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Çarşaf ve 

Umumi Meclis toplanhsında 
~ürhçe oJmıyon köy ve mahalle 

adlarının yerine öz Türkçe adların 
konulması istendi. 

1 

Seyhan Vilayetinde çarşaf ve peçe 
Yasağının başlaması uzak değil •• 

l mumi leclis dün de \ali 
Bay ılm hnşknnlıgında toplaa· 
nn v şu anlatacağımız ışleri ko
un aıu tur . 

Kıznlarıo dilekleri eııcünıeo 
l~rden heyeti uınumlyeye gönde· 
rı.lmi ti . Bunlar gözden geçiril· 
<lı • Bir kı mı kabul dildi • bir 
kı mı da bıı ka } ıllarda ba.ırıl 
Dla ına çnh tlmak kaydile geri 
lıırakıldı • •• 

Bu dilekler un ıoda kazalar· 
' mekt~bler açılma ı . yol ve 
kuprü )apılma ı , baıı ka:zılerda 
lİrllb giden fircogi ha tılığı ile 

UJticadele itinin dalın geni1Jeti· 
lıb dalın km etlcadirilme i , su 
getirilmesi . ~ hazı kö) leria bir 
kazadan ılmb !dalın U}gun olna 
ol ki kazaya bağlanma ı .... {7ibi 
yurdun \C ) urdda ın esenliğine 
ynrayıJı olanları çoktu . 

Yeri .tirileccf.. göç be ı,.iret 
lerıu i,.l rioi kolıylıı.,tırıııak \C 

('abuk bitirmek istcırile bütÇC} e 
250() lırılık bir i kan i !erine 
Yardım talı i atı konc1u . ) ol pa· 
'' Hun gene c kı i ~ibi altı lira· 

dao alıımı sı 'c mü keli f amel" 
için d il" b har cle\Te inin l 
lartta ba la}ıf, 15 lo)ı n k 

dar \C .. oobahar de\fe iuın de 
] Eyluldan ilk Kfinurı bn .. ıua ka· 
dar ürmesi \C mükell f omtlc· 
nin 8 gtiıı çnlı .. mı ı ona)landı • 

Huzuamede daha bnşkn mh· 
lıim mt\zul r )Oktu . 

Ruzname tamamlandıktan oo
rn Ce) han azası lmıce tulıtar 
Bakırlı um \Crdiğı takrirlcı okun 
du. 

llu takriıl ıdeo biri i !."aflaf 
'e peçenin c} hın \ illiy tinde 
) a ak edilme: i ih.eriae idı . Tak
rir alkışlarla kar alandı . 

1 kinci takrirde i c Ltitüo \ i
IUyettc , 1 urkç ol mı) an veya 
alta o at de\ rini hatırlat ıı ko) 'e 

mahalle adlarının oz Türkçe ola 
rak )Cni baştan konulması isteui· 
ll}ordn . Hu takrir de ınünaka 
a ız kabul edildi . 

Hei Be) 1 , le lisiu ) e111· 

lik 'e ulu al i tere kar ı gô ter 
dıği bu temiz alCılındnu dolayı 
t~şekkür elti • 

Tevfik Rüştü Aras Belgradda 
Y evtiç ile balkan anlaşması 
iizerinde bir konuşma yaptı 

8BL HAT : 25 ( , .) -Tür· 
k1,•~e dı ra işleri bıkım Tcvfık 
\Ü , .. 

•• u ra hugliu saat 13 -
:t· Başbakan) e\ tiç ile gör üşmü 
Aur • futealdhen 'I edik Hii tü 

1 raa altanat naibi prcn Pıul 
~~zrctl ri tarnfındnn kabul cdıl 

•ıtir . 
'I t\ fı Hii tU rns ö rlc \ 

Uıe '" · " J Rnıı saJhu t naibi pr ne: Pa 
uı He Llrliktc )emi 'e Bı kun 

apon başbakanının 
Çin hakkındaki beyanatı 

kuşku uyandırdı 

1
1 ÜNDH ~57\. Tıı)· 

. gnzct i Jnpou lıa 'ekili 
•rota J · . nıu apon} anın ın n n • 
tı bnkkındıki beyanıtını 'e 
'h"lıny vekayını karşıla tunıaktı 
c nrola11ada IJir nliıka g<irmekl 
t Japoıı hı vtkiliniıı ,.üplıc ılc 
~ ılannı sına Tok) c lıükmne 

•ııu Lay et d.. . 1 ~ ı c u rn ı azım gc 
( (• - . .. 

101 ) zwaktadır . 

Kubisef öldü . 

lOSKO\ A · 26 (A.A.) -
,"Y l Hus)a hulk komi eri ·ri 
. llluaviai 'e mcrk zi frra ko 
u i '> 1 .. l 'b 1 sı rnro u azı ıa< an 
~1 1 ef dün kalb durm:ı ındau 
lllu lür . 

~ıo KOVA· :..6 ( \. \.) -
~ılJi tf m olümü <lol ) i ılc diin 
'~cak olan bUyuk \}el B us 

<ıugrc ı yıu 28 in bırakıl· 
Itır . 

) e\ tiç de )emekte hazır buluu
mu tur . Bundan o ura Tc' f ık 
lhi tü Arı 'fürki) e faretba· 
ue inde Romanya • 1 rnusa , Ar 
j ntiu efırl ril ) tman ıııa lı
lı t~üznrlorrnın zi) u tlcriui ka
IJu l et mi tir • 

k am 'j ürki} e S far thaue-
iııde bir ziyafet \CriJmi zl)n-

fcll Bışb kan \ C\ tiç dıgarı 
i lcri bakıı;ı muft\ ıni Pum; Ho 
ı~anya ve hıosız 't"firlcı·i lınzır 
lıulunınu tur • 

TC\ fık Hü hı ıa yarın Ucl 
graddan aıaoLulı h reket ed -

,·ektir . 
Brgrat · 25 (A.A l Turki-

) e dışnıı i ]eri b k nı Tc\ fık 
Hu,ıu r ıo Beigrnda Mu\ a a 
IBltadun halı eden Pıa\ d gaze
te i bu ak,.amki uu hula 1 C\ hk 
Bu tu Ar1 ıu B lgıadrJııı tı r· 
ken bir gtiıı Bd •t ıdd le\ kku 
c unun bir anane lıalioi alın ıu· 
dan ıı, ıl olao uuıumı uıı)ati) i 
görmekten m mnuu ol ağını he· 
) on cdi or . Pra\da IJu mun se· 
hctıe:şunları yezı oı · 

'f e\ fik Hia tü r1 lıu fır 
ttau i tif d cı.l ı k 8 b kın 
e\ tiç ile uuıumı iy eti \ 

B ikan ittihulınrn alakadar cd u 
ıııc eld ı lı kkmdı n ktaı n zer 
teati in le bulunmu tıır · 

(,uzct 1 'fık Hu tu \r " n 
ulu lar kurumn koııs )İDİo i ti· 
waındon ouıa \Ukubulau b 
nlıntınin Hoına ani ... malnri o 

ve bir rk ıııi akı akti m s 1 
aile d alakadar oldu~mıu ita\ 

ecli)or . 

-- •• 1 Lik maçı 
~,., lı ııı ııor 1ı r iııı 1 or • por 

\<lrııı ı ldııı ııpırılıınıı }<·uda 

( ' 7.1 1 ıç fıı tik::_:_ı 

1 Yii 

yasağı çok yakındır 
1 

1htifal proğramı 

1 - Mer sime Adana garni. 
zouundıki bütün zabıt ve [askcrı 
memurlarla( oöbetciler mlıst suı) 
mülkiye memurları Jnudarmı , 
kolis mlifrezeleıi mektebler ve 
diğ r le kküller giiocl lik kıya
f tleriyle iştirak edacc l r ve 10, 
45 te orduevi cenubnodaki y r
lerd toplaamı buluoa aklardır . 

2 Yapıla ak geçit re mine 
fırkadan bando , i tlbkam taburu 
piyad • küçH" ı. tnlımgnbı \C 7 
topçu alı) uıdno bir sahra batar
} ısı iştirak edec ktir • 

( Batarya mera im gcçidind" 
nerede bulunacaksa merasimin 
La langıcındn da orada buluua
c ktır . ) 

3 M ra im umaud m l 
t. 1 B. K DNB. Nedim . 

4- Tam saat l l de .kumlukta 
bulunan Top ı. dnn 11ir top ile 
hir zabıt marifeti le )apılıcak 
atım üıeriııe ve ın,.rnsim kumın· 

d uıu Hrrc ki ( ş bitleıi el.imla 
mık ıçiu dıkkat ) kuınnudnsi) 
h r kes bir dıkıkı nıüddctle liw 
'e ibtırım vuiyetirıı ılıcaktır . 
Bu uda karargttlııu öaUnd ki 
ı,.yrak yavaı avış )Ortyn ı.,Jar 
iodirilip çıkanlacık f abrikalır 
.. c lokomotifler diiduk çalacak 
ve bütün nokıl va nalan oldukl -
rı !\erde dura ıktrr. 
5 Bir dakrka soura mcr sım ku • 
ıuınd nıorn ınlıat kurunoda i) le 
arliın uibıycl verılc ·ektir . 

6 Bund n onra lıava rasar 
müduıiı ıle t yyarc remh elinden 
" beledıye mel lisiodeu birer 
ı t tarafından nutuk Ö} lcuecek 
ve daha aourn müz.ika mat m ha 
v larıııı çalıcakttr . 

7 MUıika ç ldıktıo soma 1 
limgnlıdan bir zabit kumam.la JU· 

da hir manga taref ındau manavra 
fişegile bı~a) a uç el at edilecek· 
tır . Buudın onr kısa biı· ıanıau 

da orduevi arkıudaki t add<." uı -
riu<le gö leralen lertilı lto rık 
mera im gl ti i il ıa ·dil cektir . 

- M •r im erind~ki inzi 
b t met sim umuudanı t r fuı 
dı l miu cdı ccektir . 

Bu husu t f ud rıu polı 
kuvveti ıi m r im umaodauıoa 
) aıdinı ede eklerdir . 

9 Kıtaat "e mue sesc 1eı e 
v tayyare ş11l, mc tnnıim edil 
miş ve Lir ur ti bilgi için 'ıl ı e 
le v b ledıye rci llğıno a oulmu . 
tuı . 

Fırka K. V. 
General 
AVGIN 

Beş ölü bulundu 
Kıpm:ıy 26 A A ) Yeni 

j ı y T8yy ıel r l rıfındıu idı· 
re edılrn s lıil muh fııı em 1 ri 
donmu .. ! 5.ce ed huluumuıtur 

Fransız konsolosu gömüldü 
Cenaze merasiminde büyük kala-
balık vardı ve tabut arabası da bir 

çok çelenklerle süslü idi. 
~~-------·------~---ın 2 üncü perşemh" ~ünü 

!;Ok n ıkh bir hiçimde ölen arı· 
mız l rarı ız konsolo u Bcllaıı 

dün kntolik kilı esinde y.ııpıl111 

dinl 8\ inden oııra topra~a ko -
ııuhuu tnr . 

a b ant 10,30 de başlı) au 
ve bir t k dur si.irwliş olau 
aymd \ nlimiz bay Hndi Ba) al, 
" ledı)C rei i, Cumburi)Cl mrid· 
dci umumisi \ dnlın bir cok bli
kiimet ndamlıııınız 'c ) lizlcrce 
Türk ve )'Oh u ı lıulunmu~tur . 
Hnndcm < ıırı ölü snııdığı nat 
11,3 da e illiklcr , iç k 'e 
çelenklerle üslen o t.aLuıuııa ko
ııul ınuş \ e } irmi) i a~kan otom o· 
hill arkasından mezara kodu 
gidilmi tir • 

Gerek Ü) inin ) apıldığı kilisa 
önünde ve •'erek c ollarda çok 
kalabılık \nıdı. 1czar bışıucla da 

1 
kı bir er moni<leu onra ter-
in Fransız koıısolo u olü hak • t 
kında bit kaç hz :söyl mi ölü 

alapon gf' leni re lt•şe U. lir etmİ!itir. 

\ alimiz de bun kı at•a 

(t Bazı adamlar \tlrdır ki 
in an onun iç gü~elli~iui aulu · 
mak i ·iu çok goru,.mt •eı 'e çok 
yakınlığa muhtaçtır Bazı ıdnm· 

lnr da 'ardır ki kı meti bir ko 
uu modn anin ıhr , uk ek ınc -
zi et 1 eli bir gör uşt c iıı anı ·ek r 
\ e kendi İne sa ~1 \ c C\ •İ kn 
zanduır . 

i t mezarı Lasm<la buluudu· 
gumuz do t l'rnusa Cumhuriy ti 
nin J} metli Adana kouso]o u 
llellın da bir gôı üşte kt-ndini 

vdiıen 1..ihnr , clüru"l \ e çok 
ı kı bir adımdı . 

Anı 'e 'akıt ız olümil do"t 
l•ran :ı Cumlıuri ti bari i e i 
kı) metli lıır uz\ unu gail et mi 

oluyor . Bu zi odan dola ı tazi • 
etlerimi ımnnr • t s ürl rin , 

aile 'c tlo tlarının neı larıııa ı lİ· 
t k ederim . ~) 

!'iüzlerini öyliyert'k le ürle· 
rini bHdi1 mi tir . 

Eski Bulgar kabinesinin 
Düşmesine sebeb komşularını ve 
dostlarını kendine ısındıramadığı 

ile kralla bozuştuğudur .. 
Bir kaç gliıı ev\cl gclr.ıı BJflD 

lcl yazıları llu)gar Ba;a' ekili Gor· 
gi} ef in i tif a elliğini \" eni ka 
hine) ı Hnrbı azııı Zlateriu 
tc kıl cuiµini bildırdi . 

Hıc f, klrnınİ)ell hir ııimın
du \Ukuagclen lıu i tifoınu haki
I ı eb bJt"rini ararken 1 'J Ma ı 
931 d rbe ıte iktidnrı clme ~c i
ı n Gorgiyef in \ adettikl ·riıulen 
nclcrı Hıpabiltliğini ~Ciz lıaUnc 
getirmek vr on güuleriıı İ)a i 
hadj clcıini dikkntli hir iizge~ 
ten g çirmek gereJ...tiı· . Goıgi 

Y f iktitlar m 'kiiııe gelıligi za 
mııı Bulgor dkarı umumi) e ine 
\ e kom u d 'Jeti "rle dig r dev 
leıl re bazı trdılitl rde hulun· 
mu,.tu . ilk ınnıanhrda l1ü· 

ük bır aziuılı fırkaları kapatan 

Fukaları dağıt ul.n· , ikti ı 
tlı uıi tin bozuklucundau ik ı-

ct cdeııkr 8} ri nıenmuolar 

(.orgi ef'in ıkılmı ı İ!Jlll çalı ı 
\oılnıdı . 

• orı R) 1. r i~iud Bn~' t'kil il<' 
Kı lın arası da çılmı tı . Bu tin 
Gorgiy fın hnz.ı ic ı atından K rnl 

111t•nııı11n o)mıdıgmı 

go t ıi ordu . Or(lu kimle (;or· 
eri cf i ı lt: mi rnl rıl \ rdı . 

1 uah a ile 1 rnn nnu Homad ı 
11loı.ıııalet1 d vıııı tdrrkcn Bul .. 

garı hının hi · de he nba kntılma 
ıııı~ 01111<1 ı dikkati cclbetınieı! . 
İtal)n ilr ıkı s kı dost olon Bul 
garistan uetlrn vusturyanın i · 
tiklulini kornmaga dı' el edil ıı 

Gerısi ıki ncı firtık te 

Ulusevi 
müsamerelerinden --·-

l cç u J'eı ~mlıc guuü ak 
mı l hı"'e' i t mc.il apı ıo<l 

um iki ve tem il ulıeleri tara 

~J ndo ... uııım i liklal m r ı ile 
mu aıncr baş! uılı . 1inı uıı 

ui ermıoin oku<luıru ( ak \a 
iiri ı•ok alkı lnndı . 

1 emsil kolu tarafıııdan ( oclc· 
nen h 1; )ulu nl pi) ı ile 1 h m 
• ı hem guliinç 1 adınrln bır dı 

' log \t nldi 
Ü} nu biı) ~k biı i11ti1. mla bı 

ladı 'e boy lece bitti 'alıncnio 
ış:k tcıtilı:ıtı çc k miıkcmrntl<li 
1 ~ Hin i i olma ı i1:in ~ ahoe mu 
llüıü ı\\ ni Tua kc ın l'Ok emek 

rf "Ui ri guz ı rpı ordu . 

l ikıi 'e talebe i milıauuı 
oyu. dığı l':t" lıck ile il B"'ln şe lı 
Şnmil i ok he •inılıli . 

• ant 2.~ e kadar urcu ınusn 
mer d 11 da\ etlil ·r büyUk lnr lu 
'an du aınk nyrıldılnr 

Hitlerin bir sözU 

B rliu 25 (AA ) - Nazi mili 
iııin )'Cnideıı te kıli m a eleıi 

hemen h men hnll dilmiş gibi 
diı. Bu ten ıkat npıluken J!:Öı 

til cek )Cg.ıııc gn)'<' Hitlerin ü 
c;uııcu Almın ımpeıatorluğunda 

silahı n11cık \iman ordu u tnşı 
yalıılir pen il itJır. 

Bir Amerikan 
vapuru battı 

Nev ork 25 (AA)- Mıbıwlc 
ismindeki Ameırikn \llpuru Nn-
york açıklarında bir şılope ile 
çarpıı-mı~ v~ hl'm n batmııtır • 
V ıpurun büıUn olı uJnrile tayfa 
ıı 1 imon vAptırn larıfınd:m kur 
hırılmı lır. 

Ruzvelte 4 milyar 8 yüz 
bin dolar verildi . 
\ \ , l 2,) (A. .) -

:'\lırnı(' iller lech ı ~ok lrnv ılı 

bir ek eıiyct ıle yrııi ıfıa i lc
J i pıoıclcrini talı ıklwk «.:ltirm 
i için Huzvelıiıı cmrıne 4 88() Of Hl 

tlolıır 'ermiştir . lıi aı unHe lı 

bn p.ıayı nı f lmtk bu u und 
tauıamile ıb tlir . 

bık Ha \ekil . komite ilı i de 
orıadı:ın kalclumak suretilc koııı 
"u d('vJetlerle i} i gc~inoıek i tc· 
diğini •o .. terııı k arzu una :kııpıl· 

Cumhuriyet paraları 
lı . \ e bu yolda ndımlnıdn attı. 

B llıı n lak don a , l rak)a , 
Uohri t' koınitelcı ioiu lıgvu 
i~io ·alıştı . Bu uzdeıı z ı hık 
larla kar ıJ l"lı • lcd nberi ko
mitccili rj ı ir me k~ ittihaz 

den ve Hnl aul rıu huzur 'e 
sıikfmunu 1 ozm klın ı \ k <luyan 

~lıu a<.lnıular oıdu i imi de ta 
t ftarlnra mnlik edılir . Bmılar 
d · 'uerel hoıgiytf in )!kılma· 

ı i iu alı m kta mahzur gor· 
ın ·diler . Komitel~r gorüııü le 
kahlınlmı 'e hızı az lnn ruulı. 
t ·hf ~eıalnrn (la ·upılnıı lardı . 

:ı ak t bıkikıtt• k( miteler r~nk 
tlc i tirmen i leıdi . Kom ulırı· 
nııı hudutlarında ikide bir çılıau 
a ıklı lıadı lcı (,,orgıyefiu ozü 
ile alı bir tezad '' kil edi oı 
du • 

Yeni basdan ve basılacak olan 

paralann üç yılda arkası alınacak 
~--------·..--------

) eııi 1 sılat ab: 1inmi . oi 
kel ' bro ı Cumlıuriycı Pat R • 

1 ra n) ı hilmrilc mm ( 170 l mil· , 
)ondur ekıı mil) 011 liralık(100) 
( 5 ) v l 2' l kuru hık ümu 
pnıalarıo ba ılına i i lk n iırc 
cı,ıir . l),u·blınne imdılık . O 'c 

25 kuru luklnrm knlıplnnnı hı· 
zırhımaklıı m~ .. ~nldlir 

Bır taraftnu dn 10 ve 1 ""· 
ru luk nikel paraların ımllırınıu 

ke iJmcsı i ·iu uıuk '"I ler apıl· 
mıkıadır. llnzulınaıı muka\ 1 
ye gört lıu pnHar bir sc11 sonra 

Oarbbnııe e te liw edile klir . 
Haıu lıaa ık olun ( 50) kuru · 

hıklar pi ı ) ı çıkarılnkeu l 

kuıı hık nikel parıl r toplınn 

rak hunlnı 1 alıriknyn gbmlerı 
lcrek criıil ~d \ c ) oi nik J pn 
raların pull rı bnzırlıu t oktır . 

Pi a daki nik ·l .!-) kuru hık· 
111111 agırlı~ı t m -5) tondur. 

Pınlaruı b ımııın kıymet 
ilıb ırıh' ırn ık de am dil!. 

ktir. 

ik~I p ral r u ba ılmn ı da 
hlttiktt-n onr.ı lJron:r. on paralık· 
latııı hasımı ba lı ac11ktır 

Bütlın \ rni p ı larıo Lasıuı 
i i on uk U yılda bitebHe ek • 
tir • 



'Firtilc : 2 Tiirlr: Sözü 

Adana limanı mı, ( ŞAR SAVAL~RI ) 

Nişanlanma yoksa Mersin mi? 
Yazan ; Said Aydoslu 

Sait Aydoslu'nun yukarıda ki başlıkla " Ulu ,, Arkadaşımıza çakan iki 
yazısının özü şudur: 

Kozonda eski mahkeme aza
sından Kamilin kızı Nesime ile 
Kozan çifçilerinden Nimet Tom· 
bustımo nişan dernekleri geçen 

Mereinf', a:ı.ağı yukarı 30 Milyon Türk lirası harcayarak Liman yapdırmak 
Umulduğu kadar verimli bir iş dPgildir • bu para ile yumurtalığa Lir li01an 
yaptırmak, Ceyhan ile St>yban ırmaklarını bir kanalla birleşdiırmek ve Cey
hının yumurtalığa döküldüğü yerden ta St>yban ' ın şümendüfer köprüıııne 
kadar olan arayı grrnilı>rin işleyebilecPgi fıir biçime sokmak her iki uc<la bir 
Rıhtım ve dt>polar kurmıık ve sonra YürPgir ovı1eının en uyğun yerinden 
g,.çecek kanaldan bütün ovayi sulayabilecek tesisat yapmak ... daha verimli 
bir it olacaktır . 

Cuma günil Kozanda Kamilin evin· 
de büyük bir kıılahahk önünde 
yapılmıştır ~ 

Dnnek , tam modern bir eğ· 
ltoce ile geç vakta kadar ıürmUı 
ve davetliler büyUk kıvanç duy· 
dukları bu toplanlıodaa güler yüz
le ayrılmışlar<lar . Mersinin açık limanı ile Yumurtalık '\' C Adananın kapalı ve her yön· 

den gövf'nilebilir dprıımuou da kurşılaşıırırsak bu düşüncenin , üzerinde 
itlenebilecf'k hir düşünce olduğunu görürliz . 

İşte , aşagı yukarı bu ana çizgileri daha g~ni~ hir çnçfwe içinde sa· 
yıp döken Said Aydo lunuo bu iki yazısı bizre de dıkkate d~ğer görül· 

Nişanlı gençleri kutlar ve mut· 
lu Lir yuva için<le bir yastıkta ko 
camelarını dılcıiz . 

düğünden şuracığa alıyoruz : 
Bir kanunla yapılm.,sı gE"rek 

Ji görülen limanlaramızdao l\ll'· . 
ainı ve Adana ovuıoı geç .. n <t-y 
ıezdik . Harıtaya bakıhoce, Kon· 
ya, Kayseri -Mu1atya · DiyMbe
kir ıarlnrandan geçıiecek bir çiz 
gioin içinde kalan yerlerin li
manı Mersin olmak gerekiyor . 
Gerçekte Mersinin bioterlandı 
hu yerlerden daha uzaklara u
zanmakt•dır • Mersin; İran için 
bile bir transit limanı olabile 
cektir . 

Bu durumıyle Meraia, bugUn 
lstaobul ve lzmırden aonra eıı 
değerli limanımızdır • Trabzon, 
Samsun ve Ereğli limanları ya· 
pılır ve bu limanlar, dııan ile 
doğrudan doğruya it yapmak 
ıllclloü gösterebılirlerse , Mer• 
ainio değeri, ilerde belki İstan· 
bul ve lzmirden gf"ri kalmıya 
caktır • Mersin, Suriye limanları 

ile İıkenderiye te SüveYften ge 
çen deniz yollarının da pf'k ya
kınıadadır ve bunların bir mcr 
halesi olabilir • 

Aocak meralne tüm anlami 
le modern bir Hman Y•pabilmek 
için 30 milyon Ji,. kadar bir pa
ra harcamak gerektiğini de öğren· 
dik . Bu, bizim biç biti ötekin
den geri bir ehemmiyetle olmıyan 
bir çok ulusal ihtiyaçlartmıza ye
tifmek mecburiyetinde bulunan 
ulusal kıedimiıle ölçülünce bü
yük bir paradır . Bu iş için ko
aacak 30 milyonluk sermay•ye 
karıı elde tdec~ğimjz faydalar 
nelerdir ? Buralarını ökoı omi ve 
fınanı (Mali) bakımlar,J.1n bir da 
ba araıtarmak lüzumsuz olmaz 
ıaoıyoruz • 

• • • 
Modern bir Mersin limamnın 

ökonomik geoit'eme v,. artmı<ya 
tesiri ne olıhılır ? 1926 1930 
yılları arasında Mersin Jimanıoa 
gire ve çılıan ~mtia ıunlatdır : 
Yıllar Girtn Çıkan Girf'o çıkan 

(Ton) (Ton) yekiıru (Ton) 
1926 45709 67443 113152 
1927 47857 52920 100777 
1921> 107426 49368 156794 
1929 134520 58824 193344 
1930 122174 75168 197342 

Görülüyor ki 1926 dan 1930 
a kadar Mersia limımnm ,.m 
tia hareketleri göze batacRk kPr 
lede artmıştır . 1934 yılı içiodt! 
iıe giren 138,000 küıur ton çı· 
kan 126,000 küsur ton, ki bunllf 
11n yekfuıu 265,000 ton olmuı 
tur ! (2) 

Me11in limanı ise bala eski 
Mersin lim.nıdır. YP.ni lıman 
yapmadan b6yle bir artma ; an
cak Mersini yurd içerilerine hağ
lıyan Kayseri - UJukışlo, KeHer
M•lıtya demirynllarile ve bio 
terJaadıo istihsal ve tevzi maka-: 
nizmasıadaki değişmelerle aydın 
f•tabilir . 

Limanın modern olup olma· 
masıoıo bunda bir rolü yoktur • 

Bir limamn, kendi binter
laodına bir kerttye kadar öko-

nomik bir eçılme (iokişaf) ğeti 
,ebilrccğini iokir edemezsek de 
asıl bir lim~nı liman yapan -
başka elemanları bir yana hı 

rakırıak - onun bıntt>rlandıntn 

ökonomi" cçılma kabilıyetidir , 
deyebıliriz . İııtanbul limant gi 
bi mlisteana bir yerdeki liman· 
)ar, biç de hinterlandına hbi ol· 
madan büyilk hır transit i, i gö
re bilir , amma Mersin limını bu 
çeşid bir yer daha değildir . 

Bir deniz kıyııanda yapılacak 
modern bir limanın vereceği kolay· 

1 laklar yüzünden , yurdumuzun öte· 
ki limanlarının işlerinden bir p•r-
çasını kendisine çekmesi de , ulu· 
sal kıymet terazisine yeni bir ağır· 
lık koymuı olmaz • Şu halde , 
hinterlandın ökooomik imkanları· 
ntn artmaaı ve artırılması ; ayrıca 
ve başla batına bir iı sayılmaladır. 
Bu iş ile liman iıi ayn ayrı bakım · 
lara değer. 

Eğl!r bir yapııla ve aynı mas· 
rafla iki amaça birden erişebilirse 
bu • tam anlımiyle « bir tış ile 
iki kuı vurmek )) olurdu . Bu 
nokiaya ilerde gene döneceğiz . 

* * • 
Mersin limanının ,apalmasıaa 

( mali ) bakımdan dokunalım : 
Mersin gibi açık bir deoiz kı 

yısı iskelesinde mod~rn bir liman 
yapmak için harcanacak 30 mil· 
yon liranın amortil!manı , epi güç· 
lüklrr vert bilır : 

1 - Ana sermayeyi 50 yıllık 
amortisman talcsitlerine bölersek 
Beher yıla yuvarlak olarak düıen 
600,000 • liradır . 

2 - yüzde Sdeo faiz hesab 
rderaek( b11it faiz ) 765,000 lira· 
dır . 

3 - Onarmı (tamir) ve ye · 
nil~ ştirme maı,afl•rı kartılığı ola· 
rak beher yıl için konması gere
ken tahmini 50.000 liraıiır. : 

4 - limanın yıllık iıletme mu 
rafı olarak tahmini 1000.000 , li
radır . 

Tayinler 

Mülga Adana Maarif Emaneti 
Mümeyyizi Ali Rıza Konya \'ild
yeti dabilınde birinci sınıf Kıreli 
nahiyesi müdürlüğüne vo Karaisalı· 
nm Topçu köyü muallimi Necmettin 
Ak • Ören köyü muallimliğine 
nakil, Cııyhon icra memurluğuna 

Mrslek mektebi mezunlarından Re · 
fık tayin edilmiştir . 

Öıüm 

Kozaa lcıymıkamı :Mazbarıa 
cuma gUnü ansma öldüğil vili 
yete bildirilen biJ tel yazııile an· 
liiıilmııtır . 

Sokak ortasında 
kumar 

lbrabim Yaşar ile İsmail oğ 
lu İbrahim adlanoda iki kişi so
kak ortasında k11mar oynarl.rlten 
yakalaodılar. 

Çok içmişte .. 

Mehmet oğlu Ekrem adında
ki adam çok fazla serhoı olup 
bağmp çağırdığı göriilmUı ve 
yakalanarak bslckında yasa mua
melesi yapıldıiı polis riporua· 
dan aalaşılmııtır • 

Sinvmada gürültü çıkaranlar, 

Mehmet oğlu Arif ile Salih 
oğlu Hamid adındaki adamlar 
sinemada gürültü çakararak ora 
da buluoanlar:.n istirabatını boz
duklarından haklarında yasa mu 
amelesi yapıldığı polis npoıun
dan anlaşılmıştır. 

Çıplak izzet palto 
aşırmiş 

Eski hıısızlardan Çıplak izzet 
ve C rmil adıodakl adamlar Muı· 
tıfa oğlu ZckHiyanın paltoıuou 

çalarak Aptullab oğlu Ömere sa· 
tark,.n tutulup adlıyeye verildik
leri poliı raporundan ınlaıı ldı. 

Gürbüz türk çocufiu 
Koyahili·iı, ki bövl• ce bn yıl, 

faiz ' amortisman • onarma ' yeni Çocuk esirgeme kurumu ( lli-
lrştirme ve itltıtme masrafları yu moyeictfııl ) elilo çıkarılan bu de 
varl"k 1,2 milyoo lira tutabilir . ğerli mecmuanın 97 inci sayısı 

Halbuki , gerek Mersin tüccar· çıktı · 
lcindc « lstanbul ilk mektebleları arasında ve g• relcse Mersin 

rind~ki 7000 çocuk » , " Anasütü,, liman şirkrtinde y11ptığımız bir so 
ruiturmaya göre ' hamal , mavuoa • bir yıllık yardım , ' ı: Irk vo in 

b 1 
son ., " nürus , çı)Cuk, terbiye iş-ara a , sanayi malı v" sigortd ... 
leri ,, " Çocuklar İçin ,, , " Tel'· iıab . gibı ıırf limansız! ğın biıer 

l biye işleri ,. gibi çok ası"-lı yazılar neticesı o an mıtaı aflar , bugün 15 

giren malların beher toounda 350 vardır · 
: 

1 Çocuklorının, terbiyesini , sağlı· kuruş çıkan m .. llaı ın bf"ber tonun -
da 150-200 kuruş ( 3 ) kadardır, j ğıııı düşünen ailelere çok yarnyışlı 
ki modern bir lımaoda bunlar• 1 olduğunu bil<liririz · · 

l üzüm luı l m' Yaca k tır · 11-ş e•k"""l-in
1

·d-e..,i•tl"'!'h•. 1-i·t-v•e .. i•h .. r-ac .. a-tc•ı•la•r•d~an 1 

Mersin limanının bu yılki iı· 
lerini hrsabımıza trmel tutarak alınmakta devam edilse bile gene 

bu gtlir : y<ni Jimanio yılhk amor· bu mHraflar , gireJJ mallar için 
tisman , faiz, onarm• , ycnileıtir· 483 bio lira • çıkıtn mallar için iıe 
me ve işlıı:tme takıitlerini karıı · 190-250 bin liradır • Yani topu 

635 bin lira tutmaktadır • hyamazdı · 
Modern bir limandan belde

digimiz kolaylık ve ucuzluk biç 
yapılmasa ve bu masraflar hare 

( 3) Çıkan mallar , geldikleri 
yerlerin uzaklığı bah·ımından 

• • • İmdi , ba sözlerimizle hiç de 
modern bir limandan vaz geçme 
düıüamesioi gütmekte değiliz • 
Onun içia hu işi , gel~cek yazı· ! 

mızda başk,a bir yöoden ınıtırmak 
(1) .Ali ikti1ad mecliıi raporla

nnda ahomıttar·. 
(2) Meraio limanı §İrketioden 

111.ımıştar • 
' ayrı tarif dere göre Jıaro ucr·a iıtiyor:uz • 1 

mektedlr. ı SAiD A YDOSLU 

Cuma günkü ayak 
topu yanşlan 

Cuma günü havamn cok gü· 
zel olması sporcularımızın yüzünü 
güldürmüşlü . Bu bahar havası 

içinde günün en mühim oyunları 
oynanacak; Mersiu İdman yurdu -
Seyhaospor ve Atlana İdman 
yurdu - Torosspor çarpışacaktı. 

llk öoco Seyhansporla Mersin 
oyununa bsşlnnJı. Daha oyun ça • 
ğından çok önce budun alanı dol
durmuştu . Oyun çağı geldiğinde 
orta er mülazım :\lehmedin düdiigü 
her iki takımı Lllanıı çnğırJı . Me
rasimden sonra oyuna başlandı . 

ilk ilerleyişi Seyhan yaptı • Bu 
ilerleyiş ~1ersin ortQ yardımcıları 

torrlından geriye çevrilerek kar
§ılıklı ilerleyişe geçildi .. 

Aynklurıoa geçen topu bir türlü 
bırakmak istemiyen MersinlilıJr bir 
çok cağlar Seyhan kalesi önünden 
ayrılmadılar , fakat bu sıkıştırma
lar bir bitim vermedi .• Bundan 
sonra topu Seyhanlılar aldı ve 
Mersin kalesine doğru ilerlediler . 
Kendilerinden hiç umulmıyan bir 
oyun gösteren ~e1hanlılar topu 
birbirlerinin ayaklarına atarak Mer
sinin orta yardımcı ve knle bek
çilerini atlatıyorlnrsa da bunl11rın 
atlotışları d11 bir bitim vermiyordu. 
Bu sıralarda yine ilerleyiş yapan 
Seybanlılar Mersin kalesine doğru 
indiler .. Arkadaşından pos alan 
Kemal Seyhan namına ilk sayıyı 

yaptı • 
Top ortaua .. 
ilerleyiş yapan Mersinliler hu 

sayıdan b:raz şaşırmışlarJı. Seyhan 
kalesine akın yapıyorlarsa da, to
kat Seyhan kale bekçileri bu enişi 
geri çeviriyorlardı. Birinci partinin 
bitmesine yakın Mersinlilerde bir 
sayı yaparak partiyi bir bire ola· 
rok bitirdiler. 

Beş dakika soluktan sonra 
ikinci parti başladı . Bu partide 
Mersinlileri yenmek için Seyhan· 
lılar canla başla çalışıyorlardı. 

Top hep Mersia kelesi önünde 
dönüyordu. Bu sırAlarda yine iler
leyif yapan Seyhanlılar Mars in ka · l 
lesiae bir sayı daha bıraktılar. 

Top ortaya geldi . 
Mersinlıler sürüş yapl rak Sey • 

han kalesine kadar indiler ; Uu 
iniş bir bitim vermedi. Topu yine 
Seyhanlılar aldılar ve sürüş yap
tılarsa da bundan da bir nesne el ... 
de edılf?modi. Mersin yurdu kuv
vetli bir akanla Seyhan kalesine 
doğru ilerledi ve bu ilerleyiş bir 
sayı ile sona vardı . 

Şimdi iki ikiye beraber olan 
Seyhan ve Mersin takımları bir
birlt)rini yenmek için son güçle
rini sarfeJ)yorlardı . . 

Bundan sonra iki sayı doha 
ye pan Seyhanlılar oyunu dört 
iki kazandılar . 

• 
" . 

Bu oyundan sonra Adona İd 
man yurdu - 'l'orosspor çarpışa
caktı . Para utılJı ve Torosspor 
kazandı . Orta er Mahıııudun dü
düğü İdman yurduna iler lomcle
rini söyledi .. İlerleyişi Toros kole 
bek~~ileri turafmdan geriye dön
Jerilıli . Karşılıklı ilorloyişe ge -
çil<li. Torosun Jıı bu ilerleyişi bİı' 
bitim vtrmedi. Artık top her iki 
takım orasında gidip geliyor ve 
her iki takım da birbirlerinin kıı
leforini bir çok \"ağlar sıkıştırı
yorlar Iokat bir nesne oldo edemi
yorlardı. Birinci parti sıfır sıfıra 
berabere bitti . 

sol ic sürücü Cahid, bu pası güzol 
bir vuruşla Toros ağlarına taktı • 

Top ortada .. 
Bu sayıdan sonra canlanan 

Yurdlular, ilerleyiş yaparak Toros 
kalesini sıkıştırmnğa başladılar . 
Fakat top yine 'l'oros eline geçti • 
Vo Yurd kalesi epiyce tehlikeli 
dakiknlar geçirdi. Bununla bera
ber çekilen §Utlai ın lık biris gol 
olmadı. 

Tekrar süriiş yapan Yurdlulor 
Torosun orta yardımcılarıııı gcdp 
kaleye doğru yürüdüler .. Bu yü
rüyüşte sol sürücü Kadir , topu 
ortaya doğru attı; ortalanan topu 
soğ sürücü Edhem sol nyağile ka
leye yolladı. Toros kalecisi topu 
tuttu ise de zaptedemeyip kaçardı. 

Az sonro kaleye koşun Şcrcf,to · 
pu tekrar kaleye göndererek Yur
dun ikinci sayısını yopmış oldu . 

Top yine ortada : Sıfır iki gibi 
bir farktan hiç müteessir olmıyan 
Toroslular sürüş vııziyetioo gc~·e
rok ldman yurdu kal~si öuünJcn 
ayrılmamağa boşladılar . 

Bir aralık topu kalolerinJen 
uzaklaştıran Yurd kale bekçileri 
ve orta yardımcıları ; ön sürücü
lerle bir iki ilerleyiş daha yaptır
dılar , takat ayaklarından topu 
kaçırdılar . Yurd kalesine _doğru 
ilerleyen Toroslular tac çizgisi yıı
nmdan Yurd kalesine bir şut çek
tiler ve oradan çekilen bu şut 

Yurd kalecisinin hatası yüzünden 
kaltlye girdi ve sayı oldu. 

Zaten oyunun bitmesine de pek 
az bir çtığ kalm'§tı. Bu dar çağda 
çok güzel oynayan Toroslular bir
Jenbire açıldılar on be§ dakikada 
iki sayı daha yaparak oyunu üç 
iki ile kazandılar. 

ller iki oyunun orta erleri Moh· 
med ve Mahmud oyunları çok gü· 
zel çevirdiler Kondilerini kollarım. 

Oyun, ulak tefek, hakeme itiraz 
gibi vakalara rağmen güzel geçti. 

Hilmi Tamguc 

~--------...,·---------~~ 

Yeşilırmak 
Baştan başa buz tuttu 

AmHya - Bir kaç güo, hiç 
dinmeden yağan kar kesilmif, 
fak at , şiddetli soğuklar baılamıı· 
tır • " Yeıilırmak ,, buz tutmuı 
tur. 

Odun, kömür fiatları, gittikçe 
yükselmektedir. Söylendiğine gö· 
re civar liöylerde soğuktan do· 
naular var imiı . 

Soğukların artması ve odun 
fiatlannıo yükselmesi , Amasya 
ekmekçilerioi milşklll bir vıziyete 
ıokmuştur. Ekmekçiler, belediye· 
den yeni narh iste<tiler. Fakat ku · 
ııulan fiat ki 6 kuı uştur· tam ol
duğu ileri sürülerek arzuları ye
rine getirilmemiıtir. 

Şimdi bütün ekmekçiler; Lir
leıerek ekmek çakartmamağı dü· 
ıüoüyorlarmış . Belediyenin ica · 
beden tedbirleri alacağı ve hatta 
bir fırın açacağı temin ediliyor. 

Divan iç işlerine 
karışmıyacakmış 

VAŞİNGTON : 25 (A.A ) -
Ayan M~clisi Amerikamn ila ni 
lıaye sulh divaaıoa İ§tirakiau mü
teallik olarak tanzim edilmiı 
olan prolokolun tatiline ait Va•ı 
denbcr.g tarafından verilmiş olan 
teklifi kabul etmiştir . Bu teklif 
le mezkur beynelmilel divanın 
dahili işlere :müdahaleıi ihtima· 
lini ortadan kalclırmıktadır . 

BELGRAT : 26 ( ı\ A.) -
Türkiye dış işlcıi bakanı Te\'fik 
RilJtü Aras dün Yevtiç ile gc> 

ikinci purti beşladığıoda : İll· 
man yurdunun hirinci partiden 
daha iyi oynadığı gözüküyordu ; 
bilhassa Cahid, KurJ Kemal, Ka 
dir, Muzaffer çok güzel oynuyor· 
lorJı. Nitekim paslaşarak ilerl~yiş 
yapan bu ön sürücüler, Toros ku 
lesine kadar indiler. Bu ilerleyişte 
ols yardımot Kemaldan pas alan 

1 rüşmOştür . Yevtiç küçük itilaf 
mümessillerini de kabul etmiş. 
tir • 



ltalya ve Habeşistan 
------................................. ~ 

1 nvıl Romnya gıtııin 
nce bana ltılyaya müstem

rde )nbıctıgı müsadalı:iitlık 
lbülıim olmıyıcağını \ e Lu 
eknrJıkların Frııısanın müs-
elerdeln mc\ kiioi tebUk -

Ytıcak rnıbiyclle olmıyıcak· 
•öylemlıti . M. Len ılın ver 
?ıU luUuA"tıım itiraf etmek 

hr . Halbuki ltalya da biz 
eıunun bulunuyoruz ; ber 
oluadı aıdi) or . 
rorı nom J ıbcstıdc 1tnl} ıya 
lı rnüsudcklirlıklar ve Tu· 
ycrlcımış bulunan ltalyaa· ' . •ııy<'tınc dıir olııı 1896 

1 .tnukavcleııiu yeoılf tiril 
ıçıu kabul edılmiş alın ıart 
ıkındı tetkik edılectklir. 
n yılnıı Şapdeııizi :ile me~· 
olalım • Bu meselede nıev· 
bıolaıı Frnosaoın omılide· 

\içlik müıt mlekt1id1r . llu 
•ız müılemlekesinıo imı 
hılyınlnrın Eritreai ve cc 

hdı da lngilll. Som alisi 'ar 

ııııamafıb ne kadar dar ve 
le olur a ohnıo bu yer bize 
dır . Çuakü bu lutomo li

olan Giburi mOkemmel bir 
dır . Bu limın Babülmen· 
bof aznnn çıkmış yerinde 
•duğundan hu çıkıtı bir sn
• nnaret alhnda bulundur· 
•dar . DiAer salıılde de çı· 
İngilızlerio hakimiyeti altın· 

bulunan Pc:rıw adası ve Men
limanı aeuret altında bu· 
urmaktadır . Buadan mada 
ti limanı hiıim için Hindi 
Mıdagaılcara yolunda be 

bal mubtac buhıoduğumuı 
ı ktledir . Şapdcniıi çıkıt ı 
bize kapatılabilme ine mey
'treme riz , tAk i takdirde 
i Çini ve Madıgaıkardın 
at etmelidir • 

Şunu da dikkat nazanadın 
buhındurmımık gerekti 

Hı be) tarım ) agane ticari 
Cibuti ıle Adısn1.ıal11 şimeo· 
yoludur V tlhasıl Babül · 

dcbde imdiye lcaılar iki ki· 
~ardır . Bunl, rıo . lıiri Fran· 
rıu elinde bulunau Cıbuti 
ri de lagilizlerin elindeki 
blnıendeb ve Peri adası iıli . 

1 Dereluı ve Dumeyrahto 
&tılıuıa tabirim ede eklerin· 
iÜplıc olmıyan yerler üçün· 
•l;di trıkıl edecektir ki, bu 

tılynn kilidı olıcakhr . 
•dan .. · d 1 • • ote11 e tılyan ıçın , 
dıtlıdelci müstemlekelerine ve 

denizıac doğru giıleıı acık 
Herbeıt deııizdır . 
h •b.etiatıaın hılyıyı verıleıı 
ttlıye) i itimnl ız\ıkiı karşı· 

11 ınulııeaıcldir . Habeşiıtıu 
~·? Orta znoıınlarclao 1.al 

1 
lr lıır ıtıyın dcvletitlir . Ka

ık ve mnhnrı!J IJir kavim lı· 
dnıı nır ~üıı, mürıbit bır yay 
Hıbeşistın ne kad11 iptidıi 

1
1 ol uu h rku karşı kafa 
JJlır 

lt1 •ilt~re, Somalıdcki mü tem· 

1
110doı Lıfka biı yr.r \ası · 
el de yaai Sudun topraklau 
~ ' Hohe,iıtaıılı Lomşudur. 

Vere de Habeşi ton Tsa
lolü idaresini tebdil eııııiyc 
~ı~ıa lt\.easul ettiği tııkdır· 
•I ncbri•ın senelik h mılı 

1 tlabılır . 

uvvetJe kırılmak baluıuıo 
Habtıiıtaıı her dişin kıra 

1
' 1i• bır <.·e~iıdır • Bu itibar 
·~~ 1 tarıbı 'akalara göz al· 
fıydıdan bıli tletıldir. \ak 
eaki ıamıolııda. Kral Te 

~?• vnktında Jugiltere buralı -
1~ •titr yıpmağa kırar 'er· 

•dı B f d - · • u se erın ver ııı ue· 
l )arım yımelok olmuştu. 
tere ba toplcıkJ1ra gircbil 
ve fıkıt çıkmakta da acele 
id' 1 • 

oııra Kriıpi umanıadı her : 
,.eyi lüzumundan fnln bil ük gö· ' 
ren it ılya dıbi buna kalkışlı. 
Netice Aduııdaki uuutulmaz he 
zimct oldu ltalyan generali Bı 
rali)Cri Auupılıvari hir lıarb 
yaµnıık ı tedi . Habeııistan kralı 
ise dıha iptidai bir hıub yaph 
\e faknt ·zaferi kez ııdı . Yani 
Pompe)aıım Portlarla yaptıaı 
macera iki bin sene ıoorı tek
rarlandı . 

Bun lan ı ura Habeşistaadııı 
vazirçtn ltalyanlar Trablusla 
Türklere kaıfl yurüdiilcr. Neti 
ccdc mu\ affnk olılulnr . 1896 e 
nesinde lngiltere, lıal)a ve Fr-a 
a arasında yapilan üç tırafh 
bır ittıfak ile Hnbctistamu ıstik· 
ı:ıli temin olundu . 

1 ıkal buodıın onra faıizm re· 
ıimi ortaya ç kh . ltnl)au) eni bU 
yük rüyalara ve büyük müslem· 
leke hırsluıoa dUttU . 1896: c· 
nuinde yapılıp aetictsiı kılan 
teşebbüse nıçio Scmali toprakla
rından islıC.de edılerck hareke 
tc baılıynrak tekrar tekrar te-
ebLüı cdllm io ? 1920 eneıin· 

de, lngıltere.ıin :s 'zcc yaptığı 
ve bir ti ·11i nüfuz mınhka11 
elde etmcğe matuf olan hareke· 
ti dek cılız neticeler verdi . 1925 
scııeıiade l~giltere ile ) ıpılau 
gizli bir anlııma ylloız kağıd ü
zerinde kılmıktın bnıka bir !jt· 
ye )ınmıdı , Mum.fıb daima 
iş Laşanda bulunuyorlar , Cfıkıt 
hareket yok . 

Bunları sukutıı hayali mucip 
olacak mıbiyelt baıı hadiseler 
takib etmiştir . Hah~ iıtan 1925 
sene inde Fran11nıo )ııdımile 

milletler cemi) etine dıbil oldu. 
Demek oluyor ki, mcıcle bundan 
sonra milletler ceoıİ)Cti ile bal· 
lolunacaktır ki , bu da yeziyeti 
k'raıtırmıktıa bali kalmı)tCak
IJr . 

Fakat bu1tdan sonra da Uçlio
cü bir amil ariaya çıkmıthr ki, 
bu dı Jıponyadır . 1931 sene iu. 
de Habeşistan ite Japonya 1ra 
sındı yapılın bir dostluk mna· 
hedcsı Japonyıuın · Habeşis\an
dı pamuk ckilmeğe elveıişlı lop 
rıklarında imtiyaı almnsını, aınıi 

imtiyazlar elde etmesini , Jıpot· 
!arın Habe i1t1Da lıit•ıet edebil· 
mderi müsaade inı lr.min cimiş· 
tir . 

Habetiıtan kralı şo} le dü1un· 
ınektcdir : Etrofımı snran hu \ · 
rupı d vleıleri yrıine niçin Jı 
ponyı ile müaasehatta bulunnıı· 
ya) ııu? Sizde onun } rinde ol· 
sanız belki bô) le hareket ede 

biliriz . 
Fıknt hu bnl Jrıgilter~yi dabı 

7.İ)ıdr ltılyı a yıkınlıttırmokta
dır . ~ üokü ticaret \C sanayi ba· 
kınıındın lııgatcre ltalyayı la 
pooyıdau daha u lt-hlikt lı bir 
rakıb ıddetmcktcdır . Ya aünün 
birınde Japon) a dahi kı lkar v 
Şap dtııııi kıyılariuda yeılcıme 
"C gclıı e ? . Bu ıırıda , bnbasıa 
dan deha nz. ıhtiyıtkar bir insan 
olan bu iüukü Habe. stın lıulcüm 
darı F ı aasızlua ~a~ ı i) i yuz 
gö termtmitlır Uız J e , hılya 
kıiçiik itıliif arasında Avuılury• 
hakkında me)Cul teıadları 'e <la 
ha bir çok muşkullcıi hıfifletmek 
için ltal ama muıtemtekcJer b-.k
kıllllnki emr.11 rıııi dıhı mü11acle
kiraoe bır urelle unzau iıibnre 
ılmaga meylet mi::. bulunu) oruı . 

J la beş ta ıa lıtıklalıui lemin 
cdeo üç taraflı ınlı ma uıev' ut 
bulunuyor • Hu ıuuabt<lc&.1in müd· 
deti bu ıeoe bite ele Bu muıbe· 
de ) euilcndirilecek mi ? İtılJ • 
ve Jugilterc IJllnllD rnıl udirilme· 
sıa lüzum iÖrmeılersc yalnız biz 
mi kAVılyehlc edece~iz ? 

Şimdi hır de nııllttleı ceuu· 
yeli kalıyor . Uu da Lır ey dcğıl· 
dir . Fakat Japon) a milletler cc· 

( Tftr.kSöd) 

(SON SAVA) 

Türk dostu Poul baştid 
Türk - Fransız dostluğunun git· 
tikçe kuvvetlendiğini anlatiyor 

\ I' i ( 1 ; : 2:- A ) - l'rt D -

sız parlcmentosu dı nrı i lcri haş · 

kauı Poul Ba tid Toros ek pre · 
inde kcndisile bNab"r Lulunarı 

Anadolu ajnu ı nıahnbiriııe be -
) aıııattı hulmıırak Hci i Cumhur 

tatürk\iu takdirkiirı olduguııu 

fürkiyedeki terakki \ e } iik clmc 
hamlelerini yıkcndnu takib etti· 
gini Ö) lemi rir . Mumniley Tiirk 
l rao ız do tluğuouıı giiııden gü· 

ııe kuv,ed adiğiııi ] iirk hükiı. 
meli erkônı arı ıııcla ı;ıh i do t
ları bulnndnğnnu ifade eımi,.tir. 
Poul Bııtid Türki) enin iktisatlı. 
mali 'azi) etinden gencra 1 İam t 

1nönü hükumetinin elde ettiği 
muuffakiyet ba:.11dıiı i ler ve 

" ittü .. j asa ıodau takdirlerle 
bahsetmiş( r 

Haririye eu üweıai rei i )8 .. 

lcıuda J raa ız sermA) esinin ıncm
leketimhıdeki alikıemıu ziyade 
ltı;ece~ini ve bu suretle Türki} e 
·ile I• rııısa ar3 ındı dıha ku" ili 
bir ikti ıdi bir teşriki meıai elde 
edile eği ümidinde olduğunu tiÖ)

lewi tir . 
'amiını Tüı~ tlostu olan Poul 

Ba.tid mcmleketimizda lcahoa) ı 
'ekti mü ıid olmıdıgına tre11üf 
elmiş , ilkbıbudı ) .-pacagı eyn· 
Lat eın11 nda Türki) t) e de u • -
ti) orak ukarıdı do tlarıuı zi •· 
r t edeceğini bilclhmi tir . 

Alsa ray sinemasında 
Herkesin isteği yUzünden 

Bahar resmi geçidi 

Şaheseri iki gün daha gösterilecektir 

Makin larımız bo ton h:.ı a you logtirılmişlir . Sc Hı pıojekısiyon 

1 lonJrnl incmalnrı kodrır ·temizdir . 

lngiliz izcileri 

Loııdra 26 ( AA Uluılar ara ı 
izcilik bQro unuu ıstatiıtiklerine 

göre 1934 } ılı onunda acun ~ ü
züııdekl bütün iıcilerio •)ı ı 
1933 e nazaran 2.244 fazla ile 
2,299,089 olarak tt bit rdılmiı:tir. 

mi eti Jıpou} •} ı ve yılıud bıç ,,ı. 

mızaa iımhlerrni ve clij'er tarıfha 
da Habe,.ı tanı alakadır eden bir 
mesele için dirt pırça olac.:ık mı? 
Zr.len halya Hab fİıtan islildilini 
bi' bır sutct) tehdit ctnudiğioi 
l>eyın tlmekledir. \ e yıloıı tic11i 
mliuasehttlcrle ıktifa edec ·ğini 
sÖ) lcmektedır . Mamıfıb Hıbeşis 
tcının mili tlcr Ct miyttind" protes· 
lolırda bulunmasıuı ıcahettiren 
budud hadısclcri me,cutlur. Bun· 
dan başka bılirıcn lir şey söylene· 
mez , çüakü bunlardan bııka hir 
,ey yoktur . ltal) anın BnbUlmeu
deb kı) ıl1tıudn yeı le:omesıne )8r 

clıuı rdcn müs11dekarhklar1mızdın 
boş"• lınlyıyu ılrnti , Adis baba 
imendıfer ) olu bisselermiu 'uzde 

20 i verilmcktedır G,irinılişc 

bıkılıua bu dn 200 milyon eı 
m lıııtdir. halya ıl«" doıtlnğumuz. 
Lirct'in kı) metini muhafaıa etme· 
mizi unir lıuhıoduiurıdaıı ltalya 

••• bn 200 mılyouu ôdeyecc ı 
tıbmin olunal>ilir . 

Biz ımdiye ka<lnr o derece 
sarılmıı paraları mubafau ettik 
kı . buaı ıorluk çıl.armımıza lu 
zum ~oktur . 

Eğer bDtuo bunlar , bizi biraz 
daba yakınlı brmak i e bueı 

mukabil ibtiyu ellijimiz fedakar 
lıklır hüyük adtlolunamaz lta1 
)iYi yapılan ıııiı ed "arlıklır ile 
1763 ıtueıinde Kaaadada logiltc 
reye yıı ı m "' olan mil andtkir· 

4965 

1 

Örfi idare deOilmiş 
Romıı 26 ( A.A ) Staf •ni 

aj1aıı yabancı mathualın ~allmııoı 
ıd1ı1md• karıııklıkl11 olduiuuı 
bunun hal)ıD bnbıi)r .. iniıı müdı 
baluio i 'e örfi idarenin ilanını 
icab cttiıdıaine ılair vcıılıkleri 
bıbcrlcri tekzlh etmektedir • 

Seyhan muhastbei hususiye lebe
sınden 

521 :\lod J 6 sılindirli 1-iot mor
kalı \ ıldyot hizmet otomolııli ınu
hoınm n boJclı olan (600) altı yuz 
liro uz riııd •n açık o rlırma ile sot
lığ (ık rılmıttır . 

1 olip olonların 7 J 2pcy ak-
\ ulnrilc hirliktc 935 o;oııcsl on 
k nuııuu 31 inri per oıııhc gunu 
n l 10 da Vılay t doimi ııcuıııe

nıııı ' otoınob" li orm k isıiyeıı • 
lcrın 1 lı r gun doır miz mıırn 
coathrı ıl ln olunur. 4931 

14-17 22 28 

Fransız Konaolosha
nesinden: 

~J rın l'roıı ız kon olo~ıu ~I 
IJ l.hılloıı ' fat olwi tir. ( nıızcsi 
26 k nuıı 0111 1935 ~unu sohuh 
1 y iu t 10 u 30 ~ k IJırılo-

nktır. 1 hu ıl n l 'ı tiye maim 
m n k imJır . 

Adana ıkinci icra memurıuıundan . 
23-1-9J5 larılıh ııuslıonızda 

lı ılun 2 ıııcı icranın 35-558 
o l ı \IO yosındoki salıt guulo

rınden ıkincı ortırmo gununun 12-
3 35 sttlı gunu olJuA"u taalıilı 
olunur. 

Kaçakçılar 
vatan hainidir 

Firtlk · 3 
~ ........................... mi"!. 

Asri slae•ada 
24 jkioei Kuuuu pcrşcıulu~ ak~111mudau iıiLıu c.: n 

Mevsimin en heyec•nlı filmlerinden 

cehennem adası 

Heyecan, Aşk, intikam 
Oynayanlar 

Jak holt - Ralph graves 
Ayrıc• en yenı Ouııya h•v•disı 

Gelecek proğram: kanun namına 
)imdiye l adar yapıla 11 fili m/('l·/ 11 t 11 lu·yt ca 11/L:H 

Cuma 1ıunü iki matiııı : ikide dôrtdf' 

Birinci matina ikinci m•tina 

Pusenin hakkı Cehennem adası 
49;;9 

Adana Borsası Muamelel~ri 

.. 

1 1 

J)üz luruııa •• 
Al ı ., 

HUBUB T 

Lh erpu l 'fclgra flnrı 
23 1 l 1935 

Vwd~li 

Hazır 

llioı hazır 

l'V)Ork 

Knmhi) o 'c PAra 
Bnıılcı ırıdan ahnruı ur. 

------------------------------------------------------
Hilaliahme r civarında Selanik bankası 

ka rtısında . 

Di tabibi Yusuf Hü nü 

Bır nıüddeUenberi yathğı hastalıktan kurtulmuş 

ve hastaları kabule başlamışbr. 
• 

1 ethısl rimılc yanılmamak ' lııı talo11ıııı nıu7.İ\' 't uzun urı:m tcıln 
vılordttn korumak müksadılo nıuayenohancnıc lıir rontkcn oılıuzını il \O 

otmiotıııı. il stalnrıındo.n şimdiye kadar rontken mn rnfı namı \ahtıntlo 
bir para alınmomı tır 'e almm ız .4927 4-10 

_ lıkları k•yaı dmr ı ıı: 
- Picrrc Yillc- ... ------·---------------J~--------ııiiılıillılilliiiılımlİlllll------------------------·----------

ı 



Firtik 4 (fürk SösD) 

On iki yıllık fürksözü basım evi 

Bu günedek yaptığı basım iş/erile güney Anadolunun 
her yöresinde büyük bir ün kazanmıştır 

~~---------------~-

Türksözü basım evi , her çeşit harflerle en 
ince , en özenli ve en 
şaracak bir kurumdu 

temiz basım işlerini Ba-

• 

• • • 
Türksözü gazetesi 

Her gün, acunun dört bucağından aldığı tel yazılarını 

ve ülkemizin her yanından gelen duyumları okurlarına 

yaydığı gibı 
Doğduğu günden beri büyük devrimimiz uğruna inançla, baGhhkla, 

anlayış ve kavrayışla savaş yapmakla da tanınmıştır . 

Basım işlerimiz uyğun bir fiatla yapılır 

Tnrksözünüo yıllık abunası on iki , 6 aylığı altı ve Ayhğı da bir liradır. 

Şarimizdaki okurlar aylık abone yazılınca gazete
miz her gün erkenden ayaklarına kadar gönderilir. -

adana memleket has- il B 1 d • ı· 1 aA n 1 a r 1 
tanesiBaştabiplifiinden ~~~~e~~e~~ı~~~e~~~~~~~~ 

Adana memleket hostaoesiode 
yapılması muktazi 1984 ira 43 
kuruş bedeli keşiflı tnmirat açık 

Belediye başkanlığından : 
1- Mirza celebi mecrası ilk mütenhhidin nnm ve hesabına olmak 

üzore, 345 metro uzatılacaktır . 

1 

eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 
935 senesi ikinci kanununun 31 
inci perşembe günü saat 9 do. Vi-
.JAyet encümcnıode yopılacoktır . 
Taliplerin şartname ve kt-şifnome-
yi görmek üzere her güo hastane 
idoresıno ve ihale gfinü de vilAyet 
encümenine mürocaot.lnrı . 4930 

2- Bu iş aleni pazarlıkla belediye onrümeninde ihale edilecektir. 
3-- lsteklılerin, şartnamesini görmek ve yapılacak işin mahiyetini 

arılamak üzere, her gün belediye fen müdürlüğüne, ,.o pazarlık i~in bir 
ay içinde, her cumartesi ve salı günleri öğleden sonra anot üçte belediye 

14- 18-22-27 

Borsa umumi katipli
ğinden : 

Prese edilen pamuklorda çiğid 

kırığı bulunduğu taktırde balya· 
lorm içerisine Borsa tara!ındon 

konulon kortonlarn Borsn kontrol 
memurları , ( bu pamuk çiğit kı-

rıkhdır . ) dıye yozacoklar<lır.Ald 
kad»rlarrn malOmu olmak üzer., 
ilAn olunur . 4963 

daimi encümenine golmelerı. 4952 22-27-31- 4 

1 - T şrini ev\•el - 934 tarıbindon bu zomona kadar şehir hu 
dud11 dahilinde Ruam hastalığına karşı yapılan mücadelede, At, Kıs
rak, E ek, Katırlara • muay+ınedon sonra verilen sağlık şahadetaamesi 
yoklamosı yap lacağındon henüz hayvanlarını muayene ettirmeyenler 
tnrihı ildnden sc kız güne kado.r muayene yeri olnn hükt1met civarın. 
doki Belediyenin eeki hayvan ahırına sohalıleyin saat 6-7 arasında 
getirip muayone l·tlirmeleri nksi takdirde haklarında takibatı knnuni
yeıle bulunmak ÜZPro malıkcmAye verilPce~ lerı ildn olunur . 4964 

Seyhan defterdarlığından : 
\fobnllesi Cinsi Numara 
Sofu bohce Oc kfltlı J inci 2 odn 

2 inci kot 2 oda ve 
bir mutboh ve held 

Şağill 

Sofu bahçe mahallesinden 
hıdı bıdı ilacı Mehmet kızı 
Necmiye 

Adana asliye hukuk haklmlilffnden , 3 üncü kat 2 oda ve 
g sof o No: 

Adanado mukim Moşe Maşyo Şabaniye H ıne tahlnni 2 oda 45 Erdişli Tevfik 
vekıli Avukat Somioin nıüdıleal .. ylı Un poznrı Diı"kAo t Kahveci Rahim 
Yeğcami civarında Taş moğuza Sile bod"stan ,, 50 Köşker llosnn oğlu Ahmet 
aohibi manıfaturncı Süleynınıı Nurı Sac hede tan ,, 37 llolııf oğlu Şükrü 
nezdinde iken elycYm Fılistiı d Un Poztı rı ı 12 Daetacı Şe ref 

bulunorı Baba kızı Cevahir olay- Hrızİnqye ait yolrnrı<lıt yuılı hona ile dükkdolorın 5 aylık icarı 30-1-
hine A liye Hukuk mnhkemesin~ 935 tarı hino musodıf çarşamba günü öğlPdon sonra. saat 14 de ihale 
açtığı boşanmu d ıvosının cori mu- enilmPk üzertt on beş gün müddetle acık artırmoğa çıkarıldığından tn-
hokcmesinde ınüdde 1 leyhanın ika- liplArİn yüzde 7,5 temınat okçolarilo birlıkte milli Emldk idaresine 
metgöhı meçhul olıluğundan dava. miiracantları ildn olunur .4947 21 - 23 - 27- 30 
nm ilAnen teblığ edild ıği hnlde 
mahkemeye gf\Jmvdij!indPn gıyap 
kororının ildnen trblığine ve mu .. 
lınkemPnİn 14- 2 - 935 tarihine 
müsadıf porş mbe günü saat do
kuza talikınn koror vcrilmi~ ve gı-
yap kararı mohkornc divanhane
sine osılmı§ olduğundan müd<leti 
kanunisi zarfında ıtiraz edip moh 
kem ye gdlmr.si , aksi tnkdirde 
muhakem .. nin gıyuben icra kılı -

nacağı ıJdo olunur. 4962 

Bakteryoloğ 

Doktor Rüştü 

Muayonehıınesini Doktor Süleyman Sırrı Beyin eski muayenehanesine 

ecmıştır. Cumadan moda her gün sabah 8- 12 öğleden sonra 2-6 

knder hastalarını knbul ve ttdovi eder . 4g45 5-10 

Seyhan defterdarlığından • • 
Karyes 
Kızıltahta 

Cinsi 
Tarla 

Dönüm 
100 

Metruki ve hududu 
Şarkan torik gorbon şif şi· 
malen tnrik cenuben ~if. 

1 

Yalmanlı 

)) 

Yahnızco. 

Karaenbiya 

Bahçe koriyesi 

Cırık 

Sirkenli 
.,, 

" ,, 
» 
)) 

)) 

» 
Hüseyin Hacılı 

Mürsel oğlu 

• 

" • 
Bağ va kısmen torla 

forla hnzine ile müı-
terek 

Tarlanı nısfı 

Tarla 
J) 

)) 

> 

)) 

)) 

)) 

" 
)) 

Tarln nehir terki 
Çotlu Tarla 

lnnaplı 

• 
Zıpkıcı 
Kiroc ocağı 

Şahin ağa 

Hüseyin Hacıh 

Herekli 

Yenice 

Efi4k 

Akkapı 

Misis 
Pekmez hüyüğö 

Tarla 

Tarla 
Tarla 

)) 

Tarlanın 4 de bir 
bi111eai . 
Tarla 

)) 

• 

Bahçe 
1'arlı 

• 
Y apaçh K4fir Kıram 
mevkii 

700 

70 
989 
155 

1172 

1400 

50 
180 
200 
50 
80 
50 
80 
60 

334-15 
60 _ ıo 
600 

825 

50 
225 

348 

us 

300 

39 

15 

30 
40 
70 
35 

87 evlek 2 

Aarep oğlu Koprik. Sarı 
&rkiz. Kaspar kızt Soraf 
han Pareum 

Kirkpr Bizdıkyan veresosı 

llonno hnlunden metruk 

Çolak Ahmetteo mahlul 

Cer eğlu lbrim 
Tat oğlu Karaber 

IJazioe hissesi 

Çifci başı Vnnisten Sarı huğlar Ayvaz 
oğlu çiftliği 

" 
Tarla icinJe iki oda 
Bağ ile ba~ yeri 

22 Meyrem kızı Aygül 
enoirll 45 evlek 3 Dinkçi Kikor Kiri§ci Ho

" 
Danişmeııt 
lnnoplı 

)) 

n 

)) 

ilacı llUaeyinli 

Bebeli Mevkii 
malaz 

Tarla 

Tarla 

" ,, 
, 
• 

50 

138 
3980 

20 
300 
30 

7 Odayı havi 1 bnp 
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