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Fırtına , Mersinde 
bOyUk zayiata sebebi
yet verdi.~ 

ON UÇUNCO Y1L - SAYI 3453 

Mersin korl<unç bir a911 geçirdi Amerika da 
Cenevreain karannı 

bekliyor. 

HükOmetimiz kaçakcılığın önüne geçmek 
için ekonomik tedbirler alıyor . 

dalgalar 
etti. 

-·~ 
Cenevre : 13 ( A.A) - logilis 

diplomaıisine mensup biri, Hanı 
muhabirine Cenevre petrol ambar· 
goıu için Amerikaaın kararı bek . 

Kaçakcılığa tama edilen maddeler 
halka daha ucuz sablacak • 

ilgalar bir Türk ve iki Alman vapurunu karaya 
-,ürük.lecli Bir romörkör ve bir mötör battı. . , 

leodiği halde, Amerikanın da Ce· 
nevreolo kararım bekledi~ioi ıöy
lemiştir . 

Londradaki yabancı mahlellerde 
feıilterenin petrol ambargosu hak 

Ankara : 13 (Özel aytarımnı- caret mf:ldürtl Ozeyir bulanmuo-
dan:) - ı lndır . 

Kaçıkcıhğa kuıı alınan ted · 1 Üzerinde çılıoılıcak mena , 
birlerin her ıBa biraz daha iyi kaçakcılıtın• tamı edilen madde
neticeler verdifl berkeı"~ mı- 1 

le 1 b Ik d b ~ ı ' 0 • • a • acuz• sablı · 

Ankara: 13 lÔıel) - Yeoi 
iJçimtı Y akup Kıdri bu ık
Yllifeal bııını ıitmek tie

latıaba,. bartket etmiıtir . 

i. ~Y• aeylavı Ço· 
rum vallsl oldu 

Au\Cıra : 13 (Ôıel);- HıO.r 
•iımaıı ıöre uld Konya ııı • 

--··- Refik, Çorum vılilltfn• ıta~ 
tır . Relill yıkın<fı vtt·f~ıı 
na ıi4ecektir · 

vrupay• gidecekler 
için •• 

Aokıra : 1.3 ( azel) - Yol 
ırın ted.vi murıflırJ ticari 
•hat m11raflau 'feıair buoı 

•zer m11rıf takyidıtıaı , kendi· 
iyle lnlerinr ınlıtmHı yaptı

ız devletlere tatbi" etmemek 

anedılmit· 

ner i9letma şirketi-
niJ idaresini hUkQme· 
• timiz sabn ahyor 

e 6' 
.Atıkarı : 13 ( 6ıel ) - Fener 
•ılctrne li .. ited ıirketiein hü 

etçe idareıi için bHı müı• · 
relere b 1 L •ı ıodıiı bıbt-r veril· 

Bu vlptJfUD imCladına lioımu 
iıteyen Anııbin demir almıı ve 
bankete beılımıııa da bi~ bir ,ey 
yapmığa muvaffak olamamıı ve 
tepeler gibi yükeeleo ı..lalıalar 
ba iki nparu dı limanla karadı· 
nr •raıınCla karafa atmııtar . 

[ Refah ] vapura d•namon 
fittikçe tehlikelenditiaı glrüace 
farh••aın cereyaoıaı kapılıp ıG 
rikJea••JfJ ba1lay111ca battan 
kara etmit •• ••i• otmmuı • 
t•r. 

A1maa beaduah Anubiıı ılhök
Jeniıketa limandı bulanan kayık 
9tf. ......... ':ID 8fMlDilaa ~tİ· 
ti içio biiylk talaribat y•pmıı Ye 

( rci ) romöı körl ile ( tımıak ) 
mot6rü derhal bıtmaıtır . 

Bu iki ıemiaia llayatl1rı hak· 
llnnda beniz bir liaber alınama

mtttır . 
F1rlıaa e•Mlki lıadar tiddttli 

olmamakla beraber de'fl• etmek-

tedir . Futıaanıu biraz hafifleme kındıki durumuna dttir Eden,pet 
ıiodea iıtifade ederek kurtulmak rol ambareoıuoun yakın bir azaman· 
teşebbüıünde bulunan Alm•n wa- da tatbik edilip edilemiyeceği bak · 
purlarıudao bitiıi hareket etmek kında beyanatta bulunmuıtur. 
iıtemiıee de bir kaç metro ilerle-
dikten ıonra •Btbiı biı dalgaya Koopar•tlfcllerln 
rıtlamıı ve bu defa da yan yat· kongresi 
mııtar . 

Dalralar ı•hilde de çok tab- Ankara : 13 (ÔıeJ) -Tlirlc koo· 
ribat yapm1ı millet bıbçeıloin dı· perıtifcllik cemiyetiDiD yall.k koDI 
.arları ve plijdaki harılcalar yı· releri ıubabD 17 inci fÖDI top· 
kılmııt11 . İıkele üzerinde bulu~ lanacalctıı . 
nan mallardan bir çotunu delgı . Konır• ekoaomi bakı•ı Cı-
lar denize atmııtır . lil B8yaran batkaDlajladı içUma 

Deniz~bu tiddctli fuhna de· edecektir . 
vam eder lcea ıchirda de rnqtr 
bir çok tahribat yapm1ftır . Ka. Belçika başbakanı don Pa-
ıırı• hılioi alau rOzglr caddeler rise geldi. 
de ve bahçelerdeki ağaçların bir 
çotuou devir•ittir . Parie : 13 ( Radyo ) - . Bel-

F nla • yıjın Y•l•Urlardın çika Baıbıkanı bu ıkıam Pariae 
Merain çıyı t•ımıt müftl k&pril . gelecek 'fe dııiı1eri bakanı Plan· 
ıDoün hııandı b11looan bir eyin den ile görüşecektir. 
öa tarafım Hller götl~m&ıtflr • 
Çok ziyıo varC:l1r . 

Benim g6ıı1mlt : 

lumdur . HükCimetimiz kaçakcılı· · bilmeaidir . Cenob viliyetlerinde 
tı ta k&küaden kazımak kırana- 1 yıpılan tetkikler, eko•omik 11 • 

d•dtr · Duadan ötürl1 ekonomik 
1 hıda alıa•c•• yerinde bir tedbi· 

eahada buna meydın vermlye- rio hGtOo tedbirleri tımamlaya-
cek olıa tedbirler almayı da cırı kınıatını te•lid etmiotir • 
diiıüamektedir . Diğer taraftan ıDmerbank dı 

Bu tetılbirlere dair etlltlı:r bu bavalldelri fiıtlara tetkik et-
yapmık üzere teıı.il edilmiı olan\ mek içİD bir heJet yoll•mııtır • 
komiıyon ilk içtimıını dfiD öa- 1 Bu he1etin timdi Adınadı bulaa
leden ıonra Tllrkofiıte yapb, Ko· I daiü haber werilmektedir . He
misyoada Türkofiı bıtk••• Mec- yetia yaphğı tetkikatıa neticeleri 
det, ıınıyl umnm mlldörü Reıad, de komiıyono tetkik olunacak 
rümrülc ve inhiı.ılar •uamelit ve blkllmetin iıaret etmiı oldu
müd&rll Fıdıl , konteojıa müdBr tu menulır beri•de çıleımı· 
muniai lb11a ve ılmerltınk ti- lırdı balanae11khr • 

Seyhan, . Ceyhan ırmaklan 

inmeğe baıladı, insanca zayıat 
olup olmadığı daha belli değil. 

Seyhan köprüsünün hali? T-1,.L ... - ... -aa.aıa -·-Mekteplerde ilk yoklamılann 
bittili "H karueleria talebelere dı
&ıldı&ı mevıimdeyi1ı . Bu menim 
bocalar için bir üsflotil ve bitti bir 
mücadele menimidir • 

mikdarda hasara uğradı • 

Köprünün tamiri için bu yil 
tiüdcesindeki yüz bin lira 

~akıt gep..meden harcanmalıdır. 
1 ••••••• 1 

Aüaamızıa iki bia yıllık tat 
k6prflı6ulln balumıazı.I' yilzttn 
de• llarabiye dotra ılrilde•di
ilai türll •eıilelerle yaımııtık . 
Hıtti blsim bu neııiyıhmııa ali· 
k• ıöıtuen Bayıodırltk Bakanlı
&ı - aldanmıyoruk - 935 büd· 
ceıine Adaaa köpriiıünlln e11ılı 

E>lkkatıar 

Yine dotum evi 

Dıln genç bir adam matba
amtza geldi . Ağlıyordu . ff6z 
yaıları araJrnda bize dert yandı. 
Onu dinledik/en sonra bizde le· 
eııürüne hak verdik · 

lldlün dinlediklerimizi bura
da anialmamı:a imkan yok . 
Yalnız şurasını sôyl,,yellm kl ; 
şlkdyel edilen yrr yine "Doğum 
evi , • ve bu mütssesede maruz 
ktilıfl'ln kötıi maam' ledlr · 

Adını ue adrtılnl JJanımızda 
sakladığımız bu yurddaş karı .. 
sının doğum esnasında gördüğü 

k ılıızlık , ihllmamsızlıktan ay "' xı- ~ 
başka doğan çocugunun u umu-

~ d yine burada çalııanlarm nu e •· ... 
dikkalslzllğlnde ' kayıtsızlıgın. 
da bulmaktadır · 

Eğer bu iddia doğrulu ortada 
6z yıımulabl/ete~ b~slt bir hala 

~eğil koca bir cıırıını var de-

mPklir · 
Biz buna inanmak 1$1,mt-

ıorette tlmlri içiD 100,000 liralık 
biı tabıi11t da koymuttu • 

Aradan avlar ıeçtiti ve 935 
mali yılıru• neticeain• de ıura· 
cıkta pek iZ bir zamaa lcaldıjı 
balde bu mllbim ite benfb el ıü· 
rülmGa deiildir . 

Bir kaç gün 6ace Seyhıa ya
tağının mütemadiyen yükselmek
te ol dutu ve ba giditle fÜaÖD bi · 
rinde Adına ıehri ile bütün Ada
na ovaııaıo ıu blakıaıaa ujra
mak lebli\u~aioe uğrayıbil1ceii 
hakkındı rakamlara dayanarak 
yaptıtımız Defriyabn daha müre 
kebi kurumadan iıt~ Seybao ı• 
ne taıtı ve ıebrin ırmak kenarın· 
daki mıhalleleri, ıokakları ıu al · 
tandı kaldı ... Bu ızgın aulara ,in· 
na ııkına a6ğ6ı geren ihtiyar ve 
bıkımıız k6pr0nön karıısındı da 
biz, elimiz yDreğimizde, ecel te
ril dfikerek T.nrıya yalvarmak
tan b•ı"• bir aeycikler yapama
dık. 

Bir kaç gün f"Vnl bir muallim 
ırkadıf, hem de ıinir n baıauiyet· 
leri bu çeıit HYap pek dıyanlldı 
olmıyan bir muallim bayın aolats· 
yordu : 

Fazlı mılcdaıd• J•i•D Jlpur· ı 
lardaa Seyhan arm•lının taıtaianı 
ve keaanndaki mabılleleri, bahçe 
ve kıs liaeıiai, kerııJakıda Sall· 
bin fabrlka11 yınındıki mahalleri 
ve eıki mnırlığı ıu baıta~ını dlD· 
kü aeyımııd11 tafıılitile y.zmııttk. 

06rt metre yirmi bet 11ntı
metre ylk!e!erek civarını 11ılır 

- " Dfln ötretmenler odaııoda 
oturuyorduk • Birdenbire kapı açıl
dı . İçeriye fırıına gibi bir adam 
ıirdi . Titreyen ellerinde yqil bir 
kitu tutuyordu • Derhal bunun ye- n111z, fıyd11ıs bir ıurette ateılenme· 
oi bir tikiyetçi olduğunu aolamıttık. ıinden batb bir teY değildir. 
Anlamak iıteditimi• ıey ba yeni Y abut da çocuklannın bir yıl da· 
fırtınanın hangimizin batında ese- ha 1101fta kalma11 yilzünd~n dotan 
cf'li idi • Sooradaa kendiıinia bir maddi bir c-nditenin mablaltldflr . 

"ilk mektep ötretmeni oldugu mey- Fakat bence a11I miicaclele edil· 
dana çıkan ba adımcatız ıolok al· meei lisım gelen bilyük dert talebe· 
madan •• dereia bocaaını ütedilini. lerio numara koparmak , bir yılhk 
hakkını, çocoğunun bıkkını arama- tenbelliklerini kolay yoldan telifi et·: 
ıa geldigini söyledi, ona i:a•h•t ver· mek için mual.lim ~c m~dö~~erin 
mek, ikna etmek mecbyriydi ban• doıılarını , bellı 11bsıyedenn nufuı· 
dftttıyordu • lırıuı vaeıta y•pmata çahımalandlf • 

O 
· h L ·L 

1 
t k BUytlk denemeler baıladıtı seman her 

ou ısa at verere. ı•D e me . . . 
=·•ed' Ol d ç 6 L L mualhm , bıç olmıua Lbo çeııı bet "" ım • ma ı ocu.,uoun a.111• 

m 1 b·ı · · b" .. ı• LI on müracaat kırt11ındı kalmıktıdır. 
on arı a a ı ect>ğıoı 1r ıur u •• ı . . ıı· 1 • · · b 

1 b 
LL L b' h L 1 I Fılhıkıkı moı ım erımızın u 

a mayor, mu •••a• ır ••&ıs ı • . · d ~ıyri meıru ceı1rlere kapılıp kanaat-
ıoaoıyor u . . d . · · "b' b" f k 

Kaba denilebilc-cek kadar neu· lerioı e&ııurecetı gı 1 ır 1 re 

ket eioirleriai aıen eöderi, Hnrlı 
ittihaml•n karımndı dayenamadım, 
bende ona tenledim •. 811 ııralardı 
iote bizim itimiz hep budur. Çocuk 
velilerine derd anlatmak .. ,, 

Bu vab filhakika büyUk bir 
derdin, kötü bir zihniyetin gôriloBı· 
te ebemmiyetaiı, b11h bir teaahü· 
ründen ibareuir . 

Ötedeoberi buna benzer bir çok 
ıikiyeder dinleriz • 

Biıdc-, yıllarca çocngunua ıc-rbiy~ıi, 
fikri, robu_: inkiaafı ilt-, oauo mek
tebin iç ve dııındaki •giditile:bir ke
re bile ıllkadar olmamı§, bir kere 
bile mektep idareeile, hocalarla te
ID••ta boluomımıt ana, babanın u· 
y111 belli delildir. 

diltmüyoruı • 
Fakat çocuklanmızın daha bu 

çı&da munffakiycti , gayri mrıro 
yollarda aram•ğ• , harici yardımlara 
11tıom•I• ahşm111 hi11i çok dütUD· 
dürmHİ icıp eden bir hidiıedir • 

Daha mektep sıralarmda iken onlı
rm kafalarıaa,hayıua movaffıkıyetia 
ancık tabii de&ter Tfl liyakatin neti
cesi olabilect>&ıai yerlc-ttirmek lhım· 
dır. 

V c yine onlar bilmeHdir ki: Ba 
tekilde yardımla , deıtekle mektep 
bitirmeıe muvaffak olmuş bir gen· 
cin <'emiyet içindeki naiycıi t ir pı· 
rııit ve hattı bir bırıızdın bttkı bir 
ıer delildir. Çünkü , eline alacalı 
diploma ile bir hak iddia edecek 

' bir it iıtiyecektir. Belki de daha d~ 
ıerli ve Hyık•tli bir yurddatm ye· 
rini alac•ktar. 

altında bıraka• SeJhln ırmıtı 
düa bir ••tredea .,.;ı lamiıtir. 

Klrııyakada S.rıçam dereıf .. 
nia taımulle o cıvarı b11aa ıal1r 
Se1hın ırmajr ıalaneı• taz1ikile 
mezerhktan we Tehirin bahçede· 
dıa tekrar •rm•t• kuıım'f balun
dujundan vı bn e1vardaki yıl11l
m• tehlikealne maruz bulooın yer
lerde boııltılmıe balandujundın 
inHD ve ha1.aaca bir zayiatı mer
dao verilmemlttir. 

Oç deveclnia ıulamı ceryıaı
na kapılarak boiuldakl1rı bıber· 
leri de llbaylılı katını keıin ın · 
rette y•lanlanmııtır. 

Yalnız ael &elmeden lece yı -
11111111& here adaJa bbakilıD aıçı 
Mebmedin eıeği epeyce bir müd
det ıalar• m•lııvemet etmlt i.ede 
neticede dayaaımtyarak ceryına 
kapılmıı •e boğulmoıtur. 

Köylere gönderilen jandarma · 
lar henüz ıebrimiıe dönmedikle· 
rindeo burada inaao ve nüluıca bir 
zayiat olup olmadığı belli değidir. 

Yalnız mabıulAtın cpiyce hasara uğ
radığı tahmin olunmaktadır. 

Hava, diin rlizg4rlı ve çok so. 
ğuk geçtiğinden ıu basan mahal· 
leler kısmen kurumuıtur . Urayın 
güıel cicek bahçesi temamen mah· 
volmuıtur. Kıı lisesinde dün sabah
tan itibaren tedrisata ba9lanmıobr. 
Halkevinin alt salonu ve bahçt
ıini az au ve çok çamur buhınmlk· 
tadır . Boranın temiılettirilmeaine 
çalışılmaktadır . 

Fırtınanın yıptıRı hasaratta 
teabit edilmektedir. Fırtınadan tel· 
graf teJleri kırıldığından ci••r vi
IAyetlerle mu habere yıp1Jım1111ak
tedır . 

Ce1haa arm~ğ~mn d~: dö~ buç~k 
metre yükseldığı •• ~ıvar köylerın 
eraaisini su bı•&ığı, ansan ve hay· 
vıoca bip bir sayiat olmadığı llçe-

... tedir 8 b . · u uıuıta mahye ve-
letj •rk" . 

kl beraber kendlılnden ıık 
mz /~ayet edilen bu mıitsstıe
sıln ş halka ıttmat verecek bir 
n ., lmallnln teminini dl· 
ftklt fO•U 

Adıma köprUell, tarihi bir ıbi· 
de olmaktan ziyade, bütün Çu
kl4 Y098 zirai ve ilrtiHdi bayehaıa 
ytgine ve eo mlibim bir dOjürn 
nokt111dar .. Bu kGp•fi ilin&o bı
rinde bugOnkD ihmal~ kurban gi· 
d1ecek olnraa onun yerine ancak 
milyonlar ıarfile bir yenisi y11 · 
pılabılir . Fakat, zaten amme hi:ı 
metleıi içio bin bir sıkınh ile 
yGklü olan dtYld büdçeainden 
bir hamlede ve derakab ba mil· 
yonları ıerf• imkln göremedi· 

iimize nazırın , Allah oirıe
eio, bu k&prüolla göriinlh bir 
kneyı kurban gitmesi takdirin· 
de her halde uzun uıüdd•t bo 
bölaeoia biltün faaliyet bıyabna 

Fakat bu ana Ye babaların çocu· 
gun kmk num111 almuındao, 11nıfta 
kılmaıındın umulmadık bir derece· 
de tidılendili ve bn titizlenmeyi 
mektep idıralerinde boealuın karı•· 
11nde kaba bir tecevuı tt:kliodc teu-

hur euirdikleri eık eık cörillen ,eyler 

Y ılnız b1rici çebreıiai delil , 
ayni amaııda içini, moral ootorla· 
nnı da dtliıtirme&e çalıflD bugilakil 
Türk cemiyetinin, gençlilinden iıtc· 
dili teY, her ıeyden evnl aaılam 
bir inıan kuakteridir. 

bayhk w kamunbaylıldan bildiril
miıtir . 

Gerek Seyhan •e gerek Ceyhan 
aoıyte bu tirlceti• Avra-

reıaıi mil .. J muııh K<eat Vore· 
•raıında le •tt on1111nılar. baılan 
ır • . lemegl de fay dalı bulduk . 

- Gerisi tktncL ıahiftde - 1 

dir. 
Bu harekederC bir ılaklnıo eıeri 

ı delil, ınıhk, babahk gururunun mı· 

ırmaklaranın ıuları gittikçe alçal-

t Nevzat Güve• maktadır. 



Takibedilen metodu icabettir · l 
miı olaD-riki büyük ve temeJlr va 

lna vardır : 1 
Birincisi, endüstrioio memle · 

kette hem n hemen me•caa ol
maması, ikincisi ise her ı ·· rlii..ta
ı.rruf ve müktesep ıervetio .. yok· 
luiudur . 

Bu iki esas vakıaya bir ıey ,, 
daha ilave etmek icabeder, o da 
1930 yıhad.auberi beoüz çocuk 
luk ç11ğında bulunan bir elcono 
minin üzeıind~ m~fum tesirine 1 

baılamış ol· o ~Dyük buhran t.z 

yikıdir . 
Tü• ki)'.~ beı;n ptk BZ iıtihul 

e-ttiği ve biouoaleyh ancak bam 
mad,de ihraç elliği, .diğı"r terııf

tao da ibtiyaçlaru1a k fffıl k olan 
maddelerin htmen b~p_şioi dışar 
dao getirtmek mecburiyetinde bu 
luoduğundan , derhal ortaya çı· 
kan n~iyrt ıu olmuştur : 

Dünya fiatlarıoın diişmesile 
Tilt kjyeoio ihHcatınıa kıymeti, 

satın aldığı maddeleri öclemeie 
kifi gelmedi . 

Şimdi bu muve-ıeoeıizliğe kar·ı· 
ıt• tek bir çare aıd•, akıt ha ç• 
'renin bttfarıımusı iÇin çok crtt 
liizımdı : 

.Memleketi, diğer df"vletlere 
akıo olar'.lk tedi)e 
deldea kurteraca ıanmyiin bizzat 
mem[ekette ya at1JmHI . 

Bu tedbirin öoOnde uzua-.ıa 

maa tereddüt etmiş olmasına ib 
1.ı&aa•ı..,. ~~ •v• t ~~v·-· ·--~ 

mık lazımdır. E1&sen, hu ada-
mın büyük o~ ıa larilaa bi 
ri de şudur ki, önünde mania D~ 
kadar yühek olursa olsun, biç 
kaçınmaz; bilik s adelatını görerek 
onu bır bam ~de aşar . 

Ulusal bir endüstriyi baştın 
ll•ı• yaratmak, Hrılmak iıt'1ui 
len gaye l:Ju oldu . 

F •kar husu~ ıermayenin ,yok
luğu, b•riçteo kredi ufmaııır( im· 
lıinşızlıtı dev)etio ~oğrudao doğ· 
rvya müdalialesi olma~sızıo lıu 
gayeye erişilmesıni imkansız 
kıl&yordu . 

Gnclük bu Qleun ... Türkiye 
icabettiti middetçe Sovyet Rus
ya gibi devletçi olarak bir " be§ 
aeoelilr: plia buırlar, ~e bunun 
tabıiıatmı büdc den çık.,Jr . 

İşte 1933 de tiaşlınılıp 1tarer· 
lııtnılan zamandan iki ı9oe 60 
ce bıteCP~İni farz etthen bir hır.
la tatbilt olunan proğram bu -
dur . 

Bu proğram dabı şimdiden 
mesud neticeler vermiılir . 

Nitekim, Türkiyeoin bütün 
pamuklu istıhlakioe kafi gelecf" k 
dört büyük ıpensucat fabrikasın· 
dan ikisi ( Kayseri ve creğ)i fah· 
rikaları ) dehe şimdiden bitm"ş, 
İzaıitt~ yapılan · kağıt fabrikası 
geç~n yız iıfemeğe baılamıı, Is 
tanbulda bir Cıtm fabrikuı inşa 
r.dılmekte, bi· sun i ipek fabrika 
11ı da Gemlıkte kurulmaktadır • 

Diier tueftan kimya madde 
lui için kurulacaıc ba.zı geniş ve 
büyük fabr.ikalurın da projeleıi 
tetkiktedir • . 

Şeker aanayiine gelince, J;:ı 
kitebir ,. Turlial oeker fabril<a 
larının f alıyr.ti, m"mlekeıi bu 

bu~nata barice mnbtaç olmdktan 
tamamite kurtaı.m §ltr , 

ıbayet, Zooguldak kômürle
rini kuUanmlik suretile teeuüs 
edecek olao kuvvetlı bir maden 
endüatrisinin yaratılması için la 
zım olan etndler de bitirılmek ü 
zere1ir . 

Bu endü~trioin temelleri atıl-

O zamnn Türkiye, evvelce id
bal ettıği iıleıımi§ macJ,.ı0lerio 

)'ÜZde 50 tini kendiıi imal ede
cek, v~ bu itibrda d11 yeni aana
yiin verıc•ği senelik kar yenı te
aiıat ve başarılara tabaie edil .. c.-k 
5 ili 6 milyon Türk lirasına ba 
lığ olıcaktır . 

Kamilıet rf"jim yalnız sınai 

meseleden meda, nakıl rı uııtala · 

rını da ihmal etmemı§tir . 

1920 de İ§letilmek.te olan 3,· 
"100 kilometre yerine hu gOo met 
cut hatların yeküou 6,256 kilo 

matre olduğuna göıe 2,500 kilo-
-metreye yakın yeni bat yapılmıı 
demektir . 

Esasen rısyooal bir projram 
mucibince lier gün iokit•f etmek 
te dtvam eden bu ıebelCe, esas 

merkezleri im.diden birbirine 
bathyor, ve varİ~•tı güOdeo gü
ne artırıyor . 

Fazla olarak bütün bu vasi 

Muhakkak olan hir şey vana 
sıufemlmiş o&.tt l>atüo bu ceaa· 
relin yerinde ve i11betli bulun
masıdır • 

Buhnndan müteessir olan 
Tüı kiyenio iktiHdİ vaziyeti 18 
aydanberi bariz bir diizeJmc yo
lunu tutmuştur · 

- Sonu \'ar --

ler,, arasında 

1ngiliz gaıeteleri metliur ca· 
sus ll&Yl'en1in bir böı'Jinio St. 
Poul Krteıfr•line konulduğuau 
bu surtlle onun adioında İugil · 

ıerenio meşhur askerleri ve Jider
Jeri arasında •nıldığıuı ve ebedi· 
leşti{;rini bildiriyorlar . 

Times gazetui mezkur 'Kalei:l 
ralde bu münasebe• le yapılan 

dünkü meraaimden bahseden baş 

yazısıl da hUynk Karp içinde ya 
ıam ış olan neslin Lavres'in filen 
ispat ettiği zekaıina , İrede kud 

ıretine ve yüksek §&hsiyetine kıır
şı takdir hisleri besi •melctea fa
rığ olamıyaceğını , dünkü mera-

İm dolayıflile Katedralde topla
nan kalabahğm Lavçeos'in ölü 
müyle ptfİtıde ne kadar doldu -

rulmaz, acı bir bot!uk bırakaca 
ğıoı yeoidea iapat ettiğini bildi 
riyor ve aynı Kat'"dralda batıra 

iare mabfuı- hulunan liderler ara
..Joda b'ç birinin Lavrenı kadar 
mümtY-ı fazılet sııhıbı kelmlt o 

nuo kadar ~öb ıetıa v~ ıe,vtte la• 
luyd olup olmıtdıiını kaydt"Ch 
yor 

Uçak kurumu ıebrimiz mer
kez h~yeti üydPri, Eepekter Hı· 
Jildc buluaduğu halde düa ög -

leden sonra saat 16,30 a ilbay 
hkta, ilbay Tevfik Hadi Baysa-

lın batkanlığıoda bir topı..tah 

yapmışlardır . 

Bu toplan ıda kurum& yapıla 

cak bava tehlikeıini bilen üyelrr 
hakkında görüıülmüş ve kararlar 
vcril&ıittir . 

•• 
Oğret."nenlere 

Yazı dersi teknil<i hak
kınlla izahat ver.il 1i 

İlk okullar tefrit ıefi Asım 
Eı n tarafı dan Gazi okulunda 
ilk okul öğr .. tmeolerine yazı der
si tekoiki hakkında izlihıt veril
mistir . 

Karaantımn Çerbpare köylio· 
de çııhştı~ı bir evde ba,cı K11ım 
Ali Hasan kar111 Duduyu, çocuğu

nu öldürdüğüoden dolayı trhrımiz 
ağır ctza bakyerince i~i defa 61üm 

cezaaıoa mahkum e<lllen ve halrltıo-
daki hükümler bozularak evrakı 
.. -.: ..... ;.a.,._ Avaanin ficOncü 
dr.faki ölüm cezaeı da yine tem 

yiz mahkemeıince Y•I noktasın· 
· dan bozulmuı ve nakı geri göo
detilmittlr . 

Ayşenin Clotuım11ına yeniden 
bu -.yın 17 inci pazartui glnüa 
Je• itibaren ağır Ce&• malalı:e••
·nde baılanacalrtu . 

Tifo ~şısı 
Şeyh Most.fı ruramtndı otu · 

ran balkın dftn ikinci tifo aııla

rıoa bışlaomııtır . Bu a§ılar bir 
iki aüne kadar bitirilecek 'fe 
bundan sonra diğf'r uramlarda 
oturanların aıılarına b•tllnıcalr , 

• tır . 

Öğretmenler Witap evi 

ilk okul öğretmenlerinin ver-
mektr- o1dnklıuı aidatla ıittikçe 

teke mül etmekte olan " afrtt

meo kitap evi ,, içio Gaıı Peıı 
okulunda bir toplaDtı yapılmıt ve 
lıitap evinio yönetim işi bu aı ·le 

tebin ötretmenleriodeo · K~mal 
Üoene verilmiştir . 

Trahom hastahansl 
baş hekimi 

Ş~brimiz trıho0> hastabanui 
b•ı heltimliğıne •tiinctı_ğmı yazdı 

ğımız doktor .ı §•t Nez pdeo f'b 
rımize g .. lmi~ ve ödevine bııl• 

mı§lır • 

Türk şarlosu 

İitanl>ul kabu•larıniia ıılc &ık 
l'Ht relmen (c ci berber) fihainin 

1 

ıevim li ar ıislll'rinden hhıei ohn 
Tüıl Ş•dosu ~ükr iı tıir kaç gün-

---""'!""'-....... --~_;;_-+ l den'beri § hı-imızde bulualD'tkta 
'dır. 

............ paranı f H aber aldığım ı za göre şehrimiz 

1 1 
sioamala1Jndan birisinde yakır.da 

Boş yere h rcama ve har- oouo çok muvaffak teklitlerini, oo 

cıyaçaksan yerli mah ali maralarıni ıörqıek 1DümkUa ola· 
CdJltır . 

jlö• 
Ras Desta 

An a a : 13 { R dyo ) -
Oıadeo •ıiode GoıialJayı ita · 
yanlardan irtİfdat eden Raa Naai 
lıu.kuuvetleri ile. i barekelliiftue • 
devam etmektedirler . 

Somalili kuvvetli bir İtalyan 
müfrneeini Habtıler tımameo 

alivetmiılerClir . 

Bab~ıter bu çarpJ§m.da bir 
kımyoo ve bir çok mitıa1yc>z ıllap 
teyltmitlerdir . 

Habeş öliJleri 

Toplanarak blr yere 
gömülecek 

Kahire : 13 ( Rıdyo ) - A :li· 
11babıdan bildıriliyor : 

lmperator ; muharel>e mey 
daolaranda ölen Hıbeılilerin ce
eetlerioio toplanaıak bir arada 
göm&lmelerini Vf: bu itin r•yri 
muharip lmeeleria yapmıuuı 

emretnıittir . 

Mabetlerin aldıkları 
ganimet 

Kahire : 13 ( Rıd10 ) - Ha· 
rardan bildiriliyor : 

Gorahayıo istirdadı esa11ıada 
.ltalyanların hizmetind~· bulunan 
Somalilerdea iki yüz kiai ölmüf · 
tür . Habeıliler bu aavaıt• idilli 
yetti milrdarda ıilib , elbise vtı 
zahire ele ıeçirmiılerdir . 

Gelen şayialıua göre ismi bi
llnuıiyen bir Alman da Tiıre 
ce_pbeainde çalıımak ifizere burayı 
gelmiıtir . 

€ski Paris elçisi ordu· 
nun başında ilerliyor 

Cibali : 13 (A.A) -HAhfti•· 
hınıa nki Par1& elçisi, K:e1ter 
b51gesinlle kararglh 1turekığu v~ 
a•kerlerin;o cenuba doğru ilerle· 
dıkleri b•ber alenmııbr . 

Yunan kabinesi 
Saylavlar kurulunun 
toplantısından son re 

kur-alacak 

Atioıa : 13 (R11dyo) - Siyasi 
pa• tılnin liderlerinden mürtkk ... p 
bır konsey bugün kralın haakıu· 
lı~10da toplaomı§tır . 

Kral siyıısi durum b kkında 
iz-hat vrrmittir. Müstek.r bir hil· 
kumd v~rmelerfoi istiytcektir . 
Buna im"an bulunmadıiı takdir
de kral g it cek bııfta ı:aylavlar 

kuruluotu toplantıya çağıuc .. ktu. 

Daş memleketlardeki 
Atman, ar 

Berlin : 13 ( Rttdyo ) - Ya
bancı meml(:ıketlerdo ol ur on Al 
menllirdan askerlik ça~ınJa ohrn· 
!arın konsoloıJlianelere mQracoat
ları Siltlil'ilmittir. 

Suriyede tevkiT 
edilen şefler 

il 

iade komi .. r-bu JiUwili oeıret
ti~ tem,Uile ....... IGyle 
tcdir : 

"Sur iye dilHiyetpaverlerinin 
şefl••İ bu defa da mutad riy•

kirlıklarile cinıyelı ıiyaai emelte

rıne •••ta J•pmtll•clu . ., 

Sosyalist Lider 
Gençler tarafından 

yaralandı . 

P•ris : 13 (Radyo) - 5-1•
liıtlerin Lideri Blom Seojermco 
balverında • bakanJ+. bina .. 
hiz .. ıba r~lditi •emaa bUiluai 
y~n ir ... h .. pte11 dolayı geaol.r 
otomoblliii IDle• çılunıttlar, oto 
mol:iilin camlınnı lıfıtliilflar •• 
Blumu dı batandan yaralamıı\ar· 

Mısır - iagiliz 
MUza1<erestnw ~ a r1n 

başlanıyor • 
K•bir• : 13 (R.etl,.) - Bu glD 

Kral, logıliz - Mısır görifme-
lerini idue etlteelc .&eteı .. r•DU• 

•r.aro•me•ial i•aala•tUr , 
Yefdctlewie i .. id .. i NallM öPa 

şa heyetin baıkaolıiını Jlpa -
C'llkm. 

......... li 
müstemlekesi 

Kims•r• •er-ilmiyecek 
Londra : 13 (Radyo) - AYlm 

kamaraıında Saylavlardaa bi 

risinİ11 İngiliz mOıttmleke ve mın· 
dHı altaada bulu•ao topraklarClan 

ldçbiıinin biç bir hükimete veril· 
memui lıalckıoda kabinedea te 
miaat iıtiyen i•b9bllia~ 

tomH teminat vermif. ve ayoı 
mebuı• Almall,pt'O~ .. aa b•ka· 

na G6bbels io Almanyanm mü~tem 
ıe k6lerioi istiyeccklcri haWcıadalU 
nutkunu da meuuu~baedea w
lına 11 .. ,,. M. r OBIN! 

- Ha 1" 1, hiç lRr in ıiliı 
mlillemlta~thı'dal ~• föfUiz 
mendH~n ltln\tılii ~klardaa 

· hı'ç bi;iıi liimNye a• iade •"'
lecek ve 011 tfe verHecditir. C:lr.mi .. 
tir. 

Kral •tek9endırlft k•· 
~tıHeri m'BhlCQm otdu 

Ekıan PıoiJaoa : 13 cR4dyo) 
- Yu~oılnya lcrah A1elteandı
rıo .. katlinde medbaldar m.ıoua 

lana muhakemelerL bitmiı ye hı 

kimler bey eti. lcaruıoı ••• m,j.1 

tir . 

M~ınuo:a.ın CÜ• imleıi eabit 
nlduğunda-n i~ll d• 01ü.-bbet kü· 
r~ğe nıah~ôm o1 muşlard,r • 

Atin• : lB (R•dyo) - 8.g&n 
bur.da çı'ııa Y*"fl• l1Mtice1tn4e 
kırk e•"'ynm11t1r. 



Güllü 
Ferid Cela1 Goven 

Dankıi nushaddn artan -

O k." du, •ıak brzini belimde• çıkercLm. 
e,,l~ kar::;:!~ü.·~:~~·ka~~ınçbir ;:,. karnımı doyormata batlıdım. 
htP: oturmuı •k.mek pitir!yor. Biraz ıonrı genç icadın, itini 

Kollar1Dı bllekleriae kıdu aı- bitirmit olacak ki kıpıyı arkadan 
e ıı, bıııodıki yazmanın . d~- 11kı ııkı kol demirile baıtırdı. 
u.,,.ımlerioi çöım•k, belik behk o Ocaiın üzerindeki raftı duran kil· 
~mo1 ucu altınlı saçlarını om__os çlik petrol lımbHıoı yaktıktan 

1 ~Da ır.ri atmıf, bir taraftan tur· ıonH aynınıa karıııına geçti, ıaç· 
. '~ ıöylüyor, bir tarftıo da 11cın )arını dBreltti, gözleriai aürmeledi, 
1
' indeki bazlamaları ••rıçla yüklilkte11 indirdiği mi~derleri ~-

iriyordu· çağrn bir keoarıDI öıt üıte ıerdı. 
Ocığıo yanındaki diretin di · Qcıt• bir kıç kütük ıttıktıa ıoa 
e kadar yaklııtım, o faıkında ra miDderia bir kenarıaı baid•t 

ıd olmadı. Galiba bir tey dOıö· kurdu. 
i ordu. Kendini bu dütüacenia Biraz aace ekmek piıirlrkea 

de yitirmittl. yıptıi• ıibi ocıiın içinde oynı· 
-NHıl old11 bilmem bir arılık ıın alevlere daldı, 11nki ıoluk ıl· 

biıl'J"a dotu d6odü .. Beni 16riioce mıdan korkuyor, ır11ıra baııoı 
Jer 'ırdenbire yerinden ~fnlıdı... yandaki pencereye çeviriyor, uzun 
• -- Ne 1rayorıaa, burıd•: bıydi... uzun dıprıyı dinliyordu .. 

0 1.;+fol l.. Kendi kendime: • bo lıadıo ae 
biıM Oadaa bir parÇ• ıı<"ak bula- zamıa yatıcık?• diye ıabiuızla· 
iri~\ istedim, güzel, merhametli bir oıp duruyordum .. Ocaktaki kOtnk 
dı e törllnmtıine rığmeo, bazlı- ler yanıp,bitiyor, oal., bittikçe 

1~ın •ermedi, lstelik, yanıada- genç kıdıa birkaç kötllk dahı a 
bd' ok.lnalardaa biriıini kıpınca t1yordu. 
k ıime koıtu.. . Bu 11ra dıııııdı kar Uıtünde 
:ti - Git, deli çocuk, erkekıız gezi11eo •in _bir ıyak sesi İ§ilildi. 

l re De diye reldia?.. Pe.,cerenio kapıtıoa birkaç fiske 
Ben CSrtmeoio arka1u•a kaçtım dokuadu .. Kıdın yerieden fulıdı, 

~ da yeri•• d&oali. Fakat 0 taıc doğru kapıya koıtu . , Ben yüklllk 
~fka lcolco.undıa bir tilrlU yaz artmeainin arahğıdın bakıyordum 

emi1ordam .. Karınlıkta oldukca İçeri üılll bııı kal' içinde uzun 
,ı. lbrmlfb. boylu bir delikanlı girdi, kapının 

Bir ıılık l9ti ... ittim .. Arkıd•D d bl 1 k t l öetln e r ıey er onoı a ar, ıon-
ft'· :--..ır dabı, bir kıç _1•1 parçaaı, ,1 ikiı1de ıyeklarıaıo uc•D• h81ı, 
tiit'-tmenin le IU diıtu. Kadıa d "" o adili baea oc•i• o6 ru y ru er. 

baııadan lsalkb, ulJtın geldi Delikaoh pıltoıuou çıkarıb, 
• tarafa ko ., ara.k or1ıı bot üıtüadıWI lcarlıri ıilkti, ocrfıa ba· 

~ıl• lmııtı, ıına oturdu. Ne kadın, ne er~ek 
Hemen 11cıa ba,..a Üfhlm, tilrhirlerine birtek kelime ıöyle-

limden azık bağnn çıkardım, miyorlard•. Y ıloız ikide bir aldıi 
mek aepl'.' DİD içiadaki baNa· birdee diıariyi dialiyorlar, eonrı 
alırdı• bit kıç aa.,iai aldım yiae yüzleriai ateıe çHirerek da· 

le ')Ilı ıılu..klime b~ladım .. Kaça- hyorlardı , .• 
t~fll'ıatım 1Uall ~·ç b«lın ıeri Bir .ralık erkek yını yavaı 
, adil. Korkumdan kaça•ıdım. eliai kadının dizlerine dotru u-

•n taraf ta Lrıpııı açık duran bir .ıtı.c:K.k11111 dbi iı.wtnO. chH• °"' aya lılılMlimi attım. elioi-elhrinin • ıına aldı: 
Şimdi • yapacaldım? Borııı - Sö1I• lım Güll . O.,.ı 

ı.-""'-.-'i'iz, yer awindeılle, alıcalı lce- bıli HYİyor muıun? .. 
1'1erle döt•••it ldr oda .di. GüllD baıiyl• iıuet etti : 

pi' Ocalıtllkl tUllc&er •l'tr •ğır ,.. - Seviyorum .•·· 
ı: 10rl1rclı, yıw tuJta Grlk Jjir - Gülll bt!a 'de-.ni ... 
Dl ~ .~ •• içiae .. at k•t d&tek Artık konuıoyorlardı, bUyük 

r, çiçeili .,o,.a•lar, Jllıtıklar 11· bir hniDMI••, btiy k bir lıoıka-
11n koD'ID•tta· dan çıkmıılar gibi lcoauıuyorlar, 
BuiıiU11 kır111ıadıld eodıvırdı birbirlerin• dab• ziyade aokulu· 

aldn çcrç .. eli bir •JD• aaıfmıf, ,.,urdı. 
tıtnnuln al lllferle ı~ 91r- Galll : . t•• ıh hir mendil 11rkıyorda. -:D11ımut dedı,~ buı.aya 

( Tirle S6&fl ) 

Ceyhan urayından : 
Muhammen kıymeti 

Lira K. 
Miktarı 

ı ..r&srl SIDema•ı•-. 
1 

No: 
l 

2 

3 

185 60 

30 00 

J4 50 

M. 2 ,it Hud odu 

4'64 40 

ve arauı 

60 50 Doguau,1 ııumaralı yol 
f1.1laıı 
Bat11n , 3 numaralı yol 
f ul11ı 
Poyrazı, Ali banda oğlu 
Mehmet Hın ve dükklaı 
Güneyi , 49 numaralı 
sokak . 

27 50 60 Doğuıu, 2 numaralı yol 
fa:r.1111 
BAtııı , Şaban hefkereıi 
Poyrazı, Ahmet ve Ş.
ban heflrnreıi 
Güneyi , 49 numaralı 
sokak. 

Yukarıda miktar ve hudutları yazılı üç parçada 551 buçuk metre 
murabba yol fazıaıı 18-2-936 salı &ünü pazarlıkla ıatılacağtodan 
isteklilerin yöıde yedi buçuk pey alçıluil• birlikte uray 1&lonunda 
hasır bulunmaları. 6407 -2-6-~ 1-14 
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GÜ2EL VE TAB/i SESLE 

Eyi bir.müıik ve dünya haberlerini dinliyebtlmek icin 

Hassas ve ayırma kabiliyeti kuvvetli bir 

RADYO isterseniı2 ıize gayet şık: 
SCHA lJ/l Kıaa- Or.ta - U~un mevclik RADYOLARl

IZI tavaıye ederız 
R• JODll il klarınııı tlflllalttyıoı değil ıovkiniıi okıamalı . 

DU an ık y bulıbilecekainiz • 

Merkez Kumand. altuw.ta Muhar.rem Hilmi 
14-18-21-25 6457 

12 Şubat çarşamba akşamından itibaren 
Zengiıı "Te levka14de proğramı Jliki büyük ve müıte11ııa film birden 

1- Kahkahalar kralı Miltonun 
en gUIUnçlU ve en aGlancı li komedisi 

LOstr.acılar şalll 
2- Ken maynard 

tarafından sureti fevkalAdede tnmsil edilen 

Söz silahındır ! .. 
Aşk, heyecan, sergüıeıt fılmi 

dikkat:Sinema 8,5 da başlar 
6458 

f TAN Sinemasında 1 
Bu ak§am 

Kıymfltli halktmıza milstesna iki film taktim ediyor 

1: (bitme • ı semfoni) nia büyük 
yaratıcısı Villy Forst ve güzel yıldız Liane Haid tarafından emıalıiı 

bir surette temsil edilen 

( Glaeş prensi ) 
2• Beyecanlı ve hareketli sahnelerle dolu olan o ~el hir KoY

• boy filmi 

(Şalak J'Ola) 
gelecek proğram: 
Seniz ve ıesli inemanın joadındnnberi yapılan filmlerin en mlithl~i 

Şandu Sihirli adada 
6459 

Alsuay sineması 
Bu akşamdan itibaren 

Mevsimin değil sinema dünynsınm en büyük eseri terihin en muh-
teıem ve canlı bir sahifesi 

Bleopatra 
Mümessili : Klodet Kolber 

fılmini soyın s eyircilerine ıunmaklo sonsus gurur duyar 

BENHUR 
Bu dakikada ıklım• hiçbir ıey ıelirkea kim.ıe ıörmedi !• ... 

.WıtlelmiJOrdu, bir fırııtıaı bulup - im reeek GDllu •. Her- ,.,..,_':!İz baklava Ve kadaif Şimdiye kadar yapılan filmlerin en muhteşem ve zenKini 11ayılırdı 
e~... k 1 ti ortlom ı1e kee t•D bpııını, arMJat ı Kl f 
bwr..:•radan kaçmdlif·- _.k., ıeaç. k• tırd• bu kar kı11mrtte benim ıibi r Yıdd eopa ra 

t pıca.x..1111 •nur .. , ' L Tarsutı Şı&r)inemaa kırı111oda 1"' tatlıcılık evi) iod y ld ,..... 'hı· d Be h '- '- '-•· :1 • • di kendi· içi ,,....ıaıfi•• :baıkı .im det•rı Al apı 11K...an sonra onun ı ıgamt yanın a n ur ço.. sönü .. -.alayor 
bil. b~ıdaD çedrıye !~lö~n &all· 0tlr•r ?.. · yaptlmıkt M ir çeıit tıtlalırtD oefaeet ve temizliği bü ,·ıAve • en SOn dJ!.n11/Q h b l • 
~· ıabıp olma ao yu ~;1 _ Durmuı· o domuz imamdan tün Tllrkiyedelönl!mmi4}tir. u • u 'J . 0 er erı 

ef çömeldim görOomem ,u ye ar· 'S . b 1 İ / •k l 1 
, N 1 ld bilmem çok korkarım... CDID arayı ge En yüksek hediye bu tatlılardan alıp göndermektir. ve ıngi iz ra ının cenaze,merası·mı· 

• •aıl dayadım. 111 0
• u i Bklü· Clitmi bir görilrıe beni çam •A•-

o• '&.eti dotr.u D~tllDK ~df ~e:dime: CIDI aearlar. Zaten bizi bu hale Her yerden v rilecek slperitler derhal gln gelecek proğram : 
,.un ahanda ldım. e be 0 dl1atirmedi mı? O muhtarın cı derilir. D t • C h 

·'·~ Gece ol•t.tD, kı«lın yatanoa D da Larıılyle elele verdiler. Gcaç.. an enın e ennemi 
, d f ıuım " Beğenilmiren tıthlar dırhal 'ade lunabilir. Bir defa den•yialı. 

r avqca ıtarı ır. " 1 . _ "li"ioıe kıydılar,. Ai"Y• yırın mık 1 g DiKKAT : Yalnız bu filme mahsus olmak üzere döhuliye her •ınıf 
•billik ıklama bi..i"-•r ıey ıe mı • " 6- 10 63 6 ° 

' ~ fk i in · 25 balkon elli kuruıtur. 6465 
!JJIKJ~uJi. Veri ralsat bulauca JU 

1 
ç ·• _ Sonu Hr - ~-..... ----..--~..------------------ -------------..;.;,;.;......;.;;.;.;,~:.:...--....:=~-...J 

~ •111 kokuıu burunma yeniden dol· 

Tarihin en biiyük aşk mace.rası 
Bu akşam Alsaray :sinemasında • • KLEOPATAA 6463 



• 

1 
~ 

\ 

1 

-

.. 

ve 

Senede yüzlercesini satan deposu 

Rasih zade birade'rler 

Halefi 

Rasih Zade Feyzi 
Aaana-P. K. 93 

Tecim evi 

H1:'r zaman her boyda mevcudu 

vardır 7-30 6438 
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Türkiye Ziraat Bankasmoa mü 

akHaya keoulan ve 12-2-936 
arşambn günü ihalesi yapılucaflı 
d ma ve Mı:rsin gazatttlı:ırile ilAo 
iıleı.ı buğdAy ıevk ve ihracı gö

ç 
A 
6( .. 
r 
di 
ulen lüzum üzerine b"~ gün tem· 
t edilmıştır. 

1 - Devlet hesabına Türkiye 
1
, Zi raat Bank&1ıoca Dörtyol veya 

~yu limanından ihraç Pdileoak 
Jğdaylar Dörtyol veya Payat it· 
ıyonuoda vagondan tabliye ve 
pure kadar oteo bilumum tah 
ıl ve tablıye işJeri mfinı+kasaya 

p 
bı 

ta 
va 
m 
k ooulmuthr. 

2- Ton hesabıle eksiltme ka-
pa lı zarf usulü ile 17-2-936 pa-ı 

rtesi saat 14 te Dörtyol Ziraat 
rıkasınd ıı bir h"y~t huzuru ile 
pılacek ve Umuın mö~ürlükçe 
bul edildfkteo sonra muteber 
yılacaktır. 

18 

b& 
ya 
ka 
sa 

lir 
3- Muvakkat teminat bfış yöz 
adır. Muvakkat t~minatıo tek[if· 
1Delerle beraber baııkay.a tevdii na 

la ıım<Iır . 
ı ~-c:::.. 4- itin mavsuu ; BuJtdayı va· 

nda tı:ıslim almak ve bilumum go 
Dl 

ı~oı 

asraf ve veHit müteahhide ait 
«Uk öz~re vapur.ı&. tealim etmek-

'ir 
725 *** ~ .. ,. ·- .a 

~ ' .o ıa . -Düz kırma .. 
1 ~~ 

, .~ ne 
Simit ,, ' 1 

"b, 
, 

_) ı tır. 
1 ;ğ 6 -~Cumhuriyet 
~ii 

800 ıı 

;· ~ ~ 
... ... . 

725 I' 
, _, . 

lı 
Düz krıma ,, ,, , 

" ... ı: 

Alfa ~-- .. ·- _, il •• -. - Liverpul .. Telgra'fları • K b. " P' i fi ' am ıyo ve ara 
1 

13 I 2 I 1936 İŞ .l:Jaokumdan •lmmtfllr. ~· 1 Sanıım #'ene 
I " 

ı ı Hazır _ , '\ . \cÇ;i:1 , .~ -1_6 _::_ 11 Lırel \ 
"" - ~\' 10 ı 25 

82 Ranmark LJ <; ,. :~ t! ! l 97 
Mart V 11deli ;. 5 

-Frıiiik"Fraiisız,. -
Mayıs Vadeli 5- 74 

Slerlio "logiliıı,. 6:lı: 50 
Hint hazır , 5 cını --~ 

(_ ' ıı-126 Do&ar rAmerikao,1 123- 9'J 
_ Nevzork ~'raok .. lsYıı,ıt .. 2 4-i 

.... ... ' - u • J 

r 
1 . 

' 

Foto CoşkaD I ,...-

r .....__ (t 
,_ 

Gerek Amatör işrerini ve gerekse atelye işlerini 
ve her türlü Ağrandısman ve diğer bütün fotoğraf işle· . . 

yapmağa başlıyan Coşkun Güven , h .. r gün sa-rını 

bahtan akşama k<idar aç•k bulunan ately ... siode saat 14 
den 19 kadar bizzat çalışmaktadır. 

Amatörlere m-/Jmkün olan bütiln 
kolaylıklar gösterilir. . J 

Oö 
ali 

1 ih 
bu 

, il aç müna~a,Ş,ası 

. 

Zı raat b'lnkıısı Mansucat !ııbri· 

k»S ı müstahdemininın 5 mert 936 
da n 5 mart 937 ye kadar bir eene 

ddetle ihtiyacı olacak ilAçlar mü 
qıı k eksiltmeye kon muştur . Ek

me şubatın on dörd ocii euma sdt 
I 

gö 
mö 

nü saat on beşle nıezkQr fabrika 
JürlOğöude yapılacaktlr Tafsi

almak istiytrnlt'rin fabrikaya 
racaatları .6450 9- J 2-14 

~at 
lmü 

Ylti k tastil<name ve nU· 
fus cüzd~nı 

1-
taıt 

yiti 
bun 

Konya Orta ml'ktebindesı 24 -
936 tarihinde almış olduğum 

,kname ile hü' iyet cüzdanımı 
rdim • YenHnini sılacağımdan 

ların hükmü olmadığını bildi· 
rıri m. Konya Orta mektebınden 

mezun Fadıl 1hr,,him 
o~lu 335 doğumlu 

C. SAiM 

K d l 15nyu h·c bir su n~ ölçül ·miyt>cek kad&r e;y.i 
O~Q e en ~vsefı:ı malilüir. Bu eyilığine ft3 nni bütün te-

dabiri cılmi olarak doldurma ve hususi su sıuniçler iy!e nakil etmek 
gibi sıhhi şeraitte inzimam ettirilmiştir. 

Bır su menbaıoda no krtdur eyi olursa ois,v.n d'Rkli esnasında pis 
damocanlarda buluodurnlınası e i hsssalarini k:Jybettirir. 

lş~e l>unun içto<lir~1 !Eayadelen suyu ht:~~::..~ze 
k plıır ioi e nakil olu maktadır ki şimdiy.e kır<lar hi ahibi 
ho ft-dakArhğı yapmış dAğildir . 
K d ( menb ı d,ı a~ılk <lüo anın en eyi aya e en suyu suyu ise evinize duhi eşs iz ve rukipsi; 

bir su olarak getirilmiş bulunuyor. 

Kayadelen Suyu nun hflrrıık , tıı miı: , ve diğerle· 
· riott nazaran kireçinin azlığı ve 

diğer kimyevi hısst·lerirıin mükeınuıP)ıyeti itibıHıle ayarına y1ıtiş1-1cek 

su ne menbaımız n civarm<lııkı mı;Dbalarda ve ne de yurdumuzun bir 
larefıoda bulunmuştur . 

Bu cihet memlı:!ketio en biiyük ve fPsmt müe~sisesi olan Sıhhat 
Bekenh~ı ve Beled.yemiz kımyahanesinca yapılan tcıhlillerle de tasdik 
olunmuştur . 

Kayedelen suyu kendi sıhhatini 
bilen halkımıza en büyük bir mükafattır • 

Yalnız Kayadelen suyu içiniz 9-30 
6389 
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1st 
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.asa 
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bir 
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valı 
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Siı 

ftır 

To 
~d 
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' 
Aı 

dö!_lyoı:baıat1ı1~,.L:m"~ 
Bmanettn idaresine k dıa 

rileo eu ltanalının betonll d.eı 
ve infaeı için fenni ebliyt& JÇtılr 
aını haiz bir zata ihtiyata~e 
dır. en az bir ay ıör•cek ;t b 
talipleıin 21-2-936 o'IJ~~a 
ekıam•na kıdır IOD tekli Ri. 
lediyomiıe bildirmeleri ~,. .. 

14-16 ~ 

Sayhan ııııstt ll!lrıf bg "'u 
ttnden : pıj 

1) İuhremiz" ait 1108 • 
telif boyda tl' lgral direğiff Mk 

derecede iıtekli çıkmadığtO 
2-936 tarihinden. jtibarı'~ Aı 
müddıf.'tle tekrar ekeilt•"' il 1 
rılmıştır. / P. 

2) Bu it acLk ekıiltm• it. 
yapılacaktır • 1 etı 

3) e .. her direk İçiD dcY• hai 
del ta hm in eClilmittir • .tluni 

4) lhule 27-~936 ~ Kı 
giin Ü sa&t 15 de Adana ~fc\J 
grof başmüd 1riyPtınin b :..Jt . 
ıhinedo mütaoekkil komtiJ~ D 
rile Y,apıl~cektır. ~ 

1 

5) l\luva kkat teminat .:l. 11 

93?-hrn 40 Jfuruı olup-~/,' vı 
riyet ve~nesine tesJim edıl ,. 1Sı 
e1.macok:mokhuz komiıY~.rlıa· e ı 
edilmek şuretiJe pey sür0 1' 1

8 
6) Bu direkler, Adana ·~ b.' 

Pozlintı istasyonlarmda t 'J 11 

edilehileceğınden istiyenl8,~11 ~e 
tesellüm yerinden bPf ~ ~1 ~ 
mu'llafık görürsıo: ona göre letı 
rt>bilecektı r. istekliler şsr~ 1( 
beımüdörıyet kaleminde ö~' 
halJi posta t'"'Jgı of müdiirl A 
müracaatla görebılirler. ·ı-'uı 1 

7) isteklilerin tayin edı rı 
ve eaatta hazır bnluomıı~ k~ 
14-18-21-26 'St. 

mumi nc:-fl'IJ•I •";iti i l 
Nevat GiiV6' ti 

ldllJJa Türk söZO o •' 


