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:>oğu Afrikada : 

alyanlar Doluda kazandıkları zaferi, ordularının ve mil
letinin kuvvei maneviyelerini yükseltmek ve toplanan 

Milletler Cemiyeti konseyi üzerinde tesir yapmak 

ispanya ihtilali 

ihtilalcılar çocuklara 
gösteri yaphrdılar 

için izam ediyorlarmış ! 

3eneral Grasyani ordusunu takviye için ı 
iki fırka asker daha istedi . 

1 

.. 

Habeş imparatoru, ~essi .. üzeri~d~ uçan ~· r l~alyan 
tayyaresini mıtralyoz/p. duşürmek ıstedı. 

l·dıkleri haberini kat'i surette me\'Zilerioi d ~ ğiştirmiş oldıığu 
Ankara : 20 (Radyo) - Ana ... b l ·' · k 

Yalanlamıclardır ı uırı lme tedir. 
folu ajansının servis hııberleri : " II b 1 

1 
Ankara : 19 ( A.A) - 8 eş Ankara: 20 ( A.A) = Adisa-

Grce yarısından sonra ta hükumeti cenup ceph~siode ya- ba'badan bildirildiğine göre ce-
ao - Habrş savaşı hakkında 1 

1 
ld g~ muhar.,be hakkıo · 

1 
... • . p• mı§ o u u nup cephesinde dolu civarında 

ınan maıumat ıudur · da biç bir malumat almadığım bit- ve Ganale Dorya mıntakasında 
İtalyanlar; Dolu mıoteka11nda Cu d. kt ve İtalyanların bu ha- harp hala devam etmektedir. , . .. &rme c 

?'artesi,güoüoden ıtıba.ren .hucuma beri oe teyit v~ ne de tl'kzıp et ftalyanlar hatlarda Somalili 
ıbayet vermişlerdir. Şımdı ordu· mediklerini söyl mekte ve bu kuvvetleri kullanmakta ve bun-
nuıo taozimı ile uğı11şılmaktadır. harp yokluğunu Rrıs Dastaom Zarın piıdarlan llas Destan'ın 
İtalyadan yeniden iki fırka asker telsız istasyonun tahrip edilmiş orduju ile mütemadiyen har-
getirtilmektedir. Buolar bu mın olmasına atfetmektedir. betmektedir. 
takada yapılacak olan büyük ta- Adisabab•da dolaşım şayiala- Habeş hii.kumeti neırettiği 
arruzda kullanılacaklardır. r• göre Habeşler Maka ilenin ce- bir tebliğde ftalyan gazetelerinin 

Diğn taraftan Ras Desta nubu şarkiıiode yapmış olduk- Dolu civarında kazandıkları ba-
Grandodury• ve Veset arasında l•rı taarruz nı-tiCf'Siode İtalyanlar :ı küçük muvaffakiyetleri büyük 
kıt'alarını tanzim etmeğe uğrat· Eodeı ta bölg.-sioden çekilmiş· bir ıafer haline koydukları, bu-
makta ve müteaddit yerlerde lerdir . nun sebebi ise yapılan azim Je-
İtalyao hatl~rını tacıı etmekte- Resmi diğer bir Habeş tebli dakarlıklarla kıya.s edilemiyecek 
dir. ği İtalyanların cenup cephesinde derecedtı ehemmiyetsiz muvaf/a-

Danakil c"phcsinde mühim kazandıklaıır.ı iddia ettikleri tek- kiyetler dolayuile ltalyanlar or· 
bir faaliyet göze çaıpmaktadır. z ı p etmekte ve bu hıberio yakın- dusunun ve milletinin manevi-

ltalyaolar, uçak mıktarını ar da toplanan olan Milletler Ce- yatını yükseltmek istedikleri ya-
tırmakta, cepheye tank, 111hlı miyeti konseyi üzerinde bir tesir :almakta ve llabeşlerin her şeye 
otomobıl, mübımmal ve nakliye husule g"tirmek için İtalyanlar rağmen mücadeleyi bırakmıya-
kolları göndermektedirler. tarafı?dan uydurulmuş .olması ib - cakları ve memleketi kurtarın-

Habef çevenleri; Dolu mınta timah kaydedılme\ctt>dı~. caya hadar mücadeleye devam 
kasında halyanların Ras Desta Yio.e bu .resmi teblığ cen~p edecekleri ilave edi ı mektedir. 
lcuvvetleriui mühim bir iohizama cepbuıodekı Habeş kuvvetler~- lıalyan uçakları yeniden Ko-
uğratarak dört bin m 11 ktul ver oin İtalyan uçaklarınıu hare~~ - fann Koram şehrini bombard-
dikleri ve yirmi kilometre iler · tın1 işkal etm,k ve şaşırlnıık ıçın man etmişlerdir. 

F .. . D nması ~ Suriye ve Lübnan 
ransız ona \ 

Suriye milliyetperverleri de Suriye sahillerinde ma· 
nevralara başladı 

Halfp : 19 ( Özel ) Aldığım 
haberleıe göre, Fransız donan
muıoın Suriye tıabilleriode yap · 
m~ğa karar verdiği büyük maoevn 

bir "müttehit cephe,, yapıyor. 

ular ayın on biriainde başlamıttır. 

Bu ma~evralar.a . bava kuvvetleri ·1 

de iştiıak etmışlır. 
Bu mürıasebetle amirallık ta-

ı afından neşıedilen bir tebl•ğde 
halkın manevralardao haberdar 
edilerek atılac ıı: k top ve bomba 
seslerioden korkmamaları bildi
rilmektedir. 

Fransız dooanmasıoıo yaptığı 
bu manevrasının daha evvel tel
graf habeı )erile bildiı ilen büyük 
Akdeniz manevrabrııııo tatbika 
hodan ibaret olduğu şüpbl'siı 
ise de İtalya'ya karşı yıpılacak 
petrol ambargosunun mevzu bab 
eolduğu şu sualaıda bir çok tı-f 
sirlere yol açacağı da mubıtk 
kaktır. 

Milletler cemiyeti kon· 
seyi toplandı 

A"lkara : 20 ( AA ) - Mıllet
ler c ·miyeti konseyi bugün top· 
laomı~lır . 

Cenevre : 20 ( AA ) - La· 
val beraberinde Alrksi ile bera 
bt:r dün akıam buraya gelmiştir. 

Lihinof , Bek de gelmiştir . 
Cenevre : 20 ( A.A ) -Lavsl 

bu sabah Baıon Aloiziyi kabul 
etmiştir . 

Öğleden sonra Eden ile göıü 
§~çektir . 

Suriyede de laskblar kaldırılıyor 

Onsekiz Habis açlık grevi yaptı 
Ayrılmak istiyor ı 

sonra l,Obnanda olduğu gibi Su
riyede de kanunu esasiyi iade 
edecektir. Beruttao: 16 (Özel ) Dürzü · ı• 

ler; Fraosız hakimine bir arize 
vererek Suriye hükumetinden ay· Cumur Başkanlığı seçimi 
rılarak manda altında Suriyeden dün yapıldı 
ayrr mustakil bir ~ü~iimet olarak Lübuanda Cumur Başkanlığı 
yaşamak istedıklerıoı . ve .bunun · seçimi P yın yirmisiode yapılacak· 
için de fevkalade komı'!erlık nez· tır, Şimdiki Cumur Başkanı Ha-
dinde tcşebbiisatta bulonmasıoı bip Esat paşa nnmıetliğuıi koy-
istemişler dir. . . u ö C B 

D
ürzülerin bu istekh:ıı Snrı mamıştır. utına g· re umur 11 ş-

Ye hu"kiimetinc l" ve rfkarı umu· 
,. . ce hayretle kaı ş1lanmış · 

mıyesın 

tır. 

Müttehit cephe 
Suriye vatauileri mültt-bit bir 

Suriye cephesi teşkili hakk ında 
.. ··ı:ımelerinc devam etmektedır-

goru~ . . 
1 

Bunlar görüşmelerıne daır 
er. d k 

halka bir beyenoı.me otşre t!r~ 

l kararları bıldiıecl'klerdır. 
a ınan -

Suriyede 

Kanunu esasi iade 
edilecek 

Suriye şimalinde seyahata 
ıkaa Yüce komiser Kont Do· 

~arteJin Beyıutı dönüşünden 

kaolığına en kuvvdli namzet Üs 
tad Ede buluuınaktader. 

Mebuslaıın kısmı azamı rey 
lerioi bu zat lehinde kullanacak· 
lerını söylemişlerdir. Seçim tsca

s od ı meclıs binası kuvvetli bir 
mohafaza alıında bulundurulacak 
ve buraya hariçten kimseoin gir 
meml'sioe çoşılacaktır. 

On sekiz mahkum açlık 
grevi yaptılar 

Hama ve Humus hapis anele -
rillde bulunan on sekiz mahkum 
kendilerinin memleketleri olan 
Şam hapisanesine nakledilmele
rini pıott'Sto maksadile açlık gre 

- Gerisi lklnel sayfada -

Madrit - (İspanyol halk bir 
liği) şefleri bugün yeni bir taktik 
daha tecrübe ettıler. Aetürilerin 
İspanya ihtılaliode öksüz kaldığı 
söylr.nıleu bınlrrce çocuğu toplı· 

yarak ıoka\clarda yumrukları ba-

1

, 
vaya doğru sıkıh olarak ve enter
nasyonal şırkısıııı söyll't~rek do 
laşttıdı lar. 

Bittal>' politikacıların çocuk 
iarını ıst ı ı;ımar ederf\k ibti 'u l <la 
V& l n rıoa hizmet etti rdikl eri bu 
yavrnlara karşı polisin bır şey 
yapmaaı•ıa imkan yoktu. 

Bugüo Bolşev ı klerin hes a bıoa 

çalışan dört gazete müddei umu 
mi lik tarafıo <lao toplaltıraldı Dı· 
ğcr taraftan infilak maddelerinin 
bulunmasına devam ole auyor. 
Bugün d e Oviıderde 86 dıoamit 
paketi bulunmuştur. Bundan baş · 
ka elli santimetre uzunluğunda 
bir dinamit tüpü de ujo maden 
ocakla11oda ele gcçiıilmiştir. 

Bu iki mıntaka ihtilalcıların 
umumi karargahı sayılmaktadır. 

Hicazda 

Asayiş tamamen 
yerinde imiş 

İbnissuudun Şamdaki mümes· 
ıili gazeteler it'! bir beyanname 
nrşrederek Hicozda t-miP ve Asa 
yişiıı \:.ozuk olduğuna dair çıka11 · 
lan şayiaların biç bir asıl ve esası 
olmadığını, bunun hacılara kor-
kı:.m'nok ve oraya gitmemelerini 
ttmia maksıdile bazı bethahlar 
tarafından uydurulduğunu, llı-

caz ve Necitde de emin ve asayişin 
tamamen yerinde olduğunu bil 
dirmiştir. 

Trabulus garpta 

Tunus hududunda çıkan 
kıyam harekatı bastırıldı 

-
Arapça gazetelerden : 
İngılız gaıet~leri ; Trablus · 

garpta Tunus hududunda bir kı· 
yam çıkhğıdı ve fakııt mevzii ve 
küçük mikyasta elan bu kıyam 
barekatıoıo bastırıldığını itiraf 
ettiklerioi yumaktadır . 

V c halyaom da Mısu , Hind's 
tan ve Filistincle vukua gelen lu
yam haıekatlarında parmağı oldu
ğunu ilave etmektedir. 

~~--------· ----------~~ 

Çeşmelerden su 
alma güçlüğü 

Urayın, siptillideki sebze ha
linde 1ıf! Namık Kemal okulıı 
nun pahçesinde yaptırdığı çe~me' 
lerden - su taşıyıcılar vasıta siy
le - temiz su getirten ailelerden 
bazılarmm bir şikayetini dinle
dik : Bıı ~ eşmelere yakın bulu
nan evler ve bilhas!a, haldehi 
esnaf, ~ucularm su alıp götiir
mesine mani olmal~ isti vorlar
mış. 

Sebeb olarcık; çeşmeye hmeke-
leriyle yanaşan bu adamların 
orada .f azfa kalabalık yaptıkları
nı ileri siiriiyorlarmış. 

Uray işyarlarmdan bu işle 
ilgili olanların ı•a2iyetle alaka
dar olmalarını ve, bu çeşmeler
den temis su gf!tirtip içmek i$te
yen halkımızın susuz kalmama
larını temin etmelerini dileriz. 

-- Milletler cemiyeti konseyi düt> 
ıophnd . ve onüçlor mecliıi Ha 
ht ş , İı .ıı lya ibt i liifı nı tetkike baş 

ladı . 

1 1 
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İngiliz kralının hastalığı 
Hususi saltanat konseyi toplandı 

---~ ........ . 
Kraliçe ve p en sesler ilk defa 

olarak bir gezinti yaptılar • 

/11glllz kralı lskoçya alayım teftiş ederken 

Londra • 20 (Radyo ) - Bu· Hiç bir bfilüten neşredilmiyec~ktir. 
gün neşrediltn bir reımi tPbliğde Bundan , kralın rahat olduğu ve 
kralın ıihhi durumunda bir kötü. doktorların muayenelerini ıonra · 
lük vukuı gelmediği bildirilmek· ya bıraktıkları anlaşılmaktad1r . 
t"dir . Dük de kent bugün öğle. Preos Dogal b•~nkil Baldvinle 
deo ı.:onra gelecektir . 50 dakika süren bir mülakat yap-

Loadra : 20 ( Radyo ) - kral mıştar . 
bugün bir kaç ıaat uyumuştur . - ·Gerisi dördıincli !layfada-

Mısır ihtllAli: 

Kahirede Mavi gömlekliler büyük 
bir geçit resmi yaptılar. 

Memlekette şimdilik nisbi 
bir sükun vardır. 

Kahire: 17 (Öul) - Evvelsi 
giin Kahirede Saad Zağlul cad
desinde l\l ısır darülfünunu ile 

Elezher talebesinden bin kişi ve 
diğer mektep talebelerinden top 
1 nmış 1'üyü\c bir a lay geçit rPsmi 
yaptı . Önde bando ve Mavi göm- ı 
lekliler yürüyordu. 

Bu geçit rrsmini Mısır Fevka . 

IAde komiıerliğioin ileri gelen 
adamlarından biri ile Avrup• idı· 
resi müdllrü, İngiltere Hariciye 

ot'zartti daimi sekrrteri, Kahire 
polis müfetti§İ de gördil. Geçit 
yarım saat kadar sürdü. Ve ka
rarlaştırılan program büyük bir 
intizam ve süldinla başarıldı. 

- Geri si iiçlincri say[ ada -

Şehrimizde cirit oyunları .. 
Havaların müsait gitmesinden her 

hafta pazar günleri muntaza· 
man yapılmaktadır •• 

Pazar günü bir ciritçi attan düşerek 
yaralandı .. başından ağır surette 

Cirit oyunları her hafta pa
zar günleri havalar miiaait git
tiği taktirde ö~leden sonra de· 
mir köprünün yanındaki alanda 
yap'lın aktadır . Oyunlar, H~lkevi · 
mizin lıimayesindP- taı:ttlm edi
len ta lim ııtnuneye göre ve bir 
hakem bey'eti ônüode yapılıyor. 

Heyecan lı ve muntazam bir 
surdte oynanan ci rit oyunlarına 
halk bi.iyUk bir alaka göstermek
te ve a lan(la yüzlerce kadın ve 
erkek ıeyirci toplanmaktadır . 
Bu ımrt'tle halk hem bu hey~can
lı oyunları zevkle seyrediyor ve 
hemde temiz ve güneşli bnadan 
bol, hol istifade ediyor. 

Temiz gri gömlekleri ve kıy 
metl i atlarıyla bu cirit o -
yunları r. a şebir ve köylerden 

i ştirak t denle rin sıyısı günden 
güne çoğalmaktadır . 

P zer günü yine bu cirit oyun· 
lerıoı devam olunmuştur. Fakat 
bu oyunda hiç beklenilmeyen 
ve arzu edilml'yen müessif bir 
kaza olmuş ve Tanrıverdi köyün· 
den ve eski mahalle bekçilerin· 
deo Mehmet oğlu Şükrü, attan 
diişmüı ve hayv•nın başına bas · 
masile ağır ıurette yaralao~I§ 
ve hemen Memleket hastanesıne 
kaldırılarak tedavi altına alan
mıştır . 

Dün hastahaneden Şükrü'nüo 
sıbhatıaı sorduk . Aldığı mız ~e
vapın bayğı nlık devresini geçır
diğıoİ, konuştuğuna ve batta bas· 
tabant:deo çıkarak evine gitmek 
iatediğini memnuniyetle öğrendik. 



Sıyr,ı : 2 
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Endüstri pılanımız 

ikinci beş yılhk en
düstri planımız 
hazırlanıyor. 

Ankara : 20 {Öze) ) - İkin
cı beş senelik eodl1stri planını tt~ t

kik ve müzakere etmek üzere top· 
lanacağını yazdığım konıisyon 
ekonomi bak.anı Celal B .. yarıo 
başkanlığı altsnda toplanmış 

ve komiıyona şu zatlar iştirak et
miştir. 

ı ı 
1 

B. R"hıni kökeo ( İzmır sayla
vı ), Şakir ilesebir (Tekirdağ ~ay- 1 
lavı ), Huao Saka ( Trabzon Hay
lavı ) , Muz ffer Göker (Konya 
aaylavı ), Faik Kurtoğlu ( Mliste 
teşar ), Hüsnü Hıza Sabık müı 

tef&r ), Sıdullah Güney ( :Müstl"
flI ), l\fuıtnn:eı Eriş' İş Banka· 
sı umum müdürü) Nurullah Esat 1 
Sümer ( Sümer Bınk umum mü· 
dürli ), Adn .. n Delen ( Sümer Bank 
müdürlerioden ) , Fazıl Turgay 
( Sümer Bank müdürlerinden), Ce· 
lal Edg~. Kemal Zaim· ( Ziraat 
Baekaaı umum müdürü), İıhami 
Nafiz Pamiz (ve maiyeti), Sami 
İşbay ( bış müşavir ),Von dar por
ten ( İktisat vekaleti müşaviri ), 
Recai Torul ( i~tisat vekileti tef. 
ti§ heyeti reisi), Kaıim { Türk 
şe~er falırikaları (A. Ş. U l\ld. ), 
Refi Bayar ( Mılli Reasüraoe şir 
keti müdürü), Bt kir Vehbi ( İş 
Bankası ), Esat lıömOr iş müdürü, 
Süreyya ( Yüoiş }, Mehmet Rüıtü 
( Maarif vekaleti meslc ki tedris.; t 
müdürü), Mecdet Türkofis reisi), 
Reıat ( Sanayi umum müdürü ve 
saa•yİ tetkik bt yrti reisi ), Prof 
Halid ( İstanbul tahlilatı tüccari 
y~ Jaburatuvarı ba§ kimyageri ), 
Cevat Eyüp ( Maden tetllik pd 

rol arama müdürli), Hamdi Toker 
(Elektrik itltıi etüd idaresi ge 
nel (Jirektörü), Mıtat Recai ( Fes 
h•De şirketi umum müdürü), Bed
ri ( EtiBank U. Md muavini ), Ha 
Jil ( Medep ser mübeodisi), Bayan 
Dr. Sıffet ( Üniver@iıe doçenti), 
Adnan ( Cam fabrikası müdü&ü), 
Şerif (Ziraat Bankası müşavhi), 

Gencer ( Maadio tetkık enstitüsü 
reisi ), Mıtb.t Tu•ıırn (Turan fab
rikası), Hadi ( Maden tetkik ve 
arama müdürü), Salahatıin ( İş ti
caret umuoı müdür Vt'kili), Hü-
11mettin Yahya ( Cam fabrikası 
hag mübeodisi ), Cemil ( Fabrika 
Ve hıvuzlar müdürü ) , Kamil 
İbrahim ( İpekiş müdürü ) , Alı 
( Vekalet balıkçılık fabrıkası mü 
ıaviri ) , Dr. Nuıi ( B<'ykuz deri 
fabrikası Laş mfibeodisi ), Sabri 
( MeDıucat kimyııgeri ), Sanayi 
tetkik bey'eti azalara : B. Kud 
ret, Hıkmet, Su<li, Abdfilbafız, sa 
neyi müft ttiei : B. Halit, Etem. 
Tarım ve Sü Bakanlaklaııodan 
ikiıer kişi . 

İngilterede bir facıa 

Bir anne sekiz çocuğu ile 
beraber yandı. 

İogilterede Lankaşlr şebıioin 
•mele maballuiude ç ıkan bir 
yangın müthiş l:>ir f acıaya sebep 
olmuıtur· 

Genç bir ~adan sekiz çocuğu 
ile bereber llu yangın esoasıoda 
Y•Dmıfhr. 

Bu çocukların en büyüğü 13 
yı§ıoda ve en küçüğü ise 13 ay 
lıktı. 

Babalaıı Adam Tyrer ya[lgın 

çıkar çıkmaı im<lad sumak üzre 
ıokaia fırlamıı Ve çocukları bi 
rer birer pencereden kendisine at 
ması içirı kansına hağırmışh . Fa 
kat her defasında pencereye geleo 
kadıncağız alevlerle karşıleşmış 
ve nihayet dumaudan boğuluak 
yere düşmüştür. Za\l a I l ı çocuklar 

. yaşl1r1010 küçük olması ve duy 
duliları mü ı hi:. korku il hiç h r 
ıey yapamam ı şlar . Ve brp:-i <.J e 
y•naıak ölmü§krdır. 

(Türk Sözü) -

Şehir duyukları 
Halkevi Bağlarda 

Önümüzdeki hafta için Çardakların kapılan 
b'r sürek avı tertip etti kırıhyor ve içindeki eş- ' 

·~· 1 
Halkevimizin avcıla r ı; Tarım 

Oiu~ktörlüğü ve muzır hayvanlarla 
savaş liomitesile söz ve elbirliği 
yapa• ak büyük bir domuz sürek 
avı hazırlamışlardır. 

Avcılar öoömüzd~ki Cumıır ·· 
tesi günü sı ı; t dokuzda Halke
vinde toplanacak, bava müsait 
olu rsa otomobil ve k ı1 myoolarl0, 
yııığmur olu ı sa saat 10,10 trenile 
~1isise gidecek ve o güo Abdioğ 
luııda av tatıbatı alıoacak ve Pa
zıar gün sabahlayın erkenden 
ha rekete geçilerek sürek avına 

başlanacak ve akşam üzeri şehre 
dönülecektir. Sürek avı; Abdıoğ

lu, Kepı l ı, Htrıkli vt- Cevheri bu
cağıoda yap; lacaktır. 

Avcı k<;yJülerio de o gün hazır 
bulundurulmaları içio Tarım Dı 
rektöıJüğüıı<leo Mısis kam.unba 
yıoa yuzılmıştJr . 

Dışarıdan da l ıu ava iştirak 

etmek istiyenl er şimdiden Halke
vioe baş vurarak bu isteklerini 
yerin e getirebil•rler. 

Halkevinde 
Konferans ve toplantl 

Halkt\"l Ntşriyııt Komitrsi 
taıafıodan dün a~şım Halkeviode 
samimi bir topLrntı yapılmış ve 
bu ıoplantı~Ja ilbay Tevfik Haaı 
Baysal, Cumuriyet Halk Paı tisi 
ilyönkurul başkanı Balıkesir ıııay-
lavı Örge Evreo, Tümg"oeral Sa· 
lih Avgın, Urbay Turban Beriker 
ve kadıo erkek bir çok çağrılılar 
hazır bulunmuşlıırdır . 

Toplantıda Er kek lisesi f~ lsrfe 
öğretmeni arkadaşımız Hemdi 
Akverdi tarafıodan ( Düoya ve 
Türk kadınının içtimai hayata gi· 
rışi ve rolü) mevzuu üzerinde 
ç6k kı}metli bir kooferaos verıl· 

mişıir. Ev bandosu güzel havalar 
çalmış ve Helkevi oıkestrası ve 
amatörleri tare fındrn musiki şö 
leni veri l miştir. Ayrıca Sıtkı Av· 
cı ve arkadaşları halk tuaküleri 
söylemişlerdir . çağrılılar neş'e 

içinde güzel bir vakıt geçirmiş 
lerdır. 

Çağrılılaıa kahve, çay ve b"s· 
küvi ikram c dılmiştir . 

Havalar iyi gidiyor 

Şehrimiz balkı yağan yağmur

lardan soma yine tam bir bahar 
havası ynşamoğa başlamışlardır . 
Hava güneşli gitmekte devam et· 
m~ktedir . Heva böyle devam 
eders~ yakında badem ağtıçlaıı 
çiçek açacaktır . 

Çemberek aşısı 

Ak damdaki m nda l arıo bir 
kısmında Ç~nberek hasta lığı gö 
rülmüş ve baytar İsmail bakkı 
doğu oray• gönderil~rek bu hay
vaulara çeobeuk aştSı )aplırıl
mıştır. 

Toros kıılübü 

Yeni idare heyeti 
seçildi 

Geçen hafta yapılamayan To. 
ros kulülıü yıl lı k gt'Del korıgı esi 
Puzar günü kulüp binasında yapı l 

mış ve idare heyetine ~unlar se
çilmişlerdir: 

Ba~karıl 1ğıoa Avukat Halil Nıı 
ci, ikinci başkanlığa Rag p Mao, 
gı• nel sekreterliğe ~ez a cı N ,.. 

jat, Vf zned aıl ğa Al,i üyt lıldt 
re çink ogr fi Ahnı l"! H ı fııt 'e 
Hii •J Ü Ou ı.i l , ge ıı el kaplanl ğa 
Vrys. I se çılm ı ş ler dir. 

yalar çahnıyor 
~ 

Bağcılar; bağlarıfldaki ev ve 
çardak kapılarının , pencereleri · 
kırılarak içnisindeo su koğa6ı , 
kazma , kürek , bel ve daba bazı 
eşyalaı ını .ı çalınd ığını ve bunl ,. rı 
y a panlar ı n bir türlü ele geçirilme 
diklerini şikayet etmekte ve bu 
nuo btımeo öoüoe geçirilerek bun 
ların )·a&ıalanmasıoı ve çalınan 

meydana çıkarılmas uı istemekte 
di, ler . 

- TÜRK SÖZÜ : Muntazam 
bir bekci lt> Ş ki l atı bulunan bağlar 
da kapı ve pencer eln in kıı ılıuakt 
t'Ş)'a çalındığını ve huelarıo yapı 
lan şikayetlere rağmen ele gtçiril 
medikl '" riııi hııyıetle karşı l ar ve 
Jıındarma kumandanl ığıom bu me 
sdeye ör em veı me8itıi bekle· 
riz . 

Bir kız çocuğu 

Mütemadiyen sokak
larda dolaşsp duruyor 

Bir doktorun yanında hizmetçi 
ik ~ o bundan iiç dö t av ö nce bir 

' gt>nN gönül l<n ptırartık k a çnrı on 
dö t onheş v :ı~I rında b r kı z ~ ocu· 
ğuoun gece g ç v 1tkııla •a k rlar 
sokaklard11 do e~tı ğı , hi r t l ı m 

gençlerin hu k ı za sa taşnı k i r k 
dikl.-ri uef·e gö ü l mı:k1tdir . 

llıç Lir ms si \{' y ı ca k 
bir yeri bulu mıyeo b ıı k ııı rı 

böyle sı.-rse rıy •·· hir surette do 
laşmrısı ve şıı ıı u bunun sa• ı n ı-

lığıaa b"def bırakılması doğ u 
mudur ? 

İlgili kııtların buna Lir çaı'e 
bulması laztmdır . 

Beşinci 1 iste 
Urayca para cezasile 
cezalandırılanlar .• 

Esoaf kahvesine masa v~ san 
dalya koyarak mÜŞtt"Tileıi kabul 
edrn kahveci Ahmet oğlu Süley· 
men, l\lustııfa oğlu Kasım 100 er, 
Mehmet oğlu Fazıl, yolun sağıoı 

takip t tmeyen ara hacı Şükrü oğ
lu Ahmet, Mustafa oğlu lsmail 
200 er, H amza oğlu Abdurrab· 
mao 100 er, Kanara tııırıd• ko
yun kenn eski KaAep Abmet 
oğlu Kadir, rençber Veli oğlu 
Yanğıo Mehmet 500 er, nümu
ot"ye aykırı perde yapan tübafı · 
yeci Siileyman oğlu Ziya, Ziya 
oğlu Bıırbao, M,- lımet oğlu Ka 
mil, Vt li oğlu Nnriıldin, fanila 
ss l • cı Mustafa oğlu Mehmet Hem 
di ve Kurthpeli Ahmet 100 er, 
kebtıpçı Ali oğlu Satih dükio ı· 

na camt:kan yaptırmadrğ•rl'darı 

50 , arab c ı Rec .. p oğlu Yahya 
c3 ıfdeyi fuzulru işğa l ettiğinden 

100, ~ü tçü Mehmrl karısı Dursun, 
Mehmet kızı Vıı lıide ioeklerh• in 
başını hoş bıırıktıklarından 50 ~tor, 

Çanakçı Hemzi oğ1 u Yusuf da 
mı.,ıo ot VI" topraı:Jarı o ı caddeye 

attığından '200, aubac1 Abmr t 
T abir oğlu Mustafa sey üeefer 
m emurunun t> Wrİtıe itaat etme
diğiuden 100, arabacı Abdullah 
oğlu Şettfetıin .. bHyetsiz araba 
sü ·düğüod rn :JOO, seyyar mani 
faturacı Fl')'Zullah oğlu Telli yr re 

1 sümkürdüğüuden 200, arallacı Mik
dd oğlu AhhPS yüklü arabaya 
bincliğirnlen 100 kuruş para Ct· 

zesil .. etzal a ndınl111ışler ve ıenç
lıer Yusuf oğ l u Ömer gaye t teh· 
l ı k • li ve yıkılıoıı k üz .. re lınlunan 
Lı r ev~r o t11 rdu ğ1111 d., n H~ t ·svi 
>"ri Rt uı zi".i ruh "atsız i r ş ıı11 t 

) 1 p " d ığ 1 ti 1 h a k 1 fi r m el ru ıI 8 -

mt e yapıln 11ı tadır , 

. . 
ismet lnönü 

Okulunun yapı işleri 
bitmek üzeredir. 

··-Asfalt caddede yapılmakta 

olan İsmet loöoü ilk okulunun 
yapı işlt"rinin 15 Şubata kadar 
bebemt'hal bitirilerek kültür ba
kanlığı emrine verilec~ği ve mu
ua kkaten başka okullarda bulu 
oao öğH11cilerin bu tarihten itiba 
ren ders'l r rioe burada devam ede
cek inini öğrendik . 

Adliyede imtihan 
yapıldı 

Sulh C• za zabıt katıpliğiyle 

bir müba şir l ı ğe iste\i:li olanların 

im libanları dün .edliye ercüme
niode yapı!mıştır. 

İmtihana s rkiz istekli erirmiş 
tir . Bunların irutiben kağıtlıuı in 
cr1eoecek ve kazaoaolar bu ay 
sonunda ataoecaklaıdır . 

Ekonomik enformas
yon bUIUteni 

Ekonomi b~kanlığı Türkofısi 
taıafıodan bir (Ekonomik enfor
masyon bülüteni) oe,redilmiştir. 

İçınde ekonomik bir ço\c fay· 
dA lı yazı ve istasıstHilcr bulunan 
bu lıülüten i okumalarını bütün 
okur! iımıza t vsiye ederiz. 

Ş hrimize gelenler 

H.ua Diu~ kt örü Kenan Cey-
h lan. kül n, hnltaulığı a ııitleri 

ko komi~)'O u üyelf"ritıd n 
oıım r Sedat Çı-• rıtaş Niğ leden 
v t ıı b l ş ~er f b i!<ası Am !Y 
ru ı t 1 . amır · H imi ahun dağ 
Am. sy dan ş b im z ıı; lmişler

dir. 

Etıbba odasının genel 
toplanbsı 

Brşivci mıntake dıLba odası 
gtoel toplantısını bütürı üyelerin 
katışmasiyle ~eodi binasında ya
pacaktır. 

Yangın başlangıcı 

Tarsuskepısmda Ömer oğlu 
Abdürrezzak ve Mustafanıoın ida
resiodeki fırının bacası tr mizlen· 
memiş olduğundan kuı umların 

ateş almasile yangın başl*ogıcı 

olrnuş ise de etrafma bula~masına 
meydan bırakılmadan söndürül· 
müştür. Kurumları temizlettirmi
yerek yangın başlaogıcını ıcbe 

biyet veren fırıo Sdhipled hak
kında kanuni takibat yap . lmıştır. 

Mezarhk içinde kumar 
oynamışlar 

Ili.irriyet Urımında oturan 
Mc·vlôt oğln İsrı, Aptullilb oğlu 
Cdal, Hasan oğlu Enver ve Ali 
adlarında dört kişi mezarlık için· 
de zar 111 kumaı oyoıularkeo yaka
lanmışlardır. 

Çahp götürürken 
yakalandı 

Kayseri ıi Osman oğıu lbrahim 
adına birisi, Yenihanda misafir 
bulun&n Sahahıdılin oğlu Alinin 
yatmakt11 olduğ ı oda kapı sının ki· 
l ı dini zorlamak ~uretılP. içeriye 
giı miş, bir ) o gao, bir kılim ve 
k, ndi ı ini çn lıp kaç1tkeıı yaka 
lanm ı ştır. 

Doğum 

Şrhrimiz N ~mık Kemul ilk 
ol u ıı öğr etıneulerind~n Necmi 
E ın hır kız çocuğu olmuş t u r . 

Yllvruya uıun umürlrr ıiiler, 

amı ve habasmı k'Utlarız. · l 

Mersin ve 
Tarsusta 

Pazar günü önemli futbol 
maçları yHpıldı. 

Tarsus İdman yurdu ile Adana 
Jdmın yurdu pazar günü ö~lcdon 
sonra saat on dört buçukla Tarsus 
alanıo<la ~ok kalabalık bir seyirci 
önünde knrarlııştırılan maçlarını 

yaptılar . 
Oyun çok samimi ve heyecanlı 

olmuş. Birinci haftayım Adana id
man yurdu lehine 2-1 ilij Vd 

ikinci haftayım da Adana idman ı 
yurtlu 3 ve Tarsus da 2 gol atarak 
oyun Adana idman yunlunun 5-3 
sayıle ve galıbiyetile sona ermiştir. 

* * • 
Mersin Hal krvinio koyduğu 

kupa maçına Pazar günü MHsin 
Alanında çok kalabr.hk bir seyirci 
öniinde devam olunmuş ve bu 
ovuna iştirak etmek üzere gide~ 
Toros ve .-:>eybao spor kulüpleri 
orada karşılaşmışlar ve oyun Sey
han ~porun Toros psoru ııfıra karşı 
iki sayiyle yrnmesi!e sona ermiş
tir. 

Ôuümilzdeki Pıız~r günü S"y 
hao spor, Mersin idman yurdu 
Mersin .ıaoında karşılaııtcaklar 
ve galıp gtlen takım .MNıin hal
kevioio koyduğu kupayı alac•k· 
tır . 

~----------~·-----------~ 
Bina vergisi 

Kanunun tadili için 
verilen layiha 

Bioa vergisi hakkındaki 1837 
numaralı l.anunuo bBzi bükümleıİ· 

nio değııtirilmeıioe dair olan 
kanun layihası Kamutay ruzna
mesıne ~llomıştar . Kamutsyıo pa
zartesi toplantısıuda gö r üşülecek 
olao bu !ayıba üzerinde D .. bıliye 
ve .Maliye encümenlerinden mü 
rekkep muhtelit eocümen bütçe 
encümeni esaslı tetkiklerde bu
lunmuş ve hükô.mt:tio projeıinde. 
ebrmmiyetli tadiller yapmııtır. 

Layihanın .Idığı soo ıekle göre. 
vergiden istisna edilecek binaları 
dair olan kanooun üçüncü mad
desinin 9 uncu fıkrasının fU ıe 
kılde değiştirilmesı Kamutay u 
mumi heyetine teklıf olunmak
tadır : 

" Yangın, fey<'zao, zelzel~, bae 
talıklar; içtimalar, umumi sergj 
ler ve 11ire gibi sebepler dolayı 
sile inşa edilen muvakkat mahi 
yettekı binalar ilitiyacın devamı 

müdaetince hına vergisinden mu· 
aftır. 

( İbtiy&cın devamı Dahiliye ve 
diğer alakadar bakanlıklarca müş · 

tcıekt"n tayia oluoac11ktır . ) Yıkı· 
lan, batan veya ikamet ve istimal 
edil~mez bir hale gelen ve ika
mP,t ve istimali kanunlara levfi· 
kao mebedileo bioaların veıgıleıi 
mükellefler tarafından keyfiyeti 
ihbar için vi ayet hususi idareleri 
varidat daircesi o~ verılec e k hcyan· 
namenin tes düf etliği taksiti ta
kip edrn taks ı ttcn itibaren alıo

mıyacaktır,, 

BeloJiye huclııdı1 içinde bıılunan 
Linalurııı tuhriri vo iratlıırının t ıh
mini ii~! kiş l ı k komiHyonlar tnra
fınclan yrıp lacakt r. Bu koms ıyon

lar, valiler tarofm lan tayin olu-

nac.ı k bir rlisin riy1Jsetioılo biri 
t ·ıhrıri yapılan mahallin hoğlı bu ... 
lunrhığıı vilılyet umumi meclisince 

'i!Ay t halkından ol 1nak üzr.ro kendı 
nzası dışın la, diğeri bti loLliye mec· 
lisincH konıli azası anısından veya 
o belde ahalisinden olmak üzero 
h ııriçten seçilecek iki zattan te
rekküp t>decektir. 

Köylerde yapılrıcak tahrirler 
için hu kom is yon lnra be le <lıye eza
sı yerine köJÜO muhtarı oza ola
rak girecektir. 

Gaziantep'te: 

Bayındırlık işh 

G•Zİ•ntep : 17 - (Özel> 
ıiaotep güodeo gllne yeni .,, Çürü 
ğer li bayıadar lık ııı!danna k.J,ieo ııza 

k d O l .. A t uvarlar m• ta ır. o yı ooce n e d 
renler bugnnkü bayındır .. ıtıb~ 
tin on bir ay süren mubasllff ki ~ 
bir baralıe halinde çıkan I' aran 

1)aran o 
olduğuna ihtimal veremell'ı•ıka b. 
Özenli bir çalışma çok de Tava 
varğıler vermiştir . erinde 

' Bugün Gaziantep moderOıduolu 
kente gıetek her türlü aracı Jldaya 
hiptir . Urbay Hamdi Kdfıyordu 
imar , ıehir planları işleriJ Rü:t. 
bııtk• su mes'elesioi de hallelfueleri 
ve noksaoları tamımlamıfdacak g· 
Buglioe kadar su işinin g .. ciklorkun 

olmaa1oa belki bazı insanlar J'edavra 
ret edeıler . Bu gecikmede V Kar 
ki d" şehir içinde akan suynrli hır 8 

olması ~ir amil olmuştur • ,_rdattı 
bakika şebirde umu'Dİ bir ıu tf>k san 

dırki her evden , her babçedilık k! 
geçH. Bu suyun içimi lezz" Z 
dir . Y aloız uğlık bakımıadı ayı 
bu sudın içmek büyük bir il 
tadır . Çünkü bu su bavuıdl yo 
havuza geçer, bin türlü piıl~ 
buhşa bilir , her türlü kir tıf Ha 
y9bılir . Böyl" olmasaydı bu tf1 k r Un 
da11 istifade cdıl~bilirdi . . . 

' , ıst 
Gaz.ıantep yavaı yavaş e .. Jl•t g 

kent sınırlar ı odın barice do!':tni g 
uzaom•ktadır • Büyüle Atatu·bada 
Bülvarı üz·rinde kurulan bio'Ru a 
lar rskı üsluptan tamamile •fkika 

rılmaktadıt . U ray , 25 Kloll\ ka 
Kurtuluş bayramıoda açılan ••Ş ıtaki 
bitler anıtı ,, nın yerinde v~ ef 11 , t 

ıafınd• çok güzel bir park yap'!ıioi 
tırtmaktadır . Bu park kat k-'eme 
olacak ve Alleben deresine kad., -
uzayacaktır . 

Halk partieıoin güzel bahçf" -
sinin yanına bir de büyük fdm 

modern spor alanı yapılma11 t• -

aarlanmaktadır ki bu, bu tarafl11 -? 
rın güzelliğini bir kat daha art..te 

hracaktır . Ar 
Sözün 9'ıHsf, bugUnüo güz 1., 

kenti Antep pek yekında nümO· illi 
ne bir kent olmağ• namzettir . 

ALİ YÜCEL 

~-----------·------------ ı• 

Suriye ve Lubnan 
tjı -

Birinci sayfadan arlan -
~a 

vi ilin t:tmişludir. Bunlar, Ha lo 
it plılerio m~mteketlHine gönde \e 
rildiği halde kendileriııin gönde•) 
rilm~mesiui büyük bir zulüoı -
olarak göstermektedirler. !'la 

Suriyede lakaplar 
kaldırılıyor 

'·· il 

Suıiyede dkaplarm kaldırıl· • 
ması aleyhinde vatani fı rkasıoıo 

veıdiği karar bütün Suriyede bü· 1 
yük bir meımnuniyet uyandırm••· l 
tır. Gazeteler, Dib1 şimdıden 

v~zirlt>rio, daire şeflerinin y•lnıı 
vazife ve adlarını yazmakla iktifa f 
etmekte paşa, b~y, efeudi gibi J 
lakablan kullanmamağa haşlamış· 
lardır. Halk da aral.rıorla böyle 
fuzuli kelimeleri kullanmıyorlar. 

Sol kofluğu altlndan 
yaralamış 

Sucuzade uramıoıia oturan 
1\lalimut oğlu Mahmut, bir alacak 
yüzünden çıkan kavga sonuoda 
Yusuf oğlu Yusufu çakı ile Oç 
gün sonra tekrar muayenesine 
lüzum gö ülerek d '" rtcede yara· 
ladığından çakısile birlikte yaka 
lanmış ve h rı kkında tutulan ince 
leme k ağıd ı e birlıl:te Cuınurıyrt 

gen:l sauınaolığıoa verılru ı~lir. 
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Kliçük Hikaye : 

Rüzgarların şarkısı 

( T6rk Sözii ) S f :J 
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Saygı drğer müşterilerine : iki büyük vo emsalsiz fılm sunmakla 

kıvanç duyar 

:el) ~~~-·-·-·4 ... •~·-··--~~-
yl Çürük eıki ıobanan deliklerin· 
k,dco ıızuı kadife ale"ler , sıvasız 

~ebıluvarların aefaletini zam•n zaman 
r tııtıyordu • 
sar• Oda da , harap döıemenin ara 
n ı•klarından ğiren rüzgarlarla , ka · 

s'l-Jarao oynayan, yırtık kilimlerden 
•;eiaıka bir canlılık )Ok gibiydi .. 

Tavansız çMtınıo kara iskelet, 
erinde , kurum nğlaıı aallaaıyor. 

erı>,duoluğun ıoo yoogolariyle pa
ı c• /.ldayan soba , yosunlu havayı ılı 
Ko ıyordu . 
erio Rüzgar , odaoın camıız pen· ı 
llel creleriııdeki kanaviçeleri paralı· 
ıf11acak gibi cıiyor , servılerdeki 

cikforkunç homurtusunu , çatıoın 
r fledavralarıoda tize alcortluyordu. 
e ~ Kua yelin yağmurla karışık 
uo li hır soluğu bütüo kulübeyi zan· 

• ftrdıttı . bu çatırtı , bayat eseri 
sa '->k Hoılaa odada , imdatlı bir 
çetfilık koparttı : 
zıt!"~ - Anne .. 
ıod Zayıf bir iuihi teselli verdi : 
r bl - Açılma yavrucuğum .. bir 

uzdl yolc . 
ııtil -.Ne oluyoy anne 

, tıf - Hiç yavrum . rüzgar .. 
b sf Hayahn vahşi ııiıbetsizliğioe, 

u ırkuoç sefaletioe mahkum yav-
•• , iıtifhamıoı giderco bir cevap 

eıı f 1. • • .. f'~ gıbi ıusmuştu . aıut mım 
dog · - 1 · ld d · ar.Dl goz erı ıfl ıyor U •• geÇmlŞ 
tat badaki küllü korlara dalmı§tı .. 
bio•eu sıcak parıltıda grçcn bir kaç 

e •f &dkanao zamanı , ooun yorulan 
ln111ı kapaklarrnı örtmeğe baıla

o ''Ş'ıteki , dışarıdaki acı bir ıılık 
Vf! e1 ıı, telcru Urpertti .. ve bu defa 
yaP~ıioin mübbcm tesellisiyle sah 

t k~cmedi yine ıordu : 
kad•1 - llu ne anne ?. 

- Rüzgôrların seei yavrum .. 
abçe - Ne yapıyoyJar b~yle anne 
k ••im ?. 
11 

tS' - Şarkı söylüyorlar kızım .. 
,.fili - Rüıgiiylay şayin öyley mi 

t_te ? ar 
- Söyleryı yavrum .. 

_ 1 Artık lcorlrnsuzdu .. bu gürül· 
guz a !r onu korkutmuyordu .. onun 
ümıJ· · · 'k b · k 1 k . :nıoıcı eynı , şar u an or • 

ır · mııyacığın1 anlamış gibiydi .• 
esi öyle ıöylememiımiydi .. 
iki mrcalıız titrek el , küçüğün 
r•nıaı bir claba yokladı ve çe· 
rek kendi örtllıüoc girdi .. 

ta 0 Biraz sonra tatlı bir mııılh 
•iı yalıyordu .. 

* • • 
3abahın alaca karanlı~ında , 

Ha lo harabenin merdivenlerini 
ode ler athyın bir ayak sesi vardı. 
ön~e· )danın kapısı sarsılıyordu : 
uluoı - Nt'cla . Necla .. 

r 
i'alut içeriden ceHp Vt'ren ol· 
ı .. Bu r:ıe dem kti? Zavallı Ke· 
ne helcc ola gelmi~ti .. artık 
ız leke ioi silmış , memuriye 

ı rı l • almıştı .. grnç hast• karısı o ı, 
sıoıo rnioi Esen'ini kucaklıyakh . 
e bü· 1 uyuyorlar dedi ve çılgın ne· 
rmış · le hir dalıcı bağırdı : 

ı de11 - Nt'cla .. Esen .. 
alnız - .. .. 
iktıfa ır göğüste kapıom rezelerioi 
gibi tı · odaya dalarak bağırdı : 

• Müı.de Necla .. amış· 

öyle Q ıese mini miai Eseu'io 
far. la •• kelimesinden be~ka kar 

gelmedi 

an 

ine 
ara · 
aks 

ıı ce 
r• yd 

ır. 

.. 
toç adam , geç k lno müjde· 
on uz elemleri arnsında yav· 
. " kucakladı ve ona , anlıya · 
r• felfi'- . . . 11:etı ıezdırmemek ıs· 
Mırıldaodi . 

. Ne olur Uçiincü devrede 
Pt!rı · b • 

ı ıraz yaşata.ıy Jım .. 
• • • 

5rmediği l'kl . 
f 

yen ı er ıçınde kü-
a ızas b • ıı 1 Oğul k u lm r~ IJ . Jl'a. 

ı.rı oıı bt'~ g ıı n<lür da uı~ ı 

1 
.la d arı u 111 k L ıkuı ttğa ba ş -

Yino soğuk bir geceydi. Beton 
duvarların büyük pnncerelori bu
ğulanmıştı . Kulaklar , dışarıdaki 
kıyonıeti işidemiyordu. Gözler, yal 
nız kulın camlar arkasından dam· 
laları görebiliyordu. 

Esen, oyuncaklarını bıraktı ve 
peaoereye yaklaşarak .. Lir müddet 
durdu .. ~fini mini ellerile, yenışo 
bildiği dantelleri araladı. Knran 
lıklara bakıyordu ... Biroz sonra , 
gizli bir hatırayı bulmuş koca bir 
insıın gibi, köşedeki masada, yazı 
yazan babasının ynnınn koştu ve: 

- Babn dedi Huyda Rüzgay
\ay neden Şoykı şöylemiyoy? .. 

Kerim hu ncoip !olilo]e karşılık 
vermedi ve Eseni kucaklıyorak 
!\Ordu : 

- Ne şarkısı ? 
-Öteki evde HEY GECE ŞÔY-

LEYLEYDJ... Annem bana KOYK
MA RÜZOA YLA YIN ŞA YKISI Dl-
YOYDU .. 

Annesini sormuyordu . Çünkü 
babası, iyi olmrığa gitti demişti. 

Kerimin gözleri bu sö1den yine 
sulanmıştı. Zorlıı : 

-- Ha .. evet kızım söylerler . 

dedi. 
Fakat Esen bir süal daha ye-

tiştirdi : 
- Netle'" BUYDA ŞÔYLEMl

YOYLAY boba. 
Genç adamda, karısının müp · 

hem cevabı gibi • elemle bir kar 
şılık verdi : 

- Onlar şarkısını, fırtınaların 

evinde söylerler kııım .. 
- Fıytınnlayın evinde mi ? .. 
- Evet ... 

Bedbaht yavru yine o aldanış 
gibi buna da kandı • ve yine o za· 
manki gibi hunu da uzatmadı .. 
Balki yedinci baharınd.ı bu süalini 
tamomlıyacaktı 

Nihat Tangüner 

Mısır ihtilalı 

-Birinci sayfadan arlan -

Geçit bitince lngilız Fevkalade 
Komiıerliği bunun sebebini so;
du. " Gençleri spora alıştırmak 
için ,. cevabını verildi. Bunun Ü 

zerine polis müdahale edt'rek 
nümayişin dcv11mınt menetti . 

Mı ıran sıyas:. l durumu muı
aede meselesinin etrafında ioki· 
ıaf etmektedir. 

Deyh T,.Jgraf gazetesinin yaz· 
dığına bakılır sa İngiltere bükii 
meli bu aıuilıedenin gerekli ol · 
duğunu taoımıetır. Bu günlerde 
f ısırda 11yasal lınva durgun gö 

rüoüyor. 1923 Temel yasasıoın 
geri venlmt>si ve Mısır Kralının 
müttehit cepheyi temsil eden 
( 1emnlcüz) kabin eıi ile birlıkte 
bu kanun ahkamının tatbikıoa 
çalışması çok müsait bir tesir 
yapmaktadır. . 

Şimdi ea ön~mli mcıele İngıl-
tere ile yapılacak mualıedenio ne 
gibi şartlar ihtiva edec .. ğidir. 

Bu yeni muabedeoini başlıca 
unsurları Mısıııo cografi durumu 
ile alakadar olac ktır. En başta 
şüphesiz Hindistan yolunun lngil 
ıneye çık ve başkalaı ına kapalı 
bulunması meselesi vard ır. 

Deyli Telgraf, :Mısırdı .İngiliz 
oskeri işgalın<len balısedıyoılar. 
Halbuki bugün sekiz bio İngiliz 
askeri Trablus Garp hududunu 
be kli·rnr ve Mısırın emniyetini 
h miı~ ed i} or :Mrsırhlar ise biz 
bu iş ı k e ı d ı a kcıl erimizlc yapa 

, ız diyo lar. . . 
Mıııılı c ıl rıı in çttııı mese l l' r ın 

den Lirııi de biç şüphuiz kapı 

Radikal Sosyalistler Habeş imparatoru 
1 

Türkce izahatlı Lavahn dış sıyasasını Desi üzerinde uçan ltalyan 
• 

Blnd 
tenkit ve takbih ettiler uçağım dü Qrmek istedi 

Pari : 20 (A.A.l - Dün Ra. 
dikal So yalist Fırkası başknolı. 
lı~ına seçilmiş olan Daladiyc bu 
paıtioio icra komitesinde ıu be
yanatta bulunmuıtur : 

"İstikbal henüz bulutlarla do· 
ludu. 

İş izlik, her tarafta hülcüm 
ıürmektedir. Devleti, bazi iktisa
di kuv\•ctleria mesaisinden kur · 
tarmak !e paranın fiyatını bildir
mek liizımdır . Radikal partisi 
şimdi ekonomik işleri ıslah etmek 
hususunda önayak olmalıdır. 

Bank dö Ftansm yalnız zengin
lerin irişcbildikleri bir altın ka· 
aası halini almakta olduğunu söy· 
lemekte tereddüt ctmiyf'c,.ğiz. 

Daladiyenio bu b,.yanntudao 
sonra derhal Alber, Lavalın dış 
sıyosasıoı tenkit ve takbih el· 
miştir. 

. Bay Huyo da bir nutuk ıöy 
lıyut-k milli birlik kabinfsioden 
cumburiyeıç\leıio brr türlü feda · 
karlıkl•n ihtiyar etmiş olduklarını 
mevhum bir takım ittıhamlar al · 
altında kalamıy•cığıoı ve binae
naleyh Bay Lavaldan tekrar ser
btstii hareketine kavuşmasını 
istemit old1.1ğunu söylemi ştir. 

Poris; 20 (A,A) - gazeteler 
radikalı bakanların iıtif .. aıoın bn 
halde kahineninde istifasını kabul 
ve tt11bit etmektedirler. gazeteler 
çıkacak •otın kabine buhranının 
çok üstün olacığıoı yazmaktadır. 

Jurnal gazetesi diyor ki: 
0 Radikallerio takrirlerioin met· 

oi Hadikıl bakanlara istifa et· 
meleriai ihtar mahiyetinde de
ğildir . l\Iamıfih bu takrir Ra. 
dikııl bakanlara adeta sarih bir 
ı~r~tte istifoya davr-t ediyormua 
gıbı onların lcıbineden çekilme· 
den ictioobı imkansız bi,. bale 
getırmektedir . 

Pöti Parizyf'n'de şöyle ya
zıyor : 

" Kabine buhranının dünden 
itibaren açılmış olduğunu inan· 
mamak mucizelere inanmamak 
demek olur . Bizlerse mucizelere 
ioaoıyoruz. 

Fransız 1<abinesi 
Bir ihtimale göre yarın cum
hur reisine isıif asını verecek 

Paris : 20 ( A.A ) _ Bay Ltwal 
yurıo Parise dönecektir. Çarşamba 
günü hakanların bir toplantı yup
~~ları \'O bu toplantıd a. lloryonun 
ıstıfasını vermesi muhtemeldir. 

Diğt r Radikal bı:ıkanlar f:l eryo
nun C8eri üzerinde yürüyecek le. 
rını söyl .. mişlordir . 

Bay L ı vnl bu ttıkuirloro kabine . 
nin müştereken istifasını Lobruna 
tnktim edecektir. 

Japon paırlementosu 
dağıtlldı 

Ankar 20 ( A.A ) - Tokyo
dan blldirıldiğine göre ; bükiimet 
p rlaoıentoyu dağıtmış ve milli 
birliğe davet eden bir heynnua 
me neşrdmi tir . 

tülasyool ıın kaldınJmasıdar . 
İngilizler diyorlar ki ; "Mısır · 

dı bugün etli binden fazlı yabancı 
vardır. Bütün bu insanlar kapitü· 
Uh} onların hükümler ine alışm ış 
lardır . K ıı pitii la yonlar Ln 8 ra 
u guo b ı r rejim değil e hıle on 
lnıı lıirdt1ı hi re \'e tr mamile kal 
ıl ı rmadan ' ~ el t>Coeh ıi o bak 
larıııı koruyacak ted bir er alın 
mal ıdır . 11 

Desi : 20 ( A.A } - lmpera 
torun karargA.hından gelen haber · 
lerdo son gün1erde üç İtalyan uça· 
ğınm şimal cephesinde Kureyi 
bombarduman ettikleri esnada iki 
sinin dii ürülmiiş olduğu bildiril
mektedir . 

Desi üzerinden uçmuş olan 
bir ltntyan uçağına karşı bizzat 
imparatorun mitralyözle ateş et 
miş olduğu haber verilmektedir. 

Tayyareye mermi isabet etme
miştir . 

Almanya-Japonya 

Hokametleriuin ittifak yap· 
tıklan tekzip edildi 

esrarı 
Esrar ve muamma diyarının iç yüzU 

Filmde : 
İnsan kanı icin ycraseler- DilJ •ri k1ısilen gözleri kör edilen enç 

kızlar- Mabedlcre kurb n ed ı l n çocuklar Arslan v K ı 81 . . - e ap an av arı 
vahşf hayvanlarrn hırbırıle miıcadelosi fovkaldde merak h ı 

h t f·ı · ve eyecan ı 
seyo a ı mı. 

2 
Süvariler kralı 

Hissi, oşki, ve heyecanla dolu sergüzeşt filmi 

Pek yakında : Bitmemiş Senfoni 
6340 

Londro : 20 ( A.A ) - Bcrlin _IE 
ve Tokyo hükOmetleri bir tecavüz TAN Sinemasında ı 
vukuunda ytıkdiğerlerine karşı yar· _ 
dım etmok hususunda bir askeri ı --- ---B-u--akj-· -am ______ .... ____ __ 

ittifak ynpılmış olduğunu resmi aygı dcğn halkımıza müstesna bir sinema müsameresi taktim ediyor. 
surette tekzip etmeklC'dir. 

Dış işleri bakanımız 

Yuğoslavya başbakanı ile 
Belgratta görüştü. 

Aokırn : 20 ·<A.A> - Dış 
işleri bakaoımız Bdgrad'dan ge · 
çukea i tıısyonda Yu~oslavyo 
başbakanı ile bir müdde: görüş· 

müıtür. 

iç Mogolistanda yeni 
bir devlet 

Au ara : 20 ( A.A ) - İç Mo· 
goli tan siyasal konseyi başkanı;, 
Mogolıstanda Mergus adiyle müı

bkil bir devlet kurulduğunu ilin 
etmışih : 

Marıçurideki J pon orduları 
kumandanı de başkanın ar:şrettiği 
sirkürlcri imzalamıştır . 

Atina'da kargaşalık
lar oldu .. 

Atine: 20 (A A) - Ation'do 
V cnizelo ve Kondilis taraftarları 

arasında silAblı bir mücadele ol· 
muş bir çok kişi yaralanmıştır. 

lngiliz krahnın sıhhatı 

Londrn : 20 (AA) - İngiliz 
kralınm sılıhatında Lir değişiklik 
olmadığı bildirilmektedir . 

--~-----···-------~-

Kendine rakı vermeyince 

Körünlü Salih oğlu Muharrem 
dmda biri i son derece sarhoş 

olduğn halde bakkal Mehmrdin 
dükkiinına giderek raln istemiş 

ve bunu alamayıoca fehmedi 
ölümle tehdit ettiğinden yakalon 
mış ve hakkında kanuni takibat 
yapılmıştır. 

Çukurova Athspor ku
lübü Yön kurul başkan· 
hğından: 
Kuliıbümüz 8 Şubat cumartesi 

günü 11 lkovi snlonunda ilk kan · 

gre ini y p caktır. Ogün kulübü 
müzo yaz ılı bütün üyelerin hu top· 

lnntıya gelmeleri ehemmiyotlo rica 
olunur.21 - 24-27-30-2-5-8 

Köy katibi aranıyor 
Yn nı i Pr l ira iicrelli üç köy kA

l L n ~,ılıl ' ı ~· 'ar lı r Tal plt.· in Mı-
s Na lı ıııuduıluğn ııe nıu r oc 

nUoıı , L-3 

1 - Uzun zamandanberi beklenen bUylİk film 

Napolyonan oğla 
2 - 8ütUn dünyada alaka uyandıran 

Mlklnln şen saati 
iki saat daimi zevk daimi heyecan 

film gelecek 

Pek 

Karyoka 25-1-36 

yakında Türkçe sözlü 

Sellller 
6341 

·-----------------------~--------;.;.;;~ ____ __, 
Alsaray sineması 

Bu akşam 

Mevsimin en güzel lılmleriaden birisini taktim eder 

Aşk ve kaa 
Mümessili : llorp filminin unutulmaz büyük yıldızı emsalsiz sanatk4r 

Şarl Buyer 
ilAve: 

2 kısımlık en son dünya haberleri 
Son teşkil eJilen büyük Alman ordusunu Bitler teftiş ediyor 

g~lecek p~oğram:kadınların sevdiği 
Dunya Boks şampıyonları : Max Bear - Prima Kornere - Jak demsey 

pek yakında: Çardaş Fürstin 
Unutulmıyacak bir işim daha 

BAS 
Kaim la 

Roberta 
6339 

Grip, .~ı~gınl ~k, uykuauzluk,baş,diş,romatizma 
ve butun agnlara karşı tesiri emsalsizdir· 

Hemen 

Onun 
t~sir eder, mideyi 

• • 
ıcın : 

• 

ve kalbi bozmaz 

Mavi Etıketli kutuda ki ''Has KaJminİ,,israrla isteyiniz 

Satış deposu 
lstnnbul M('y dancık Ataboy ilan No: 30 - 35 
AdanA : Seyhan Eczenes ı " Yerıic m Kur uköprtl 4 



~ayfı 4 (i'tırk ısöztl ) 

lngilız Kralının 
Hastalıği 

Adana Borsası Muameleleri 

- Birinci sayfadan artan - PAMUK ve KOZA 
Kilo ~'iyaıı 

Lonbrı : 20 ( Radyo ) N•ıre- CİNSİ Satılan Mikdar 
dilen bir blılllten de kral iıtiHbat En ız En çoL. ıwo 

l=...-~=r~~~r=~·l-o~K~·~..;;;S·~ ı=~L:,,,,,.~S.~.l=~~~~~~~=I 
etti~I ve rabatcı uyuduiu Bildiri!- apıma ı pamu 38 
mektedir , Piyasa parlağı " 35 36 

Kraliçe ve preomeıler bugün Piyasa temizi ,, 34,50 :==~===~~:...•1 ________ _ 

bir gezinti yapmıtlardır . lane l 41 
lane il 39 

Kralın b11talıiındanberi lırra --Ekepreı 
liçe ve prenseıler ilk defa olarak ı-'='K"""le~v..,.la_o_t-----·•-~---:--~--ı 

gu:intiye çıkmaktadır lır , Bu ııe-
ıııinti yırım ıaat sürmüıtür , Beyaz 

Kralın bastalıiı e10&1ında 111- •-=sı-.y~ah ______ _ 
tanıt umuruna bakmak üzere .e- ,_ ..... _______ .._ __ _,.....ı-----..ı..--------ı 

Ekspres 
Jane 
Yerli "Yemlik" 

.., "Tob uıoluk,, 

çilece k heyet hakkında gör ügmek 
llıere buıuai kon1ey toplantıyı ça 
fıırılmııtır · Bu konseyin kraliçe, 
Dök de keat, bııvekil Bıldvin 

kıen Doial ve Lort Şamberlandan 1 
mürekep olacağı enoılıyor . He· Buj!day Kıbrıı 

y tt bizzat k, ılın bı ık anlık ın d • '=::::::~ .. ~=~::::v:e:::rı:::i :::::::::::::::=:;=:::s;:,so;::::::::::::::::: ı------ı----------1 
toplanacak , yani heyet kralın yat ı-~"'---=M:..:~..:::n..:::t•:..:n:.;:e __ 

11 
_____ 

1 
_____ 1 ________ _. 

tıtı odaya bititik bir Hlonda top- Arpa 
laııaacak bu ıuretle kral aıllzake ,_F;,a;:::s;::u~ly:.;:a:__ _____ 1. _____ 1 ______ ----------• 

Yulaf 
releri itidebilecektir . 1928 de de Delice 
bu ıuıetle hareket edilmiati . 

Kuı yemi 
Londra : 20 ( A.A ) - Saat Keten tohumu 

Mercimek 
Sieam 

birde reameu lbildiıildijine göre 
kral biru olabilmittir . Vaziyetin 
de hiç bir dejitiklib yoktur , UN 

Niyabet meclisi 
kuruldu 

- Salih 
.?:::: D •• n 
..o '" -Düz kırma " 

800 
725 

Birmeogım : 20 ( A.A ) -
Meclis hH bu ılı:tım toplı•tıyı 
çıığırılmıftır . 

~.~·-~----"------
::> - Si mit "" ~------ı-""'"""" o c -,.,..--; - --

r-ı 'ii -• l.umhuriyeı 800 
"" > - .. 700 .... ::ı , __________ _ 

Kralın hutalığı eınıııında 
r- <> Düz krıma ,. 

-Alfa .. 
Liverpul Telgrafları 

20 / 1 / 1935 
Kambiyo ve Para 

İŞ 6aııkasıodan alınmı§ıır. 
~ene 

gündelik tfleri görecek bi niya 
bet meclİıinİD vllcude getirilme · 
ıiae 16zum görülmemi bu haatdı
ğıa bir mllddet uzayaceğını göı 
termektedir . 

Hazır 6 15 1-L;:.:.:.ir.:::et:._ ______ , __ ....,,;9-191 
1 inci K. V~deli ı-~5-1 95 Rayşmark 79 79 

Niyabet mecliıi celselerini 
lı:ralıa earayında ve içtimeı kendi 
ıinin de İfidebileceği bir odada 
ılıtedecektir . 

ı----------ı--- Frank" Fransız,, 
2 inci K. Vadeli 5 92 "' l" "J ı · 16"1 2~ .. ıer ID ne:ı ,." .. v 

Hint hazır 5 45 Dolar "Amerika"'o-,-, --•--125- 32 
ı-..:.N_e-vy_o..:.r.:...:k'-------ı-~l~l- 1 32 Frank "le"' n., --2- 4i 

• ----------------- MiM---
----------·· 

En inco kumaşlarıoızı yıpratmıyan üzederinJeki kir, leke ve yağların 

soğuk su ile temamile temizliyen madeni ve nebı;tt bir terkiptir. 

Kalıp halindedir. 

Perakende olarak kalıbı (11) kuruştur. 

Mim 

Mim 

ile her şeyin'zi temizliyebilirsıniz Hatta. Pelıltan mürekkebi 
ile lekelenmiş eşyalarınızı bile .. 

çocuk b"zlerini kolay !ıkla ve zedelemeaen 
eder , 

tertemiz 

M • Loke Loyalardoki kir ve lekel~rı çini banyo,cam , kristal 
ım madeaf sofra takımlarınızı çatal,bıçaklorınızı çizmeden yep 

yııai bir bale sokar . 

M • en nazik ipekli, yün Hı kumaşların yikanması , temizlen • 
f m ffi f si için biricik m&dt Dl sabundur . 

Adanada umumi satış yeri : 
caddesinde Mehmet Bozdoğanlı 
Başeğmez ticarethanesidir . 

Uluca mi 
ve Ömer 

Her bakkaliye mağazasında da 
17 bulunur. 6269 

Seyhan Vilayeti Oaıml Encümeninden: 
936 s•n,,si ikinri kAııuııun yir

mi selı.izinci anlı güııü snııt onJa 

Vildyet konağında Daimi Encümen 
odnsında ihule edilmek üzere Ada · 

on -Karataşyoluauo O + 375-
10+375 arnsıoJa ( 4097 ) metıe 

uzunluğundaki esaslı tamirnttan 
geri kohn iş ( 8172 ) lira ( 69 ) 
kurugln açık ekıiltmeye konulmuş 

tur. 

Keşif hülAsası, metraj , hususi 
şartname eksiltme şartnamesi ve 
mukavelename ( 41 ) kuruş mu· 
kabilinde Nafia dairesinden veri
lecektir . 

Muvokkat teminat(612) lira 
(95) kuruştur. istekliler Nafia mü
dürlüğünden tastikli ehliyet vesi
kasile birlikte yukarıdaki gün ve 
saatte VılAyet Daimi Encümenine 
gid•b lı cek tir. 6324 

12-15-18-21 

ı- 8 eledi ye 

Türkçe sözlü b .. yük 
film 

Sefiller 
Fredrik Morcb , Cbarle Laugton 

6343 

, 11111MllllOOlllllMlllmlll 18111111ıllllllflllllB-181WllRlllUllll I~ 

a bu gece nöbetçi i .. " = • 
1 Eczane i 
5 -

1 
Yeniotel civarında ı 
Vatan eczanesidir 

J .-..r-,. -....ınmıuımunsıııu11111ıa-ınıruı11uıı111111mım1 

ilanları 

D. Deıniryolları işletınesinden: 

BeleJiye kanunu ve mezarlıklar nİzA mnam1si mucibince cenazelerin 
t echiz, tekin, nakil ve defoi gibi yikanması da belediyelere ait ol lu
ğuo,fan 1-Şubat-936 tarihinJen itibaren cenazelerin yeni m~znrl.kta 
yapt.r.lnn yikama evinde belodiyecn yikqttırılacnğı ildn oluour.6345 

idaremiz içia 31.500 kilo sönmem:ş kireç açık eksiltme suretile 
ıatın alınacaktır. 

Kireç Miıis istasyoounda vagona teslim edilecektir. 
Muhammen bedeli 551 Liral 25 kuruştur. 
Açık eksiltme 24-1-936 cuma g.inü saat 10,30 da Adanada iş

letme mülettişliğiade yapılacoktır. 

Şartcamesi par~sız işletme müfett işliğinde görül~bilir , 
Eksiltmaye gireceklerin 2490 No: lu kaaua ve şartnamede yazılı 

vesaik Hükdmet veya Ticaret odasındııa musaddak kanuni ikametgdb 
'e nüfus tezlrerelorile ve muha'.llmen bedelin % 7,5 üzer inden 41 lira 
35 kuruıluk muvukkat temin•t idaremiz vezne makbuzu veya_ banka 
mektubu ile eksiltme gün ve snatindc iıletme müfetti~liğine müraca-
1 rı. 6313 9-14-17- 21 

18-21-24-26 

Kuru köprü mevkiindeki belediyeye ait kahve 
icara verilecek 

Kuru köprü mevkiinde b~lediyeye ait kahve Mayıs- 938 sonuna 
adar iki büçük yıl müddetle ve oçık a rtırma surııtıle icara v fril• relı:
tır. iğreti tutıım parası kırk bAş lirad•r. 

ihalesi ikinçi kAııunua 23 üncü perşembe günü sııat on beşte bele
diye er,cümc·nİn•le yapılacaktır . 

ist~klilerin şartnamesini görmek üzere her gün belediye yazı işleri 
kalemine ve ıhale günü de belııdiye encümenine baş vurmaları v•ln 
olunur. 6309 8-12- 16-21 
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21 Son kdrıurı 19.16 
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Fenni nasihat ve bilgiler 

Tifodan ve bütün MikroplarlR hastalıklarJan kaçınmak için 
murJan wya hn hangi bir ş~kilde bulunmıyan ve hak ki kaj 

olıluğunu daima isbat edea 

Ay r a n kaynak 
Suyundan içiniz 

Suları yağmurdan bulanan pınnrlRr fennAn sabit olduğu veçhil~ 
kiki ve d·rinJan gelen pınar suları değil, sathi pınar!ardır . Bu 
daima kirlıınir, bulanır, mikroplanır, tehlikelıdir. 

Bunun için suların berı ok olunını seçiniz, ve bu , sılıhatıoız ns( 
enmühim endişoı.iz olsun. 6171 i2-30 

5370 205 

~-----------------------------.,,,! 
Umumi neşriyat ıııii~ 

M. Bakşı 

Adana Türk sözü JP' · 
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