı ! TorOllardaa 
bir kartal basile kayan o 1et Çukur· 
ovamn ıhk MımHında bnadandı •• 
Bu gerilen kaaıdlar Akdenize Olldl• 
ıü ıUm bir 11h1' ıundu ..• 

Bu öyle bir ıeedi ki; yallan bir 
günde, yollan bir hızda ıeride ba· 
raktırdı .. Bu öyle bir nefeadi kiı 
da&lar ioiııe yen: kıp.nar, deai8 oaa 
çok usaktan tanırdı . ! 

Bir gün o ıcıin ıon percleai b
mirde tatla bir denisin Adanı punı• 
ıu k.dır beyu dalgalınndı itidl&. 

•• • 
Her denieimde öncil Adına öko

uomi eavııındı da, Ktlltlr aavapa· 
da da ön olmıldık onurunu bırak· 
mıdı .. BugilnkU dil devriminde de ... 
neli .ahtkanhtıa iılerini görftyoroa. 

Geçen yılki derlf'.me 11va11nda 
( Seyhan ) v~ ( İçel ) diler keatler 
araımdı parmaklı ıö terilir ve göme 
batar bir yer aldı. 

Bugüaki yeni dile öıeniıte de 
öz Adana çocukları öı tilrkçe keli· 
me-leriui kullanmakta derin bir duy• 
ğu ile yol alm11ktadar. 

Arab dilinin Acem dilile Çll'pll-

1111 bir 11vaı alanı olan Adını çew
rrıi, bu amaaııs yı&ıl•n, en gilli ye
ri ulan 'J'oroıılanna ve c111 evleriae 
ıokm11mııtı .. Bugün Torot'un bıap 
köyünü geaereenia tnlemiz bir diliD 
Uz kelimelerini dinlersiniz! 

'l'oroılllf kadur eski olan bu köy. 
lerin im öz dili yıllarca zindandı 
yactıktın sonra demir kap111aı kına 
bir kahraman tut11k gibi fırlımqaaı. 

Bugün onun kırdığı küflü aDOiı 
ve demir parçalınnı Arab'ın kumbJ 
çöllerindeki ve Acem'in aarp ~ 
nadaki hırab türbelerine P91mtıkblll; 
olıua diye geri -nderiyorua!. 



f < l . .-

Flandin ı~~a, ·heler ; 
cİiyor il --

•• . ... .. . ..... 

G.eçe~-;. 
b bakanı Flandin ' . • 

Fransız aş 1 . o··yıev-
... .. 

Ru;;.,;, mücadelesinde 654 hayvan 
ilaçianmış v.e gözden geçirilmiştir. 

Şarımız hapsanesinde 

Haklartndaki hüküm f as dik 
edilmemiş dokuz ölüm 

mahkomu bulunmaktadır 

. td g"u Jır s 
Jradyodn vermış o ul dolnyısile 
Je Londrn anlaşma arı östermiş 
ingı'lterenin Fr.nnsaya g hah-

). ·· aharetten olduğu değAr ı muz 

setmiştir:. d sonra bir müd 
tlatib bun on .. lemiş oldu-

dettenberidir, borışı oz n do 
bahseden Almanyonı 

grundan . ı olup olmo-
·ı b:tıdA samını 

bu dı e~· , "le ılo ispat cdohilo-
tlığıoı, bu ,•osı. . 
ğ. i söylomıştır. 

ce ın b L .. bundan sonra de. 
Baş oaa , 

miştir ki : 
" Bu büyük ulus , Avrupomn 
. kurulucı horoketinde serbest 

yetı1 " l . .. l 
h.. 01arak. kendine l \ışen Ole-

VC ur . . 
vi erine getirm'3k mccburıyetın-
dJir. ileriye sürülen hnvo loko.r. 

ha\,0 savaşı kllbusunu orta noeu, · 
dan knlchrocoktır. 

Hepiniz hilirsiniz ki son. yıllar. 
içimle Almnnye,silahlarını l?ır haylı 
çoğaltmış , kendi kAn~isinı Vğersbo.y 
muahedesinin yiildemış oldu u ır 
çok kayıtlorın dışarı ma ~·ıkmıştır. 

Bu emrivaki korşısında ne yap
malı idik ? Hemen hiz dP. ulusların 
sırtındaki bunctı yükler yetişmi
yormus gibi silAhlanmn yarışına 
girıp sonunda iki ulustan , yohut 
iki gurııptf\n birisinin ortadan kalk· 
masıne mı sebeb olmalıydık ~ 

Fro,nsa baı ış istiyor . Biz, eli
mizden gelen hor çareye başvura 
rak barışı korumak ve savaşın 

önüne geçmek llılPğindAyiz . 
Bir daho söyliyelim ki Fron

unın istediği ve J..ondrada yaptığı 
budur . ,, 

Bundan sonra tiırlü unloşma· 
lardan bahseden Flandin , Ulus
lar derneğinin bütün bunları kon
trolu alımda bulunduracağını söy 
lemi ve d~miştir ki : 

•ihtimal ki günün birinde-Bi
zim şim<liyo ko.Jar daima ileri sü
rup müılofae et\İğimiz- Uluslo.r
arosı bir polis kuvveti kurmak 
ıeklindeki Fransız tezi zufıır kezo 
nacaktır. lngiliz tlo tlnrnnız ıllnh
lırnmenın lnhdid edilmesi yolun
<laki dileklerimizi tekid etmemizi 
bizdım istediler. 

Bunu büyük bir zevk ile kabul 
ettilr. Uzun bir müddet , gayet az 

muvıflakıyet elde ederek üzerindede 
çahştığınıız bu sild hların tahdidi 
meşe1esini istiye ietiye konuşmaya 
hazır bulunuyoruz. 

Bugünkü acund(l daimi surette 
tayyara bonıbnlarının tehdidi al
ttnda yo,amak gl'rçek· bir cmni· 
ye& h vası İçinde ynşamak demek 
dPğiJdir . 

Bu, fln hızla diişüniilecek mese
ledir. Çünkii tayyare süratinden 
ötürü tn tehlikeli silah olmuştur 

Barışı özliyen lıi{' bir ulus hu 
alıı~dı altts ve geride kalmayı orzu 
~demf'z. 

Bundın Jolıyı hu tehlikeyi or
tadın kaldırm•k ;için tesirli ted · 
birler almeğa beıır bulunuyoruz . 

İnrilttre d~vleti, baııt yapıla· 
cak hızlı hir hücuma , santa ya· 
pılacak bızh bir hücumla kuşılık 
verilmesi dilt•iinde olduğunu açık· 
dan açığa bildirmiıtir . Avnıpa 
kuvetleıiuin barııı kurumak yo 
ıund• birleşmeleri barışı kuıumık 
için öyle üstün bir :v.rJ•k vücüde 
ie&iıecektir ki buouu lkarıısına 
hiç bir kuvvet çıkm•ğ• kıyı,amı 
yacaLtır · 
B suretle Avrupıuın en kor kunc 
te~didler inden birisi ortadan kalk · 
mı§ olacıktir . 
B dan başlca İogiliz dış.,ı iılu 

uk:D ında Radyoda söylediği 
hı aoın k 

"b" bava kuvtetle:riain baraşı u-
gı 

1
' lr e tecayüzü durdurmak yo 

ru•• vlbirliai etmeleri ülkelerde 
Juoda e • • d kırkı . 

• t" en dileklerın e u eu· 
aavaı 1• ıy •-

• L utmıöa yol ıçıc••llr . 
pı .ur • 

Yine bu yıl içinde 4458 muhtelif 
cins hayvan iğdiş edilmiştir .. 
Geçeıı 934 yılı içinde, vilaye· 

timizdc yapılan Ruam müca· 
deleıiyic safat ve ilısa işlerini 
Baytar miidürlüğünrlen aldığı· 
mız istatistiklere göıe aşa~rıya 

Şarımız hapsanesiode 383 er
kek, 2 kadın mevkuf, 29 erkek, 2 
kııdm gayri lastikli hükümlü, 77 
rrkck, 2 kadın ağır ceza malıkü· 
mu, 1 Ol er kek ve 6 kadrn fidi 
bükümd o, 11 erkek ve 1 kndın 
verği borcundan mabhus bulun· 
mJtktadtr. 

yazıyoı u:t: 

1110/933 tarahindeu itibaren 
yapılın Huım mücadelesinde at 
ve kısraklara tatbik edılcrı male· 
in'Je göz muayenesinden g('çiıi
len e rk \'e kıtırların yekunu 
kazılara göre §U ıurctle tcsbit 
cdilmiştiı: 

1 
işler bir haytari mücadele reiıi, 
bir baytar müdürii, hir merktz 
mücadele baytarı ve lıir Belediye 
Dörtyol, Osmaniye \C Kozaıı'da 
bulunan baytar ve mun\İn bay
tarlar tarafından yapılrrıış olup 
bu işleıe hu yıl içinde de devam 
olunmaktadır. 

--~-------·--------~-
934 yılı içinde 

Bunlnıdan altısı çocuk olup 
ayrı bir koğuşla yatarılmaktadır. 
yine bu mılıuuslardao sekizi is 
yaa suçuod n ve biri de yol kes 
mek surelilc adam öldürmek su
çuodao dokuz kişi ölüm cezaaıoa 
mabkfım bulunmaktu olup bun 
lar hakkındaki büküm temyiz 
mahkemesince benilz lesdik edil· 
memiştir. 

Adana' da: 1 
2'186 at ve kısrak, 37 katır 

Vila:,.etimizde 64947 baş 
hayvan ke°'ildi 

Bu mabbuslardan 593 ne her 
gün aabahları 960 gram mikda · 
rında ve yalnız ekmek verilmekte 
olup bunlardan otuz altısından 
2548 numaralı kanun mncibincc 
kendilerinden yattıkları müddet 
çe verilen ekmek paraları alına
caktır. 

\C 350 eşek. 
Kozanda; 
'170 at ve kısrak, 1 kıtır ve 

507 C§ek. 
Osmaniye' de; 
947 al ve kıarak, 5 kıtır ve 

121 e§ek. 
Dörlyolda: 
1321 at ve kısrak, 81 katır 

ve 192 eşek, 
Buaa göre vilayetimiz mer

kez:ve merkeze bağlı knzılann
da 5224 at ve kısrağa maleio tat· 
bik t<lilmiş ve 124 katırla 1176 
eşek göz muayenesinden geçiril· 
miştir. 

Sıfat işleri: 
~ınmıza 934 yalı içinde Met· 

cimek aygır deposundan getiri
len muhtelif cins cin ve ırktaki 
aygu !ardan 157 kısrağa sıh t 
l aştırma ) ameliyesi ve 21 <lane· 
sine de eun'i sıfat yaptırılmı~tar. 

Dör tyoJ kazasına gönderil ıı 
hç aygırla 82 kısrağa ve bir mer· 
kehle de 5 kısrağa \ ' C Kozana 
göodcrilea iki aygırla 99 kısra 
ğa ve.Osmaniye'yc göııduilen 
nç aygırla 147 kı rağa safat işi 
yapılmıştır. 

//ısa (iğdiş) işleri: 
Yine 934 yıla içinde arımızla 

kazalarında 3375 boğa, 311 at, 
38 mın<la, 126 koç ve 208 teke 
iğdiş edilmiştir. 

ilayetimiz içinde bütüo bu 

Saylavımız İbrahim 
Vılayehmiz saylavJıırından 

İbrahim Aukaradan şarımıza gel 
mit ve dün matbnamıza da gele 

rek yaıı yaun arkadaşlaranıııla gö 
rÜ,QJÜflÜr • 

Sıylıv lbrabim dün Ceylıırıa 
gitmiştir . Oradan da Osmaniyr) e 
gidecektir 

BaGlarda ağaçlar 
çiçek açtı 

Bağlardaki lıadem ve zerdali 
•ğ•claıı çiçek açmıştır. 

Ben kendi hesabıma, böyle bir 
~lbirliğıne çağrılan öteki devletle· 
rin hu işe girmekteu çekiııtc~kle 
riui ummam. Falcatbiz, logiltere 
devleti ile cevablar alınıralınmaz 
tarafın birbiriyle a1'ıl daoıımaaına 
da kararlaıtırmış bulun yor uz . 

lnğiliı ve Fransız uluılorıoın hı 
va savaşına kar§ı latmuı oldukları 
bu ccbht', genel bartfı korumak 
yol'unda atılmış kuvvetli bir ıdım· 
dır. 

Bundan Fraasızların ve bütüu 
barı~ azJiyen ulnsl1rıu memnuo 
kalması ıur ktir ... ,, 

Geçen 934 yılı içiod~ Adana 
ile diğer kazalarımız kaoarelerin 
de keıilen lııyvao mikdarlarıoı 
ııağıya yazıyoruz : 

Adanada: 

2067 sığu , 198 dana, 80 man
da 1 50 manda yavıusu , 30987 
koyun , 62 kuzu , 6428 keçi · 

Karalsallda : 
6 aığtr · 12 koyun , 415 keçi 
Kadirlide : 
7 sığır 1 203 koyun , 97 kuzu , 

921 keçi ve 119 oğlak . 
Ceylıarıda : 
323 sığır , 6861 koyun , 784 

keçi . 
Osman/yede : 
81 aığır , 88 dana , 1 manda 

yavrusu , 1821 koyun , 26 kuzu , 
1911 keçi. 

Bahçede : 
4 sığır , 134 koyun ve 457 

k'çi. 
Dörlyolda: 

350 sığır 617 dana 779 koyun, 
157 kuzu . 2236 keçi ve 337 oğ
lak . · 

Kozanda 
5 sığır , 5 daua , 568 koyun , 

11 kuz\.I , 3028 keçi . 
Pckede: 
3 sığır , 20 koyun ve 668 keçi 
Buna göre vilayetimizd~ 934 1 

yılı içinde t<•plan yekün 64947 
baş h&yvaıı kesilmiıtir . 

Konareler dışında ve kaçak 
olarak kesilea hayvanların yekunu 
buoa dıthil degildir . 

Saimbeyli kaza ında kr ileu 
hayvnu mikdarı bildirilm~cliğin . 

den bu kazı da ne kadar b:\yvan 
kesi 1diği belli drğildir . 

Kendilerinden ekmek patası 

alan"cak olaolnrdın battaneye 
yatacak bir kimse bulunursa yev 
miye ltuz kutu~ hastane Ucreti 
vermek mecburiyetinde buluna
caklardır. 

Hapıane içinde ayrıca bütüu 
konforu ve malzemeyi haiz onbir 
yatakh bir revir bulunmakta olup 
bıfif hastalar burada yatırılıp te· 
davi edilmektedir. 

Hükumet doktoru her güo sa
bahlan hapsaneye giderek hasta 
mabbuslaıı mua)ene etmekte ve 
lazımge.leaı ilaclnrı vcrmd<tedir. 

lmal<ilhane kısmuula : 
braagozhfioenede 24, kundu

ıacılık kısmında 31 ve çorabhfioe 
kısmında rla 17 kişi çalışmakta

dır. Bu kı ımierda çıkarılan işler 
halkın son derece rl'ğbetini ka
zanmaktadır. Bu gün şaıımız bap 
snnesinde bulunan malıbuslarıo 

bemem yüzde s"kıen beşi yeoi 
harfleri okuyup yazmaktadırlar. 

Zer bank mensucat fabrika
sı muhas(lbeciliği 

Şarımu. Zerbenk mensucat 
fabrikası mubnselHci vekilliğine 
bu fahriknoıo muhasebeci yardım · 
cısı HasBn Özdil tayin edilmiştir . 

Fabrikanın muhasebecisi Sad 
rettin Aııkora Ziraat bankası 
umum müdürlüğü seyyar kontrol 
memurluğuna naklen tayio edil· 
miştir . 

~--------------------------------------------------~ 
Halk evimizde 

Komita seçimleri başhyor 
llolkovi Başkanlığından : 

l lalkevi tolimatnaıııcsinin 17 iı ci matld· sine O'Öre koınitu iıy C'liklcri 
sedmi oşoğıdn gö terilen giın ve saııtlcrdo llellrnvi salonunda yapı 
laca~tır Şubelerdo kayitli uyolerin şubelerine nyrılon seçim gün ve sa
otlcrın<lo hulunmolorı bildirilir . 
1\oın;ın adı 
l\öycüliik 
(),], Tarih , '?dobiynt 
Güzol sonatlar 
l lolk dorsanelori vu kurslurı 
İçtimai yardım 
l<ütüphane ve neşriyat 
Temsil 
Spor 
Müze ve sergi 

Seçim günü 
19/Şubat/935 

)) 

)} 

20-Şubot- ., 
20 
20 
21 
21 
21 

Sıoçim saoti 
10 
18 
19 
19 
17 
f 6 
18 
17 
16 

Adana ll~lkevi Boşknnı namına C. H. I•' 8eylıon 
Vıltıyeti hlarc lloyeti reisi ''O Aksaray Snylııvı 

Örge Evren 
\.....,-..ıılll!!!ll!'l~'!'Pll!l~---..ıı ..... -. ... __________________________ .I 

Cuma günü biiyük ş~hlr 
bayrak koşusu yapılıyor 

-- - beri ol~ 
Yıllardaıı 'loPJ:ı Atletizm heyetinden: de kı"ınet ,er• 

191
, 

ne ' fı1t ~ ~ 
1 - 1 Mart Cuma günü sa- bahsi öyle me~ diY,,,-, 

bableyio saat onda Torosspor ku lim veya san• btr ~ 
lübü önünden başlayacak olao si uğraşan!_•' ad-
" Şehir bayrak koşusu ,, Y E'Dİ 0 • en aşağı bı_r 

1 
bulıfk 

tel önünd~n, Dört yol ağzı ve Bu iiletıo. · i ta.-i' 
caddeyi takiben Ordu ev;, Vali musiki zev\u~kak ~ 
konağı, Asfalt c!ldde ve belediye §'*olar f"lllh scıdit 
ör.ünden tekrar Torosspor kulü· ni kimselere blld • 

b l kt d vrY1 bü önünde nihayet u aca ır. buriyetın e cı çt 
2 - Koşuda iki kişi bir takt- yapıp pervasız ,

1
bJI 

mı teşkil eder ve bir kulüb arzu nu uzun uznd~~j; iı' 
ettigv i kadar takım iştirak ettire- rih dmeğe io b 

b ke• . 
bilir. timizde er k lı•'J 

3 _ Başlaoğıç yerinden hare· fiyettir ·.bA?yc:tio Ol' 
ket eden koşucu elindeki bayrağı de bu ıı nı 1 ,. 
koşu mcınfesinia yaramı olen vali lemıa l,adar .k~k " 
koneğı önünde kendisini bekliyea Bugün ~:r~~ 
ve aynı numarayı taşıyan arkada· t oi açtığı m•U• 

1 11
--

k \ l ~ka • şına verir ve o arkadaşta gNi &· mak ve B a 
lan mcs feyi temamlnyarak koşu· ı mi ? .. ,-
yu bitirir. lokılabın• 111 ,c11' 

4 _ f ctirak edecek kulübler "k" b" de 0e der . 
v Si ·1 iZ kt 

koı::ucularm isimlerini ve doktor ,_ mıştır 
~ 2 met aı;DZ9D bO .. 

raporlarını havi listeyi en geç S gu ile berkeS kİ 
Şubat Pazartesi akşamma kadar le ıaıınediy?r,~:k,da' 
bcyctimizı~ göndermiş bulunmalı az kimseler• llf' 
dır. Aksi takdirde koşuya iştirak Ve b tti uğraı•"1'•Jfİ 
bakkıoı gaybederlcr. dedim. zira bu ~ 

5 - Koşuda birinci geleu ta· . ' y n ıe• u 
tında ıstc ~ ylr.,. kıma bir kupa verilcctktir. bu yolda ı,ırı1ı 

Pamuk fiatı düşüyor nunde bu kad•' ff 
· } ak•' lbı 

Pemuk fiah her gün hir mik 
dar düşmektedir . Dün borsada 
pamuğun kilosu 41 kuruştan satıl
maktadır . 

Dün gece ki balo 

· Dün ıkşam Ordu eviode i 
tibkam tahuru menfaatine bir ba· 
lo verilmiş ve buuda eanmızın 
bir çok sayın bayan ve bayları 
bulunmuş ve geç valita keder 
eğleoilmiştir. 

Bir düzeltme 

<;al.etemiziu diirıkü snyısınd. 
sar savaları ütununduki husızlık 
~·aka. ıııdahir yanltşlık olıuuslur . 
oıada Osman kızı Haticeoio pa 
rayı Ragıp oğlu Torgudun nJdığı 
ynzılmı:.lt . llalouki Lilaki15 Rngıb 
oğlu Turgut Hatice) i şıkfiy) et et· 
miş ve onbeş lirasıod Hatic,.nio 
çaldığı iddia etmiştir. 

Böylece tashih e_der ve Tur 
guttan özür dileı iz . 

-·······-
ispanyada 
portakallar dondu 

Fölkişer Beobahter gazetesi 
ne 2 Şubat taıibiyle Msdr!d'<lco 
bildirildiğioe göre, bütün Jspan
ya'c.la bir haftadanheri devam e· 
deu şiddetli soğuklar yüzünden 
Valansi) n vilayetindeki bütün 
portakal mabsulüoün yüzde sek
seni donmuştur. Sebzelere de do· 
kunsn ziyan hir kaç yüı milyon 
Pf.çeteya varmaktadır . Mahsul 
toplama işleri durduğundan buna 
bağlı ohın nakliye işleri ve anı ba · 
laj snnO)'İi de felce uğramıştır. 
150 ile 200 bin arasında bir işçi 
yığını ekmeksiz kalmıştır. Geçen ı 

iki yıl içinde de fevkalade şiddet-
li soğuk olduğundan felaket çok 
büyüktür. 

l..erida yakınlarında ölçülen 
soğuk si fır altında 26 dP.reccdir. 

Yolu kar kepndığındao Srgo· 
via yınında bir treo devrilmitlir. 

lstanbul üniversitesi 
rasadhanesi 

İtauhul : 13 (AA) - uoıvcr 
site rasadbare i için alınması 
clüşüniileo tdeskobun ancak iki 
milyon liraya mal olıcağı anla· 
şıldıkındao alıomnıı gelece~ se 
neye bırakılm1§hr • 

her şeys )tr d• bİ' lık 
terinin sonu .1' 
miiocer olar . btl ~ 

1 yb f'.~ lan 
Binaen•. e def'i' il' ha 

bunda dn bır ,,.~_ '.J k
1 

zümuou duyuY~,etiı-'.'" ... 
JarJa .sözleri~ diY'tff --k 
dr.ğildir · Cı~ 

5
,,,1' 

ve samimiyet e ~ 

I~ beoiOI 
fo!e a . r sat• 

bir zevki• bı d• 
durulll ı.1!1 

ların bu ıntop· 
olmalı . Hir ~ a.,de' 

•• ""ltuS 
rankncı guru tiO 

11fQ ·11 
ni tli'"Y"11 "Qtel1 

h·ıı ve 1 c musiki tw • ı;.ıO 
•oıeh · -'" ga)'ret e~ .. 8,sO' 

b ·uuu ne sonra t o• 
eder . O halde I• 

Ev'' 
Çok ş y ·· .. e l''o..ı 
c::ama'1ına gor ,,..,. 

t" •• c:o• 
iki de rsını . ele 

J; ' ı . inıch deft ..,, e .. lir 
adı altındn .>ıeıtıi' . ...ı 

il . oturı fl':.".I 
muo ım ,.liş• g jJV 
çocuklara g kit 

18 ··ğ ctll'>e ·o~ çalan o r ')ttl 
cbur• 

yarım me . ,,ıe 

Tabiidir kı, ğ 
l . "bı u 

) ·ı t ı c ıı · Hlt>
1 r ' 

d• b"" 1 ·)111 "_;# 
I~ O) ı~ ~ • deı• tf"".1 

\'erihııiyen bır bİÇ / 
tilııın notlatlll~ ıu111" 
yacnk bir bilğ• 8ı0i..,, 

d11r ! ..o1 
rec•yc ka , bC ~' 'hfe ,,ı 
aşikardır · . 5jı: •

11 okutan otorıle ...,tr• ı 
• sel>' .. , 

sin vcrcce-ğı . J'Oltll ,.-
edc cck gayeyı b•''~11 ~ 

d"kkatine cıt 
11111 ı hir t 

Bu dMSO de ııır ~ 
d 3 klll • •1 

snh hen es " ~ı 11 ını:zq"' çok yazı !! .ç' 
.. bo~tl 

batla örnru f' 
cnıcğ'ino ·. . ·ılôb• b11 

1; MuJkı ıokakio bıl 
so.lonmıştır. L bterı1° ',ı 
musiki ınokte 'l01eııı 

•·oclor gı ıf fi vatlora ~ ı9 rıı1' 
1 vru 1 ~· sas olan Y 1 

00 o• _ .. l 
dn hilo kDr§191 uııır 

IJ111Zl0 ıJP 
Çocuklar it c .,.... 

• . ·n için 101\ 
rını t('mt . . 0r• ~.-ıa 
•• v ettik lcrUll ~ 1eı1lB 
ogr . ZırB I•" 
hiç Jerıın · · "s~1 

k gayrı ~ l ,,. 
işidilere ger ~1ır 
O'erc k ınorşltırı n\'rı § 1 
t) d "1 PJ bil o~ızdun ol ıg 

0
e 

6 • loııa t 
lana pnr< n Jı.ıys8 '1 

k11 ..to 11 • heste ~,rı 111ııQ1 
·e r]o oı olmaHn, ' . okııtn 

ılanc musıkı 



Japonyada siyasal 
fırkalann vaziyeti . 

·~~-------·-------------
- Dun/\ıi 11tishada11 arlan -

Suıkast fırkası geçen ay bü- Bundan başka , Tokonami tn 
liınetteıı oysal yardım faslına rafları yeni fırka Seiyukıiden haş 
~0.iden 180 milyon "yen,, ilave ka bir 2.Ümreyi daha çekebilirler. 

.~~~ tale~ . etti ve bu talepleri isaf Bu ziimre, Japooyaoıo ilk siyasal 
nıe<lıgı takdirde mebusan fırka olen ve bilhassa 1900 de Se-

t~liıinin bütçe eociimeninde mü iyukainiu nüvesıni teşkil ed 11 gu· 
.~ 

1 
~relere ıııirik etmiy(cckleri rubun hakny sı olarak Seiyukai-

, ıtldırdı . Fakat farka önderle· de l<alau \IC Ciyuto zümresi adını 
ıua Ümidi Fıilifıoa hükümet Sui- taıiıyan gruptur . Bu zümre fııka· 

)'aris : 13(A.A)-Jurnal gazelt. j 

1882 tarihinde Almanyada doğ 
muş olan e ki Pru ya zabitlerin. 
den mil)•Oner .Baron Clemeııt 
Deravıtzm Pariste tevkif edilmiş 
olduğıınu haber vDrmektcdir . j 
Buon 1910 tarihinde Parise gel· 
mi,. ve orada Hiks hir bayat sÜr· I 
mü:ı:tür. Hnrb t na auda Frnosız, 
İogiliz \C Amerikan mukabil ca. 
susluk trşkiliitları bir Alman ca 

Yuk • f ' 1 d ' 1 •rkası bu hlepte ısrar e· uıo en eski emektarı o ına11na 
b~lcd~k olursa O;ycti .dsğıtacağını rağmeo fırka içinde pek ebem 

' •rdi . miyehiz bir mevkidedir . Ciyuto 
d .. Bu \' ziyet kat§llında meclis zümresi fırkanın bir çok hart'lce 
I 

8
21hl11cak olursa )•Cnideıı yapı· tind~n ve bilhassa başkanlaıı Su· 

1'~k umumi seçimde Seiyukai zukinin icrnatıudnn memnun de 
;' k 1 ıoın kazanmasını ihtimal ğildır . Eğf'r bu zJmre de ayrılır· 

0 
tur . sa Seiyukai fırkaaa fena hıılde sa 

1' Onun için münakalat bakanı katlanmış olacaktır · 
1 okonarninin tarafları fırkadan Diğer taraftan Minscito fırka 
:rıJırea daha feoı vaziyete diiş ıı Dıyetin dağıtılacağından emin 
ıe'~tctklcrioi görüyorlar. Bu züm· bulunuyor ve şimdiden umumi 

111 
11111 

kanaatine göre Diyeti daiıl- seçime hazırlanıyor . Seıyuksioin 
• 
111111 kati bir nazarla bakıbi Diyet medısindc aldığı vaziyet 
' ' ~aanııfıh eker bu zümre u. Min tito fırkası ile müşterekl'n 

u u olan Baronun tahrikiitınıo 
farkına varılmıştır . Baronun Is. 
panya, Amerika ve Felemenkde 
büyük Lir musikişinas sanıyor· 
lardı . 

Bnroo 1922 de tekar Fren a
ya gelmi bir çok d fal r <lolan
dırıcılıktan mahkum olmu§tur . 
Kendisi 1925 tarihinde tevkif 
edilmiş ise de ortadan kaybol
mağcı muvaffak olmuştur. şimdi 

ise tekrar ele geçiril mi ve tc\ kif 
olunmuştur . 

Vugoslavya'da seçim 
ve Y evtiç'in otoritesi 

y Qrru ıeçimde müıtakil olar.k çalışmasına imkan bırakmamış -
.~, ,' 1~~k niyetinde ise ıimdiden tır . 1.n ito .:m-1 k. balde kabi BeJgrat: 13 (A. A.) - lla§ba-

f •çın hazırlığı baılamalaıı nede buluDan iki a.ıssı hşida kan Ye, tiç bu akşam Btlgrat 
tırnrelirdi . ile Matsuda \asıtnsile hükumet ökonomik sanayi 'e sanat ku. 

1ibt, icbi Nishi gazetesinin i : ile daha ) nk~ndaıı dost olmağa rumlarını temsil eden kalabalık 
•rl,~r~•b11 n•zaran yeni fırka ha- çalışmaktadır . hir heyeti kabul etmiştır. 

t,1, ögı •ılamı lir ve bu fırka için * Ileyel ıınıııa birkıç hatib 
nder b 1 '- * • l k k b0 b u rnaa; k d·ı öz a ara ~a ıne eyannamesi l&lce ı nıa 81 1 e mü· Japonyada çıkan Miyako gaze 

Çol'.ure5 c.r yapılmıştır . Azaların lıakkıodaki tasvibrerini ve bil· 
İ· eıyulcıi ıle rı1J1taıı k ·ı tesi fırkalar meselesi hakkında kiimet tarc.Jfmdın memleketin 
~ ıye bakaaı T •kaba . , b s~ en yazdığı hir makalede eliyor ki : ökonomik kalkınma ı . için şim 1 

için nıuvafık hulufıyıl aş llD- " Seı'yukaı· \e Mı'ııs ı'to fırka d l dl db" l d di eu itti ıaz c i en te ır er en Tıkıl •tinin halk yor ar · larıoın temerküz ıiyasalannın git· d 1 k 'k 1 f·ı· 
amış oJd tw ar1e1nda ka o ayı ö onomı mı ıa ı ın mcm· 
bb u6u teveccüh ve ıide zayıflamakta olduğu görülü· nuniy tini bildirmiştir . Ve Baş 

a et Y~ni fırkaya k IDu· yor . . Fırka da,·ası bakımrndao bakanın lııiz olduğu şahsi olori· 
•ıaodırıbilir B .. ipe. çok rey bu 11 eticeye doğru gidiş çok şa. .ı k d d 
lıı altında T ;_ oy ~ bır başka teye olan genel itimauı ·ay e e. 
'tlıcanJık vı .fo"?D~mı de ikinci yını teessüf bir harekettir . Te· rek önümüzdeki teşrii seçimde 

ıı eaını ıl k merküz siyasalarını tatbik 1ahası Jiste'nio baııına germe)'İ kabul n1n~z • 1, '- ma tın çe. :.- ~ 
ltkJif' ' 1"1hışiuin böyle beş oa• geçirirken her iki fırkı da etmesini kendisiuden rica etmiş-

1 
11 •ııl lra 1 müıterek daviları olan fırka bO- Jerdir. tlli d ... 1 . 'fı ıyacığı henüz 1 

·ı egı dır 8 lk' . kümetini göıöoüode tutmalıdır . Yevtiç cevabında, '·hakkımda traıj 
1 

.. · e ı yaşının ıle· 
tddeJ.ro dugunu ileri :sürerek Ehemmiyetsiz ooktıi nazar ihti iÖSterileıı 1timaclı ehemmiyetle 

"' Jifları dolayıaife bu mUştcrek da· takdir v~ hükumet Jisteainin ha· 
R".,go aı·an d vadan vazgeçmek her iki fukanm şına geçmeyi kabul ediyorum,, de· re ö ıuın 'er iği haber· 

ine ag~ r
1
e Yeni fırka buğünkü ka- aki.beti için biç te bayırlı olmıya · mı§ ve §nnlan ilave eylemiştir: 

~a arınd " cak bir harekettir . Gelecek eeı;im hOtüo münte ~"rıt· ıu uç bakanın mü-
ıne n · 1 le Eğer 5l'İ)ukai, Diyet meclisi · hiblerin müdrik olmaları icab Grıık ı~ aıı o aca lır • Bunlar b. 

1 at ba'- T nio geçen içtimnında yaptığı gi ı, t>den mühim bir mahiyet almak· '•t b 1 •anı okonami, zi-
1Kan y hükümete muhalrfet hareketinde tadır. oJı,,1 b 1 amazaki ve demir 

aka U bu derece şiddetle devam ede- J.Jaşhakan 1931 teşkilat esa· 
Ç6 de Seiy

0

!_ §fidedir · Ve her cck oluua , Di)etin dağıtılmaıı· siyePiylc kat'.i ııırette halledilmiş dil . u11ai ırkasıodan tar-
t b rnıı olan kimselerdir . Bu ıe- na kati bir ... nazarla balc .. Lilir · olan meselelerin seçim mücade-

G clki de bükA · · k laamafib bu fırkanın dahıli vızi - lesi esnasın la munılcaşa edilmi 1 
lehine ç . ~~etı re~ı te~e 1. yeti 1 bu neticenin lıuıulünü şüp yertğini ve hariçte eınoiyet ve 

l kaL· eyıre 1 
ece lır · • · h•de bırikacak kadar korıtık- d 1 ·ı ı b ·· e tı qın,de iki nazır bulunduran " hürmet ve a n < e arış ve mu-

•un z d tır salemet arzu ettiğini söylemiş ve d,ı_ anıın •n beri kabineye .,, 
ll[at .. Keknmin gazetesi de şöyle d:- özlerini hiikfiruetin yakında sı· ırı b· lfosteren Mieeilo fırkası 

ır şe d·· yor : ya a proğramının ana çizgileriyle t. Y uıünülmesi Jazım-
•'Hır aralılc siya.al fırkalaun birlıkte seçim beyannamesini 

\' ttıi o ı · ı balkın itimadını yeniden kazan neırtdecrğini bildirmiştir. 11 6ru' ı e Min eito fırka-
r:,ke.,lveJce Seiyukai ile Minsei· dıkları görülüyordu . J· aknt Sei-
te •

1 
•rının yıphğ,-gibi 

1 
h'r yııkAi ve Minı:;ei o fırkalarının 

Çıı ıı:ıab·ı· ı on hareketleri bütün bu imkan-bu . :t. 1 tr er . Umumi seçim· 
hle ılu teıekknlün müıterek tarı m:ıbvttmiştir , Bu vaziyet i· 
~u rı tiyului fırkasını bugün çiodr siyasal istikrar için }egine 
~.~:~ rnecJis'ncle elinde tuttu- çıkar yol Diyet meclisinin feshi 
c,~1 °ntroldao mahrum etmek dir .,, 

... . l 

lıyııcuJ 
\' nrının her ş yi öğr<'nn o 

0 Lu iht' 
tı d .. . ıya"' tatmin ctmesim 
lk1 gıl rnidir ..., Düşiıııüluyor ki: 
lıtııf Qrb rını kisıni dinlemeye 

ı oı Ne h J. • , k. 
eırı · acct c ımızue ·ı 
bıa:y~ v kulakları Jo]oınya 
vat 

0

0~. hını rcc okuyanları· 
l h ızını mu iki arzularımı 
Q Okkuk · · 

lir. Yok u ıçın bunlor gc· 
ıl 80 kulakları c ki mu
h'e dolrnuşlarn ne kador çalış
ıt tek ı 

ı Yit a ııfronga pnr~·cı dinlc-

h11ıı.1 b' 
ık ınJ ı <' cevher içinclo 

ı rııhurıun . 1 .. " I "1 rız 1 ve ctomu il 
eıııa "' 

r 1_ nrtık y r 'erilmnk ZO· 
\OlltQ 

il d 11 g çın olsun. vo Lu 
rı rrsıni ' eidıli de.reler 

Q Sokul el mu ı k ıltur oıııır· •ernrn · 1Y t Vermış ols n. 

U. (T. 1f 

Almanlar tekHflerinin 
müzakeresini istıyorlar 

Londra : .13 (AA} - Fran 
ız İngiliz teklıfınin Belçika 

hiikômcti tarafındno tas\ibi pek 
bli) ük memnuniyet uyandırmıı · 
tır . Ber liadcn gelen telgıaflar 
pcr:ı;embe günü için bekleııen 
Alman ce\abı hakkında lıulisa 
olarak malumat \Crml'!kle bcra. 
her İ) i hıııber alan mabf e1lcr hu 
malfımatı tefıirdcn imtina etmek· 
tedirlf:r . Bu mahafile ğöre 
f,.nsız • Jngıliı teklifinin bazı 
k ımlurının ayuca ınüzıkeresi 
imkiiıı e.lalıılind olmakla bera
ber lın teklıfleıinirı heyeti umu· 
miye i biı kül ttşkil etmektedir. 
llu itibarla bnzılarrnı•ı kabul ile 
diger bazılırınuı r ·ddi me\Zu
balı olmaz. 

~~------· .... ----~--~ 

- 13/rillci flriikten ar/arı -

yerlerine yeni Reis vekiJı ve yız 
g nJar ıeçilıntsi hakkında idi. 
tlyelerden bir kısmının tf'klifi 
üzerine işaretle yapılan çimde 
H i 'ekılliğıne Kemal Öz n 'e 
} aıganlıklarn el Ka lm Ener ve 
]) ş tehibi Şevket eçıldılcr. 

Huzcamedc, müı kere edile
cek batıika madde kalmamı ta. 
Öycler tarafından \Crilmiı tak 
rirlerin okunmasına geçildi. 

Birinci muvakkaten tutula
cak şar misafirlıaneMine şimdilik 
ikibin Jirııı kıymetinde mobilye 
Alınması hakkında idi. Bu takrir 
ra)'I'! konarak onay laodı. 

ikinci t.krir; Atatürk abide 
ınıa kurulacP.ğı Cumhuriyet 
ınc)dıoının yanındaki mıballr:yi 
teşkil ederı evJerin iıtihlik edile 
rek buranm bir çocuk bahçeai 
haline konulması isteoHiyordu. 
Bn takrir sabibl eri izahat v rrrek 
bunun onayJanmasını i tedıler. 

Bu huıuıta lazımgelcn tetki 
kalın dıimi encümence yıpalma· ~ 

sı için takririn oıaya gönderilme· 
si onaylandı. 

Üçüncü ; asri ve fenni me· 
zarlık itinin ne halde bulunduğu· 
nn dair Lemın'ın başken· 

lığa ımrgusu idi . Baıkao; muer· 
lığın 700 - 800 metre doğufUD· 
•fa Ce) han şosısı Uzeiiııdc 100 
bin dürdü) metre biiyüklüğüud,.ki 
yeri~ istihlak muamelesinin bit· 
mck üzere bulunduğunu ve bu 
yeri o etrafının şimdilik tel Öı gü· 
lerle ve anber dcnilea bir n~vi 
dikenli çiçeklerle çevrildiğini ve 

heı sene buraya iki hin lira ur· 
file be,. senede divar füilleceğini 
öyledi . 

Gazhanedeki sui istimal bak 
kıııd. Sabri Gül'uu süaline de 
Başknn, memurun m11bk,ml'!ye 
\ erild"ğioi ve hunların on dört 
ay bab e mahkum edildiğini ı;öy. 
ledi. 

KonU§ulacak başka bir şey 
kslmdığından nisanda toplanal· 
m11k üzere • 'ubal devresi tf·JJh n· 
tısına ıon vcırildi. 

.P1rdt 5 

FRANSIZKA GAAL 
Baştanbaşa sihirli bütan cazibe ve ş .. ytanlığiyle .• 

.. Şeytan kız ~ 
Filminde 

iki saat Myir edec"k kırk iki aat tesirinden kurtulamiyacak ınız •. 

Cuma gUnü ild mntioa ikide , dörıte 

fJlrlncl maline ikinci maline 

kırk ikinci sokak Şeytan kız 
5013 

Gaz,benzin< Mozot Motorin ),Motor ve 'lakınn yağın ZI alırken 

her yerdo dünyacn tanınmış, ( Sakon i - Vakum) 

Jtüstohsiıaıı( Develi } gazını 

(Kanatlı At) benzinini 

( Sok\Jni- Vakum) motorinini 

(Timsahlı) 

(Sokoni) 

Yoğlorım (VAKuM O 1 L I N Gurgoyil yağ1Ar) 

" 
(Sokoni- Vakum) ,, 

Markalarını taşıyan Tenekeli ve Dökme mallarını ısteymiz . Çuııkti 

poronızı en temiz mala ve rn eyi Vt) sağlam ambolojo \'Crmokle tasıır 

ruf ettiğinizi göreceksiniz . 

2 A D A N A SelAnik B•nk•eı sır•sında 

Muharrem Hilmi 
4987 4-20 ._ __________________________________ ..... __ ...., __________ ... 

Alsaray • 
sıneması 

Bu akşam 
:Fevkalade bir pr<ılram hHırlımııtır 

Saygun gilzeli 
M Ümt!8l!İlleri 

Flark Gabi - Jan Harlo 
fı'evkalAtle heyccunlı ve kauçuk istihsalini gösteren bir {ılım 

Fakir Hüseyin 
Hiudiıtaoda .Fakirizm me !ekine girmiş fakir Hü c in sinema arısında 

Kılınç yutmak 
Veıalrc gibi mıilılm numaralar yupacaktır 

il Ava 

Dünya havadisleri En • 
yenı 

Dikkat : Fiyatlarda zom yoktur 

Matineler 
Cuma giinü saat 2 de Mavi Molek .Oörıte 

Saygaa glzeu 
------------------------------------------------------... 

500 Lira mükif at 

Ayron menba suyu Adana ve lıavalisinde sntılıın sularm Hıtkemi , 
kimyevt ve bakteryoloji noktasından en iyisidır. 

Bunun akıini iddia ve ishal edenlere yokarıki mükACat verilecektir. 

TakliJ' ' rinden sakınanız Damaca.nsların üzerindeki miihur le dikkat 
ediniz • 5008 

Umumt deposu: Orozdibak civara Cumhu-

riyet oteli altlnda. 2-15 
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B l d . 6 k l ., d n ı · ı ,.. 1 at e e ıye aş an ıgın a : B e ı e d i y e ı a n .. -~ İtalya • Habeş savaşı 

etrafında Tahmin olunan _______....-l 
kı~:::,~:ob;~'.0' tsıimloki y•ıı•cok \ Belediye başkanbğındall -·-Birinci firlllden artan -

tarihinde Geriogubi civarandaki 
hadinlerden yana da Habe§ teb· 
liği şu maliimatı veriyor : .. 

istimlak olunacak 
yerin sahibi 

Kecni vo miiştoroklori 

Mıktarı motro 
mura.blıııı 

13812 
K. daire lhıJuuu \ cak 
40 ~luhaswhci llususiyo Mü- ~arkan tarikilınl\ • Makine mühendisi ahna 

)'ok dtirlüğü Müçleb~ ef. Şimolen . . ... 
1

. k' .. 1 d' i olınocaktır. . bS 
1111u .. çteh" ef. Garben Beloılıyeınız ı~·ın lir mo ıne mu ıen ıs ct'irncı 

Y ı ız tüf ekle yirmi beş mu· 
• 

0 
• kolcu sellah hir Habeş devrıye 

n .... .. b h'b' .. h d' lerin ter ,.,,. to lısili görmüş ve tecru e sa ı ı mu en ıs 
7 

J 
tnrikihns , Crnubı:n 500 
Hayriye iL . ı· l la mücehhez İtalyaıı 

mıtar ıyoz ar "u"ramı" · k'' l l 11 · l kıta"atınUJ taarruzuna rı. .., ! Yeoi istasyona giden asfalt caddenın gün doğusunda bahc;ehay mev ıınt e ve Reşat bey mn to csınt e 

t ratorıın cv,·elce vermış. 1

1

• otuz dönümden miifrez ve miktarı mesahası yukarda ''l\7':ılı iki hissede bir hissesi Ni)•ezi bey karısı Tevhidt\ 
tır · mpa ·ı · •et - J 

ld "n emirle tnmamt e rıa} 1 ve oğlu Abdullah Recoiye ve bir hisse i de ltnlya tebasından Liiinci Drakiye oit onii~· hin sekiz yüz oniki 
~ıu:~uş ve her haogibir devr~ - • 13812 metre ıııurobhnındnki mahal ilkmektep binası yapılmak üzere ldorc heyetince istımldkine karar ve· 
ye kolunun Garinizon kararg.a- rilmiş ve keyfiyeti istimldkin mf-nalii umumiye icnbntından bulunduğu yüce Villlyet katınca tasdik ellilmişlir. 
hından 3 - ki~om.et~e :>te

5
ye gıt istimlak eılilen işbu arsanın beher metro murahbnınn hoyı· ti muhamıninece kırk kuru~ kıymet tnkılir 

· asak edılmışhr • an es- edılıniştir . ınesı Y f 1 
lnda bir çok Habeş tele 0 

· Mesaha ve kıymete itirEızı olanların menofii umurni,·e istimldk knrornumesinin 8 inci maı.lılesine tevfıkan nas t h"kA t' J 

muştur ve eğer talya u ·ume ı sekiz giin i~·indtı Belediye Riyasetine itiraz edebilirler . 
U loolo kader olan eraıinin ken. 1 Bu ilılnın bir örneği ile istim lak olunocnk mahallin haritası Bclelliye doir~si ve hükumet kopularilc nrsa-
di1 nıah bulundu~unu iddia eder- nın münasıp bir yerino asılmış olcJuğu ilAn olunur . 50t 7 

se bizim bu esaslar üzerinde uz- ı -----=-------------------
laşmamıza imkln olmıyacaklır . 

1 
le o zemau tekrar ulu~lar kuru- ı Adana Borsası Muamelel~ri "Seyhanspor ,,kulübü 

ınunn müracaat edeceğız. başkanhğından: ' 
Londra ~: 13 (A.A) - Mu1' 

( Kongreyo JavL't ) 
' PAMUK KOZA ve 
1 -solini tarafından Hab,'ll'istana 4 

maddelik kıt'i bir talebname ve· Gc~~en haftn ekseriyet olmadı~ 
ril:niş olduğuna dair çıkan Jıa- ından 15-Şubot - 1935 tarihine 

1 Kilo Fiyatı 
Satılan Mikdar et s ı En ıız En çok 

K. s. K. s. ğ 

i rnkılan senelik umumi kongre· berleri talyan hüyi:k elçiliği 
,_ Kilo ___ 

__ -::. 
1 hı Kapım alı pamuk--= 42 

~ = -
~ - --

-
ize bütün nzalurıınızm gelmesini kat'iyen tekzib rtmiştir . Hu şa· 
ca edt3riz. 

l'iya:;a parla~ı ,, ·1-0 1 m 
Piyasa temizi •• rı yı lara geçen ilk kionoda Uıual 

ha<liscJerini müteakib erde Kongremiz « Orı.lu Evi » nde 
1 lant! J 

-l lanft ll 
len meta\ihin mubıll'ğ•h akisle· 5 - Şuhut - 1935 cuma günü 
rinden başka bir ~ey değildir . aut 17 ( on yoıli ) de toplana.cak. 

J ' Eke pres . 
Klevlant B 

İtılyarılll kendi bayrağının r · i 
YAPACI tı 

haşaçtl- selamlanma ıoı istediği
ne dair 'olan .ıyıaya gelince : 
Esasen bütün Habeş askeri ve 
kabile halk\ beşı açık gP.zer de
niliyor . 

İtalyan tabcı ı yerlilerden 
5 neferin hayatına malolan son 
hadiselerden ötürü şübhesiz taz 
minat istenileceğine dıir olan 
haberi siban teyid edılmekte 
dir . 

Paris : 13 (A.A) - İtalya Ha 
beş ilıtilifı efkarı umumiye na
zarında hayli tehditkar bir ma 
hiyet arzetmektcdir · ~Ancak i• 
zeteler müslihane bir tesviye tar 
zı bulmığa çalışan diplomasinin 
gayretine güveniyorlar . 

Pöti Pariıien lngiliz masla 
lıatgüzarının dünak§am hariciye 
katibi ~umumiyeıile bu mesele 
hakkında görüşmüş olduğunu 
habec verdikten sonra diyor ki : 

1 
1 

1 
1 

. 

. 

Beyaz l \ l Siyah 

Ç t (; 1 T 
Ekspres • 

1 
lene 
Yerli ••Yemlik,, 

"Tohumluk,. .. 
- HUBUBAT 

Buj!day Kıbrıs 

Yerli --.. --
" 

Men tane --Arpa . 
Fasulya 
Yulaf 
Delice -
Ku§ yemi 
Keten tohumu 
Bakla 
Si sam . - UN 

•••• Salih Efendi 
•U -... ,, 

·- l:l ..c ıu Düz kırma 
~ .::- ,. ----:ı'- Simit 

" :§ 5 ... * Cumhuriyet 
~~ ... 
C'I :ı " t-- U' Düz kırma ,, 

Alfa .. 

-

-

-

- -- -- --

Açık Teşekkür 

o 
k 
b 

Ceyhanda knhvecilik ynpmakta 
lan Nebi i\lü:ı;Pmizle sıkı bir o.lış
ınlık poydu etmi~ ve müzemize 
ir Selçuk vazosu, bir Roma dcs
si ile bir ok kundağı gibi he<li· 
eler g• tirıniştir . KeDllisine müze 
amma açık teşekkürlerimi sunar 

ti 
y 
n 
y e bütün yuru<laşların « Ulusun ı 

hazinesi )) olıın müzeye karşı bu 
yolıla hareket etmesini dıleriııı. 

Miize müJürü 
R. Yalyrn 

... 
g 
HilAliahmer başkanh
ından: 

suretlerile b!rliktc müracaatları iltiıı olunur · 

Çakıl alınacak . 
Belediye ihtiyncı için1 dört bin nrabıı çakıl şıır 

tngn1esı 

vu a~·ık eksiltme suretile sntın almacaktır. bcı::l•l r 
ihalesi martın birinci perşembe günü saat ~n.lll; 0ıun°' 

isteklilerin o gün Belediye enci.imenine gelmolerı 1 

13-15-19-24 ~ 

----------------------- o • , 

Araba muayenesi 
111 

ııı11 
... _ ı •• k h' k a.rnbo.ların "" 935 Şubnt sonunun umum yu , ıne . asi ııO" 

Belediyece başlnnncaktır. Köhne çiiriik vide ~e 511~~( "eya : 
larla, Ruam hastalığı muayenesinılon geçmomış ı oıao 11 

vanlar işten mon edileceğinden şimdidrın hu halde i yıırtır 
aro.balo.rını tamir ettirmeleri vo Ruam muııyen~5 ,.,.jQtirlJl 
muayeneye getirmeleri zaif ve topal olanların ıln Pgo~ g ~ıt 

• . ı • ı baları 'Y <lır. Bu muayene hır ny ı.lovnm euoceğmc en ar?. 0ıuoılr 
işten mene<lilcceği O'ibi ayrıca ceza göreceklerı ıIAn 18 o 12-15-

~ 
------------------------- ·de~ 

O
l i_izertO 

l<nrşıyokaı.la Seyhan mahollesine giden Y tırınıı 
ait 1500 metro mura.bbnındukı yol fnzlo.sı açık ar ~ 
şartnamesi dairesinde sntılığa <;ıkarılmıştır . 

0 
yorı18 

lhnlesi Şubatın 24 üncil pazar giinü ..;ııot on beş.t ·ıaıı 01° 
isteklilerin o giin Belediye encümenine gelnıelerı 1 

4 -10-15-20 

Hayata 

Yiyeceğe 
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Ait fenni tahlilat İtalyanıo bazırJanm111 ma
kuldür • Somali hududu boyuna 
oobinlerce adam yerleştirildiği 
muhakkaktır .• Musso(ini icab~
dene kuvvetle 'mukabele etmek • 
arzu undadır • 

Liverpul Telgrafları 
14 I 2 I 1935 

Sanıim l'ene 

Va<lcJi 6 79 

Ka.mbiyo ve Para 
lş Bankasmdan alınmıştır. 

Liret 
\ 

9 33 

Bildliahınorin 335 soııcsi genel 
kongresi , eso.s nizamname muci · 
hince 15 Şubat 935 cumn günü ce· 
miyetin Merkez bi no.sınJo. yapıla
Cllğından bülün llılaliohıner aza
lurının önümüzdeki cuma günü ·-
saa.t 16 da cemiyet hiıınsındaki 
toplantıyıı behemehal gelmelerini 
saygılarımla ılilerim. 

Kimyager ve kimya muul. 
• liıni Ahmet Hıza. kiıııyıı-
1 honesimlo yapılır 4994 J 
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lıadiseleıinio müteakih derpi 
~dilen müzakerelerin henüz baş 
lanmadlğıua esef ed"ek diyor ki 
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VıuJeli 6 72 
Hazır 7 Ol 
Hint hazır 5 (,O 

Nevyork 12 :19 

elıle etmeye matuf Lir siyaset ta· 
kib etmekte bulunduğuna zahip· 
tir . Musolini H bfşistan üzerin-
de hukukao değil e de filen bir 
himaye tesis etmek istiyor . Ulus 
lar kurumunun uykudnn uyanm.ı · 
sı lazımdır . Demektedir . 

Londra ı:~ ( AA ) Avam 
kamarasında sorulan biJ siiale ce· 
vahen Sir Con Sim on hilhassD 
demiştir ki : 

Fırk•yı seferber etmekle Mt 
solini belki eadc:ce silahelde ol 
rak müzakereye girişmek amıcıo 
gütmiiştür . Matinio Roma mu 
hıbirinc göre Habc§istno ne ta 
minat ne dr tavizat vermek tarı 
tarı değildir. Zira hiç bir taarru 
da bulunmadığı gibi hadiseleri 
\'nkubulduğu yerler hep ken 
arazisi dıhiliodedi r . Habrş im] 
ratoru uluslar kurumunun hake 
liğini kabul dmeyc hazır olduğ 
gibi sulha taraftar olmakla her 
ber memlt.ketioio istiklal ve tcı 
miyeti mülkiyesini ıle saydırma 

İtalyan hariciye hnlcanlığından 
a- · 'l k ıstenı en malumata cevap olma -

azmetmiştir . 
Jurnal d diyor ki : 
Bu ihtilaf uluılar kurumu i 

~a-1 üzere romadaki 1ngiliz sefirine 
g• \ Somali ile Habeıistan ••asındaki 

hudut üıeriode son zamanlarda 
" çıkmış•oıan badietler dolayısiyle 
~ı~ ltalya bükfımetinia tedafüi bir ib 
ıkı r tb· · ı k 

Hayşmnrk 1 98 
~k" • rnnsız,, )2 o:r 

Stnlin ••Jngili1,, 619 7f; 
Do lor "A ınerikan •• 79118 
li'rauk ''lsvi1;re,, 

1 

metine uzun miiddetteııheri mü 
naziinfih mıntakaya işgal etmekte 
olsa İtalyan kıtaatmın hu nıınta-
i<adııı katiy<'n il<'rİ gitm ediği bil 
akis Adisababadaki İtalyan elçi. 
sine Haheş hükumetiyle müzake-
reye girişmesi için talimat veril-
miş olduğu da bildiri imiştir . 

Sir Con Simon Adisababadııki 

1 
İngiliz elçisine hu muzakcrelrrin 
mu va ffakivetle neticelenmesine 
medsr olmak üzere tavrıssutt 8 lıu 
lurıması için mezuniyet ve s &}fi. 
biyet Vtrilmiş olduğunu ilave et-
miştır . Sir Con Sımon 
~onra demiştir ki : 

bundan 

Hab~şistao hükumeti ulu~lar 
kurumu gtncl katibliğioc tevıli et-

mektubdaki taabhu· 

---· -
Vilayet idare heyetinden . 

incirlik karyesi Bekı;isi İbralıi · 
mio meni muhakemesine ı.lair İdare 
heyetince ittihaz olunan karar 
müşteki (}oban Mehmet ve Sucu 
Ali oğlu ~telıme,lin 'iknmetgdhları 
hilinemediğin clen tebliğ ınokomıua 
kaim olmak üzere ill\o olunur. 

Seyhan defterdarlığından • 
Y ıısuf oğlu 8iilcymanın ka~·uk · 

Çılık p3rn Cı.;Zası borculhlan ötürü 
lladıı lı k<h ünde ıloğusu ) ol,Kıh
les· ~lelıınot, Poyrazı Ali ve;csl·si, 
B.ıtısı Ktilıya oğ'lu Süleyn13n ''e 
deli ll:ısan oğlu Melımc:t ile <;ovrili 
iken şim li l(~lıya oğlu l\odır ve 
Hnnıit ve Siileyınun ı;ocuklıırı ile 

, ______________ .....;,. ______ __ 
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j • 11,ııı ~ti 
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l 1 (l ıı\l o ' O 432-1 042 kiloınctı·ı· er ura- <'arel ı ·1 ; 
rol •J 'l sırHlu yol yuptırılacagınılun şNrıiti J?rnns ı ' . istıı9 

1 
etin bir imtibeodır . Ortada 

:ık vardır ; Eğer uluslar kuru 
ouo tavassulu aranmazsa hu 
rumua iflasını 1liin etmek dem 
tir . Ve eğer tıwassutu aranı 

ı ıyat tec ırı o ma · üzere il i fır· 

~~· k~~ın mevcu<lu takriben 30 bin 
1 kışıye baliğ olmaktadır . Bundan 

ck· ı başka lngiltere hökiımetine bu 
rsa · · · · · · .. !lıtayat tedbu lernıın hıç bir ıamao 

zamanda uluslar kurumu mu 
~elesioin f aidesizliğini bir k 
daha göstermiş olacaktı~ · 

Eko de pari de kezalık ~e 

da- ltalyan hükumrtinin meseleyi Ha. 
ere 1 b~şistan ile yapacağı <loğrudau 

miş olduğu 
düoe sadık kalmış olduğunu \C 

yeni bir takım hadiset~rin zuhur 
etmemesi içiu icah edenlere şid. 
drtli emirler vermiş Lulun . 
duğunu btyan etmektedir . 

\Ovrili 19 Jöniinı 1U66 urşın muu- 1 

dıli Lir lıektnr 8269 metre murolı - , 
bnırıdnki turlnsı paraya. \'evrilmek 
üzere lıugiinuen itibarım ı O giin 'ı 
müdJet\o scıtılığu \:ık rılınıştır.Alı. 

1 ' \ • y~·OI ,111 
nnlaıııtık ve paz·ırlık yapın:.ık uzoro ı:ırsn ı l Jv t 
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';( !) • r··r l 
llnotlurı .5016 1 Jsteklikr• .. r;~;~" } 

l ı;;orııfo nıu / .' 

niıı gene ıçine çıkılmaz lnr 
re ,,._ ••t IA s 
sele He lnrşılaşacagı mu a aa 

dadır · • b k 
Pouler Muıolininın bar e a· 

"nr vır111aksızıo m1J bet aeticeler 

j d?ğıuya müzakereler!~ . dostane 
nev bır surette halletmek ıçıu şimdi 
me· 1 ye kadar sarfctmiş ve balen sar-
au- fetmekte olduğu mesaiyi terke-. ... dcceğı manasına gelemıyecesıı tlc 

bildirilmiştir . 
Aynı zamanda İLgiltcre hüku- , 

Benim bildi~ime göre bunılerı 
Loşka ne Habrşistao ve İtalya 
uluslar kurumuna her b ngi hir 
müracaatla l>ulunmu~ değildir . 

Diğer bir sünle cevaLeıı Sir . : .. Con Sımoo demıştır kı. 
Biıim bu m«-scledcki vaziyeti· 

miz şudur : Her iki mcmltketle dı- 1 

cılnrın DafterJ:ırlıiru "Clmolori 
·ı l " o ı t\n o unur. 5015 

' 
eyi müuascbctle rde hulunınal(ta j 
o!duğuınuzdıo meselenin musli. 1 
hane bir sure-He tesviyesi i~·in c 1i. 
mizden geleni yapmak isteriz , 1 

Hizmetçi kadın __ __. __ ...-- c,,1' 
,.,t; , . .. ' 

aranıyor u~;d::,,,ı -~ 
En\o hizmet görmek i~·in hir 'fiif~ 

kaılın arnnıyor. Matbaamıza miirn- AıJaua 
caı.ıt edilmesi . G. 


