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:.~:· ev?.İpaşa - Oiyarbekir hattın•rı açıl
i~ Qsı münasebetile Bayındırlık baka-, 
;

0 'mızın telyazısına karşılık verdiler 

i ~nlı:ua :?5 (A.A) - Fevzipaşa - Diyarbekir hattının açılış tö
'lrııQın }apılmaeı dolayuiyle Alı Çetiııkaya tarafından çtkilen telgıafa 

Ur Başkanı Atatürk ; şu karşılığı vermiştir : 

ı~· /tvzipaşa - Diyarb , kir battıaın açılma töreni dolayısiyle vetaıo 
rıl tın ıamimi tezahüratını ve sevgısini bildiren telinizi büyük bir 
O ~Çlo aldım . Yurdumuzun demir ağlarla örülmc8i sahasında ka-

~ 10
• bu yeni muvaffakiyet güven ve genliğimizi artıracaktır . Bu 

ıkı başarıların devamıaı dilerim : 

~~.şbAkan ismet İuöaü dr. şu lrnrşılığı göodeımi9tir : 

1 uksek başkanlığınız altında yapılan açılma törenile güzel duygu
oı 1Qdııı bildiren telgrafınıza candan teş e kkür eder, daha çok beşan

ıleriın 
iye '-.. • 

Hanano öldü 
~ilistinde bir yol yapılırken genel 
Qvaşta :;ehit düşen yedi kardaşı· 
~l~ın çürümemiş cesetleri bulund~. 

~tJriyeliler, Mısırda İngilizlerin yaptık· 
ları hareketi protesto ettiler • 

~.Suriyenin milliyetpervrrle-
ı· ~ ır uaya toplayın vatani 

r 'Q ınaruf lideri ibra bim Ha 
'Qu 
uı 0 • tutulduğu hastalıktan 

ı· aıı:ııyuak ölmüş:ür . 
I' , 1 ~•İyelilerce Mısırın Said 

b 11 gibi ıcvileo ve tapını · 
r 1 ~lidere Cumartesi günü Ha

il 1 • 

0~ l'll~ tı~diye kadar görülmemit 
bır cena:ıe töreni yapılmıf, 

' llerut , Hama ve Humus
~tlen heyttlerle bütün Ha-

l ııı.,, mekt•p talebeleri ve 
'r ~. bu törende bulunmuş, 
~go~ yaılariyle gömülmüş ve 

butün Hal•p çar§ıları ma-
n,,'laıueti olmak üzere kapan 

; Bıı ayın 13 ünde Nablus 

-·~· \( ın arasınrfaki yolu yapmak· 
g ' 0 •mele in bir mağaraya 

11 '
1 nıişlerdir . Bu mağarada 

~ 1 '~aşta ş~hid düşen yedi 
, 'tınin ce8•tlr>rıne ıssı gel 
·•d;r B .... b • u c sed ler ç11rume· 

, ı, •r halde ve üz rlerinde el 
'ı•I ·11 ı• ~ Ve yanlarında siliiblıırı 

r ı ~akladır . K~yfiyetıen Tür 
f nİt OosoJorlugu haberdar edil 

ıA t·ı y l istin Arapları, gcçrold 
iu~f. İıkcluinde zift varı/la
l de •utulan çok miktardaki 
,'tın gönderilmesini ve Fi 

ı~ : •hudi alımlarını protesto 
ı, Uıere İngiliz komiserinin 
kdan dönüşü günü dükkan 

S 
1 Psmışlardır . u· 

'h'1Ye parlementosunda vata 
'~l!~s!ar gurubu namına fıhri 
li~ 1 lınzasile Mııır yefdi ri

~ §u telgrafoame çekilmit 

"Habeşistanın müdafaası vf'Sİ· 
lesile 54 milleti ayaklandıran 

devletin Mısırda göıterdiği şid
det ve sertlıği bütün Suriye tak
Lih eder . Hürriyet için dökülen 
kan bir milletin istiklalini tespit 
eden kaidenin temelidır .,, 

- · Şamdaki yüksek sosyeteye 
menıup bir çok kadınlar bir iç · 
tima yaparak Mısırdaki son kın
lı hadiseleri tetkik etmiıler ve 
Nil vadisirde yapılın haksızlığı 
takbib edıci bir protesto yazmış
lardır . 

Yüzierce imzayı muhtevi bulu. 
nan protesto mektubu tayyare 
postasile madem Zağlul paşaya 
gonderilmiştır . 

- Beyrutta ktşft:dilen gizli 
cemiyet me5elesinden dolayı ye· 
ni tevkifler yapılmıştır . Bunlar 
arasında kral Faysalın adamlı -
rından Fuad Yakub M•frec,, T
rablusta doktur s.w.h lımiddıa 
ve diğer beş genç v•rdır . Bcyrut 
baıosu mevkuf avuka Kıbrıslı 
oın muvakkaten talı i f•aini iste 
mış, baro dıvaoıoda beyanatı din· 
lenıldikt~o sonra tabıiye talebin 
de isrer edılmiştir Mustantık 

henüz cı-vabını bildirm•mi§tir . 
Dığer ıaı , f an gızli cemiyetin 
ele gfçınıyen azası faıliyrtte dt
vam etmekte ve cemiyet namına 
gelen tüccari eıyayı utmak ve 
elden çıkarmak için çalışmakta 
dırlar . 

Bunların dediklerine göre ce· 
miyetin hükumeti devirm•k, ik
tidar mevkiinc geçmek, Fransız 
iotidabını kaldırmak gibi gaye · 
lcri yoktur . Cemiyet sırf mem 
-Gerisi ıiçılncıl sa/ıifede 

------------------------------------------~ 
Sivas Erzurum 

e'tıiryolunu da devletin milletten 
· QCQğı ödünç para ile başaracağı 

ı; buçuk milyon liralık 
0

ikinci tertip tahviller sa-
~:~· Müddet, 5 İlk Kanunda bitecektir. 20 liralık 
ıa,;ı kıymetindeki bir tahvil 19 liraya alınabilir. 
~ kaçırmayınız 

•• -- lı2 ilk kAnunda 
Tasarruf ve y•rli malı baftosı 

bışlıyor . Halktviode b•r ıergi 

açılscaktır. 

·-------~~----------------·· 
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-

Şimalı Çinde 
Yakında muhtariyet 

ilan edilecek 
Ankara : 25 (Radyo) - Şimali 1 

Çin muhtarıyeti şu bir kaç gün için 
de ilao edil•c•ktir. 

Yeni devletin hudutları bugün 
kil şimali Çin hudutlarını ihtiva 
etmektedir. 

Ali 

bakanımız 
şehrimizde 

Çetinkaya, iki saat kadar 
kalarak şehri gezdiler. 

~~~------·----~~~~ 

Şonsi, K~lfo gibi mühim 
merkez yeni devletio arnı11 

içiodedİT. Yeni devlelio mahiyeti 
ve güdeceii prensip komünist aleyh· 
darlığıdır. 

Ve İlbay/ık, Cumuriyet Halk Partisi 
ve Uraya görette bulundular. 

Yeni devletin şimdilik merke
zi Pekin olacaktır. Muhtariyet, Pe 
kinin 15 kilometre kadar ~imalın· 
lindaki Tunğçavda ilan cdilrcelc 
tir. 

Mısırda 

Dur.,m sükilnetlidir. 
Ankara : 25 (Radyo) - Mısır

da hafta sonu 8ükQoetle grçmiştir. 
Halk nümayişleri yerine ulusal le 
şekküllaia biyaanameleri dağı 
tılmaktadır. Liberal fırkanın be 
yannamrlerinde 923 kanuniesaaısi
aio iadesi talep oluomaktaclır. 

Çin diş bakanı 
Çindeki durum hakkin· 

da diyevde 'bulundu 

F~vzipaşa - Di1arbekir bat· 
tını törenle açmı§ olan Bayındır· 
Irk Bakanımız Ali Çetinkaya ile 
Saylav heyeti, Şurayi devlet ve 
Divanı muhaaebat Bagkanları, 
Bakanlık ve Devlet Drmiryolları 
dayre direktörleri, Anadolu ve 
Tas ajanaları muharrrir ve mu 
habirleriyle 1stınbul n Ankara 
gezetderi muharıirlerioi getiren 
hususi tren evvelki ğün eaat 12,30 
da ıehrimize gelmiş ve Bakanı 
durakta İlbay Tevfik Hadi Baysal, 
Urbay Tu ·han Bariker, C11muriıet 
Haile Partiıi Başkan Vekili Kim 
yager ve eczacı Mu8tafa Rıfatla, 
Mülkiye, Adlı ve aıke; iye day 
relrri Baıkanları, iıyarları ve kala 
balık bir halk kütlesi taıafıoılın 
karıılanmıf, ukcr, jandarma ve 
polis ve Uray zabıta müfrezeleri 
selam 'resmini yapmıt ve muzika 
selam havasını çalmıştır . 

Bakanla yanındaki zevat, kca 
dilerine tahsis edil•n busuıi oto 
mobılle doğruca Uraya gelmieler 
ve burada kısa bir müddet isti 
rahattan sonra posta, telgrı f ve 

-

telefon başmüdürlüğü için alı· 
nacak olıa şimdiki birinci 
noter lıkle Selanilc benkesının bu
lunduğu binaya ııelıniş ve burası 

gözden geçirildikten sonra ilbay· 
hjj'a ve oradan Cumuriyet Halk 
Parti8ine relmit ve buradan da 
Zabit Yurduna ııidilmiı, bir müd 
det de burada kalındıktan Jonra 
Cumuriyet alanına ııeliaerek Ata
türküa heykeli ziyaret edilmi~, 
fotoğrıflar çekilmit ve oradan 
istaayona geliniştir. 

Bakan Ali Çetinkaya ile beraber 
leıinde bolunan zevat kendilerini 
uğurlımıya gelenlerin ellerini sı
karak vagoularına binmiılcr ve 

ıaat 14,30 da hateket ederek •Y· 
ni törenle uğurlanmı§lardır. 

Bakanımız, şehri gezerlerken 
İ:bay Tevfik Hadi Baysalla Tur -
han Berikerden Bayındırlık i§le 
riae ait malumat almıılar ve Yeni 
istasvonuo aoilodeki meydanlığın 
asfalt olarak yapılması için Ba
kanlığın lazımgelen para yar
dımıııda bulunacağını vadetmif· 
Jerdir. 

Ankara : 25 (A.A) - Nanlcin· 
den bildirildiğine göre Çin dıı ba
kaaı keodiıindrn izahat isteyen 
yabancı ülkelerdeki diplomatik 
mümesıillerine şimali Çinin er
gini ğiai temin için yapılacak her 
teıebbüse Çin hü~umetiain asli 
cevıp vermiyeceğini bildiımiştır. 

italyada benzin kıtlığı 
Hükumetin duruma karşı koy. 

mık için elınden ne geli11e yapa
cağı söyleniyor. 

Hükumet, otobos ve otomobil servis
lerini bile azaltmağa mecbur oldu 

ivanof 
Habeşler, Makallenin bati güne

Yeni Bulgar kabinesini yinde önemli taarruza hazırlanyor 
teşkil etti Aokara : 25 (A.A) - Adisaba- yan mevzilerine gec~ hucumları 

Ankara : 25 (AA) - Bulgar badan bildirildiğine göre dünden· yaparak hırpalamağA ve İtalyan· 
kabinesi ıatıfA etmiş ve dış bakan beri Hab · ş kuvvetlerine mensup larıa er7ak ve mühimmat irtibJt-
Köse lvanof, yeni kabin.yi trşkile mühimce mefrezeler g.,ek ıimal larıaı kı smeye başlamıştır. 
m•mur edılmiştir. ve gerek c- .. np cephesinde İIBI Şimdiy~ kadar TT şler fıl a 

- vında kullanıl•n örtülü hendekler 

l·ska""n kanununa go""re vasitaıiyie v~yabut gönüllül.rin 
ş&hsi fedakarlıklarıyle yirmi dört 
hilc11m tankı ele geçirmişlerdir. 

Türk kültürüne bağ ı olmıyanlar icin 
• 

lüzum görülen tedbirler alınacak. -----···----
Kamutayca kabul edilen yeni ı ı.ında lıarsı , askeri , siyasi, 

ıskaa kanununun bazı önemli , içtimai sebeblere lıl::ıım görıi/erı 
hükümle.ini aşağıya madde mıd· ledblrlerln aiıııması doğrudan 
de hulasa ederek alıyoruz . doğruya iç bakanlığına ali olacak-

Türk kültilrüne bağlılıkın en lır · 
büyük delili , bılhassa Türk dili 3 - Türk teba,.ndao olupta 
konuşmak olduğuna ve Adına· Türk lcültürüoe bağlı olmıyan gö 
mızda bazı toplulukların Türkçe çebe ve aşiretler ferdı(erinin ica· 
drn başka dil konu~mayı itiyad ba göre hudut dışın& çıkarılma-

edinmiş bulunmalarına binaen sına ~ıhhıt bakanlığına malumat 
bizitu için ayrıca önemli olan verilmek suretiyle İç bakanlığı 
bu bükümleri her yurtdaşıa, bil- salahiyettar olacaktır . 
ha.sa Türk dılini ihmal edenle 4 - Türk tabiiyetindeki gez-
ıia dikkatle okumalarını tavsiye Gerisi ıiçıirıcıi sayfada 

İmparator; Alman babcr alma 
bfüosunun aylarına Habe§ kuvvet· 
!erinin p ek yakında büyük mik 
yasta haıekete g•çecekledoi ıöy· 
lem ' ştir. 

Arıkara : 25 (A.Al - ltalya
dn 1901 den 1914 ~kadar sınıfla
ra measüp ve henüz askerlıklerioi 
yepmış olanların tekrar muayene· 
!erine bışlınmıştır. 

Aokara : 25 (A.A) - Vışinğ· 
tondan bildirildiğine göre Ameri· 
ka deniz dairesi, lıalyaya gemi ıa
tılmasını yasak ttmiştir. 

Ankara : 25 (A.A) - Brük
ıelden bildirild ğ ,. 'göre ulualar 
hukukunun mubafazasilr Lmtşğul 
olan parlamaoıoı., koafeeanaı, 1-

- Gerisi ıicıincıi salıif ede -

flabeşistanın 
. .. .. 
ıç yuzu --

Afrikaaın Şimali §"ki köşe
sioe sıkı§an bu memleket bir ko 
luaa cehen nemi, öteki koluna 
ceııaeti takmış son d<ırece dikkat 
değer bir ülkedir. 

Eşsiz güzellikleri ve feyzübe
reketi, özel nimetleri kucağında 

toplıyan cennet kısım)aJının ya
nında korkunç ve müthiş cehen
nem kısımları çok küçük ve e
hemmiyetsiz kalır. 

Bu dünya cennetine kavuşmak 
için evvela o korkunç cehenne
min bütün uablırıaa katlanma · 
yı göze aldıran tacsız Roma 
İmparatoru ve scrgüzeştcfi Ka 
ra gömleklileri o hayal cenne 
tinin tatlı rüyasiyle zehirli gayya 
lardan bulutları toslayan ucsuz, 
bucaksız dağlara ıaldıra dursun 
lar; biz Habeşio gözleri ve gönül 
leri kendine çrken güzel ve zen
gin varlığına kuşbakışı bir göz 
gezdirelim: 

1- Habeşlerin "Kulla,, de 
dikleri alçak kısım sıfırdan baş

layıp nihayet 1800 metreye kadar 
ynkselir. 

Buralarda sıcak derecesi ıon 
kertededir. Cehennem kısmı bu 
rasıdır. 

Zehirli hı§eratın, muzır hay
vaolarıo, müthiş yılınlarıa trblikeli 
ıuların yuvası bu havlidedir. 

Harrar, K.fa, Badito, Sidayo, 
Şangolhd memleketleriyle orta 
derinlikteki vadıler bu kısımdan 
sayılır. 

Butalarda alçak kısımlar ve 
vadil .. r boğucu derecede sıcak 
ve bunaltıcr derecede rutubetli
dir. 

Buranın yüksek kısımlarında 

Mısır, Şeker kamışı, üzüm ve her 
türlü meyve, sebze, )atik ağacı, pa
muk, çivi<l, safran, muz, demir . 
hindi, zamk, kahve, hurma ve ba
zı tıb nebatları yetişir. 

Hezaran ve Hind ormanları 
da vardır. Diğer her nevi ağaç 
ormanlaıi da çok ve ağaçları yük
sektir. 

Bu ağuçların en büyiik kar 
getiren ve dünya piyasasiylc re· 
kıbet rden mahsulü kahve ve pa 
mukt11r 

Ilıyval:.ırına gelince, hemen 
h., mahluk ~ardır: 

Fil Gergedan, Su aygırı, ya 
ban domuzu, Aısl•n, Puı, Sırt

lan, Zurafa, Ceylan, Maymunun 
hrr cinsi, yabani Manıia, yabani 
E,ek ve sair yabani cinslrr dolu
dur. 

2- Orta kısım dedikleri (Vu
yina - dPga) mıotakası Habeşis -
tanın ve dünyanın en güz.) cen
netidir. Yüksekliği 1800 ile 2400 
metre arasında olan yerlerdir. 

En mübim me•kiin yerleri ve 
en sıkışık halk kalabalığını taıı · 

yan yaylalırın çoçu buradadır. 
Bu mdmlekette daill'i bir ilkba· 

har havası büküm sürer. Havası 
sağlam, suları güzel ve bol, ber 
türlü mahsulü son derece bereket
lidır . 

ed c r iz : ------------------------------------------·----·----") Bu mü ha rek topraklardan yı I· 
1 - Yalnız Türkiyede yerleş· r 

5 
da üçodefa mabsul alınabilir. Gö-

mek maksadiyle dı,ardan münfe- 3 gün sonra renleıi kendine bıyran eden bir 
rideıı gelmek istiyen Türk soyun- düııya cennetidir. 
d~n meskun veya göçebe ferdler, Üzüm, portakal, limon, ıeftali, 
sıhhat ve içtimai muavenet bakan l•k. l kJ k • kaysı ve sair meyvelerin dünyada 
lığının mutalaası alınmak sure ı ten er e i ö üz ve camus ara- en nefisleri, z•ytun, kahve, tütün 

tiyle iç bakanlıkça kabul edile- baları yasag"ı başlıyacaktzr. gibi Avrupanın cenap nebatları 
cektir . feyzli bir sorette yetişir. 

2 - Türk kültü üoe bağlı 
olmıyao göç . belerin milli sıaıılar 
dışına çıkarılması , Türk /oillıi· 
rıirıe bağlı olmayan veya Türk
çeden başka dil konvşarı/ar /ıak 

Ş d 'd d •• k l k/ b Zeytun ağaçları büyük orman· ;m ı en orf le er e İ ara a lır halindedir. Meraları pek çolc, 

edinmeli. pek güzeldir. Ehli hayvanları em· 
salsiz<lir. 
-Lıilfen sahifeyi çeuirlnlı-

• 
• 

• 
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Stadyo~ kupası ,.;~çı 
l'ftrk 'S6ztı 

Tüze ışyarlan 
için bakanhkca yeni 

şartlar kondu Pazar günkü maçta Adana Yurdu 
3-Mersin Yurdu 3 berabere kaldı. Tüze Bakanlığı mahkemeler· 

de ve adliye dayrelerinde vazife 
görmekte olan başkatip, katıp ve 

Şehir alam komıte heyeti ta· 1 
rafından ortaya konulan kupanın 
ilk oyunu Pazar günü alanda Met· ~ 
sin .Yurdu - Adaoa Yurdu ara-
sında d vam etti. Havanın bulut· 
Ju olmasına rağmen spora heves 
kar olan halkımız oyun saatintlen 
evvel alanı doldurmuşlardı . Her 
iki takım çok ku\'vetli olduğu için 

seyirciler neticeoio ne olacağını 
müoakaşa ediyorlardı . Ve mü na· 
kaşa etmekde_ de hakları vardl . 

Geçenlerde İstanbul takımlarından 
olan İsianbul spoıla 3 - 3 lterahe· 

re kalan İdman Yurdunun bu.Mer· 
sirıli takım karşısında ne netice 

alaeağı hakikaten merak edilecek 
bir mevzudu . 

Maç saati gelioc.e her iki ta 
kım halkın alkişları arasında ala. 

na çıktılar . Oyun, orta erliğe Be· 
çilen Rıgıp Maden oğluouo ida
resinde beşledı . İlk akını Adan~ 
Yurdu yaptı . Bu akın .Mersin 
Yurdu kale bekleri hrafındao 
kolaylıkla geriye döoderildi . 

Bu akınlardan sonra Mersin 

İdman Yurdu güzel anlaşarak 
Ad.ı10a Yurdunun kalesine sık 
sık iniyordu Fakat Mersin Yurd 
larıoıo da bu cnişleri neticesiz 
kalıyordu . Bu sırada vaziyeti ryi 
kavrayan Adana ldman Yurdu 
sağ ve soldan Mersin kal~sioe şut 

ai.ıyordu . Netekim , sağdlin ge· 
len topu solaçık Kadri yerinde bir 
vuruşla 28 inci dakikada Yurdun 
ilk golü olarak ağlara taktı . 

Alan bravo sesleriyle inliyor
du . Fakat ııe olursa olsun bugüo 
Adana Yurdu beklenen oyunu 
oynayamıyordu . Buna nazaran 
Mersinliler <laba güzel ve eyi oy

nuyorlardı . Adana Yurdu bir 
aralık keodioi toplayarak aağaç.ık 
Edibin ayağı ile ikinci golünü 
kaydetti. Şimdi Adana Yurdu 2 
Mersin O. 

Mersin Yurdu bir kaç t~hli · 
keli akınlar yaptı ise de atttkları 

şut avutla ueticcleı0iyordu . Az 
sonra orta düdüğü birinci devre· , 
oin bittiğini ilan etti . 

15 dakika soluktan sonra or
taerinio düdüğü ikinci devrenin 

haşlaoman içio oyuncuları ça 

ğırdı. 

Oyun başlar baılamaz Mersin- mübaşirlerle, yer.iden bu gibi va-
lilerin beraberliği teqıin için en zifelere alınacakların tayinleri 
son enerjilerini sarf etmekte ol· arasında bilm,.,leri lazımgelen ma· 
duğu gözden kaçmıyordu . Buoa lumatı göıderen bir genelge ha· 
rağmeo Yurdlular da dde ettik- zırlamıştır. Buna göre : 
ieıi kalibiyeti kaçırmamak için A - Yaya ve süvari mübaşir · 
eıı son hızlarıoı vermişlerdi. Mer- (er hukuk usulü muhakemeleri ka
sinliler Adana Yurt!u kalesi önün-' nuounun teb!iğat kıımuıa aid bü 
den ayrılmıyorlar ve sık sık ıut kümlerini bilecekler ve tcbliğat 
atıyorl .. rdı . 18 inci dakikada işlerinden doğacak hallerde ka 
.Mersio ldman Yurdu ilk golünü ouni şartlara aid bir zabıt vara 
kaydetti . kası tutabilecek kabiliyette ola .. 

Yine saba alkışlarla inledi . caklardır . 
Bütün Yurdlulıır vaziyeti koru- B - BDşkatipler ve katipler, 
mak için müdafaaya çekıldilerse el ile bir dakikada yanlışsız ve o-
de netice alamtyorlardı . Az son kunaklı olmak üzere on iki keli· ' 

ra Mersinliler orladeo yaptıkları me, makioe ile dikte ettirildiği 
bir hücumda ikinci golü de kay- takdirde yine yar.hısız olmak üze· 
detti. Artık beraberlik temiu edil- re dakikada 30 kelime , dikte et· 
mişti . Şimdi her iki taraf gali. tirilmeden olursa 25 kelime yaza-
biyet golünü yapmak için uğra· bilecek ve daktilo ile yazılmış bir 
şıyorlar. Fakat top mütevazin bir yazıyı dakikada 85 kelime olmak 
oekilde ortada dolaştyordu • Bir - üzere süı'atle okuyabilec•· k kabi · 
an içinde Mersio Yurdu Adana liyette olacaklardır . 
Yurdunun kaleıi öuüode yaptık· Ayrıca harç kanuoundan so 
ları sıkışık bir vaziyette Adana rulacak suale cevap verebilecek 
Yurdunun beki Zeynelin lüzum· derecede bu kanuou bitmeeri ve 
ıuz bir çıkışı penaltıya verdi . icra kanununun da umumi balla· 
.Mersinliler penaltıyı çekti ise de rını ezberlemelt'ıi, müddeiumu 
avuta attı. Adana Yurdlulara bu milik, sorgu hakimi vekilliği ve 
büyük tehlikeyi atlatmca sevinç· noterlik işlerinden umumi malü· 
teo birbirlerini öpüyorlardt . mat sahibi olma'arı aranacak • 

Mersiolileı· vaziyete daha eyi tır . 
bakim olarak Yurd k1tlesi önün· 
den ayrılmıyorJa,dı . Bu anda 

Yurd kalesi önünde yine Yurdlu· 
larıo bekleri taraftndao yapılan 
bir hataya tekrar penaltı cezası 

verildi . Mersinliler güzel bir vu. 

ruşla üçüocü gollerini kayd~ttiler. 
Oyunun neticesıoe az kalmıştı. 

Adana Yurdu galibiyetten mağ· 
lfibiyele düşünce bütün kuvvetle 
rioi öne alarak Mersin kalesine 
hücum vaziydinde iken Rdık top· 
la kaleye doğnı girerken Mersin 
beke Ali tara fındao lüzumsuz bir 
beki hakem penalt cezası verdi • 

Bu penaltıyı Adana Yuıdunun 
sağaçığı Edip güzel bir vurutla 

ağlara tıktı . Bir dakika sotıra 

ortaerin düdüğü oyunun bittiğini 
söyledi . 

Oyuncular hakkiodaki sözü

mü başka bir güo yazacağım 
Oyun çok samimi geçti. 

M. Gören 

Memuı (arın ter hl erinde bu 

noktalar gözöoünde tutulacaktır. 

Namzet olarak alınanlarda da bu 

şart aunacak, diğer ~anani ~art
ların beraberinde olacaktır . Di
ğer memurlarla beraber Tüze Ba
kanlığı memurlarının da bir ıicili 
bulunacak ve iş kabiliyetleri not 

edilecektir . ı 
Memurlara bu şekilde hazır. 

laomalan içio 2 •Y müddet veril
miştir . 

Bu müddet hittikt~n ıoora, 

Tüze B•kaulığı ispektörleri tara
fından bir kontrol yapılacak ve 
bu kontrol neticesinde arandan 
hu vasıfları göstermiyeoler hak· 

kında kanuni muamele tatbik edi· 
lecektir . 

sizliğine silahlanmak yükümüde 
kaldık . ., 

Silahlanma yarışı barba mı , 
sulha mı varır? 

Bu saçma ve esaaıızdır. Bu 
değerli hükumet, yeniden iktidar 
mevkiine gelir gelmez tatbik edil 
!llek üzere bir g~mi inşaat prog 

ramı hazırlamıştır. 

Zateo, konferans daha top
lantı halindeyken biz, deoiz silah· 
lart bütçesini 10 milyon, bütün 
silah büdçesini de 20 milyon ar
hrdık· 

lerio müsavi bir nlsbette silahlan~ 
ması gerek bulunduğona bir işa
rel tir . 

Musolini ; iogiliz ulusal bükfı · ı 
mt'linin silahlanmak plamnı bü 

yük bir sevioç ile karşılamıştır . 1 

Çünkü lıu , kendi hareketlerine ı 
güzel bir bahane olarak kullaoı 

labilecektir . 

İngilizlerin ortaya l1J attığı bu 
şekıl deniz silablarınd8 bir silah

ı lanma yarışını vadetmektedir . 

Dah11 geçen baharda beyaz ki
tabı çıkarmamız , Hitlere silah· 
lanmak veıile ve bebanesini ver · 
mi~ti . 

Musolıninio ağzı dHi olan 
Gayda diyor ki : '" Şimdi anlıyo 

ı uz ki Uluslar Sosyetesinde üye 

bulunan bütün milletlerin ödevi, 
sosyeteye karşı olan yükenlerini 
yerine getirmeğe muktedir bir ha· 
le gelebilmek içio silahlanmaktır. 

Britanyanın silahlanması, u
luular sosyetesi andlaşruasrnı sağ· 

lamlaştırmak istiyen bütüıı üye. 

İnsan bunları okurken ağzı 
sulanıyor, başı dönüyor, Muz, 
Anırnas ve envai baharatlı cennet 
meyvelerioıo ruba yayılan koku 
suyle tatlı bir scrlıo~luğa tutulu
yor. 

Acaba .Musoliniyi bütün ka
inata meydan okuyarak hutalara 
saldırtan hız bu müthiş eerboş
luktan mı geliyor? 

Bu sözlerde hakikat yok de
ğildir, Silahlanmanın karşılıklı ol· 
mamasma imkao yoktur . 

Bu takdirde rekabet baş gös 

terecek ve her devlet, güvenliği , 
ötekilerinden bas!cın çıkacak ka
dar silahlı bir bale gelmekte ara 

yacaktır . 
Bu suretle bir çok milyonlar 

harcaoecak, Dt t cede ne bir mil 
let , bir arpa boyu daha fazla 
ğüvenlik içine girecek , ne de 
Uluslar Sosyet•si b ir parça lcuv · 
vt tlenebilecektir . 

Bu gidiş , faydasız , hatta teh
likeli bir gidiştir ki bunu Baldvio ile 
arkadaşları ortaya çıkarmı§lardır • 

Bu baıehte şöyle bir bahane 
uyduruluyor : " Fakat biz başka 
türlü hareket edemezdik . Biz, ei
labsızlanmeğa çalıştık . Lakin beş 
kalara buna yanaoamadılar. Bütün 
g;ıyretlere rağmen akamete uğ· 

raması üze rioedir ki biz, yeniden 
men kod'!ransıoan muv ffakiyet 

Cenevrede İngiliz deltgeleri, 
konferaasın esas toplanma sebebi 

olan silahları muayyen bir ııisbet 
içinde azaltma planını reddetmiş
lerdir. Buna az çok hayret etmek 

liizımgelir. 

Şuraya hükumetin konff'rasta 
kırmış olduğu silah rekor liste· 

sioi kaydedelim: 

Orada Lütün masraf tahdidi 
ÖnArgelP-rirıe itiraz edılmiştir. 

Orndı:ı filoların tahdidi önergesi 
red ledilm;ştir . Mıırp g ... milerinin 
kaldır.iması önergtlsİ kabul edil · 
memiştir . 

Orada Huwr'in filoları üçta bir 

nisbetinde indirmı>k hususunda 
ileri sürmüş o'duğu fikir üzerinde 
sabotaj yapılmıştır. 

Sözün kısasa , lngiltt:re, Cı:ınev
rede deniz sildhlarının azalması 

için alınmak ist.:ı nilı>n bütün ted 
birlerin önüne geçmiştir. 

Dörl senedenberi hükO.met, mas· 
sif bir sil:ı blo.nma için lbımgelen 

hazırlıkları yapmoğa devam et
miştir. 

Şimdi , zaman gelmiştir . Eğer 
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Şeblr Dayakları 
'' T unadan ba 
lsmail Habibin 

eseri 

Kömür meselesi 
flçelerden kömür gön
derilmeğe başlandı 

Şehrimizde sGn günlerde or 
tada hiç hır sebep yok iken bir 
kısim rsnafın kömür ve odun fi· 
atlarmı birdenbire yükselttikleri
ni ve bunun üzerine İlbaylık ka. 
tiyle urayın öoemli tl'dbirler al. 
dığı ve bu cümleden olmak üzere 
llçeler urbaylarına kağıtlar yazı- 1 

!arak Adaoaya kömür göoderil · I 
mesinin istendiğini yazmlı2tık . İ 

Bıbçe urbayından oraya ge- ı 

len tabriratta bir vağoo kömilıüo 
hemen yola çıkarıldığı ve diğer 
vagonların da bir iki güne kadar 
göodr::rilmek üzere bulunduğu ' 

bildirilmiştir . 
Diğer İlçelerden de bugünler

de fazla mikdarda kömür gelecek 
ve kışın ber hangi bir buhranın 
olmasına asla mllsaade edilmi
y,cektir . 

Köylerden ve llçt!lerden de 
çok mikdarda odun getirilmesi 
için orman :dayresinio köylüye 
azami surette yardım etmesi içiq 
tarım bakanlığından bugünlerde 
bu dayreye emir vermesi bekle· 

niyor • 
Bu suretle gelecek odun ve 

kömür fıatlarıoda yarı yarıya bir 
düşüklük olacağı beklenebilir . 

İlbıylık ve uray ihtikara mey
dan verilmemesi için her gün 
şehirde incelemeler yaptırmakta
dır . Fiatlarda ihtikir yapacak 
olanlar mahkemeye verilecekler -

dir • 

Müdürler encümeni 
toplandı 

Müdürler encümeni, dün öğ 
den sonra ilbay Tevfik Hadi Bay
salın ba~kanlığıoda toplanmış ve 

ilimizi ilgil endireo mesele üzerin

de görüşeıek kararlar ver .aittir. 

Köprü köyünde 
Ağaçlama işine büyük 

bir önem veriliyor 
•• Q .. 

Köprü köyünden aldığımız 

bir mektupta tarım dirddörü Ali 
Kemslın, . köylerioe giderek Önce
den gönderdiği muhtelif cinı a 
ğr.çların dikilm. sioe cezaret dti 
ğindeo dolayı kendisine teşekkür 
edildiği ve yeniden meyveli fi· 
danlar gönderilmesini rica etmek 
tedırler . 

Profesör Yansan 

Şebiıcilk uzm.hıı profesör 
Herman Y aDsen, cumaretesi gün 
kU akşam treoile Gazi Antepten 
şehrimize gelmiş: pazar ve dünkü 
gün şehrio muhtdif yerlerini ve 
bu arada ıivil uçak ve koşu aloo
ları yapılması lazım gel~n yrJleri 
incelemiş v., dün akşam trenile 
Musine gitmiştir. f,ofesör Yan
sen, Mercıın v~ Tarausta iki gün 
kadar lralarek tebdınize dönt'cek 

ve bir kaç gun daha incelemeler
de bulunduktan sonra Aokaraya 
gidecektir. 

Ruam mücadelesi 

Ruam mücadt"lesinc şehrimiz 
de önemli bir surette devam olun· 
maktadır. 

milli hükOmet , kazanacak olursa 

İngiliz uçağı 

Havanın müsadesizliği 
yüzünden İstanbula 

gidemedi 

Evvelki glio sabableyio saat 
sekizde bir İngiliz uçağı gelerek 
uçak alanına iomiştir . 

S. H. U G. markalı, tek sa 
tıblı ve bir motörlü olan ve bir 
İbgiliz teğmenioin kullanmakta ol 
duğu bu uçak ötey gün sabah
leyin Bağdaddan kalkarak Ha 
lehe ve oradan da şehrimize gel · 
miş ve buradan beozin aldıktan 

sonra İslanhula gitmek üzere sa

at dokuzda havalanmıştır. Uçak· 
cı Silifke ile Karamin araaroda 
havanın çok fena olduğunu göre 
rek ilerliyememiş ve saat oo iki · 
de tekrar şehrimize dönmek mec 
buriyetiod~ kalmtştır. 

Uçakcr, hava mü-;ait olduğu 

taktirde bugün saat yedide lstan· 
bula gidecektir. 

Varın Racazau 

Yaran Ramaızanın ba§laoğıcı 

d\r, Bu gün öğleden •oora ikindi 
vaktıoda Uray :tarafıodan üç top 
attırılarak Ramazao ilao edilecek
tir. 

)ftar, sahur ve imsaklarda ber 
güo saat külesiudeki düdükle bil
dirilecektir. 

Ücretli memurların 
maaşı 

Ücretli. memurların son teştio 
maaşları pn,enbe günü verile· 
cektır. 

Kadastro hakimliği 

İlimiz kadastro komisyonu ha
kimliğine Aydın Kadastro komis· 

yonu başkanı Cevdet ataomıı 
tır . 

Beraet etti 

Sahtekarlıktan suçlu Dörtyol 

ilçesi eski tapu memurlarından 

Feridin ağır ceza hak yeıinde 

devam elfeo duruşması düo bit 
miş ve Camuriyc:t genel savaınan 
lığının iıttği mucibince her.eti· 
ne karar verilmiştir . 

Çakı ile yaralamış 

Rt-şatbey uramınfo İş fubrıka
sında çalışmtıkta olan lla-ıim a• lın

da hirisı bir ekmek poylaşması yü
zünden çıkan kavga sonunda Mus
tafa adlı birisini çakı bıçıığıle ya
ralıya rak kaçmıştır . Haşim zabı

taca aranmnktadtr . 

Sadık bir hizmetçi 

Geael ev kadınlarından Et 
hem kızı Hikmet , karakola baş 
vurarak yanında hizmetçi olarak 
çalışan Eov rin kendisine ait on 
lira parasıyla otuzbtş lira değe

rir.deki ahun bıleziğini çalarak 
kaçtığını şikfi et etmesi üzerine 

Enver yakalanmış ve çaldığı pa· 
ralıula bilezik meydana çıkarıl · 

mıştır . 

bir --Yakın yıllarda seyaha 
yatına bizden de hususi 
met ve itioa gösterilme -
dı . Epey eski bir mazi 
tanınmış bir kaç ' seyah 
müstesna, soo zamanlar 
kütüphanelerimizden bu 
lerio yokluğu büyük bir 
halinde hissediliyordu . 
" Exotisme ,, in san'atı 
lunda büyük Lir önem ıc; 

bir devridı-; tamamen m 
yarların değilse bile, biç 
biJineo fak at hizdfto uz 
yerlerin bayatı, rengi, k 
kında bir şeyler göster 

ufuklar açao yazılara ibl 
sediyorduk . 

Rahmetli Ahmed 
"Fraokfort seyahatname 
Falıh Rıfkı Atay, " Deo 
" Taymis kıyıları ,, gibi 
le gözlerimize yeni uf 

mışlardı . 
Yezılui, zarif - ve 

beraber - çok sağlam 

hun mahsulü olao, ıüzül 
desi bizi zevkle sürükle 

Hııbip, " Tunadan batay 
kitabile biz" bu 111bada 
değerli bir eser vermiş 

"Tunadan batiyan ; 
bibin garp memleketler 
gezintileıine ait intibalar 
ediyordu. Tuna kıyıları 
şırken, bir taraftan bize 
t.n güzel ,köşelerini -
yapılmış - muvaffaki~ 

tablo halinde gösteriyor 
raftan da, lıüyük ve şe 
mizin o yerlere ait ye 
çeviriyor. 

Budapeşte de, Viy 
musiki ve raks tehirleri 
hünerli kaleminin reb 
dol&şiyoruz .. 

Sonra bize Berliniı 
köşkü», düoyanın en bi 
vanat babçele:-indeo biı 
yu tanıhyor.Bu yapı ve 
şehrinin en belli başlı 1 
lerini gösteriyor. 

Ve sonra Paris!.. dü 

güzel, en f'empatik şe~ 
parkları, bahçeleri, orm 
yatı! bütün bunlar, «Tu 
tıya» isimli eserin yııprı 
kitap sayfası olmaktan . 
bir albüm yaprağı hali 
yor .. 

İsmail Habibin hı 
ta rııttığı yerler arasında 

güzel mük11yeseler de • 
Beı Jinle Pıuisio mükaye 

dan birıdir .. 
cTunadan batıya>ı 

kaada basılmıştır. Adı 
lere ait res;mlf'r sayf. 
serpiştirilmiştir. 

Yetik bir kitap hı 
ve 253 sayfadır. Okuyu 
- biç çekinmeksizin 
edebiliriz. 

------··----ı 
Bıçak taşıdığ 

Eski istasyonda 

mfücü Mustafa oğlu R• 
rirıde bıçak taşıdığı 

alanmış ve hak kında za 
muştur . 

~-------------------' 

Ocak 

İkinci teşrin 
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27 

C. H. Partisi 

kongrelerine faali: 
devam olunuyor. 

Gün 

Salı 
Çarşmba 

Saat 

6 
6 

Kongıesi yepı 

Nacarao 

Kayalıbaı 

o zaman bu büyük silahlanma 
proğramı geniş mikyasta tatbik 
alanına girecektir . Onun üzerine 
silAhlanma ynrışı bal)1ıyacaktır . 
v~ biz, pt-:k iyi biliriz ki silahlan· 

ma yarışlAn barış ile değil, harp 1 

ile biter. «DEYLİ llERALD» 111------------,----------' 
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""" ' ,, 
ıel Bulduğu iş 
debi-

k y· 
ıışıaıı · 

eıbiP 
aı:Pe • 

k•dıı' 
s der 
o~hık 
lbolı.İı 
er kO' 
andığı 

ul di· 
ınıı:tS• 
olıO 

b•~ 5U 
}'eııi , . 

ç bJ5 

lııı b e§ yaşında :vardı , çok 
r~~iyet ve ıztJr• p çektiği için 
atı besi ve güzelliği kalma. 

1 ~~ına yine ihmal edilebile· 
'
1
.1 ıJcğılrli . Kumıal saçları 
,~. 

1• gı kalmamış yanıklarına 
oı, .. 1 .. go gc veriyordu • 
.a~ıverde yakıo mavilikteki 
rı b . şe \' et manasını geybet-
•ıısanda rikkatle karıtık hır 
et Uy:ındıııyordu . Zeziflik-
tlırı s ı · · 1 •· -

1 ı ınmı~ o an yuzun-
t~edtfüt ve çekingenlik oku

tı • 

l'b 1 I'\ ~~t ve feliket vücudunu 
g •çın boyu haddinden fazla 

~ gihünüyordu · BeJli idi ki 

4tıı ve kim bilir, belki de 
kç Beoe evvel çok güzeldi . 
•sırgalann arasında euııl

~ Ve kavrulmamış olıa, şim-
c .. 

Ilı 0cıilnde diz çökülecek bir 

1l •budesi ola bilirdi • Hatta 
1 

' 8hat yüzü görse , şöyle bir 
{ Yese, içı~, düşünmeae , 

1 
6111

t geleb• Jir, bir çok genç .r, 
~ ta§ çıkartacak şahane bir 

e 01•bilirdi . 
~ııu · kendini bilenler, göreo
'0Ylüyordu , Yoksa Nadide 

~·leyler düşünecek halde 
d~· · Amansız bir maişet der-
~ Uınıüştü, hiç kimsesi yok· 

1.aııtdıklarında, bildiklerinde 
it ııfıtile güolerioi, hafta· 

'dgeçiriyor, fakat öyle sıkınh 
c yaaamak ta oou büıhü •r :ı 

~· ıtiyordu • 
ıt Süo ıazetelerde tövle bir 

~ ~kudu : 
L){EBBlYE ARANIYOR 

t~ltı Yatında kimse iz, fakat 
lıı h" k b' •b . ır çocuğs ba ·11cak ır 
hıYe aranıyor . Türk ve İs · 

~~llıaaı ıarttır . fl'ahsil dere

~aları dikkate alınmıyac11k
kunıa, yazma bilmesi kafi-

~ııı 
iUo maaşlar da Vt'rihcek· 

laı· 1P olanların " ..•... ,, ye r,c 
ıı~a•tları . 
'•rli§iiııdü, taıındı, müracaata 

t· "erdi . 
1 ~er kendisini alırlarsa liem 
ttten lcurtulacak, bem de da-
~ 'Yhkkeo kaybettiği Veda
lı l'erine bir çocuk ıahibı ola ... 

~ . 
1 :~ide timdi küçül< Ayasof 
ti 1~ 'vde bulunuyordu. Arif, 
ıııı;? 1 Yeliğioi • ldığı çocuk en 
~ 1 ~eydi! Gün görmüş, elli 
ltı~ •nıcası l\labmut da iyi 
~ 1, 

~/le, evde, hem eşçılık, hem 

1 
0 ı '~llletçilik eden Aayşe kadın-

iııd' •' • ka kim e yoktu. Nadide, 
ılo 11~f' ~d lnürthbiye değil, ayoi za-
1 tO'. a t . h 

r 
~i _vıo anımı olmuştu. 

dltıdı e ki günleri gözünün 
(1 ~ eı:ı geçiyordu. Kocası Şefik, 

dl' ' 1
t ııdamdı ! Bulgarlar "Edir· 

:~~ girdıkleıi gün kabbtce 

1• ~t:ıcrek öldürülmüş, !teodisi 
~~~d, Uç aylık Vec.ladı kaçar · 
., ır kurşunla yaralanm ı~t., 
C81111 bilmiyordu. 

1 Ôıij ~ w k <l • 
~ ır b ou açt•gı zaman en ısı · 

!,t astahauede, tanımadığı in-
ı.. •rasında "Ç talca da 
'llU~t ' " ~ ll, 

tı~tsıı olrnuş da buraya kadar 
1 Ilı. 

~ t ışti? YaHUsu Vedat ne-
& ltıniıti? 
llnı · 

~ ~ •yordu, Lu eualJerice ce 
~'en c.Je çıkmıyordu ... 

!')lira •• b" . d .. , 
t bast h' gunüo 1110 e ı1yı r~e ~tlrıı· • anedeo çıkmış, stanbu 
lıı· 1fli. Ne kocasıaın, ne ken 

IQ k• 
l td •nısesi olmadığından, il· 
~, ~Ctk yeri yoktu. E ki ana, 
tlik 0atlarrnıo, yahut keodi 
,, 1 arkadaşlarının yanında 
'" ı_. 1 "'O>İ iade be§, kimisinde 

on beş gii 11 geçirerek yaşayıp git
mi~, fakat iıtırap ve mihnet içinde 
çökmüştü .. 

Tam be§ s ene hayatı böyle 
geçmişti. işte şimdi bu sefaletten 
kurtulmuş, rahata, bıızura kavuş· 
muştu. 

* 
Aradan seneleı geçmişti. Malı· 

mut, Arifiı:ı amcası hastalanmış· 

tı, gittikçe ağırlaşıyordu. Bu iyi 
kalpli adam, ölümün kendisini 

artık bırakmıyacağını •nll\mış ol
malı ki mahallenin ileri gelenle 
rini çağırarak onlara vasiyetlerini 
söylüyordu: 

- Ben öıdükten eonrı, vasi
yetnamem kütüphanede elbette 
bnluoacaktar . Onda yazdıklarım 
dogrudur ve orada yazdıklarımın 
yapılmusım aiz de trmin ediniı. 

Yoksa komşuluk hakkımı helal 
etmem .. 

Bu evi. beı bin lira tutan ser
Ho:tlmi , bütün rşyamı, kitapla 
rımı, her §"'yimi oğlum Arife 
bırakıyorum . Süd annesi öldük 
teo soara gel,.11 N~dide hRoım · 

l• daha iyi anlatıp hoşlaştılar . 
Aılab keodisioden razı olsun , 
tam bir analık ediyor . Arıfin 

orıdan, onun Ariften ayrılmasını 
istemem . Ana- oğul gibi yaşa· 
yip gitsinler ... 

Sonra ... Bu bakikatıo da bi 
linmesi latım .. Bcıki asıl an 
nesini, asıl babasını bulur . Arif, 
beoım hiç bir §eyim değildır . 
Benim kardeşim yoktu ki amu
craı olayım .. 

Hayır ... Beaıi daha çok sevsin 
berkte de öyle bilsın diye Arife 
"birader zadem., demiştim . Ha
kikatta iıc o , "Edirn~,. bozgu· 
gunda aoaeı, babası gaip olan 
Lir zavallıdır . Onu ta oradan İe
taobula , gctireo mubecirlerden 

aldım, süt anne tutarak büyüt · 
tüm ... Sonra da Nadide geldı .. 

Aldığım zııman Arifio boy 
nunda küçücük hır muska var· 
dı . O kaybolmasın. Oou da kü· 
tOphaoede vasiy d namemin ya
nında bulac a ksınız ... 

1adide hem ağlıyor, hem ee· 
viniyordu .. 

Mahmud bey ölmüştk . Boa• 
ağlıyordu . O ne muhterem, o ne 
iyi kalpli adamdı 1 

Küıüphııned~. Mahmud beyin 
v.siyetoaml'si yanında bulunan 
muska , üç aylıkkt!D V ~dadma 
"Edirne,, de kroıuli elile taktığı 
muska idi . Çocuğunu , öz evladt
nı bulmiiştı• 1 3una s .. viniyordu .. 
Bu ne umulrrıaz t ,•li , bu ne cıl · 

vei ilAbi idi . 

Memduh 

Hanano öldü 
- Birici sayfadan artan -

leketiu tiiccaıi ve iktis;adi kal
kınmasını düşiinmr kte ve huna 
çalışmaktadıılar . 

- fraktan ç ı karalıp C..:z ı re Ji . 

vas na yerll'ştııilmekle olan Asu
:ileıin liva dıtlıil i nde ikamet ve 
zireatların11 t ıı bsis edilen hu<lud 
bariciuc çıkmaları menedılmiştir. 

Bazı r baba binat!n çık a c:ık o 
lanlaııo ellednde t' Wtıiyet umu· 
miyrce verilmiş birrr izinname 
bulunacak, bnluomıyanlar der· 
bal mın ' akaların• iade olunacak
tır . 

- Ammandan bildırıldığine 
göre Emir Abdullah doğruca Bey· 
ı uta gelecek , Baalbeği ziyarrt 
edecek ve Suriye arazisine ayakO 
lı18madan geri döofcektir . 

- İran şimeoclüfrr in~aatın· 
da çaltşan ellı İtalyao amelesi 
Ueyıuta gelmiş ve vapurla doğu 
Afrikaya sevkoluumu~tur , 

.. 
gere 

- BJrillc say{ adan arlan -
ginci çingeof'lerio ve T 1jrk \c:ültü
rünf" bağlı olmıyao göçt"belerin 
toplu olmamak üzere kasabalara 
ve Türk kültürüne bağlı köylere 
dağıtılıp yerl,.ttirilm"leri ve ca· 
suslukları sezill"olerio sıoır boy
lınıodao uıakbştırılmaları ve ön

ce •tiretlere reislik , beylik ve 
ağalık yapm11 olanların Vt>ya yap 
mak istiyeolerio ve sınır boyların
da oturmalarıo::la emniyet ve aaa 
yiş bakımından mahzurlu bulu · 
naolaran aileleriyle birlikte müoa· 
sip yerlere nakilleri İç Bakanlı · 
~ın teklifi ve İcra vekilleri heyeti 
karariyle yapılacaktır . Bu kısım 
Jara taalluk eden işleria eskisi 
gibi İç Bakanlığına ve bunlardan 
müol:>ahis hususlar sıhhat ve iç
timai muavenet bakanlığı na bildi 

rileccktir . 

lcadiye uramında oturan Re· 
cep karısı Naciyenin mutbabta 
yaktığı ateşten siçrayan kıvılcım
ları koza şiflerine rast gelerek yan· 
ğın haşlanğıcı olmuş )ıe de çev ~ 

resine bulaşmasına meydan bıra
kı lmadan söndürülmüştür . 

Zarar ve ziyan yoktur. dık· 

katıızlık yapmak ıııretıle yaoğıo 

L•şlaoğ'ıcma sebebiyet veren Na 
ciyc hakkında tahkikat yapılmak
tadır. 

--~-------·------~--~ vilayet daimi encümenin:Jen : 
Adana Memlt>ket hastanesine 

gerekli olan (2315) lira muham· 
men bed ... lli -123- kalem ilAç 
vo bakteriyoloji laboratuvarı ec
zası açık eksiltmeye konulmuştur. 

Açık eksiltme 935 yılı bir inci 
kdnuoun üçüncü salı günü saot 

23 Teşrinisani cum~ rtesi akşam ından itibaren 
1 

Fevkaldde proğram 

Anita pago ve vahşi hayva olar mürebbiyesi Gliyde Baitty tarafından 
temsil edilen 

Kanlı kalel 
Aşk , heyecan ve sergüzeşt filmi 

• ayrıca • 

iki kısımhk fevkalade gülünçlü 

Ağrısız diş çıkar 

yakında : 

kıyamet nasıl kopacak ' ••• 
italyada benzin 

kıtlıgı 

1 J de Seyhıın Vilı1yeti daimi en- • 
ciimeninde yap lscağmdan ist k- 1 

lilerjn şartnameyi görmek üzere İ 

her gün Adana Memleket hasta- ı S d ., b [ V b y[ara• 
nes ine ihale gün ve saatinde de i aygı eger ayan ar e a • 
encümene uğramaları ildn olunur . . ı Çok zamandır hasretini çektığiniz n~vü, Op~.ret ve tiya.tro _ zevkl PTİ-

2 J-23-26- 28 6138 ! niz ı tntmin edecdk k ııvvdl i sanatkA rl urdan ınuteşekkıl hır t ıyatro gıı · 

-birinci sahifeden arlan - 

talyaya kömür, demir, çelik ve bil 
hassa petrol ithalınıo yasak edil 

mesi ve transitin de mutlak su 
rette durdurulması hakkında bir 
karar kabul etmiştir. 

Ankara : 25 (A.A) - ' Roma
dan bildirildiğine göre İtalyada 
beozin fiatı çok yükselmiş ve ye
niden birçok otobos hatlara kal 
darılmıştır . 

Otomobillerde ancak fovkela
de müstacel ıhvalda çalıtıbiJe 
ceklerdir. 

An!c:ara : 25 (A.A) - Royte
rin Harrardao alıiığı bir ha bere 
göre lhbeş kuvvetl,.ri her biri yir· 
mi be§erbin kişilik üç kol halinde 
ilerlemek ttdiı ler. 

Aemaradno bild i rildiğine gö,e 

de Eritreye gönderilen otuıbin iş 
çiden oııbini mukaveleleri bitin· 

cıo evlıorine dönmeleri arzusunu gös 
termİftir. ---------·-------
iç piyasalarda s~tılan 

&imalar 
İoeboludan ve Karıııdenizin 

diğer limanlarmdao iç piyasala. 
rımıza gönderilmekte oıan cima 
ların dış pazarlara göoderild ği aı· 
ralardı olduğu gibi kontrol edii
diği e"onomi bakanlığına yapı

lan şikaydlerdeo anlaşılmış ve 

memleket içinde sarfedilecek el· 
maların kontrole tabi olması la
zımgt"ldiği bakanlık tarafından il· 
gili yerlere yaztlmiştır . 

kiralık mağaza 
Abidin paşa cadde sinıl e Ada

na kulübünün eski bulunıltJğu bi· 
nn altıodı~ ki No: lu büyük 
mağaza kiralıklır. İ)tekliler Zıraat 

Bankasında Bay Fehmi'w müra
:>nnt etsinler . 6130 

19-21-24- 26-28 

Grişa Çavuş 
Kahramanlık ve fedakirhk 

timsali bir aakrrio maceralara. 

Sümerbank genel di
rektörlüğünden : 

Avrupa ve Amerıkaoın yüksek 
Fen mekfoplerinden, ünivers ı tele

rin kimya Fakültelımnden , dört 
senelik yüksek mensucat ınektı-ıp

lerinden ve teknıkurn derPcosin
doki ihtisas mekteplerinden 1933, 

' 1934, ) 935 mozuolarının , Sümer 
Bank müesseseleri ve fabrikala
rınd~ ist ı lıdamları düşünüldüğün· 
den, buııbr ı n oşağıılaki vcsikola
rile, Ankar <tdo Sıimer Ba ıı k umu
mi müdürlüğüne, ı~tanbulda Sümer 
Bank İ stanbul şubes i müdürl ıı ğüne 
mürocoatlurı lüzumu illin olunur. 
Müracaatların yukarısına, so ı r miı· 

rocoatlardarı tı: friki kin ( M. E. ) 
işorı ti konulması. ( 3465 ) 

Hüviy~t 

1'ercümeihM 
Diploma kopyası 
Askerlik hizmati 
Bildiği Ecnobi ıliller 
iki tant resim· 

6158 26-3-10 

,.. ' "·~dana müzayede 
salonunda 

Acele satılık ev 
Adanadu Behekli kil ise so

krığında şimdi ( Biçki yurdu ) 
nun bul~nduğu ve eskiden dok
tor Salih Yusuf ailesinin otur
duğu ev acele satıl ıktır . 

~lüracnot yeri : Adıma müza-
yede salonu. 6127 4-4 

Ziraat okulu direktörlüğünden 
B • h oı ine tahmin D i ı ozito 

eJıl on h ·d 11 l miktarı Umum hedı- l i 

N vi ~l ı kt ur ı L•ra ku r uş Lira 1\ urnş L iı a K uruş 

Hn r ı ci clbieo 75 25 00 141 00 1875 00 
(\ ıı s kft 75 2 11 25 150 

Dahili iş dbisesi 95 5 35 63 475 
İskorpin 75 5 28 13 385 

1- Adana Ziraat ve nıukini-ıt mektepleri tıılo lı e l e ri için yaptırıla
cak boıid olbiso il e kasket ve iskarpin ve llahıli ış elhiselcri )9-11 -
935 tarihinden ıtibaren (J5) gün n üddetle açık oksiltm(lye konulmu~
tur. Eksiltme 4-12- 935 ÇRrşambıı giınü saat (15) de Vilayet Ziraat 
mütlürlü~ünıle toplanacak komisyon tnrafın,lnn yapılacaktır. 

2- Şnıtnamuyi görmek istiyenlcr dilcdıklni zamanda mektep di
rt'ktörlüğürıc Loş vıırabilır . 

3 - Eksiltmeye girmek iı.;tiyenlor yukarda yazılı te minatlarını ve 

(2490) sayılı kanunun 2-3 üncü maddelerinde yazılı vf'sikalar ile 
birl ı kte muayyen stlattıın <'vvol hazırlamaları ldıımgeiir. 6126 

19-22-26-28 

rubunun bir kııç giine kodnr şehrimize gıılMek "Asri,, sine-

mn<la temsillerine başl ıyacağını müjıle l emekle si nema müdu ny,..t i şerd 

duyar . 
6147 

Yüzlerce seyirci dün akşam 

(Tan) 
Sinemasında 

Gösterilen ve takdirler kozırnan Viyanalı muharrir 

(Artb • Scbltzler) la 
meşhur romanı ve 

[Magda Şinayder Olga Çekova] 
gibi iki büyuk artistin temsili 

1 (bir aşk bikiyesl) 
Liebelei 

isimli fılmden bahsediyorlar.Görmiyenler siz de bu filmi görünüz mem

nun kalacaksınız . 

ilaveten: 

· Miki Mavs , futbolcu 
6162 

!..----·--------~------------------------------

Alsaray sineması 
Yeni ses cih azım ı zı rnontoj yapacağımızdan sinemamız hir 

akşam işlemiyecekt i r 6163 

·---------------------------------------------

5370 162 

itik şehadetname İ ·ı;~t~i~. Y~nisi.~i Y kısının hukmu 
933-934 ders yılı son unıi n Er ·• . 

zin ilk okulundan nld ığım 88 so- j ~ım. 6164 
yılı mezuniyet şehadetnamemi kay-· 

alacağımdan es

kelmadı~ına ilan 
' · 

Ahmet oğlu 

A-Ll 
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~fa 4 
< 'l'ft.rk Söza ı 

Adana Borsası Muameleleri 1 7 inci su işleri direktörlü!ünden : 
ı----------;ıP~"nT.,.,_--.,,,.,"'l"J"'l'"---------·l 1- Seyhan ırmag· ının sağ saA11IUK ve KOZA 

Kilo .Fiyatı hilinde bulunan büyük seddin çö-
Satılao Mikdar ken harçlı kaplamaların yeniden CİNSİ 

s 

Kapım"':lı p-;rrıuk=-
Piya~a parlaj!ı .. 

Eo az Eo çoL. - - - -
tamiratının keşif beclPli olan 3426.• K. S. K. S. 

38,50 lira ve 37 kİÜuş mukabilinde açıkf 
KUo 

Piya~a tf'mizi ,, '36 37-;25 eksiltmeye çıkarılmış olduğundan 
35,50 şartname ve proje ve keşif evrakı laoe 1 

Jane l1 
EkepreA 

~~ ~ Adsnada Su işleri dairesinde ibu. 
39 ılll ·----ı lunduğundan ısteklilel'e gösterile-

Klevlant 

YAPACI 

cek ve ar2u edenlerH tetkık ve iade 
etmek üzere bir sureti verilecek
tir . 

Beyaz ı ı ı 1--=--'-o.----ı---------ıı Siyah . . . 2- Açık eksiltmei935 yılı hl· 

Ç t G 1 T 

1-~larn•ec-.,,..,-:::o-;----ı--'2~,1-2~,5--l-----~~--------ı 
Ekspres 1 

erJi .. emJik" 

1 _ __;: .. ;:,__"T..;;.o,;;.;b;;..u;;;ı..;;.o..:lu;;;k;:;,,_..ı.....:l;:;,85 l,92,5 

HUBUBAT 
Bnj!clay K' ı brıs 

.. Yerli 6 
•• Mrntone 

Arpa 

Yuı.r 
0.-lice 
Kuş yrmi 
Keten tohumu 
\lrrcimek 

----=~~~i·~•m ______ _.ı_ı_5 ___ .__~ __ ..... _______ _ 
UN 

- Salih 900 
.~.o .. ·-.---'--,-, ------ -850·---ı 
.&J co ·-Diiz kırma ,. l-'::.:..:_----I·-------
~ » ı------------· ] o.:: Simiı " 
o c: ----~ ·.:....,.------1--,,85=",,,_0 

:::: ..: •••• Lnn1hurİyt>t 
~ ~ ••• u -al)()-- -
N ::> J-:::C::.:- ---1-------·--I 
'"""' c.> Uüz krıma ,, 

-Alfa 
" 

Liverpul 1 clgrafları Kambiyo ve Para 
::S I 11 I 1935 İŞ Baokasıoılao alıomış11r. 

Hazır 

1 inci K. Vadeli 
2 ıocı K. Vadelı 

Hint hazır 

Nevyork 

borsa 

.\antım 1-'·~ -
6 73 Liret 

6 46 Rayşmark 

6 

ıEI 
Fraok .. Fraosız,, 
Sterlin "lugiliz., 

5 Dolar .. Amerikan., 
11 Frank "lsvit.re ... 

komiserliğinden • • 

f ı ~ 1 

'620 - , 
• 

79 40 

Toro• fabrikasında pamuklarını bir müddet evvel çektirmiş olan aşa
ğıda isimleri, koçan numarasıla pamuk cins ve miktarları yazılı pamuk 
sahiplerınin ve yahut bıı pamukları her hangi bır sebeple satın alan
ların beş gün ıçinde pamuklarını adı geçeıı fabrikadan kaldırmadıkları 
taktirde talimatnamenin 82 inci maddesı mucibince Borsa marifetile 
satılığa çıkarılacağı illl.n olurıur. 

iane pamuğu 
balya Koçan 

Adı ve adresi 
~lansur Abdullah 
Abdurrazzak Salıh 

Cumuriyet Mıı. 
Ceyhan Şeyh Ganim 
köyü 

" ,, " 
ILrnhim Ali Karataştan 
Fadıl Mehmet Cumuriyet ma. 
Salih ıı~ııaç zade Sipt ı lli manıfaturacı 
Mehmet Osnıao Solaklıdan 

Mustafa Ali Aliciz köyü 
Boyacı Yudul Cayhaıı kırmızı 

adedi No. 
2 3174 

2 4/158 

2 
3 
1 l 
2 
3 
10 

4/179 
2/52 
31146 

5/221 
31107 
6/263 

Damdan ikinci icra dairesince haczedilmiştir. 3 9/385 
Ramazan Ahmet Çaputçu köyü 3 4/154 
Şaban Yasin Dık oğlu köyü 3 101456 
ı,:elebı Yusuf Koyuncu köyü 3 61247 
ilhan llekir Ceyhan !salıdan 30 5/229 

" 
,, )) ,, 4 8/341 

,, ,, ,, ,, 
)} )) )) )) 

Koçan tarihi 
2919/935 
6/9/935 

919/935 
26/8/935 
5/9/935 
12/9/935 
2191935 

1819/935 

rinci kıl.nuoun 4 üncü çarşamba 
günü sabahleyin saat onda Suışleri 
daireıinde müteşekkil komiayonda 
yapılacaktır . 

3- Muv&kkat teminat miktarı 
257 liradan ibaret olup iateklıler; 
Suişleri ve Nafıa müdıirlüklerinden 
birisinden müteahhitlik ehliyetoa · 
meaini Ve Ticaret Odasında kayıtlı 
olduğuna dair vesikayı ve muvalı: 
kat teminatın Seyhan merkez mal 
sandığına hu iş içiıı yatırıldığına 

dair makbuzu komisyona göstere
cektir. 

4- Yukarıda yazılı vesikaları 
bulunmıyanların işbu eksiltmeye 
giremiyecekleri il4n olunur.6121 

16-19-22-26 

Toros fabrikasından : 
Çiğit anbarlerımızda yer kalma

dığından bu yüzden fabrıkamızın 
çalışması müşki14te uğramakta ve 
aynı zamanda da çiğitlerin bozul
mak ihtimalin•ı binaen fabrıkamız. 
do çığitı bulunan sayın müşt•rile
rimizın 27- 11-935 tarihine ka
dar kendi menfaatleri icabı çiğit

lerinı kaldırmaları , aksi taktirde 
vukua gelec•k her hangi bır ha
sarattan do!Ayı hiç bir mesu\iyet 
kabul edılmiyerek çiğitlerinin fab
rikamız tarafından h•sııplarına sa
tış edildiği günün piyasası muci
bince kendilerine parasının veri-
leceği il4o olunur. 6151 2-3 

!!"""----,---·~-------Satılık ev 1 
Ahidi o paşa caddesind0 " Et· 

hem pnşn veresesine ait ,, Ada na 
kulübünün eskı bulunduğu bina 
müsait fiAtla satılıktır. 

istekliler, Reşit zade Bay F~y 
ziye ve ya Ziraat Bankasında Bay 

1 
Fehime müracaat etsinler. 6129 

19-21 -24-26-28 

Marangoz ustası· aranıyor 
Sümer Bank Ereğli Baz Fahri

kası için eyi bir meraıı,goz ustasına 
ıhtiy u ç varılır . 

Tnlıplerin marang0z işlerine bi
hakkın vakıf, marangoz makinR
larıı darı anlaması, askerliğini yap
mış , mümkünse 8aneyi mektebi 
mezunu olması, şimdiye kadar ça
lıştığı yerlerden aldığılbonservis 
suretlerile aradığı yevmiye mikta
rını havi bir istida ile fabrika mü
düriyetine müracaatı. 6135 

21-23-26 

~; 

yitik VPsika 
Tevellüdüm : 315 
Bel"medik Toros inşaatında , 

Sivos Yıldız eli kazısı Bilecik na· 
biyesi Ağmu karyesinden Ömer 
oğullarından Mehmet oğlu Durmıış j 
kısmı seferberlikte terhis inşaat ı nda 
çalışmakta idim. Mezkur inşAattnn 1 

nlmış olduğLm tezkiremi zayi et -
tim. Tekrar yenısini alac ğımdan 
gazete ile il4n ederim. 6 l 57 

1 ( Zombi ) Yaşayan 1 

1 
ölüler Bu iki ismi 1 

unutmayınız I 
6 81356 
3 8/360 
2 5-234 
2 6-249 
1 

Vilayet daimi encümeninden • • 
\1ubammen 

Sait lsmail 
Kumlu İbrahim 
llamit Abbas 
lbrahirn Mtınsur 
Ali Ahmet 

Havutlu bucağı 

Karataştan 

Koyuncudan 
Eıkoğlu köyü 
Mirza çelebi ma. 

bedeli No: Miktarı Tarihi 
Şubat 

340 

Cinsi M~vkii Mahalle llududu 

:'ılohınet Reş't 

~lustnfa Abdullah 
Mustufa Al• 
Dur.Ju ~1 .. hmet Şaban 
Durdu ~lehmet 

Oörtahaçton 
looeplı lı:öyü 
C-ıyhan İsalıdan 

)) ,, 
)) ,, 

500 218 1342 Aran Hacı Veysel Eski Ha- Şıınalen : 
nrşın mektebi civarı marn Yusuf ,ve 

~ Yusuf llabip 
Usta Yunus 

Akkapıdan 

Nacar Ganisaf ma. 

6161 

6-~46 

1 6 257 
6 6-259 
2 8-272 
5 6 280 
6 6 288 
9 7-297 
3 7-300 
4 7-301 
2 8 366 

9/10/935 
6191935 
25/101935 
10/9/935 
16/9/935 
10/9/935 
2419/936 
3/10/35 
13-9-935 
17-9-935 
17-9 935 
18-9-935 
18-9-935 
20-9 935 
20-9 935 
21 ·9-9J5 
23-9-935 
23-9 935 
23.9 935 
7 10 935 

pamukçu ~!is· 
tillı ve ber
ber Arslan 
vneseleri : 
Şarkıın yol: 
Cenubsn : E
mine vere
seleri: Oor 
ben: Halı! oğ· 
lu Mustafa 

' 

r 

' 1 

Halis Balık yağı 
Norveçyanın halis Balık yağı 

Seyhan eczanesinde satılır 6112 

8 

vı reseieri : 
Hususi idarenin malı bıılunarı yukarda cinsi, m•vkiıyle s ıir evsafı 

yazılı 1342 arşın arsanın mülkiyeti peşin para ve açık aıttırma ~ure
retile &atlığa çıkarılmıştır. 

istekli olanların "/o yedi buçuk pey akçeleriyld 2-12_935 salı 
günü saat 10 da daimi encümeııe mürocantıarı. 6144 

22-24-26-29 

• 

. ... 

' , 

----= 

26 Son tcırln 1935 

Tl:.:J R. K iYE 

ll RAA r 

.·DARA· 
BiRiKTiREN 
RAl-!AT ~DbR 

Bütün bu kalabalık 
nereye gidiyor ... ! 

Bir harika olan 

1936 Model 
16·2000 metre radyosunu görmL~ 

-----~~~~--~6ı_s_9------~---~~--ı"".'.".,..1 td 
1 

Tapu direklörlüg~üıfden tesı·•l ı r i ist -• mesi üzerine g"z• ,aı 
ilıln tarihınılen itibaren 15 frı Atlnno merkez kazasının Ya· ,.o 

1 Ar sonra pazar güıı:i mohallioA 1,r rımca köyünden Osman oğ u ı cak memurin hırlikte mezkOr (' 
Rızanın ayni köyde vaki doğusu k jil J 

1. b h ·b· laların başını!» !.ıulur m·ı 
10

' 
V• ı ve tı p ·ı at · sı sn ı ı sımet bu torlıılardn ayrıi lıak iddı~~ ·,ı· 
poyrazı doğ kıblesi d~vPci yolu •·' 

1 ile çevrili 50 dönüm vıı yine do- bulunan vorsa ell ·ırindeki " ' ıı' 
ğusn tepe ve dere batı iki yol kav- lerilo hirlikt~ hazır hıılıııı~1 " ,, 
şusıı ve sahibi seı>ct poyr ,zı yol ve ya t;ıpu rnü·liirliil!iine ıniir~ 
kıblesi tepe ile çevrili 40 D. tnr- utları ildıı olunur. 6160 
!oları kanıınu rııı deııinın neşrinden ıı 
ev•el çnkıllıkbn ve tuşlıktan imar Umumi n•şriyat müdii 
ve ehya sur~tıle tahtı tasarrufunda M. Ba/: şı 

1 
iken bu kerre kendi adına tapuya Adana Türk sözu ıı aıı,.•' 


