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Sular çe il i, 
daha meyda 

• 
ıraz y 

- ------------
ehir ve 
• 
ınsan 

civarında binden fazla ev yıkı dı . Ölen 
ve hayvan mikdarı tesbit edilmektedir 

Gün geçtikçe uğradığımız felaketin büyüklü. 
biraz daha meydana çıkıyor . 
Dün sular şehirden tamamile çekiJmişti. So
lar yirmi santimden fazla balçıklı bir çamur 
kasiJe kapalı idi . Yüriimenin hatta bir çok 
ere nakil vasıtası olmadan girmenin imkanı 

f tur. 
a Büyük bir matem havasının kapladığı şehir, 

da burada sık sık tesadüf edilen harnp evleJ', 
e~İ ak İnsanlarla hakiki bir facia sahnesini an•'ı

daıı tdu . 

eye 
iy~ Karşıyakada 
İ~ Sel en büyük tahribatını Karşıyakada yap

lı . Evvelisi gün ve dün mütemadiyen yaralı 
Ölü getirildi. Su içinde gece gündüz beklemiş 

IJot(ulmolı: telılı!.esinılt> lıulııruırı birisifli 
halk l.urtrırıyor 

binlerce insan naklediliyor. Hanlara, cami-

Yal~ız Karşıyakadan bugüne kadar enkaz al· 
.. n 32 ölü çıkarılmıştı . Şehrin bu kısmında 
hızden fazla evlyıkıldığt anlaşıldı . 

Müdhiş bir facia : 

,l<arşıyakada ölen bu zavallı insanlardan on 
ı~· b. 1 ır evde bulundukları binanın yıkılmasile 
z altında ve sular içinde boğularak feci bir 

:~te ölmüşlerdir. 
~lh . ..assa belediye memurlarından Mahmut ça. 

a A ~. t. ~ocuğu ve ~a:ısmın boğulduğunu gör· 
~Ak gıbı msan kalbmın tahammül edemiyeceği 
2~t a~ı wile karşılaş~ıştır. . 
ba 1 ugyan başladıgı zaman nısbeten engin bir 
ah de oturan Mahmut çavuş sağlam bir binada 

tan komşusu tarafından çağınlmıştır . Mah-
~t çavuş tehlikeyi görmüş ve dört çocuğu ile 
tısı omuzlarında ve o zamana:kadar bir met
~en fazla irtifaa çıkan su içerisinde karşı eve 
ledilmiştir . · 

t D Fakat henüz üstbaşlarını kurutmak ve ısıt· 
. kla meşgul iken bir denbire bir çatırtı işidil. 

iktaf ş ve bina olduğu gibi çökmüştür . Bu anda 
8 ·; şuuri olarak kendisini kapıya doğru atan 

hrnut çavuş ve genç bir çocuk suların üzerin· 
kalmıştır. 
Bu sırada yıkıntı altınd<ın iç parça) 1yacak ba

ışmalar ve iniltiler gelmeğ·e başlamış , fakat 
arın hücumu karşısında bir şey yapmak im-

'ı'o/irı tıılırifıolırııı < rı çuİi mnrıız kalan lnr.~n rı.krıda•ı lıır ııw11:; :rt: 

kansı.dığı için(!e Mahmut çavuş beklemiş ve 
aı.aı ların , ncıların en b~iyiiğiinii çekmiştir . 

1 Arııdarı bir müddet geçtikten sonra sesle. 
kesilmiş ve öliim i~u1i bitirerek, insaf~ız elini 

1 çdcmişfo. 

Hundan sonra l\llahırnıt çavus gön<lerilcıı 

ınütc::ıddit iındal ,·asıtcı!arını ı cd<lctnıiş ve tlün 
(.)i'rle)'C kadar az:z ölülerin: ıı başmcfo ve Sll 

n • 

ij;ıncL· kal mı~ tır. Diin ni!layet w r ;a o l dıığu yer 
den a 1maııştır. Mahmut çavu.-;; naruı: !.aldığı 

büyü" fa ::ia kar~ısında şuurunu kaybctnıi;; bi: 
hal,l t.:dir. 

Şe:ıirde 

Şehirde suların kapladığı <'ad deler tama-~ 
mile harap olmuştur!. Hükumet binasının hu
lunduğu kısımda sel caddenin parkelerini bile 
sökmüştür. Ocak, Papasın bahçesi , Debboy 
mahallelerinde yüze yakın ev yıkılmış Halkcvi
nin cenup kısmındaki büyük duvar Kız Lisesilc 
Belediye Bahçesini ayıran duvar tamamile 
} ıkılmıştır. 

Askeri Tümen karargahının bahçesi tanın
mıyacak bir şekil almış sel burada bahçe du
varlarını sökerek bulunduğu yerden beş altı 
metre geriye atmıştır. 

Karşı yakada hastahanenin :ırka taş du· 
varları da ortadan kaybolmuştur. 

Ticaret mekt ... bi yıkılıyor 
Merhum Suphi paşanın evi ve bugün Ticaret 

mektebi olan hina suların tazyikı neticesinde 
çokmüş ve duvarlar yarılmıştır. Heyeti fenniye
nin verdiği kararla bina derhal tahliye edilmiş 
tir. Tehlike mevcut olduğu için belediye tarafın. 
dan yıktırılacaktır. Bu binanın yıkılmasından Ada
nalılar hususi bir kessür duymaktadır. 

Atatürk Adana işğalinden sonra ilk defa gel
diği zaman bu binadaloturmuştu. 

Köylerde 

Selin kapladığı köyler ve buralarda yaptığı 
tahribat henüz belli değildir . 

Yalnız dün istihkam taburundan üir müfreze 
tombazlarla şehre yakın bazı köylere kı.ıd ar g;t. 
miş ve binaların üzerinde bekliyen halka ekm k 
dağıtmıştır . Müfreze kumandanının vediği ma. 
lümata göre şehrin garbi tamamile su altındadır. 
Sağ tarafında Toros ırmağına kadar olan ova ve 
köyler de tamamile su altında bulunmaktadır. 

Buralarda insan ve hayvan zayiatının fazla 

:iokaldarı 11 I ' ı · L · • / e ur ııa ıııe ~e eıı ıç ma wllelerden 
bır t.!Öriinii' 

~ 

olmadığı tahmin oluoa yor . 
Garp tarafta Hadırlı, Müftü köyü, Mürsel, 

Damız köyü tuğyana en çok maruz kalan yerler· 
dir . Bu köylerde fazla miktarda hayvan zayiatı 
olmakla beraber insanca henüz bir zayiat yok
tur. 

Taş köyü sular içinde bulunmakta ise de 
ehemmiyetli zayiat yoktur . 

Belediye hududu dahilinde bulunan köprü 
sokağı, AJa sokağı, ve Mıdık da hem<"n sağlam 
ve ayakta bir ev kalmamı? denilebilir . Kalan 

lar d·ı kerpiç binalar olduğu i;İn !ıe:- < · ıı yıkılmak 
tehli',esi içindedirler . 

Ada sokağında suların yükseldiği zanrnnda 
bir kaç insan ortadan kaybolmuştur . Ve bu 
güne bd:-ır da kendilerinden hal)cr alınamamış· 
tır . Boğuldukları zannolunuyor . 

Su altında kalan mahalleler: 
Sel Adananın üçte ikisini ternamile işgal et

miştir. En fazla zarar gören kısım karşıyaka ve 

- Gerisi ikinci sahifede -

heran 
Ata türkün 

Selinikteki evi 
Selanik belediye reisi evi satın alarak 

mukaveleyi imzaladı 
-· 

Kiracı çıkar çıkmaz ev Atatürke he-
diye edilecektir 

Saylavlarımız ve gazetecilerimiz Yunan maarif 
vekilini ziyaret ettiler 

Atina : 6 ( Radyo ) - Selaniğe ı 
giden Türk gazeteciler ve saylavları 
maarif vekilini ziyaret etmişlerdir . 

Maarif vekilinin izahatından mem · 
nun kalmı~lardır . 

Atina : 6 ( Radyo ) - Atatür-

kün doğduğu Selanikteki ev satın 

alındı belediye reisi dün mukavele
sini imzaladı . 

Evin içindeki kiract yakmda çı
kacak ve Selanik bel~diyesi Atatür 
ke bu evi hediye edecektir . 

Pan Ameriken konferansında 

Ruzveltin mühim nutku 
Buenos Ayrs (1)-Pan Ameriken 

konferansı bu gün saat 17 de şima
li Birleşik Amerika hükumetleri 
Cümhur Reisi M. Ruzveltin Başkan
lığı altında ve Ruzveltin mühim bir 
nutku ile açıldı . 

( Paris Sair ) gazetesi hususi 
mul.abirinin kablosile bu nutkun hu. 
!asası şu yolda bildirilmiştir : 

Reis iktisadi buhranın geçmesini 
n kalkınmanın gelmesini kutladıktan 

•sonra bu kıt'a üstünde bizim çalış· 
malarımızın bu neticesine rağmen ö
teki kıt'ada sulh ciddi surette teh
dit altındadır. 

- Diyerek sözüne devam et· 
miştir : 

Yeni bir takım hadiseler harp 
korkusunu artırmaktadır . 

Yer ytlzünde yaşayan bütün 
memleketler halkrnm sulh istediğine 
ben tamamen kanaat getirdim . 

Fakat bazı hükumet adam lan 
ve bazı hükumetler var ki harpten 
çekinmiyorlar . 

Ölüm silahlarını icad eden insan 
zekası sulhu , medeniyeti koruyacak 
bir çare bulamaz mı acaba ?. 

Fakat bizi burada toplayan saik 
bu süali sormakla iktifa edemez . 

Uzun tecrübeler hize 5ulha ka
vuşmak için onu iştemekle iktifa et
menin bir faydası olmadığını gös· 
terdi. 

Sulh da' uzun ve çetin uğraşma· 
farla elde edilir bir hadisedir . 

lşte biz buraya bu çetin vazifeyi 
yapmak için toplandık . 

Denizaşırı kıtada bir takım memle· 
ketlerin ya eski kinler yüzünden ya. 
hut da yeni fanatizm ve ideoloji 
yüzünden par ..;.alandığmı görüyoruz. 

Düzeltilecek haksızlıklar yerine 
getirilecek haklı emeller varsa bun
ları aklıselim ile, mantıkla barış yo
lundan halledecek yerde kılıç ile 
halletmeğe kalkışan davacılar işidi

yoruz. Bir takım milletler yeni mah
reçlerin ( Milli satışı yerlerinin ) an
cak bir zaferle elde edileceği fik· 
rindedir. 

Milletler arasında muahedderin 
kudsiyeti ihlal edilmiş olduğunu oku
yoruz ve her taraf ta silahlanmanın 
mühim miktarda artmakta olduğunu 
görüyoruz. Bir takımları bu silah ti· 
caretinin insanlara iş bulduğu ve 
milyonlar kazandırdığını açıkça söy· 
lemedi mi ? 

Fakat bu sanatın hakiki bir iş 
yolu, insanlara refah verecek de· 
vamlı bir ticaret olduğuna inanı
lır mı? Bu delice fikre saplananlar 
kurdukları köşkün bir gün geJip 
kendi başlarına yıkılacağından 

korkmuyor mu? 
Amerika bir harbe iştirak etmiye
-Gerisi dördüncü sahifede -

Evlerini sel basan halk kaçı§t)'Or 



Sahife 2 

.. 
Anlaşması hakkındaki miitalealar 

t?::!!. ünün mühim meselelerinden bırısi de Japonya ile Almanya arasında 
~ komünizme karşı koymak maksadıyle bir anlaşma imzalanması

dıı. 

Sovyel Rusya ile komşu oıan bu ı~i devletin imzaladıkları bu anlaşma , 
her taraJa bir takım tefsirlere ugrama tad-r . Bazıları bunun yanında bir 
<.le gızlı '"keri ittıfak bulunduğun•: stylemekte , bazıları ise anlaşmaya bağ- 1 
lı protokolun boy le gizi bir ittifaka lüzu n bırakmadığını yazmaktadır

lar. 
lttılakm Alman harıciye nazırı ta alından deıı-ıl ve Londra büyük elçisi 

Fon Rıbbcntrop tardınddn ımzalanması -:la , yrıca mut 0 alar yL ütülmc~ine 
scbeb olmaktadır. 

Biz , bugiin bu me~cle hdkk -d.ı •ıır 1ngiliz , bır İsv çrc gazetesının yaz
dığı ı ·i maka' yı tercüme cdıyon z . fng• z gaz l<'~• , ani şmanın psikolojik 
bir pakt ve bir blol şaheseri olduğunu y zmaktadır : 

Mançester Gardiyen gazetesin· ' de Çekoslove.kyayı komünizme kar-1 

den: şı ııııidafaa edrbıleceğine bir kimse. 
Alman - Japon muahedesinin yi ıkna edtmez. Fakat Rusya, fa- ' 

biro,ok defalar tekzip edilmiş olan şıst hükümranlığı davasına karşı bü-
metni nihayet Berlinde neşredildi . yük bir tel,likedır . Japonya da Al- ı 
Şeklen bu muahede komünızrn aley- manya da Rusyadan korktuklarını 
hinde müşterek hareket kararını ih iddia edi)orlar . Tabii her ikisi dP 
tıva eden iki madde ile bir proto- R•ısyayı kıskanmakta ve ondan hef. 
koldan ibarettir. ret etmektedirler Her ne kadar ' 

Bu itilafı imzalamak üzere de ~aman ıı:a~an darbeler '.ndirı~eleri 1 
Berlinde hiç lıir vazifesi olmıyan ınıkan dalıılınde ıse de hıç birısı tek 
Almanyanın Londra sefiri f' on Rib- başına Rusyayı ortadan kaldırmayı ı 
bentop seçilmiştir. ümid edemezler. Fakat ikisi birleşin· 

imzalanan itiliifm bundan ıha ce iki hududda harp etmek zorı.ında 1 

ret olduğu ve hiç bir gizli askeri kalacak olan Rusyaya karşı büyük 
maddeleri bulunmadığı kabul de lıir tehdid \e tehlike teşkil f'delıilir-
edilse gene protokolun ikinci madde- !er. 
si , en ciddi ve en ehemmiyetli bir 
kısmını teşkil etmektedir. Bunda de 
niliyor ki : 

Almanya bı. harbe giriştiği tak
dird Japonyanın da Rusya ile har
ba girişip girişmiyeceği pek kat'i 
olarak Hlinmiyor. " Her iki tarafın da salahiyet sa

hibi makamları memleket içinde ve 
dışarda komünist enternasyonalinin 
hizmetine çalışan ve onun emirlerini 
doğrudan doğruya veya bilvasıta in 
faz ve icraya çalI'anlara kendi ka
nunlarının tayin edeceği en ağır ce
zalan verıneği teahhüü ellerler. .. 

Buradakı "dışarda,, kelimesi Al
manya ile Japonyanın gayıi meıııle
ketlerı kastettiği cihetle anlaşmanın 
" tedafüi,, ıııahıyette olduğu iddia
ları çüruıııektedir . Üçüncü enternas
yonalin hizmetlcrir,i bilvasıta gören· 
!ere karşı ağır tedbirler almak ta
biri de ispanyaya müdahaleden lu 
tunuz da Çekoslo·ıak_vaya vç yahut 
şimali Çine açık bir hücuma kadar 
gidebilir. 

Herhalde Japonya bir fırsattan 

1

, 

istifaae ederek Çine yeniden saldır
mak i tiyeccktir . F akal herhangi bir 
blofta sarahat olması şart değildir 

ve bu anlaşmanın da en mühim ta
rafı bır elbirliği tehdidi savurmajj-a 
yaramış olmasıdır. 1 

Bundan böyle Al ııanya Avrupa ı 

da , yahut Japonya Uzak Şarkta 1 

çılgınca bır maceraya girişecek olur
sa tehlike , Sovyet Rusyanın arka- 1 
~mı çevirecektır. 

Bu tehlike , anlaşmanın imza
lanmasından eve! de mevcud bu 
!unu yordu . Fakat şimJı bu anlaşma 

ile daha tehdid edici bir mahiyet 
almıştır. 

iki devletin her lıirlü hareket 
ve her türlü platlan bırıbırini haber
dar ~Jeccğ r öğr~nıııck oldukça 
insanın rahatını kaçın . 

Türksörii 

Şehir ve civarında bindeılfazla ev 
yıkıldı.Ölen insan ve hayvan mikdarı 

tesbit edilmektedir 
( Birinci sahifeden artan ) 

cenup mahalleleridir. Sular eski İs
tasyon mah,.llesitıe kadar ileı !emiş 
oı ta mektebi bile sular kaplamıştır. 
Şehrin orta kısmında sular Borsanın 
yüz elli metro •akınına kadar gel
mıştir. 

Asfalt caddenin şark ve garp 
kısımlarını su temamile kaplamıştır. 
Bu mahallelerin caddelerinde bir 
buçuk metroya yakın sıı bulunu
yordu. 

Şehirde 
yıkıldı ı 

ne kadar ev 

Şehirde gidilmek imkanı bulu
nan yerlerde yıkılan evlerin sayısı 

tesbit edildi. 
Karşı yakada 312 VP. ıehirde 

223 ev yıkılmıştır. Çamur ve sulardan 
yol bulunamayup teshil edilmiyen 
yerlerde de bıı kad.~r ev yıkıldığı 
kuvvetle lahıııih blunmaktadır. Bu 
hesaba h1zaran yalnız şehir ve ci
varında [ 1000 ] den fazla ev yı 

kılmıştır. 

Seylaba uğrayan 
san miktarı : 

. 
ın-

Evlerini ~u işgal eden ve bu 
yi!zden tarar gôren ailelerin mik
tarını tesbit etmek henüz mümkün 
olamamıştır. Fakat yapllan tahmin
lere nazaran öhlz bin kişi scylaba 
maruz kalmıştır. 

Oymaklı mıntıkasında bulunan 

köylere sıı gitmemiştir . 
Karataştan telefonla aldığımız 

ınalümata göre bu taraflara da sel 
uğramamıştır : incirlik ve Kiirkçü 
civarında da ehemmiyetli bir şey 
yoktur . 

Mihmandar tarafları tamamiyle 

su altın::ladır . Mihmahdarda yitmı 
evin yıkıldığı faka~ ne ihsa\\ ve ne de 
h,ıyvanca zayiat olmadığı anlaşıl
mıştır . 

'/ ııhribnta en çnk rılarıı• haları riiıııcıı karare:ıi/ıınııı iiııii 

Ouraıl ve buıl~ar gibi bir çok kah
rah\arl ruhlu hemşehrilerimizin can 
kurtarma hususundaki çalışmaları 
hayranlık verecek bir dereceyi bul
muştur. 

Bir taraftan istihkam taburu:ıun 
Tombazları diğer taraftan suya ah· 
lan yilzilcUleı in gayreti sayesinde 
yilzlerce ihsılııın hayatı kı.irtarılnıış· 
tır , 

$ehir içinde sular altında kalaıı 
ailelerin çikarılması işinde başların
da şefleri olduğu halde jandarma , 
polis ve itfaiyelerimizin gösterdiği 
fedakarlık ve bir çok yerlerde can
larını bile tehlikeye koyarak suya 
ve enkaz içine atılışları insanın içi
ne gurur ve gözlerine yaş doldura
cak bir manzara uluyordu . 

Kızılay faaliyette 
Dün ve bu güh de bir ço~ yer 

!erde kurtarma işine devam edil 
mekle beraber, kurtarılan halkın yer
leştirme ve iaşesine de başlanmlş

tır . Bu işi Kızılay eline almış diğer 
bütün teşekkül ve müesseselerimiz 
vasıta elemanlarını onun emrine ver
miştir . 

car ve esnaftan bir kısmı parti met
kezinde toplanmış ve felaketzedele' 
re ilk yardım olmak üzre ( 5000 ) 
lira tebberru etmişlerdir. Bu hami
yetli hemşehrilerimizin adlarını aşa
ğıya yazıyoruz : 

Fabrikalar tirketi 2000, Milli 
Meıisucat fabrikası 1000, Gilodo 
1000, Yeni fabrika 180, Doğruluk 
fabrirkasi 100, Mahmut Gillek 100, 
Tevik Kadri 100, Demiray lOO, Ko· 
zacı Nedim 50, Ahmet Muhtat 501 
Corc Zablet 50, Mustafa Şengil! 25; 
Sarraf !sa 25, Aziz Naci 25, Jak 
Natos 25. 

Yıkılan köprüler: 
Çakıt ırmağı üzerinde ve bir kaç se

ne l'vvı:I yapılan büyük köprü ve 
Salın beyin köprüsü selin şiddetine 
dayanamıyarak yıkılmıştır. Bundan 
başka yıkılatı diğer küçük bir çok 
köprülerde _vardır, . I 

M~rsin, Tarsus ve Cey .. 
handı!: 

Telefonla aldığımıza göre Met 
sinde mühim bir şey olmamıştır. 
Tarsusta ırmak kalkmış şehre bir 
miktar yayılmış ise de mühim bir 
zarar vermemiştir. Yalnız Rasim 
bey fabrikasını su basmış ve süratle 
temizlenmiştir. 

Bu protukolun dördüncü madde 
sini okuyan lıir kimse orada "zarurı 
müdafaa tedbirlerini ,, takdir etmek 
Üzere daimi bir komisyon kurulaca
ğı kaydını görünce artık bu varken 
ayrıca bir de gizli askeri maddeler 
bulunmasını lüzumsuz sayabilir. 

Umuc1iyet itilnriyle bu anlaşma
nın insan iiurınd,. bıraktığı intiba 
psikolojık ı .;r pakt old•ığudur. 

Ovanın sele maruz kalmak ihti
mali bulunan diğer taraflarında he 
nüz hiç bir haber almak imkanı yok
lıır. Bütün telefon hatları bozulmuş 
olup hiç bir vasıta ile gitmenin de 

1 çaresi bulunamaktadır . 

Sele uğrayanlardan dört bin
den fazla kadın çocuk ve erkek top
lanarak camilere, mesçitlercı ve han
lara yerleştirilmi~ ve derhal kendi
lerine sıcak yemek tevziatına baş· 
lanmıştır , Bu yerlere sobalar kurul 

muş ve orman idaresinin depoların
da bulunan bütün kömür ve odun 
stokları Kızılay emrine verilmiştir. 

CeyhAnda, nehir fazla mikt~rda 
taşmamıştır. 

Ekmek, k~rtıiİr v~ odun 
buhranı olmıyacak 

1 

En enteresan olan taraf , ikmcı 
madd~Jir ki diğer lıükümetleri de 
bu anlaşmaya iştirake davet etriıek· 
tedir. 

Ne Japonya , nı- de Almanya 
böyle bir davate biiyiik Britanyanın 
yanaşacağını iimid etııemekle bera-
ber , zannım11.ca , bu davet , İtalya 
ile siyaset aleminde "evet efenJim
ci., vaziyetintlc bulunan bir takım 

küçük devletleri istihdaf etmekte 
dir. 

Anlaşmanın bütün bu kelime 
ve prensipleri arkasında daha derin 
manaları olması lazımdır . 

Umumi surette komünizm aley

hinde bir anla~ma kılığına bürünen ·ı 
Japon - Alman anlaşması hakikatte 
komünist Rusya aleyhinde bir ıtli
faktır. 

Dünyada lııç bir devlet , kendi 
hududları dahilinde komünızııı . ile 
mücadele edebilmek için Japonya 
ile Almanya kadar techiz edilmiş 
değildir. 

Bu iki devlet , her ne kadar 
memleket !erinde bir komünizm ha
reketi olmasından korktuklarını söy. 
liyorlarsa da böyle bir tehlike yok 1 
tur. I 

Dışardaki komünizm ayrı mese- j 
ledir ; fakat bu Japonya ile Alman
yayı alakadar etm.,z. 

En kurnaz bir propagandacı bile 
Almanyanın ga} r; kanuni bir saldır
ganlık etmeksizin ne ispanyayı, ne 

1 

Fakat rn aşağı bir tahmin ile 
bu anlaşma lıır blof şahescridır . 
Son yıllarda , zaten , blof Avrupa
nın en müthiş kuvveti haline gelmiş
tir. 

1 Şehirde ne kadar hayvan 
1 öldii ; 
1 

. 
ihtikara karşı 

---- 1 

İhtikara kalkışanla- : 
ra şiddetli cezalar j 

verilecek 
Son Zlmanlarda bazı maddeler 

üzcrinrlc ıhtikar yapıldığı hakkında 

ki ~ikay~tkr c·hemıniyetle naz1rı 
dikkatı celbetmiştir. ihtikar yapıl
dıgı söylenen maddelerin piyasaya 
az çıkarılıp çıkarılmadığı alakadar
larca eheu miyetle tetkik ediliyor 

Bazı nıües.eselerin kendi menfa· 
atleri ıı,:in ıh ıKara sebebıyet \erdik
leri anlaşıldıgı takdirde şiddetli ce 
zalar verilecektir . J 

Memleket dahıliııde imal edile- ı 
bilen macldderin korunması daima 
göz önünde tutulacaktır , fakat hu- 1 

susı menfaatler karşısında umumun 

ıııütezarrır olmaması için ithali caiz 1 
emtear 1<1 da memlekete girmesine 
izin verilecektir . 1 

Çimento ve bunu takip eden ip- 1 
lik buhranını ön! aıek için bu mad -
delerin hariçten ıthal edilip alıcılara 
ucuzcd verilmesi kararı her tarafta 
memnaniyet uyandırmıştır , 

Şehirde ölen hayvanların te'lbit 
edilebilen mikd.arı ve cinsleri şudur: 

20 manda , 66 öküz , 27 at , 
174 inek, 56 eşek, 129 koyun, 
419 keçi olmak üzere [ 891 J dir . 

Felaketzedelere yardım: 
Tuğyan ve husule getirdiği fela

ket vilayet tarafından derhal Anka· 
raya hildirilmiştir . iç bakanı ~ükrü 
Kaya hızzat cevap vereıek acil ted· 
birlerin derhal alınmasını ve hükü· 
metin lüzümlu tedbir ve yardımları
nın da gecikmiyeceğini bildirmiştir . 

Diğer taraftan başta bizıat vali 
ve parti ba~kanı Tevfık Hadi Bay 
sal ve belediye reisimiz Turhan Ce· 
mal olmak üzere bütün milli teşek
kül m;i.n~>siller toplanarak felaket· 
z ·delL"re yardım için alınacak acil 
tedbirler ·~ararlaştırılmış ve ilk gün
den itibaren faaliyete geçilmiştir . 

İmdat: 
Selin d~vam ettiği müddetçe her 

şeyden evvel su altında kalan halkın 
kurtatılması düşünülmüş ve daha o 
sabahtan itibaren karşıyaka halk111m 
kurtarılması için tedbirler alınmıştır. 

Bu hususta istihkam taburu ef 
rad ve subaylarının gösterdiği fev
kalade fedakarlık ve halkımızın bil
hassa , adlarını burad-1 takdiıle ana· 
cağımız Pehlivan Ziya , İdmanyur
dundın sporcu Cümali , ve hallaç 

1 
Belediye tarafından alınan ted- [ 

birler sayesinde ekmek buhranı ol-
Diğer taraftan Kızılaya mensup 

bayanlarımız da dün Vali Tevfik Ha
di Baysalın Başkanlığında toplana
rak felaketzedelere yardım için faa
liyete geçmeğe karar vermiş ve mü
teaddit komiteler halinde şehirde 
dolaşarak açık ve çıplak kalan bu 
zavallılara çamaşır ve elbise topla· 
mağa başlamıştır . 

ismet ln:>nü Enstitüsü atölye ha 
!ine getirilmiş ve fabrikalarımızın 
teberru ettiği bezlerle siyliipzedele
lere mümkün olduğu kadar sür'atle 
elbise ve çamaşır yetiştirmeğe gay
ret edilmektedir . 

T eberrular : 
Dün fabrikatörler, çifçiler, tüc-

mamıştır. 1 

Belediye fabrikalardaki unu der
hal tesbit ettirmiştir . 1800 çuval un 1 

vardır . Bu mikdar aşağı yukarı A
dananın on bir günlük ihtiyacana 
kafi gelecektir . Bu zamana kadar 
diğer fabrikalar çok faaliyete geçmiş 
bulunacaktır. 

Diğer taraftan bazı muhtekirle
rin yolların kapalı bulunmasını dü
şünerek kömür ve odun ihtikarı yapa 
bileceğini düşünen belediye derhal 
Tarsus , Mcrs:n ve Osmaniye bele· 
diyelerine rııiiracaat ederek süratle 
Adanaya kömür gönderilmesini ri· 
ca etmiştir . Gelen cevapta istenil
diği kadar kömür mevcud olduğu ve 
gönderileceği bildirilmi tir. 

Son dakika 

Geçirdiğimiz facia kamutay da 
Ankara 7 ( Türk sözünün hususi telgrafı ) 

Adanamızın Seyhan yüzünden uğradığı büyük felaket hakkında Sihiye 
Vekili bu gün meclisde izahat verdi . Derin teessur uyandırdı Vekil halka 
yardım için Adana : merkezindeki kızılay parasını bu işe sarfını ayrıca 
beş bin lira verildiğini Sıtma mücadele teşkilatının bu işler için çalışaca -
ğını vekalet nıüşteşarınııı bu gün Adanaya hareket edeceğini ve daha ne 
gibi yardımlar icap ediyorsa yapılacağını söylediler İç bakanlıkta lazım 
gelen tedbirleri almışdır . 

KO 
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Liste müzesi 

L ondrada hoş bir müze açıldı · 
Bu muzeyi bir otel ve lokanta tü' 

sahibi açtı . 
Bu adam kırk senedir bütün dü~ d 

yadaki yemek listelerini toplamış, lI 
zengin bir kolleksiyon yapmış ve btl 
müzeye koymuş . 1 T e: 

Müzenin en şayaııı dikkat !is· 
tesi , Belgratda verilen bir tiyafetin 

listesidir . , " ıı 
Bu ziyafette bulunan zabitler ye· 

mekten sonra saraya gidip Kral A • 
leksandr Horenoviçle Kraliçe Dra· 

gayı katletmi~ler . 
Müzede Pola Negri ile prens 

Mdivani'nin evlenme sofrasının liste· Sis 

si de vardır , e. 
den 

Çocuklar diyarı r, 

Yer yüzünde en fazla çocuk ne· 

rededir ? 
Polonya, İtalya, Çin, Japon ve 

daha bir çok memleketler bu reko· 
rıJn kendilerinde olduğunu iddia el• 

tilet • 
Halbuki, Yeni çıkan bir istatis· 

tik bu iddiaları suya düşilrdii . 
En fazla çocuk olan diyar, Fa· 

roc yarımadasıdır . Her aileye vasa 

ti 7 çocuk düşüyor . 
Bir çok ailelerin 16 - 17 ço· 

ı:ukları vardır . 

B .. 
~I 

kası 

K 
r di 
rın 

ra 

Revü ve operet dray 
lar. 

Sahneye büyük üıııidlerle koııaO 
tövü ve operetlerin rağbet görme 
!erinin sırrı hetıiiz keşfedilmedi . 

~efe 

lar, 
Mesela bizde bil} ük emekleri" ıne 

ve masraflarla hazırlanan " Sarı 1e'f' zen 
bek oteli " " Yalova türküsü • 
" Nırnav ,, ümid edilen rağbeti gör 

medi . • 
Buna mukabil " Lüks hayat • 

yüzlerce defa oynandı ve kırk bio 

liradan fazla hasılat yaptı . 
Londrada temsil edilen Şu.Sin 

Şov opereti 2,283 defa oynandı • 
J milyon 500,000 lngiliz lirası ha· 

sıl&t yaptı • 
Müelllfi 200,000 lira kazandı 

Bu operet için yalnız 3000 lira ına.S 
raf edildi . 

Bundan oonra 27 ,000 lira mas· 
raf edilerek " Yite Birdş ,. opereti 
sahneye kondu, topu topu 7,000 li 

ra ha;ılat yaptı . 
Halbuki güzel rövü idi v11 Mori~ 

Şövalye oynııyordu . , 
Nevyorkta " Alües lrih Ro" • 

opereti tam beş sene fasıla,.ız oy 
nandı . 4 milyon hasılat yaptı . ~ 

Rağbet kazanan operetlerden \ıl 
ri de " Roz Dari ,, dir. 

Bu opereti 2,300,009 kişi seyr· 
etti . Müellifine 51,00() lngiliz lirası 
kazandırdı . 

" No No Navit .. opereti de 

300,000 lira hasılat yapmıştır . 
Amerikada basit bir memur ol 

Rober Şerif bir rövü yazdı yüz bİ~ 
fngiliz lirası kazandı . Hollivudu~ 
meşhur senaryo muharriri oldu . 

Lüks ve tüze 
Bir insan zenginse bir geced 

1300 lira sarfedebilir mi '? 500 d 
vetliye 600 şişeden fazla şampany9 
içirmeğe hakkı varmıdır? Bir mily~ 
kıymetinde elmas takabilir mi ? 

Amerikalı Bayan Albertini ile 

Londrada çıkan Everibodis mecmu• 
sı arasında bu yoldan bir anlaşama· 
mazlık çıktı ve mahkemeye düştii· 
ler. 

Hakimler her iki tarafa da lıak 
verdi. 

Mahkeme kararından diyor ki : 
Zengin bir kimse istediği şekil· 

de ziyafet verebilir ve istediği paP 
yı harcar; fakat bu ziyafete davet 
ettiği gazetecilerin de fikirleri • 
ne itiı az edemez . Herkesin nok· 
ai rıazarı başk<> olabilir. Doğru b nce-

D•hin 

ya 
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ra 
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ye 
ca 
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ş 



Kiaianuewel 1936 

Kral ve Mihracelerin sevgilisi 

GiizelKa e 
ı~ k okullardaki ı T 1 f 

·· A · d ·· ··ki. ·· ı I talebenin yarısı ı e gra h b n vrupayı peşın ~n suru ıyen guze mu a eratı 

ın nihayet bir dilim ekmeğe muhtaç.. 1 Dün derse devam· Bazı yerlerle yapılamıyor 
. . . .. . .. .. . edemediler Adana - Ankara - lstanbul 

Teşnmsaru sabahi. Guneş doğ· im Londradakı koşkundedır. Kralın d" d 'tib S'l'fk .. · d · 
.. F k Lo d d h k d' ·ı 1 k . d' .. d" .. Şeh . . . lk' .. ,,, d ,,,. wı en ı aren ı ı e uz~nn en ış· uzre. a at, n ra a, er en ısı e ev ennıe ıste ığinı uşu nmmn evve ı gun u5 ra ı5• l eğ başl ştı 

olduğu gibi, hava sisli. Bu- nerek büyük bir hayal gölgesinde sel feliketi dolayısile bir çok tale emCe amıt kr •.
1 

d h be 
., T · · · • - k d bel k il b kbk hal' enup man a ası e e mu a • . ~saamt .~' ~enılen dını gun: yaşama ta ır. er gere yo ann ata ıne re yapılabilmektedir . 

zıyaret gunu. BAŞKA BIS YILDIZ GôRONDO gelmesi ve gerekse evlerindeki ka- Karaisalı ile muhabere kesilmiş 
hrin haricinde yaşıyan, yersiz nşıklık neticesi dün derslerine devam tir . 

Fakat, heyhat 1 Kral, bir gün d · ı d' 
z, dilenciler yola çıkmışlar, e ememış er ır • Bozulan hatlann yaplmasana ne. 

birdenbire Parbe gidiyor ve: ora· y h'-=•--ta .. d" 
aya gidiyorlar. Bunlar kadın· apbğımız ta ~ gore un, zaret etmek üzere Gaziantepte bu· 

dan bir daha dönmüyor. O zaman k ı ı ben" d f 
ekli bir alay teşkil ediyor. me tep ere ' ta e ın yarı an az- lwıan telgraf mühendisi Adanaya 

Kate ici anlıyor : la 1 em'ştı'r ten karşısını göremiyen gözler Y" sı gem 1 
• istenmiştir . 

Manoel kendisini tnketmiıtir. 
dikilmif, yürüyorlar. Fakat, Hakikaten, eski Portekiz kralı yerli mallar Sanıldığına göre bir kaç güne 
bire, en önde gidenleri duru- kadar Adana - lstanbul doğru hat· 

Ne var? 
- Bakın şuraya f 
Bunu söyler söylemez yan taraf· 
hendeğe atılıyor. ôt~er de 
ından koşuyorlar. 

Vah zavallı Kate 1 
Kate, onlarla beraber yaşıyan 
dilenci kadınd.r, iki gündür ara• 
da görünmemişti. Şimdi onu 
da, hendeğin içinde, boylu bo· 
uzanmış buluyorlar. 

Ölmüş JllÜ? 
Hayır, can çekişiyor.,. 
Arkadaşları ihtiyar Kateyi, Lon. 

:Ya getirmek için kollarına alıyor-
• Fakat, zavallı kadın yolda son 
esini veriyor. 
Dilenciler aralannde toplanıyor. 

• Katenin ölüsünün kendi fakir 
zarlıklarına gömülmemesi ve ona 

· insanlar gibi cenaze alayı 
ptlmumı kararlaştırıyorlar. Bu 
için hepsi, gücü yettiği kadar pa· 
koyuyor. 

KATE KiMDiR ? 

şimdi Pariste, Gaby Deslys ( Gabi haftası tı da tamir edilecektir . 
Deli ) isminde bir aktrisi sevmekte 
ve onunıa beraber yaşamaktadır. Ekspres 
Amerıkalı yıldızın güzelliği Parisi Yedinci artırma ve Yerli Mallar 
yıldızın lflğa karflllOda gözleririden haftası bu ayın 18 inci günü başla. 
silinmiştir. yacaktır . Geçen senelerde olduğu 

Fakat , mesele bwıunla bitmiş gibi bu sene de haftanın verimli geç· 
iolmuyor . Çünkü, Kate krahn ken· mesi için program hazırlanmaktadır. 

disinr bıraktığım ve Panste Gaby Mekteplerde yemiş günleri yapı 
ile beraber yaşadığına haber alanca lacak, hafta mevzuuna ait piyesler 
durmuyor , Parise koşuyor • temsil edilecek, Halkevleri, Radyo-

Burada iki rakip karplqıyorlar da konferanslar verilecek dükkan· 
ve Kate , F ranRZ aktrisini görür larm camekinlan Yerli Mallarla süs· 
görmez üzerine hücum ediyor , to· lenip vitrinini iyi süsliyenler arasanda 
katlıyor 1 seçim yapılacak vt: mükafatlar ve-

Bu vak'a Katenin kralla olan ra· rilecektir · 
bıtasmı birdenbire ve tamamiyle ko 
parıyor . Bundan sonra , Kate için 
maceralı bir hayat başlamıştır . 

BINBIRGECE MASAIJ..ARI 
OLKESINDE 

Kral sevgilisi olmak zevkini bu 
kadar az tatmış olan Kate onu tek · 
rar bulmata azmebniftir . Hem de 
daha şaşaalı bir yerde : 

Binbirgece mualları ülkesinde . 
Bir gün , Kate kendisi için yap

tınhta buosi bir ....... , Avrupa 
layılanndan uzaklapyor ve Hindis· 
tanın yolunu tutuyor . 

Buğday koruma vergisi 
kanunu tatbikatı 

Vekaletin emri 

Malıye V ckileti, yanlış tatbi· 
kata meydan • ili anlaşılan 
Buğday koruma vergisinin ne suret. 
le hesab ve istifa edileceğine dair 
Defterdarhklara bir tamim yap
llllfbr. 

26,S saat geç geldi 
S kanunuevvel Cumartesi günü 

gelmesi lizım gelen Toros ekspresi 
yollardaki köprülerin yıkılması dola· 
yısiyle 26,5 saat Bozanbda beklemiş 
ve evvelki gün 4,20 de şehriır.ize ge· 
lebilmiştir . 

Hastahanede yatan me
murların ücretleri 

Şimdiye kadar hastahanede bu· 
lunan memurlardan on günde bir 
tedavi ücreti almmakta idi. Bu üc· 
retlerin ay sonlannda alınmalan 

hakkında hastahaneler nizamname. 
sinin bir maddesi tadil edilmiştir. 

Tedavi masraf lan devlet bütçe· 
sinden verilen memurların bu basta· 
hanelşrce masraflan hükümet veya 
müesseseler tarafından ay sonlam. 
da bildirilecektir. 

Kız lisesi 
• 

Gazi okuluna muvakka-

Asri • 
sınema 

S Birinci. kanun cumartesi akşamından itibaren 
iki bütük film birden 

-1-
Bin bir yüzlü adam lakabile maruf esrar , muamma ve korkunç filmlerin 

büyük artisti 

Boris Karlof 
ve sahne arkadaşı 

(BELAN LUGOSI) 
ile beraber çevirdiği şimdiye kadar yapmış olduğu bütün filmlerinin 

en büyük ve en heyecanlısı 

(Kara kedi) 
Esrar, muamma, korku ve heyecanla dolu bir film ... insan seyrederken 

tüyleri ürperir , nefesi tutulur , heyetandan heyecana düşer 

-11-
(Ken Maynartın) büyük heyecan filmi 

( Ölüm ve uçurum ) 
Heyecan, sergüzeşt, intikam, aşk, kıskançlık . . . 

Yalanda : 

Bir Çiçek iki ôöcek 
1591 

Alsaray • 
sıneması 

Bu akşamdan itibaren 
Alb büyük film müsabakasının birinci filmini sunuyor 

( Volga mahkiimları ) 
Oynıyan : Pieeare Blanchar 

Don kualdan , Çarlık Rus hayatının içyüzü,heyecan ve güzellik lcaynatı 

ilave: En yeni iki kısımlık dünya haberleri 

Gelecek program : 

Londra dilencileri bu ihtiyar ar· 
datlanna niçin bu kadar ebemmi
t veriyorlar? Çünkü, Kate onlar. 
bir kratıçedir. 
Hakikaten, Katenin çok mace. 

rah bir mazisi ve çok debdebeli bir 
.. yab vardır. 

Kate, asal ismile Kathcrine Lee, 
Amerilcada dotmuıtu. Bulunduğu 
tehrin en güzeJ kızı idi. Yirmi ya. 
tında etrafında pervane gibi dönen 
delikanhlann hesabı yoktu. 

Hindistanda Mibraca çoktur ve 
hepsi Avrapa krallarından zengin· 
dir, sarayları Avrupa saraylanndan 
çok daha güzeldir .. 

Bu tamime göre; Buğday ve 
Çavdar unlardan 72 kiloluk gayri 
safi Iİkletinde birinci nevi un içi 
çuval başına 150 kuruş ve bundan 
atatı nevideki unlar için çuval ba .. 
Ş1na 100 kurut buğdayı koruma 
vergisi alınacaktır. 

t~~ındı 1 Kontinantal 
Tuğyanda Kız lisesinin sular 7595 

içinde kaldıtJna yazmışbk. Bu yüz· -=--------------------------lllllj 

Katenin babası zahitti. Kızını 
iatiymlerin hepsini reddetmiş, onu 
daha zenp bir istikbale kavuştur· 
mağı kararlaşbrımştı. Güzel Kate, 
ya zengin bir çiflik sahibile evlene
cekti, yahut da bir fabrikatörle. 

Fakat, talih ve tesadüf, Mister 
Leenin fikrini detiştirmeğe mecbur 
etti : Kızım evlendirmek fikrinden 
ftZFÇtİ. 

Zamanın meıhur tiyatrosu Geor. 
ge Edvard ( Corc Edvart ) Kateyi 
aktris yapmak istiyordu. Lee, km
mn Edvartlı evlenmesine evveli 
rua olmada. Fakat sonra kabul etti. 
Çünkii Edvart, Kateye büyük bir 
sanat töbreti temin edebilirdi 

ŞôHRET VE ZAFER 
Bir müddet sonra, Nevyorlrun 

en büyük tiyatl'OIUDda Katenin ismi 
elektrik harflerle ilin olunuyor ve 
ona • Operet Kraliçesi ,. adı veri. 
liyordu. 

Katenin şöhreti ıayet kısa bır 
zamanda Amerikayı aşb ve Avru
pada duyuldu. Nıhayet bir gün Lon
dranın en büyük tiyatrosu onu an 
gaje etmİfli.. 

A'rupada bir günün içinde par. 
hyan bu yeni yıldız Amerikadan da .. 
ha büyük bir şöhret ve zafere nlUll· 
zetti. Çünku, Avrupanın bir çok 
krallan ve prensleri vardL 

Bir ~ oyandan sonra bu 
ballardan biri, eski Portekiz krala 
Manoel, güzel aktrise, bir buket 
çaçek gönderiyor ve ı~klan vuata
lile randevü veriyor. 

Er:tai a~en aonra Kate, kra-

Bu hayallerle kendini saraylara 
a~ Kate şimdi bir Mihracarun göz· 
desidir . 

Fakat, Mihrace kendisinden kırk 
yaş büyüktür , ve Mihracanın Kate. 
der: başka kırk cariyesi daha vardır. 

Bu hayat da gayet kısa bir za 
man ıçinde , bütün parlakhtma kay· 
bediyor ve Kate tdönüp Avrupaya 
geliyor. 

NiHAYET ... 

Bundan sonra Kate artık kral 
ve Mihrace sevgilili olmak hayalle· 
rinde ebediyen veda etmiştir . O 
şimdi kral v~ Mibracalardan daha 
aşatı insanlarla, büyük fabrikatör· 
lerle, zengin mirasyt dilerle ya~· 
tada-. 

Likin , bu hayat da çabuk geçi
yor ve Katenin yıldızı yaldınm lira· 
tiyle düşmeğe bqhyor : 

Amenkalı akVis kalan kaç 
parasını da Monte Karlo ~· 
)erinde kaybediyor ve sefil biı. l.arde 
Londraya dönüyor . 

Burada .bit müddet elindeki mal· 
lan , kıymatli babraJarı satarak ge• 
çiniyor . Onlar da bitince en sefil 
bir hayat sürmeğe başlıyor. En ni. 
hayet dilenciler arasında gözlerini 
dünyaya yumuyor . 

Oruçta vakıt 
bildiren 

Bu gün güneş 6,35 da d<>ta 
cak öğle ezanı 11,45 de ikindi 
14,18 de akşam i6,32 da yatsı ı 
18,S de emsale 4 47 de olacak 

Sebze buhranı var 

Şehrimiz civanndaki yollar ve 
sebze pazan da sel yüzünden harap 
olduğundan iki gündenberi sebze 1 
gelmemekte va buhran bqgönter
mektedir. 

den kız lisesi talebeleri evvelki ge-
cedenberi Gazi ilk okuluna nakil 
edilmiflerdir. 

Sular çekilinceye ve mektep 
temizletinceye kadar kız lisesi tale. 
heleri Gazi okulunda kelacaklardır. 

Bu münasebetle Gazi ilk oku. 
lunda çocuklara dün ders verile
memişt11. 

Tan sineması 
Bu akşam 

Antakya ve İskenderun 
Türkçe sözlü 

-1-
Sinemamız direktörlüp büyük fedakirlaklarla temin ettiti bu filmi gös. 
termek için izin almışbr. Hiç bir yerine dokunulmadan gösterilecek olan 

g- müstesna fılmi bütün halkımıza tavsiye ederiz 

Sancak Türkleri, onlann istiklal aşkile çarpan kalpleri, yapbkları miting 
ler, göz yaşlannıza tutamıyacağıruz sözlerlt- dolu memleket filmi, her Tür· 

kün, her v.atandaşın görmesi lizımgelen bir eaer . Bu filmi bütün 
Adanalılar görmelidir 

-2-
Me~ıu Mıarda geçen çok heyecanlı ve çok gülünç sahnelerle dolu 

( Eddi Cantor ) 
tarafmdan emsalsiz bir tanda temsil edilen 

Mumyalann serveti 
DIKKA T : Kalabalığa meydan vermemek için yerlerinizi evvelden 

temin edıniz 
PEK Y AKıNDA: 

Charles Boy.er e Danielle Darieuk 
Buluttular, SCMŞtiRr ve eınsalsiz bir şaheser yaratblar 

Mayerlifıg Faciasıdır 
1 

br. ı 1598 
~ ~-----------------------------..................... _____ . 

Tuzun kilosu 3 
kuruştan satılacak 

Yeni Tuz kanunu meclisten çık. 
mıtbr. Y f':nİ kanuna göre; Tuzlalar· 
da tuzun kilosu 3 kuruştan sahla· 
caktır. 

Perakende satışlarda 4,S - S 
kuruş fiyatla olacakbr. 

Adana - uriye Telefonu 

Posta Telgraf idaresi Erzrum 
ve Adana - Suriye Telefonlan 
için hazırlıklara başlamışbr. Bu 
hatlam inşasına ilk baharda baş· 
lanacakbr. 

Yaza dotru Adana - Suriye 
Telefonu işletmeye açılacaktır. 

Salihattin Sepici 

Ceyhan Belediyesirae ait bazı iş· 
leri Jesvıye için Ankaraya gitmiş 
bulunan Ceyhan BeJediye Reisi ar· 
kadaşımız Salihattin Sepici ve be
lediye azasından Selim dün şehri· 
mize gelmişler ve Ceyhana hareket 
etmitlerdir. 

Kıskançlık yüzünden 

Karısını bıçakla 
yaraladı 

Hamal Osman oğlu Halef adında 
birili , kıskançlık yüzünden lcan11 
MakbuJeyi bıçalda ıtır surette ya
ralaımştır. 

Makbul hastaneye kaldmllDlf ve 
kocua Halef de yakalanarak Adli
yeye *'im edilmittiı . 

1 

Sıvas - Erzurum 
istikrazı suskripsiyonu 

kapatıldı 

Ankara : 7 (Radyo) - Bet mil· 
yonluk üçüncü tertip Sivas - f.t.ı. 
zurum istikrazuun 1USkrİpliyoma 
halkın gösterditi büyük rat 
bet fazlasile talep neticesmde .... 
vaffaldyetle kapanditı Maliye Ve 
kiletinden bildirilmektedir • 

Mühim bir 
• 

nızamname 

Ankara - Umumi 
kanunu bilumum pla madtclel4aiili 
vasıflanm ve ne gıbi hallerde 
şık, taklid ve bileli sayılaıcu~• 
gösteren bir nlzaamame ya.pdlllfıılİ 
emretmektedir, 

S.hbaye vekileti k .. •n ba 
münü yeriae getirmek ..... 
tetkıklen bitirmek ü~ıııııııliP._ 

iki sene süren UZllD 

neticesanck pla macklcMll• 
him bır kısımnm t.ahlilleft 
ve evsa'ı tesbit edil•: e.r 
kalan az miktardaki mallCle•t.1 
lilleri de bugünlerde bitecektir 
zamnamemı elit- hGk6mleri 
tesbit edilmif oldulundan 
İfİ biter bi--1.emen meriye\ 
küne koaulıwa imkin dahiline 
miş bUlunacaktar. 

Şimdıye icada laöyle bir • 
namemn bulunmam• bir çok 
ııklıldara sebeb olmakta ve 
maddelerinin llyılcile kontrol 
memesini ıntac etmekte idi 

ı 
nizamnamenin meriyete kallulm• 
ile muhim bir noksan telifi 
olacaktu, 




