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Fransız baş bakanı Bay 

1 
Leva, dün kabinesinin isti • 

fasın! vermiştir. 

1 

ON üÇONCü YIL - SAYI 3435 

Lav al hihayet istifa edebildi 
Eski Radikal partisi lideri Bay 

Heryo, Kabineyi teşkil et
mekten imtina etti. 

Mısırda durum r Doğu Afrika: 

___ , 
• 

... 

Radikallar iş başına gelirlerse, Sağ ve 
Merkez partileri muhalefet edecekler. 

/Jti/a eden Fransız 
başbakanı Laval 

Kahire : 23 ( Rad10 ) - f . 
tanıız Baıbakana Laval ; Kabi
nenin iıtifasıoı Cumur b•ıkanıoa 
vermi§t;r, 

.. , Cumur başkanı ; Kabinenin 

Temerküz kabinesine doğru 

Pariı : 23 (A A) - Bay Heryo ı 
yeni kabineyi kurmakt•o istinkaf 1 
edecektir. I 

Siyasal mabafild~ bu vazife. ·ı 
yi Laval kabinesinde Maliye ba-

kanı olan Bay Rerye'ye trvdi 
edilmek ibtımalinden bahıed'yor. 

BuoJar bir temerküz kabinrai 
kurmığa çı&ışacaklardır. Böyle 
bir kabine kurulduğu taktirde 
bathca iti genel seçim yıptırmış 

olacaktır. 

Meclisin sağ ve merkez par· 
tileri onların kuracaklau her baa· 
gi bir kabineye muhalefet ttme
ğe karar vermiş gibi görUnüyor. 

Ankara : 23 ( A.A ) - Yeni 
Franıız kabineainın teşkili hak· 
k.1ndaki teklifı Herriot kebuJ et-

memittir. 

Tevfik Nesim paşa ka
binesi istifa etti. 

---- ·-· 
Ankara ; 22 ( A.A ) - Mısır 

fevkalade komiseri; hükumetinin 
cevabını veft partisi liderine vu 
miştir. 

İogiltere bu cevabında Suda 
na taalluk eden meselelerle İngil 
tere - Mısır ihtilafmm süel hü
kumetlerini h•lletmek üzere lıir 

Koalisyon kabinesile derhal mü 
nkereye geçmek arzuıunu gös
termektedir. 

Komiser oimdiki mDzakereler 
kl'Sildiği taktirde İogilterenin 
Mııar siya11asının b•ştaa aıağı de
ğittirmeaioi mucip olacağı h•k
kanda n~zarı dıklcati celbetmış 
tir. 

Kabine İltifa etmiştir. 

Kahire : 23 ( A.A) - H.va-
11n aylarına göre Veftciler düo 
akşım hı ç bir bildirik ne§retme· 
mi~lerdiı • lyi haber alan muhafil 
V tldin bir kovaliıyoo kaı;in~si 
ku1maktan katiyyen iıtinlı.if ede
ceiini teyit etmektedir . 

Ankara : 23 ( A.A ) - Mıiır
da kabine buhranı devam ediyor. 
Dliu ak1an toplan•b Veft partiıi 
lideeleei bir karar vermeden da. 
galmıştır. Buhranın uzua sürmeıi 
muhtemeldi , 

Komplo davası 
iddianamenin hazılan· 
ması için 31 Sonka

nuna bırakıld1. 

Ankara : 23 ( A.A.) - Ata
türke suikast yapmaktan mas
nun eşhasın muhakemelerine 
bugün devam edilmiş, evrakın 
iddia makamınca tetkik ve id
dianamenin hazırlanması için 
gelecek durnımanın 31 ikinci 
kanuna bırakılmaıına karar 
verilmiştir. 

Sovyet Rusyada 

Leninin ölilmünün yıldönü· 
mil için merasim yap: ldı 

Mokova: 22 (A.A.l - Leninin 
ölümünün 12 ioci yıldöoümü mü· 
nuebetile b6yük tiyatroda bir 
tören yepılmıı,tar. 

Bu törene Stalin, Kaleoio ve 
diğer büyükler iştirik etmişler 
ve salon• girdikleri zaman ıiddel· 
le alkıılanmıtlardır. 

Tokyoda saylav seçimi 

Tokyo: 23 (A.A.) - Umumi 
intihabata Şubabo yt>diainde baı 
lanıcaktır. teıllilioe yeoid~o Lavalı memur 

etmit iıede Lanl bunu kabul 

i i Y . K b' i Buiı Hariyo kabul etmedi ·ı ·ı· K l k" · d etmem ıt '· enı • ıney • · ngı iZ ra ının cenazesi ayın On Se ızın e 
ıooua te§kil etmesi muhtemel-
dir. Pariı: 23 ( A.A) - Cumhur muazzam merası"mle kaldırılacak 

başkanı Bay Lebrum bugün ıaat • 
Ankara : 23 ( A.A) - Frın· 

sız kabinesi istifa elmit ve Leval 10 da Heriyoyu kabul etmiıtir. 
yeniden kabineyi teşkil etmeıi Heriyo k•bineyi te~kil etmek iı-
hakkında cumhur hatbakaaraın mediğindeo Lebran3 ıayJavlar ku -
yaptığı teklifi reddetm:i;.:.tt~ir;_. ___ ,u_ı_u_r.eı.· •_ia_i_k_a_b_u_ı _e_tm_i_ı_ti_r . __ 

Suriye ihti161i 

Hananonun kızı tevkif edildi 

Halepte nümayişler yapıldı halk 
polislere hücum etti • 

'P ·······' 

Şamda yaralananlar arasında vata-ı 
yal . ni liderleri de var• 1 

Her taraftan binlerce taziye 
telgrafları geliyor. 

Lizbon : 22 <A.A.) - B,ıioci 
Jorjun ölümil büyük bir teessür 
uyandırmı§tır. Bütün memlekette 
üç güo matem tuta)acaktar. 

Boeniis Ayreı : 22 (A.A.) -
K,aı Jorjun ölümü burada çok 
derin bir teessür uyaod1tmı1tır. 
Üç gün bayraklar yanya çekile
cektir. 

lrlandada kral ilan 
ediJmedi. 

Kral Bukingam ueıııyında 
kendiıi için bir çalışm• dairesi 

bulunduracaktur. 

Kral babasının yanına 
gömülecek 

Londra : 23 Radyo) - K .. aı 
Beşinci Jorj babası Yedinci Ed · 
va•ın mezarıoa gömülecektir. 

Adiıababa : 23 (A.A.) - İn
gi\te-re Kralı Jo•jun öllimü dola
yısile sarayda sekiz gün matem 
tutulmasına kour verilmiştir. 

400,000 Kişi 
ıı •' ay Şım : 22 ( özel ) - Milliyet -

peıvea leıin merkeıleıi kapahlarık 
lider Fahri Barudinin tevkifıoden 
•onra Şım iki güo daha kapalı 

Londr• : 23 ( A.A) - Bu 
ubah Lübnand•n :..ılınan babl:!re 
göıe kral sekiziı ci Edvar henüz 
Dubliode k ·al ilan ~dilmemiş 
tir. 

LoaJıa : 23 (Radyo) - Bugl.n 
havanın fevkıdade soğuk olmıH~ına 

ve dondurucu l>ir rüzgarıu esm~· 

sine rıoğm ~o yüzbiol.-ıce halk sa

raya koşmıııtur. Kralın ııaşıuı 

gö mek ıçao geleuleria bu güukü 
mikdarı dört yüz bi.ı k•tidir 

kalmaotar . 
Bu sarada bOyük nümayiş ha -

e , b zırlamak istt'yen milliyetpeı ve• ler 
sul• kalabalık bir halk küt1esiyle cıı-

ıniae toplanarak F .. bri Barudınio 
iTi'; evine gitmek istemişlerdir . Yo~

da nümayı~ciler rastladıkları hır 
tramvay arabasıoın camlarıoı k1r 
mtşlar ve sonra da yakmışlardır · 

Nlimayişcileri dağıtmak iste· 
yen polis havaya ateş etoıi§ bıJ gü 
•ültüler üzerine dağılan nümayiş
ciler başka sokaklardan Barudi· 
rıioirı evi öaüode toplaooı11ğa mu 
vaffak olmuş ve gürültülü t,. zaho

rata başlamışlardır . 
Bundan sonra kapatılan vatani 

Partisi meıkezine gidilmiş buıad• 
b(hna işciler bioayı muhafaza edeD 
P01is'eıe hücum ederek kıpıl11rı 

zJ} kırmışlar ve içeriye girmi~lerdir. 
d Bundan başka , diğ"r yerler

ede poli~le halk arasında polis
den d" Ort ve balkdan onbeş kişi 
yaralanmışhr . 

d Yaralılar arasında CP.mil Mür· 

1 U e~~ Ludı Haza;, Şükrü Kuvvetli, 
gıbı vatanı liderler rle vardır . 

Lfitfi H . . 
•Zarın yarası ağırdır , 

Çünkil serbest lr landa vali u -

muminin vaz f .. ye bo§lad·ğı za 
mao sadak•t yl'mini ettiğini ve 
yenileşdirmesiae lüzum olmadı 

ğını evvelce y p1lan yeminin halef 
l r rİol'de şumul olduğunu bHdir 
mektedtr. 

Cenaza top ara basına 
konuldu. 

Londta 23 ( A .A ) - Cenaze 
kiliseden •lıoarak yola çıkarıl . 

mıştır. Yeni kr•l,kral hnyr•ğına 
sarılmış olan beşinci Jorjun ta-

Suriye ve Libnandaki Fransız yüce 
komiseri Kond Do Martel 

Emniyet ve asayişin mobafa

zasıoı askeri kumandanhk elioe 
almış ve !ükun avdet etmiştir . 

butunun hamil top arabaııoı tıkip 
etmiştir. 

Tr~kif edilmiş olan vatani li

deri Fahri Barudinin idari bir ka 
rarla K•mışladı ikamete memur 

edildiği anlaşılmaktadır · 
Seyfettin Memun da tevkif 

edilerek Kamışhyı yollıumışhr. 
Nümayi§lrrin ileri gelenleri~ 

den 00 kişi yakalanarak muhtt>ht 

mahkemeye verilmiş ve banlar 

dan yedisi 6 -16 ay aruıo~• ı 
muhtelif hapis crzalarına rnabkum 

_ Geılsl ikinci sahifede -

Kraliçe ve prenses arabalara 
biomişler takip ediyorlardı 

Sekizinci Edvard nerede 
oturacak? 

Birrnmgam : 23 (A.A) - Se 
kiıinci Edvard yanında kardeşi 
olduğu halde babasının tıbutu 
yanına gitmiş, orada on dakika 

kalm • ştır. 
Kral Edvarm maiyeti erkaoı 

k.endiıinin §imdililc Sen ceymiı 
ıarayıoda Lorkııyeıde otureca

ğıoı ıöylcyorl~r. 

Yunan Heyeti 

Atine : 23 (Radyo) - Gaze 
teler Kralın ölümüodeo Yunun 
milletinin duyduğu tef'sBürü ve 
yeni kralıo düoyauıo her tarafın
da m~vcut olan sempatisinden 
bahse.den makaleler neşrioe de
vam etmektedir. 

Buglin Kralın riyaset ettiği 
bir hı-yet, K,nl Beşioci Jorjun 
censze m~rasiminde Yunanistaoı 
temsil edecek heyeti seçmiştir. 
Bu beyde Veliaht başkanlık ede 
cektir. 

Sıvas saylavhğı 
namzetliği 

Ankan : 23 (A.A) - Cum
hudye.t Halk Partisi Genbaskuru 
Husıev G eredcnin istifası üzerine 
boşalan Sıva& uylavlığına emekli 
General Akif Ôztekinia Parti 
namzedi gösterilmesi 
mıotır. 

ooaylın -

Ras Desta, imparatorun mühim meydan 
muharebeleri vermemek hususundaki 
emri üzerine geri çekildiğini söylüyor . . 

iki lngiliz tayyaresi , italyan kuvvet-
lerinin iizerinde uçarak Habeşlilere 

malumat verdi mi? 
ltalyanlar , Degaburdaki Mısır Kızılay hastahanesini 

bombardman ettiJer .• 
Londra : 23 ( A.A. ) - Royter 

bildiriyor : 
susundaki emirlerine uygun ola -
rak. hareket ettiğini ve ağır ağır 
çekılerek miinasıp zamanlarda düş· Ogadende c ... narnl Grasyo. ninin 

ileri hareketi durmamış ise de ya
vaşlamıştır . 

manı yıpratmağı tercih ettiğini ilAve 
etmektedir . 

Rasdcs ta, ordusunun hava bom 
pardumnnına maruz kalmaması 

için kuvvetlerini dağlara .cektiğiai 
bildirmiştir. 

Tembiyen<le ltalyanların başla 
dığı yırni harekdt hakkında tofsi
U.t yoks-1 da arazinin dağlık ol
ması ve tiğrenin diğer noktalarında 
Habeşlerin mütemadi baskanları 

oeticesi oJarak hareka.tın çok uzun 
siırmiyeceği ni bildiriyor. 

Adisababadnki Royter ajansı ay
tarı bildiriyor : 

Rasdesta , <hneral Gr'lsyaninio 
taarruzundan nonra ilk defa ola -
rük dün gece hükumet merkezile 
telgraf muhaberesinde bulunmuş. 
tur. 

Ras Deste karargAhını A11atenin 
cenubu şarkisindeki dağlık araziye 
çektiğini ve buradan harekAtı ora
dakinden daha iyi idare edehile
ceğıni bildirmektedir. 
Ras Desla, katiyen bedbin olma· 

d ı ğını ve imparatorun mühim mey. 
dan muharebeleri vermemek hu -

Muhabir mektupları : 

İngiliz tayyareleri 

İtalyan la rın ha r.ekatl 
hakkında Habeşlere 

malumat verdiler mi? 
Roma : 23 (A.A ı -: Ml'11jero 

gazetesi yeniden 60 bin subayın 

Huıudaki Habeş kuvvetlerine 
karşı durmak üzere gideceğini 
menuubabsederek İngilizlerin 
Habeşlere yaptığı yardımın umu
mı bir mahiyet aldığmt vo esasen 
ceneral Grasyani taarruzunda in · 
giltz tayyaresinin İtalyan kuvvet· 
leri üzerinde uçarak Habeşlere bu 
kuvve.tlerio hatekatı hakkıoda 

meliirnat verdiğini yazmaktadır . 
Ankara : 23 (Radyo) - Oga

den cepbrsinde General Grasya
ni, ıimdilik taarruzlar mı durmuı -
tur . Tembiyen cephesinde tam bir 
slikiinet vardır. 

Tigre cephesinde Habeş kuv
vetleri, İt•lyan hatlarına münferit 

- Gerisi üçüncü sahi/ ede -

Gaziantep 
•• 

Onemli bir endüstri kurağı<;lır. 

__ Gasi antapıa_bir.!~'!...~~-..!'!:gahı 
Gaziaotep: 22 (Özel aytarımız ı -ğu hald;bu-~g- Ü~ 0==-~k;,,td\c;~k· .-b-ı' 

) Ş h · · mı ar ı ı a 
yaz~yor • -:- e rımız, eskiden ol. beşyüz tl'zgaha inmiştir . Fık•t 
dogu g'bı bugün de müb'm b' , 930 d · ' 

• • 1 ır \ a yıne dlişmiiş olmaııoa 
sanat merkezadır . I 1460] beygir göre b 'k' b' h " k · 
kuvvetinde motör çalı~tıun muh- da ·aıe uı· ' tıl ı ın . tb~yuzd radımı r . r a 1 mış eyı ır a ım ar. 
te ıf endlistrı şubeleri uasınd.. B .. k" t Ahi JI 1-cJ k 1 u gun u ezga ana yı •• 

d
? uma~ı ığm işgal ettiği mevki istihsalata bin hl'şyDı tondur · 
ığerlerınden yiiks kti rr c r. l'Zgiblarda çalışanların sıyııa 

Antt:bin , tarihi yüz yılları üçbin beş yüzden artıktır , 
geç"n bir eski ve esaslı sanatı Dokoma şubesinden olan An-
olao dokumacılık umumi harpten tep kilimciliği de sanayiimiz 
soora oldukça kötü sarıantılar arasında h•tm sayılır mevki işğal 
geçirmiş İse de alının iktis•di t'denlerdendlr. Beheri 7-8 liraya 
tedbirler sayeıiode bu tehlike • verilir. 160 tou istihsal edilir Vt. 

nio de önüne geçilmiştir, Bunun- bu mikt•.rın ,~zde ~O i A?adol~ya 
,. la berabu dokumacılığımız 1912 göaderflır. Trıkotaj makıne~en de 
deki vaziyetine hala gelememiştir. seksesi bulmuştur. Bu makmcler 

1912 - 1913 senelerinde doku· de her nevi !tadın .ve erkek bluz 
ma tezgahları sayısı &eş bin oJpu - -Gerlsl· ıiçlineü say[ ada. -
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23 Son J ı rr n rr.~t 
QJ cıs -Milletler cemiyeti : .,..._ ____________ ..... ________ ~..__...,.....__..._. __ mil! 

Milletler Cemiyetine aza olan dev- 1 C. e h İ F d U Y U k 1 8 r 1 
Yeni bir silah -

/etlerden İngiltere senede 3,189, 462, =-1 __ Y ___________ ·-----------
• -

Alev saçan tank· 

ltalya J,82~,550 Fransa ile Sovyetler 
birliği iki milyon franktan fazla 

aidat vermektedirler. 

Verilen bu paralar nerelere 
olunuyor ? sarf 

CeaeTre, oas ki•.uo • 
Milletler Cemiyetinin blitçe

ıi, ıon yılltrd• gittıkçe deha 
mükemmel bir tekil almıi'a 
baıladı . Milletler Cemiyeti de 
tasarruf yolunda yürüyor . 

1934 de 31,000,000 1935 de 
30,000,000 1936 nın hütçeıi iıe 

28,219,901 frank ol1rak tesbit 
edilmittir • 

Fikat hakikatte, Milletler Ce 1 
miyetinio ta11rruf baııst, bu tah 
min edile.n milidardan deha az 
pua harcanma yolunu bulma 
ıını bilen . bir adamdır . 

çµokl. Milletler Cemiyeti, 
laiç bir zaman, bir ytl içiade 
25 milyon franktan fezla pua 

laareımamııtar . 
Bııcanaa pıraaın büyük bir 

kıımı, birçok ıobeleri olan bu 
mülim maliinınıa mubafııa11na 
tatilİı edilmiıtir . 

Oatlm&ideld yıl içinde, sek
reteria m11raf1 olarak 14,5 mil
yon frank göz önünde tutulmuı
tur. Eitternııyoaal ı, büroıuna, 
6,5 mİIJOD, eoter11yonal adalet 
diwanını 2,S milyoD, Nansen bü
roıuna 270,000 fnnk tahıiaat 
koamuıtur. 

Y ılaız iıtlrehet ve mezuniyet 
dol•111iyle v•nilen para 1,5 mil · 
1cm frank tatmaktadır. 

Sekreterlikte çalııanlarıo, genffl 
sekreterin , silAhsızlanma konfe 
ransı reisinin ve Milletler Cemi· 
yetinin.geri kolan memurlerının 
maaıları hakkında , halk arasında 
aklın alamıyacağı rakamlar do
laımaktadar. 

Halbuki " Key Vif1<>n ,,un umu
miyet itibarile gizli tutulan büt
çesi tetkik edilince: evvelA, burada 
çalııaolarıo dünyanın en de~erli 

memurları oldukları görülür.Çünkü 
ıekreterlikte çalışanların hemen 
hemen hllpıi de belki kendi mem
leketlerinde Üniversite profesörü 
olacak kıymette büyük bilginler , 
tanınmıı mütehauıslardır. 

Bu memurların dünyanm en iyi 
para alan bürokratldrı olmalarına 
rağmen. bu maa9lar hiç de öyJe 
sanıldığı gibi a1trooomik rakam· 
ları değildir. 

Genel Şekrater B. Aveool yıl
d• 90,000 frank m••ı altyor. Kea· 
dleia temlİI m11rafı ılz ÖD&ne 
ptırUecek oluraa , bu pare hiç 
de çok deiildir . 

Ge.el Sekreter muavininin ma· 
•fi aenede 60,000 frınlc tutuyor . 
DtrekUh lerin az aldıkları yıllık 
maaıı 41,0()0 franklar • 

Ancak 1111 itin yükünü yOk · 
leamit olan memurlar ayda 1500 
fr•nk meaı almaktadırlar . Bo ne 
•İ memarlarl9 ytlh'k maaşları erı 
çôt 28,000 fHnia kadar yükse 
lİJOf . Mttereimluia de maaılare 
aynı niıbeti bUleyor . Eo az maaı 
•lıalir llftb6ylırdır : 

FAi çok Hrfi1at yapan ıul:ie , 
.. silibııslaama ,, ıut•uidir . 1936 
büdeeıincleki tabeiuh bir milyon 
fnakt1r. 

SUU. .. laDml lcoafer1a11Dln 
laer. teplıatııı ı2000 fraaka lüzum 
ga.termekte ve neoriyat ~Çin 330,-
000 bıret1•mılita olduta düıilaO· 
lecek olur• , bu miktır çok HJıl

ma•. 
BiniClan IOllra , finanı ı• hui 

de bir mil~• y-'lua tahaiıeti ile 

ikinci geliyor . 

Analitik tetkikler yapılması 

için bu tubtye Rokfeller her yıl 
150,000 frank veımektedir. 

BOtDn bu rakamler belki dev 
gıbi ıeylerdir. Ancak bu yurdda 
ne kadar İ§ yapıldığı rlüşünülüoce 
rakamlar da devlikten çıkmakta 
dır. Dünyaom en büyük bürosu, 
140,000 frenk kağıda, 150,000 
frenk posta ücretine, 30,000 frank 
abone olduğu aazetelnf', .. rf,.t 
m~lıtedir. Çamaıır için 10 000 
frank, odun ve kömüre 40 000 
frank, ışık için ise 30,000 frank 
vermekt~cıir. 

Milletler Cemiyf'ti bilinçoıu 
nun pasif tarafından ziyade aktif 
tardı enteresand11. Mıllctler Ce
miyeti buglloe keder her yıl ''ek
tif,, idi. Gelirinden f •zla muıaf 
yapmadı. 

Milletler Cemiyetinin gt lir 
lcayoaklan, tabiettle, aza olen dev 
letlerdar. Ancak hn devlet kendi 
imkan ve lcıbiliyetioe göre aidat 
vermektedir. En az aidat verenler 
Arnavurdluk ve Lükıenburg'dur. 

Aidata esaı, devletlerin toprak 
büyillclüğü d~iildir. Mesela İsviç
re, Avusturya ve Macıriıtanan 
verdiği paranın iki mıılioi veri· 
yor· Bu iki devlet yılda 234,006 
f,ank verdilc!lcri halde İsviçıe 
500,<X>O frank aidat vermektedir· 
Koskoca Avuıhıralya lcıtası Fe
lemcokteo çok fula bir §l'Y CSde
miyor; Avuıturalya 820,147 frank 
Felemenk ise 698,644 frank ve
riyor. talya Romanyaın payına 
düşen m · kdarın ilç mislini, y•oi 
1,822,550 frank Romanya iHe, 
607,516 frank ödiyor. Yugoslav
ya 546,765 frank vermekted1r. 

En çok vergi.veren İngilere · 
dir ki, onun payı yılda 3·189,462 
f raı;k 50 santimdir. 

Çin, lıpaoya, Hindistan, Ka
nada ve ltalyaya bir milyon f · 
raoktan fazlı, }'ran&a ile Sovyet
ler Birliği iki milyon franktan 
fezla vergi payı düşüyor. 

Noyes Viner Jurnal dan 

Hananonun kızı 
tevkif edildi 

- Birinci sayfadan artan -
edilmişlerdir . 

Nümayişe talebeler de işti
rak etli 

Nilmayi§e talebel.r de iştirak 
etmiı ve büUio Şam mektebiQde 
ki talebe ğrrv ilin etmiştir . Nü 
mniıe iıtira\c eden talebelerden 
yilzü tevkif olnamuştur . 

Halep : 22 ( özel ) - Şehir bi 
li kapalıdır . Bugün de kapalı kal · 
mHi muhtemeldir. Dün öile~en 
ıoora kalabalık biı kütle Haoano
nun evi önüne gelmit nümayif yap 
mek iıtemitse de poliı tarafıodaıı 
meoedilmiılerdir . 

Bu sırada polise hücum eden 
halle dört polisi yarelanmıt •e ta
bancalarını almıştır . 

Hadise yerine koıın poliı lcuv· 
vetleri nilmayiıleri dağıtmıı ve 
Haoanonon kızını tevkif ederek 
karakola götürmüşlerdir . 

Mlimayİ§cİlerdeo bir kıç lci§i 
ıevkif olunmuştur . Zeblta fev 
kalide tedbirler almışlar. Dorum 
çok ciddidir . 

Ankara : 22 (A A)- Kudüe• 

Pamukların ıslahı 

Fabrikaların ihtiyacı

na göre pamuk 
ektirilecek 

Pamuk ıslahı kanu"u layiha· 
sı alakalı encümenlerden geçe
rek Kamutay umumi htytline 
verilmaştir. Bu iayiba esaslarına 

göre, Ekonomi Bakaolığıoın mü 
talea91 alındıktan sonra, Tarım 
Bıkaolıj'ı lüzum gördüğü alan· 
tarla dokuma fabrikalarının ib 
tiyacıoa göre vasıfları muayyen 
pamuk çeşitleıioı andıracak ve 

cinıinin bo~ulmasıoa mani olmak 
için buralarda diğer çetitlerin 
ekimini yasak edec,.ktir. 

.Muhtelif kaliteli pamuk to · 
bumlaranın çtrçırlaıuk~n biribir
lerine keı ışmamısı için çeıitlere 
göre çırçırbaneler tayin edilecek 
uı lüzum görülen alanlırde çarçır 
evleri kurularak istihsal olunacak 
pamuklar burada çırçırlaşılacak
tar. 

Emniyet direktörü 
OçUncü ispektörlük 

emniyet müşaviri 
oluyor. 

ilimiz Emniyet direktörü Bah
ri Kataş, ÜçüncD Genel İıpektör
lük emniyet mü9avir muavioliği 
ne tayin teklif rdildığinden te
maalaıda bulunmak için izinli 
olar.ak dtin aleşamki trenle Anka
raya gitmiştir. 

Keodisioe burade b~lunma 
dığı müddtt zarfında Adli kısım 
başkanı biı inci komiser Fikri 
Tuoc.ay vekalet edect>ktir. 

Osmaniye ilçebayı 
Oınıaoiye ilçeb .ı yı Gafur şeb 

rimize g ,. imiş ve dün İlbay T~v· 
fık Hadi Baysalla görüşmüş ve 
akşam treuile ödevi başına git· 
miştir. 

Evlenme 
Halkevimiz sekrr.teri Aptus 

samedin oğlu Uray muhasebe ki
tiplerinden ı ef'inio evlenme tö· 
reni dün yapılmııtır. 

Genç evlilere devamlı bir sa 
adet dileriz. 

Osmaniyede 
bir cinayet 

Bir genç hizmetcini 
öldürdü ve yakalana

rak tevkif edildi. 

Osmaniye ilçesinde aza mila
ıımı Kemıılin oğlu yirmi beş yaf· 
larıad11IMuzafferi11 bir aile mese• 
lesi yüzüodt>D hizmeıçileri Fatma 
yı öldürdüğü ve suçlunun yaka· 
laoarak hak yerine teslim edil 
diği ilçe bayhktan il baylığı bıl 
dirilmİ§tir. 

den bildirildiğine göre Suriyede 
ki umumi grev devam ttmekte
dir . Şamdaki kargaşrlıklar Hale
be de ıirayft ttmittir. Vaziyet 
çok gergindır . 

Kral İbnisıuuduo siyasi şube 
reisi Yuıuf Yaıinin reisliğ\ altıo 
daki Necit b"yeti Bağdada hare· 
ket etmiştir . Yemen murahh11 
heyeti Bağdeda ulaımıetır . Bağ 
datta yapılacak müzakerel"rde 
Kral İbaiuudun yakıo şark birli 
ğioe girmeği kabul ederse Irak 
bü~iimeti Türkiye , İran ve Afga 
nistan hariciye nazırlarını gtle
rek ayıo yarısand" Bağdada gel · 
meleri için davette bulunacaktır. 
İttifakın bu tarihinde Bağdalda 
ima cdilrceği ümit ediloıekttdir. 

Raif Akman 
Tutulduğu kan zehir
lenmesinden kurtu

lamıyarak öldü. 

Gaziantep Mektupçusu Raif 
Akmanın ağır ıurette hasta bulun
duğu ve burada bulunan oğulları 
Arif ile Salimin çağırı üzerine 
oraya gittiklerini yazmıştık. 

Raif Akmanın tutulduğu kan 
zebirleomrsinden yapılan bütün 
tedavilere rağmPn kurtarılamadı
rı ve dün sabaha karıı bu faoi 
dünyaya gözlerini kapadığı ve ce
nazesinin büyük bir törenle ve 
hemen bütün Gaziantep halkının 
ve İ§yarlarının iştirakile kaldırı

larak gömüldfiğü bur ya gelen 
tel yazısında" büyük bir acı ile 
öğrendık. 

Uzun yıJlar iJımiz mektupço
luğunu büyük bir bılgi ile yapan, 
dür üst ve oazik barekr:tlerile a
mirlerine, maiyyetioe v.e blltün 
halka kendisini sevdirmiı kıy
metli ve çok emektar bir dahiliye 
memurum uzdu. 

Raif Akmana Tanrının rab· 
metioi diler, oiulları Arif ve Sa
lime baş sağlığında bulunuruz· 

Soy adlarının tescili 
işi 

Soy adları alanların defterleri 
henüz uray halle işleri dairesin
den ilfuı direktörlüğüne ğön

derilmemiştir. Bu durum, halk 
itleri dairel'ıne bıt vurupta işi•in 
bitmediğini gören halkın ayrıce 

Nüfus direktörlüğüne de baı vu
rau k tescrl işıni yaphrdığı ve bu 
yüzden muamelatta bir takım 
yanlıolıklara ve zorluklara yol 
1tçtığı gÖıülmektedir. 

Buna meydan verilmemeıi için 
Uray halk işleri dıitesinin bu 
defterleri bir an öace Nüfus da 
İresine göndermt'ıi lizımd1r. 

Bir düzeltme 

Genel Ml'clisio Salı günkü 
toplantısında Karaisalı ilçeıioin 

Kamışlı kamunun& bağlı on bit 
köyüo Niğdeoio .Maden kamunu 
na bağlanmasına dair D.tbiliye 
Encümeninin red karen yanlıtlık· 
la bağlanmaııoıo kabul edildıği 

şeklınde çıktığındaa bu y11olışlığı 
dUzcltiriz. 

Kacakcı kadınlar • 
ihtisas hak yerince 

dün tevkif edildilar. 

Bundan üç ğün evvel ter· 
zi p ·kize, Alasonyah Resmiye, 
Bahriye ve Mokaddes adl•uoda 
dört kadının evlerinde yapılan 

araştırmada kırk parça yüz on 
metre kaçak ıpekli kumaş ılP.. ku 
meılardao yııpılmıı beş entari, bir 
ipekli peştrmal ve yatak çarıafı 
bulunarak alındığı ve b.nnlarıo 
osmaoiyeli Halil adında biri tara- · 
fındao getirılerek bu kadıolara 
verildiğinin tesbit edildi~ıoi yaz 
mıştık. 

Pakize, Rumiye, Bahriye mu 
kaddes ve H.tlıl baklarmda tutu 
lan İnceleme koğıtlariyle birlikte 
dün ihtiıae hak yerine verilerek 
sorguya çekilmiı ve bunlardan ı 

Pakize , Resmiye ve Halıl bakkm· 1 

dı. tevkif kaıan verilerek hapısa- 1 
neye gôndeıilmPk üzere Cumuri· 
yet genel savamaalığına teslım 

edilmiıterdir. 

Behriye ile Mukaddf'ste gayri 
mevkui olarak mub:ikeme edile
ceklerdir. 

Halkevimizde 
Dün gece medreseler 
hakkında bir konfe -

rans verildi. 

Bu yeni alev tankın düım-' 
'b;r idil haline getirecc:ii iddil 
edilem~zeede tıer halde maiie• 
vat iizerinde bundan geri kaim•· 

yan bir tesir yapacağmda till'ff •ebi ı 
yoktur . m 

Bu yeni taok Almınları11 bO lnd 
Halkevimiıin kütüphıtne ve yük herpte kullandıkları ve( Fel muı 

netriyat komitesi tarafından be- aa111enverfer ] dedildui alev m•· olm 
zulenan konferans serisioin Ü 1 kinesi esasları üıerine yapılmııtı' a 
çliocüsü dün gf'ce saat 19,30 da Yalnız daha ıeniş ve müte\cam~ ..ı u 

.. rı 
Orta mek(ep Tarih muallimi Ome11 bir şeliilde . sa 

Kemal Ağar tarafından veril mit Büyiik harpte knllanılan alıf us~ 
tir . saçıcı makiaalar içi benzin dol a g 

Bu konferansın mt vıuu med- ve elde taşıoalabilir birer depo lıa 
reseler idi. Ömer Kemal Ağar. , cuktan ibırctli. Yapılan kuvvetl•Jan 
medreselerin ne zaman ve ne bir tazyıkl ~ bu benzinler ate, ah e 0 
maksatla kuruld.-klarrnı, burada yor ve alev halinde elli metroJ• Jız 
riyaziye, heyet , tarih , coğrafya kadar fıtkırıyordu · Jan 
ve tablbet ilimleri ile ulumu Ara- İşte alev saçıcı tank da bu ~•111 b 
~iyt, fıkıh, kelam , tefeir ilimle· üzerine yapılmııtır · ler~ 
rinde en yüksek den~ceyi elde et- Büyük bıcimde bir taok olıf (B) 

d bu ıilahrn top yerine alev boıll . 
miş olaoları anletmış ve me re T k . frtala 
selerin ne gibi sebepler dahilinde lan konmu§lur. • 0 ın ıç tarı ..ai ll 

nın mübım bir kısmını bir benv·d 
bo/,ulduklarını, nasıl elim bir va d · •11 e 

ve )&bat bam yai epo&u ı,g• t,· 
ziyete düttiiklerini , tırızimattao etmektedir . ('it 
sonra Avrupa tarzınde mektepler ._ b' K a 

Tankın içine aooan ar ooı 
açılırken buolerlD proğremlanoda l b ı· d ıMI 'C ruör bu benzini a ev ı ID e Y" \ 
hala medrese düşüocuinin bikim metrodan fezf• bir meaafeye ıtlel>; 
buluoduğunu, meş,utiyette mecl· mata:kafi gelmekte lir . A!P.v b'Mla 
rese)erin ıslahına doğru atalan ruları tankın içind n iıteniıenle 
adıml•rıa müıbet netice vermek· tarafı hareket eUirilebilrcek ,e·larıı 
ten uzak olduğunu t!öyJemiı ve kilde yapılmı§hr . Bu tanklar~ Ç 
medreselerin kaldıralmasındaki bilha11a 61per mubarebelerindl~ 
sebebi aç k bir surette trbarüı büyük işe yera)·ucağt umulmekttznn 
ettirmiştir. dir . ler i 

Konferaoshn öcce müntehip Fdbıkika yüı met•O gibi ~ m 
plakhır çalınmış ve sonrada iç mesafeden gelecek al'°v yıtğm•rftm 
iç ve dış haberleıi okunmu~tur. her bılde göt koıkutacok bir "'1ni 

Hoparlörlerle yapılan bu ne§ · 
riyat günden güne ragbe..l bul

makh~ ve halkımız tarafıodan 
büyük bir ala.ka ile dioleomektc 
dir. 

1-dalk işİer-i bürosu 

Şehirli ve bilhassa köy
lünün müracaatlarına 

daime açıktır 
Hükumet kooağıoda bir halk 

iıleıi bürosunun açıldığanı ve bu
raya b•t vurac•k olan ~ehirli ve 
bilhassa köylülerin arzıballarmıo 

bedeva ynılaralC kendilerine bir 
numara verildiğini ve işlerioia en 
kısa bir zamanda gö ~üldüğünil 

evveicPde yHmıştık . 
• Halkişleri bürosu » adı~dan 

<la onlaşılacoğı üzere halk içın açı1· 
mıştır . Buraya başvurarak hı r 

yu, ttaşın arzu halları boılava ya · 
zılmokta V •) işleri \'Ok çabuk gö
rülmektedir. lstiftıdelerini ve işle· 

rinin kolayca · ve çabukça görül
mesini istiyenlerin buraya başvur

maları \ı\zımdır. 

Büro yeni açıldığı için bundan 
maldmatı olmıyar.ı iş sahiplerine 

bunu tekrar hatırlatmayı faydalı bu
luyoruz . 

Çok çocuklu 
Annelerin mükafatla
rı · dağılmağa heşlandı 

Şelirimizdc altı ve daha fazla 
çocuklu yirmi alt. annenin saghk 
ve soysal bekaolığenca ellışr r lira 
ile mükifatl•ndırıldığıoı ve bu 
paraların havaleoamelerinio yarı
sından fazlHıaıo ilbayhğa göode
rildiğioi yazme§tık. 

dir. •18 

Tankan zuhı ağır topların ıJJd ( 
milel'İae bile mn~avemet edece~ e 
kadar kuvr~tlidir . 

811 suretl,, bu tanklar hiç kof e 
madın düaman sipe•lerioin öo~ı 
ne kadar ıollulabileceklerdifııfieri 
Bondan mada bo tanklar dai-'ıar 
düşman topçusunu ıökmıfla ~.atll 
bur edt cek bombardman tayyı 

releri ıle beraber hareket etme•'•e 

ie<lir ~ k~ 
Arkalarında abseh elbiıel~tl ., 

ve yOzleriode , bıılarında bir 111 i 
fer bolu.an bir piyade kıtuı ler 
kendisini tAkip edecektir . Bı 

B6tün bir düımae hattını ıe• bt 
mizlemek için bu tankleıdaR o,. ey 
be~ tanesinin kifı gelec,ği ani• ye 
§ılmııtır. lıci 

Al~v tankleri d .ıba başka " d 
balarda da kullanmağa müsaitt1

' tr 
Mts•li dil~manı milstabkelif 

bir mevkiden ç ıkarm;ğa , ve Y' 
but düımen topçuıunun eaklaöl 
ğı bir ormanı imhaya da yauy~ ~ 
caktır. A 

Maden körnUrünü 
çalarken 

İşsiz takımından AlasonY,11 
Daniı oğlu Hiistyin adında biri~ 
istaeyonda vagonluddn bir telle' 
ke maden kömürünü ç•hp göt8 
ri.h ken yakalenmıt ve hakkıod• 
kanuoi iş yapılmı§tır. 

labanca taşıdığında" 2 

Maliye ıüvari tahsildarlauod' 
Kadrinin iencl yerde üıeriod' 
kundaklı tab'locı ve yine Has-' 
oğlu Sıbei adında birisinin dl 
Ozerindrı tabanca taııdığı göriill 
rek alıomıf ve her ilci ıuçlu b'~ 
kı•d• zabıtlar tutulmuşt11r • 

Şnpheli iki mpnenjıt 

Şimdiye kadar 1ağltk ve soy- Kadirlinin eıtlar çifliğiode i~I 
ıal clirektörlOğöae ancak bir kaç baetade §6pbeli menenjit görül' 
kiti baı vurarık iluaoıiyelerioi rek bunların Kozan baıtaorti01 

almış ve diğerleıi henüz bB§ vur· getirilerek tecrit ve lıburatu~•' 
mawışlardır. muateoreioe tabi tutuld.kları li' 

Bunlarao da parıtlerını almata - tabeoe dol&torluğundao utlı!i -~ 
rı itio emniyet direktörlüiüoe soıyal .. direktöıJüğüne i>ildiri.ldF: 
yaıılmııtır / ]iZI- -



-
ar işinde şehir 

planlannm önemi 
- Dünkü sayıdan artan -

bir plioları (a)oircnri poli ı' lia. 
merbut ve esaslı bir surette 3 - Şebir tekiıüf ve tevesaB 

lan• ~ nde i .. retlenmiş ve (roper- ettiii zaman imar r.olctasindan 
ve[ Fe uotızım bir surette yapıl- ne gıbi eıHlar nuırı itibare a· 

ıalev imalıdır. lınac•ğı. 
~ılmııt u röperler dediğimiz teıpit Bu cihetler Atiyen etüd icin 
itekim rakamlar katıt üzerine ko· tatbikat ve bir ihale zamanında 

HklanmazH bir giln adalar- projelerde dikkate elırıacak husu· 
uıul~ gelen yaolıılığı inle sata yardım etmekle beraber şe-
gayri muayyen aabadı bir hircilık noktasıodondır F ennt vo 

•met tathİAİDe kalkdıiımız ihtısas dAhılınJe verilmiş bir di 
ın 11oktalar bulunamusa ye rektif olur. Şu kadar ki : 
o no"hları yeniden koya Yukarıda sayılan noktalar birer 
ız ve binnetice u111 dayan hesap ve ayrı ameliyelerdir. Bun-
an mesaha veya istikameti- farın projeleri ila beraber kıta he-

hetah olur. Nit"kim baaa Hpları imar projesine merbut olen 
erde bu göıillmüştür. mane11 dAğild· r. 

(8) deta1lar (me1•ha ölçllerj) Yeoi: Yeni imar edilecek bir 
ita terıiminde esas olduğu şehirde eldeki İmar projasıne göre 

bunlar muntazam doıyılar bu cihetler Aıiyen nasıl yapılacak 
de hıfz f'dilmelidir. B•r ban· ve nasıl tatbik edfücaktır . M1:1lO-
ir tatbikde veya ibtUlfda bu matı umumiye il':' br,rnher şehri 
anılar iti hel edecektir. gören ve mütehassıs gözle tetkik 

(C) R1tlum ( Nivelman ) bu eden ve o planı çizen el ve sabi-
iye tasarruf baritalHıoıo o binin mutalaalarmı daha sağlam 
ar haiz ehemmiyet deıilsede olacağmdan hu ana hatlar hak· 

lediye itleriadt ve tehir bari- kandaki fennt maJQmatı kağıt fü•e-
rında lazımclır. rioe sıralamak yarın icin çok Cai-

Ld' deli olur • ÇünkO her lıı&tenia ye• •ie-
. onaren ••JI farlrlannı bil•lıı Çünkü : ŞPhirde yaptlacsk her 
ınıclu. Alae91Jmız iatillamd hangi bir iş esoılı bir şekilde dü-
eriDe yapılacak JOI ve kaldı- ıünulüp bu eSBll ve nna formüle 

m veya eçılacıll lli'm ve buna göre yapılır veya yaptırılmış ol-
ma1il ameliy.-ltrde ar1zinıa mey makla bt•raber bilhassa çok mas-
i daim• röı &elnde tutarak rafa ve çok zamana ihtiyaç hasıl 
aıp "tmek oartdır. edaıek bir şehir ikmal edilmekte 

Gelecek Cumaya Halke
vinde bnynk bir toplantı 

yapılacak. 

119 Köy çağrddı 
Buodın bir milddet evvel, 

P. mnk ürdme çiflij'i dirrktö lü 
iü Klevlant tohumu ekihcek alan 
m kterırmı aolamak içio Yüreğir 
de bulunan 119 köye mektup 
gönderm· §tİ. 

Bu defa da 31 kanunusani 
Cuma günü ıaat IS de y•pılac•k 
toplantıd• bnır bulunmak üzre 
her köyd~n birer müm, seil çağır- · 
mırlar. 

Bu toplantı Halkevinde :yepı 
lacak, çiflik direktörlüğü köy 
mümeseilleriuden daha fazla ma . 

lômet alMcak ve onlara Klrvlant 
tohuml.nun ekimi bakkıod• fay. 
dah direktıfler verecektır. 

Evv•lce de le bit edildiği üz . 
re Klevlaot tohumunun ekileceği 
8ııha §İmal demityolu ile iki ırmak 
ara11odaa c.leoize kadar uzanan 
arazidir. 

Ovanın bu kısmındaki köyle
re daiıltıldıktan sonra tohum 
artacak oluısa münasip görülecek 
ditt!r köylere de verilecektır. 

Yalnız göoderilt-cek davet 
mektuplarını zamanın darlığı mü· 
n11aebetilc bazı köylerimizin al
mamuı mümkündür. Bunuo için 
ıöyl~diiimiz mıntakadıki köylü 
lıerimiz mektup alııa alm .. ın top· 
lantı ıiinü olen 31 kir unusaoi 
Cuma rOoü müm .. ssillı-rini Hal
kevioe göndermelidirler. 

Yedinci liste 
(D) Gerek hu ameliyelerde oldugnndao bidayette hassas ve 
rerekse halkın t11arruf hak geyı•t esaslara istinııt eltırılirse iş 1 

una taalluk edt!n muameleler o kader ekonomik ve o kadar da 

Uray encümenince para 
ce zasile cezalandırılanlar 

baritauın •oatrol cihetine ve eağlam olmuş olur. -·-Ttcimerlerden Ahmet D\lraD 
Jh11aa pl.nluı ve imar proje S. T. , 

kuaduracı Mekmet, kunduracı 
rioi tatbik içia iıclee anlar ev - Son -

Sabd otlu Yahya, yıldız barı müs
teciri Mustafa ve Niyazi dam 

arita ile mOmaresıu ola• ellerin 
tbik etmeıi çok ıerektir, 

Ufak. bir hata yariaki istika· 
ette çok inhuaftar yaahı bir 
~J11>e ba,kı •e bdediyeyi muta· 
•rnr eder, Bilbaıaa bıli •e ye
i açılacalc istikamet ve imar it· 
eri.de çok ebeaımt,eti vardır. 
ıtt yerlerde NiYelman eyi 
f'aap edilmedifi ye iatikımeıte 
yi tıtbik olunmam ... yilzünden 
ep yeni bi•aların kapalarının 

lsimi.t yol ıeviyeaindee ylkıek
de ldm•ai •••iD aeviıelladea •ıa
if kald•ğı ılrülmlttlr. 

lrnar Planları : 
İmar plina ıehir zeyo~ti oldu 

ğundan bu plin ve projtleriD ııb· 
batlı bir baritı üzerinde yapıl· 
IJJ11tr,.•fftıMlcıDde, çols atin• ve 
nııbalen hir çok yerlerde kont· 

rol edidikdeo!onra f.,liyete geç 

IJJ•Jidiı. 
Halkın eğlence mahalleri, 

Ptrklar, ı .. zioolar, abideler• sta~ 
yonılar, çocuk bahçrleri, iktısadı 
•• t 1 caıi mıotaka ve m11baller • u
mumi yerler, dikiltcr k ağaçlar 
ve iklime göre cinsleri ve saire 

gösterilmekle bf'raber yapı ve 
yollar kaaunuadaki ıoa ve tali 

yo11arrn gemıti~e binaların bD 
yollar• oaı1ra1t kat irtifalart ve 

b11ttı reoktalf •••• itibarile t• · 
lcarrur ettirilmit olm111 liıımgel-
111eUe beraber : 

l - Şl'hri• imer aoklıaıo 

dan ıehria ruhunu teıkil eden. 
•çılıcık yollasın •eylleri ye ıeb

rin veS1ıit nalfüyeleri civardaki 
lllalzemeleri nınrı itibare alına · 

rak cimleıi : 

2..- Salar.o ve aluah ve u 
nıumt kınaliıaayon bakkıoda bir 
fikir ve avarızı tabiiyeye gore eı · 
: .. ••ye! r p11•bı ugbili nde ya 

f:p1lmU'i .bıkkındı feD .. i bir müt•-
' -

Ras Destr., imparatoru 

-Blrl11ci sayfadan artan -

tearruzlar yapmaktadır. 

Raa Deat•: oı....._ datlık 
kaeıml•r• çekGlif Ye or4-aeu ye· 
•İ gelmekte ol•• kenedlrle tatı
viye etmete batl••lflll'· 

Rıa Duta; aala be.it> in olma· 
dıi••• ve daim• lmparetoruaun 
emrile hareket d••'"- oldojoou 
ve İtalyanlara lc••tı miteeddit ia 
tikamellerde I••• ruıluına devam 
edr.c•ğini ıöylemtıtir. 

Dünkü D•gabur bomb•rdıma
oında Mıeır Kızılay b•&taoeıiae 
bombalar iaabct etmittir. 

Kahire: 23 (Radyo)- Beroo 
Aloizi - Lnal rörBımeleriedea 
bir netice elde edilememiştir. 

Ankara: 23 (A.A) - Ceaev. 
reden bildirildiiine göre 13 ler 
koaaiteıi d6n toplaomı§; ltalya -
Hıbeı dava11nı aıt kons"ye iusa 

bir repor vermete karar ver· 

mittir. 

' oluklarını yere ludu .-ndirmedik

lerİDdf!n 200 '• anhecı Mehmet 
oğlu ŞOlcrü tavuklan sok•ğ• bı
raktığından 50, arabacı Mehmet 
oğlu Şiilcı il, Hüs~yin oğlu Ali, 
ıöför Mehmet oğlu Süleyman 
caddenin aağını takip ctmedikle· 

riodeo 200 r ve ıoför Muetaf • 
oilu Settar da 50, arabacı Mrh 
met oğlu M Ati ebli1etsiz olarak 
makine ıOrdüğUnden 300, k8tlrer 
Mehmet oilu Hamit dükkanının 
Önloe süprüntü dliktftlOnden 100, 
Acem haeı müıt~chi MebmC"t 
ahırlarının zeminini beton Y•P· 
hrmadığıodaa 100, ıof6r Ali oi
lu Hasın f uzu len caddeyi itğ"I 
tttij'inden 100, Tuz hanı kiracııı 
Mehmet oğlu Abdullah hanını 
piı tuUoğundac 100, Kebapca 
İbrahim otlu Süleyman, Ali oğlu 
Ahmet, Oam•o oğlu durmuı, Ali 
otlu Hlib 100 r, otelci Şerif otlu 
Mehmet otel helieınsn piıliğinı 
caddeye akıttığından 100, araba
cı Haaao oğlu Rıfat aıahHıDı 
caddedr fuzulrn d~laıtardığından 
50 kuruı para cezeeile ozalandı
rılmı, ve ateşçi Ali oğlu Mustaf• 
da 1Ub111tsız inşaıt y•ptığ ındao 
b•lckında muamele yapılmeğtı b•t 
lanmı~t·r. 

Aakara: 23 (A.A )- Rov•erin 
1 

bilrlirdiğ.ne giSre 18 ler k?mitesi j 
petrol amberroso meselesıle meş·ı 
gul olmak Ozere bir ıilf eksperler 
komite1i ltfkil edecektir. Petrole 

1

---...;;;;.;;=--...---.-...---...._ .............. __ _ 

ambergo lconmasınıo çok yakao Makidonya komitesi 
olduğa zannedilmektedir. daGlldı. 

Aok1rı : 23 (A.A> - R,.ute· 
ria bildirdirğine göre Ogadın 
cepbeıiade ltılyaolına ileri ha
rekih yavıolamıfhr. RH Deste 

b. e mütalealarile ve orduıu~ ta ıy 

da bara bombardımınlan · ou ora 
na maruı bırakmamak içia çekil· 

dıjini söylemiştir. 
İtalyan uçakları diio Muıt 

1 
.. yyar but•De&ini bombardıman 

. ttm•Jtir. 

~ahire. 23 (Rıdyo) - Bulıar 
HOl&iimet ; Ma"idooya komitesini 
d•ğıtm•ş v~ bunlara ait binaları 
mDhOr lem ittir 

,.-~-----------------... 
Kaçakçılar 

vatan hainıtlir 

ve gömlekle i, çoraplar, tozluk 
ler, iplik ve saten imal edilir. 

Dört yıl içiodt Anadoluya 
yıpılaa ihracat vaziyeti şudur. Bu 
giinlere her çrşit dokuma; Antep 
alıcaeı, trikotaj ve Aotep kilim 
leri dahildir. 

lhracıt 
Sene Kilo 

1927 200.000 
1929 ı 48,000 
1931 695,000 
1933 1650,000 

420,000 
280,000 
845,000 

2,600,000 

Dokuma tezgüblaıı sayısı gün
den gOue çoğalmaktadır. 

Antrpte dokumacılıktan bat 

ka sabuncolek, b.kırcılık, t.bak • 
lık ve nlkt'lôj gibi ihracat yapaa 
ayrı ıy•ı 11oayi vardır. Diter 
aan'at ıubt'lrrinde İıtihsalit aH
bal ı i ihtiyacı tatmin ed•cek va

ziyettedir. 
Zeytun, üç yıldır bavalaıın 

kurak gitm•Sİ yüzllnden almama· 
mış ve oo .ıu a•huobanemiz içirı 

yığ İzmir ve Ayvalıktan g~ti• til 
mişti. Bu yıl mevsim çok iyi geç· 
miş ve mabıut oa yıldır g6ster
mediği bereketi vermiıtir. 

Ar1tt-p merlıstz kaz11ile Ktlie 
ve Nızip ilçelerinde ye:iştirilen 

bu m•hsul, çok ıı~ fııtir Zeytin 
yağlarımuın Oıtüdüğü l:.ütün do 
ğu Aoadolusuoca malumdur. Bu 
yıla ait ihrecat diğer yıllaıdan 
fazla olacaktır. 

.. 
ATATURK'ün 

Hayatında 

9 
Rakkamı 

Atatürkün hayatında ve dolayısile 
B6yük Türk Devriminde ( 9 ) lu 
günlere raslıyan önemli hadiseler 

Toplıyan: 

Hamdi AKVBRDl 

Bir kaç gün sonra 

Gazetemizde takibe 
başlıyacaksınız. 

İranda 

Kadın terakki hareketleri 
törenle kutlandı -

Ankara : 22 ( AA ) - Tah
randan bildiriğine ğ6re gerek 
Tahranda gerek diğer ıehirltrde 
kadı• terakki barrketioi tuit 
için toplantılar ve tezabOrler ya· 
pılmallt,.dır. 

Yunan seçimi için 
tedbirler 

Atine: 23 (A.A) - YeDi •e· 
çim esaHında m"•lekette ıükii
netin mubaf azuı için hükiimet 
tiddetli tedbirler almıştır. 

Sofya Komünistleri 

Muhakttme edilmeğe 
başlandılar 

Ankara : 23 ( A A ) - Hü"ii
mete karşı tahrikatta buluomuı 
olan 103 komini&tin muhakeme. 
sine başludığ. Sofyadan bıldiri 

liyor. 

<fi llllffllllt llll!llllHllllll llUllll IUlllllUlllUllHllllUla ıttııııtUlllHlllllthltt'I• "'\ 

1 
bu gece nöbetçi 

Eczane 

1 
Yeni camı civar1nda 1 
Seyban eczanesidlr 
~°)) _.....uııcı ........ -·ııııı-111 

-----------------------------------------------------22 Kanuosani çarşamba akşamından itibaren 

emsalsiz ve müstesna filmlerinden birisini 
daha takdim eder 

Oastav Pröbllcb 
in en güzel filı:ıi 

savaş şarkısı 
ilave: iki kısımlık fe11kalade komedi 

Katı aşçı 
ayrıca : dünya havadisi 

Pek yakında: Bitmemiş Senfoni 
6365 

~~ Sinemasın€) 
Bu ak§am 

'ayg• doğ• r halkımızı m slesrın bir sinema uıüsıımcresi taktim ediyor. 

1 - Uzun zamandanberi beklen an büyük film 

Napolyoaan oğla 
2 - Sütün dünyada alika uyandıran 

Mlklnla şen saati 
iki saat daimi zevk daimi heyecan 

gelecek film Karyoka 25-1-36 

Pek yakında Türkçe sözlü 

Sellller 
6355 

..----------------------------------------------------
&lsarar slae•aıı 

Bu haftadan itibaren 
En biiyük y,, en güz"l Cilmler sorisioe ba~lamıştır. 24 ikinci 

k§nuo cuma akşomı 

Dünya boks şampiyonları 
Max Bear-Primo Karnera- Jak Demsey 

taraf.ntlen yaratılan ve insaııı heyocaodııo heyecana zevkten zevke 
koştur on 

kadınların sevdlfil 
Ayrıca : en son dünya haberleri 

GAlecek proğrnm p!izarteıi okşa,.ı 

Çardaş Fiirstin 
Şalıes rlor t>S ri-Güzeller gös li -Filmlerin güzeli 

matineler : 
Gıımarteai 2,30 da Aşk ve Kım- Gönül acısı 

Parzor 4-2 de Keıhnların SC\ diği 

Çukurova Athspor ku
IUbU Y.önkurul başken· 
hGındn: 

Kulübijmüz 8 Şubat cumartesi 
günü llolkevi salonunda ilk ken . 

gresini y pncoktır. Ogün kulübü 
müze ya. ılı bütün üyelerin bu top 

lantıyo gelmeleri chommivetlh ricıı 
olunur.21-24-26-30-2-5-8 

6357 

yitik mühür 
1'opu JAiresinılı n bir torla kny

di sureti nlırken kAğıdı mühiirle 
diktan sonra ( l'ALlP) yazılı kendi 
mührümü yitirılim. Miihrümle h 'ç 

bir kımsey~ borcum olmadığını 
ilAn edurim. 6371 

Ziomet köyünden 
Kubat oğlu 

TALiP 

6374 

Voleybol müsabakalar. 
yapılacak 

Atleııznı he)'eti başkanlığından: 
1 Şubat 936 cumartesi güniı 

saat ıkide HimayPietfoJ oyuo 1•• 
rinde cı Çukurova voleybbl şampi· 
yonluğu » yapı lacıktır. 

2- Bu geceki mıotaka ve at
lt t ızm heyetleri içtimtılarında, ltu
lüp murnhheslarmm iştjrakılo fi · 
küstür tanzimi için çekilen ltır'ı 
nt ticesinde: Toros ile Se.Jlıan Acl•
naspor - Toros ile Merıin aöaa da 
Adana ldmonyurdu düşmüştOr • 
Tarsus-Seyhan Adana•Po' gali
bile Ad11na ldmanyurdD .ka14ıle,.... 
cak ve bu maçıo galibi de Torcw
spor- Jlerı~ galibile fınal ŞllDl
pıyonluk .. cını oynıyacaktır 

3- 26 .ikinci kAnun 936 pazar 
gunu, (Mektep! ler kros şempı
yoalu@'u~ yapaJacaktw .. 
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Adana Borsası Muameleleri 

PAMUK ve K'.özx--------
-~--------·~- Kilo F'iyatı 

CiNSi E Satılıo Mikdar n az En çol 
K. ~ ==>K=·===S=·=l,========«~========I 

35 36,50 
32 34,50 
40 41 
37,50 38 

41 42 

YAPAGI 

1 1 t-
Ç 1G1 T 

.. 1 
ı-

HUBUBAT 

Keten tohumu 
ercimek 

füıam 

UN 
•• Salih 800 

-700 --· 
1--i~--=---'""----~-~ 

---~-,...-~"~~-----~-~-==-=----11-----------Cumburiyet 800 - " 72.5 
üs krıma " 

-Alfa .. 

Lberpul Telgraflan 
22 / l I 1936 

Kambiyo ve Para 
İŞ Bankasından ahnmııtır. 

Sonttrn 

Baıır . 6 18 ---=L-ir_el _ _,_ ____ , _____ 9_/ 94 
6 O'f Ranmark 1 97 

Frank"Fran11z,, 5 98 ,__, __ __,,, _ _.:..:.. _____ --...,..-ı 
1 iaci K. V ıııdeli 
2 inci K. Vadeli Sterlin "lnıilis,, 622 -

_____________ , ___ S_ 33 Dolar "Amerikan.. 125 63 
11 39 Frank .. lni ·re" 2 44 

O. D. yoll•ra Adana işletme müfettişlifilnden : 
Diyarbekire gidıp gelecek yolcuların Ehzizde fazla beklemeden 

yataklı "vagon1ardın istihde edebilmeleri için EIAziz - Diyarbekir
Elaıiz arasında işliyen yolcu katarlarının güoleri 1-2- 936 dan iti
bar~n deği§tirilecektir • Bu tarihten itibaren EIAzizden Diyarbekire : 
Cuma, pazar, çarşamba ve Diyarbekirden RlAzize cumartesi. pazartesi, 
perşembe gürıleri yolcu katarı ha re ket edec(jktir . Yeni ayda ElAzizden 
Diyarbekire ılk katar 2 - 2-936 pazor ve Dıyarbekirden ElAz•ze 3-
2-936 pazartesi günü hareket edecektir. 1-2-936 cumart,.si günü 
BIAzizden katar hareket etmiyecektir. Saym halka bildiririz. 6373 

24-26-29 

-'---·---·· • lllM ---
En iace kumaıJarınızı yıpratmıyan Üzerlerindeki kir, leke ve yağların 

ıoğuk su ile temamilc temizliyen madeni ve neb&ti bir terkiptir. 

· Kalıp halindedir. 

Perakende olarak kahbı (11) kuruştur. 
AAı·m ile her şeyinizi temizliyebilirsiniz.HattA Pelikan mürekkebi 
ırı 1 ile lekelenmiş eşyalarınızı bile •• 

Mim Çocuk bezlerini kolaylıkla ve zedelemeden 
eder. 

tertemiz 

Mim Loke Loyalardeki kir ve leket~ri çini banyo,cam , kristal 
madeoi sofra takımlarınızı çatal,bıçaklarınızı çizmeden yed 

yeni bir hala sokar • 

AAı·m en nazik ipekli, yünliı kumaşların yikanması , temizlen -
ırıı mesi için biricik mad11ni sabundur . 

Adanada umumi sataş yeri : 
caddesinde Mehmet Bozdoğanh 
B•şeğmez ticarethanesidir . 

Uluca mi 
ve Ömer 

Her ·· bakkaliye mağazasında da 
20 bulunur. 6269 

(1'ftık ~öz6 j 

f Seyhan ikinci sulh hu
kuk mahkemesinden: 

No, 45 
inhisarlar idare8İ vekili avukat 

Cemal KAmil Erginin Misis nahiye· 
sinde Halil kızı ZAliha aleyhine 
açtığı alacak da vasıoın tere.yan 
rden muhakemeei ııre.eınde: mez
bure namma t:•kanlan da\"etiye zi
rine mahalli ikametinde olmadığı 
mübaşir şerhiyle bilA tebliğ iade 
edildtğinden ilAnen tt>bliğat ifa
sına ve duruşmanın 19-2-936 
çarşamba günü saat 9 da talikına 
karar verildiğınd~n o gün ve saa
tında müddeialeyh Zelihanın mu
hakemeye hızzat gelmesi veyu bir 
vekıl göndermesi ilan olunur.6371 

Yitik ter his tezkiresi 
Nevşehir askerlik dairesinden al

dığım askeriye terhis tezkiremi 
bundan iki ay evvel Mersinde ka
zaen kaybettım. yenisini alacağımı 
ilAn ederim. Nevşehir Acı oğlu 

Nahiyesinden Neoezli 
oğullarından ~123 

C. A. MEHMET 

---------------------·· 
27 ikinci kanun 

Çardaş Fürstin 

Marta Egert 
6372 

----------------------
Uğur işevi 

Adaoa'd• uğur işevi namı altın· 

da çalışın Ahit, Emio, Osman 
ve Sami , bu kez Ahit ve Oa
mao'ıa ali~aları kesilerek Uğur 
işevioi temsil rden Emin, Samiden 
ibaret oldu~uuu ve yine eski •Y · 
zıbar.eteri olan pamuk pazarındaki 
yerlerinde buluoduklann1 saminin 
Yeniistısyonda, Emin'in eıki is· 
tasyonda biızat çalıttılıclarını muh-
terem tüce1rlarımıza tebliğ ede· 
riz . 

3-3 6364 

BAS 
Kaimin 

Grip, ktrgınhk, uykusuzluk,baş,diş,romatizma 

ve bütün ağrılara karşı tesiri emsalsizdir. 

Hemen tf>sir eder, midtıyi ve kalbi bozmaz 

Onun • • 
ıcın 

• 
• • 

Mııvi Etıketli kutudaki ''Has Kalmİnİ,,israrla ist.-yiniz. 

Sateş deposu 
lstanbul l\foydancık Atabay Han No: 30 _ 35 

Adana : Seyhan Eczanesi " Yenicami,iKuruköprü 6353 
3-10 ................................................... 

.-- Foto Coşkaa , 
Gerek Amatör işlerini ve gerekse atelye işlerini 

ve her türlü Ağrandismao ve diğer biitüo fotoğraf işle
rini yapmağa başlıyan Coşkun Güven, hrr gün sa-. 
bahtan akşama kadar açık bulunan atelyesinde saat 14 
den 19 kadar bizzat çalışmaktadır. 

Amatörlere mümkün olan bütün 

kolaylıklar gösterilir. 

~ 

·~ 

23 Son kanun ~ı A 
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ende 

\l\ü 

An 
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teme ı 
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DAoA •. 
BiRiKTiREN 
RAl-lAT ~D6R 

5370 208 

.. 
meaı 

ımu 

Baha 
di : 

" 

Hr 
be, 

l ___ e_e __ ı_e_d __ i_y __ e __ i _ı _a_n_ı_a_r __ ı ____,]~'. 
Belediye kanunu ve mezarlıklar niznmnam~si mucibince cenazelerin 

tt'chiz, tekfın, nakil ve defoi gibi yikenması da belAdiyelere ait oHu· 
ğunciım 1 -Şuhat-936 tarihinden itibaren cenezelerio yeni mezarlıkta 
yaptırılan yıkama tıvinde beloJiyeco yiknttırılacağı ilfta oluour.6345 

18-21-24-26 

lliçlarıaızı ve balık 
yağlarınızı 

Ali Nasibi eczanesinden alınız 

Temizlik s310 '207 Ucuzluk 

Umumi neşl'iyat müdfüü 

M. Bakşı 
Adana Türk 'sözü a a ~aa_sı . . 


