
Iesı , Baıyazmanı 
FERİT GÜVEN 1 --

17 Son k~n-1936 1 
.._.._ ____ c __ u_M __ A ________ _ 

5 KURUŞ 

:>!)u Afrikada 

.enup cephesinde İtalyanlar üç 
iin süren kanlı bir harpten sonra 
7 o kilometre ilerleyebildiler· 

alyanlar, Oesside Habeş Kı~ı~h~~.~a~tahane
lne liombalar atarak 14 kişının olumüne .' 35 
işinin de yaralanmasına sebebiyet verdıler. 

.. embiyen mıntakasında Ras Sey
um ve Ras kassa kuvvetleri yavaş 

yavaş ilerlemektedirler • . . 
rınca da teyit edildiğini bildırmış 

Kabıre : 16 [ Radyo ] - De
eden gelen bir telgıaf üç lııl
•n uçağmıu yine hi• kı:ı:ıl haç 
nubunu bombarduman elliği 
ve hu bombardumonda 14 ki· 

İn öldüğünü haber vP.rmektcdir. 
İngilıı kızıl baç heyeti derhal 

Dmbarduman edılen bu guru 
un imdadına gitmiştir. 

Roma : 16 [Radyo ] Ras De&· 
ı kıtalariyle çarpıımakda olan 
:eneral Gruyanın ordueu(75,000) 
itiye çıkarılmıflır. 

ltalyan kuvvetleri Cicıka ve 
larrar iıtikaaıetinde ilerilemde
ine dev.m etmektedirler. Fekıl 
u lı:ıtalann gelecek eydan evvel 
larran yeıiıebilecekleri umul· 

._, k ama tadır. 
Londra : 16 [ Radyo J İtalyan · 

ır ıim•I cephesi hal hazırda 1500 
;ılo m<tre üzerinde uzatmakta· 
lır. Bu ayıo başından h·ri vuku• 
•elen mubaıehelerde 500 Hebeı 
0

e 100 İtalyu ölmüıtür. 
Aok.ra : 15 ( A .A ) - Res· 

at bit ltalyan tebliğine göre bü
in cenup cepbeıiode muhuebe 
levem etm•kte ve Eritre cephe 
.indede ltalyan uçakları tiddetli 
aalıyetlerde bulunmaktadırlar. 

Ankara : 16 ( A.A ) - Roy 
er ajRnsı Maka ile iltı Ad.uv~. ~r. 
ibatıoın tamamiyle kesıldıgıoı 
ıe hu baberio Habeı keyoalda· 

tir. Ayrıca Adisabadan uç.~kla~ın 
D . 'n 150 kilometır şımolın 

esıeoı 
d hır Hab•§ kızıl bdÇ hastaoesı 
n~n bomb•rdıman ediıdiği, iki 
basla bakıcının yaıalandığı ve 
bütüu çadırların harap olduğu ha
ber verilmektedir 

" Royter ,, ajan~• üç günden· 
beri lıalyaolaım cebup C: pbe 
sinde taanuzlarile başlaya.o .muba 
rebenio Habrş kuvvetlerıoın çe
kilmelerile netıcelendiğini bildir
mektedir. 

Cenevre : 16 (Radyo) - Ayın 
yirmisinde uluslar konseyi lop· 
ıanacoktır. Bunun ıçin buıade bü 
yük bir faaliyet göze çarpmokta
dır. 

Bu toplaotıda gaz embargo · 
ıuoun görUşülmıyeceği ve ltalyen 
uçaklarının kızıl baç hast~oeleri 
ni bomb1r dıman ettıklerı mue 
lesı hakkında görüşülrcek ve •g
lebi ihtimal lıalyan hükumetinden 
bu busueta izıbat hteniluek ona 
göre kesin bir ku .. r verilecektir. 

Ankara : 16 (A.A 1 - İtalyan 
resmi tebliği cenup cepbe~inde 
Gamale doda mıotıkasınd•lıı b.r 
snoa ermek üzere bulunduğunu 
ve bu baı p neticesinde İtalpen
ların bütün cephede 70 kı!ometre 
derinlıkle ilerde old uklarıoı bil 
dirmektedir. 

Suriyenin milli misakı 
Yıllarca bekledikten sonra Suri
ye artık kendi başının çaresine 

bakmağı kararlaştırdı• 

•• •• •• Hananu gununıın manası 
Şam : 12 ( özel ) - Suriye 

ve Lübnan gazeteleri günlerce Ha• 
nanu gününü yazdı . Ve Hananu 
giinü ıçin 15 . 16 sahifelik ö:ı:el 
aeyıhr çıkardı . G·çen Cııma gli
nü Şam mıhşer kesilmişti · 

Vatanilerin hatipleıi saallerce 1 

oıı •ôylev ıöyledi . Ve gazeteler bun· 
ları sahife ubife ıütunlorına ge· 
çirdi . 

le• Bu bıl Suriyede bir canlılık: 
bir varlık olduğunu gösteriyor . 
Vatan için çalışanların değeri 
Qe kadar iyi tanıodığmı gösteri 

ıns' Yo~ .:Suriyede yurt üstüne yürek 
uoı lerıo çarptığını gösteriyor . Heye 

Canlı duyguları söyleyecek diller, 
Yazacak kalemler olduğunu göı · 
!eriyor . 

l Bir millette böyle bir ıoıklık 
olars• güoüo birinde amacına 

taPI Veracağıoe ıüphe edilem.ız. 
er H llQaou glioü töreni bitiııce 

Vataoj k -- 1 b' uı e ır beyanname neş · 
r~tmiştir · Bu beyanname Suriye· 
nıu i&tıklalini İsleyen ( vatani mi-

çs~~ ) dır ki kısaltarak aşağıya ge 
ırıyoruz : 

~riyenin milli misakı 
~P illeri Osmanlı devletin· ------- --- ---· 

den ayrıldığı zaman uluslar sosye
tesi bu memleketlerin istiklale 
ıelih olduğunu k•bul etmit ve en 
kısa bir zamıında onları tam iı 
tıklille hazırlamak için bir takımı· 
nı mıınde rejimi altına vurmuıtu . 

Yemen ile Hicazın isıiklıili 
derhal kabulfetmi~ ve İrak ile Su 
riye bu surefie biraz geriy• hıra· 
kılmıştı . 

Oıı yıl geçioce İngiltere İıa-
kın istıklaliui ilao etti ve mandı 
rrjimini kaldırdı . Uluslar sosye 
teai de bunu onayladı ve lıalc o 

sosyetenin bir üyeııi oldu · 
Arap illeri içinde istiklildrn 

mahrum yalnız Sııriye kaldı . Su
riye paıçafandı ve bir yandan BÖ 

mürge devletlerinin , bir yan~an 
da Yahudi ycrleımesinin rhne 
bırakıldı . 

F rausızlar komşu illere kerıı 
ödevini yaptı~ını gösterm,,k iç~n 

1929 yılında Hanri Döjovenelın 

diliyle Suriyede vaidlerde bulu~· 
duktan soma Pooeoaun eliyle bır 
kanunu es1&i yapıp bir say lavlar 

meclisi ıçmakla işe başladılar · 
Ve Su.i)e mandasını kaldıra 

_ Gerisi ıiçüncıi ıayfada -

-- -- Işıkları söndürme dene
mesi dün akşam büyük bir 
muvaffakiyetle yapıldı. 

1 1 
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ı Deniz konferan-
1 Si iflas etti 

Japonlar çekildiler 

Londra: 16 (Rıdyo) - Japon 
delrgasyonu dün deniz konferan
sıodan çekilmiştir . 

Londıa: 16 (Radyo) - Deni:ı: 
konferansının munffakiyetsizli
ğindrn bahseden İngiliz Baş de
legesi İngilterenin de Japonya ka
dar deniz siliiblarının tahdidine 
taraflar olduiıunu fakat J •poo 
ı,klifinde tahdide esos olabılecek 
biç bir ooktaoıo mevcut olınadı
ğıoı, Japooyanıo teklıfıni k•bul 
etmenin intıbar .ımek d~mek ole 
cağını söylem • ştir . 

Boş del•ge konf ransıo mu 
vaffdkiyelsizıiğıodeo duyduğu te-

usürü anlattıktan sonra Japon de 
lagasyonuuu" koou§malara yeoi 
es .. lar hulm•k Üzo<e dığer del•
g•"yonlarla trmasıoı kesm·y· C•ği 
ümidıoi de izhar ~tmiştır . 

Tokyo: 16 (Radyo) - M.ıbu
at deniz lıouf ransının muvaffa. 
kıyetsizliğı k&•fJsındı hiç hır su 
retle heyet iıber etmemiıtir . 

Japon donanmısı modern ih
tiyaçlara mutabık bir prog•am 
tatbik rd,crktir . 

Nitı Nııi gazetesi; Amerika · 
nın silablanmı fikirlerinden vız 
goçmemesini takbih etmektedir . 

Kızıl ordu nicin 
• 

artırılıyor? 

Moıkova: 16 (Radyo) Sovyet
ler Mılli Müdafaa Mecliai ikinci 
Baokanı, Kı:ı:ılordu mevcudunun 
1 milyon Uçyüz hıne çıkmıı ol· 
duğunıı ıöylemiştir . 

Bışkan, 1936 1eneıinde bu 
miktarın dahı yüzde 57 eıtmla
Cıtğını Almanya ve Japonyanın 
Sovyet Rusyayı mütemadiyen teb
dil etmesioin böylt bir tedbir al 
meyı ic.bettirdiğint ilave etmi:ı
tir . 

Kızıl ordu 
istenildiği vakıt savaşa 
istekli gitmeğe hazırdır 

Ankarı : 16 ( A.A ) -

Sovyet Rusya milli müdafaa 
komiseri merkezi icra komitesinde 
1936 ordu bütceai hakkında izahat 
verirken Sovyetlorin fat k ve garp
muharehe kuvvttiniu en yülısek 
bir d.receye çıkarması ,mecburi
yetinde olduğunu eöyledikten son 
re d•miştirki bu gün silah altında 
bulunan ordu mevcudu bir milyon 
üç yüü hın kişidir. Bu ordu bu 
gün istenildiği vakıt savaşa istekle 
gilmeğe hazırdır. 

Habeş kızıl haçı 

Bombardumanında 14 kişi 
ölmüş, 35 kişi yaralanmıştır 

-
Ankara : 16 ( A A ) - Royte 

rin bildırdığiue göre İtalyan uçak 
larınıo bombarduman ettiklerı 

Habeş kızıl haç kuıumuna men 
sup hasluele lngııizlerı idueain 
de ıdı . H•staoerııo bulunduğu 

V aldia kasabasında bu IDllrru:ı: 

nelicesınde kadın çocuk ve ıhtı 

yarlardan olmak üzere timdıye 
kadar 14 kişinın öldüğli ve 35 
kışinio yaralandığı lesbit edılm.ş 

tir. 

- --
Oiyarbekir mektubu : 

Şimendifer Diyarbekire 
ulaştıktan sonra 

Ekonomik durumda göze çarpan 
bir iyilik oldu • 

Oiyarbekirin tarihi yazıldı basılıyor. 

•, 

Diyarbeklrden bir görünüş 

Diyarbekir : 12 (Ôıel ılytarı
mızdan) - Şehrimizin mımtazam 

bir plan dıhilindc imarı için ya· 
pılao bazırlıkler sona ermek O 

zeredir . 
Şebıimizio harita Ye plinıoı 

Y•pmak ü.ı:ere nafia vekaleti la 
rafından gönderilen mühendis b. y 
Hilmi buraya gelmiş ve dikkatli 
letkilı:aıta bulunduktan ıoora An· 
karaya döomügtür . 

~ııiğime göre, Hılmi oebri · 
miır.in planını §ubet ayının so 
nuna doğru göndeıf'Cektir . 

Kaçakcılar yakalandı 
Burada arasıra kıçakcılığe 

meyi edenler derhal uyanık bu· 

luoen jaodarm•larımız tarafından 
yakalanmaktadırlar . 

Bundan bir baha evvel bir ka
çıkcı kafilesinin Silvan köprüsün· 
den geçmek üzere oldukları bi
ber alınmış ve bunlarıu Liceye 
gitmek istediklei anlaşılmışlıı . 

Bunun üze.ine Silvan köp
rüsüne bir müfreze jandarma 
gönderil mig ve kaç•kcıler jand.r
malurımızın "Dur !,, emrine sili
ha mııkabelc etmeğe kalkışmış
lardır . 

Silah seslerinin artması üze 
rine Maıdin kapusu karegolun· 
dan jandarma kumandanı yüzba
şı Kenen, hcmao yetiomiş ve çer 
- Gerisi ıiçıincü sahifede -

Işıkları söndürme denemesi 

bir muoaff aki-Dün akşam bü:yilrt 
yelle yapıldı ve yarım saat sürdil 

Saat sekizde düdüğün işareti 
şehir nura kavuştu. 

.. . 
uzerıne 

Şebrim;zde ışıkları söndliıme 

ve maskeleme denemesi dün ak· 
şam saat 19,·30 da ümidin fev
kıııda büyük bir muuffakiyetle 
n•licelenmişlir . 

Komi!yon tarafından hazır 
lınan program mucibince şehir 
dokuz mıntıkaya ayrılmıı v11 her 
mıntakaya bir doktor , bir aıh
hiye memuru , bir komser, 5 po· 
lis, bir uray zabıta memuru, do· 
kuz jandarma Vd beı bekçi ko 
nulmnştu . 

Yıne ikinci bir tali kontıol 

da üç bö]g,ye hulunmuşlardı . 
fluolardan birı Yaıb•fı, diğed 

Mc• kez karakolu ve üçüucüsü de 
kaış y.k.da idi . 

Bu üç bö g•oin ' mirleriode 
bırer hıoek oıomobıli , bire• ka
myon ve biıer imdadı sıhhi he· 
yeti bulunuyo• du . 

İtfaiye kuvvetle•ı ıkiye t~k
sim ,diımişti . Bi 0 incı guıup Yar: 
b.şı ve ikinci gurup M rhz ka · 
ukolund• bulunan tali kontro 
lun emrinde bulunuyordu . 

zun düdlikler çalmak şuretile işaret 
verilmui üzerioe birdenbire elek
trikler ve lambalar sönmüş ve şe
hir karanlıklar içinde kalmıştı. 

Herkes buluodu:Cu yerde kal 
mışt.r . Ş.bir derin bir sessizlik 
içinde bulunuyordu . Bölgderde 
bulunan memurlar geziyor ve hiç 

- Gerisi üçüncıi sayfada -

Suikastcılar 
' 

01.•n gizli olarak mu
hakeme edildiler 
Ankara : 16 (Özel) - Sul· 

kud mubakemeıine bugün ha
fi olarak ağır ceza bak ye· 

rinde devam edildi . Ve son
ra aleni celıeye geçildi . Dava 
evrakı tetkik rdilmek üzere müd
deiumumiliğe verildi. 

C. H. partisi gurubu 
toplandı 

Ankara : 16 (A A) - Cumhu
riyet halk partısi g•oyöo kurulu 
bugün h•ftel 'k toplantıeını yap· 
m ı ş ve partioin İç işlerı üzerin
de gö•ü,müştür . 

Kamutay konuşmaları 

Aokera : 15 (AA) - Kamu · 
tay bu güokü toplantıeınıia ruz
nameeindeki m•dJelrr üzerinde 
ki meddeler üzeıinde gö•Ü§müş, 

askeri tıbbıye mektebııı den çıkan 

kimyagrrlerle dt§ hekimlerine ve
rilrcek tecbız.t bedeli hakkında
ki konun liyıbaıını kabul etmio· 
tir . 

Tevfik Rüştü Aras 
Cenevreye gitti . 

Ankara : 16 ( A.A ) _ Dışba

kijnımız bu ayın yirmisinde Ceosv
rede toplanacak Milletler Cemiyeti 
Konseyinds bulunmak üzsre dün 
akşam şehrimizden hareket et mis -
tir . 

Fenerbahçe 
iki maç yapmak Uzere 

Ankaraya çağırıldı 

Ankara : 16 (A.A) - Çanka
ya ve Altıoordu kulüplerile iki 
maç yapmak üzere dHd edilen 
Galatasaray takımı •oo dakikada 
bir mani dolayısile gelemiy•ceği

ni bildi•miştir. 
Telefonla Feneıhabçeye mü

ucaat edilmiş ve muvafakat ce
vıbı elınmııtır . 

Yeniden 50 bin dil klavuzu 
basılacak. 

Osmanlıcadan Türkçeyo ve Türk
çeden Osmanlıcaya cep klavuzla. 
rımn piyasada mevcudu azaldığın 
dan bahisle kuruma müracatte 
bulunulmaktadır . Yüz bin tane 
olarak basılan klavuzların ihtiyaca 
yetmediği eolaşıldığından eldeki 
kalıplar üzerinden yeniden elli bin 
tene deha basılmaktadır. 

Ay sonuna kadar bunlar yetiş
tirilerek ihtiyaç karşılanacaktır. 

Bütün bu tertibat saat 19 da Kız kaçırma Avusturya 6aşbakanı 
_____ .. - yedi ye•inde buluomakta idi . Delikanlı _ Hiç korkma. Ben merdivenin ucundan sıkı nkı 

tutuyorum. Ankara: 16 (A,A) - Avustur- Tım saat on dnkazda kuleden 
ya Baıbakanı Prağa gitmiıtir. 1 ilk .önce kısı ve onu müteakiben u Kı:ı, - Ne korkacağım .. Ôbür ucundanda babam tutuyor. 
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ilimizin baymdırlık işleri ı ı 
935 yılı içinde yapılan ve onarı- 1 Şehir duyukları 

Bahçede 
Halk hava kur.umuna~ 

retle Oye yazıLyof 
lan yol, köprü, menfez işleri diğer : --H-a-lk_e_v_i ___ D_·_· -t--1-N,--. -.---""'--,-...! 
yıllara göre daha Önemli olmu~tur 1 

• or yo arrncıye agaç arı Bnhçeden yazılıyor. : 
Türk Hava kurumu burad 

ne.m&e ca litmak ta dl r . H alk:ti 
olarak hava kurumuna üye r 
maktadır. 

~ Radyo neşrıyata ı•inba-
-- ·- -·---

G:nel meclisin ötey gftn top 3 - Misiı - Ceyhan yoluoun landn söndUlrülmdeSin- Yapılan incelemelerde bahçelerin 
IHdıgı ve İlbay Tevfik Hadinin Misis - Sirkeli krsmında 15 + 1 en yapı ama 1 • JAh d·ı 1 • ı 1 ıld 
izah.iamesinin okunduğunu dün ooo- 15 + 100 kilometre ara- ' IS a e 1 me erı uzumu an aş 1. 
yazmıotık . Bu gOn de bu izeh sanda ımelei mükcllefcye yüz ı Halkevi radyo neşriyatı , dün 

Kurum Başkanı urbay P 
Çavganın d~ğerti çelı~ması -
kıdeşlarınm kendine uymasil• kar 
Yelce adı olup da ıanki keti ,ıo: 
mıyan kurum şimdi t amcınaol 

nemeyi yazıyoruz : metıe uzunluğonda yeni toprak alışım yapılan :ıııkları ıöndürme 
Bütçe : teıviyesi yıpılmıı ve çal.tan hu ve maskeleme tecrübeleri dolay,... 
İlimizin 935 yılı bQdcuinin mikdar mükellef ımele tutan da siyle ışıklar yanmadıiındao yapı· 

dahil olmak tizerc 437 lira 68 ku. lamamJ§tır · birinci kısım geli ini tutan vergi-
ler için muhammen 317,240 lira- ruş sarfedilmiştir . 
ya kartı 376,611 lira 70 kuruş 4 - Ceyhan - Ad.na yolu 
ve ikinci kıeım veırilere tahmin oun 6 + 000- 6 + 200 araaın-

Türkiye - Fransa 

ltilafn eımesi aıtl ay da
ha uzateldı 

edilen 438,510 lıraya kartı 366,020 daki ıosa ıo§aatı 29507 lira 35 
lira 74 kuruş tahakkuk etmiş ve Ü· kuruşla mütaahhidine ihale cdil

çüncll kısım verşiler için mubam- miş, 8- 11- 935 tarihine ka-
men 15,350 liraya mukabil tah•k der 4140 metre uzunluğunda ye- Franıızlarla aramızda yıtpılae 
kuk olmayip viliyetin her üç ni toprak tesviyesi ile yüz mttre 27 - 11 - 932 tarihli emlik mu 
kısmındaki genel gelirleri için uzunluiundaki 18ıanın ıilindirajı 
tahmin edilmiı bulunan 771,100 bitmİf, 405 metre millip kuma 
liraya kartı 742,632 lira 53 kuruş taı döıenmiş, 800 metre mikap 

kavclenamuioin 11 - 1 936 ta· 
rihinden altı ay daha uzatıld•iı 
İlbayhi• hı1dirilmıttir . 

tahakkuk ctrniştir . kirma , 2090 metre mik:apta hım 
Birmci kısım vergileri Hazi taş hazırlanmış ve 3222 metre Nalbantlar kursunda 

un bıılangıcmdao ikinci Teırin mikap doldurularak toprak igi 
935 bitimine kadar altt ay için yapilmış, 525 metrP. mikab blo 
deki veriminin tutarı 242,291 Ji . kaj döşenmiş ve bugün de devem 
ra 99 kuruş, ikinci kısmıo 192,991 etmelılte bulunan bu işe 9988 li 
lira 28 kuru§ olup her iki kısım ra 46 kuruş sarfedılmıotir . 
vergilerin·tahsilit miktarı 435, 5 - Adaaa - Kozan yolu il 
283 lira 27 kuruıa erişmiştir ki zerinde O+ 000 - 1 + 100 era-

hu m•ktar umami tıbakkukatıo yüz sıoda 11,20 RÇıklığında ferbon 
de yetmiıi demektir . Tahsilat bir menfez ve bir klSprü 1111 
miktarıDID yıl 'l<>taUna kadar iste. lira mukabilinde müteahhidine 
nilan dereceye çıkması Hyılabi- ihale edilerek müddeti içinde bi-

l . tirilmiıtir . 
ır • 

Adı ve f evkalô:de bıidce : 
Umumi Meclis, encümen ve 

hususi muhasebe memurlarının 
ücret, maaı ve masrafları için adi 
bOdctdeo 26,51 l lira 12 lraruş1 
urfedıhnit ir . 

Fevkalade büdct.deo 12000 li 
r alık Hhıil'atla llnsusi muhasebe, 
mtchi umumi salonu ve encümen 
blhoları yapılmııtır . 

Bayındırlık i~eri : 
Ba k111m için konul•n tahsi

sattıa 5197 lira 56 kuruş memur 
latın mHf, kıttaeiye ve mahrukat 
ibiiyaçlHJDa ıarfedilmış1ir . 

Fevkalade büdceye konulan 
tabıisattan : 

1 - Adana - Kuataş yolu
nun 16Xl00 : OOOX9 arasındaki 
şoHya lüzumlu 1030 metre mıkap 
taş müteahhidine ihale ve hunun 
içiii ae 934 yılı b6dceıineltn 1,511 
lira 19 kuruı ve 935 yılına devr 
olunan tabıiHttın da 4,362 lira 
81 kuruı sarf olunmuotur . 

Yine hu yolun 375x 10-000x O 
kilometreleri arasında 4097 met 
re uzunluğundaki ıosanın esasla 
tımiratı ilivei . keşif de dahil ol
duiu halde 16,376 lira 70 karuı
la müteahhidine ibıle edilmiı ve 
iliveden dolayı t11mirat müddeti 
ikinci Teırinin on sekizine kadar 
uzatılmıt ise de müteahhit müd . 
deli içinde l6zumu kadar it yap
mıdıjındın 3- 11-935 tarihin. 
de iti de tatil ettiğinden mukave
lename feıbedilmi§ ve müteahhi· 
din yaptığı 2,438 metre uzunlu
ğundaki tımirat ile 27 adet kilo 
metre tışı ioıaatına mnkıMI 8211 
lira 30 kuru§ verilmiştir . Geriye 
kalan 8165 lira 40 liralık itte di 
ğer bir müte.hhide verilmek üze 
re mün•kasaya konulmuıtur . 

Yıne hu yolun 7x 000- 15x 
000 ırasindaki tamiratı emıne 
ten yapılmış ve 453 lira 22 ku 
ruı sarf olunmu§tur . 

2 - Adana - Miıis yolunun 
O+ OOO- 5 + 000 flrasındaki §O· 

~senin inıaatı 29 927 lira 56 ku
ruıla bir müteahhide ihale edil 
mit iıe de bu müteahbiri tlablili
nü ifa etmediğindea mukavele 
aa lrle fc•h edilmit ve diğer bir 
müteahhide verilmek üere mü
nakasaya ICo~ulit'itjtur . 

6 - Cf:yhan köprüıile askeri 
fırka binasına kader olan 690 
metre uzunluğundaki §ÖSe siSkü 
lerek kum döşenmesi ve silindi· 
rajı emaneten yapılmıı ve bunun 
İçin de 721 lira 18 kurut saı fo
lun muştur. 

Eski iatasyonla reji fabrikası 
binası arasıoda 935 lira 90 ku · 
ruı keşif bedelli 1300 metre u 
zunluğundaki kısmmın 20 -11-
935 tarihine kadar 500 metrelik 
kısmında kum döıenmif , silin
dirajt yapılmıt ve bugüu de de
vam olunmıktadır . 

Bu iıe de şimdiye kadar 535 
lira 50 kur\ıı sarfedrlmiştir . 

7 - · Bahçe - istasyon araıın· 
daki 4,10 metre uzunluğundaki 
köprü 675 lira 57 karuşh tamir 
cttirılmiştir . 

8 - Osmaniye - Fevzi paıa 
yolunun 19 + 000 kilo metrts'n · 
deki 508 ıçıklığındı şıkak köprü 
ıü ~566 lira '16 kuruıla yaptırıl
mıştır· 

9 - Erzin - Dörtyol üzerin· 
de 25,00 metre açı klığınd•ki iki 
gözlü uçaklı köprüsü 3735 lira 
71 kuruşla tamir ettirilmiştir. 

1 O - Kozan - .Feke yolu ü 
zerindeki 16 metre açıkhğındaki 
Asmaca köprüsü tamiratı için 
3800 lira 44 kuruı verilmiştir. 

11 - Kozan - Adana yolu 
nun 65 - 70 kilo metreleri ara. 
sandaki yola bir mikdar kum dö 
külmü~tür. 

12 - Bozantı - Gülek yolu
nun Tekir mevkiinde bozulan k11 
mı 35 lira ile tamir (~dilmiştir. 

13 - Erzin - Dört yoluoun: 
5 +. 800- 11 + 800 U811Dda 970 
mükellef amele ile 6000 metre 
uzuoluğuoundı yeni toprak tes
viye, 100 metre uzunluğaodı da 
tamirıt, 23280 metre mikap dol
durma, 6,00 metre mikap kuru 
duvarla 5,00 metre açıklığında iki 
mefez tamir edilmiı ve bu işlere 
mükellef amele mukabili de dahil 
olduğu halda 6229 lira 23 kuruı 
sar fol un muştur. 

14 - Kadirli - Andrın yo
lnmm 17 + 000-23+ 753 °araıno · 
da 875 mükellef amele çalıştırıla
rak 3335 metre uzunluğunda yeni 
toprak tesviyesi, 3390 metre U· 

zuoluğonda tamirat ve 21051 met· 

Ayın dördilodeoberi nalbantlar 
kursunda t~mrinlere mrntazım bir 
surette devam olunmaktadır . Bu 
uya devam edea kırk beş nalbant 
nal ve mıh yapmayı ve hayvanla 
ra fe•oi surette nal ç•kmayı he
men şimdiden öğrenmişlerdir . 

Hayvınlafloı acemi nalbantla· 
ra nallatau k hayvanlarm ayali la 
rıoın sakat ve üıt&oe de fazla pa
ra verm~k suretiyle mutazarrır 

olanlırın bilbH81 arabacıların bu
radaki naltiantlan baş vurın lıay
vanJarını n•IJıtmılara süpbeıiz ki 
kendileri çok karlı ve faydalıdir. 
Çünkü burada renBİ bir euret'te 
yapı lan nallardan ti emrti alm
mayıp yalnız cüzi bir mıdraf ıhn· 
malltadır . 

Okulsuz öğrenici 
Kalmadı 

Şehrimizde geıek ilk ve gerek
se orta öğrttim olıullarına girmek 
üzere okul idarelerine ha§ vuran
laYm hepıi de alın mıı ve hiç: bi · 
tiai okalsaz bırakrlmamıttıY. 

Kültilr direktörü Yamus Ki-
zım! bir zazğanamıza: 

- Hiç bir ötrenicinin okut.uz 
bırakılmadığını umuyorum. Çiln· 
kü bftna ıftıtdiye kadar r.iç bir 
kimse okulsuz barakıldığındab ba
hisle bıt vurmamıştır, "demiıtir 

Ya Omur 

İki gilo şehrimize fasalah yat
mar yağmış ve din öğleden sonra 
diomiıtir. Yağmurun ekinlere ber 
ne kıdar büyük byas!ı dokaomuı 
ıse de bni el&ilmiyen yerler de 
ekim bir mfddet daha tehire ui· 
ramtfttr. 

re mikip topralr, 4500 metre ka 
ya bafriyetıle yeniden 7,00 mf'frt 
açıkltğıoda tabliyesi tahta dört 
menf"z ve tamird~n de 4,00 açtk 
lığaoda Dç menf,.z yapılmış ve bo 
işlere milkellef amı- 1~ mük11bili de 
dahil olduğu halde 6009 lira 70 
kuru§ sarfolunmU§tUr. 

15 - Saimbeyli - Kayseri 
hududu yolunun 37 + 000 -
47 + 000 kilo metroları araaında 
5500 metre uzunluğunda yeni top 
rak tesviytSi, 30000 metı e uıun 
luğunda tamirat, 1000 mdre mikAp 
doldurmı, 800 metre mikih kay .. 
hafriyatı, 50 metıe mekab kuru 
duvar ve tabliyası tahta 6,00 met 
re açıklığında dört meofez, 25 
metre açıkhğıoda b•§ köprli ve 
mtnft"Z tamir edilmiş ve bu iıle 
re 15138 lira 30 kuruş ıarfoluo 
muştur. 

Bo mıkdara mükellef amrle 
mukabili de kıtılıdır. 

- Sonu var -

Portakal bahçelerinde yeni cins 
Narinciye ağaçları yetiştirilecek ortaya çıkmış bulunuyor. 018 

Narinciye ağaçluında incele
melerde buhıomek üz~re Dörtyol 
ilçesine girmiş olan tarim dırek-

töı ü Ali Kemal Atillinın ıebri
mize döndüğünfi yazmı§tık . 

Alı K,.mal Atillamn orada yap 
tığı iacelemelerl" göre iıgal sene · 
lerindeki bakımsızlık ve buna in-

zimam eden baıe·at ve baıtahk · 
11\r dolayısiyle Dörtyol narinciye 
babçelerioin bir k11mı hozulmuı

t ur . Bu bozukluk aisbeti Dört
yol merkez.kasab91iyle Üzeyirli 
kÖ)Ü bahçelerinde daba fazladır. 

Ağaçların kurumalarının en 
nıilbim sebepluinden biri de 

hunların portakal çelri,detindea 
yetiştirilmiş aşısız ağaç olmala
randan Ye yı~lı bnlunmalarındın 
ileri ge1miffir . 

Çünkü çekirdekten yetİf-'D 
portakal ağaçlarının bastalıia ve 

ıoiuğa dayan.na derecelf"ri zaif 
tir . Bu 1ebeplc hükumet , yeni· 
d~n ibdaı! edilecek portakal hıb 

çeleriaia tohumda• yttif'lrilinit 
turunç fidanlara i\znioe aıılınmıı 

a:s ız 

•• 

ağaçlarla yepılmaıunı karar al&ıD:ı 
almıştır . 

Memafıh halk , portalralJM .. 
turuoç üzerine aıılaoması ıurt>tiJ 
le yetiştirmf' ferinin faydılannı 
görmUş ve anlamıılardır . 

Bu s~heple bir kaç yıldanberi 
halk , yeni yıptakları bahçeleri tu · 
ruoç üzerine eşılaomıı fidanlarla 
y.apmağı baılamıılardır . 

Hakikaten bir çok aşıs1z ve 
hutı portakal ağaçları arısında 

teaaJOf-:o bulunan turunç üzerine 
aıılı portakal ağaçlarıaın 11hbatli 
v~ kuvvetli olması da işikar ola
rak göze çırpmaktadır . 

Ôğrrndiğimize nazaran tar1m 
dirtktörlütüi DiSrtyold• mevcut 
bulunan portakal agaçlır1 arasına 
Vaşington Nıvel, tomıom Navel 

Siirpriz , Navcl gulden huk'ey 
sribi makbul aevileıioio sokulma· 
l'lnı ve bunlardan mlda manda· 
lina , berg•mut , •tı-ç kaYuDu 
ve Grafülvi gibi narinciyelerin 
çoğaltılmasını •e bilh&1A limon 
ziraıtinio a,tmlmasıoı IOzomln 
n fıydalı g6rmektedir . 

Ettıği yardımın bota git.; da 
havaya karşl korunma ça~y1a 
aarfetiildiğini gören halk kıl' falt 
elinden g••J,·n yardımı esir8'-aya 
mekte<lir. HattA geçen senet' 
tün ilçe köylerinin verdiği oy 

yardımını bu yıl bir köyün leşı 

mesi gibi artan görülmüştür ~ 
akıam yapılan törende halkı• tün 
ruma 'yardımından ötürü k~ buc 
baıkr.nı halkı tebrık etmiştir. on 

811 ektamki trenle genel" yen 
üyesi olan C. H. Parti Batkad 
man Burgaz ve Şarbay llas8' ya~ 
ga kongreye katılmak üzere' hu 
hana gitmişlerdir. gö 

Ô. O lır 

.ZO'fl 
Konservatuvardj yoı 
talebe konserle,,bıe 

Bu yıl lıonserntuvır, 1" faq 
profesörlerde• m&rekaek b~ ses 
yet tarafandın her on bet rıgel 
bir verilmek &zere konaeılıtC dal 
tip etmiıtir . me 

Uç açıkgöz arkadaş 

Belediye lcoaaervatuvar 
belir.in de ı her yıl olduğu' k~ 
balkı yiae oa bet gliodıe k~ oı~ 
ler vermui11l mönnip gör .... nııı 
Bu itih..Ja ilk talebe .koaaetfchle 
m6zdeki Pazaıteıi ıti•D veıiM zarı 
tir . Konterl4rre yöı lcifilik 
h~yet ittiralc edecek we ilk tA bir 
Cemal Rr-fidin Viym11dı pe Y0 

yade raf bet kazanını§ olaa il att 
serini çalac•ktır • 

. 
iki Pazarcıklıyı k-ar payı VP.rece-

ğiz diye nasıl dolandırdılar? ......... 
Şu bir kaç güo içinde ıebri

mizde bir kaç ıeueri ~olantlırıcı 
peyda olmuş, vataodaılardan ki 
mine iş bulacak, kimine sattlac k 
mallarda kir payi 'f'e~c:ek diye 
paralarım hile ve desise kullan
mak ıuretiyle paral.,1111 dolan
dırmağı haşlamıtlar11da polisin 
şiddetli takibata naticttıinde hem 
yakayı ele vererek hak yerine ve
rilmiolerdir, İote bunlardan bir 
DUmllf'le deha. 

Ad•alı Kas1111 oğlu bızır, Ali 
oğlu mebmet ve Hüseyin oğlu 

Feyzi adluıada üç ·~•k ıöz ar· 
kadı§ gözleriee kestirdikleri Pa 
z.rcıklı Mustafa oğla Memilc ile 
Şab.n oğlu Mebmede baı vura · 
rak: 

- Elimizde külliyetli mikter· 
da mal vardır. Bunlara Pnarciğa 

iTaJyare şahitleri 
iht.fali 

i•yyare Şebitl,.ri ilitifalıDİD bir 

kaynaktan alınan habere at · 

fen bu ayın 27 ıiode J•pılacağı 
yazılmıftı. 

Bava kurumu ıebrimiz ınbe-

11nden dün verilen malumata gö 

re; bava kurumu geoel kongre 

siodc nizamnamede yıpılan deği

tiklikte ihtifalıo, bUtDD Türkiyede 

ber yılin 15 Mayiıinde yapılması 
onaylanmıştır. 

Baytar direktörü 

Baytar dir~ktörü Adıl Olguııa 

lramtahtındıo &tiiür11aey( ti sıhhi· 

yece bir ay iıtirıbat verilmiıtir. 

B ı -------------. ça götürOp sıtmalı.: iıtiyoruz. un ar-
d.a çok para kazanacajaz J.t,ıkat sokağa Jij'em suyu akıttıi• :~ 
elimizde yol parası olmadığından 200, bakkal İbrahim oilu 
götüremiyornz. caddeyi ifiı•I eU~iaden 200, yo 

Lazım olan altmıt heı lira )Ol her Yutuf oğlu Muu erittin 1 k 
masrafını bize verf'Cek otun .. JZ de gllbre biriktirdiğinde:.. 11 

size orada hem aldığımız parayı bakkal Hasan otlu Rrıit ~ tı. 
ve hemde kazanac•ğımız kardan rmı pis toıt~undaa 100, J. it 
pay veririz. Diyerek bu zavallılar- Halil oğlu Ahmed Hılmi e•:~t ıı 
dar, altmış beş lirayı aldıklan gi. zerine rttket koynndıtınd.. ~e 
bi ortadan aır olmatlardır. cereci Şaban oğlu İsa cıd a 

Neden eonra dolandırdikları pis so bıraktığından 100, s• m 
nı anlayan bu iki arkadao solllğu 
karakolda alarak baılarıodac. g.
çea hadiıeyi bir anlatmıılar . 

Zabtta heme• telak6kata giri§· 
miş ve çok geçmeden liç dolandı· 
ncıyı yaka&.nmııhr. Boalar h.k
kıoda tutulan i11celeme kitıtlariy 
le biı likte Cumhuriyet ıenel • · 
vamanlıiın• veril mitlerdir. 

..,. .. .. 
uçuncu Liste 

Urayca para cezastle 
cezalandırılanlar 

il Dil 

Pastacı Kasım oğlu Salıh dDk 
kinı temiz tutmadığıodaa 400, a · 
rabıcı Necip oğlu Bann araba· 
111nı cadde üuriade bırakarak lcab 
vehenede ldiğıt oynadığından 200, 
bakkal Osman otlu Abdullah, 
Oıman oğlu Ali, Durmu§ otlu 
Hacı Mebmed dükkanlarında ma
n•v eşyaa:nı 11ttıklar1ndaa 100, 
manav Snleymıa otlu Salim dtık
kind• bı~kal eu·ııı 11ttıiındın 
100, man4v Salih otlu Saif be
yaz gömlek geymediğinden 100, 
çifçi Salih oğlu Ali caddeyi sra
basile işgal ettlğiad"n 100. Ali 
oğlu Ömer kanara dııında keçi 
kestiğinden 500, •mele İbrahim 

~imacı Ahmed oğlu Mehmet d 
deyi tablasılc: iıgal t-ltijindeo d 
anıbacı A\i otla Yakop e.dd a 
satını takip etmediğinden ' 
sehztci Ali oğlu Çatak bil ~ 0 

danına çOrUk sebze atıp zibil O 
n,.kesi ünrinde sebze ıattıl d 
200, bakkal Durdu oğlu Ş kı 
dl\kkinıoa c~makio yaphrdJ 
ğındın 200, bakkal Mehmed iı .. 
İbrahim camlarıuı piı buluo~ ça 

1 
duiundaa 200 kuruş para c ~ le 
le cezalacıc.hrılmı§IU ve şek~ 

Cumalı ruhsat almad1111 dO eh 
açtıj'ından, Tatlac ı H •• oğlu ğı 

ve ı•lih rubaats ı :ı Ç•murdao 
ve yaptıklanDdan , kahveci ıf b~ 
med oğlu Hayıullab ruhsat•'-' •ı 
daa kıhvebıae açtığından b• g~ 
rındı muamt>le yıpılmakudı{ ya 

Bekçiyi de dö§mOf li 

Hur mah ura.:ında otura o ., Sc 
mi adlı biri elinde bir ı•ldİ~ 
olduğu halde Teke lcurbu o'" ıı ı 
mıada oturan Mısııh kızı Ze~ (a 
bin ıcc~yleyin evine zorla gi~ te 
istemif ve kendini hu hırekt J, k~ 
menetmek iıteyen bekçiyi d~ Çl 

h-ltadı iyi olıcalr der~cede ~ 8~ 
düiiindeQ salJumasiyle bir:ifı' Y• 
yak•lanmıı ve bıkkmda kad 8• 
İl yıpılmlftır, 
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ateşin ortasında Çırılçıplak 
dans eden insanlar 

Nasıl oluyorda yanmıyorlar? 

genç 
1 1-

ile Baıı erkek ve kadınlara ataşe 
8 od karıı tehlikeden maafiyet bassa
ani sım veren sır nedir? 

Gf'nç müsHiman Kuda Buse 
nısıl oluyorda son dafa Londra 

ita' da gösterdiği gibi kıp kızıl 
çare yanmış alet yığınının üzerinde ae 
~ur falt bir cadde de gezer gibi yalın 
ırge ayak yürüyebihyor?. 

~il Bunun bir göz bağıcılık ve bir 
~· oyun olmadığı aı tık kati yet le ao
n laşılmıştır. 
ür Fakat nasal yapıyorlar? İşte bü 
JkJO tün alimlerin bilmediği §"Yi de 

kU budur. Aceba bu atf'şe tapanları 
ir. onun yalucı kuvvetiodeo esirge
el "yeo kudret nedir? 
aol logilizlerio meşhur kadın sey 
a• yahı Madmazel Rozila Forbe bu 

ete t hususta bizzat kendi göıltrile 
gördOğü bir çok sahneleri, vaka

. O· lan anlatıyor. 
Bir güa madam Rozita Ama 

d• zon nehrini yukarıya doğru çıkı 
yordu. Ve gemide kendisin:leo 

eri bışkı da Avrupalı yolcu yoktu. 

Kavurucu bir ııcak vardı. Ak 
yJ şama doğru birdenbire bir davul 

bif eeei eıidildi. Evveli yavaş yavaş 
gl gelmeğe başlıyan bu sesi gettilcçe 
er1 daha aeri ve daha kuvvetli işidil· 

meğe başladı. 

r U Biraz eonrQ karııda bir vahşi 
u ı köyü göı üldü. Huğlardan birisi· 

0- ııin önünde büyük bir ateş yığını 
~ blD aleAlrri akı•mJD haftf karan 
seri hlarını yırtarak semaya doğru u

ril' ıanıyordu. 
k Bu atef yığımn önünde genç 
~bir kız çırıl çıplak ayakta duıu
e~ yor ve gözlerini bir saoiye olsun 
bil &tf'aten ayarmıyordu 

1 
1 

Üç erkek mütemadiyen davul 
~çalıyor. Diğerl taıaftan kadın ve 

~ğırı' erkekten mürekkep ve yine çıplak 
a 1 bir grup a~eşio öoünd e dans edi-

0 ,ı yor, t•rkı aöylilyordı. 
• 
0

1 

ı;ı Biraz sonra davulun dı, şar -
D ~ kanto rie ahengi değioti, Ç•buklaş· 

... ti. 
CllP' 
b~I O zaman ayakta duran genç 
,ıJ luz ateıe doğru eğıldi. alevler ta

l P ze ve çıplak vucüdüoü yaladılar. 
:ddl Fakat biç bir tarafma bir şey ol-

se~ mımı§tı. . 
et el Bu ıirada bir çıplak erkek bır 
eP ! deobire ateşin ortassna atladı . Ve 

~ ddJ dans etmeğe yaşladı. 
iı ~ Alev çıkan odun parçalarıyle 
lı ol' oynayor ve beğrıoa basıyordu. 
ibil Onu diğer bir çok kadın ve erkek 
tığıt daha takip etti. Yeoiden ateş ya-
ş,) kıl.yor ve yığınlara oduo atılyordu 

rrıi Kadın, erkek bütün insanlar 
d d ağızlarına, burunlarına ateş par· 

t
ııJd çalarını sokuyorlar ve batla göz
e •' lerini kırpmadan yutuyorlardı. 
ek,ı Sırt üstü yere yatmış çıplak ka-

10~ danlar göğüsleıioin üzerine kız 
lu 

1 
ğın kül serpiyorlardı. 

~ ;, Y naş yavaı delilik sükunet 
'
1 lıt buldu. Fakat çıplak genç kız dai 
~ 't) nıa ayakta, bir tarafa oynamadan 
bS" ·· 1 • dJ goz erı ateşte olduğu halde duru 
f• Yordu. 
rıOf Madmezel Rozita aemioin yer· 

li nıUrettebatından bu rsrareogiz 

ao f Seremoni hakkında iıabat istedi. 

ldird Nihayet bu insanlar büyük 
tıf1 ıırr · f u 1 ı t• ederek, bu genç kızın 

kızın kudreti 
bile ateş üzerinden ayırmamağa 
mfcbur olduğunu söyl< diler. 

Matmazel Rozita bu atl'Ş teb
Jikesiode n maafiyet keyfiydinin 
bir hakikat olduğunu bir çok ba 
diseleı ı .. , gördüğü sıaboelerle k6ti 
yen anla'lllŞtır. 

Bir gün yioe Eritre açık[arın
bir gf'mi üzerinde sey c hat ediyor· 

du. 
Yerli mürettebattan birisinde 

birdenbire bir Epilepıie krizi 
b&şladı. Geminin aşçısı kotarak 
kızıl b;r ateş parçasını getire 
rek hastanın ağzınll soktu. 

Bir kişı bsstanıu başından 
diğer birisi de eyaklarından ya 
kalsdı. Aşçı mütemadiyt>n ateşi 
butanırı ağzma sokuyordu. 

Biraz. sonra hasta yavaş yava§ 

kendine gelmeğe ve bu deh da 
ateşi kendi ağzına sokmağa baş 
Jadı ve sonra da yuttu . Fakat 
birdenbire trkrar kendinden grç 
miş bir halde yere dü-ştü . Bir 
örtüye sararak götürdüler . Altı 
saat sonra kalktığı zaman hiç bir 
yerinde yanık izi olmadığı ve ta
mamile iyileşmiş bir ha\de kalk. 

tı . 

Çocukların bile ateşle tedavi 
edildiğine sık sık rastlaom•kla 
dır. 

Madmuel Rozit11 Fransız So · 
malisiode , Habeşistan hududunda 
bir kasabada oturmaktadır , Bu 

kasabada bir güu ölmek üzere 
olan bir çocuk ateş'e kurtarıl 

mıştır . 
(Ahş doktoru) ihtiyar bir ka

dın bu çocuğa birer bab büyük 
lüğüode olan muhlt lif ateş par-

çalarını yutturmuı ve bir saat 
sonra çocukta hararet kesılmif 
ve mışıl mıııl, rahatça uyumaya 
başlamışt11 . 

Galiba aleşio s ı rrı Avrupalı
ların siyah renkli insanlara buak· 
tağı ve bir türlü ke§f edemiye· 

ceği bir sır olacaktır . 

~~--------·---------~~ 
Işıkları söndürme 

denemesi 

- Birinci sayfadan artan -

bir yerden ışı~ sızdırılmamasını 

çalışıyordu •. 

itfaiye gurupları da manevra· 

Jar Y"pıyordu. Bu sırada muhtelif 
tecı übeler yapılmış ve saat 20 
<le kuledP,n verilen ikinci bir 
uzun düdük işaretıyle denemenin 

bittiğioi halka bildirmiş ve tek
rar elektirikler, Jaınbalar yakıla 
rak şehir nura kavuşmuş ve her 

şey hali tabiine döcmüştür. 

Hulası.ı ; dün akşam yapılan 
denemeden büyük bir muvaffa
kıyet elde edilmiş ve halkımızın 
ber hususta olduğu gibi bu işte de 

müteyekkız ' 'e yüce Cumhuriyet 
biikumrtimizio emirlerioi her su-

retle ve daima yapınağa amade 
bulunduğunu bir kere daha gös· 

termiştir . 

* * "' 
y dloız gt"ceoin derin sessizli

ği içiod .! yePİ mahallede düdü· 

u . 

Z~1° (at~!i~ kızı) olduğunu ve onun is
gı~ tedıgı gibi ateıe hükmettiğini ve 
kıt~ k~o~isinde vukua gelecf'k en kü
de ~ ç~lc-bir irade zafıoın bütün dan-
e ~}f sözleri leblıkeye koyup cayar ceyır 
ıir:ı Y~oma_Ja.rına aebep olacağıoddan 
~11 .,d' gozlcrını ve iradesine bir saniye 1 

ğ- 0 sesini işiten olmamıştır. Ura 
ın ; bu düdüğü değiştirerek yell· 

~e kuvvetli bir düdüğün kooms-

81 icap etmektedir. 

Beş Vilayete Vali Ve
killeri tayin edildi. - -

Ankara,-Tunçeli Vildyeti da 
hil olmıık üzere yeniden beş Vi
ldytıt kurulması hokkındı:ıki kanu
nun m<'riyet mevkıine girm ı> si üze
rine )ç Bakanlık bu Vildytıt lere 
dair icap eden hazırlıklara başla
mıştır . 

Bakanlık , bu Vildyetlera yeni 
Valiler tayin edilinceye kadar 
Tunça li vildyeti Vali V~kAletine 

Elı\ziz valisi Tevfik Sırrı , Bitlis 
vali vekdletine Bitlis kaymakamı 

Yahya Ömer, Çoruh Vali vekdle· 
tioe Arh in kaymakamı Hüsnü 1 

Bingöz voli vekıHetine Çapak\~Ur 

kaymakamı Recai tayin ed ı lmiş
lerrli r . 

HakAri Vali Veklll etine ise Bey
tüşş ı> bap . kaymakamının tayini 
muhttımeldır . B akanlık yeniden 
kurulan vılAyetlerin valileri tayin 
e<liluıkfen sonra Y"niu•m ihdas 
e<lilon 9 kazanın kaymakamlarını 
tayin edecektir. 

Diğe r taroftlln Bakanlık yeni 
vildyetlerin ldorei llusudiyo büt
çelerinin hazırlanması için mezkür 
.vildyHtlere direktifler wrmiştir . 
Bakanlık bir taraftan da bu vilA
yetlere emniyet , nüfus ve Hususi 
IJorcler dirE>ktörlcrinin tayini et· 
rafında hazırlıklar yapmaktadır. 

Bitlis Valiliğine iç Bakanlık 

seferberlik şub3si <lirektörü Feh
mirıin~ ~lııkdri valiliğ i ne Van Vali 
muavını Mıthat Kemalin , Çoruh 
valıliğ ine Mülkiye Mufettiş i Orhan 
Saminin, Bıngöl valil i ğine de em 
niy(jt işleri gımel direktör muavini 
Feyyaz'ın tayinleri muhtemeldir. 

Tunçeli valiliğine tayini karar 
!aşan General Abdullohın karar
namesi yüksek tasdi ka a r zeJil 
miştir . 

Suriyenin Milli 
Misakı 

Birirıcl sayfadan arian 

caklarını söylediler . Bunun için 
de lıak - lngiltere muabedeai 
gibi bir Suriye Franaa muahede
si hazırladılar . Ancak bu ınuahe 
de Suriye istiklalioi ve Suriyeli
lerin isteklerini temin etmedıği 
için Suriye parlementosunda 931 
yılında reddedildi , parlamentore 
kapallldı . 

O güodeoberi Snriyeden teşrii 
hayat kalclınlmış ,:ve Suriye man 
da rejımioi gadabı altında ve ikti 

udi buhran içinde eli kolu bağlı 
me'yuı , mazlum bir durum<la 
kalmıftır . 

Bunu uzun zamanlar sabrettik 
' 

Müracaatlar yaptık , protestolar 
yaptık , her, yaoa ha§ vurduk, 
yıllar geçti bir netice çıkmadı . 

İ~te bunun içiu vatani kütle 
artık kendi başıoıo çaresini gör· 
mek mecbuıiyetiode kaldı ve (ulu
sal misak) olaıak şu madd eleri 
kabul etti : 

1 - Osmanll de9letiodeo ay· 
ıılmış olan bütüa Suriyeyi bütü 
rcnebi hükümlerinden kurtanp 
tam istiklaline kavuşturmak ve 
bir tek dı vlet , bir tek hükumet 
kurmak . 

2 - Balfur vadini reddedip 
Yahudi göçemeoliğioe karşı g el· 
ID!k. 

3 - Komşu garp memleket 
leriyle ittihat lemini için elbirli. 
ğiyle çalışmak . 

4 - Muhtelıf anasır ~lıasıoda 

Hürıiyet ve Müsavat temin etmek 
ve içtimai , ibtisadi seviyeyi yük
seltmek . 

5 - Bütüa milletio bv uğurda 
maddi ve manevi kuvvetlerini 

anık bulundurDlasıoı . 
6 - Bütün mille tin bütüo kuv 

veliyle birJf'şmesi için va tani küt
le siyasi fııkalar teşekkülünü bu 
Amalin t r hali.kuka 8) kın sayar . 

-Birinci sayfadan artan 
pışmaııın soound .. üç kaçakcı ile 
yedi yüklü hayvao yakalanarak 
ş t' bıe g~:tirilmiştir . 

Oiyarbekirin ekonomik 
durumu 

Şimf'ndıfer Diyarbekire ulaş · 
tıktan sonra büyük bir faaliyet 
derhal kendisini göstt:rmeğe baş 
tadı . Yurda para girmesi vatarı
dışlarda sevinç yarattı . 

Beher çuvalı 120 kilodan 400 
çuval tatlı badem, kilosu 40-70 
den, kilosu 43-48 kuı uştan acı 
badem, kilosu 17-31 kuruştan 
500 çuval mazi , kilosu 45-75 
kuruştan 500,000 kilo yağ, kilo · 
su 20- 31 kuruştan 12,000 ki-
lo yün ihraç edilmiştir. 

15 Kanunsani çarşamba akşamından itibaren 

Şaheserlerinden birisini daha taktim edar-

Deniz alhnda Cehennem yahut 

Aşk ve vazife 
A~k mı ~ .. Vazife mi ? ... Her halde va .. ife aşka fokaddüm edıır 

Son derece hissi,aşki ve fevkalade heyecanla 
muazzam eser 

Film : Metro Go/dvin Mayerdir 
hav abisi ilave: '' Ufa " dünya 

Ayrıca: Cenubi ltalya 

6333 

• 80 vağon buğday gönderilmiş-
tir . Bunun kilosu 2,5 - 5 ku- 1 ~ 
ruşa sc tılm•Şt" . TAN Sinemasında 

Ziraat baokasanın elinde mü 
b ~------------------..-otl!'----~--~----~--..L.-------..... him bir miktarda stokdan aş - Bu ak§am · ' 

ka daha 120 vağoo buğday ha - Tan sinema s ı d rektörlüğü muhterem müşterilerine iki güzel film daha 
zır bulunmaktadır · \ tak.tim ediyor 

Kilosu } ıl kuruş 30 paradan 1 Al 1 20,000 kilo pi ı inç sevkoluomuı:- ! • ev er arasında 
tur . 

Yukarıda adlarrnı yazdığ•m 
ihracat maddeleıi, İstanbul, An
kara , lzmir, Mersin, Gazisotep, 
Adana ve lhlebe gönderilmiş
tir. 

Oiyarbekir tarihi 
Diy:ırbekir tarihen çok eski 

bir şt:birdir . Burası uzun asırlar 
Türke yurdluk yapmıştır. Bunu 
göz önünde bulunduran vilayet 
"Diyarbekir,, adıoda üç cild ta
rihin basılm1sıoı kabul etmiş
tir . 

Resim , haritalar ve 22 daoe-
si hususi olmak üzeıe 1522 dane 
basılacaktır . 

! 

Oynıyan Vilyam boyd 
Yirminci asrın en biiyuk sildhı olan petrol etrafındaki mücadeleler .. 

ve bütün bunların arasınJtı. bitmez bir aşk • lşte « Alevler arasında » 

2 -
n u mevzuu 

'' Hood Gibson ,, 
ın intikamı birinci devre 

büyük Kovboy fılmi 

Gelecek proğram : 
Mevzuu San Fransisko zelzelesinden alınmış büyük film 

Yer titredi 
ilave ( Hood Gibsonun intikamı) 

ikinci devre 
6225 
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Alsaray sineması 
Vilayet bu kitap için lbım 

gelen tahkikatı büdcesioe koy
muştu· . Baskı ücretinin 1500 li
rası bu yıl büdçesindeo, geri ka 1 

lao pua da 936 yılı büdçı sinden 
1 

verilecektir . 1 

Diyarb~kir taıihi Mayısın on !'"'"'---~-----------~------------~ 
beşine kadar basılmış olacakhr. 

•• 
Türk Sözii : Diyarbekir kadar 

bl' l ki ondan da ha lıidecnli bir 
tarihe m•lik olan Adaoamızın bir 
taribi yazılmasına bile leşe~büs 
edılmemiştir . 

Heman her vilayette böyle e-
sMler basahrkeo, münevver ve öğ
retmeni çok olın Adananuzın bu 

yo1da geri k&lmasını teessürle kay· 
detmekten kt' odi mizi al e mıyoruz. 

Almanya ateş püskürüyor 

Bu akşamdan itibaren 

1 

Giall acısı 
Yahut ''bir aşk facia sın 

Doyulmıyan bir aşk, iç alan bir muzik 

Mirmaloy ve Klark Kabl 

2- Gece adamları 
A!Ilerikn hırsızının tilkiliği ve şaşılacak cüreti polislerinin vazife 

aşkı ve mehnreti 

Ankara: 15 (AA) - Alman 
gazeteleri, İngiltere ile Fransanın 
Akdenizde bir,biı lerine yardım 
edtceklerini tahmin eden uzlaş 
maya karşı şiddetıe hücum etmek- Cumartesi , pazar gündüz 2,5 da 2 film birden 
te ve uzlaşmaoın Lokarno andl~ş 63~i9 
ması üzerihde yap cağı t e sirlerı , ~~--~---------~·--·-~--~~~~~-~~--~ 
kaydetmektedirler . 

7 - Bu prensipler millet v•t• 
y•§ın<la temddir . Bunu aykır1 
olan\er bizdt:n dl'ğildir . Vatani 
kütle bu beyannameyi neşreder· 
keu oo yedi yılda ;ı beri ulumılar 

sosyete-sinin öğütlerine ve verdiği 
tözl e ıe güvene,~k yap•lao teşeb 
büslerin bir fayda vermediğini 
ve bütün milletin bu yaptığımız 

pre.ısipler üz c: riode b:rleşek ama
c~ kavuşmak için bütün kuvvetle 
çalışması lüzumunu ilan eder . 

" * • 
Şamda toplanmış olan Suriye 

istiklali isteği y 1 e uluslar soıyetr. 

sioe bir tel ç kmiştir . Ve Habr ş 
istiklalini ~orumak için bu kadar 
g:ıyrd rd eo olcvam cemiyetinin 

Osmanlı devletinden ayrılan Arap 
illerinde istiklale mahrum kalan 
Suriyenin de manda altından kur 
taıılmasını talep etmiştir . 

Şık VE zarif BAYANLAR 

Pudra,krem Losyon Esans ihtiyaçlarını yalnız 

seyban eczanesinden 
Temin edebilirler •• 
Sıbhatının, kesesinin kıymetini bileoler; her nevi tıbbi müstahzarat 

ve ilAçlar için endişeye düşmesinler 1 . 

Çu •. nku·· : Bütün bunları istt> nildiğin<len daha iyi bir şekilde 

Eczanemizden tedarik edebilirler 
Her geçım g ünle sayın müşterilerinin bir .kat dahfi tevecoühler~~e . 

mazhar olan müessesemiz; kıymetlı miişterılerıne b•lmukabele her turlu 
ihtiys~~larına cevap vermeyi bir öJev bilir ! · • · 6337 
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Gayri menkul malların 
açık arttırma ilanı 

Adana Borsası Muameleleri 
Kadirli icra memurluğundan ; ----------P-.A .. M,.UK ___ v_e_K_O ... Z .. A ________ _ 
Dosya No. 936-2 Kilo Fiyatı 

Açık artırma ile paraya çevri- CİNSİ En az En çoL. Sahlan Mikdar 

""" lecek gayıi m'nkulün ne olduğu: ıc. s. K. s. 
Bir kıtada 315 dönüm nısıf hisse apımalı pamuk 38;;;=-=~=1==""'-_.."'=01=========1 
şark an yol gar ben kiremitli Hüyük 11 __ P"ı'""· y_as_a_,p'--a_r7la'+j!ı-'-'-,,---ı--35;.;;.---ı_:::3.;.7 ___ 1 
ve Kara Kışlı oğlu tarlası şimalen Piyasa tPmizi " 34 34,50 

lane 1 39 41 
Gayri menkulün bulunduğu mev- ı-ı1::8n::e:-nııı------l-ii;;.----l--.<>~,.--l---------1 

k. h il . k ı-... -------ı--=3:..:.7---ı2B.'-'•c:..50:;__-ı--------ı ı, ma a esı, so ağı, numarası • Ekspres ·-
Koca dere Doğru cenuben lıekilli Klevlant 41 42 

oğlu ve koyok ile mahdut. y A p A (; ı 
Takdir olunan kıymet ; Yüz Beyaz 

1 elli kuruştan. t-rrsi~ah;:--------1------1-----1---------ıı 

T Artırmanın yapılacağı yer gün saat; 
Kadidı ıcra daıresi 8-2-936 •-=-----------=----,-----,---------ı 

Ç l G 1 
Eke reı 1 

1 
ı-cumartesi günü saat 10 de la ne 

1-lşbu gayri menkulün artırma 1----..,,,..-.--T--:---·I-=..:.._-- -----11---------1 
şıırtna mesi 9-1-936 tarihinden :-::~!o--=;;..;;;=~-...L.-:-::~-=-:~'"'.'""~-...ı...--------i 1 

Yerli "Yemlik" 2,30 .. "Toh uıolulı:,, 

HUBUBAT itibaren 2 numara ile Adana · · 1 Bu"day Kıbrıs ıcra daıreeinin muayyen nu - "' 
h k 

,. Yerli 
marasında er esin görebilmesi 

1 
,. Meotane 

için açıktır. \Anda yazılı olanlar- Arpa 

5,45 5,75 

dan fazla malilmat almak istiy•nler, Fasulya 
işbu şartnameye ve 2 dosya ı--,,;Y'=uTla~f'--------ı-----

numarasile meınuriyetimize müra- Delice 
caat etmelidir . Kuş yemi 

Keteo tohumu 
2- Artırmıya iştirAk için yu- Mercimek 

karıda yazılı lııym~tin °lo 7,5 nis- Sisam 
betinde pey akçasile ve ya milli 
bir bankanın teminat mektubu tev
di edilecektir . ( 124 ) 

3 - ipotek sahibi alacaklılarla 
diğer al~kadarların ve irtifak hak
kı sahiplerinin gayri menkul üze
rindeki haklarını hususile faiz ve 
masrafa dair olan iddialarını işbu 
ilAn tarihiaden itıbaren 20 gün 
içinde 'vrakı müsbitelerile birlıkte 
memuriyetimize boldırmeleri icap 
edtır. Aksi halde hakları tapu ei

cilile sabit olmadıkça satış bede. 
linin paylaşmasından hariç kalır
lar . 

4- Göii!erilen günde artırmıya 
iştirAk edenler artırma şurtnume-
ıini ok umuş ve lüzumlu malilmatı 
almış ve bunları te-ııamen kabul 
etmiş ad ve itibar olunurlar. 

5- Tayin edilen zamanda gayri 
menkul üç <lele bağrıld:ktan sonra 
en çok artırana ihale edilir.Ancak , 
artırma bedeli muhammen kıyme-
tin yüzde 75 şlni bulmaz veya sa
tış isti yenin alacağına rüçhani olan 
diğer alacaklılar bulunup ta bedel 
bunların o gayri menkul ile temin 
edilmiş alacaklarırın mecmuunJan 
fazlaya çıkmazsa en çok artıranın 
taa bhüdü baki kalmak üzere ar· 

tırma 15 iÜn daha temdit ve 15 inci 
günü ayni saatta yapılacak artır -

moda bedeli satış istiyenin lllaca
~ına rüçhani olan diğer alacaklı. 

!arın o gayri menkul ile temin ediL 
miş alacakları mocmuundan fazlaya 
çıkmak şartile , en çok artırana 

ihale edilir. Böyle bir bedel elde 
edilmezse ihale yapılmaz. Ve satış 
talebi düşer . 

6- Gayri menkul kendisine 
ihale olunan kimse derhol veya 
verilen mühlet içiade pıırayı ver 
mezse ihale kararı feaholunarak 
kendisinden evvel en JÜksek tek
liftA bulunan kimse arzetmiş ol
duğu bedelle almağa razı olursa 
ona, razı olmaz, veya bulunıRazsa 
hemen 15 gün müddetle artırmıya 
çıkarılıp en çok artırana ihale edi 
lir. iki ihale arasındaki fark ve ge· 
çen günler için yüzde beşten hesap 
olunacak faiz ve dığer zararlar ay
rıca hükme hacet kalmaksızın me
muriyetimizce alıcıdan tahsıl olu 

nur. 
Madde (133) 

işbu artırma Yukarıda gös
terilen 8 - 2 - 936 tarihinde 
cıımartesı günü icra memur -
luğu odasında işbu ilAn ve göıı· 
terilen artırma şıırtnamesi daiı esin· 
de aatılaoağı ilAn olunur. 6335 

Kacakcılar • • 
vatan hainidir 

UN 
- Salih 

... ... " 
:S iil -Düz kırma ,, 
~-~ı-""""'-,-----"'-.!:.----~ 

800 
-725·--· 

::ı- Simiı 
] E --" -'--,------1-~~---1--------
:;2 "iii .... Cumhuriyet 800 

N ~;-...,-,.,,..-,---"----- 7()() 
"' ,_Düz krıma ,, 

Alfa ., 
Liverpul Telgrafları 

16 I 1 I 1935 
Sanı im l'erıe -

Kambiyo ve Para 
iŞ Banlı:asıodao alınmışıır. 

Liret Hazır 6 15 9191 
1 inci K. V edeli 5 98 Ranmark 79 85 

2 inci K. Vadeli 5 96 
Franlı:"Frausız,, 
Sterlin "loııiliz~ 621 

liioı hazır 5 54 Dolar "Amerikao •• 125 32 
Nevyork 11 34 ~'rank "lni~r~" 2 44 

• 
~---------- ·MiM 

Ea ince kumaşlarınızı yıpratmıyan Üzerlerindeki kir, leke ve yağların 

soğuk su ile temamile temizliyen madeni ve neb&ti bir terkiptir. 

Kalıp halindedir. 

Perakende olarak kalıbı (11} kuruştur. 

Mim ile her şeyin'zi temizliyebilirsiniz HattA Pelıkan mürekkebi 
ile lekelenmiş eşyalarınızı bile .. 

Mim çocuk bezlerini kolaylıkla ve zedelemeoen tertemiz 
eder . 

Mim Loke boyalardaki kir ve lekele.rl çini banyo,cam ' kristal 
madeni sofra takımlarınızı çetal,bıçaklarınızı çizmeden yep 

y~ni bir hale sokar . 

ılAı'm en nozik ipekli, yünliı kumaşların yikanması , temizlen . 
lY,I, mesi içia biricik mad.mi sabundur . 

Adanada 
caddesinde 
Başeğmez 

umumi satış yeri · 
Mehmet Bozdoğanlı 

ticarethanesidir . 

Uluca mi 
ve Ömer 

Her bakkaliye mağazasında da 
14 bulunur. 6269 

D. Deıniryolları işletınesinden: 
idaremiz için 31.500 kilo sönmem ;ş kireç açık eksiltme suretile 

satın alınacaktır. 

Kireç Misis istasyonunda vagona teslim edilecektir. 
Muhammen bedeli 551 L irsi 25 kuruştur. 
ı\çık eksiltme 24-1-936 cuma g ~inü saat 10 30 du Adanada i~

letme mülettişliğinde yapılacaktır. 

Şartnamesi par:ısız işletme müfettişliğinde görülebilir . 
Eksiltmeye gireceklerin 2490 No: lu kanun ve şartaamede yazılı 

vesaik Hükdmet veya Ticaret odasındıın musaddak kanuni ikametgAh 
ve nüfus tezkerelerile ve muha'Dmen bedelin °lo 1,5 üzerinden 41 lira 
35 kuruşluk muvııkkat teminat idaremiz vezne makbuzu veya banka 
mektubu ile eksiltme gün ve saatinde işletme müfeUi~liğine müraca. 
lrı. 6313 9-14-17-21 

Ceyhan urayının açık eksiltme ilanı : 

..... 

ı-LJ R.. KiYE 

llRAAT 
BANKA51 

.DAoA. 
BiRiKTiREN, 
RAl-IAT 1;06R 

Diş doktoru 
Şevket Şermet 

Yağcamii karşısınd<•ki muayenehanesind~ her gUo 
hastalarını kabul eder. 

Cum'1rtesl günü öğledt>n sonra 
beye pı-trasız bakar. 6329 

yoksullara 
3-26 

v~ tale• 

8-1-936 çerşaoıba günü açık 
ııksiltmeye konulan 4341 lira 32 
'kuruş keşif bedelli kanara İnşaatı 

birden fazla istekli olmaması ve sü
rülen peyin haddinde görül memPsi 
ha sabile yen ıden on gün müd<lPtle 
i.11.na çıkarılmıştır. K Jli ihale 20-I 
1-936 pa :• artesi günü ~a•t on al
tıda uray salonunda yapılacağın 

dan isteklilerin Ticaret Odası kayıt 
mukbuzu ve N•fia müdürlüğünden 
musaddak ehliyeti renniye vesikası ve yüzde yedi buçuk muvakkat le-:,. __________ , __ , _____________ _, 

mioat akçalarile birlıkte Ceyhan 
Uray s"lonunda hazır bulunma 
!arı. 6336 17 -- 19 

Adana adil ihtisas Mahkemesinden : 
21-12-935 gec1si Dörtyolun 

Kürtül kerakelu civarında bulunan 
bir teneke gazyağı, 4 parça pamuk 
mensucat, bir pantalon, bir ceket, 
2 parça basma ,8 çile iplik, bir kılo 

240 gram kahve.bir kilo 900 gram 
kına, bir kilo 100 gram lokum , 
bir kilo 100 gram hurma ve bir 
çift çorabın lıaçak olduğu iddia 
edıldiğinden müsaderesine karar 
verim iştir. Bir diyecekleri ola!' !arın 
bir ay içindn mahkemeye müra · 
caııt etmeleri ilAn olunur .6338 

,IHU11UlllllllUllllllllllllllllllll'UllllllllllHUllUlllUll .. '111111ttlltl11111111111ı!1tu 11\ 

1 bu gece nöbetçi 1 
~ l 1 Eczane ~ 
l Yenicami civarında 1 
1 Seyhan eczanesidir 
j ıttıHıtıllflr ıı ,...ıuwnıı111omııınuıı ı:11• -.ıunın1;·ııııeıtt· n: 1 

5370 202 

~--------------------------------------~---...1 
doğruluk fabrikası isletme sosyetesi 
direktörlüğünden : Prens Ahmet 

lley~cenlı bir mevzu, Vatanı 
uğrunda ölen binlerce asker 

Pek yakında Ten 
sinemasında 

6226 

Yeni istasyon caıidesindo kAin 

Doğruluk fabrikasının Çırçır kısmı 

i~letmflye açılmıştır. Saygı değer 
müşterılerimizi her suretle memnun 
ı tmeyi ve kolaylık göstermeyi şiar 

ı ltilıaz ederek çalı~ıyoruz . ÇıCçi- ı•----·--------" 
Umumi nrşTiyat miidü.ü 

M. Bakşı 

lerimirin ve tecimlnimizin y!ik~ k 
ilgilerini derin sıygılarınıızla bek-
leriz .6318 5-5 Adana Türk sözü u aıbaası 


