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hidia,.yi , bir senrdcn beri Ankara : 30 (A.A) - Baıhıkan dün lstaobulda Peoabıhçceinde kmu· 

~il ve l'İllikçe iokit.C t'dt"n Jan cam fafırikasını açarken vr.rdiğf bir nuıuktı : 
:•rn buhranı aaymak lazımdır . ı Bu memleketle cam fabrikası kurmak için l>lr iki defa irşeb 

krizin batlangıcı 1934 seo.-si hli.ç yapıldı . Fakat lıı~r lt•şt!bhtis akam~ie 111Jratlı . iyi k11r11lmaya11 
d dı Hkeri bir komitenin yap· ve 'd"''' edilmeye11 lıt•r işle mukadder olan cıkllm"t im sahmlu d(ı 
lrbd hükfımruir • 
8 kendini !Jüstcrmlşllr . Piikal asıl kusı.ru, devrin siyaseılnde aru-

o hart kt'tin baılıca c-lrha1ıla11 J 

C. H. P. 
Genelyön kurulunda 

1 5 
3 'l 2 • 

ı Halkevimiz nasıl çalışıyor ? 
1 

ı lluyıl için saptanan yeni çalışma dev-Ankara : 29 (A.A)- C. H. P. 
geayöokurulu dün toplanmıf, 

Mıoiı1a ıar kurulundaki vaziyetiB 
parti bakımındın incelemiı ve bu 

duramua düıeltilmrıini karar el · f 
tına ılmıı ve Sivıı ily6•korulu
D~JD ö!en degerli beıkaaı yerine ] 
ytnideu aeç·Jmie olan Erıibcen 

tıayluı Hıkmel Jş·fıın y~ni ö .ievini 
lc.Lul t- lmİftir. f 

resinin ana hatları hakkında halk
evi başkanımızın anlattıkları 

Corciyef ilr v .. ıçrfdi bu komi mak ldz11mlir . mparalorlulc fdııresi endüstri, /Joymdtrlık ve cko 

1 
f'eo adı veriJı•a ve raki si,·a~ i 11omi lşlerillde olôkasızlığı 11e a11/ayışsızlıjjt ile kendini malıkıim 
. · .. li&vı .ı~ yr.rioe y«"ni l ıir etmlıtir . Dıinya rdwbctl k<1rşısmcla lıissi:ltk, anluyışsı:lık /ıcr i 

•yonun kurulmaaım ileri kurulan leşekkıilti11 zalf 11e l11kişafdcJ11 mahrum lcalımısım in 1 

Bolu da 

bir gurup ıar.fmdao ıuıulu- tar eder . » 
Demiştir . iı bankasın111 bu fobıika için bir milyon liradan 

fazla para harcadığım ve şimdi memleketin bu sahada mulıiaç 
olduğu har şeyi bur.ıdan lemin edece!/lnl ue tecrıibelerinln çok 
müıait ntliceler verdiğini işaret eden ismet /nünü, söz/erilli şöyle 
bllirmlıllr : 

ı,; hadise karııaındı hayrete 
kten betka bir teY yapamayan 

.lloria, boyun rımeyi en tuılim 
tlatak buldu. Fakat ~ral, askeri 

meydana çıken aynhk· 
hemen iıtifade r.ımekıe de 

1 • İçlerinde en buuetliıi 
1 Velçef olın Cumuriyeıçi ele· 

tıı. uuklıııırdı . 
GQ ıur.,tlr: 22 Şobet 1935 de or· 

•ikim olda&u Zlatrf bbi-
llteydua çıkmlflı • 

IJ 10Dra. eski polilikacalaun 
aahneye çıkmak için tqeb· 
phlı olanda. V _. filhakib 

teeehblller 18 eylulde T oçef 
'oi doprdu. 

'- IOa kabine geçea ey bir komp· 
eai meydana çıkardı. Ve bir 

~kifler yaydı. 

"Cumuriyetin elinde bereket ve hazinesinde kud-
ret vardır • ihtiyacı his eder etmez vatandaşların 
imdadına koşacak,. mümkün olan her şeyi yapıp 
çaresine bakacağız • ,, 

A•k1ra : 29 (A.A) - Bıtbalcanımız Bareıda Merinos fıbrik111nı 
t,.meliei atarken verdili aalakta sözünü ıa cü11tlelerle bitirmiştir : 

" - Y ann ve öbtlifllo, unıyi proğtamımızda dahil Zoapldakta 
iki fabrikanın töreninde balonduldıa aoara Anlraray• dlntceğiz . 
Şimdiye kıdır yepdanlerdan hariç. bir hafta i~inde temeJi atalan • 
iılemeye bıılıyın ve bıı•ayecık olınlar içi• 25 milyon lira sarf
edilecektir. Bu eıerlerl«ı yurtta yapılacak daha canlı ve daha k•tetli 
miıaller arınabilir mi? . 

Y•ı111n cumhuriyet , yaıasıo Atıtftrk " l111ılann bııındı mirelay Velçef 
'-dı . K.endiıi ani bir ıorette ._ ________________________ __. 

Jaden Balpriar.ru1 dönerek 
tle bir ilıtilll harekeli çıkar· 

"tebbilfİle ıı-.. olaadu • Bir 
olank venilea] bu manevn 

""llıtanda büyük bir aaebiyet ve 
doprda . lııe bqaakü yeni 

laeDfeİ de ltadar~. 
~@elerin ılıcatı ileri tekiller 
'"'lelDli olıcalmr. 
tabo Jeai. kelNaqi •etkile me· 
fttiti t•hıiyetin yeni Bulgar 

ı IÇlk bir ıorette aalıtma11 
ile büyük bir mınısı vırdır. 

'l'açc.( ka•iaeeiade dat itleri bı· 
nı yapan M. K.öaeivaaof, Y o· 
a ile ınl-.mak ıiyıaeıi güt· 
leammııur . Bandım b.tb 

~ivanof mutedil tanclauılu bir 
idamıdır. Yalam ıuau de na· 

itibara ala.ak lisımdır ki : Yeni 
de yine ordu elemıolan ha· 
• Rf'jim mllradefeai bitmit de· 

Dört tekerlekli arabalar 

Adapa~arı araba fabrilıaaı direktörlJ 
diJ11 tarımerlerle konuftu 

Adapa111ı Terk ticaret banka· Haber aldıfımıza pe &Itri 
ıı demir ~e ahııp fabrlka11 eli- kedea idarei buıaliyere •ümanelik 
rektörll Sadi, tebrimize gelmiı yedi ıeldz. 8laba göaderilecektir . 
ve dün ilbayhkta ilbay Tevfik Ba arabalar beğHildiii tekdirde 
Hadi Bey•ıl ile görüterek Adına- idarıi ballUiye emrine iateaildiii 
da Jlpılacık olan dlrt tekerlekli kadar •taba gl•derıcek ve bu 

ırıbıler hakkında izahat vermittir.' dayre de bu ınbıları kOçük tarı-
Direktör Sıdi, buradan bay- merlere talıaitlerle verecektir . 

tar direktör& Adil Olgunla birlikte Bandın bııka fabrika, ıehri-
tarımerlerimizia topla bir bılde mizde bir moetıj binı11 karec•k 
b•hındoldara çifçi kahveıiae gide ve arabalıre ait ber ttlrll yedek 
rrk k.eadilerile ılrilfllllf ve fikir lruımlarıa1 ıal•c•ktar. Ba mraba-
lerini öğreamittir. lırda her wmkıt kolı,hlda denitti. "'&ildir • .. 

===- ız , ı=~ rilebileceok iki ok bulunıca&r, iıte 

beş imparatoru yabancı 
·· şavirlere, mütehassıslara 

yol mu verecek ? 
• Osmanlı generalı Vehip pa
ın gizinde italyan ordusu •• 

l4 tetri• tarihile ( Harrar) dan 
1 ) a yazalıyQr : 

t.. ünlerde Oıgaden b61guia · 
tla1ıa mobarebelerden.ıe 

111t haberler İıvıç ve Belçikah 
1 IDatebawılaran verdikleri 
Ve t ·rbiyeaia ifliunı ilin et 

ceogiverleıi büyük bir mutııve • 
met göttermİ§ ve moveffaldJet ka
zaomıılardır . 

Ba h•lw.rler Adiaababıdın gelta 
diger bir haberle çok mutabakat 
etmektedir. Mevıok kıynıklarclan 
gelen ba h•bere nazaran da Uç ay 
evveliıiae gellnceye kadar Neıu· 

•çli mutebuııılar Habeı za· ıao Hrayıoda bft1ilk bir me•ki· 
. ~i ve &.lçikalal1r ite ~fradı leri ol.n Am•ikılı •• iıveçli mli 

1. -fiyorda . pvlıler boadaa ıonrı çok dinlen· 
CC.lyaulara kartı laarp illa edil miyecekleıdir. Bunlaran da aakeri 
'-••n ancak 15.000 lstıi6k moteha11111ların ıkibetlerine ut· 
ıam bir kavvet vardı . Bao- radıkları anl•tılmaktadır • Görl-
5,000 kadara İlk parti ola lüyorkii ecnebi mutaba11ıılar Ha-

ttphe1e .evk ola•muıta . ... bıılıtıada 1•nı yavıı kredile'dai 
• laıberlere göre keadile kıybediror . 

ha,ak umudlar b•jleuD, Süel. fi•anNI •e idari 11h•l•r 
la lııir talim ve terbiye ıör · :da Avrupalı ve Amerikalı mut.-

nilirae beyıir Yeyı camuı ve ökOz 
koıolabilecekUr. 

Kamutay toplantasında 

Ankara : 29 (A.A) - Kamu 
tay buıOn toplanmıııa da gOnde
litinde görfltülecek madde bulan· 
madığındaa pauıtui toplanmak 
Uıere d•ğdm11t11. 

i 
. ., 

Parti kongreleri 
Bo!u : 30 (A.A) - Cumhuri

yet fııallr p rtiıi kongr,leri hal 
ktn büyftk ilgıei i[e devam etm~k-
tedir. Ocılc kongrelerinin bUtlln 
dilekleri beıhca dört nokta nze
rlnde toplınmektadı ~ ; 

1 - Yol yıpılm111, 2 - mek
tep açılma11, 3 - Heıhıı ekimine 
izin verilmesi, 4 - Ormanlardan 

balkm iıtifedeıi•i Ye ıynızamında 
ormanların tahrip edilmeme1i 
e•1taa telif edtcek tekili temin 

1 
etmek. 

Ba dılekl"r bıkkındı daha 
ylkaek makamlarda teıebbOslere 
l\riıilecektir. 

Halkt1Jimi:ln Başkan ,,e komite ı1yelerl topla lıalde .. a , 
"• ,• leıtirilmit~r,. ~omite .. çallf • 

malırmdı yaz dolayasil.e 'si: 
rBlen ak11ldıklır. .,_ tı-1 
mamlınmadan ıonr4 artak 
kapatılacak ye evimiz a-aa· 
cana doğra bütöu bızile 
ilerlivecelrt{r . 

Fransa hükumeti 

Son sözUnU söyledi 

Ankara 30 ( A.A ) - Fraaıa; 

Frı•ıaaıa bir yalaız taarruz tık · 
dirinde ingiltereye yardım etme· 
.ini icıp ettir•• taahhütlerini de
ğil , aynı zamandı petrol ambar-

30111 itillde de~İagiltere ile bera· 
ber yftıü,eceii•i halfeya bildir
miıtir . 

----------··~---------
· llbo)llık 

Şehre kömUr gönderil· 
mesinl ilçelerden istedi 

ö.cedea orman dıireeine bıı 
vurarek rub11ti1e iıtemit plaala
rea r11haati1elerinia tarım bı~ı•lı
iıaca oaaylan•r•k hbıylıja ,gön..-
derilditini yazmııtık. · 

Bu rabaatiyeleı dtıv, tNbipleriae 
Yerilmek ~ere İlçebayı.,. aön· 
derilmif ve aJrıea da buna.... her 
dür16 kolayhlllınn sı6ıterilerek 
ıehrimize odan ~e lrömir gö•de
ıilme1iain temin edilmeıi emir 
edilmiıtir. Bu 111retle bir kaç ıD · 
nr: kadar tehrimise çok mıkdarde 
~dun •e kö•ir relmiı olacaktır. 

- Halkevi binaaınd• 
yeni tertibat yapılacak mı? 

halkevlmi:ln kôycıilük v_e soysal 
yarclım lflerlnden : 

- Y alcıllda partimiz il
yankarulu yeai. etine çeki
lecek. Evimiz bu ıuretle 
biıe d•ha ıenitlik vermlı 
olacaktır . BalkevleriDin 
balkı• evi ve klltür ka1· 

- Bir köyde bir köylünün di§i tedavi 
rdiliyor. 

Hılkevimizio yeni hamleler-: 
le önlmUıdeki aylarda &nemli 
itler tasarladıiı hakkındı olf!den 
beri baıı haberler doyuyorduk . 
Düa bılkevimizia çalJşkan ve de
ferli baıkaoı K11ım Eaerle bu ko· 
nu etrefıada •Pt•dıld ~O•~mıyı 
)'.•ptık : 

nığı olarak bOyük toplulolJar. 
la ıenlendirilmeai y&aft•4en el
dea relen tedbirler aaptanm11· 
tır . 

Evimizde yeai bir okuma ve 
mütıliı 11lonu açılacık ve bun· 
daa ıonrı pazar ginleri we ı•· 
elleri de hılke•lileıe açık bcllu. 

-Komite eksiklikleri 
lındı mı ? 

tamam clurulacaktar . Toplaablarıo- evli· 

- Komite ürelerinin oolcıan
lıra tamamlen•ıt ve komiteleri· 
miz yaattim kuralları daluı ıenç 

lerimiai ı1kmama11 yinindea de 
lizımıelen ıeyler bul•muı •• 
kararlattarılmııtır • Ban pe bof.: 
·- Gerl•I dördüncü 11.1gfada -

~·~--~~~~!O!R!!!!!I---~~~----~ 
Mareıal Badoğliyonun ilk İfİ 

Ggazete muhabirlerinin mektup ve 
telgraflarına sansör konuldu • 

İngiliz - İtalyan durumu ağır bir harbe 
yol açacağa benziyor •• 

Kahire : 30 ( Rad10 ) - Adi 
sabıbadıo bildiriliyor : 

Hıbtf kuvvetleririo V alvala 
ıle Mıkılleyi istirdat ettikleri hı· 

beri teeyyOt etmediğindea b11radan 
kaaey ve güaey cepbeleriaden 
alelacele mal(imıt iıte1UDİflir . 

Kabire : 30 ( Radyo) - As· 
mıt1dan bildiriliyor : 

İtılyaa kuvvıtlflrİ baı kama· 
t••• Ge•eral Badoğliyo , madıa· 
ata tiddetll bir aansör koymuıtar. 

ltalyao uçalırlarmı• O.pita. 
ru dünkll hoPDbardımıDJnda hal 
kıo vaktınd• saldanmalara clo· 
fay11ile pek az kiti yaralanmıttır . 
İtalyea uçaklarenıo 1500 e Jllua 
attığı yangın bombaları da peku, 

' zarar verebilmiıtir. 
Kahire : 30 (Radyo ) - Sadaa 

p6ktlmeti de Maıer h&kimetlnin 
aldıiı karara •J•rak İt•l1aya brp 
ah••n zecri tedbirlere ittirik eı
tiğiai Mı11r hükU•etine bildumif· 
tir . 

udaaıa ba karın Mısır wlzen 
mecliıinde mlbakere edilecektir. 

Kıbire : 30 ( Radyo ) -Ne.
yur ktan bildir1ldiğiee gire Jıt1a
dart ovil r~z kampanyası da ... 
tedbirl•re ittirlk ederek ltılyıya 

' petrol eatmam.ta tarar wenn.-. 
Ankara Raclyosundın dh ak

şam lıitip kiydettiğiııiiiz hıber· 
)eri §6ytece ınlıtıbtliriı: · 

La kaYnt atıf lrarı11ındı h11sa&lardan atzı yanıa Babqiı 
tal& bir lııale gel•iı ye panik tarftn kendi kendlae yiilrsel•eaini 

''· Halbqlsi;- eMi_Habq . - 4~Gcı4i ~llfuıu;U.-ıalıife"f-..,.. 

·- Görıiyorum ki: geçil resmi daha bir iki saat sürecek. 

-- _ _:.... ... - - gld~de; 'bir lfJarda/\ hlr §ey içeyim .. 

Bundan sorna General lladoi· 
liyo , gazete ııhtplerini ç•ğırarak 
kendilerine ba unıörl kormaktan 
mabıadHıın y•lın yani•§ haberler 
neıredllerek umumi efkarı tehyiç 
etmemelerinden ileri ıeldiiini ve 
handan böyle yalnız rumiğ teb
liilerin kendilerine verilerek 
aepedebileceklerini aöylrmit ve 
baaua haricinde hareket edecek 
olaa gazetelerin kapatıltp ulaip
leri•in ve yaurlaama tiddelle 
c•zalanderdacaldaruaa -yleıttiftir. 

Kahire : ~ ( Radyo ) - Adlı . 
ıbebdan bildiriliyor : · · 

1- CumhuriJet Halk partltl 
Geoyoa kurulu toplaaarak tiiir 
müı&ıkereler 7apm11br. 
- Gerlıl dördıincıi ıagf ada-
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Doğu illerimiz h kkında 

Genel ispekter Tahsin özer çok 
önemli ve umud verici diyev verdi 

Şehir Duyukları 
Arap ülkelerinde : 

Yirmibin 
Asuri Suriyeye gidecek 

l.lazian 
~ültür, ek 

büyük 
• 

lsmetinönü 

Yeni okulunun bu ay 
sonunda bitirilmesine 

çalışılacak. 
Asfalt cadde üzeriode yıptı 

Doğu illerimizde güdül•cek 
iç siya .. , Kültllr ve Bayıudırlık 

iıleri hakkında üçllncü grnel is
pekter Tahsıo Ôzeron aşağıda~i 
diye•ini dikkatle okunmağı değer 
bulduk. 

«-Üçüncü g~nel lspekterlilı 
teıkilat p•ojeei, D•hiliye Encü
meninden çıkmıştır. Ve bugün 
bütçe encümeniodedir. 

ile büyük, mü tabusu bir fto be· 
yeti de gerek Erzurum şimendıfe
rinio bıalaomae. oa ait vaziyeti ve 
gerekse Er.ııurum - Kara timen 
diferinin tahkimi iıini gözden ge· 
çirmiştir . 

Bilbuu Enurum - Kaıs şi

mendıferioin !Erzurum aimeodife · 
rine ait inşut malzemesinin nak
line elveritli bir bale getirilmesi 
tamamen :trmin olunmuştur. 

1 rılmakta olan İsmet loönü oku 
luoun bu ay sonunda bitirilerek 
Kültür direktöılüğiine teslim edil 
meei umulmalıt .dır. 

Bu proje, 15 gün ıoora Ka
mutayın )Ülıaek katına sünulacalı 
•e 15 gün sonra da kanuniyet 
keabedecektir. 

Üçüncü lspelıterlik teakilitı, 
hemen beman birinci lspekterlik 
teıkilltıoıo aynıdır. 

Kadroda baılıca buiciye, da
hiliye. Maliye, Sıhbiyr, İktiul, 
Nafi• ve Ziraat veklletlerioe ait 
birer:müş111ir vardır. 

D .. hiliyt: müıaviri başmüıavir 
adını taoıyacaktır. 

Bunlaı dan baolıı, Dahiliye vt:
kaletine bağlı olmalı üzere asoyiı 
Ye ~mniyrt mOıavirleıi de vardır. 

lıkbahaıda E•zurumda vuru-
lacak illı: kazm•, Sivas istikame
tinde, vaktile Atııtürkllo Erzurum 
şıbikalaııodan yükselttiği ilk kur
tuluş saduı gibi bir geniıleme ve 
ileri• me sesi verecektir. 

Erzurumdan şimeodifeıio iler 
lemeai, emniyet ve uıyıf ile ala 
kalı bir ekonomi bereketi demek-
tir. 

Erzurum ıimerıdiferile doğu 
aun bir ihraç iıkeleıi olan Trab 
ıon lim•nıoa büyük .bir önem ve 
rilecektir 

Erzurum ıimeodiferi, doju 
için ml'mlelıel milı. yaııoda halle· 
dilmiş en büyük bir davadır. 

Demir madenleri : 

İ.kaa işleri kanun mucibince 
eihbat ve içtimai :muavenet veka
letine verilditi ,için dotuda da bu 
iti vekalet oamı;,a lapektulik ta · 
kip '.edecektir. Dot~ illerinde Bışvek . 1'.e bera 

lıprkterlik merkezinde arşif, 2ber tetkılıat yaparkı-n Şebıo Ka. 
iıtatistik, yazı, lbuıosi kalem di · rabiıarda kuvvetli ve bol drmir 
rektörlükleri de teşkilata dahildir. madeni gördük · 
lapektetlik müşavirlerinden bazı Bu madenden iktisat Velıal~-
larının İPimleri taayylin dmiştir. tinin demir proğramını uyaralı: a-

Diterleri de proje kamutaydan zami istifade lemin edecek ve bu 
çıkıııcayı kadar belli olacaktır. doğu için bir aan'at hamleai ola-
ÜçüncO hpekterlik mıntakasında caktır · 
Artvin kazası vilayete tebeddlll Kültür Vekili Saffet Ankaoın 
edecek ve Çoruh ismini alacaktır. bOtüa memleketle tümulü olan 

Şimdiye kadar Çoruh adını lıOlıür düıOncoıi aruında doğu 
ıaaıyau Rize vilayeti de Artvi.,io ilindeki çok verimli ve feyizli fi· 
yeoi kuruluşundan sonra kendi lıiıleri o!duğunu anladım . Bu dü-
eski iımini alarak Rize viliiytti o· §Ünceler hpeklerlığin kültür proğ 
lac~ktır. rımı olacaktır . 

Yıl başında: 

Biriocikaoun sonunda blltüo 
bu kaoun1 vo:ıtlyetler, kadro ltttk· 
külleri ve kadrolara bağlı memur· 
larm isimleri ve tayin işleri tamı· 
men biımi§ bulunacaktır. 

Sene bıııoda mlifettitliğın mer 
kezi olan E• zıırumdı Üçüncü ge 
oel lıpekterlık tam kadro ile, işine 
devam edecektir. 

Erzurıım deıniryolıı: 

D~miryolunua Enurumdan 
bıılıyarak ilerlemesi, Bkıvekilio 
kat,I emiılerile tıkarrlir etmiş bir 
iatir. 

Başvekilden sonra ıa ı kı tetkik 
eden Nafia vekili Ali Çetiııkaya 

Eğer, Başvekilin derin görllı 
!erile derhal feyiz sahasına çıka
rılmaktı olan lğdırdaki S =rdara· 
bat barajı bir sone soorı Iğdır o 
vaıını küçük bir Mıaır haline ga
tirectbtir dersem b ' zzaı görüeümü 
ltyitıen baıkı birşey ıöylemem. 

Hayvan vergi~ioin indirilme si 
arazi ve köy emlak vergiıioin bu
ıuıi muhaaebelere devri hakkında 
hOkümetin düoOnceleri, Kamu· 

tayca da büyük milleıinin tasvibine 
iktiran edecrktir zaonrderim. 

İki verginin bu auretle indiril· 
meai ve tahsil merciinin değiıti
rilmesi, umum memlekette oldu
ğu gibi doğu illerinde de çok bü
yllk bir ıevioç uyıodırmıştır. 

Bu okulun yapılması şimdiye 
kadar bitmiş olacıktı. fakat her 
nedense mümkün olamamış ve iş 
uzatılmış ve buraya yanlan ço 
<'uklarımız da muvakkrten baıka 
okullara verilmıştir. 

Esasen 11111f lıadroları pek dar 
olan okullar ıla bu yüzden sıkıntılı 
bir duruma girmekle beraber yine 
bu yıvrularimtz yağmurlu ve ça
murlu havada uzak semtlerden 
muvakkateo gidip gelmek zo•unda 
kalmışlardır. 

Bu okul biuo öncP. bitirilip 
Kültür direkıörlüğü rmrine veri· 
lecek olursa bu ş•killerin ortadan 
kılkacağı şüphesızdir. 

Ulus dershaneleri 
Bugündenitibaren(A) 
dershaneleri açılıyor 

Bugüodt:ı itibaren şehrimiz 
de ve bazı köylerde (A) ulu• den· 
haneleri açılac•klır . 

o~rı günleıi ve aaatlerı bıı 

okulla• m baş öğretmenleri tara 
fıodan aaptaoacaktır . Halkımızın 
bu dershanelerden istifade et
melerini tıvaiye tderiz . 

Yafı:ıız hanımlar için 5 kanun 
ıaııi okuludur . 

Erkekler için Seyhan Cumu
riyet, Namık Kemal , N calibey 

Dumlupınar, 29 Tetrinievvel, Köp 
rü köyü, Yamaçlı . Günrşli '" 
Geıdaodaki okullaıdır . 

Rozetler geldi 
Bunlar hava tehlikesini 

bilen üyelere 
dagıtılacak 

Hava t.hlikesıoi bilen üye ya
zılanlara ı,verilmek üzt'fe hava 
korumu g.oel merkrzioden şeb 
rimiz şubesine ahı yüz rozet gön 
ilmittir . Bu rozetler, taahhütle 
ıini temamen yapan hava tebli· 
kesini bilen üyelere imza kar,ılı· 
ğıoda veı ilmeğe baılanmıftır . 

Ş bıimizde bava tehltkeaiol 
bilfn üye sayısi ikı yüz doksanı 
bulmuştur . 

Yağmur 

kadrosu Gelen kültür Bağdat bildirildiğine dgiil: 
•• 0 eı• ~ 

öğretmenler yeni kadroda hangi 
okullarda ödev alıyorlar? 

re , Iraklın Suriyeye go .
1 

riO 'it' Ö Asurı • lıbıaotep ( zel a 
mesi kararlıştırılao d ğın• ay Ali Rıza 
adedi on bin idi . Aolışıl 1 

1• 1 .ı t d 
S 

. "d n Asur • ~- 8 ıoa dılediği 

t,ıazaran urıyeyc gı e ao rab•I .uYiilı bir oezak 
rakta bulunanlara nızH _ diik· ıyeıle kabul ed 

İlimiz ilk okullar ilgretmrnle 
rioe aid ikioci kadronun Baka&· 
lı~ Ç• onaylanarak İ l baylığa gön 

derildiğini yazm • şlık . Bu öğret· 
m enlerin adlarile atandıkları o · 
kulları aıağıya )'azıyoruz : 

Şehrimiz 5 Kiinun11oi okulun
da ıçık buluoao öğrrtmeoliğe 
kız öğretmen bu yıl çıkışlarından 

Muazzez , Namık Kemal okulun
da yeni kurulan öğretmenliğe kız 

öğrelmto okulu bu yıl çıkıılarından 
Aliye, Kozan Gıızi olıalu öğretmen· 
liğioe Şehrimiz Necati Bey okulu 

öğretmenlerindee falanı, bunun 
yerine Edirne ili Keşın ilçeıi 
İoönü öğretmenlerinden olup ili
miz ıımriae verilen Güner, açık 

bulunarı kıy ·flı köyü öğretmen 
liğine Siird ilind@n ilimiz emrine 
verilen A. Turgut, Ceyhaoın Bur . 
hanlı köyünde açık bulunan bat· 
ögretmenlığe Oymaklı köüü öğ 
retmeni Mustafı, açık bdunan 

1 
Yumurtalık kamunu ikinci öğret

i menlitioe öğretmen okulu bu yıl 
ç lı r şlarıudan Ziya, Kurtkulağı köyO 

· öğretmenliğine Merkez Seyhan o
kulu öğreımt:ni Enver, bunun ye · 
rine oraoıo öğretmeni Kazım, Cey 
banın Cumuriyet okulu öğret 
mealerindeo Hakkı T .. laı, Kozan 
lnkılab okulu baş öğretmenliğine 

ve onun yerine erkek öğretmen oku 
hı bu yıl çıkış\;ırıodarı Cemal, Dö 

rtyol Ocaklı kö}'ü baş öğretmenli 
ğine küçük Çaylı köyü öbretme
ni Kiizım , onun yerine Payıs öğ

retmeni Sabriye ve onun yerine de 
erkelı öğretmen okulu bu yıl çıkışla 
rından Abdurrahman, Kozan Mer

i kez Gazi okulu öğ•etmeulerindtn 

1 

Hasan, Saimbeylinin Yamanlı lıö 
yü öğretmenliğine , ouua yerine 

kız öğretmen.okulu bu yıl çıkıaların· 

:dan Fatma, Saimbeylioin Akpınar 
lı.öyü öğretmenliğine Denizlı le iiyü 
öğretmen okulu çıkışlarından İb· 
rahim atanmışlardır . 

olduklarıoı ve kolaylık gor ,, ıu 1 
• 0 go" !.> •• • ~ şu cevap! 

!erini Sya~ mışlardırd kı.lsoesİ jçİD Jl\\l}tijre} dur 
terde arıyeye göo erı ııı tır. 1 ve d 
yaptıkları ı.uüra ı:aıtlır artııııŞ .. ı.. olayıoıo 

k J.sU11 Urtf durumu 
Suriyeye göndeıilec e b~in Lir 8 d h . k'. 

• • • • 1. • t• u• . z. a a ın 1 
lerın yırmı bıoe ç ı .. acagı ıı •ı lı d 

9 ' " er ez e 
olunmaktadır • , ..,j ~ıı ol d . tallfl' an tam ev 

Talebenin askerı . cudunu beı yüz 
,tıt~P eti'·· 

Irak hükumeti , orta ııı 08 ıgı g ibi bina 
. ·p 1 'tnl k (erle muallim mekteplerıol uO •oma Üzer 

ııoıf talebebioio haftada ii~ 'ıer ,~?.c.uk esirgeme 
derslerden önce askeri ıalı~joı ıgı euilerrk bt 

. t• '~de b" · 
yapmalarını emretmış ve ~ ır pıyaogo 

yerlerini tahsis etmiıtic · . ~~ biletler salı 
. a 1 . •sılatıo bir kı 

Sır harp çıkars 
1 

, 1linde Y k 1 rı• arım a a 
Bir barp çıkarsa Küvit ve . ıl' ~ au ve odaluı b · 

taki kuvvetlerin teşriki nıeı~I ırt ~Qlı beraber şeb 
mesi için tedbirler almak ~\,ı binasına olan ib 
İraktaki lngiltere ıefıri , 

1

11
t· dadır. 

lıörftzi üzerindeki askeri kili ,J OıJa okul öğren 
ı d•ııı ltd 

lerin raktaki İngiliz kum•" •ıı artık , illı o 
b1ğlanac•fr• şayi olmuıtur · 1 !aıladır . Bizim 

lrandan Habeşista118" ~:· ~cakıarını eır 
. dı (1 bıle tüttüımek 

İrında demiryolu işleı 10 .. sı· .Yıl bir çok ııoır 

Artırım haftası 1Gümüş mecidiyeler 
Afişleri ve levhası · Ortadan kaldırılmasına az 

1 . 1 1 d • k. .. lı•I' ı k ışın ıta yan or an ı ı yuz . 
111
,t o ullu kurulm 

rut yoluyla Habeşi1tona gıl 91 · Okulları kuımı 
üzere Şama ulışmışlaıdır bıl'~ dcvaoı edilt c tlıtir 
kafileden başka daha kala 11 ,ı ~lld .. . 

genel merkezden bir müddet kaldı ikinci bir kafıleoiu yolda old
1

' Ga . ust~ı ~u~ 
gönderildi ·-12 Birinci Kaaonde baılıyuak 

bir hafta sürecek olan artırım 

haftasına ıid duvar afi§ ye levha· 
lan ger.el Merkezden ilimize gön· 
derilmitlir . 

Bunlar dııvarlara asılacak, o · 
kul ve müeueee lere ğönd.,rile 

erktir . · 

Yılbaşı 
piyango biletleri 
satıcılara verildi 

Yılhııı Tayyare Pıyango bi
leıleri, Piyango Direkıör lüğüo

deo §ehrimiz Haya Kurumuna 
göndeıilmig ve satıcılara verilerek 
aatılmağa başlanmıştır . 

Kaçak caketler 

Gezici koltukçulardan Muhar
rem oğlu il dıyet ile arkııdaşı Re· 
şiJin kömür pazarınJıı kaçak el
bise sattıkları görülerek yakalan · 
mış ve ellerindeki beş koçak ca. 
ket alınmıştır. Suçlular, cak.ılerle 
birlikte ihtisas hakyerine verilmi ş-

ou ög· rendik . • lııntebın ılerıd 
u,ı . 

Eski gümüş mecidiye ve aksa Surlyedeki Türkler
1 

rı kurağı oldu 
mının l/Şulıat/935 tarihinden iti- ,o .,· ı\ncak bu eadü 
haren her hangi bir kıymetle mü Tllrkiyedeki nüfuı sayıııı'.;ıl' ~nı l•tkil eden d 
b3Jele vas ıtası olarak kullanıla layuiyle Türk bükfim , t; . ~o er' 'k el ıezgabla110 
mıyacağı ve bunıın hilıHına hare- deki Tüı k ıabasınıo adedını 1 °lıııak itibarile 
ket edenin hakkında da takibat komiserlikten sormuıtur , tı•P Çok hbii olarak 
yapılacağı 2257 No.lu kanun mu Komiserlik bu malfiıı:ıatı ~t1'tcdir . Mıkin• 
cibince ilAn edilmiş idi. lamaktadır . Uiuınuza göre bu 

Müddetin hitamına az bir zaman l d ' ricen ortada 
kalmış olmasına mebni halkıaıızın r y ı ... t eıİne büyük ko 
yedinde mevcut lıulıınan eski gü· Oruçta va~• 'c•ktır . Bu aebebl 
müş p::ıraların maleanJıkları vası 

b•ıd• d~ı az\lmaaı nı ı.bi !asile eerek vergi borçlArınn te· J ıren 1, 

diye ettirilmek ve gerek 1 l/7 /935 'ı' S · 
tıırihind~ tamim edilen olli dört ı Bugün güneş 6,36 de ıl~iJİ . Oıı yıllarda ilci m 
kt•ruş üzerinden mübı.yoA etlılern k I cak' öğle ezanı 11,50 de, i1'10

1 
'Plik fabrikHının 

toplnttırılması finans bakanlığından 14,21 de, ak şım 16,34 da, Y~ . ı~4~~ uğra,~nların v 
ilbaylığa bilJiriimiştir. 1 81 18,6 da İmsak 4,55 de ~ 1 

, ış ve tezgiibıl 
1 ·~ç . limizde şeker kamışı cık . iı .ııı 1 1 oldulıların 

dır • 
ekirni :---------~ 

Bu yıl Adanı merkezi le Koz•o 
ve Kra ,aalı :ilçelerinde yüz otuz 
altı hektarlık yere ıeker kamı'' 
ekilmiş ve dörtyüz ton elde edrl 
miştir. 

Geçen 934 yılında ise yine bu 
üç yerde yüz yirmib r ş hektarlık 

yere ş r ~er kam şı ııkilmiı ve yüz 
yirmiyedi ton elde ~dilmiıti. 

Masa nerede huluodtl ?. ~oysal durum 
~o,. 1 . . 

111 , ı,. sevıyenıo 
8 · 'UI Reş ıtbey urom.nıln uroJ ı' ~ Unduğu sizce de 

kilitsiz kulü fı •nh içind ·ın bir 111 ı' alkevi tarafında 
l i• ' lopl t ı ·· sanın çalın l ı<~ı ha he r vc rı o' ıo ı ar, gu 

~ o 'k yapılan inc~l em eJo ma~ao• ~ı~ alabalık bir ha 
. O• lılal k d Ç uremdıı oturan s ıı l c ı llüseyın · ı i ına ta ır. or 

Sıil eymon tarıı fıııdan alındı~' P , Q kaldırılmasin d 
1 ıP it . . 

laqılarak suclu Süleyman y ılc8 ., ı ' ıyı sonuçt.rın 
' ırt ' ' ı 'rıı p lı k mış ve mııao kendisınJ on alıO ' 1 ' ~ lır · < ya ı Sovyetlerin ticari dur.umu Ötey gün baıhyan yağmı . r, gece lerJir . 

Soy adı 
tır . i: Antebimizde ç 

kıso fasılalarla ve dün Lütün gün ,-·------------, Şehir duymaconıız Fuat 
Nabi, soy adı olarak {(Çeker. sö
züoü ılmı,tı•. Arkadaıımızın l..un · İ 
ı:lan sonra Fuat Çeker olarak a 
nılmıeını dıleı iz. 

Teşekkiir 
r tamamile kalk 
uııhesizdir . 

Dıt ticaret devletin inhisarı al· 
tını alındıktan ıoora Sovyetler Bir 
liği dıı Olkelere kntı ticarette 
ku•vetli ve birlik bir va lık halin' 
de hareket etmtğe mnvaffalı 
oldu. 

1ıluio bir plan dahilinde ce
ı eyını iıe ülkenin eodüıtri, tarım 
ve tecim ala•larında ülkenin kt · 
ıı bir zamıo içinde düzelmeeine 
ve terakkisine imkan verdi . 

Altın arama itlerinin kuvvet 
leomeai ve ihracatın artması, ııl

keoin dııarıdıa almıya mecbur 
oldnğıı teknik cihazların pek ça · 
bok temin olnnmHına ve bu eu
retle de dıı ülkelere muhtaç ol 
maktan onun pek çabuk 1.nrtul· 
muına imkan verdi . 

Fakat fabrika mıoıulatımızıo 
çoğalması bir Z1mao içio ham mıd 
deler ihracatım· zı azalttı ve bu 
aurotle dıı ülkelere olan zimmet
ler imizin bir zaman için çoğalmı• 
l'i"' za uıi ı..ıldı 

Bu dorum is•, bizi dışarı ül · 
kelerle dabı çetin liccari muk11e
leler ytpnı•k ve bir zaman için 
bahalı d• olsa dışardao malz - me 
almak mecburiyetini doğurdu . 

v~ gece yuğmaktn devam etmiştir. 1 Z k "f fitreleri 
YağmurJ~n şehrin bir çok yer- e a Ve 

lerir d .ı küçük Jert: ve gölcükl tl r 
meydana g~l'lliştir 

kozan celtikcileri • 

Hava kurumuna V&r
me k dini ve vatani 

bir borçtur Fakıt bu vaziyr.t itimdi artık 
tamamile değişmittir . 

Boıçlarımızı hemen arlık ek· Ürünlerinin yüzde ÜÇÜ- Bu ay Ramazan ayıdır. Bü 
aeriyeıle ödemi§ olduğumuz gibi, nü hav~ kurumuna tün Müs!ümanlar zekat ve fıl · 
çetin mukavelelerden hemen ta- relerinin şıbsi dütüncelere ka-
mamile kurt•ılduk, hariçten ala vermeyi onayladılar pılarak fUbll buna vermekle di 
cığımız hım mıddelrri İle pegin Kozan çelti kçileri, öıüaleri · ni vaz ı felerini yapmıt oldukla 
para ile a!oıak kudıetioi iktisıp niııı yüzde üçiioii hava ka umuna rını sanırlar. Halbuki verilen 
ellik . . 

Bu bıl Sovyetler Birliğinin Yermejıi lıarulaştrrmıglardı. Fa bu gibi paralar maksadı trmio 
arsıulusal piyasalarda durumunu kel yapılan ttşebbüs üzerirıe çel· etmez . 
ıağlamleştırdı . tikciltr bunu yüzde üçe çıkarmış · Bunun için zekat ve fitrele -

1932 - 1931 yıllarında yalr.ız lardır. rinizi vatanımızı bav•dao gele-
Almaoyaya 1,5 milyar mark t ' cı Tabanca taşıdığından cek dü§man hücumuna karıı 
ri borç ödedik . korumak için her yıl bir çok u-

1935 de 140 milyonluk bir Ahmet oğlu M~hmet ııJlı birisi çaklar alarak ordumun arma· 
istikrazı aynen Almanyııya iade bara gıJıı rken üzeri aranmış ve ğan eden bıva kurumuna vere 
ettik • .A.lıDınyaya timdi borcu- 1

1 

sübııylaro ni\ Lir tnbanca buluna cek olursanız hem dıni ve hem 
muz pek azdır. Atmıoyıoın iae, rok alırm ı ş, h r,kkında tutulan za- ıle vatani öJeviııizi yapın•§ olur· 
bizim petrol, k.ttcn, kllık, kenate hıtla Cumuriyet genPI ~;ıvaıırnnl•gıno sunıız , 
- Gı:rfri dc)rdiinC:ıi sayf ııda - 1 verılmişt ir. - --- ,_...._ _ _ ....,,~-..: 

., ı~k... . . 
, bı ~ an ışı : 

E . . d - d b ""yij~ ~ şıaııo ogumun a u 1~ uu, 3 b' · k" . 1 eı i sı ır ıa ao m 
muvalfdkiycl ve liyakat göS 111 'kı ·1 1· ı · 

ı ç n meşgu ıye 

Uray Ebesi Durusafe, borçlO g' ~, dahil dtğ ldir . Mat iye tahsil ispekteri 
lunduğum sıygılarımıo ~ayııı 'btr, arı sıra .. 1 1.1• Ş:brimiz bhsil ispeklerliğinc ı • " 

atına., iç el ıabsil müfellişi Ali zetenizle yayı.ııını rlilerinı · 'r incelenerek g 
nıl•'· tad 

Eg-, şehrimize g • lmi ş ve ö·ledoe Maliye Ta/ıakhıık işyar/arı lr. G eçen yıl Fı 
başlam ştır. Adil Oıl<O ~asından gelmiş o 

------------------------- t .. ara Tekeli aşir • t 
Sivas Erzurum Urk ailesi. yedeşt 

Demiryolunu da devletin millette~ 
alacağı ödünç para ile başaracobı i teh.erlell 

4 buçuk milyon liralık.ikinci tertip tahviller 5~~ ~ları yas 
tılıyor. Müddet, S İlk Kanunda bitecektir. 20 lirll~1 , Ş. . 
itibari kıymetindeki bir tahvil 19 liraya alınabilı' .J. ımdıde 
fırsatı kaçırmayınız ~lnmeli. 

....., __ .,.., ... -az .. ,, 
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Gaziantep ilbayı Bnlatıyor ! lzmir çifçilerinin uyanıklığı -ı -Bü-tün-d-ün-yay-ı h-ey-ec-an-a d-üşu--re:-:-r-f-lm-! -•• -
ek Kültür, ekonomi ve sosyal durumda 
.. büyük bir gelişme vardır • 
ıil· c, 1 

ciO Jı~ıantep (Üze) aytarımı:ıdan) 1 
ıo• \ •y Ali Rıza Çevik, gaze 
;ııt b~ adına dılediğim buluşmaz 
b•t ,. U}iilı bir nezaket v!' mem 
ak· ')el), kabul ederek sordu' 
iiO ~~al .. şu cevapları v<ıdi : 
çio 1 tdtürel durum : 
11

' 1 ~ ~e dolayı om (havalisinin) 
ı.i' ~.ti durumu , hemen her 
~ıo ır az.daha inkitıf eylemek, 

; · Merkezde 932 yılında a 
if!İ ~ 11 olan tam devreli lisemiz , 
~p· cudunu beş yüz ııtuz ikiye ib 

ttr., 
01 1 

ıgı gibi bina noksanları da 
iiO ~ llıl•nmak üzeredir . Bu i§ 
•C ,r,·1 ç1

?cuk esirgeme kurumu ile 
' r ı ·, 
·oı . i 1 etJilertk brt bin lira de· 
ı IQde b" . • 1 "! ır pıyango tertıp o uo, n' biletler satışı çıkarılmıı 

ij· •sılaıın bir kısmı ile lise 
,~ tnde yaıım kalan konferans 
ıl' nıı ve odaları bitirilecektir, 
rt ~.lı beraber şehrin toplu bir 
~· d loasıoa olan ihtiyacı mey, 
•t· •dır 

1,1 Otta . okul öğrenicisi geçen 
ltd . • 
1 •o artık, ıllı okullara rag 

İıtabiye bölguindc üretmen (müa, 
tahsil) vaziyete g tirilmitlir . 

Elektrik fiatlari : 
Etcktirik kilovat lıatları faz 

ladır . Uray , sosyetenin muka · 
vele ahkamını tatbik etmediğini 
iddi.ı ediyor . Bıyındıılık b.akaD' I 
1 ğınca göoJerilmi§ olan imtiyaz 
la şırketler geutl direktör mua
vini Emin vniyeti yakından tet
kik etmiı ve bıı işi görüştcek 
bir heyet de seçilmiıtir . Kati 
formül , önurnüzdeki nisan ayına 
kadar tespit edilmiş hultınacak- 1 

tır , 

Hükumet konağı : 

İzmirliler''Cumuriyet,, buğdayından 
tohu.-nluk nümune istediler ve bir'' ta
vuk islah ,, kurumu açacaklardır • 

---~-.... ··----
lzm•r g12etelerinda okuduğn ctk müıtalısillere dtğıtacaiıtır . 

muz ilıi haberi a§ağıya alıyoruz. * 
Bunlardan biriai , Adapa:ıarı but· 
day llretim ietıııyonunda elde tdi, 
len ve bire otuz vuıan " Cumu 
riyet ,, adlı bir buğday tohumu· 
nun lzmirde de ekimini Hğlamak 
için İzmir çifçilerinin tarım di 
ıektödüğüne bao vurdijklarını ve 
tarım direktörlüğünün de bunu 
bıkanlığa bildirdiğini anlatıyor. 

Bu" Cumuıiyel,, buğdayının 
bulunduğunu ilk ol.rak radyoden 
alınan bir haber §tkliode " Türk 
Sözü ,, ya:ımııtı Gazetr mi 
zi her gün okuyan bir: çok çif, 
çilerimi:ı , bu enteıesun haber. 
den sooıa , her nedense hce1aüs 
duygusu bile gösteı medikleri 
halde , İzmir çifçilerinin bu uya· 
nıklılılarıoı doğruıu imrn erek 
karşıladık . 

Amerika ve lngilterenin ıl•n' 
dadize edılmiş cins ı.avuklarını 

üretrrek köylülere d•ğıtmık ve 
bu suretle İzmir bavaliıinde cins 
tavu;u arlırm&k iç:n Burnava 
Tarım okulunda büyük bir tavuk-

hıne leıis edılmek üzeredir . Hu, 
suei idare de y.,dıın edtcekıir . 
Yakında krtfi y•pılıcıktır . 

Torım Bakanlığı masrafın ya
rıaıoı vuecek · cİDI tavuk ve ho 
roz da gönderektir . 

Çin işleri 
Ankara : 30 ( A A ) - Çin 

hükümeti , kuzey içindeki mubta 
riyet hareketine •üel mahiyette 
ve bazı demir yolu iıtasyonlarıoı 
işgal etm• !erinden ötürü Japon, 
yayı protesto etmiştir . 

kıyamet nasıl kopacak? 
Bu akşamdan itibaren 

Asri Sinemada 
iraesine başlanan 

Mabşer 
FilmimlG görecek ve sonsuz heyec ına düşeceksiniz , Şimdiye kadar 

yapılan h ••yecealı filmlerin en mükeınm lidir . 

ilaveten : 
Türkçe izahatlı [ Foks] 

bugün gündüz bir matine 
iki film birden 

Jurnal 

ikide 

Korkaaç ev- Mabşer 
6183 1 

1 ,fazladır . Bizim amacımız, 
,• 1 Ur ocaklarını eır uzak lıöy 
çf t bile tüttürmek olduğundan 
11' .)ıl bir çok ıınır ~öylerinde 

Gazi yurdun önemli ihtiyaç 
larından birisi de hükumet lıo 
oeğıdır . Bildiğiniz vı>çhile. dev, 
let daireltri o vrya şu binada 
ve dağınık bir halrledir . Fılbaki 
k•, bir bükü:net konağı projeıi 
yapılmış ve h~lla ilk t<mel de 
atılmış iıe de parasızlık yü:ı.ünden 
öyl<ce kılmıttır . B·ı işin ba;ıı 
rılması dnlet büdcesinden ayrı 
lacak bir tabsiaatla ancak müm 
kündür. Hususi muhasebe, er kin 
lilı savaşında pelı huıp düıen 
ft brin bir çok ıhtiyaç ve iyma 
rile uğraşmakta bulunduğu için 
bü~ümel konağın• urfı laıımge, 

len parayı büdçoine koyamıyor. 

Yeni ve verimli bir tohum 
bulunuyor ve Çukurova da en 
önemli bir t.rım bölgeiı ol fuğu 

' ve çfiçi birliği gibı bir kurumu
muz bulunduğu halde ; 

"-Acaba bu tohum dı nenin 
deıidir? Bizim Çukur cvada da 
eyi netice veıir mi? Şunu bir de
nrsek .. ,, 

Habeş imparat~ru --·-----------------·-
yabancı mütehassısla-

1 •
1 

okullar kurulmuştur · Yeni 
il d 0kulları kuıma işint önem · 
~ tvaın edilecektir . · 
~· E 

Q lldüstri durumu : 
'· lziantebin ileridenheri bir 
U•tri kurağı olduğu mıılüm- I 

ı ~· A.ncak bu endüstürinio ana 
~· .~uı trıkil eden dokumacılık 
ı ;

1 
k el tezgahlarına in his., et-
01ınak itibarile ltzgilı sayı 

r Çok tabii olarak yıldan yıla 
\ıj~ekıedir . Makina asrında bu 

ı,; 0iııınuza göre bu el lr zgiih 
tedricen ortadao kalkacak 
Yeıine büyük kombinalar ku, 

~1e•lı1ır , Bu ıebeble tezgah BB 

~dı •zılmasıoı tabiı görmek lıi · 
ır 

~ 8
011' yıllarda ilci meoıucal v.ı 
'Plilı fabrikasının kurulması, 
~:ile uğraş.alarm vaziyeti de, 
,'rııiş ve tezgahıfan makine 

ı,ı it~ıııiı olduklarına bariz bir 
dır . 

· Soysal durum : 
; ~Soy,.ı seviyenin yüks imek 
, ~lund uğu sizce ıle malüıodur. 
~ , •lkevi tarafından tertip e· 

0 ' toplantılar , gün g'çtikçe 
~.•kalabalık bir ballı kitlesile 

~ılatnıaktadır. Çarşı{ ve pe, 
• 

1
Q lıaldırılmuin dair alıoın 
it . . 1 . 

ıı 1 • ıyı sonuç .. ıoı vermıye 

' '"' . A '"ıştır. P,k yakın hır zaman 
~· A.ntebimizde çarşaf ve pe 
I~ . 
I' tamamıle k•lkmış olaca 
Upbeaizdir . 

ir iskan işi : 
~ ıaıı,ası bir iıkaa m ntıkası ol, 

'~ı için meşguliyetlerimiz •· 
~ dahil dtğ ldir . Bununla 

1 
~r, ara sıra vaki olan müra· 

" 
1

' İncelenerek gertği yapı), 
; 1adır. Geçen yıl Fıliatinin Sa 
~ıaaıodan gelmiş olan Aydı· 
~.ara Tek.!i aşiırtine mensup 
~rk ailesi , yerleştirildikleri 

30 gün 

Sayın ilbayımıza gazete •dı
na t•§•kkürle ayrıldım . 

Ali Enver 

Define peşinde 
Altunlarını kaptıran 

ayşe •. 

Beruttı AYfe iıminde :ı. ngin 
fakıt büyüye , cinlere , perilere 
inanır eııfdil bir lıadın var Bu 
kadının evlerinden birinde bir 
oda tutnn dığ~r cin fikirli şarla, 
tan lıir kadınla tanıımrf . Kiracı 
kaJın , Ay,enin saflığını göıüo
ce bu eviud e bir define olduğunu 
rüyada göıdüğünü söylem'§ ve ara
larında anlaıarak dcfınenin yrri
ni bir bocaya buldurmak kararını 
Yeıdirmiş . Kiracı kadın bu ho, 
cayı da bulmuş .re onual• elbir· 
liği yıparak para çekmek için bir 
plan bız.rlamış . 

Hoca cinleıi çağırmak için şu 
iıter , bu isler diyerek Ayıeden 
45 Osmanlı altunu ile 87 Sııı i li · 
rası sızdırmıı . Daha fazla çek· 
m•ğe yll:ı. bulamayır.ca plinın lal 
bikin<Je ıehir değiştirmeği düşün-. 
müıler . Anrnin annesi Şamdadır. 

O da kızına az çok btnzer. Cin 
)erin Şamda olduklarını define, 
nia Ayşeye ait falcat Şamda bu, 
lıınan bir arıada oldıı;u<ıu aöyle· 
mişler . Berııheı ce Şama gitmiş· 
ler . Oıada da anne ile kızdan 
250 Os<naolı altunu sızdırmışlar 
ve ortadan kaybolmuılardır . 

eye uğradıklarını g•ç anlayHa 
anne ile kız it işten geçlilılen ıon, 
ra polise habrr vermişlerdir . Po, 
lis kiracı k•dıulı hocayı araştır, 

maktadır. 

sonra 

'i te1<erlekli öküz ve camus ara
ctları yasağı başlıyacaktır. 

Şimdiden dört tekerlekli araba 
~inmeli. 

.. 

Diye , küçük bir kımıldanış 

olsun gösteıilm• mesini biz eyi 
bulmadık , 

İkinci bıber , tıvu kculuk iize
rınedir. İzmirliler , köylerde rut 
gele yetioen tavuk cinıini islih 
ttmekte de brğenilccek bir uya · 
nıklık gösteriyorlar Halbulıi , 
Çukurovamıı , biru it beııim1e
niue her halde çok eyi bir lıvult
culuk yurdu olabilir. Köylr.rimiz· 
de tavuklar ; hiç bir fenni balcım 
görmeden oldum olaaıya , müte 
madıyen dejenere ola ola bugün 
neredeyse urçe büyüklüğünde , 
cılız , mendebur ve fınılık 
kadar yumurta yumurtlayan alel
acayip bir mahlük balind~dırler. 

Dünya kuıuldu kurulalı hiç 
pşmayan bir kaidl'I vardır : 

"-At biı.enin, kılıç kuıananın.,, 
De•ler . Köşemizde horu!tulu 

derin uykumu:ıla hıorüntfir ol 
makta devam ettıl.çe hiç bir şey, 

.. den şiklyete hakkımız olmıyaca · 
ğını kabul etmemiz lazımdır , 
diyoruz. 

"' •• 
işte , yukarıda 

iki lzmir babtri : 
anlaıt•ğırnıı 

Bire otuz vertn Cumuıiyeı 
bu~dayı ile N .zilli pamuı. istas· 
yonunda lecrllbeleri yapılan ve 
çok iyi eonuçl•r elde edilen Ame
rikan pamuk tohumlarından İzmir 
hanliıiade de yet iştirm•k ve ek· 
mek istiyen oıüstabsiller çoktur. 
Bunun için bazı müstahsiller mın
tıka tarım djrektörlüğllne bafVIU· 
mutlardır • Tarım direktörlüğü ; 
b u müracaatı Balcanlığa bildire, 

ra yol mu verecek? 

- ':Jlrlrıc sayfudaıı urları -

ve idaresini temin için büyük bir 
hımle y•pıcağı muhakkak gibi 
görül•hilir. 

Dün g•ce çakal ve sırtlan ıeı

lerioe karıtın müdbiş bir otomo· 
bil kornuile uyaadım . Anladım 

ki büyük bir .. bıiy<l §Chre var, 
mışlı . Biraz ıoııra da bu ıahsi· 
yetın nki Osmınlı paşalarından 
Vehip Pa~a olduğum; öğren · 
dim Ogaden cıpbtıinde ha -

ıta olan tmir zabilioi bu -
tahaneye geliıiyo. du . Bu ihtiyar 

uker bayı et• ediltctk derecede 
Mara§al Franf•ye benziyordu • 

Kendisi ilı. l>ir haylı uzıın ıü, j 
ıen bir konuşma yaptım . Bıı mü· 
kaleme hakkında biç bir şey yız 
mamamı söylemişti . 

F•kat yalnız Ogadeo cephe, 
ıinde İtalyan ordusunun mevcut 
olnıad•ğını biç bir y.rde ona r11ı ı 
gelmediğini söyledığini yazmama 
müsudc elti . 

Bana bunları ıöyltdikten ve 
bir hayli dt ailib aldıktan ıonra 
bemecı Ziziga yolunu tuttu 

Voroşilof şehri 

Don bavıasıoda bulunan Vo -
ıotilofun doğmuş olduğu Lugansk 

,.lıriuio ismi " Voıo~ilof Grad
Voroşilnf şeb i ,, olmuştur . 

Bu münısebP.tle bu şehrin Şarba· 
yı Moılıovaya buıusi bir heyetle 

gelerek ş rdli lıemşerilik beratını 
ve ıehrin albümüoü Voroşllofa 
takdim etmiştir . 

Fenni nasihat ve bilgiler 

Tifodan ve bütün ~likroplarla hastalıklarJan kaı·ınmak iı··n yağ

murdan VJ ya h•r hangi bir şııkilJe bulun .. ııyan Vrl hak ki kaynak 
olduğunu daima ısbııt eJen 

Ayran Kaynak 
Suyundan içiniz 

Suları yoğmurdan bulnaan pınarı ır fennen sabit olJuğu veclıil~ , ha
kiki ve derind~o gelen pınar suları Jttğil, sathi pınarlarJır . Bu sular 
Joima kirlenir, bulao.r, ruıkroplanır, tehlikeliJir . 

Bunun için suların berıak olHnıııı S•dniz. ve bu , sılıhatınız nanıına 

en mühim ~ndişeı.iz olsun. 6171 2-30 

En büyük film1erin en büyük kahramanı 
~·ronkiştayiıı şaheserinin urululmoz korkunç kaoburu 

Bela ·Luğozı 
Heyecan ve korkudan sizi titredecek 

( Zombl) 
Yaşayan ölüler 

En büyük şaheserinde sanatın yükeek mertebesine vasıl olmuştur. Bu 
Lüyük fılm , bu akş~m 

(Ta D) 
Sinemasının 

ik•nci ve ınüst~sna muvaHokıyet<ni teşkil e<lt>l'ektir 

Dikkat : 
Bugün saat 2 de matine, iki film birdı•n 

\-Viyanalı muharrir ( Arthur Schnitzlt>T) in parlak mııvatralııyeı 
kazan11n eseri ( Bır Aşk llıkAyesi ) 

2- Meşhur Alınan Etlibi ( Arnolcl Z•wig ) in romanınJan alınını~ 
f"vkal~de biiyük bir film 

'' Grişa Çavuş ,, 
Yorın saat ikide ve ılörtte ZOMB! YAŞA YAN ÖLÜLER 

6180 

. 

Alsaray sineması 
Bu akşam 

Yeni makioe prnzsüz sc@le iki film birden 
FevkolAde proğraııılarından Llrisioi taktim ediyor 

1 

Altın 
\Iümessili : 

ilahi artist biriket helm 
ŞaheserlerindE n biridir 

2 

tomaa intikamı 
fevkalade heyecanlı avantör 

ilave: dünya haberleri 
film 

Dikkat : Sinfma lam saat 8,30 Ja başlıyueaktır. 

gelecek 
., 

program : 

Kastadiva 

1 

' 

1 6174 
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Halk evimiz nasılı B e l e d i y e i l i n l a r ı ı · 
çalışıyor? ----------------~ 

-birinci sahifeden arlan -

umınlaıda ötrrneğimizin müsa
duıne göre bir ealerce ve ıpor 
kötni de açılacaktır . 

- Bu yıl Hallevim:zir. yapa
cağ ı ıliğer yeni iı ' e, in bir bilan· 
ı,osuıı u luıfeder miıiniz ? 

- Hu yılki büdçrmi t! geçeo 
yılların durumuna bakarak yerin 
de tahsisat koyduk . Evimiz e1ef 
le diyelilirim ki, Adananıa bu 
gün\..ü ihtiyıcına gör•, kllçük ıa 
lo ılodor . Salonumuz ancak 250 
kioi alabiliyor • Bunun için ıı•
çen ilkbaharda idar~yi t le aldık
tan sonra verdiğimiz muzik ve 
tPm&illrri bir çok dı lalar 11kuı 
arkasına lrkrarlamak mrcbnriye-
tinde le.Idık. 

Buou göz öoünüde tuıarak bal· 
lıio bu kliltlir baıeketlrrinden fay 
dalanmHı ve §ebrin bir tarafın 
da bulunan evimize kadar gelip 
de yeni:ılik yüzür.den geri dön· 
memelr.ri için boparlöler işine ö 
nem verdik . 
Şehrin yeni puli evi ve belediye 

Altı bin kilo arpa satın ahnacak 
Koııarado kesil•n hayvanlara yedirilmek ü:ınre altı bin kilo arpa 

eç ı k elı:silıme ile satın alınacaktır . 

ihal• si birinci kdııunun l 2 inci perşe:nb~ giinü öğleı.loo sonro Sgat 
on brşte belediye encümenin le yııpılocokt r 

i ğrdti tutum pıırosı on üç bcçuk 1 r •,.lır. isi klilerin şa • tn ı mes 'ni gör 
mek uzer .ı lıHr gün yaıı işl e ri kolenıine v · ih•'e ğünu ı.ltt IJelP-,liy@ on-

cümeninc ıı elnıel.· rı ilAo olunur. 6169 28 - 1 -4-7 

Şehir Stadyumu kiraya verilecek 
Ştthir st •ıdyunıu iıç sene miiJ.1 .,tle kirnyn ver ilecektir. 

ihalesi Uirinci kAnunıın beşinci pe • şemhe giinü sanı on beşle Bele
dıye encümeni daimi oı.lasınJa yapılacPğonılon istolılilerin ihale gü • ü 
ıeminr.tlorile birlikte daimi encümene mtiracnatları ildn olunur. 6140 

21-24 - 28-1 

Sebze hali üstündeki evler icara veriliyor 
Sebze h~lı kapıları üstünde biri üç ötekı dö. t oı.lalı iki ev bir sene 

müddetle kiraya vıorılece'· tir. 
lhelo bırinci kAnıınun beşincı p•rşemb ı günü saat on lıeşte belediye 

encümeni daimi olesında yaptlacalıtır. istekliler her zaman belediye 
hesap ışlerindeki şartnameyi göreb:lirler. 

istuklıler ihale günü ttım inatlarilıı birltkte beleıliye daimi er cümenine 
müracaatları ilıın olunur .bl34 20-24-28- 1 

önünden Atalürk heykeline ka- ________________ , __________ _ 

dar kablolarımız çelcilm iş va bo. 
parlör ler B&tıo alınmıt bulunuyor. 
Sinema makinemizden faydalana
rak t&renlerimizi iyi havalarda 
meydaolıklara ve feoa havalarda 
da büyük kahv~leıde hoparlörler 

• ile halkımıza dinleteceğiz . 
Bu işia propağanda ve öğret· 

me yönünden çok değeri olaca· 
jını kabullenmitlerdir. lcıb ettik 
çe hoparlör !erimizin de bir ko 
luou hapis evine outıcaaı:ı . 

O. Demiryollar1 Adana işletmesinden : 
Adaoada Yeni istasyon büfesi 3 sene müdde ıle ve pazarlıkla şart

namesi mucibinde kiraya verilecektir. 
A- Muhımmen bedııli icar ayda 60 l•radır. 
B- PazHlık 23- 12-935 ı•azart~ai günü 88at 11 de Adaoada 

işletme mülettişliğinde yapılacaktır. 

C- Şartnamesi Adanada işletme müfettişliğinılen ve k.ooya; Menin 
iıtasyonlarından bedelsiz görülebilir 

D- isteklilerin 2490 No. lu kanun ve şartnamede ynzılı vesaik 
ve 4 letoğrafı pazarl ık gününden oıı gün evvel işletme müf.ttişliğine 
vermeltıri veya posta ile ayni günde bulondurmııları. 

E- Pazarlığa girecekler muhammen bedelin üç senelik tutarının 

% 7,5 gu nisbetinde 162 lira muvAkkat teminnt makbuzu veya banka 
mektubu ile pazarlık gün ve saatında Adanada işletme müfettişliğinde 
bizzot veya musaddok nkılleri Lulunmalıdır. 6182 1-7-11-15 

Bizim ılüşüncemizce llalkevle
rinin yayın işine çok linem lerme
miz gerektir . Bu işte bu suretle 
ve halk kahvelerinde yılJa tertip 
edeceğimiz yüzJerı fazla kooluraos-

1 
lar ve konuşmalarla oldukça elde ·---~--------.-...... ---......... ____ .._....,....,.. 
edilmi~ olacaktır. 1 

Evım iz yönetim kurulunun ya · General 
pa coğı önemli işlerden biriii ıle köy

cülük meselesidir. Biliyorsunuz,ki 

Badoğlyo- Sovyetlerin tic• 

Çukurovada balkın yüzde yetmişi 
çifçidir. Köylerin en kalabalık ol 
ıluğu ve bizim için çalışmanın da 
öoemli bulunılu~u likbahıır ile kıt 
arasında köylüleri ş~hre getirmek 
çalı. güçtür. Buna göre bizim on
lııra kadar varmamız ve köycülük 
yönünden amacımıza doğru yürü
mem•z İçin, gerıık oluyor . Buna 
ksrşı da köycülük bütçemiz' bir I 
kamyon t ıhsisatı koyduk. Bu kam-

1 
yonla bütün komiteltır kenıli branş- , 
la• ı içinde köylere kıdar gide
cek, bu yöndeo çok ijyi işltır göre
ceklerdir . Tabii bir taraftan da 

1

1 

evimizde köylü geceleri yapacağız . 

nun ilk işı ari durumu 

Çukurovada llalkevlerinin ya 1 
pncağı en önemli işlerden hiriıi de ı 
bizce dil işidir . 

Biliyorsunuz,ki bizden olon va- 1 
tandnşlardan bugün önemli b'r 

1 
yı kilo tutan kısmı, eaki devirlarin 
bilgisiz idareııile kendı öz dillerini 1 
eyi konuşamıyorlar . diZılen alon 
bu Vdtandaşlorı ayılınlatınak ve 
dillerini kendilerine temam•n öğ
retmek ve konuştukları yabancı 
dili unulturmak bizim için çok bü
yük bir ödevdir. Hu yönden sap· 
tadığımız tedbirlereen eyi sonuçlar 
alacağımızı kuvvetle umuyoruz. 

Şimdilik bir ıleneme olar.ık da 
lladırlı köyün.le Türkçe öğretme 
gece dersi açtık . Bu işle ilgili ko
mite !erimiz sık sık bu gibi diğdr 

yeri• re gidecek dil yönünden 
konuşmalar ve konleranslar yep:ı. 
calılardır . 

Şimdiye kadar yapılan işlerden 
başka olarak ona hatlarını çizdi
ğim bu başarma teşebbüsleri tabii 
komitelerimizin hazırladıkları ve 
yönetim kurulumuzca snptanan t 
proğramlarile temamlanar.ıktır. 1 

Bu yılki komite proğramlarının 

- Birici ••vfadan artın -

2- Habet - ltılyan Hveşına 
ait haberler ara11nda: 

A- Şımalde kuvvetli bir Ha· 
beı çetesi ltılyanlırın arka11odan 
anıızın saldırmıf iıe de bu çete 
ltalyan ıekerltri tarafından dağı
tılmış, Hıbeıler esir vermiılerdir. , 

B-Habe9istanda 9iddetli yağ 
murlar yüzündea İtalyanlarin nalı.
liyıtıoı yarayan hemeo bütün yol
lar bozulmuştur. 

C- ltılyıın tayyareleri D•ğı 
bari bombardumaa etmişler, ı lkin 

5 tayyare, az sonra batka bir lılo j 
tehir üzerinde uçarak bombalar 
atmışlar ve z1tar vermişler. t 

3- lngiliz- ltılya durumu son 
güolerdo çok gergin hir şekil al
mıştır. Uu halin devamı ağır bir 
harbıı giıleceğe benziyor. Mamafi, 
bazı gazetelerin ntşriyatına bakı

lırsa maı:tık ; ltolyanın ıhtirasınft, 
Londraoııı inaJına ve Uluslar sos 
yetesinin bugünkü ılurumunıı hor 
halde galebe çalacakmıı. 

4 - Petrol ve kömür anıb•rgosu 
işinıle Franıııı , koli olarak İngiliz 
tarafını iltizam e tıni~ vo bu yüzler. 
~ay~t bir horp çıkarfil Frnnsa, İn
gilizlerle ayni salta bulunacakmış. 

Amerikanın zecri teı.lbire işti

rAki, bugünün anormal vaziyetine 
bir çare bulmak için mit • 

5- ltalyaoın Milaoo şehrinde 
1500 ltalyan, hüktlmetin mukabil 
teılbirlerine uymadıklarından do
layı ceza görmiışlerdir. 

6 - logilizler Mısırın har hangi 
bir ılüşmaıı uçakları taarruzur a 
uğraması ihtimaline karşı tedbiri• r 
almaktadır . 

zenginliği bize çok uınutlıır veri- ,,.,,......,. ..... ,.,,,, ..... ===---=-
yor, Olgun r..rkadaşlarımızdan Hal 
kevlerimiz için en büyük başarı
ları sarsılmaz bir inanla bekliye
biliriı. ıı 

.~ 

Kısım Ener arkaılaşımızın ga
zetemize yukarıdaki maltlmatı lut
letmelerine \eickkür ederek oy
ı ılJııı . . . -· . . -~ r 

- ikinci sayfadan artan -

ğibi bam maıldeleıimiıe . ihtiyacı 
fHladır. 

Fıkat bu mılluımızı bir Al· 
mınyıdao bııka ülkelerde de 
kolaylıkla pazar bulabilrcıtiiz · 
Bundao dolayı da Almanya ile 
aramızda olan ıicaıet mün&Bebet
lerini yakında yenidea gözden ge· 
çirml'ğe mecburuz . 

İugilteraden, hllyük fıizlcrden 
kurtulmak için prıin mal almayı 
tercih ediyor uz . 

Buod!'n ötürü müıbet tartlar 
la muhayaatıa bulunarak devleti
mizin ticaret bilıinçoıunu gittik~ 
çe düzeltmekıeyiz . 1933 - 1934 
- 1935 aentlerinde 450 milyon 
Ruble ihracat fazlamız vardır . 
Hu v.ziyet afağıdaki cetvelle de 
göılilmekttdir . 

1931 
1932 
1933 
1934 
1935 

İb r aut fazlHı 

293 milyon Ruı.le 

129 " " 
147 .. " 
186 " .. 
120 .. " 

Altın iııibs.liru;z ise gittikçe 
artmaktadır . Yılda• ( 100 ) mil · 
yon Rubleden fazlı ıltın istıbul 
ediyoruz · 

Acua ülkeleı i aruında Sov · 
yeller , birliği alııo iıtib,ıliııde 

Güoey Afrika Birliğiodeo soora 
gelmekte ve ikinci yeri ıutmak
tadır . 

Hulisııı bu ıuretle Sovyetler 
Birliği baıici ticartl borçlarını 
1931 de 1 milyar 400 milyon Ruh· 
leden 1935 ilk t•arioinde 139 mil 
yoo Rubh:ye indiımiıtir. Bu ıene 
ıonunda ise borcumuz ıncık 120 
milyon Rubledeo fazla olmıya· 
caktır . 

Harici borçlarımız azıldılıçe 
aıaıııluıal kredi ve itimad vıziye 

timiı dabı iy!k9111a•tedir • Ti-

Taran 
. terine Fabrikası mamulatı arasında Hesabını bilen ev Bayanları ış 

yarıyacak her şeyi bulabilirler 

Halis filtre 
Turan Zeytinyağı 

16,5 ' 
5, 2 ve 1 

Kiloluk ıenekder 

Turyağ: Yemek! k ye~lar. 

1 Ece a Tl'mizlome tozu. • 

1 ursil : Çamavır tozu . 

H • Sabunu evin bü· urma. tün işlerioıle kul 

lanılabilir . 

b 1 küçük Banyo sa un arı:ve bii:_ 

yük . 

T raş sabunu ve 

kremi. 

ı\d 
~11701 
il, 
ı,, 

\ı, 
~li ~e 

1 Ilı 

•ıA tl a • • A e~ ~~ar 
vı aye erı ıçın c ıi.ı ICenup Baronia: Güzellik yagı. 
tası ve deposu ~~ 0 

Rasih zade Biraderler Lıt 
1 'll 

Halefi: Rasi/ı zade Feyzi : Adana P. K. g. q'l'ıı 
Telgr. Adr. Rasih zade: Adana 1~1. 
Telefon : 90 19-30 / :·~ v ;... ______ , ________ :.------------ l tn 

Milli Mensucat f~brikası limite~~· 
1 

~t 
yelesi direktörlüğünden : ~ ''~eın Sağlığınız • • 

1c1n • 

Bütün barsak , mide hastalıklarından , bilumum o ın'u mikrop
ları , tifo dizant~ri vesaiı e tufeyldt , yumurtıılarınd u ıı sakınmu k 

İçin ve sıhhatınızı korum~k içinyaloız Kayadelen su-
• • • yu ıçınız. 

Mikropsuz ve yosunlardan tamamen ıl ıi , berrak ve J ünyanın en 
iyi menba ıuyu olduğu SELASET DllRECE31NIN ( l /5) bulumluğ ıı 
tahlil il< isbat edilmiştir. 

K d l suyunda bulunan fo id<li mevad hiç bi r menbo aya e en ııuyunda yoktur . 
BF.NZERI EŞi YOKTUR . Bunun için yelr , ı z l< ayudelen suyu iÇiNiZ . 

2-15 6178 

_o iş_ M~~cu N u.~ 
V'° FIRÇAN 12:1 
~Li N..A..SiBi 

EC ZANES!NDEN ALiNiZ 
.~ . .~.~~i - ... 

UCUZ!.sUIC. DO~RU!sUK 
5370 167 

.!" • 

3111d lınj 
Fabr i k amızda çekilen r 'hııl ·~ 

1 . . 1 , . ' ld 'ğ ' t n rı 1 •ı. arın ı· ı ğ ıt erını çeğ ı ı ı . iP ._ 
it ı baren eo çok bir hafta ıÇi~ ttıı 

.. r ıer ed 
kalı.lırmal a rı saygılı mu şte 1 Çn 
den rıca olunur. . JI~ 

~v' . 
Ambarlorım ızı.l n uzun '" 

d,kl . 
lı e kl .. tm"k içi n y· r o lınn ~tı 

biriktiğ i t ak li • ıle ı· ırı·ırlu rıo. Jıl' 1ı 

f 1. . . d r"'r '~" au ı yet etm • s ı ı cap e e ı· ~ ~ 

çi ğitl e ri gün hükmü fı atile 5D
1 

c~ 
mecburiyetinde kalıyoruz r~ıııb; 
ç~ kil,(iir i t o ri lı te n İtibnren b r ır'I ı\nl( 

" si ~ k iç inı.le k alı.lır mıyan esh , bı ııı ı' a 
daha sonrak i mürncoatların• 1 ~J'' a., 
ğitlerin satılıl!ğı günkü pi yo 9~ 11I tcile 
b edel ı ve ril eceği il tt n olurUf· ffu 

ıı, 
3- 3 b ııı. 

it v 
1, !lıij 

•t 'k ühiJf . lır · yı f m .,P k v 
. yon'· 1 c 

Mühıümli k.1ybettım · ., ıi' •lac 
n lıl :m . Eski mühürle verilıtı'• l •b;ıt 
son eıliın olmadığından hükıtııı ~·' ~ bü 
tur. Botumi zade Osın° 0 'knı . 

6186 FATMA 

cuet billnçomuı aktiflettiii gi
bi inkilibın oo ıelı:izincı yılında 
artık tediye muva:ı:enemizi de ak
tif hale ııetirmiş bulunuyoruz . 
1936 da arıtlı: baıice altıo )Olla· 
mayı ihtiyaç yoktur . Hatta dııı
rıya ıattıiımız mallar için bilıkiı 
dışarıdan altuı ılacoğız • Bu se
bepla Sovyetler Rublesi artık 
kuvvetl•rmekte ve i&tikrara doğ· 
ru yiirijqıcktcliir • 

ıl'ıııı•uınıuıtııuı ı ınıımmııııı ıı ım 1n ı •111 ı l'ınıınu11111Bt111ıfll1n1 , 

I
= bu gece nöbetlf' 

Ziraat bankası Adana mensucat fab-
rikasından : Eczane 

Fabrikamızın !.ıakkaliyosi 1936 ' Kal ek a pı t'İ varırıtl•1 iilirttı 
Benesi . bsşlangı~rndan _ son,unn ka- ! M. Rifat eczaıırsidir ~ . 
dar kıraya v r rıle ceklır . B.ks l~me . i . ,/ 1'rı 
kAnunu'1 vvelin altın el cuma g ünü , 11111 111 11ııııı uumı111n1R- ;ruı uı ı 11t1ımoon•utt1ıı",11 .. 

saat onda fabrika müdürlüğünde Umumi neşriyat müdii•li 
yepılııcııktır. Tafsi!At almak isti - M. Bal<şı 

yenlerin h ·r gün fabrikaya müra- ı\dana Türlıı · söıii ma ba•'' 
eııutları. 6184 1-4-6 
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