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Dün tayyare şehitleri ihtif alı yapıldı 
Dil devrimi 

'J opragırı bağrından eski bir 
__ i'll.l .. ü (define) çıkarıı kctı, yılar· 

h tı b r şeyde 1 ürk özlüğiinU 
. o~n çalışı) oruz. ) azıyı 'e 

bı kurtarJık: Sıra dilimizP. 
dL 

Sc, gi ını \rnbı·a kek eli) en, 
•ıııı l• aısçn .. n~1yan 1-..nfası mc· 

IL-ı;ııı·r•, gcjıılii kural hir 'oz siirü) e 

hl İRttik. ~i!.rü)iİ knpnıı•u t>lın 
lulnı ktarı kur tarm::ık ırin ona 
ulu duzcııi , rınck "ı-rckti. 
Türk tl 'rimi demek~ işte IJtt 
Cıı<l tlogru atılış ılcmel<tır. 
) ) Afyonda gerilmi:; demek· 

Jı' rgcrıckondnn, Afyon 'dan 
Jı ka) nlıgır.ı oşarnk çıktık. f 
; kendi başına ta§ı, topr. gı, 
1 ı ve )ıkısı ile yeni Tiirk 
tıılu~uoun kaynak hnşrnı gii 

•b hir aoıttır {abidedır). 
Yurddzn dile ka,lar bütiiıı 
luhışl r oradan, Af yon 'un 
ın bağrından geli) or Ynlmz 

aclar mı )Uf. ~ehi Tiiık do 
tından örnek alarak A ya 

Ülüğüoden çıkan kalabalıklar, 
kurulu güneılerinin ilk ay 

lığı önüne Afyon t~ pesini ko 
ııklaı<lır. 

Falih Rıfkı Atay 
,...._ _______ · ... ------~-

Atatürk 
İS'J'A B L : ( A.A.) - Ata .. -

k. bugııo u~yogluuda bir ge 
la ynpmı lu , bu arada hir 
ç mağazaya da ugramı~Jaıdır . 

Yurdda 
n son hava durumu ....... 
Ankara· 26 (A. A.) - Zinaıt 

~fileti f tcoroloji en ticiisün-
tı alman malfımata göre 25/1/33 
l'Uıki)cde hnvo \&Zİ)eli son 
saat z ıfnıda ) urddn hava 

unıi) etle bulutlu , e } ağı§ ız 
~nıiş, )ahıız 'uma çc' ıe'-ine 
rt, iuoh a 3, Alaçatıyo l milı
lre Yngmur dü,.miiştiir. 
H,,a uun tlcrinde düne na 

;an Lüyük bir deği)klik yok· 
· Bu ğtce en diişük sulwoet

r ıııfıu11 altuı<ln: 
Ker da ~7. Erznruıntl~ 18, 

• tnınouud 15, nknrada 29. 
r~ehhdc 8, E ki clıiıde 5 dert·· 
dır. Eu ) iiksck eulıuuctler 16 
reı:c.~tarak Aııtalyada ka) de· 
lllJ Ur. 

Tevfik Rüştü Ar as 
Belgradda olduğu gibi Sof yada da 

bir konuşma yaptı .. 

Teufilc Ruşlu Ar<ıs 

81!.LGRT : 26 ( A.) - Tür 
ki) c dışarı işleri ),akanı Tevfik 
Rüetü Aras clfüı ) C\ tiç ile mü· 
him müfokatJarda bulunduktan 
sonra of ya yolu ile lsıanbula 
harakct ctmi tir . Kendisi ora-.. 
da Bulgar Harici) e azırı Bata-
ıo, ile de görü~crektir . 

l'üıkiyc d1şan i.)eri bakanı 
ulu lar kurumu konse} inin bu 
içtima devre inde elde edılmi:ı; 
olan ncticelcrdcu memnun kal· 
dığı gibi . Balllanlar wukarene· 
tiııiu mü ait Lir urelte tekfimü · 
lü balı inde de nikbinlik göster· 
mi ve bu ıuukareııetin .Ma) ı .. 
ayında Balkan nola .. ma ıoıo Bü1'· 
reıtlC )apae ğı toplnutuln daha 

mii bet bir ,.ekil a!a<·ağmı lİ)lr
mişlir · 

Bl~IGB 'I: ~<> (\, ) -
Tüt·kip~ 11.ui<'°)t Vekili Tedik 
IW~tii rns ... uf} u tarildle ıı· 
kıuay barnket etmi-tir . 1 en 
,Ji ı So1Ja<la Bat lo' il· konu 
;: cab.tır . (,azctelerc he) uatta 
bulunan Te\ fik Bü:;;tü Ara 
\ t.'vtiç ılc l iade nokıai ıı zar 
'e rualümat t ti irnl Luluomnş 
ldnklurıııı iiylt tliktcu '"ODra Bul· 

g ıri tondaki son lıaclı elcre özii 
n klederek Bulgar g•zctelcri ıiıı 
ppı'nn tchcddullcrini Kral Bori-
io izhar etmis olduı;u an.u üze-

rine icra dılmi oldnğunn dair 
r uıioat \ermekte buluııdukJarını 

Ö) 1 mi,. ' ilav ~tmi'litir : Bu 
bat iyi bir hiil üm 'ermek için 
kafidir . Zıra Kr4'l Borisin koın-

şulnrı hakkındaki niyet 'e tasa' -
'urları malumdur . Türkiye '.Ha
riciye Bakanı ozunun onunda 
Cinümüzılcki Halkan anlışuıası 
konf erausıoın 1oyıs ayında Bük· 
re§te toplın:ıcabrını .beyan etmi · 
tir . 

SOFY A : 26 (A.A.) - 1'iir· 
ki) e dı§ işleri hı kanı Te,fik 
H üştü ı n. of) a i tasyonuodan 
geçerken dış işleri lıakauı Batn
lof ite dış i11lcri hakanlığı genel 
katibi ve ) ük ek memurlerı Tür· 
ki) c 'e ) unani~tau orta J!.lçilcri 
'e ugoslu maslahatgüzarı ta· 
rafıııean elamlaıımışlardır . iki 
bakan treu ılur<lu~n miicclotçc 
gürü§müJrıdir . 

Dünkü tayyare ihtifalı 
Asker ve mekteblilerin geçit resmi 

ile çok canlı bir biçimde yapıldı 
-----~· · 

Dün .ıat l l de lıava kur
baulnrımız için . Fırka ) ıpı ı 'e 
Ordu evi öniiude ) ngan yııgmura 
ro 'men bütiirı okullar 'e kala· 
halık hir halkın d lıuhındnğu 
ihtıfal merasimi y•pıldı ·· 

1 

nrn kndde hava • ehitledui seJ inılı· 
yor v oulcuın nı•rih rulılnrılH 

tehdl edİ)OrS'UllUZ • 

1ı•rn ıwlle Vali 'J'e, fık Uıdi 
.Bııgiuı \nlrnrad lın' n sulıu· 

lı nu t l 1 de ıfırm ultıoda i~ i 
tr CPcıl e ı <.h. 

-Ba) at , General .. nlılı A\gıu , 
hütüo hükumet erkanı 'e kuman 
danlar lmlunnıuşlnrd r . Tam "B 

at 11 de atılun topla herke Lir 
dakik uımuş ondan onra, gök 
giizetleınc Müdürti ) ıi~haşı Cev
d t ,e l'enare k rumu Ba,.kanı 

l lkerııiııu koruuması uğrun
d. aıı 'erenleri kutlamak . im 
dculi borcumuzdur . Oıılarnı 

saye iodc iilke erhndlarımız gc 
çilmez bir kale oldu . Bu ) al da 
en Lü} ük korunma yardımının , 
11 uçak .. oldubunu içimizde hit 
mi •cu ) oktur . Samsunda 

on yüzünden f abri
katar işleyemedi .. --Suıuauıı: 26 (A. A,) - ) ukn 

ı<.ta oğuk ~e knr futuıoları de· 
hJtladır. llu t1raflarııı uu ibti

•cıuı temin eden Çeltik boğa· 
Ddnkı uu fabrikaları don yüzün· 
~tı • 1 1 ~ ") nıemektir. 

~oktor Şahdın faız 
üzerine bir söylevi 
. Ucı lio: 26 ( \. A.) - Ökoııo

.1 hakuııı \C A'ın.ııı baııkıı~ı uıii 
Uni Şnhd cHin akş m radyodn 
• 
0 tck liıeriu" açılan borçlara 

ıt r .. 
••zı )ıııde altıdan dUıtbuçu· \ 

8 İndiı en knııunun ana ç'z •ileri· 
1 •nlıtnu \e lıuııuo ileride I· 1 
•ıı 6koııomi inin ioki af• için l 

ir ıu t1uı olacnğıuı ö) le mittir· 1 

nhri Giil 1 ür ii)e çıkarak nşa· 
~l) ) ızrıca~ımız su) le' leri oku· 
mu lar \C nlk1 1nomıJnrdır . 

ı ırka h ndo n mıttcm h \a ı 

01 çnldıktan \C bir mang a kcr 
ırn,aya üc; el ıJ ılı altıktan on
rn hü)ilklcıimiı l ırka yapı ıııın 
önünden tdtı e\ i onüu.. gide 
rck duı ıııu)ardır : Önce rı ker· 
lrr ondan sonra lııı,.ta Kız l i c 
i . ı:rkek Li e i 1 icarct \e ( r

ta okullarla , ilk okul ço{ nkhırı 
bii)iikkıi elamlıyoı·ak gcçmİFo· 
ler , c hü) le', ihtifale 011 veril 

ıııiştir . 

ru:başı f.t l'delin suylcui : 
B ) aı hır . Ba) lar ! 
Bugiiıı buıadn toplaunrak de

rjıı bir lıUzün İ!ıiiude duran izler 

Bir zamaular karalar denizler
den korubuı kcıı karahlrı kurtar· 
mak içiu dcui:::leriıı dıılıa ku\ Hl 

li olma"ına lüzum rnrkeu ,,imdi. 
lıcr il i joiıı koı unmusıD1 da gök 
teki ) ardım bıraktı . ça\..lar 
kad c<lildi~i giiode•ı bugüne ku 
<.ar düzele düzcJc zamauın cu 
büyük ilfilıı oldu . E" elcc iu-
anlnr tarafıudnu ucu bucağı 

L ·ili olmı) ıı kıt'alar • denizler 
)mdı IJu <leuıir !kanatlar .tltıoda 
daralını~ \ ~ kül'iHuıü tür . 

Bizim gibi gcui~ \ilkeler 'e 
deniz kı) ılnrıncla oturaıılnr içirı 
uçaklar ı;iiblıe iz elıcuuııi)Cl Hnr 
hı) eyi bıizdirlcr , bu yılın ilfilı. 
ları öyle Lir hal aldı ki lmodan 
oııra ceblı sn va ı, karı-1 karşı) a 
ı;;auş kalmıyor . l çaklatt hol 
wçkanlırı mahir buılıınlar yarı 

-· (, ri i i/,fncl flrli/,dc -

ıtalya Sefiri 

Yunanistandaki teza
hürlerden şikayet etti. 

1 Blebisit neticesi karşısmda 

•JOllM• 
i tnobul: ( hıs) - Atina tlın 

25 tarihiyle bildirili} or: 
Buradaki ltalyan elçis! l'\ "li i 

"ÜUİİ ~ıion Heh1ı1iyc n risiuiıı 
ftalyn)a dqil'Hre ·rği konfcrımQ. 
ta çıkan lJJdi der lıakk,ındu Dı 
.. an İşler B kaıııtHI 'f'( alet d
tnektc olun Bnt;haJ...aıı B Y Ç lıla 
ıi ·1 ziyare1 etpıiş 'c keuclisi) 1 
u1.uo ı z dı)a ko U'-lllUflttr. Bny 
Ç~ldari 1ınl)tm elc;i ine Knli nı 
1105 Arla ılllfo ortn a t;ıkan Lı l i 
eler.in Yunan lınlkı üıcrıntle fr. 

o Lir tesir )apmrıkt o•du~11mı 
süylcrniş ve rlı:ıniıı hıı husuı;ıa 
clikk ıini ı: J...mi~tir. 

Lübnanda 
Kar ve soğuk 

BE H T Lübnaoda şid 
dedi bir kar fırtınası ile ognk 
büküm bÜrmektcdir • arıu çok· 
lnguadno am -· Beyrut yolu 
kapanmı v oğuk ıfırclan aşa· 
ğı 6 dercceyt· kadar diişmü:.mü~· 
tür . 

Diger tauftıo demir } olıı tin 
k•pauını§tır . Yullırıu temiıleııe· 
rck sçıJıqeı ı için ameleler çalış
ıuaktaclır lar . 

Hududumuza kadar 
şose yap•hyor. 

H c,l)AT - lok Hükumeti, 
Türkİ) e ile tict•ari müua ebcti 
arnrmık 'e kom~n devletle d•· 
ha ~ıkı ökonomi hnğl•rı kurmak 
için 'l'fükiyc sınırına lcaılar hir 
.ocıc in nı;:ını ona ·lamı. lır • 

Meyis Adası 
açıklarsnda yüzlerce 

teneke benzin ve 
kereste bulundu. 

Ka .. : 2, ( . A) - 1c)i 
Adası gemileri tırnfıodau sahil· 
terimizden ekiz on mil açıkla 
) iizlcı ~c teneke henziu 'nrilleri 
ile birçok kere t buhınernk 
günırü' t~ lim edilmiştir. Tene· 
kelerin ilzeriude ( Euala lwazin 
nefsenılıkal) ınarkas ı türkçe ola 
rnk yav.ılıdır. Keresteler A' r upı 
kcı·este idir. 

Buuların onhr~ giiıı cv,clki 
fııtmada bıtmı,. olma ı muhtemel 
bir 'apura ait buluucluğu tahwin 
edilmckt <lir. 

tOZlE:NLlER : 

" insaf be mori ! ,, 

Şw·m11::da/,/ bnzı fabrikalar, 
!)as<ııJa 11e b11y1'ıılrlara ayJ.u·ı 
ol urok lşdlcrinl bir dl1zuyc 10, 
12 ve lmllu 1 ~ saal çolışdırıyor· 
larmı .. . 

l a/,w pura /,aza1111wf, Jursı .. 
11w olçwm yoAdur , adan oglll 
lmlduf,ca b11nar • lmş/,olaruwı 
ıliklerlııi t mercesiw• dahi lrn ... an 
e11u çuybllma/idan .tıcrl durma". 
f alwt . işle adl.lm oylumla/el im 
çcq·cııesl:: ilıl/rasa ğcm ımrma/\ 
içindir Al ya alar tP buyru/,far 
çıkarılır , zalfltır/11 ve yol .. s11lln· 
rw llakları korunur . 

/!ger bize söylencıı bu 1:2 m· 
14 saat çalışdırma işi <loğr11 ise. 
burıu yapanları yasa bağlar/le 
J ıs 1 rıra/, b ıfilama/, ve işcln/11 
lw/\l wı 9azelmck gerckd/r. 

Alman devlet 
Mühim nutku 

reisi Hitler şu 
söylemişti: 

/illi er 

imanlar. 
Onbe eııclik lıir aılalet iz .. 

tik sonlarıun ) aklnşmı hr. Bıı 
d Hcd ır'dnki iiıbin\crcc rn 
ıan<lışuııızı } apıhm f ıınlık hii
tüıı Almon milletiııc ) a1•1h ur hı. 
Monn ız oldn;.;u kadar ıln acı olan 
hu veZİ)ct<' nihnyet 'eren itli lıir 
dUşiinrc tJegildir. 1tıkıdderat hn· 
nu hci le istrmi10tir. Uir mnnbe 
ılcnin hükmii <\üt cı rt ~ulh gN\ 
receği ,adiııılc bulunınn~tu. Hnl· 
lmki neticede sonsuz cleml"r \C 

miHemaıH ihtilaflar mcydnnft 
çıkmıı-lır. ( •nbeş eııc lrı7.) ik al
lın<la bulunduktan onra 131kin
l'İ kanun 193S'dc kıom hu kndar 
ku\, etle eı;ıini i~itıirdigiuden flo 
la) ı ne kaılnr ifıilıar duysak •Z 
dır. 

Av.iz Sor lı 'rıtnuıla~ım: Bi:ı.i 

<lolcluuıı iftihar' e cdoei gcis 

Mis Volçman 
Gı•ı·eıı ene 'I arsu ta ve hazı .. 

hhyükleıd <•ski <' er hulmok üze. 
re ara ,lırnrnlar ynpan \meriknlı 
~ti \ olçman Mr O) a kadıı geııc 
Sarımı:rn gelı•f·cklir . ~imdi aıka· 
dnşlarmdau Hobrcrı Cıik Adı· 
nıyn gelmiştir · Bu mntnhn ıtı 
burada lınzırlıklnrını )apacak \e 
, e !;ubaı i~indc tekrar topnık 
altı aıa tırmnlarıoı ba 1 uarnktır. 

Amerikada çarpışan 

iki büyUk geminin ölen
leri onbeşe vardı 
C\)ıHk : 27 ( .A) Molunk 

"< 1111 inde J 1 ki iııiıı dulı ı ı•c ı ıllı ri 
lııılııııımı ını. Bununlıı ôlcııl ı İn u. 

.. tt rnırk İ'ı;İn birkaç saat Lütüo 
\lnınuya'da ı;eu)or çnlmaı.,;n IJa~ 

lı'I acakıır. 

Bn sevinci, bu Htih rı sizlerl", 
S r \Jmnnlarıuo iziıı nr ıhmıı 
nılakatinİZC', ft tlokarlıgınıza, ce 
arcıirıi~ lıoı ·hı olduğumuzu hiı 

lıepiınız bili) orıız, Siz diiıı oldu 
Rıınu:t. gibi bnAiin k iman ı. 
ıı z \~ daimn ı\ln r 1 .ıln 'aksını., 

im nnıifütmırei i •Ha. 
11111 Bn~ve~ili fotiyl yeoiden 
lıizim ynnmnıdu er alılıgınız Hl 

kil ılu)UCAğımız nndet hudud mı: 

ulnı akt r. Buııu sh lemin cd 
ıim. Biı mili tin nıiime sili,.ola· 
ı ak Allulı tarafmd n iulibnL 
cdilıni' ohıuık ın ana gurur bi i 
'cur. 

1 te iz nziz 'ar'lı \.hnnnln-
rın. bugliol rdc 'e getc~ek hafta
lrırda lmnn milletinin 'e HA) 

hın miimessili olaeak~ınız . 
Muidc en müşkil şnrtllf için· 

de ıınutmuhğrnız gibi C\İnci· 

min ve sandetiıı de gdecek haf
tı lırdn size bUyük Alman vnta
nını a\ detinizin bir tıkım hndi
selc1de gi~l"nmcsini isteyenlerin 
bulunduğunu ımuUurncaktır. Bi 
nncnaleyh şimdi d en iik k in· 
ıibatı muhnf.ız:ı cıliniz. Alm n 
millı ... rl bundan dolayı size müte 
şekkir kalıcaktır ; hususi le ki 
Avrupa gerginliğinin en elim e· 
bepltrden biri sizin sa enizde or· 
t dan kalkmış oluyor. Çünkü biz 
Hl ikinci Kiinun vak'asındn, hun
dan yirmi sene c:vvel kndcriu se\ · 
kiyle \ c iusımlarm liyakıtsızli· 
gi 1e cihanın tanıdığı en fed ve 

Gerisı ikinci firtıkte 

Ankara da 
Tayyare ihtifali 

K RA : 26(A •. ) ynrııı 

27 1 35 p zar giioii lB)') are ı:e· 
lıiı leri ilıtifal günüdür . Mera· 
im lırı ene olduğu gibi gene 

haı-·ı hnyrnındn ş<'lıiı lik me\ kiin
de ) apılnrnlctır . Sant l1 de ka· 
leden atılan iiç ndım topln ba -
lı)ac:aktır. A keıı kıımamlno ta· 
rafoıdnu 'eril<",;rk dıkknt kıı
ınnııdo ıle a kt r 'e zabiti r ı 
rım dakikn iiı eeck ihtiınm zı-
111Rııında ı:.ilah \azi tinde bulıı
unnl tır . 1erasim criade or· 
du ıınmıııa ve 1 &)) ar e Ccmiyc" 
ti C fi, 1 nnmııın hirer zat ta· 
raf ıulaıı bı)z • iı) lener.ck ve Jın 
,uya ılnh ntıllHok ve baııdo 
ınnlcın lıa\rı ı çnl -aktır . 

o~---------·~------~---Tarsusdada 
ı ı 1.'.'i vlu ur. (,,.minin u llindr kııl· 
mı olım 11\1111 grnıı ıh lllr lı r kıı· 
) ıbolııııı tuı. (;rmi 7 ııırtre dcrııılık· 
l<' ) ntııınkt ulıı. ~ ırpı ııı ı ı "110 ıııdn 
!\lohn\ kdon ıkı •rmid <'7.ılıııı dir. 
\ nkıt geçdıkc k ıholnıı .t.~ kı,.ı i Çarşaf ve peçe yasağı 
lrnlm ık tıııııdı ımkcr ıız ılı or. \ol· 
côl rdıııı ~" u mı:ıın ıırnddı ı 'lcııızdı Tar~ıı ('\eni l\I r iıı) Beledi 
k lmı olııınkdau uııızııu ılıdırleı · e ıucdi i 'iniimüzdeki ıoplentı 
l•lidıı \ı ı pıuıııokloıı ılonıııu ul 11 • <lt<vıesiııdde Tnr u 'ıın O) al du. 
1 r V rılıı ( ırııı 111 ı oldukıoıı oııın k . .. 

cı 1 
• ruınmıu ço gcı·ı g sleıeıı t•arşaf , mıdt• poııık ~ıkmıımı olmol hı lıe· , • 

r ıht"ı lıirçol-. okııl ır dı ııize ıul111111 • 'e pPt:~lrrın ) nsnk olma ı kara-
lnıdıı. Cnrpı 111011111 ıuı ıl 01Ll11l,11 lıir ılnı 'cı ercktır. 
muunııı;n olarak kolıııakıodır. Daha şiııuliılen hunun propn-

\ u~iııı,:ıoıı : 27 ( \, \J Molııl\ k 1 gamla ına hn~lanıııış 'e Lirçok 
fııcin ı lınkkındo gelen raporlar ıızc · kllllınl rımız keudilikl"iudcn c·or 
rint>HuzHlı dı ~ıidı r<~r iıı 1111

1
. hni nlı· şaflnn atnııya h filamı12lnrdır. 

nm eıııın t tıııı tcının ctınrı.. l 7.ı•rf' 

l l9'2<ı ıarilııııd Loudradn uıuzım Jıl- \ mu oluı> olm dıAı 48 "'Muti u f\' 

mi olaıı ı• rU f r nıulın 1 • inin l'iddı biı uı ı•ltf' /et kik l'ılet ~ini uy 
ta \ ihini i ana lllHİ)C etmek Hızu· lemi dir, 
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Yoksa Mersin mi? Dünkü yaGmur - Birinci firliklen arlan - Dld:;ıl~~~~ ~enl~r'ı~kol 
nın muıafferlerldirfer . \ ı birer kahra men olaı ak yeniden .. ı 

Giinlerdeoberi tarımn:da ha- Biz bugün , bizi o muzaffer· ı bu yurtda doğdunuz ve içimiz· yon do~.ar g;ojiir · 

Yazan ; Said AydoslLZ 
valu bol güoeıli ve ılık geçiyor- k d mak mumk. J 0 ~ ler sırasında ' bulundurma için cıiniı ~. . bıruC 
du. Hatta, hu aıcakhktan eyice d N hepsinın kl• asumana sıgmayıhla yere Ü e· e mutlu sizlere... tııtına 
o1ğunl şmış erik meyYesi de yi· rek parça parça olan şt.ltitlerin Büyük ve özütıde büyüklük 80 mil ·o~ · ·ode ik 
yenler oldu. yasını tutuyoroz . O vatan evlat· kaynakları taşna kahraman yurd · bu 46 ~i~ı ;~~nl r d 

- Dünkü sayıdan arlan -
Mersin limanının, yurduu öte

ki lim olan k rşısmdakl parlak 
yerini geçen yezıhrımızda göı 

tumeğe çelı11k. Faket, eğer 48 
kilometre boyuudaki Yenice -
Mersin demiryolunu bir yana bı
rakır ak, feısin şarının bulun· 
duğ'u açık deniz kıyısı pa çasının 
kendi özünde, ot refla·da e§İ bu
lunmaz bir ehemmiyet ve defıer 
sakladığını da kimse iddı ede .. 
mrz, Mersin şan, "ili shmış yıl 
önceleri küçük bir köyden başka 
bir fCY drğildi. Mersin' ı Meı si" 
yapan limao yerinio - dab ıı doğ 
ru u iskele yerioin - fevkalade 
liğı değil, onu gerilere bıiııyan 

yo Jaıdır. 
Mersin iık .. leıindl'; Koııya -

Kayseri - Malatya - D yarhe · 
kirdell geçirilecek bir çiıgi İçin 

de kalan yeılerin dl'nize açılmış 
bir kapısı olmak üzere bır l ıman 
yapmak kararı veıildığine ve biç 
şüphesiz bu iş için gerekli olan 
p rayı harcamak göte alınmış bu· 
luncağloa göre, caba bu soru
mun yapış alanına götürülmesi 
başka tilrlü olamaz mıydı ? Biıe 

bu yazıları yazdtrao da böyle bir 
sorgunun zihnimizde yer etmesi 
dir. Bize bir Adana limanı yap 
m k, bir Mersin limanından da
h ziyade öıeoe değer ve daha 
faydalı görüomektedlr. 

Krokiye bakmc l\Ier inin 100 
kilometre kadar doğrusunda ve 
1 koodeıon körfezi içinde, ağzını 

doğuya doğru açmış, dört y o 
dan deniz l'iiıgirlarına karşı ka
palı, tabii bir liman görüyorU%. 
Bura ı Yumuıtalıktır. c~yhan 1r· 
mağt d eses ayağile buıad• de 
aize kanıır. Bu liman, tıpkı Mer· 
ıio iılceletinia buluaduğu açık 
deniz kıyısı gibi s>ğdır. Aytkl3n 
mak iıter. Fakat yataklara geniş 

lctilmiş Seyhan ve Ceyhan ır
maklarını birbiriof' eklıyecek g,.· 
niş bir kanal ile Yumurtalık, 50 
kilometre uzalct ki Adaoa'ya ko
layca bağlanabilir. Böylecı- Yu
murlalık, dü~iindüğümüz Adana 
limauınıo bir parçası olPbilir . 
Tıpkı Rotterdem ve Bre ~nen li 

manları gibi. Şimdıki M .. rsin iı
kcleai de oldutu gibi bırakıhr ve 
icabında yardımcı bir iıkete ola
rak kulla111hr. 

• * • 
Bıı dı1şıinccmlzin dayandLğl 

temel düşrinceler : 
Bunları ö!cooomik, siyaaal -

soy al ve finnos ( mali ) yöc;alerin 
den aolatabıliriz, Ôkonomık se 
bebleri de muvesala kolaylığı ve 
hinterlandın yetiriminla artma ve 

açilınaıı ( isıibsalin iokitafı ) yön· 

Jerioden ayrı ayrı gözden K'"çire· 
biliriz. 

Gerek Adana, gneka Meı sin 
de y pılacok bir limanın doğu vi· 
!Ryetlerile teoıoma bağı, öne.- A· 
danaya uğrıyao ve ondan sonra 
Mcrsioe giden bir demir yoludur. 
Şimaldeki viliyetlerle de bu nok· 
talar, Pozaotıdao g"çeu~k Ytnice 
istasyonuna gelen deaıiryolu ile 
bağlanmışlardır • Adana, g.-uk 
doğudan ve gerekıe şimalden ge 
len demiryollarının birleşıiği or
talama bir yerdir. M<!r&İn ise Ye 
niceden u~atılmış kör bağırsak 
ıeklinde bir ayrı d~miryolunuo 

sonuncu istas y lndur. 
Doğu viliyetlerindt.n gel~cek 

emtia, Adanadan Mersin,. kadar 

68 kilometrelık ( 2,5 sa•tlik ) faz· 
la bir yolda taıınmak mecburiye· 
tindediılcr. Şımaldeo Yenice is
taıyoauoa gelecek brr )Ükte, bu 
gün, yarım saatte Adenaya, buna 

k artılık ancak iki saatte Mersine 
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1 

1 

1 

1 

1 

gö•ürebilmt>ktedir. Mersin~ giden 
yüklerin gerelc t şmma mer.ııfı ve 
get(,k81' tA1ı nm11 zıımaoı itibarile 
küçük de olsa gtreksiz bir kUlfeti 
vardır. 

Dün, birden ire b \. k pan· lart ki her biri bir vatan sema~ daşlar : yoo gelır~ 'dtırt'sı 
mıı, sut dokuz buçu~ onda da sanda kartallık ediyorlardı . O Her yılın 27 son kanununda tir. Vcrgı) 1 

Jo b~ 
yağmur yığınağa ba§lamıştır. bu vatan evlatlsn ki bavamızdaki kar- yaptığımız bu bava kurbanları- den on ° tı l riııJ 
bol ve faideli yağmurlar çoğu çif- tallıklarile düşmanı yanbakmaktan mızı anma g5sterişimize onlara Bu hıilyo:c~ilf"11 r 
çi o1an tartınız halkım ve biil:io menediyorlardı Onlar ebediyen derin ve ıonıuz saygılarımızı gön- tiği zomn hCYecnD 
uliısu sevindirmektedir. uttular onların bo bıraktığı deri.ken, ulusal yumuşu da hatır· korku ''e st W lı' 

Dü~ündüğümiiz Adana lima~ 
oı iki §ekilde ) apılnbılir : 

1- Adanada, d~ iryoluoun 
St'yh~o üstünden geçıifıı nokta
da ırmak 200,300 metreye kadar 
g"aişletıleı ek Y" pıLtc., k bsr liman• 
da, eşyanın vagoolard n doğru
dan doğruya eyi vinçlerle güc
leı•dirılmiş kuçük vapurlara ve 

Pamuk borsasında iÖklerimizc oolarıa yetiştirdiği lamak gerektir . Vazife diyoruz. hnl prot~ ·~terin' 
bugOokü usta tayyarecilerimi:ı Çünkü bu da yurdumuzun ve Cum- yonerter ısı r il 

bu vapu• lardan geoe doğrudin 
doğ·uya vagonlora veri'ecrğı ve 
iakelf'ler yapılabilir . Bu ıekılde 
ırmak ve bu qapurlard gene 
doğvudao doğlaomıştır H, bu tak· 
dirde küçük vspurl r Yumurta
lığa gö Ü• eceklerı eıyayı orada 
bli)•ük v purJara borda ederek 
vericler veya aksi ışi yaparlar . 

2- Eğer umak ve kaoel de 
riolıği 7 8 metr.-ye kadar indi· 
rılırse küçük, br:ıttii orta büyüklük 
teki açık deniz vapurları da 
do2•udao doğruya Adınaya gelip 
indirme ve bindirme itlerini va· 
sıtasızca yaparlar . Ba ıekilde ta· 
bıi zamandBa daha çok kaztıomış 
olur. 

Adana limonıadan Y•ımurta 

lı\ca kadar yolu viıpur.lar ioiı 
te 2:3 çıkııta 4:5 autta alabilir· 
ler . Fakat bu zaman dabi hesa
bı konsa gene modern bir A 
dana lımanıoın (gerek derin ve 1 
gerekse az d~rin tekilde) iıtiye- 1 
ceii zam n her bPlde bugilo Mer- 1 

sin limanına kadar trenle gidit 1 
ve ıgeliı Mersinde indirme ve 
bindirme içia g .. çmekte olan za· 
man oiabctl~ pek kısa olacak 
lır . 

Pamuk borsıısın<laki nltş veriş 
durgunhiğu azalmış ve dün cpiyce 
sat ış ynpılm1ştır. Satış en çok pa
muk üzerine olarak otuz bin k ilo· 
dnn fazladır. f iyatlurda ne düşük-
lük ve ne de fazlalık yoktur: Par
lo.k 50, 49 5 ; iane 52 den gitmiş· 
tir. ÇığiJ 2,60, koza sntışı olma
mıştır • 

Koyun eti fiyatları yükseldi. 

Koyun eti fiyatlarına beş kuruş 
zam yapılmıştır. Eskidenberi kırk 
kuruş olan Koyna eti şimdi kırk 
beşe çıkarılmıştır. 

Ücrt>tli memur maaşları 
-------

Dün VilAyetto ücretli çalışo.n 
memurların maaşları vedlmiştJr. 

Mual\im\ere konferans 

B\lgün öğl~den sonra saat on 
döttto muallimlere Gazipata okulu 
yapısında bir konferans verile· 
cektir . 

Tayinler 

Kız lisesi tar.ih, coğrafya mual
limliğine Düriye ve Adıle , Fran
sızca muallimliğinh Kollet , !en bil 
gisi mualliml'ğine Hayrünnisa , 
riyaziye muallim1iğine H~ydar ; 
Erkek lisesi riyaziye yardımcı mu
allimliğine Bahri toyio edilmişler
dir . 

Sf\yhan mektebi baş muallimi 
Sahi Q.;maniye Orta mektebi biyo· 
loji muallimliğine tayin edilmiştir. 

l~yand~n ~uçlu 27 kişi-
•\İn muhakemesi . 

Bundan başka Adana, baılı 
haıtoa bir yetırim mıatıkası olaa 
Adao ovası ve Çukurovanın 
ortasındadır. Mersin ise bunlar· 
dan birisine uzak ötekinin ise 
hır ucundadsr . Adanaya bu ova. 
farın Urünleri , yetiştiricilerin Dün nğırctzn mahkemesimlu 
kendi 1aşıma vesıtalarile getirti· Ağrı isyo.oın<lan suçlu ve mevkuf 
lebilir • Mersine ise demiryolu bulunan yirmi kişinin muhok&mesi 
ile taşımak mecburiyeti vardır • yapılmış ve on sekiz Şubatta yine 
BütUn ha faydalar . Adaoa lima- çağırılmıık üzere totkikhaneye gön-
nının ayni z•m•oda büyük bir ti ucrılmişlerJir . 
caret ve sanayi merkezi o1ma· Soyadı 
ı:ıınıa yardım edicı bir durum ya· __ 
ratm ktadır . H,,fbuld Mersinde Seyhan Vitôyeti Merkez or· 
bu imkaolar pek dar bır 6içüde mın Mühendi&i bay Mustafa 
vardır . Adana -Yumurtalık li [ Arat ] ıoyadını lmııtır . 
manının ; Erzin, Dörtyol ve pa· 

1 
• • dl 

YöS ii•ünlerini de kayıklarla vapu · Mualhmlerın soya arı 
ra götürmek 9e binditmek ko 
l<1ylığı dah• artıktır . 

Kısaca, hem gPn,.l birıte•lan• 
ılı teşkil eden vilayetlerin ilrüq 
Je.i ; hem de Adana ovasile Çu 
kmovaden ve İske ·ıderon körfe· 
zi kıvıla•'ındao mür~kketı özel 
binterl.cındın üriio leri içio Ada
ne-YıJmurtalık Jimanıoıo, Mer 
sine nisbetle : 

1- Demiı yol ıamao ve mas
rafl ıu ıo dan. 

2 - İndirme ve biQdİrm .. za· 
01an ve mı.ısraflarındsn büyük 
lcaza,,.ç ve faydsl.dı vardır . 
Bu kaz11ncın, modrrn bir Meıain 
limanıoa nisbeıle debi gene A-

.dana - Yumurtalık limanı lehinş I 
de olacağını sanıyoruz . (Fınan · 
sel "Mıııli,, feıydeları ileride gö· 
Şt.Ct"ğiz .) 

* • * 
Adıma - Yumurtalık limnnı· 

nın temin edtceği sıyasal faydalar 
ayrıca bir özene d~ğı-rlcr. Bir çok 
fedakarlıklarla yapılacak bir limao 
te!isatı , nokil vosıtalari ve yanı· 
bnıında doğuracağı ticaret ve sa
oa7i müesaeaelcrile, açık bir de· · 

Soyadı nizamnamesi mucibin· 
ce memur ve hocalarm örı1imüz· 
d,.ki ey sonuna kadKr yeni ıoy 
adlarınınilfusa yazdırmaları bil· 
dirilmiıtir ~ 

O nal 

Maletyada " Ünal ,, odlı günlük 
bir arkıJ<laşımız çıkmeğa beşlemış 
tır. Kutlor ve uzun yaşay;ışlı ol-
mrsını dile1iz . 

niz "ıyısında bulunmaktlasa, bi
r z içeride bulunmesınm ıiyati 

faydaları meydandadır • İsteniıse 
Yumurtalıkta deniz iatikkimları 
da y•pılabilir . 

Sonr Adına , blltün ticaret 
ve sanayi karek8tleriyle daha 
ziyade Öt Türk bir görünü, Ye du 
ruştad1r , d rsek geoe bir realite· 
ye işa• et etmiş oluruz . 

• * • 
A•l'aoa - Yumurtalık limanı· 

nın f ınaoıal yüzü ; daha çekici 
( cazilı ) gö1llomektedir . Seybanı 
Ceybana b•ğlıyrcak bir kanal , 

- Gtrlıi dördüocQ firtikde -

ı 
. 1 asıntı . n 

ha&iim oldular . buriyet kurumumuzun emniyeti şnyı 0 ~ IJU ısJ 
Türk bayrağını karadan de- ve nhnthğı içindir . ınişlerdır · ~ 9 

1 
Amerikada P. ıerill oizdea alarak göklere çıkarırken Yuı tdaşlar . ngın 

şehit olan tayyarecilerimizi §U Öaüodc durmak istedfğimiz olan vo z~ J)BrıO 
top1aoışla gösteriyoruz ki onlar bu vazife , yurdun bava emniye- mnnı hay u ÇllD~I) 
en mutludurlar . tidir . Ilepmiz biliriz ki , insan , uraıncıiıdır yokLıJr· 

Ben şimdi o ya§ayao öUileri insan olarak yeraatldığı gübd n hiç şakası bU~ • 
minnet ve muhabbetle tebrik beri bir gün dehi kavğasız ve ha- yoneri ve ya ~ııri 
ve takdis ediyorum ! . rsş içinde yaşam mtştır . Her ku- koçtrırlsr vclJO 1 

l d runda l'ns nlar ne dalı genis an binlerce m,' .. ıı 801)! Ey Türk genci kanadları lıava ar a " ~ On " 
dalgalan • . lamiyle uluslar ve kurumlar ara· isterler. bıı.Pl 1 

Çünkü bak hiç durmadan kanadlanıyor ııoda geçimsizlik eksilmemiştir • isterse kf~ ed~rl 
bütün cihan d consız tes 

1 
b bt Toprak ve menfnal çekişmelerin e lııte bu se b~~ 

Ayyıldızlı diyarına ulaısın §anlı aclm insanların ötedenberi eğızlarında ~ · fcll9 
gök yüzüne d yonerltrııı • ~ 

Yartı§ır ayyıldı:lı kanadın . çiğneneo c hak • ıözil artık için e mıc;tır . 11usU~i\\'~I 
Motorunun sesile yiice datlar inlesin • yaşadığımız yirminci nsırda ~< kuv· villalarını ' t ol 
Tiirk ıaıfier mamnı vıldmmlar dinlesin . vd » olarak onaylanmıştır . Kuv l · nt!zarc u 

.. .1 • yer erı bU uğ 
Yükseklerde hep dolaş, U%ak vel nerdeyse " bak ,, orayn döu · makta ve diri r · 

Atatiirktür 
zıfiıkları 0 1 müştür . Şu halde kuvvetsizlerin sarfetoıektC ı. 110 

önderi'} durma yükJel b 1. d' b y • • ıı~ d r 
arkadaş " &K ,, ıye agırmas1 lep1nmuı norll3rin nr değil ı 

ka<lar gülünç bir şey olamaz . emniyette 
Yüzbaşı Cevdetten sonra T~y

yare Cemiyeti reisi Sabri GUI ıu 
söylevi ıöylemiftlr: 

Sayın yurddaşlar, 

Bugün şurada ulus 1 ve çok 
yüksek bir amaçla toplanmıı bu
lunuyoruz. Adana gibi baştan ha
§& biitlln Türk yurdunun her ye
rinde aynı güa ve aynı saatte ya· 
ptlan bu toplanb sava§ta ve barış· 
ta bizim için ölen hava kahra
manlarımızı aamak içindir. Bu 
anda bütün yurdun hava11nda, 
taşında, toprağında, suyunda ve 
bütlio Türk ulusunun içinde doğan 
saygı ve değer duygusu bu büyük 
ölülere kadar yükseliyor. Bu anı§ 
bizim unutulm•z )Umuşumzdur. 
Her yılın 27 son kanununda tek· 
rar ladığımız bu günde, bugünkü 
Cumhuriyet kurumumuzda her 
biri bir birinden değeı li ve anlamlı 
ulusal günlerimizden birisidir. 

Yurdun, Türk ulusunun iyili
ği, kurduğumuz Cumhuriyetin 
ayakta durması ve ileri doğru )'Ü· 

rfü.oe i gibi daha yiiksek, asığlı 
ve büyük anlamlı bir amaç uğu 
runda can ve kan gibi en kıymetli 
eeylerini ba§k• hirşey düıünme· 
den veren bu hava kurbanlarımı· 
zı yılın yalnız bir günüude:d~ğiJ, 
her gün anmalc gerektir. 

Onları timdi teselli eden şey 
uğutunda öldükleri yurdun bu 
günkQ gü.ı;el günlere kavu§mnsı 

ve bu saatta yurdun her köşesio· 
de on sekiz mJyon vatandaşın 
içinden kopan ve kendilerine ka· 
dar yükselen eaygt diıygularıdır. 

Onlar şimdi yumuşlarını te
mamea yaptıklarından emiıı, kalb
Jeri ıabat olarak topraktıdırlar. 
Güzel yurdun hıvasında, topl·a
ğında ve Sbyunda onların temiz 
ve iç açan kokuları vardır. 

Ne mutlu bu hava kahraman· 
Iarımıza ki: Ölddükten sonra da 
anmııdao ayrılmış değildirler. 
Bilakis yüksen amaç uğurunda 
can verdikten sot1ra 18 Milyonluk 
Türk ulu5unun benl;ğine , kal
bine girmişlerdir . 

Sl\yın yurtd•şlar; 

Şu halde bu bava kurbanları· 
mıza şöyle bağırabiliriz : Kahra 
monlar ! Siz ölmüş d .. ğilsiniz . 
Bilakiı kananızın tükendiği , can 
denen görünmez şeyin içinizden 
uçtuğu saniyede yeniden yeşıyışa 
ve aramıza dondüoüı . Ve.. Bu 
defa bir kalb, bir can degil, tam .. 
1 & milyon kalhll, 18 milyoa cıD 

Bugün uyğurluk dediğimiz ·t ~e 
medeniyet, her türlü vasıtalariy· Bf ebiSI 
le ilerledikçe savaş ıeçimlekridde kaari'''/Sl~ 
dönümle ölçülemiyecelc a ar /,tdf'' 
başkalı§mlştır . Burada uzuu boy· . tirli~ 
lu eski ve yeni kuıuoun aavaı ta· s·rinC1 

- ı ·r 
ribini sıralamak gereksizdir . Yal· t et bJ ıı' 
mz şunu kafamın iyice kazm h· en yıprıı.' olıt0 ~ ııl' 

rükleoın•I k8tı 
yız ki : bu .günkü Vt yarmki avoş· doğru ilk ~e _., 
lar yerden çok havaya sıçrayacak yorum . 'it A''' 
tır • Yer yüzü savaşırıı kanaat Siz Sıır b•"' 
itmiyen bugünkü insanlık tıyya· rtmıo 1ıtırsr1ı ~8810 ~ 
reyi bulduktan sonra or.a büyük ol•n ve Ad ~~1J1kl•~ 
bir kıymet vererek onu her yön· pılao fe 9 0t:sı• 
den tekemmlil ettirmek izinde bir yardıtıljlıık•"'',f. 
Yörllyor . buluoaısk 'lıı>sııf 

5 
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Bütün acun ulusları yarıoki " ızh· ;ı, r 
aavaşlarda tayyarelerin ea büyük vaki olur ~~ ll'~ıf 
işler göreceğine in nmışlar ve düı· sadao ar~!

1

bolt1~l' 
man akmlarına karşı koyabilmek mutafen tleı ftll 
için en çok tayyare kuvvetlerine Bu sur~ r•k 
chtmmiyet vermişlcr<lir. Hu uğur- bnli aoe 0 3 

1bil e 
·ı·ı·ıaf te ı• 

da dökülen emf' leri ' paraları re bı 1 1 ılıfl cıe 
akşam sabah gaz,. telcrde , şura da bisitiD ytıı~tıerC lıl 

k b T diger de"ct...,ı'• .o. burada o uyu görüyoruz . ayy · "'" ~ 
1 b. b mızı arı . ıed•ır ı re er sovaşın t-§Siz ır uusm u a· . ·o ıs cı 

line gelmiıtir . Yarının savaı:ıo<la bepimııt ııııı 11 I"'' .. 1 y yııpı b" "' 
istedikleri yere ve koskoca şehir ~~;le oibS}:et uıl~" 
lerde yeıayaoları.bir kaç saat için b~şeriyetitJ~0b11,.etıı: de öldüren , türlü zehirli gnzları d ı ,,,ıı 

m sın aPl ok''"' bO 
ıaçan tayyarelerin yaptığını hemen manyaya ~eıede 

biç bir aavsş vasıtası yapamıyn için Jlllice ,rırı11ı , 
caktır . lıteaen yeri bombalamak- k · k•' tı sunda '1 .. 

0 
sı~1 .~ 

ta biç bir vaa1ta tayyareye ulaşa· . ı11ünU d• .,1 

k ıse, b ası" ,, 1~ 
mıyacaktır . Bu güc ıuh tayyare- uluslıır ~r ctıJl~" t: 

ler için yak•rlık, uzaklık yoktur. "d tesıs r.ıfe Lf 
nu k \ti 0 ' 

Genel savaşta tahrib edilmek r· d edece . de 
1. u ·01ıı 

iıteDilea:yeri elli ~ilometredeır mak aıII1 1 
11 1 

top mermileri le zehirli gaz göa. lidir. . sıırl• "8''eı 
dermek zordu . Çünkü yep1lao Azıı "ı.olıtl 
he1ab1are göre mermiler ancak letimizio .. çAlıJl~ ~ 
•ğnlıklarnun onda bir nisbetiıule bu güokiJ •ç 11C g6' 1 

zehirli gaz götürebiliyordu . Hal- devleti~İOın'rıd' 
.buki bugünkü mütekamil , çok derin bır uı· ~ 

d. oJdutı Jol•ı ~ 
çabuk tayyareler için elli kilomet ım dafl ar' 
re , hnttn beşyüı kilometre bir ıey BuD biiloo ~6ft' 
değildir • Tayyarelerin gaz taşıma Ahnon det· L ıd ~ 
lcobiliyc.tine g~liace : yapılan lıe · teşekkür ~otl~~it· 

tanımııa .ıdı sablardan burılano ~ğırlıklarının b c g°"' 
mıza Os 

• yüzde sekaeoioi bnıta doksaıımı _ __..-- tor : 1 f 
taşıyabilecekleri abla§ılmıştır . Yurıtıı§br.; ~ı ı 

Son ve fenni tecrübeler, manev- Otl, 00 bİfl bir l r 
rnlnr hava nkınlarıoıo Jnima mu- ulloklttrı ·c:l r 

S ~1n11Z ı., . ()ıl 
vaffak olacağını göstermiştir . Bü- ynşaJıo atlı 1 kU"' . et 
tün bunlardnn anlıyoruz ki : Yor · muzun erıınıY 11 \ 

Junu düşman tarrı uzunJan koru munıuz()O dor0
' ıJ 

k · t l 1 k t l rc1• il birb"oll;;ııııtıı ma ıs eyen ıer u us uvvc en- " v tı 

mek ve bavn kuvvetlorini ynni tay- kuv,·etl İıd ı 6~;ı1~1 

Ynrelerini ro0ı,ııltnı3k nı <?cburiye- vardır · ·ı o 0 t .. 1 ·r ö c or 
tindedir. Acun duysun ve inansın gibi 11 

0 bıl) "ııl 
yaşssı ıı'o, 

ki : Biz <le bu yolda ve bu amaçta öten h lılı.ıll 
bize yon gözle baktınlnrdnn hi~· de runda 1 urk ı.ı 

. k l yos:ısın garı a mayo.cogız : ~ 
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Büyük aşklar ve 
büyük sanatkarlar .. 

Ebediyete niçin lnaoıyoıuı '?. I 
baıı i iııılere ınnndığtıııız iı;ia 
degil mi ? ve bu bazı adlardır ki; ı 
duu •dı yalnız doğarlar , fakat ı 
ilweıl ·r ,. Ninııiilenahi uıoan İ· 
,'~llaıade, nfıwütenabl yaşaria r .. 
1 oprık oldukloıı vakıt bile y•şı
Y•ıı bu iuunleıııı ço~uua biz • 
b .rülc U1Jatkir VPya dıbi diyo • 
fu 
r Hıyatıa bi!: bir maddi ;ınen· 
tat göıelmiyea ve biç bir ıelıil 1 

•e ıuretlc ıabıi udetleıiui dü
tl nmilş olmı ao lıu klmıeler &:!· 
de insandırlar , Kimi bir yıngıo 
at, .i içerisinde brşeı iyeli o ıslı
ıablarıaı göz ya larıle söndurmi· 
)'c ralııtı . , Ve kimi de bir w e
ti le oldu; insanları karanlık ltr· 1 

dııı alıp aydınlığı ulaıtııdı . 
Bunlar öyle iıısaolardır ki; 

Bıbrimubltte Lir damla oldukta- ' 
11 halde , hütün bir llıhrlmubl· 
tin dağlar kadıır ılılgalırile lıö 
Pilrıoeleıini çok kerre temin el· 
tiler .. Bu drb.ilarıa çokları, ılüa· 
Yada yüksek aıklarının kefaretini 
hıyatlarlle ödemlşleıdır. Zıteıı 
ilıtiraalı mefkiıre maneviyatın 
hııdutaıız bir ııırelle iakiı•fıua 
farndıiı gibi maddiyatında ura 
tına olııak pek çabuk mabv ol· 
ıııaaına eheb olur • Onun i~in 
detil mıdir ki; ioıao zckusı aiı 
helinde mcyuıtur deoillyor • Ge." 
len bir ki1111cniıı ıiilııe i ıınııl 
ktndini ıakıb eder e , ıatıınpıa 
hu dclıilara öyle ömürlerinin o· 
ııuna kadar sadık hir arkadıı kal
llıı.tır. İbrahim Hoyi lır}io de 
dı i gibi ; çoklarının ıimürlerinin 
•on 11aıl111, soğuk bir ıeşrini· 
0

.\ elin hazin, loı ıkş mınılıki 
ııll~eı bıtmuıııı andırır .. 

Elem çiçekleri ıairi "Biı 11· 

lı~ablarımıu , fukaraların btıle 
dıkleri kelılt'I r gilıi lıesleıiz " 
~İYor .• Yine mqlıuı ba ka bir 
l rınıız şııri ıle lıu iyi doılll şöy· 

~olıtu : "İosaıı, kendi vorlığı 
•ı ıstırnlıla anlar ,, Çünkü ; ueta 

1 ıstırab olıa bır çıraktır , E· 
:tr Daute "Heaıri., e olan ıış-
11111ılan yliz görmüt ve küçül..keıı 
1ı:ey ıınııı lıulunmamıf olsa) d_ı,. 

\ bu vıkıt onun Crbruof'mlı ı 
1 11ıd. 1 okuyamıyaı·aktık . 

Hakiki s111aıkarl11, lıayatın 
~ç lıiı ınaıldi saadet it;ia çalış
) kılır . Onların vıtifclcri yalnız 

'

.u •ek •ıklaııııa hizmet etmek· 
lr 

, 1 it bende lıü~ lik sanat r er 
tt ı . 
d 11

•
1
• bü)ük aşklar diye kabul 

1 
rını · Reuanı talı1oauoua, bey· 
lıa alçısını ve · ıir mıstilı· 

ıııııı 1 • • • • 
1 1 ı ı ·uısinde erımeınış 
1 Ydı lııç Lir vakıı onların eser· 
rı kuıısır.<ln lıiz bryecaıılıuııu· 
•cık, lilrtmiyrcek ve lıelki ta 
ltn Y•nmı) ca ktık , llcğ imi ki; 
jur11bi!ın k için duymak lazım 

Eserlerin kıymr.Iİ, erdikleri 
~tcıııla ölçüldükleo sonra , 

e1er1 r pek ıahiı ki beyrcaaı 
lf Yliksck olınıJır . Ş ki pirin 

1 
~rııleti , • Korucyin "Horası,. 

1 ~liııi ."leyli ile Mrcnunu,. 
bdullı k H1midiıı "f.hkbeıi,. t C•rılııı ta lı.ıd olaıı rıerler 

811 1.. 1 . 
1 lı .. ~ıms eıın ışklarınıu gay 
1 ıılıgi kendilerini ıl bi ap 

1 hı · Bunlar hayatlarını İJtih· 
r t 1ııı1 ki nııelı· l d i r , 
Cecı· IAmbasını dolıluıacık 

t y • , Aıııs lıulunmıyaa ve eser· 
rınj 

•y 191 •ıoJa trmamlımıya 

ı. o ınubarrir! r olduğu gıLi 
1 • 

1 p k )Hl ık olduğu içıo 
cnk 1 . L· ·ı il gece er ı geze ıle ı ve mı • 
I r •ıasmrla fula Lır şöbrrti 

1 uıı n bllyük lıir mıısikişina11 
&Öıilıllz. 1 

t aıa11 Selı fıa//iıı Erllb 

Hir güo roman ve bık ye us 
tadı Sol lo ·u bir alim görmek 
uzu unıia İııllm yo , N t ılt 
oturduğunu ıoru or .. Bir lcöy is 
mi veriyorlar •• Hayret ediyor 
ve lıoyc aııyor .. ~ io ı ruyor, 
bir kulUbe)İ i aret ediyorlar .. 
Daha çok bay ret edi) or • Kulii 
beuin önüaJC' elımle aüt kllııc i 
'btait bl k dı'ld a Toııtoyu ao· 
ruyor .. Kadın diJı ı ki . 1 

Ben onuo karı11Jım .. Kendi i 
işte kartıdaki tarlada ç:fı sürü 
yo • 

Eıerleriotle bü uk ka an!!lcr 
yüksek bayatlar ve emsalsıı r uk. 
lrr lıulduğlluıuz fU kim eler pek 
le bizim hıyalbancmizde yaşıt· 
tığımız gıhi Marokco koltuklaıa 
gömülü olarak altın kılemltıilc 
yuıı yazmazlar · Büyük lı lyın 
musiklıioaeı "Rosini,, ııin bir 
lokınlaaın bulnıık kıblar yıknııan 
malıalinde meşhur operetlerini 
yazıl ığı gibi . 

Bu nıütcvozi s ıııtkirlard.ın 
biıioill ~bikiıycıiuid lsalnbuldı 
lınlunıluğum lıir ırada S llın 
:,ırrı bt\ in giizel Lir kootcrausın· 
da dinlrnıiıtiıu . • Parlste Lir mü 
zenin kıpın önüoılc muauaw lıir 
heykel vırdı . Oauu modelini ya· 
paa sanatkfır Lir •partmauın rn 
üıt kalındı oturuyor • Ta\·an ın· 
ııııdı .. Bir elle çıkarılmı giLi 
rllzgarıo atlı~ı Lir kaç kiremitten 
sanatkar gcl'eleri yıldızluı s~yir 
etmekte miitkilit çekmiyor . Va
kıt gıce yarı ı . Bu muazzam bey· 
kelin modeli Litmiıtir .~Fakat ıaın 
im sırada , ani bir soğuk , saçak
larda 11lık çalan bir rüzgar ba ıl 
olnyor . Snaıtkiırıu ııazete kağıt
larile örtülmıi. penceıelerioden 
içeriye rüzgar girmekte ıabmet 

çrkmiyor • Ve hradioi yılımıı İli· 
sıfıız lıir su giLi odayı souk do· 
lııyor .. Sanatkar heyecan ve telaş 
içeriıiııd dir . Çünkü , henüz )'eni 
tamamlanmı, eseri kıırumamı,ıır. 
lçerisiaıleki • u bnl,becikleıi Lu 
ıouklı dolara!... eseri çatlıy bile 
cektir. Ve o ınmıa ancak Lir an· 
aeaia evladına yukaLılrctği bir 
şıfkatlc , aanatkaı üstüne örliın 

düiü lıattaniyr ioı , ~eJdiği cıke 
ıioi ye hattı ıömleğini çıkırarak l 
serini öıtüyor Lükiu bir ıoud 

drt eoarıı tavan ara ına u.;ıauıldı 1 
jiı valuı anıtkarı esı·ıiuio yaaın . 
d• ıoukt111 doamuı , ölü hulu or· 1 
lar . 

Şimdi ıt fır , [ıkıl eskiden 
1 tnabul orta mekteplcıiudeıı lıi· 
rinde Türkçe mllallimli.,i yıpmı, 
olnıı ~a·r Ynh)tı Krmıl'in 11Nuar• 
ıdlı maıııuıııesinin } ıızılışııı dı 
selıeL şöylı• h:ııin lıir hik y diı . 

llıı gun Yahya Kemal • oııı 
mektelıln )!'dinci sınrhudaclır 
Bır bıııııu kızı d,ne kıldırıyor • 
ı>ers gınmeıdir. Tahtada tıblil 
yıptırılal'aktır . Kıza önce adını 

oı uyor . 
- Senin odıa n dir kıum ? 

di or • 
- Leyla. 
- Pt•kl ö le iı yn • 

Gı·cc , l.eyidyı ayııı oııdorılıı 
Koyda lenlıa yıl; ıııırJ. 11 ı: ordıı 

Bu vakaJan onra rıdan zı· 
ııııu geçiyor . Giloler l•ırbiriı i , 
lııftalır yekdiğeriai ak'ıı dıyor. 

Y ıb)a Kemal , yioe bir gün 
dı·r tedir . , ot drfttrını çı ırıyor. 

- 16 diyor. 
Bu nuwua ıuıf ba~uı içeri 

sinıle[ıni lıir l..cdrr ılılkılnadırı
yor , Çocuklar hoc 1111 • : 

- Sııluı• ömuı muallım6. oldu. 
il ~ıırlar. 

Ş ir be cı:ııa fadır. Tnleb !er 
- Ben iyi bıtırlıyımadım . 

H~n&İ aırada uturımlu diyor • Ço· 

! TilrkSöıü) 

Saatte 550 
kilometre! 

lngiliz tayyarelı•ri şimdilik 
bu kadar uçuyor! r .. 

lnı.:•llcrtı, ı.u.a kuvveti husu
sunda ılüny <l•vletl rıniıı altın 
cısı so •ılıyor. Fnkot lıu mukoyeM 
kemiyet yani lıath tayyar ferinin 
ıı<leıl itibariledir . Keyfiyet yanı 
a erPlıırin urotı vıı silolılnrının 

u ~eti i ıh il lngilıere hirinci 
ılere,·eılo ılovletl rı1cndır • Şiı dı 
lng;ltero hu cıhetteıı lıüluıı <lüoyn ' 
llO\ letlorinc tefovvuko lıozırlıını. 
yo. lngilit •ozelclorinin h vu 
nıulebe ısları oralından •crı eıı 
lef iltltn nezoran lngiltere l lavıı 
• 'oznr.ti lorurımloıı gayet gizli ola 
rok y~ptırılon ve ~imJ hıi ·ük lıir 
ketumiyet itinde lec·riib• !eri yo. 
pılnııkta olan tıı ·yareler ıl'"nyaoın · 
en seri havu tayyareleri ulnroktır 

lo •iliz hovn kuv\·etl rinfn m v 
cuıl oyyonlerlndon on ıiı :ı.tl 
230 nııl yapıyor . 'imıli ıccrıılıe 
cd lnıekt ol n l · ·q rı·lerin ıirotı 
aatle 300 nıilılcn fozloJır . Bıi 

tayyorclorıl ıı lıu s ne külliyctlı 
miktorıla yapılacağından no 8•Jn· 

lorına doğru in •illere harlı ı y
yarcl rınln sürotıle bııtıın ılüoyoya 
tefevvuk oJe ektir , llu s rati t • 
mineden 0.millerı\en hirı tayynre
nin hava ıuukavenıetioi kıracak 
şekilılc toplu ve lüz ynpılmı ol
ınuıJır. 

Tayyare yerden kalktığı umao 
tekerlekleri ve lıuıılerın istinnt
gllhlaıı bir ~lektrik ıluğmusiııa 
hasmekln toplanarak tny ·or nin 
gövdesi irine girmcktcJir. 1'oyyaro 
y r~ 'mliğ'i zımon lın gag lıir illet 
tekerleklerin salıvcrilnıe~ıni Jıliotn 
ilıtor otoıektııılir. Pilot ağır ol n 
tayyareci elLisc~i , miğfer H iri 
cam göulüklcr •iyaıok mecburi 
yetinclen doğilJir. llu hantal şey· 
lerin yerioı şeffaf hn lık tulıııoklo· 
ılır . 

Açık toy yareler yuk. ek Miirati 
yuzilnılon plluı , yerııl nm k vo 
boynu kırılmak tolılikesino nıa 
ruzdur. 1 lalbuki yeni ıayyorol rin 
tJyyarcci y ri kopalı olup kı ·e 
ı;oc·c U('U~larındt ol ktriklo ısm
m ktaJ;r 25 000 ka,lem n fızla 
irlifalor<lo toyyoroci y ri lıo1'n 
go~ miy l'Ck ıl ·rcced~ kopnnnınktn 
\'O t ')ar cı husu i lıuıoe en ınü

velli.lülhumııza olıııokta.lır • Bunu 
tonoliu için ayrı lıır c:lıozı \'Oıılır. 
Binncno leylı ) uk ek ırtil lanlıki 
ıııohuolıclcrdc tay orct"i ımılıollı· 
nin kur§unl delınmc ind n bir ıo
rnr g lmtz -·······• 

lstanbul 
Hukuk fakültesi 

talebelerinin istekleri 

Hukuk li.iılıe i lıiıinci ıaı 
ıalebeleıi üoiı r iır rektiirliilfü-

(n uıürıeut rdere iiAıc·ılen on· 
ra } aptıklaıı aınrli ıleı !erin ıa· 
bılıları : ıpılıııa ını ve ögl den 
oora erbcsı lıır lcılmalarını i 

temitlı•rıli • ( aivcrse' te lıt) ıi 
bu milra :ıtları tı!I ik etmekle 
dlr , etıcc akıııılıı brlli ola· 
C'Rktır • 

cuklu aıılatıyorlar 
- H nyı .. Siz Lir gün <i r e 

kaldırmıştıııız ve ıdını sormuıtıı· 
nıız • O da 1 cyla d •mi ıi • Sizdel 

odialııe ı ö i ı kıı.ııu lfM:~, 
Le 1'yı ayııı ou dördü , Ko>ıla 
t uhı yıkaaırlıco görılii . Mı ralı ; 
rıaı yaı.dırmıştıuız , 

Na 1 ki bir lıarıla4ıt) hir dıw 1 
la müıel..ep akııılır ve au uda 1\

aı boya ile recklenir c , şulr J'e 
dımarhııoın b tan f "ıya bır 
ateşle yandığını lıi ıcui;. Ve he 
nüz deratrn çıkwı ~ lı çı lıuad n 
bu iki mı riı üzrriıır Le\ lisını le-
mamlaaı. ' 

[SON SAVA) 

Fransızların teessUtU 

Anl..:ır : 27 (A. .) larmı· 
ra aılı•ı ve Erı ek bavaliıindeki 
lıüyük ıkıııularn •elıeb olan yer 
•ar ıatıluı yllıiındro uln umu 
zun ıığraıl ı~ı ve geçirdiği acı a 
Frauıız bükıımct \C lllıı•ıırııııı dı 

i~tiıiik ettiği hao11z Büy iik El İ· 
i ıarafıudoa lıükfımetimizc ulı • 
tınlmı,tır . 

Fıan•ız biıkumetiııhı Lu ve ile 
ile gü•terıliji alikadao ılola ı 
.umhııl'İ) et lıükiııuctinnı pek 
mut~ c~kir \(' ınütaba sis olıluğıı 
Uü ·ük Elçiliğe !;-ildiıilmiıtir. 

Gübisenin cenaze 
m raıimi 

Moıkova: 27 ( \, A. me 
le 'e küylll te kiliitları kontrol 
u trfti komisyonu reisi Glibi e· 
ıı n ··~ııau mern•iıni lıugiiu ) a· 
pılacakıır. Gueteler ülliuıündtıı 
dolayı tı·e •ürleri l•ılJi, \c lıU· 
tiin hiikıınıcı lırka ı t•ıkaııı 111:1• 

ıadan imz cıltlco lıir h nna· 
ıme ile hrr t11afıaıı elıni lıirçok 
taziyet telgraflarını aeşrrıliyorlar. 

lngilterede gl:SrUıme
mi fırtınalar 

Londra . 27 (A ) _, Hüyük 
Britaoya aılnlaııada şiddetli Lir 
kaurga esmektedir . Bazı yerler 
de rüzgann hızı 'IBtlı 86 mil 
blllmıktıdır . Bir çok tarafa !..ar 
v dolu ·a~nıı lır . Dıio arbalı 
fırtına ba,lamııtır , Buııüoıle ,de 
vam etmrktcdif' • M mleket i 
çinde fırtını ağaçluı lıökündeıı 
~ökmü , t lgral direklerini de 
\İroıit, d ktrık teli rini kopar 
mıı evler ıı bıcılarını uçurmuş 

bıbç çitlerini devirnıi lir · 
Son ılıkikada haber vrrilıli 

ine gı.ire, bu sabıh rüz~ür De~· 
cuda İlfııngeııbda ıuttı 90 mil 
bızl• omektc itli • Oruıu pnar 
yı:rioıle lılr kulübe çöl..milş , el· 
rafıal..ı diil..kanlara zarar wrmiş 
tir , Jbtiynr balıkçılar lıu kadar 
tiddrtli 1.iı fırtına !ıatıdamadık· 
larını söylemrlıtediıler , 

Küçük Lindbergi öldü
ren adam ne diyor? 

l sinemada 
Bu akşın heyecan menbaı olan 

- Kanun namına -
fil mi gösteriliyor 

<Jy ııayıııılıır 

Üç büyük artist 

Marclle chınt.ıl - Gabriel gabrio - Charlcs vane 
"inıdi>r kadar ı:<ınlu ıiniız filirnlrrr. ı.~nzeın rn Lanı lı kahır c•tı· 

ı•rli 

" 

.. 

Gelecek program 

Emden kursan kırovezorı -

BügUn gQndıız : iki buçukda umuma tenzilatlı matine 

l')({ı 

Adana Borsası Muamelel~ri 
I' 

c ı .·' 1 

KOZ 
Kilo H aıı 

En nı. 

K. 
'" çok 
/(. 

50 

52 

' APA(;ı -
Ç 1 (; l T 

1 

llUBUB T 

1 

·..,ı n likJar 
,.,,,. 

--

ru1i 
"'K~.·ı._e ... o ıcı lı ıı nıu 

Bıılda 
~ı'""'Döt 

•• l;nlih frndı ... 
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-!ı'~ Fle inglon : 27 (AA) - DUo .g c ~inııı 
H uptınıo -urguya ı·ckildiği va ;2~ 
kıt şııolau öyl~mişlır: f' B. lhız kırııı• .. 

Teıhf edildiğim giia ik erle· Al ,. 
si .gün 1-a lı urg a ları nıa vu •arak b c· ll--.1-~,~. i~v;...r-_q_n_ı 1:7.'l::-'e~I -r-a~fl:-a-n----+-----:K~ıı ıı..n"='1ı"='i ,-ı ,-, _\_c_l_'a_r ___ _, 
ni döğdülı r. lındeııı<le iıııla )an· 27 ı ı ı 19 11. ıı u ıad n bıınıı ur. 
lı lıklaıı aptırdılar ve lıeui oı 
ili} a çeken bcnılen iıteııileoi 
yıpm., ım bir dakika ıılıuıı uyu· 
tıılmıyacııgımı ıiyledı . Tı·l..r11 
Lir orgll)ı çtkiıdiği zaııı11ı Hı· 
upımnıı dedı ki : 

Bir clere .. rye kıdt1r lııkikıtı 
söyledim. Haupımao Liııdbrrgiu 
ı·ocıı.,unu biç bir vık it örmedi· 
ğini ve fidye paroıınıo ödenıli· 
ği m zarlığı adım Jule atmaılığı
oı lıir kerıı• dab,ı ıöylerofştir . 

Yeni Bulgar kabin .. si Yugos
lavya i!P. daha iyi geçinecek 

Ol Y : 2"; (A. .) - lla~\l' 
kil Zlatef <lıin ) ugo lavya , eli· 
rıııin llelgıaıla haıakrııudrıı c\• 

'\el keı diıin pmı oldu •n zi · 
) ıdl<'n oura • zetcl'İI re lıt) a 
ııatıa lıuluuarak emi lir ki : 

\ ugo l ' :ı ile roııkarontt İ· 
) ıia ) eni 8lll~ar lliıkıım ti 
d dı \•m eıleeektir . Bul tr 

U \ kili hazı mu lrluio \ e bu 
y ııi Bulgu tlukilmetı d de\1111 
eılı·cektir . Uıılı;ar Uı \ekili lıa· 
~ı mc1elekriıı 'e hu me antla 
iki ıotmlek t ıl mır yolluınıa 
illi akını teoıio ~lmrk , p11aporı 
muaıntleleıiui kolıylaııırm k \e 
hudut üzerinde yeni geçli nnktı 
ları ilen le g lirm k iıleıini 
I• il rtoıe ı idıletl ırı.11 etti 
ioi lemi tir • 

\'aıldi (ı 

\'u ılrli 

Hazır 7 

ilini ha ır ;, 

:"lrv oık 12 :; 1 

Beklenen gün geldi 

Aylardanberi bütün Adana halkı meşhur arli t 

" Silivya Sidney ,, 

Madam Batrflay 
alı orını lıekliyor.lu . 1 l lıu nk 11.nııl ıı itılı rı ıı 

Alsaray 
• 
sıneması 

l) 30 
ı 911 

Size bu büyük eseri sunmak! iftihar odiyor-

DiKKA T 
l'ılinı lı r ı ralt o IJUyu arr.u ıl ı t ndi~i iı·ın pak kı ,ı ııyılı gıın· 

lor kol caklır Fırsatı kaçırın ınıı , 

Gelecek proğram: 
Kraliçe Kri tin 

Mııııı sılı 

Grete Garbo 



Flrdk 4 (Tdrk Sk8) 

Adana limanı mı yoksa 
Mersin limanı mı? Seyhan defterdarlığından • • .. 
- ikinci firlikden arlan -

Adanı ovHırıı ıulemıya yırıya· 
cek büyük işin bir p•rçaııdır . 
1911 yılında yapılmış bir keşi ltc-; 
250 bin b~ktar genişliğinde olan 
Adaaa ovaaınıo b .- zı yilksekçe yer· 
lerioi ayırar•k k1tlan 200 bin lu:k 
tarlılc büyOk parçasının hu yanını 

Seyh•n • Ceyb•n ve Tarsus ır· 
malclarile sulamak , lıanıl ıar ıç 

m•k • kc-uar larına set , rıhhm ve 
yollar yapmak itlerinin bedeli ; 
bugünkü parAmızla 30 m )yon 
lira kadar orınlaamııtır . Mende · 
'' s , Gedis gibi ırmak mmtak .• Ja. 
r1nın ıulamasındı y•pılın y,.nj 
k· tiflerin vabid fi.tlarile kaıııl1tf· 
t1r1oca , yukırıdakı y~kun raka· 
m n yOlu~k hea•b ediıdi;ioi kuv 
vetle saomağa hak kımız vardı . . 

Burada uzun uıadıyA mal V" t 

ve ımorwman buablırı y11 pmak 
latemiyoruz. Yal!JJZ ıu kadar d 
yebiliriz ki Adana Yumur ı alak 

limanının yapılıı ııi • Adana ova 

Kraliçe Krist'in filiminden bir sahne 

Karyes 
Kızıltahta 

Yalmanla 

)) 

Yahoızca 

Karaenbiya 

Bahçe kariyesi 

Cırık 

Sirkenli 
)) 

" 
" 
)) 

)) 

» ,. 
Hüseyin Hacılı 
Müreal oğlu 
Çotlu 

~JeÇukurOHDlD ıuladma ~ile r~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

birlikte ele ahnmca • btıtüa bu it 1 B e 1 e d i y e i 1 i n 1 a r ı l lnnıplı 
ler ic;ia rerr kccek pua ile yılnı~ 
bir M~dattmınıyapmak~ bOyük ~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
bir fayda ve aebeb olmal8 aerrk 
tir • 

Adana - Yumurtahk limana
aın sulama iıile biri• ştirilertk yı 

pıhıında bir finansaJ,ayda dah• 
wardar . Bu da , itlerin bepıinin 
ltirden yıpılm&11aa lüzum olmadı· 
jıdır. Ba iıler parça parça ve Ada. 
•• - Yumurtılık lcıaıl ve lima· 
nındaa baılıyarak bir zaman ııra · 
ııaa konulabilır . Her yıpılao par· 
ça it. derhal randımanını verebi· 
lir . Halbuki Meraio limaaı tam 
olarak yakılmadığı mOddetçe • 
beklenen faydaları temin edemi
J•Crktir • 

• •• 
Sulıomıt , limanı ortıya ılın-

Belediye başkanlığından : 
Şubatın ikinci cumartesi günü saat on dörtte toplanacak olan Beledia.& 

Meclisine ait ruzname aşağıda il&n olunur . 
J - 1933 senesi hesabı katisi , 
2 - Fasıllar arasında münakl\le , 
3 - Bazı mevki ve mahalle adlarının de~iıtirilmAei , 
4 - Belediyeye almacak bir makine mühendiıi hakkında tahılıat 

münakaleıi • 
5 - Ortaf1ı bulunduğumuz Mersin Liman şirketi heyeti umumiye 

İçtimttına bir mümeBBil gönderilmesi , 
6 - Şehir içindeki ahırlar hakkında hıfzı11ıbha Mi!cliıi ,4969 

Kenara büfeıioi icar eden müstecir büfeyi bırakmııtır. Büfe H11siranın 
birinci gününe kadar eıki müstecir nam ve hesabına pazarlıkla icara 
verilecektir . · 

isteklilerin bir ay içinde her hafta Cumartesi ve Salı günleri saat 
on bette Bt>lediye encümenine gelmeleri ilin olunur. 4968 28-31 

::>aat kulesinin yuvarlak çatılı ve kiremitli kısmı sökülerek yerine 

Zıpkıcı 
Kireç ocağı 

Şahin ata 

Hüeeyin Hacıb 

Herekli 

Yenice 

Kil Ak 

demirli bir betoo plAka pezarlıkla yaptırılacaktır . Akkapı 
isteklilerin bir ay içinde her hafta Cumartesi ve Salı günleri nat on Miıie 

Cinsi 
Tarla 

• 

" • 
BaR ve kıımen tarla 

·farla hazine ile möt
terek 

Tarlanı nııfı 

Tarla 
» 
)) 

• 
)) 

• 
)) 

" 
)) 

Tarla nehir 
· Tarla 

Tarla 

Tarla 
Tarla 

» 

terki 

Tarlanın 4 de bir 
hiueıi • 
Tarla 

» 

• 
Bah~ 
Tarla 

mıı bu ıüıel ov•larda yılalı pa
•ulc mabsulil - oimdi en müalid 
yıllarda aDcık 150 bin balyıyı 
balab•ldıii halde - 350.400 bin 
ltalyay• çıkacak ; ıık •• mamur 
klyler mrydıaa ıelecek ; inaan 
artacık ve dolacaktır . 

beşte Belediyd Encümenine gelmeleri ilAn olunur.4967 
1 

Pekmez büyüğü 
28 - 31-3-6 ' Yapaçla Klfir Kıram 

• 
• 

r mevkii 
1- Mirza çelebi m.,crası ilk müteahhidin nam ve hesabına e>lmak Sarı butlar Ayvaz 

üzure, 345 metro uzutılacaktır . oğlu çiftliği 
• 

Dönüm 
)()() 

700 

70 
989 
155 

1172 

1400 

50 
180 
200 
50 
80 
50 
80 
60 

334-15 
60 10 
600 

825 

50 
225 

348 

115 

300 

39 

15 

30 
40 
70 
35 

87 evlek 2 

" 
Tarla içinde iki oda 22 

Metruki ve hududu 
Şarkan tarik garben ıif ıi · 
malen tarik cenuben ıir. 

Aarap oğlu Kaprik. Sarı 
Sarkiz. Kaıpar kızı Sarat 
han Parıum 

Kirkpr Biıdikyan vere&&1İ 

Hanna hatunJan metruk 

Çolak AhmeUeo mahlul 

Cer eğlu lbrim 
Tat oğlu Karaber 

Hazine hi11eıi 

Çifçi batı Vaniaten 

Meyrem kızı Aygül 

Modera limanı yanında mo· 
dernl~tecek Adanı ; ııbtımlar10 
k6pr&leri • ottl ve k6ıklrri , por · 
takal , olcalıptuı ve barma orman
larile kıı için en aüul bir turiıt 
pr1 olmıia da namzettir 1 

2- Bu iş oleni pazarlıkla bt>lediye encümeninde ihale edilt!cektir. 
3- isteklilerin, şartnamesini görmek ve yapılacak işin mahiyetini 

anlamak üzere, hor gün beled ıye fen müdürlüğüne, ve pazarlık için bir 
ay ıçinde, her cumartesi ve sal ı günleri öğleden sonra saat üçte belediye 

encirli Bağ ile b8' yeri 45 evlek 3 DiDkçi Kikor Kirlıci Ro
pen ve Ermeni Hamal 
latanbullu Vagim verese· 
lerind3n metrdk -----··-------- · darmi Pncüoıenine gelmeleri. 4952 22-27-31-4 

Plan yaptırmak, ders 
almak isteyenler: Seyhan defterdarlığından : 

J~iaelerin birinci ve ikinci dev- ~fahallP&İ Cinsi Numara 
rel•·riodA ve mela4tibi tıliyede oku. ı Solu bııhçe Üç ka tlı 1 inci 2 oda 
\ulan bilumum riyazi ilimlt-ırinden 2 inci kat 2 oda ve 
dere almak ve fen mtsahai erasi bir mutbah ve helA 
ve topoğrafiyAya tatbiken tarla ve 3 üncü kat 2 oda ve 
arsalarının baritaaım aldırı p ölç- ıofa No: 

Şnğili 

80(11 bahçe mahallesinden 
bıdı bı<lı ilacı Mehmet kızı 
Necmiye 

\örmek ve erazilerini kuvvetli kııv. Şabaniye H ıne tah\ani 2 oda 45 Erdiıli Tevfik 
veteiz yahut kıymetli kıymets iz ve Un paz'lfl DiıkkAn 1 Kahveci Rahim 
f8refii tetefaiz yerlerine görA mü- , Saç bedPıtan ,, 50 Köşker Hasan oğlu Ahmet 
1avi kıymette ve ya muayy"n nis- Sac hedeıtao ,, 37 llalef oğlu Şükrü 
bette biBSelere tefrik ettırmek ve Un Pazarı • 12 Ba!tacı Şeref 

" 
Danitment 
lnnaplı 

» 

)) 

Hacı HüHyinli 

Bebeli Mevkii 
mal11 

Tarla 50 

Tarla 138 

" 
3980 

" 
• 
• 

7 Odayı havi 1 bap 
çillik damı 
Tarla 

20 
300 
30 

H ,. ,, 100 
• " • 50 
" • » ~ 
" Ü göl " 50 
,, Per1ek » 50 
• Kara göl • 50 
,, Ak göl • 50 

Simikyan Artin aRa 
Ahidio paşa verl1eeleri 

• 
• 

)) 

)) 

• 

• 
• 
)) 

arzularına ve arsıı larıno göre Pb· 1 lfozin9yo ait yokerıdtt yazılı lıano ile dükk4nlarıo 5 aylık icarı 30. 1-
niye planları yaptırmak istt>y .. oler \ 935 tar ıhine musadı f ça rşamba günü öğledon sonrn saat 14 de ihale 

Abidin P8 f 8 caddeainde Rontken edilm,.k üzertt on beş gün müdıletle aç ık ortırmağa ~:ı karıldığından ta-
mfitehaseısı doktor Naci b'·Y mua- ı Jipl .. rin yüzde 7,5 tem ı net okçıı]arile birl ı kte milJi Eml4k idaresine 

. •'' Hazineye ait yokar da cinı ve mikdar1 ve ıatilleri yaııh çifiik damilo tarlaları~ı=•~ 
ve 31-1 _:935 tarihine musadif per19mbe gOnü öflleden sonr aaat 14 de ihale e~ı ut" 
müddetle &\!ık artırmoğa çıkarıldıtından taliplerin yüzde 7,5 teminat akçalarile bar ?,1 yenelıaneei civarında muallim N.ı bi 1 miirecaotl1trı ilAn olunur .4947 21 23 - 27- 30 

etölyaama mürac.ıat eyfo·m~ -
lidirler. 497J 1- 10 

M. Nedim 
Yeni Otel korşıımJa açtı~ım 

dit muayf'nehanemde saat 6 dan 
21 re kadar hasta kabul f'ttiğimi 
ve tedavi ve diş imali hususunda 
muhterem mütt.,rilerime azami 
tMhilAtı gö~~rdiğim gibi cuma 
günleri fok.ara içın tedavi ve dit 
çekmek meccanendir. 

5 

ilaçlarınızı 

1 - Çok temiz ıaf vo ucuz ola
rak Yeni Eczaneden yaptırabilir

siniz . 
2 - ller nevi tüvolot ve sıhhi 

eşyanızı ancak YJ!nİ Eczaneden 
al ... bilirsiniz. 

3 - l ldyata gıdaya , ticarete 
ve sanayie aid bilcümle kimyevi 
tuhlıllerinizi kimyoger ve kimya 
muallimi Ahmed rızanın yeni kim· 
ya laburalvarındıı yaptırın ız . En 
dakik alAt ıa fenni kımyevi tahlil. 
]er yapılır.4970 

Sayhan mubasebi hususiye llft. 
sinden : 

521 Model 6 ıillndirli Fiat mar-
kalı Vilayet hizmet otomobili mu
hammen bedeli olan (600) altı yüz 
lira üzerinden acık artırma ile aat- 1 
l ı ğa çıkarılmıştır . 

Talip olanların % 7 1 /2pey ak
ça la rile birlikte 935 ,.eneel ıon 

kAnunun 31 inci perşembe günü 
1 

saat IO da VılA.yet daimi encüme-
1 

nine vo otomobili görm k iatiyen- j 
lerio de hu gün dairemize müra- I 
caathrı ılAn olunur. 4931 , 

resine müracaatları il4n olunur. 4943 20-2'1-'-

' 

Bakteryoloğ 

Doktor 

l\luayenebaneaini Doktor Süle1man Sırrı Beyin e1ki muayenebaneeinf 

açmıttır. Cumadan mada her gün ıabah 8- 12 öğleden IODra 2-6 

kadar haetalarını kabul ve tulavi eder • 4945 6-10 

1~11-n-~ ı~~--~·-~-~~~~-----~-


