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ADANA : GÜNLUK GAZETE 

Doau Afrikada 
Hebeş İoıperatoru, bir uçak· 

la GOnry cephesine hareket ede· 

ı rek ordunun baıına geçti. 1 
UN iKİNCi YIL - SAYI 3384 

Vzipaşa Diyarbekir hattı 
lçıtma törenini yapacak olan 1 
Yındırlık Bakanı ile çağrılılar 
dün şehrimizden geçtiler 

Karadenizde 
Müthiş fırtlnalar var 

Ankar• : 21 ( Radyo ) - Ka
radenizde çok ıiddelli fırtınalar 

devam etmektedir . Moskovadan 
bildirildiğine göre bir Y uoaa va
puru Sovyct Ruıya 1ahiJlerinde 
karaya oturmuıtur . Büyük bir 
İtalyan vapuru da önemli batıara 
uğradığıoı ( s. o. s ) imdat işareti 
vererek bildirmiıtir . Bu vapurun 
mürettebatı ve yolcul•rınm •kibe· 
ti hakkında biç bir malômat ala· 
aamamıştır . 

Habeş imparatoru cephedel 

Güney cephesinde ordusunn teftiş 
eden imparator; memnun kaldı. 

Maraşal Badeglyocepheye gelmeden 
büyük harekat yapılmıyacak imiş! •• 

Mısırda durum 
Talebeler yeniden bazı 

tezahürlerde bu
lundular 

Kahire : 21 (Radyo) - lngi· 
!izlerin Mısırdaki büyük süel ba
zırlıkları devam etmektedir . Mi· 
sırın yerli Sllveyt kanılı komu-

fley'et durakta askeri törenle 
karşılanıp uğurlarndı. 

a tlaıizden gtçeceğioi yazdığı- Ali Çetin Kaya , durakda tren 

tanı görülea llizum üzerine de
ğiştlrilmiı ve yerine bir İogilis 
komutanı atanmıttır . 

~ 'Y•ndırhk Bakanı Ali Çetioka den inmııler ve kendilerini se 

'• Çağrılılar dün ııbah ıaat· lamlamağ• gelen zevatm ellerini / 

. boçulıta husuıi trenle şeb.

1 
sıkarak bat.ır~arını sormuşlar ve 

Ankara : 21 ( Rıdyo ) - Ha· / 
b~ı hükumeti, uluılar ıoayete1i I 
geoel ıekreterliğine ganderdiği 
DC'' adı, ıavıı tazyıki ıltında bulu· 
nan Habt§ milleti b·akkında bütün 
dünya efkarında yaıat•n sempa · 
liytt r•im•n ltal ya hOkiimetioin 
son not11ında bir ı ealiteyi inkir 
etmeıini ve ayrıca da, isgal etti
ti yerlerde Habeılilerin İtalyayı 
sıüya bir haliakir gibi kartıladık- ·J 
larıoı tiddetle proteeto etmiı ve 
Babeıiıtandaki esirlik itinin bin· ; 
lerce yıllık bir tekamülün icabı \ 
olarak yışıdıtım ve fak•t, bugün 
bir vah§el ltlmbolO i'ibi gösteri· 
len Habeıiıtandaki eıirlik taamü· 
lü; üstün medeniyet iddf111ada 
bulunan İtalyada büyük bir kısım 
halkın tabi oldutu içtimai tazyik 
ve mevzuat tiddeti karıılaıtırı· 
lacak olana Habeılileri daha in
saoi ve daba ioıaflı bir bayat ıar· 
tı içinde yaıadıklarının kolay<-a 
anlat1lacaj'1Da itaret eylemiıtır. 

Puiıteki müzakereler devam 
ed.,rlceo bir kaç gUa öne~ Roma
da inkitaa uirayan İtalya - İo&'il· 
tere g<Stllfmelerinin de yeniden 
başlamama11 için önemli bir ae
b~p yoktur ve bu, mümküodOr • 

V tfd fırk111 binası önOade 
toplanın talebeler yine bir teza
hüratta bnlunmuılar ve bir mek
tepli kızın heyecanlı nutkun~ sü-

. ıelmi§ler durakta flhay selam resmıoı yapan kıtaatı tef 
~ Badi Bayul , Urbay Tur- tiıt ~Uikt~n sonra vagonlarma dön· 
Beriker , Tüm General Salih mutlerdır · 
"• Cumurı' t H lk Partiıi Saylav heyetinden bir k11mı , 

ye a · h b 
Uıuı B k y k'I· K' şurayı devlet ve dıvanı mu ue ı.t ._ •ı an e ı ı ınıya-

lllQıt, Rifat, mülki, adli ve batkanları , ç•ğudılar ve gazete · 
• day ı b k ı t f ciJer trenin bir 11at kadar kalma-re er aı an arı ara ın. 
kara l k · d sıadan iatifade ederek ıehiıe in-ııı anmıı, aı er, ıao arma, l 
a.ıijf e ı · b t mişler , lbaylılc, Cumuriyet Halle r ze erı ve uray za ı a 

t1ar1 t f d •bt• · Partisi ve urayı ziyaret ederek arı ıo an ı ınm resmı 

lQııa lr la" h kart bırakmıılar ve buradan çar· 
'll ve muzı a •• m ava • 

Ankara da 
Hava durumu 

Ankara: 21 (Radyo) - Ya
ğış ve soğuklar devam ediyor • 
Sabah saat 7 de sıcaklık sıfırın 

Oıtüode S derece ve yağan yağ· 
mur mikdan da bir metre murab· 
baına 4 kilo ve 200 graın olaraı.ı 

kaydedilmiıtir • 

lzmirde tUtUn sat.şiarı 

Asmara : 21 (A.A) - Adiıa
babadan bildirildiğine göre Ma. 
kallaoıo güneyinde İtalyaalarao 
ileri harektti tamamen durmuştur. 

ikinci mefrezelere ayrılmış on ; 
bin kadar Habeıli bu mıntaka çe ~ 
te barbi yapmaktadır. J 

rekli alkıılarla dinlemiılerdir. Po
lis ve aıker toplanan bu talebe 
gurubunu dağıtmış ve ön ayak o· 
laalarını yakalayarak mahkeme· 
ye vermi§tir . 

Talebeler bu toplantıda Uç 
maddelik bir karar ''netini oaay· 
Jamıı we bunu Uluslar kurumana 
sıöndermek Ozere bulunmuıtur. 

kloıı t fıyı, aebze hilioı ve kanarayı gtz · 
'" . k 1 8 30 d d A k d I mitler ve onu çeyre geçe durağa 

• ' a a n ara an ~e ea döomUtler vr. saat 10 , 30 da ha· ı İzmir : 21 (A A) - lzmirde 
tütlin satııları hararetle dr:vam 
etmektedir . PiyuanlD açıldıjt 
gOnden bu güne kadar on üç mil· 
yoa bet yüz bin kilo satalmııtır. 
Elde daha bir buçuk milyon ka
dar k11lmıtlir . 

"Royterin bildirdiğine gCSre 
lmpıırator dün açıkla gilaeye ha· 
reket etmiştir: 

Kahire : 21 (Radyo) Adiıaba
badan gilney cephesine bir uçak
la hareket eden Habe§ imparato· 
ru Hıile ıelasiye veliahdin karar· 
gibına varma§ ve buradaki orduyu 
trftit ederek bunları pek mükem · 
mel bulmuı ve manevi kuvvetle 
rioin yüksekliiini m~mauoiyetle 
takdir etmİ§tir. 

Kahirede H bazı ka1abalarda 
yerlilerin dükkanları kimilen ka 
palı bulunmakta yalnız ecnebile
rin dOkkinları ıçık bulunmakta
dır. M111r ve lagiliz hükumetleri 
her haogi bOyOk bir karga§alığa 
meydan vcrilmemeai için en ö-L.ı trenle ÇAğrthlar gelmış ve k ·ı b · l'k<J n· b k. b 

'it lllüddet ıoara hareket et- alca 1 e 1.r 
1
1 e ıdyar 'edue a-

l... r. 
~o Ali Çetiokayanuı refa· 
. •da on beı kitilik aaylıv 

re et etmıo er ve ura" a aynı 
törenle uğurtanmt§lardır . 

Gazettci ark•daılar , Aoado. 
lu ve Tas ajansları muharrirleri 
matbaamıza da uğrayarak . arka
daılarla görütmüıterdir . 

Bakanla , ça~arılılar Fevzi pa
şa - Oiyarbekir hattınm açılma 

tıa bazılara, latar.bul ve An· töreninde bulundukdan aonra öoü · 
lı•'aete muhabirleri, Anadolu müzdeki Pazartesi g6a6 eabable · 
". ıjanıı bat muharrir ve ı yio saat altıda ıehrimizden ıeçe 

· Şurayı Devlet Baıkaoı 
a_ Reıat, Divanı Muhaıe

tlıını Seyfi , bakanhk ve 
l>eaairyılları dayre direktör· 

rleri lMhınmaktadır . rek Aokaraya gideceklerdir . 

Suriyede bir krallık mı? 
ında Riyazta İngiltere ile Necid hüku
tleri arasında bir müzakere yapılacak. 

riyeye yeniden 132 kişilik bir 
Asuri kafilesi yerleştirildi 

~'-ınaadan 16 Sontetrio ta· 
~ Y•zılayor : 
~t•nsız kom11erinio Amma· 
Y•reti, her k""s ıebebleri ara· 
~trakına düıürdü. Ben mev, 
~·'' nıenbadan bu ziyaretin 
,
1
1 

Sebebini öğrendim . Buou 
lkıekle pişmiş aşa şu katmıt 
~~ğıma kaniim . Kont dö 
~11 Şarkulerdene seyahatı 

dıt.~iği gibi Cerı eski eıer· 
~ t~rmek için değildir . . 

-.ııser ben(jz Pariste, Surı 
•i1asi vaziyeti Ozerinde bü

ıtine tekliflerde bulunurken 
~t b&lsiimrti Franıaya, her 
'"letio şarki Akdenizdeki 

ı:'1oı muha!•.za. için Su~iy~, 
. tdea ve F ihstmde ayoı sı-

tatbik ermeai ıeklıfınde 
"' 11ıtur , Koot P..riıte bu· 

~ il müddet zarfında F raa 

yaşındaki oğlu Abdullabı kabul 
rtmittir. 

Fnnsız hariciye nezareti ko 
miseri, Suriyeye gidince Haşimi· 
lerin büyüğü olması dolayısiltı: 
Emir •Abdullah ile bu hususta 

anleşmasıoı iıtemiıtir . Komiaer 
Ammanda Emire malüm olmıyao 
b..zı şartlar te"lif etmiş ,.e ki 
nuouevvel eonundan evvel cevap 
vermesini islcmittir . Emir Ab-

dullabın Bağdad ıeyahatı iıte bu 
işı Irak kralı ve büyükleri ile gö· 
rüşmek içindir . Bağdadda yapı
lan konuşmalara oreclaki F ran111 
ırfiri de iştirak etmektedir . 

* 
Halep : 16 - H~lep gneteci

lHi , H•naoonun evinde Cemil 
İbrahim paıadan ıu beyanatı al· 
mışlardır. 

'
1tiy . ·ı p . ._. 

ı e n~zaretı 1 e ırıste•ı Vataoilerin elittihadül vatana 
~e ıef.ri araııada müıake· hakkmdaki kaneatları milltlin 

evam ctmı §iir . 
i lbüz,.lıeıeler, Fransız bükü 

1 l'I Suriy,.cie Cumuriyr-t re 
•i kaldırarak krall ığı tatbik 
ı_ ."~ Suriye, c~beldü.z ıle 
"""• . . ~ 1Çıne alacak bir bükü 
; •ıilnilerclen bir kral ge· 
•lı:ıi le b 1 • . . ''r • u etmeaı netıcesı· 

j d'-'•ıtır . Kralın kım olaca 
'\'l~t arasıada incelen 

L. fl'rınıız hülrdmeti göste· 
Qft L 

~, Çoıııı; tıbısları beğenme 

~.~' nihayet Emiralinin bu 
dıddı bulanan on ı_kiz 

k.uaatııfır . Milll't kendisine yal 
ııtz vatani!eri rehber etmiştir . 

Cemil İbrahim pap, rlittihadül 
varıminio beyarınamderioi neş

redeo gueteleıe hilcum etmiş ve 
"littihediilvatani a ... c!lk Suriyede 

bir \.Ok fırkalar var diyen Rotir 
Oökeye hizmet etmiı oluyorlar 
detoiştir . Siıe vateniln namın~-

:diyorum ki hız bJolari tanımıyo· 
ruz . Bunların beyannamelerine l 
iıtlrik eden vataniler varRa ken· 
di şahsı kanaatıdır . Vataniler 

Çin işleri 

Muhtariyetin ilanı şim· 
dilik geri kaldı 

Ankar• : 21 (Radyo ) - Şi· 
mali Çia muhtariyetinin ilanı bir 
kaç glio için geri lcalmııtır . Bu
nun 1ebebi de J•ponyanıo arsı. 
ulusal teliklcilerdea çekinmeai 
ve durumun biraz daha inlcita
fını beklemek istemesidir . 

Ankara : 21 (Radyo)- Çinia 
Londra büyük elçisi , İngiliz dıı 
itleri bakanlığına giderek bakanla 
uzak şarkdaki yeni durumu gö
rüşmüıtür . İogiliz bakanı , bu 
durumun beoüz iakiıaf etmemit 
bir devrP.de olduğunu ve binaea 
aleyh buoa karşı:fngilterece her 
bengi bir müdafaa ve teıebbüsün 
henüz faydalı olmıyaca;ına ileri 
ıürmüıtür. 

Habe~ hük6meti bu notaıın
da, kendini eılr durumuna ıoka · 
cak her hani'i bir uzlı§maya as
li yaoıpmıyacağını 9e binlerce 
yıldanhen ü11tllo bir özgürlük ha 
yatı yaıayad Habeıiıtanıa, aynı 

hayatı idame dlirmek yolunda, 
batti ıerefle ölmekten çekinmi
yeceğini de lrat'i bir liııola kayd 
etmektedir • 

Ankara : 21 ( Ra:lyo ) - Ha
het - İtsJyan uzlaşmazlığını ea
vaş11z bitirmek yolunda öted~n
beri bı§vurulan konuşmalara tek
rar başlanmıştır . 

Pöti Jurnal gazetesi bu müza
kerelerden babı ederken §unları 
ıöylüyor : 

Amuk gölü 
Kurutma işi yakında 

başhyacakmı ? 
•• t •• 

Ankara : 21 ( A.A ) - Lon- Berat - Yilce Komiserlik· 
drodan~ bildrildiğine göre Çin le Halep del"g•ıioin de iştiraki-
elçiliği müıteıarı dış bakanlığa le Önemli bir toplantı olmuftur. 
giderek uzek ıarkdaki durum bak· Bu toplantıda Amuk göllioüo 
kıoda görütmÜ§tÜr • kurutma pıojeıl k""ıin olarak ka 

İngiltere ; diplomatik bir mü' bul edilmiş ve :bu it için gerek 
dabaleyi kuzey Çindeki bugilokü 1 olıtn 22 milyon frangın mesalibi 
vaziyet kar§ıııo 1a ne muhik . ne mil§lcreke büdçe1ioden verilmesi 
de faydalı görmemektedir . . karar altına alınmııtır . 

Japon ajensında kuzey Çinde 
ki muhtariyet ilaoınıo bir kaç gün 
için tehir edilrliğini bildirmek
tedir . 

dıyeceklerini katıp umumilikleri 
yoiu ile s6ylerler demi§tir . 

• * * Fılistin yoluyla pazar günll 

Barutta otuz yedi 
genç tevkif edildi 

Berut- bu gün memleketin ta· 
oınmıı gençlerineeo 37 kiti ani 
olarak tevkif edilmiılerdir . 

Tevkif edilenlerin başında Ha 
yır Cemiyeti, mektebinin mnallım· 
!erinden Zeki Nakkaş da vardar. 

Bunların gizli ve ıiy••İ bir ce

lmpa:atorun cepheye varma 
ıile beraber yakında bUyük ıüel 
harakita iatizar edilebilir. 

Kahire: 21 (Radyo) - Btt Ha
brtlinin ltalyan uçaklarmın attık· 
farı bombalardan kimilen telef 
edildiklerine dair Roma kaynak 
larıadao verilen haberler Adisa
baba ıüel mubafılinde yalanlan
maktad1r. 

Kahire: 22 (Radyo) - ltalya· 
oıo Doju Afrikadaki Ba~kuman
daolığına atanaa Mare§al Badeğ 
liyonuo, ordunun batına geçme
den önce .. büyük harekatın yapıl· 
mıyacacğı bildirilmekt~dir. 

Lübnan da 
iflaslar artıyor 

Berut - MOddeiumumıliğin 
verditi bir rapora göre senenin 
üç ayı içinde Lübnanda 19 iflls , 
28 tasfiye olmuotur . 

Son alta ıydada ifliılarıo 1a · 

yısı 95 i bulmuıtur . 

Fuad AllAmenin arka
daşı yakalandı 

Berut - Meıhur ıaki Faad 
Allamenin yakalanmaaından sonra 

daiılan arkadaşlarının da takibi
ne ıiddetle devam edilmektedir. 
Fuad Allamenio sağ eli mesabe

ıinde olan Salihalasel de yaka
lan~AJıttır . Dıierlerinin de buglln 
yaran yakalanmaları muhakkak
tır • 

nemli tedbirleri almıılardar. Her 
yerde kuvvetli askeri devriyeler 
grzmektedir • 

Son hıdiaelerde alcnlerin .,. 
lelerine yardımdı bulunmak &zere 
iane defterleri açılmııt1r . Halk 
tebaUUde yardıma ttoımakta -
dırlar . 

• 

lngiltere 
Hava kuvvetini artırmıt 

Ankara: 21 ( Radyo ) - ln
giltere hük6meti bugOnkü hava 
kuvvetlerini önemli •Drette ar-
hrmata karar vermi§tir · Bu ka
rara göre lngiliz harp açaklarınıa 
aayıaı 2190 olacak ve buaua 
1500 ünü Anavataaa aynlacak
tır . Uçak müretteb .. tı da 3000 
kiti artuılacaktar . 

ltalya deniz konferan
sına iştirak edecek 

Kahire : 21 ( Radyo ) - Loa
dradan bildinldiğlne giSre İtalya 
hükumeti l~ondrada toplanacak 
olan deniz lcoaferanıma eaaı iti· 
barile ittlrak etmeğe karar verr 
mittir . 

Filistin Yüce Komiseri 
nasıl karşdandı 

KndOs - Mezaaiyetioi bitire· 
rek buraya dönen Yüce Komiltlr 
Arap halkınıa umumi bir ~grevi 
ile karıılaDm•ıhr , · 

Komiıere, tehılit ıiyaaetini 
ve Yahudi akınına yol verilme ıe· 
bebini protesto eden telgraflar çe· 
kilmi§tir . 

Su riyeda neı kadar 
hayvan var? 

Şauı - Finanı vüzareti tara
fından ne§redilea bir iıtatiatiie 
göre , 935 yılı içinde Suriyede 
sayılın ç.-ıidli hayvanlar l milyoa 
283 bin 353 dür • 

meşhur Müslüman lnğiliz Elbaç 
Abdullah - Sir Jon Fılipi - Şa 
ma grlmİ§tir. 

Mumaileyh karısı ile birkaç 
ay evvel M"klcedeo otomobille 
ayrılarak Necid, Ifak, Suriye, Tür-

miyet yapmakla maznun oldukta: ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~,~ 
• rı söylenmektedir · 39 

kiye ve Avrupa yoluyle Londraya 
gitmiıti. Bukerre, Fransa, İspan
ya, 11'as, c .. zeyir, Tunus, Taub 
lusgarp, Mısır ve Fıli11tin teri 
kiyle Suıiyeye gelmiş olup bura· 
dao da Necid~ gidecektir. 

Elhıç Abdullah Oryanpalasa 
İnmiş, Suudi müme11ili Reıit Pa
şı Ennasır ile f.,giliz konsolosu 

·- Gerisi ikinci say{ ada -

8erutta sivil bir uçak gün 
istasyonu kurulacak 

sonra 
Beyı ut - Bunda bir ııvil u

çak istasyonu kurulması için ge
rek olan tedbirler ahnmakt• -
dır . 

rapor hazırlanmııtır . 
Bu istasyoa, ekonomik cihet-

İki teuerlekli öküz ve camus ara
baları yasağı başlıyacaktır. 

Şimdiden dört tekerlekli araba 
edinmeli. 

istasyonun yeri mühendiılu 
tarafından tetkik edilmiı ve bir 1 

lerden çok hydah ob~kbr. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 



l'tın Söztı 

Gaziantep güzelleşiyor 
Şehrin su, elektrik ve Bayındırlık 
durumlariyle Park ve şehir hartası 
hakkında Şarbay neler anlatıyor? 

Gaziantep: (Özel) - Şarbay 
Harudı Kutlaı 'ın Uroylar lıongre
sıı•d<"n <lönm.,si ilzerirıe~ bu busu•
taki fikirlf"rioi almak için keodi-
1<Dİ ziyaret ettim G •zetemize şu 
diyevıle bulundu: 

- Bı ledıyeler kongr• sioio 
memleket belediyecilığıade atıl 

mış yeui bir adım •aymak çok 
doğru olur. 

Şimdiye kıdor memleketi 
mizd c ş .. biıcilik için böyle önemli 
bir toplantı yapılmış değildir. 

Ataliirküu kıymetli söylevlr
riode de işaret buyurdukları gıbi 
UrayJ.,ın hükumet merkezinde 
toplanmaları, şehircilik ışıoıa 
ıooucu değıl, bışlaogıcıdır, 

Bütil.., büyül.Ierimiz bu kong 
reye Öo•m verdiln. Ç•lışmasiyle 
yakından ılgilendiler. 

Kongre, beledıyelerden gelen 
raporları üç kısma ayırdı: 

Bcledıye gelirlerinio aıttırıl· 
ması, hı yatı ucuzlatmak ve şehir -
!erim ı.io Bayındıı lık işleri. 

Bu llç kısım üzerİbde üç eo . 
cüm<D ayrılır. Ben de bayaıı 

ucuzlatma eocümeoinde çalıştım 
Eocüm •n, b~r üç k sım üzerinde 
ö.ıem:i <S•Slar tesbit ederek he
yetı umumiyeye bildırdi. Htyeti 
umumiyece onaylanan bu rapor
lar gereken işlerin yapılma•• te 
menniıiyl ~ hükumete suoulmuş

ıur. 

Şehir işleri hakk.oda yakındı 
hilldimetimizin esaslı t tbi.Jer 
ııl • cağ• fÜphesizdir. 

13u gezilerinde t• hrimizi ilgi 
lendıren ne gibi i§l:ır yapıluığı 

~o usuna da Şarbayımız şu kıırşı 
lı~ı vcrm•ştir: 

Türk kültür cemiyetiyle de2iş 
tirilen ve senelerôenhe•i tapusu 
alıumıyao emlak işlerini Aokar•
da bulunın • mdan h·lıstifade b.l 
leııiın. 

Bizimle beraber gelen .:emi
.Vt't mümessili burada f rağ V• 

sair muamelatı bitirdi. 
S ı projesini yap. cak olan 

Ponl TomPon şirketiyle gö•üştüm 
Şirlcet, p•ojenin baıta liznınde 
yapıl,.bilcn kısımlarını ppmıştır. 

Yerirule y~pılacak lusımları da 

y•pmak içio bir h•ftaya lıodar 

uzmanla•ıııı göndererek ve harta 
nın kendile.ine teslimi taribioden 
itiharrn dÖıt ay içio<le projeyi 
ikmal etmiş olacaktır. 

Proje bittikten ıoora ıebir 

ıukoyrası ihale ediltcelıtir. 
Bu ıesiıst için belı·diyeler 

banka8ı liiz mgeJ.,n parayı borca 
lıiz~ verecrktir. 

Şehir hattasını yerinde tatbik 
ettikten ıonra kabul muamel•si 
yapılmak ilı.ere müteahhit Cavit 

de bizimle beraber şehrimize gel
miştir . Bu iş de birlcaç güne ka
dar hollolunacaktır. 

Ş h imizin müstakbel p'iio iş 
leıiyle ıle meşgul oldum. İıtan
bulda S•o•yiı nef,se al:ad~mi•İ 
ş hiı cilik profesö ü Eğli, Ankara 
da me§bur mimar Yansen ile gö· 
rüşlÜ'll. Eğl.den bir de teklif a 
me aldım. 

Y aoıeu esaun Adana, Mer;io, 
Tarsus imar planlarını yapmakta 
olduğu ıçin şehrimizin imar plan 
larıoı da yapmayı kabul etti. Yal
oız fıat meselesinde uyuf•ttıadık. 

Bir hafta sonra toplanacak şr· 
bir meclisinde bu teklif görilşüle
cek ve bugis ı kabul ediliı s~ ona 
şebıin imar planı yaptırılacaktı•. 

NOT: (Mimar Yaıısen şimdi 
gelmiştir. İmar p'inı için 12 bin 
lir istemiş olduğunu öğrendim.) 

Şehrimizin güzellrşmesi için 
genel puk ve bahçelere f~ı.la 

Önem vermekteyiz . Buoun için 
icabedenlerle temaslarda bulun-

ı dum . Bu yıldan itibareo l:>u işe 

ba§lanaıış bulunuyor . 

Eski il fıdanlık memurunu 
şehir bahçeleri içio memur aldık. 
Bu yıl ıehitler abidesi ile Cumu
riyet meydanlığı parkı yapılacak, 

mezbaha civarıod~ bir şehir fidan
lığı teaiı oluoaı.-ıktır . 

Elektrik kilovat fiatları ve bu 
husuata yapılacak formül için Ba· 
yıodırlık hakanl•ğ ı ile görllıtllm . 
Bakanlık bu ışle yakından ilgi
lendi . Formülün tesbiti ve kilo• 
V•I fıatlarıınn indirılmrıi için 
şi.lı.et nrzdiode lrşebbüıde bulu· 
oaraluır . 

Sayın urbayımıza gazetem 
adına teşekkürle ayrıldım . 

------·------
Tren haberi 

Londra yakıldlar n kuzayı--Do
ğu deıoiryol 27 Eylulda ( Gümüş 
bnyramı yarışı ) yap ırkan saatta 

112 mil sürat ile hır rekor yok
mıştır. l:lüyuk Biritrnyada en sü
ratli giden ilk tren bu olmuştur. 

Londre ıle Grarıtrn arasında oıta 

hız !04,9 mil s•ıyılınıştır. Bu ka
dar uzun m•snle iç in bu ortıı ha· 
ber önemli görüLı.ektedir 

Bu yeni sünt k .. tarı Londra ile 
Ninknstl arasında düzgün yolculu
ğuna başlıyarok 278 millik olan 
bu mesafeyi dört sutte kesıniş
tır. Eski ekspreslere görö günde 
bir saat kazanmaktnılır. 

Yolcuların bu •üratten müteessir 
olmoması için de tertilıııt alınmış 

tır. Bu tren şimdikilerin hepidin
den ılalıa konfürlü olmuştur. 

,-----C-.-H-.--Pa-r-ti-si----~ 

Ocak 

İkinci tf'şrio 

22 
23 
24 

25 
26 

kongrelerine faaliyetle 
devam olunuyor. 

Gün Sut Kongrest yepılacak ocak 

Cuma 9 Hankurbu 

Cumarıesi 6 Ça•Ş• 
Pazar 6 Yortan 

Pazarteei 6 Çınarlı 

Salı 6 Nacarao 

Suriyede bir 
krallık mı? 

- '1irinc sayfadan arian 

Maks ş~rı fi, e ziyafefet '1Crmi§
lerdit 

Cemil Merdüm bir çay1 davet 
etmi§Se de hareket edeceğini söy 
liyrrek itizar etmiştir. 

Huırlığını bitirerek çntanba 
ya hareket ed.ceklir. 

Bir gazeteci keudis1yle görüş · 

müşıür. 

Cidded, İngiliz mümı asili An
droriyanın avdt tinin gecikmiye 
ceğini, yapılacak müZKkerath, 
Necid kra 1 ınıo Ar' p men•fiini 
feda ctmıyeceğini, Loudrade Ye· 
liahd ve r uat Hamza tarafıodıın 
başlanılan müzakerelerin Cıdde

de d~v.m edil~c•ğini, Akabe 
meselesinin hailedilcc•ğini söyle
miştir. 

Gazeteci, Arap memleke-
tinde petrol çıktığı için mliı.ake 

releıin ehemmiyet k•zanacağını 

söyleyince Fılipi gülmüştür. 
• *. 

Eıcovf isi kametine giden bir 
otomobil kafileeiııe katılan Elhaç 
Abdulaab Şamdan bar.ket etmiş 
tir. 

Şama gelmtden evvel Kudüs
de iken Fılip Komser vekiliyle 
gÖtÜ§mÜf, Mühiyle hubihelde 
bulunmuştur. 

Müftü, Mrcliıi islaın ıalonun 
da bir çay törrni vetmittir. Ulema 
ve aya 0 bulunmuştur. 

Hacd<n ıonra Filip tekrar Kn
düs ve Şama gelecek, birer hafta 
kalacaktıı · 

Bu feyabatıqde 8500 mıl lı.at· 

etmiştir 

Müz.kerelerdro evvel Riyez
da bulunması liizımgeliyor. 

fılip, Filıstin komserininin 
teşrıi meclisi kurmak emrini ge
tircceğioi söylemi~tir. 

Yahudiler k•bul etmezlerse 
meclis, Arap ve lngilizlHden le 
tekkül edrcektir 

* • • 
132 kişilik hır Asnri kafilrıi 

Mıjur Vilsi ve Mester Kiyotedle 
birlikte Suriycye' hicret ederek 
Elbisceye yerlettirilmiştir. 

• *. 
Toplan11 .. Eı.,ahôde fırkası a-

zası, idare heyetine şunları seç
mişlerdir: 

Cemil elmüdfei, Reşidülbace, 
İzı.tttin Elnekib, Al,dülhüseyoül 
çelebi, H ılil Zeki p•ş•, Ş blllabid, 
Şih ,Jmerzuk, Şihülşülaııülzabır, 

Şiblllhamiıüldarı fırka reisliğine 

Cemilölmedfei seç imiştir · 

* Şimdiye kadar bir logiliz la I 
rafından idare edilen Irak umumi 
hisap murakibliğine 120 dinar 
ma•ş'• Tevfi~ üheyyidi tayin olun
muştur. 

• 
Reis Muhittin Eluneysı idare 

sinde on Yemenli talebi" lraka gri 
miş, beşi askeri2mektepte beti tel 
siz mekıebioe yerleşınişl .. dir. 

Rtisleri darillmu .. llimine de 
vam ed.cektır. Talebenin adları 
şunlardır: 

Mehmet Hacar, Ahmet Tabir, 
Mehmet Elridi, Ahmed Elans, 
Mebmıedülasır, Abdullah Elselal, 
Hüsllynü umrı. Mehmedülalfi, Ah
med Esb.k, Abmedülmruoi. 

• 
Kral Gaıi amucuı Emir Ab-

dulloh ılc birlikle köyüne gelmiş 
Emir Mehmet Elsabyudun köş 

künde öğle yemeği yiyerek dön
müşlerdır . Emir Abdullah oradan 
emmana döomüşıür. 

• 
Sincar isyanı mabkumlarıoın ' 

27 Çuımba 6 K.ayalıbsğ 

62 mevcutlu son kafileside sevk 
edildi. İsyanda elleri bulunduğu 
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aolışılan iki evukat, Abdullah 
faik ve Abdülkerim sirıcarda -""'!!----------·--------------- 1 aeılın§lardır, 

Şehir Dayaklar-
Kömür buhranı 
Dün yine kömür fiatı 
birdenbire yükseldi 

Bir kaç gü1odenb!ri ilçelerdeo 
ve köylerden kömürün az gelme· 
ıi, ve son yağan yağmur dolayı
ıile kömür ticaretiylf' uğraşan ba 
zı esnaf bunu bir fırsat bilmiş ve 
dün kömürün kilosunu altı ve ye 
di buçuk kuruşıı çıkararak satmıt 

!ardır . 
Şehrimizde g , rek hanlarda 

ve gerell köcniir pazarnıda halkıo 
ihtiyacına ytler derecede kömür 
mevcut bulunduğu halde fiatla 
rın birdenbire yüz para yükseltil
meıi sebebini bir türlü anlcyama
dık . Halkın ekmek k•dar en 
mübrem ibtiyaçlıırından biı ıoi 
teşkil eden kömür fiatlarını yük
ulteoler hakkındı llbaylık kaıiy
urayıo önemli bir sıırrtle uğraş

ması ve haııii. mümkünse, bundu 
bir kaç yıl önce yapıldığı gibi 
urayıo ilçelerdrn kii.fi miktaıda 
kömür getirterek şehrin muhtelif 
semti.rinde sçtıracağı depolarda 
halka maliyet fiatı ilıı:erindeo sat 
tırması busuııında şimdiden ve 
karakıt bastırmad•n tedbirler al· 
mas• nı va bu Buretle buhranın 
öoüne g•Çmrıini bekl•yoruz . 

iç bakanlığının bir 
bildiriğl 

Yükseg okul m•zu.ılarınd .. n 
ıüel ebliyetoameıioio derecesi 
icabı askerliğe alıDmıyanlarh aib
biğ ıobeplerden ötürü trcil edi· 
lcolrrln ücretli ödevlere vı:ya 
namı.et olarak maaşlı memurirıle· 
re hyiolcri hususunun icra ve 
killerio.beyetinio kararına iktiran 
eylediği iç bakanlıkdan , İlbaylı
ğı bildirilmiıtir . 

Kozan ilçebayı 

Kozan ilçe bayı Avni , §ehri · 
mize gelmiştir . 

Sanayi odasına , şeker ııoayi 
müeıseaeleri sahipleri davet edil
miş ve onlara bütün şeker ~anayi 

erbabıoıo iş!irıkı[e bir fabrika 
kurularak gümrükler idartsince 
tayin edilecek ve muşı fabrikaca 
!<diye edil, c"k bir memu · un kon
trolu allında buluodurulaı111 şek 
linde öne odadan gönderilen 
teklife karşı komie• rlikdea gelen 
muvafakat m•ktubu okuumuştur. 
Böylece itlcnerek ihraç rdilecek 
tekerl er gümrük maafiyetindeo 
istifade elmiş olacaktır . Sanayi 
nbabı bura memouo olmuşlar ve 
fabrikayı kurmak teşebbüsüne 

girişmişleroir. Tcplaoanlar, güm· 
riik reırrıinin filistıudeki gibi 
yapılması işinin tahakkuk ettiril 
mesioi odadan istemışl. ıdir . 

* * * 
Suriye Cumur rcislıği , mem · 

lekrıin iktisadi vnıyctıni gözö
nüode tutarak aşar vergisinin llç 
taksitte verılmesi hakkında bir 
emirname neşretmiştir . 

* * • 
Mısııda Şam ıergiıi p.opa 

ğaedasıuı yapan sergi müdürü 
Mu3tafaelıebabi , Mısır hükume
tinin sergiye iştirak elm•ği kabul 
ettığini bir lıı mi,tir . 

* • • 
Kral lbnissuuduo ltelyanlora 

Döve satt ığı haberleri üzerine Şam
daki Habeş müdofaıt komiteei Şum
daki mümessili vasıtasıle krala bir 
ariza göndermiş. bunda gelen ha
berlerin doğru olmamnsıoı temen
ni eylemiş ve müstemlekecılere 
yardım tlmı k har~ketinde bulun
mıyacağını umduğunu ildve etmiş· 
tir • 

Pamuklarımız 

Fümigatvardan geçmeden 
Ereğli fabrikasına gönde

rilecek 

Ereğli bez fabrikasında i§leomek 
üzere Sümerbank brafınJan ili
mizle lçel çevresiuden satın alınıp 
Ereğli fabrikasına göoderilecek 
olan paınııkl•rın Mersin Fümigat
varın<fon geçirilmesine lüzum ol
madığı Tarım bakanlığından ilbay· 
lığa hildır.lmiştir . 

Dört tekerlekli 
arabalar 

Yılbaşının başlang.cında iki ta 
kerlekli Camus arabalanoın kesin 
surette ya·ıo k edi lec~ğiui göz önün
de tulan çifçilArimiıı: şimdiden dört 
tPk~ rleldi Qrabalar tedarik etmeğe 
başlamışlardır. Bu suretle önüm ız· 
deki birinci Kll.nun ayı içinıld çıf

çilerimizin mühim bir kısmının bu 
arabaları edineceklerine kuşku yok

tur. 

ilimizin sıhhiğ durumu 

S · ~lık ve sosyal direktörlüğüne 
verilen raporlarda gerek şehirde 
ve gerekse ilçe ve Kamuolarda hiç 
b•r bulaşıklı hostıılık görülmediği 
bildirilmiştir . 

Yalnız Kozanda bir Menenjıtli 
hasta görüldüğü bildirilmiş ise de 
bunun muRyen ısi yapılması için 
hası.haneye yatır.lmıştır. 

Mekteplerde doktorlar te.ralın
<lon Tıfo aşısı yopılmasıon önemle 
devem olunmaktadır. 

Profesör Yansan 
Şebiı cilik mütebaaaısı profe

sör Hermao Yaneeo yarın ak,am 
treniyle Malatyıdao ştbrimiıe 

gelectk ve burada dört beş gün 
kadar kalıp tetkikaııa buluoıcak
lır . p, ofesör Y aosen , bu müd 
dt! içind e Taı su! ve Mersine de 

gid~cekıir -

ilimiz orman 
mühendisliği 

İlimiz birinci sınıf mühendisi 
Azmi ilı: Burdur İ ı i biriDCİ sıoıf 
mühendısi A. Alıııin naldto atan 
malıırl yopıldığı tarım bıkanlı

ğıodan bildirilmıştir -

Vekalet edecek 

Memuriyetle Suriye ve Lüboa 
na gönderılfC<k olıu Dörtyol 
tarım mücadele iıpelıterı Şerefe , 
Mardin mücadele direktö• Ü Sa
dettloin vekillik ed!'ceğ'i İlbaylığa 
bildirilmiştir . 

Dörtyolda Mağnezit 
Taşacağı 

Dörtyolun Aktaş mevkiindeki 
Ma~11ezit Tdşocuğının yirmi dört 
yıl işl~tilmesi lıususuodo Durdu 
udında bırisine , ruhsat verildiği 

lktısnl B· k ı nlığcndan llbaylı(:a bil
dirilmiştır . 

Tohum ıslah istasyonu 
direktörlüğü 

Şebrimız tarım oku'ln direlctö 
rü Rabminio aynı zamanda tohum 
arıtım durağı direktörlüğünü de 
yopı.u~sı tarım bakanlığ'ıodaa 11-
bayLğa bildirilmi§tir . 

lstifası onarıdı 

Ta • ım mücadele ist·Jıyoou labo
raıovar iıy11rlığıodao istifa eden 
Zıyanı;ı istifaoınıo kabulü ve yeri
ne lçel eski ta·ım mllcadele işyarı 
Sadılcıo alımıf lira ücretle alandı 
ğı bildır.lmiştir . 

22 Son te1rln 1935 .. 

Yırtık paral<1t' 
hakkında 

d k•' Fıoaos 'Bakanlığı ile ,.,eı .• 
• d • işli' 

Bankau ırasında para cg Je· 
me talimatnamuinıle yapı(aıı pJ" 
ğ'i§ılclikten sonra fazla yırtık ·ı· 
ralarm değ'iştirilmeıi ~işinde: fe 

karı anlaşmazlık oetiı:rlen~ ;ir· 
meriyette bulunan para degı.ş cu 

1• • - dördUP me ta ımatne e11oın 
1
• 

maddesinin ( B ) fıkraeınııı ,şii· 
ğıdaki ıekilde • izahı lüıuııılu g 
rülmüşlür . fi 

Durum Fıvens Bakaııl•ğ' , 
- B .. sıııc 

Cumu ı iyet Merkez aıı•» 

ilgililere bildirilmiştir . ılJl'I 
" Bır çok parçalara a} ,,.. 

· brı
o lao bir baokunotun uma 1 J• 
tinde talimatnamenin 3 üncii ııı İ' . ,,o 
desi A ve C 1 fıkralarıııda ıs k 
len vasıfıar mevcut olduğ•l 1 'ııı 
dirdr. hu p••çaların hepsi 11ırı~1, 
banknot ıatbıoın yüzde 10 ° Jı· 
dar ve dıba ufak olıınluı d• ~· 
bil mübadeleye kabul olu o ur 

beC: •ileri verilir . ~· 
Şu kadar var ki tılinul ~.ıi 

cibince bu parçaların sıbhll1 ğ• 
ve o banknotun parçaları old~ -· 
bariz bir eureıte anla1nıa11 Jiit' 
dır. ·~ 

B . d d~' unuo içın bu uruııı . bl' 
raz olunacak banknotların ıııO ~· 
dele lı;ı~eleri tarafından bJ~ 0o 
merkezindeki ekiııper lcomisY 0

'01• 

tetkikine göndr.rilmeleri dabl 
1 

vrfıktır . ( ıi 
Mamafih parçalarının ,ıb ı•il 

b k "d" . il: lı, 1 

ve o an nota . aı ıyetı pe ~r 

ve aarih olan vaziyetlerde de~ t' 
trmeZlci1eıeri isterlerse mesu 111 or 

l ti üzeıine almak ıurctıle bu lı~f' 
ootlan doirudan dotrnya dd 

ı 
tirebiliıler . J' 

Mübadeleye ııetirilecek ~J~cJ" 
1 oot kısmı tele parça olıua ıı:ı 11 , 

dit parçalar halinde olıun b~1'~ 
ti umumiyesi umum banknot ~:ı' 
hınıo yüzde 10 nu veya orı ıl 

aşağı olursa :istenen num••~ O 

imza vaziyetlerini taıısa dahi dı' 
• badeleye kabul edilmez ve be 

li veıilmez , 
·~ Uray memurları iÇ1 

yardım sandıOı 

- ' lçbakaolık bütDn uray ın~J11 ı' 
!arı hakkında bir yardım VJ. ~~ 
ma saodıj'p kurulmuı içın hır 
ouo projesi hazırlanmıştır. 

1
,. 

Bu projeye göre, uray nı ,J11 iO 
d • ı ıi (arı yardım ve koruma ıao ıg ~ 

her ay maaşlarından yüzde lı 
vereceklerdir. 

Saodığırı sermayeai meın11 • 1~1 
rın verec:ekleri bu yüzd• beşl<ı 
uray bütçeleri ıden aytıl•c ılı Y~1 
de be§ nisbet de yardım ve ~ ,. 

b. k q•ıll nacak pıra c ·•za larının ır ı . · 
dao meydana gelrcektir. 1 

d -.,~ı 
Yardım ve koruma sao lb ~t' 

bütün unları inhisarlar L.<'c 0 
,arı koruma~~ dığ'ı eaaslı< 1 " 1 ı 
aynı olacaktır. Sandık, ıı'',; 

1 k .. ' ,,o 
memur arının te aut ma• '' . . ,r 
ölen ve maliil lulırnlarıo ·ı! ) oi 
dım maaşları ih ikram ') .·l '

11 

temin edecektir. 

lngilizle r Filistin ıyıı~· 
rına torpil döküyor!" 

·------- i 
Boyla - · İngiliz torpil grof' 

!er Hsyfa limaoıodıo Nakur~·~· 
kadar olan kıyılııra torpil ıJıı 
m•ğe başlamışlardır . ,/ 

Muşambalar nerede 
bulund.a? 

. .rio' 
Ş·hir atadyomunrıo duş Y dl' 

de bulunan bchri yüzer kurı•Ş ~ 

g• eriude bulunan üç mnşaınb 101
• 

111 
çalındığı ş ki.yet adilmiş ve y~ ~· 

b ııı 
lan incelrmclerde çalınan 11 o' 
ıambalardaıı biri Alidede urrfll~ı· 
d• nturaıı araba ıürücüsü Af:~)O' 
de bulunmuı ve merkum ya~ 
narak tahkikata b•slanmı~lır -
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U~ak doğ~daki durum Almanya vıe İtal- Kaça~ılık 

k " lıaıYa H b · ı · · b .. ·· d ·· fk"' 1 d ~ .. 1 d ''" d - a t"Ş ış erıom utuo unya e arım oya a ıi'ıı şu gun er e 
tiı• 1 o~uda yeni bir hadise oldu. Çinin şima hnda muhtariyet istemek için 
Je· ~~. ayaklanmanıo Japou parmağı ile oldu{tu ve Japooyanın, dünyaoıo 

• ..-a· u karışıklığı arasında uzak şarkta Çinin mühim bir kır;mını yutD'.ıaga 
I'- ~lııos1 siyasal çe\·t·nleriıı dıkkat gözünü İlnlya - Habeş hadisesinden 
çı· j ege sebeb olmuştur. 

·; ~e tı dt1rum hakkında Avrupada yürütülen fikirlerin bir kısmını bugün 
tir· • alıyoruz: 
0cii !·p 

: Oay. • 'dı olan biten hidise merika arasındaki hsğları sağ· 
lamlaştumflğa faydası dokunacak 
şeyler deği ldi • 

ş•- "il! 
d 

erıkayı, Avrupa'daki bidigo· 
1~ CQ çok değilse bile, her hal· 
lı tıı der~cede alakadar etmek- r 

~e 

ve• ~s~rı A 'k b" • merı aom gar ıne 

~a il~rledıkçe, Asyada o ois 

Birleşik Amerika hükumetle
ri. uzak rarktaki emr.ıiyet amil· 

Jerioio yıLı lışını korku içinde ser• 
retmeğe beşladı . Vaşington, Ja· 
pooyanm uluslar sosyetesinden 
çekılmesin fl "e açık kapı sıyasa· 
sıoa Mançukuo devletini tanıma -

~~- ~ thenuniyet kazanıyor. Avro 
r . Fransız - Almnrı münase-

ıı>•d' ~tı İ~lt-işafi Avrupa.ela nasıl 
Ol' ( b ı 

1 lr a aka ile göz önünde 
ak' b~ ~ Otsa, San Fuosisko ve A 
ıııJJ 1 ~Q Uzak g.rbinı c-ki memle-
k•· r~ t de Japonya'nın siyasal 
d•· ,~1 Ve Okyanoe'ta her hangi 
~· •şnıazlığın çıkması aynı 

~~de büyUk bir alaka ile zi-
ı:ıııl' 1 oyalıyor. 
ı·ri ltıetikaı kıtasında urumları 
~ıı ~ b•ğlımmadan bi.ı il devlet-

:ıll' · k Şarktaki ~ulh ' harp iş-
rı~Ynı dikkatla ölç\. bıçiyor

jb' ~~ll~ij gelecek teb .. , hem 
b•' ~tt, henı garptan ve nem de 
ıı~• - kaualı ÜHrioden geçerek 

ıı0~ ~ 'rı da çatabilir. 
104' t. n. ""bl"k t • , epu ı gaze esı geçen-

~''tdığı bir yazıda diyordu 
ı•ti Q htıoı aş•n her Amerikalı 
11,iı , - böyle tnou bilmelidir ki, 

~- lı k. · · · k 1 A t ' • ımıyehoı te mı 8· 

1' :bele ÇinP- yaymağa ız 
1.11

'· Japonlar lüzum gör
lı' Yerde sözü toplara bıra
~l1~· veya ekonomik ve finan-
1 Yık kullaoacaklardır. 
~n ~ ~ gtn konferansı ve 192 ~ 
~11~Uılar aodlııması yapıl 
~dedberi J ıponya ile bir-

~' ~· •rikı ibükumetleri ara
,_, ~ünaaebetler çok kötü bir .,o ,_ L 

dt' ~d ın"itaf etti. 
1atlllaoın imzalanmasından 

~~Q ıerginlik bir parç• ba-
~b· . ~ 1 )olmuştu :Amerıkalılar 
lı 'dalarında '!Üel tedbirler 
ı~'tl \'az geçmişlerdi. 
QYanın ekonomik mı.ha 

tl Çin pJZarlarıaı kendi te
'rıl d arırıa bağlamak ve ayna 
~ ~açık kıpı politikurn 

11 
tıı bozmadan Amerika ka· 

~ ~ birlikte çalışmak umu 
'~8İiyorlar idi. 
'ıa • 

~ ~ıyet karş sında Tokyo 

1
tti İngiliz iUifalcma kulak 

1~ "e Okyanos stalÜl!ÜDÜ 

mak ve Jooanmasını büyütmekle 
cevap verdi . 

V ışington donanma andlao 
masanın 18 ilk kanun 1934 de reı-
mea bozulması üzerine gerginlik 
kat kat artlı. Bugünkü günde , 
deniz kuvvetleri meseles ioi görü· 
şecek olan yeni bir kooferana 
topJaoıocaya kadar, umumiğ bir 

emniyetsizlık: büküm sürecc.-ktir. 

Amerikanın siyasal mcıbafil 
leri, Okyanosda sü..:l yerler hazır 
lanmaarnın yasak ediimesioe do· 
kozlar andlaşmasınıa bir esası 
gözile bakmakta, Çindeki açık 
kapı sıyasasıoa ve andlaşma im· 

zahyanların Uzak şarktaki hakla· 
rıaa karşı saygı göşterilmesioi is 
temektedir , 

Şimdiki halde her Ş4!ye ye · 
niderı başlamak lazıın geliyor. Ja· 
pooya , Asya deoızleriode ken

dine üstilolük kurmağı mümküc 
kılan bir sistemin arkasında sak· 
lamyor ve türlü türlü yollardan 
yürüyerek Çioi kendi nüfuzu al
tına almağa uğraşıyor. Sesini yük 
selttikçe yükselterek, vaziyetinin 

mancviğ otoritesinin, yayılma ib
tiyaçlarınao göz önünde tutulma

ııoı istiyor . Hareketleıini haklı 

göstermek için Amerikayı örnek 
alarak, Uzak şarka .Mooroe dok
trini dım2asını vurmağa kalkı
yor. 

Japonyantn bu gidişi ve arzu
ları Amerikadın selahiyetli mab 
fillerini çok kuıkulr.odarıyor . Hu 
işlere bağlı olan ekonomik me · 
ıelelerde , kolayca düzeltilebile
cek şeylerden değildir . 

Amerika iıtiheali , Japon re · 
kabetınin tekmil Aaya pazarları 
na , Cenubi Amerikaya ve batta 
Birleşik Amerika hükumetlerine 
yay.imasından korkuyot . Birleşik 
Amerıka hükumetlerıodeki fab · 

•
1
•
1
, ı1 ~il •ndlaşmada bir müva 

tdıt"il L d ·ı V rikatörler, Japon malrarıoın bas-ııll "'i ndeo on ra ı e •· 
~·ll'asıodaki dooaoma iti kınına karşı protes 'oda bulun · 

1~ ~fi gördü mak için Beyu saraya murahhas-
•ı b.. I h ler göod t! rmek zorunda kaldılar. , b Ut ün bu umut arın e-
0h çıktı. 1934 de Cm- J.ıpoolar, 1934 de Birleşik A-

~'grtemaouun hozulmaaı, merika bükuınetl~rine 7 milyon 
~:•n Amerikaya hicret et- yarda yü ı ü kumaş sokmuşlardır; 

1

10 tabdit edilmeıi Japon 1934 yı l ı ıkioci kanununda geti-
·ı l\ ı:uouruoa dokundu. Irk rilen kumaş .3,5 miJyoua varmış 
~ ' 
,,1~ llüııüdükçe :büyüdü. tı r . iş bnııuola da kalmıyor. Şım-
~İt n haşlaoğn.ı r <la Arizo- d ı lik büyi"lc bir tehlike olmamak· 
~ Çok badiseler çıktı. Şimdi la beraber, şapka, kaad , porse-

11' J de, yabancıh rao bundan (en, ampul, çocuk oyuncaklara gi· 
,r ı~ "Ponlardır. Zıraat işlerin Li daha bir çok maddf': lerin tuta 

~IQ•lanoı yuak eden bir r1, kumaşt~n aşağı kalmadığı söy 
'~ttfaıuyor. le dursun , alabildiğine yükseli-

~ 1
tideo Japon elçisi bu yor · 

~Ilı k,bul edilmesi Japon- Ruzvelt, dokuma fa brikatör-
~ erika' da veri l mi~ olan lerinio murahhaslarına, bir ayda 
'c'Yek altına al masa de- dört milyon yarda t.utacak olan 
b 11R•nı ileri sü re k, pro- i tba tatıa birleşik Amerika hüku 
~ lllunda. Arizo parla m,tlerindeld dokumanın yüzde 

-~ Japon mulı "İr lerioe birini bile tutmıdığıoı ispata 
·.ı' l,l, .. ID • 1 k lkt ,ıv )' .. ış • o an unun a ı . 

ol' tu l>ılıcak olan bir toplan v niyet bo kadar elverişli bir 
•Ulın · k d' b ld l v J ,o ltı esme arar ver ı. a e o masına ragmeo, apon 

ı•' 'd:8~1e ~trafında , gerek dü§man)ığı propağandası ve be)e 
4i •R'trekse, Amerikada, kr ndine kaışı bir tehdit gözile 
giıı~:·~a~ yapılaq polemik- baktığı Japon yayılmasıoa karşı 

ı· Ş ğı hafifletecek Ş"yler yapılan propağanda güo geçtik· 
o' •tf llngbay meıeleıi, Mao çe büyüynr . 

tt' 1diı 1
• ~ançukuonun or · __ •Amerikada korku saçan yer 

~eeı de Japonya ile A· 1 ıJııponların Birle§ik Amerika bü-

yada kıtlık mı?.• Para '-- ·al arı tak ~ "tle 

İtalya hükumeti. ha a devlet 
bankasının mevcudunu }lan etme
sini, ve İtalyan hazinesinin de her 
ay rapor çıkarmasını menetmiştir. 

öwenecek 
Gümrük vo inhisarlar Bakanlığı 

Adliye Bakanlığ1 ile görüş~rek ka-
çAkçılık paru .: ·zalarmıo ksitle 
ödenmesini kararlaştırmış Yal· 

BütUn bu • tedbirler İtalyanın 
fioarısal durumundaki çetinliği 

gösterm"ğe yardım eder. 
İtalya devlet bankasının altın 

mevcudu mütemadiyen azalmak
tadır. 

Bugün bu bankanın vaziyeti 
memlekette de, harice de altın 

mevcudunu bildirmeği crsırel e
demiyecek bale gelmiştir. Son 
tedbirler bubraolD mabiyt-tini an 

lam•ğa yardım ederese de asıl 

buhrana karşı gelemez. 

ııız hu taksit) rin müruru ıuman 

müddtıtini gı çmı-yecek şekılde ya- 1 
pılması para cı>z aları mahkumla
rının taksite bağlanan taahhütle
rini vak.tında yapacakların ·ı dair 
muteb11r ve müteselsil verecekleri 
bir kefili şut konulmaktadır . 

İt•lyanın fınansal buhrana 
ka•şı g"lmek için biricik ümidi 
Habeş sınırmı çabucak bitirmek· 
tedir Halbuki harbin süratla biti 
rılecek vaziyelt" olamadığı görü
lüyor. 

Haheşler, barbi uzatmak siya· 
setini tutmakta devam ettikleri 
takdirde günün birinde kendileri· 
ne çok kuvvetli bir müttefikin yar· 
dım ettiğini göcecektir. 

Harp sahnesinde göze çarpa· 
cak bir halde olan bu müttcfık 
İtalyanın uğrayac11ğı finansal bu· 
rodır. 

cDaLly Herald,, 

* 
Son günlerde Almaoya ıle 

ltalyadaki ekonomik varlık büyük 
bir ölçü aldı. 

Geçen ay Almanyadaki itsiz· 
lerin sayısı 144 bin kadar yüksel· 
miş ve böylece bütün işıizlerin 

yekuna 1.828,000 i g.-çmi§tir. 

Ancak bu es;ı slara göre kabul 
ed ılecek taksitlerin her hangi bi
rinin gününde ödenmemesi halinde 
hıç bir mazeret dinlenmiyerek ge
ri kalan paran•rı h13men hapse 
çevrılmesi için güınrülderce Cum -
huriyot müddei umumilığine mü
racıı nt t\dilecektir. 

Mı~hkumların haczedilecek mal 
ve alacağı bulunup ta bun1arın pa
ra Cezasının hepsini kapatmıya

cakları anlaşıbn hallerde hu mal 
ve alacakların paraya çevri1mesi 
gerekeceğ•nden taksıt müsaadesi 
ceza borcunun öuenmiyen kısım 

hakkında tatbik olunma esası da 
kabul edilmiştir. 

Mahkfim oldukları para cezası 
hapse çevrildikten sonra taksitle 
ödeme teklifini kabul etmeğe ka
nun müsait görülmediğinden bu 
gıbilerin geri kalan borcunu ta
mamen vermedikçe hapisten çıka
rılmame ları da ldzımgeleceğini Ve
killet ait olduğu yerlere bildirmiş· 
tir . 

Nablus hakimi 
-------

Yahudilere geçit töreni 
yaptırdı 

Ham maddelerin azlığı yüzün· 
dea endüstri alemi büyük bir sı- Yahudilerin . görünüşte izci fır-
kıotı çekmiş, fabrikaların ço- kaları. hakikattıı ASkeri fırka teş-
ğu durmaktadır. kıl4tları vardır. Bunlar sildh taşı· 

Silah fabrikaları bile ıon za şımayı, nişan almayı ve hücllm ta 
manlarda çok ,fazla çalıştığı hal- limleri öğrenirler . Bu fırkalar çok-

1 

de son günlerde işçilerinin yüzde tur. En mühimleri Tramilyor, Ma-

yirmisini eksiltmek zorunda kal- kdbi, Ifocaııa ' Ha~munay fırkala- 1 
rile terhis edilmiş efrat fırkalanmıştır. 

Gıda maddeleri günden güne dır. Bu teşkılat talimlerini güpe-
kıtJaşıyor. Ayleler, güçlükle tere- gündüz ve hükumet adamlarının 
yağı ve et bulabilm t" ktedir. gözü önürıu~ yaparlar. Y"ıaudi ga-

. .. . . . zefelerin<l11 okıınuğumu 1rı nazaran 
Fıallar yukselıyor ve ıhtıya- N tan k 1 · · d y h d 'J · . , a ya ·o onısın e a u ı erm 

cından fazla hır şey tt'dar•k eden~. 'il kAb f N bl ı · h • . .a il ı ır ı . a usun . Jı ız a. 
Jere şidde tti cezalar verılıyor ve ı k. 1• ta f t ft' · .. . . "h ım ra 1n e ış <" •• mış ve 
zabıta bunların evlerı ı basıp ı · it t ) t y h d. 

g eç resm v:ıp ırı mış ır. a u ı 
tiyaçtao fazla bir şe atın alıp akç l ~ k l k · · · ,wç ı arın ya a ama ıçıo sa-
almadıklarına bakıyor. h" lleri · 1 L'b b'd , ı gtız. ' •ap arın ı:, ua ı e 

Roms da çamaşır yıkamak için ızcileri işte , ~atanya Y hudileri 
kullaoılan saban güçliilde elde tarafından hi.ıcı.ıma uğramı ;lıırdır. 
edilebi1m1::kteöir. Arap ih ilali sinemada 

Birkaç giio içinde sabun fiatı 
iki misline çıkmıştır. Aro P iht ıl fil ıni ve Liivrensin ha-

yatını göstertcek fılmd~ Faysal 
Limon, meyve, buhubat fiat· · 

rolünü Ingiliz artisti Rimon Masi, 
leri de yüfrseldiği gibi süt de mü· 

Ldvrens rolünü Varterholl yapa· 
temadiyen pahalılaşmaktadır. caktır . 

Petrol fia tı son iki ay içinde 
Filmde Araplardan Nurissait , 

iki misli fiate yükselmiştir. Caf., ri'ılaskeri, Nesıbilbekri • Mev-
İtalyan gazeteleri, halka dişini tüt Muhlis, Şer if Şakir , Ude Ebu-

sıkmeyı tavsıye ederek yabaucı tııye, Nurişş ılda da görülecektir. 
malı almamağa teşvik ediyor ~c Filmi çeken Aleksandr KurJadır • 
fazla et yeıneoio hastalık getir· Filmde Arap baraka.tına ne kadar 
dığioi söyliyor. yer verileceğini henüz bilmiyoruz. 

kiim t- tlerindeld tecim rekabeti 
değ•ldir . Amerikalılara asıl kor
kutan ve düşüodüren şey, Japon 
milletinin düoyanıo h ~r tarafın 

da, eo ufak bir fırsatı hile ka 

çırmadao tatbik ettiği istila me
todlarıdır . Herkes kendi kendi 
oe , eğer japoolar , Çinde, Hio
distaoda, Afrikada hasılı düoya
nıo her tarafmda ihracat hücu
muna ğeçecek olursa, işler nere · 
ye varacaktır i diye korka korka 
soruyor. 

Japonların geçici olarak İtal
yan- Habeş aolr.şroazlığına ka
rışması bile Amerikaya yeni bir 
derd oldu . 

• , Yazan : 
IFransua dö Tesan 

Gaz endüstrisi 
İngilterede kömür yerine gaz 

kullanmaıında faydalarını bir ga
zete şöylece say mık tadır: 

lngiltereaio endüstri ehirle
ri duman bulutları içinde kalıyor
du. Bu duman havanın saflığını 
bulandırdığt gibi evlerin ve in
sanlarao da yü~lerioi kirletiyordu. 

Sıhhi zararları da bellidir. 
Çünkü ciğerler hava işle karışık 
giriyordu. Ev işle •inde kömür ye· 
rioe 17 milyoo ton gaz kullaomA 
ğa başlamıştır. 

20 Teşrinisani çarşamba akşamından ifbaren 

Asri · Sinemanın 
zengin ve fevkalade profiramı 

iki bUyOk film birden 

1 
( Paprika ) nın Fransızca ( Versiyoni ) ni yaparak büyük muvı 

kıyet kazanan sarışın dilber Macar yı\dızı 

İrene Dezilayin en güzel ve en şen fil 

.,. la çılgın gece 
2 

Kızıl ova sii:varileri 
Fevkalade heyecanlı sergUzeşt filmi 

nazarı dikkate: 
Filmler tam olarak gösterileceğinden sinemamız 8,5 batlar 

yakında : 

öldlrea adam 
6131 

Yep yeui bir salon mükemmel bir konfilr temiz ve 
güzel bir ses 

meşhur Viyanalı muharrir 

(Artbar Scbltzler) ı 
bütün dünyada nam kazanmış en meşhur romanı, güzelliğine ati 

erişilmiyecek bir sinema eseri 

(bir aşk blkiyesl 
Liebelei 

Ba, Rollerde en bUyOk trajyediyen 

'' Olga Çekova ,, 
ve güzel yaldız 

'' Mağda Şinayder ,, 
Bir iki güne kadar şehrimizin en yeni ve güzel 

Sineması 

(T a a) 
da 

6133 

Alsaray sineması 
Bu akşam 

FevkalAde proğramlarındao birini daha sunar 

Ben bir casastam 
Oynıyenlar : 

Kornad Veid madelin Karroll 
her here marchall 

tarafından temsil edilen bu şaheseri mutlaka görünüz . fazla reklama 
lüzum yok görenler taktir edeceklerdir. 

gelecek proğram : 

B.astadlva 
Pek yakında 

deline adası 
Türkçe sözlü 

Eksimo 
_ ~ Noyes, Vlner~Jurnaldan ,'iir. 

Büyük Biritanya kadınlarına 
milyonlarca saat kazandırmakta

dır . Fakat bunda asıl kirı Bri· 
tanya adalarını, havasını tasfiye 1 
etmeğeo~n hbmetidir. ~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Adana Borsası Muameleleri 
PAMUK. ve .KOZA 

CİNSi 
Kilo ft'iyatı 

Satılan 
Eu . En çol.. Mikdar az 

iL s. K. s. Kilo 

Kapı malı pernolC 
, __ -

Piyasa parla~ı •• 36 -37,25--
·-

Piv~ııa ff"mİ7.İ 35,50 " 
laof" 1 37 - 4o 
lanf" il 34 36 
Eksprt>R 39 4-0 
K lf"vlımr 1 \ 

YAPAGI 
Ht>T"Z 

1 1 Sivab 
-

Ç 1G 1 T 
Ebprf's - 1 

1 

l ımr. 

1 

12,2,5 
)'. t-rli .. Yemlik,, 

1 " 
"Toh oroluk,, l,85 1,92,5 

HUBUBAT 
Bnj!rfav Kıbrıs 

.. Y nli 61 - -
•• Mf"ntan~ 

Arpa 
Faıııulva 

Yulaf 
Delicf" 
Knş yf"rnİ 

}. • • • n ıohumo 
Mf'tcimt>k 
Si sam 1 15 1 ' 

UN .... Salih . 950 - 900 ... ... .. , 
Cö .o:ı -Diiz kırma ıa .. 
~ -~ 
::ı- Simit • 
]5 

., 
-....-Cumhoriyr.t 8.50 

~ jij ... .. 800 > 
~ ~ , Düz krıma ,, 

Alfa •• 
l.'..iverpul Telgrafları Kambiyo ve Para 

~1 / 11 / 1935 1Ş Baukasmdan alınmışur. 
'i411ıtm Pena 

Hazır 
1 

6 

f5 
Lirt'l 91~ 
Rayşmark 1 97 

1 inci K. Vıtdeli 6 45 
.Fran k.".Fraosı z,, 

2 inci K. !Vadeli , 6 43 
~terli o .. logiliz,, ~619 

Hint ' hazır 5 ı 9S Dolar "Amerikao" 79- 43 
Nevyork 11 180 Frank ••Jsviı,;re" ' 

2iraat okulu direktörlüğünden . 
• 
' 

• Heheı ine tahmin Diı-ozito 
edilen bedel mık tarı Umum bedeli 

Nt ,.i Miktarı Lira kuruş Lira Kuruş Liıa Kuruş 

Harici elbi~e 75 25 00 141 00 1875 00 
k ıısket 75 2 11 25 150 

Dahili iş ı:lbisesi 95 5 35 63 475 
İskarpin 75 5 28 13 385 

1- Atlana Ziraat ve makiniı.ıt mektepleri t:ilEtbclôrİ için yaptırıla-

cak. b aıici elbise iltı kasket ve iskaı pin ve dahili iş elbiseleri 19-11 -
935 tarı hinden ıtibaren ( 15) gün müddetle açık eksiltmoye konulmu ı-
t ur . Eksiltmtı 4- J 2-935 çArşamba gunü saat ( 15) de Vilayet Ziraat 
müJiırlüğünJe toplanacak komisyo·a taı arından yaptlacaktır. 

2- Şartnameyi görmek istiyenlor diledıkleri zamanda mektep di-
rt>ktörl üğüne i,aş vurabilır. 

3- Eksiltmeye girmek istiyenler yukarda yazı lı teminatlarını ve 
(2490) sayılı kanunun 2- 3 üncü maddelerinde yazılı vfısikala r ile 
birlıkte muayyen sAattan C1vvel hazırlamaları lAzımgıüir. 61 26 

19-22- 25-28 

v 

Ballı Balık yagı 
Norveçyanın halis Balık yağı 

Seyhan eczanesinde satılır 6112 
5 

Vilayet daimi 
Muhammen 
bedeli No: Miktarı Tı.ırihi Cinsi 

encümeninden • • 

M~vkii Mahalle Jlududu 
500 218 1342 Şub ıt Arsa Hacı Veysel Eski Ha- Şimalen : 

arşın 340 mektebi civarı marn Yusuf ve 
pamukçu Mis· 
tillı ve ber
ber ArslA D 
vı>rcstıleri : 
Şa kun yol: 
Cırnuhırn : E
ınıne vcre 

sdMİ: O ır · 
h•·ı . : il ı I l oğ-
1 ıı Mustaftt 
vı ret-eieri : 

Hu~u,,i idarenin ın •1lı bıılu ıa l yuk ı r . J a c:nsi, m ıvki yıe w ıir evsafı 

yazd ı 1342 arşın ars~uın ınülkiyı•ti peş n par.ı vo aç ı k aıUırma ı:ıure

r~ti l e satlığa ~·ıkarılmıştır. 

İste k li olanların % yedi buçuk pey akçeleriyle 2-12-935 salı 
,günü se ııt 10 dıı daimi encümene müracanlJarı. 61 44 

22- 24-26-29 

( Ttlr k ~özo ) 

A nnelere öğüt 
Çocuk Esirgeme Kurumu Ge

nel Merkezi; yeni doğun çocukla· 
rın bir yaşına gelinceye kadar na
sıl bakı]acr ğını öğreten " Annelere 
Öğüt ,, ün 1 inci sayısını tekrar 
bastırmıştır. Bu öğütler birer aylık 
12 tane yazıdır. 

Ayrıcaçocukların nasıl besle· 
necPğini ve mamalarınm nR~nl ha
zırlanacağım öğrııten ' Annelere 
Öğüt » ün 2 inci s·ıyısını da bas
tırm1ştır. 

1 ve 2 sayılı öğütleri istiyen
lere Kurum parasız olarak gön· 
derir. Ankarada Çocuk Esirgeme 
Kurumu Genel Merkezi Başkanlı· 

ğına bir yazı ile adres bildirmek 
yetı:>r • 

Tecim okulu bitirenleri kurumundan: 
Kurumumuzun senı-lik genel 

kongresi 24 ikinci Te']rin 935 pa-
zar günü saat orıda yapılacağın-

dan okulumuzu b i t ıren bütün ar
kadaşların Abidin paşa caddesinde "' 
operatör Bay Nurinin muayene
hanesinin b t ;şiğin.Jeki kurumu-
muza g..ı lm ılerini ılileriz C. 

1-3 

7 inci su işleri direktörlüğünden : 
1- Sey hun ırınnğının sağ sa

hilinde bıılun an büyük seddm çö
ken harçlı ka plnmnlar n yımiden 

tamirotın ın krşi f be j,. Ji olan 3426 
lira ve 37 ku ruş m11 knbilin ıe açık 
eksiltımıye çıkıırılm ı ş olduğundun 

şartname" ve proje ve keşif evrakı 
Adıı nııda Su işleri ıln iresin<l•ı bu· 
luoduğundan ıst · · klilertı göst .. rile
cek ve arzu edenlere tetkı k ve iade 
etmek üzAre bir sureti verilecek
tir . 

2- Açık eksiltme 935 yılı bi
rinci kanunun 4 üncü çarşamba 
günü sah lhlı yin saat ooda Suişleri 
dairesinde müteşekkil komisyonda 
yepılııcakt ır . ) 

3- Muvakkat teminat miktarı 
257 liradan ~haret olup istekliler; 
SuişlerJ ve Nafıa müdürlüklerinden 
birisinden oıüteahhitlik ehliyf'tna · 
mPsini ve Ticnret OJasır d'I kayıtlı 

olduğuna dair vesiknyı ve muvak 
kııt teminatın Seyhan merkez mal
saodığına bu iş içiı. yatırılJığına 
dair makbuzu komisyona göstere
cektir. 

Adanada saathane civannda gözlükçü 
ve saatçı topal Müstaf aya : 

4 - Yukarıda ynzı!ı vesikaları 

bulunoı ıyanların işbu eksil tmeye 
giremiyecekleri ildn olunur.6121 

16-19- 22- 25 

Evkaf iJaresine ıldm mucibince, 
masraf ve faizdeu gayri 35 lirn 

r 
1 Kacakcılar 

borcunuzdan dolayı ikametiniz meç

hul oldıığundı.ın hukuk mııhake 
mel er i u ımlü kannnunun ) 4 l inci 
mııddesioe göre icra emr.rı in ga
zele ile ildn suretile tebliğine ka 
rar veriJmiştir. Bi r itirazınız varsa 
neşir tarihinden otuz gün içinde 
935/1501 oumara ile müracaatınız 
bildirilir 6145 . ı ' . . 

vatan hainidir ----
yitik senet 

18/Ağustos/339 ta rihindeıı iti
baren tr kaüt maaşı tahsisin~ dair 
resmi sen,•dim zayi ol muştur. Ye 
nidan itıt bsalına tt>şebbüs oluna
cağı i1~n olunur . 

Ad;ına: İstinaf müddei umu· 
miliğinden müte lr alt 

M EllMET SAIT 
61 46 

5370 

Adana il ve ilçe sayın halkına caba 
ö~üt: 

Cıırıını, kanını , midesini , iyiliği 
ve elr onouıiyi seven her sayın Bııy 
Bayanlara günliik tflreyağ ı : 

Sııd~ yağın arısını ve her ç~şit 
peynirlerin yıı ğlısırn her an (• lto 
nomik bir satışla buyruğn hR zır 
olan A,lana E<tki Buğd1:1y p rı zarı 

yolııntla l 44 sayı l ı Tecim evirn~e 
Yeşil Bursa Pazarı sah ı b i Ömer 
Uysaldan alınız. 6143 1-15 

159 
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Adan a Tecim ve Endüstri Odasınd 
Sicil ilanı 

iş Bankası Adancı Şuhesini müşterek imzalariyle temsile snlAhİ 
olan Banka memnrlıuının adlariyle soy adları 21 T. sani 1935 
hinde neşir ve ildn olunmuştu. 2644 No.lu yeni tapn kanununa 
gayri menkul alım satımı ve İ('otek alım ve çözümü hususlar~rı•. 
m~ k üzere mezkür ş11be namına her ikisi ,,irinci ve yahut bfrı bl 
diğeri ikinci derecede ve müştereken imzaya salahiyettar hulunııll 
murların adlariyle soy adları aşağuia gösterjlmiştir. 
Mınta ka dir~ktörü Burhanettin Tür" : Birinci dereced~ imzaya ss 

ye 

Ad tı na şub1> <1İ ılirektörü: Zühat Kipkurt: ,, " 
)) 

Aclana Şubf' si sağ ı şmanı:Cevad Rayoak: ikinci » " 
" » cııri hesap şefi : lsamettin: ,, " 

Yegena 
Bu suretle sicilli ticarete kayt ve tescil r dildiği ildn olunur. 

Sicil numArası 21 
Tesc ı l tarihi 18-l 1- 1935 6142 

--------------------------------------------

r--- oto Coşkaa 

i 
~ 

Gerek Amatör işlerini ve gerekse atelye işi~ 
ve her türlü Ağraod isman ve d ı ğer biitün fotoğr ttf 1 

rini yapm ağa başlı\'an Coşkun Güven, hr r g ilO l 

bahtan akşama/ktı d .ı r açık bu lunan atelyt · sind~ sa8 

den 19 k ,ıd.ı r bızzat ç ıl ışmaktad r. 

A rnotörlere mümkün olan 

ko/dylıklar gösterilir. 
1 f 
: t 
· ...... -------------------------------------

.. ,li .. dtJ 
Umumi oeşTiyat mu 

M. Bu/, şı 

Adana Türk eözli Dl• bıtll 


