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Bayanlarımız C. H. F i1a yazılmaya başladılar 
Serğilerimiz Ankarada tutum yedi günü açılırken ---bl~ Sabri Çıtak 

.. Üz yurdun her }'rrinde oldo~u 
~ılıı Adaoıuıızda da üç ::ündür ö-

-' 
00omi vt birikıirnır yrcli giiııü 

lıı~lıdı. u~r yılkı gibi hu yıl da 
lt•rıınızdaki ökonomi ve biriktirme 

urumu bir yerli mallar sergisi a~-

Başbakan 
mi 

İsmet İnönü bütün yurttaşlara karşı ulusal ökono
üzerine çok ısılı sözler söyledi ve: 

h ••• 

1pcı d' !'ç gündür binlerce yurdlu ken · 
1 lıılRioi, tmrk ve ettğioio virim· 

tll ltdni gi>rnıel.; için küme küme 8er

Türkün alın \ ''Ulusal ökenomi yapımız yücelirken her 
terinin değerlenmesini gözden kaçırmıyoruz.,, dedi 

ı ) . 
e_rıoe koınyor . 
rr!!;iıuiıin rnt-1 gHrüuü ü \ 't" 

fJI 1
\ •.ini ii7.trindr ılüşürıtr v~ ıluy
euıarıtnızı ortıv acınadan ()nt•e l't'r
ılı·rılen t.eLlenı•ıı '"' ıınınlan )''> ın 
"'"İ s ı l<l '-' Çtua. uınut·ı,.111 11~ o uttuou 

Hritda hir lıt.· sa11r1a ınıınak isl<"· 
Y 11 raı1.. 

I Bu Y•lım11.1la lıı·lı· hızrle "" }• 
'"""' 1 1 1 J 1 f 1 ı ıı " J vapı an ıı ... ,.r ya 
lı,j\'iil ~tt·rgiltıin 1·11 caoh \Önünli 

) 

1 ıklaıu k · · 1 . ı nı, rlını f') ız . 
l)oğru \f" ~t>nt·I umatılt> ~t·r~i; 

l•ııılanl 1 1 ·· ...... ' rı ortaya, 11 ll!-0 Ştozu onune 
.t•u~k, Tf• lıunıJau yupnn vt> ~hrt'O 

Anlara : 12 ( A.A ) - l:lugüıı 
llıe~inci ökoııomi ve yerli ma' lır 

yadi güııii l.laşbakan hmet İnönü 
1 lalktvinde seçkco hir kurultay 
lrnşhakaııı Kazım özalp hu güu 

h.ıkanlaı halk fırka•ı Aeuol k5Libi. 
11. Hccep P.ker \e bir çol.: ~ay -
lavlur huluouyordıı · Mrra•inu 
tam saat lo da Ankarı Kız 
lı~eıi talebelerinden bir guı u -
pun hep lıir •gıııl.ın söyle 
dıklcri lsı.klal marfı ile baş· 
landı , İ•tiklal marşı ayaktı <liıı 
lendi . 

•ı·ıu k" 
• 

1 ı \oıılıi fayıl.ı çıkarıııa~ıır. Bundaıı ı;.oııra yine lıir tn•ebe 
)apan İ\:ın fH)d:t ı·e\rt'~İ irindı• J.. 1 J 1 

r ki· ' ' ulusal bir .ar ı o .. u u , onı an 
auı \·r panı kn7.anrıdır . 

J.f ("· sonra Ankara Kız lisesi tale -
O' l· ">ten i •in la) ıJa ~t'\.rf'aİıuJ.- pura 
,~ u~'"""ı . }nine ıılıı ul lıır ıhngıı , heleri ,\ııkaıa s.ylau Akagıin· 

~ 
"•I hır bilgi '<' ıivrnç vurdır. Jüzüıı Tü·k şekeri kiim<•s O}U 

llngiin acıııııııı ~""' 1 lıilı:i ,,. r.u piyealeıile , Kıı lisesinden 
~ '' 11 ••1 • 1 · 1 1. 1 - · "lk JI 1 . ış rrınr r ~o ı rıı ~ılnıı~ u e· hayan ııezilıeııiıı huhran atllı 

•rııı.ıe ~· rgı ; çıLla iikouonıikıeo. piyı •ini oynadılar ve çok be· 
v:~i .ı.u1 güıle güriilür, lıii}ltcdı· alınır fioildıl.r . l.laşbAkaıı G İsmet 
. '"Y r<·~ ona)'lsııır . Oralar a er· 

~ıy nöoünüo söylevi : 
"' e girrn lıir firnıı, ortaya döktüğü İ l 
~••llarile lıep şunu öyler : smet nönü sürekli alkrglar 

1 
- İtte ben bunları vapıyorum , arasıııda kürsüye geldiler : 

r~ı. 1 !11 rayı aaııyorunı v~ mallarımı Bayanlar , Baylar , sevgili din 

döndüğünü zanııetmek böyle bir 
zarını ~öylemek hir rrsaret ol -
dıığunu bilirim anıına bunu kati 
rıyazı bir ~rkiltle ileri oürmek 
\'e mnlı ılal!'•lı rakamlar söyle -
mek aklımdan g<'çınez'. \ne k 

~tıı Y•pıyorum ... leyicilerim . 
,, ilgi i ve zeuaaıı iilkeltrinde Ökonomı' ve artırma hafta - [> J j ıı il >Oşbakıııı smt'f 11ô111i 
: 1 .' e miı uhısların firmaları eergi sınJ yenı"ılen alyoruz . Bir ka" ı b" ı ı ı. k .ı ıı - 1 _, ' • ıoao tel ır er \'e mem e.ette l 1 .1 yer nue lı~p 011· hızla birbir- b 1 b il" b 1 r 

rı e • seneden eri yı ın e ı aş ı gün· alış veri kiir lı bunu siiylemek .~•rııa çıkmış lıolunuııadır. 
uı Bor le y~rlerdı·ki sergilere giden !erinde bu toplantılı r bütün için imkan verdiğini sizde biraz 

~•uıı kafa ıoda köklr••n duygu memleketle , memleketin öko onra 1-abul ede-ceksiniz . 
u ur : uomi ile aliıkısını , ökonomi Bu yıl di~er milletlerle. ulus-
dılıa . ~ccı. •• lıaııµİ8i daha ••~lam, i~lerinde hevesle , çalışmayı \'e lıır ara~ı tiraretimiz ıı;eçen yıllara 

1
>1 ve ucuz!.. memleketin ökonomik \arlı nisbetle azalınamışdır . Aksine 

1 Görülüyor ki ; oralardaki sı•rgi· J · •· k J 
erde "k 'k k d gını goz en geçırmegı o ay olarak grnel mahiyette daha eyi 
1-rı 0.~ oodobını dııyAu be~ 8 1ı~·ygıu- !aştıran hir fırsat oluyor. bir istikamet gı'>··. termekt•dı'r ·. borc a a Ü•IÜntlür ve .. oy rr·r " , 

rgileri dr bir l•rnllı ıayılalıilir. Bu geçen yılııı ökonomik dığer tıraftaıı iç pazuınıu ol . 
. Biz grliııre : l~ biç te böyle d~· vaziyetini size geni yürekle ve Jukça •·anlı mikyasta artma~ı 

l 
1ldir. uı·,.ı.ı.·, rrnı'l•ı ,.,• - ıa iki ıön- k 1 .. 1 l k . ı 1 . 

u... e • • .. ıvanç a soy enı ece · \&zıyr - < ı~ tıceret le beraber olarak 
0°•liir. bir yandan yapan • mallarını teyiz . memlekette fiyatlar iizeriıııle eyi 
1 
rıa>a ılokiip ond•n ökonomik bir 
•ı·da ı,..klerhn. lihur yandan ayni Hiitün dünyada ökonomik lıir te"oir hu. ule getiım;şıir. Fi. 
Ulıı ı 111 ol•n goreniuiıı w alıcı 11110 , vaziyet hu sene yer yer bazı }atlar içiuıle bazı rakamlar söy 
~lıı al rn devrını <iuıgu unu kımıl· yenilıkler göoteıdi Jeoile bilir · liye<'rğim ki memlrkette lıa'11 
daını k 'e arıırıııak i~iuı yapıyor. sade genel olarak •ıkıııtı darlık ola o, yabut hasıl olmaga yüz ili· 

•k lli•b: doba . düıı denecek Lador devri ıı;eçmi~ .-e grni~lığe diin· tan grni~lik için ümit' erid l•ir 
ın ır ı:•~mı,t~ ıç Z<'nPal ve yerli 1 1 · ı ) k J I Ilı ı müş deııilcme:< . < e ı o ara ,,z e göz ÜllÜIJ( e 1
.' yapmak i iıule ne ilk, ne kadar Bütün ülkelerde ıahmiıı bu bulııııduraeaksınız . 

l rı ve yaya kaluıışıık . Curuhııriyeıi · 
t ~ıııadan ön , burada a~zıııı aça· yoldadır Bizim m c mlrketiınİ:le Ba~ltra dışarıya ı;ıkardıkımız 
bı >ew lırkliyrn kuı yanu•ıı ı;ilıi geli-cc Iıu g•~rn yıl içinde mem· mallardan üzüm , zalıire ge~en 
•r t~yi ı·ldı·n hekliyorıluk . Aç. lrketin ökonomik durumunun seneye nislıetle daha fazla parn 
;~\·~~almamız hep onların elkiudc iyiliğe Jöndiiğünü söyleyebilirz etmiştir . iiıerinde çok ~öylenen 
• 

1 1 
• Hrr ·ıl yiyecek, içecr - ve sı.nıyorum . Bu son lw~ allı İncirin değni h:nim aldığım 1Yrı·..ı..ıtı·iıuız için alın ıerirııiı mil- 1 1 1 

Oııla . 1 senelik dünyaya şamil o an ~ı - son ıe~ap ara göre gcı;eo şeneye 
t r~ a paraıuızı rlo~lunun t·rp e· 
1n; akıııyonlok. Fakat ~imdi .. lleı kıntıoın bizim ülkede eyiliğe nispetle yüksek addolunabilir . 
Yııııizi kendimiz kendi eme~imiz ,-·----------...;;...-_________ , ________ ,. 

lı lteudi par•mızla p•k iila yepalıi-
oruı . 

~-k llünl.ü H" lıugüokü duruşumuza 
,

1 
1 Yorıız, ıı;öksümiız kabarıyor, sr· 

1 ~" Vn .. .. d k l) k ·~ • ' ovunç uyara : eme 
her · b'I" · · • [ ''}ı yapa ı ırımı~ız ... 

~Q .. le lıizim r~ilerin ulus içıo en 
ı Yııı. kazanı·ı hu inan w hu <i· 

Qçıur 

Uuy·:,_ 'l u.. ürk ulusunu, şu on on 
1 Yıl i~indı· bütün acunu ıı1ırtao 
iltrı ıra ıuda, girdİllİ yeni ükono-

avaşıaıııla üıekiln nibi Ü•IÜn 
····~ ... . ~•na durma an ve ck•ilmiyen 
ınarıı v .. . d e gu\fn<"ı ,·ar ır . 

Ankara üniversitesi 
i' açılıyor 
lııu .. d k b" 

11 • ınuz e i yıl Ankaıada ır 
ı,,, . 1'r 
tıb s•ıı açılacaktır . Lniveısite; 

1
1111

' .~Oğrafya , fen , \ c hukuk 
t k uzerc ü • fakultelı olıcnk· 

Yüce Vilayet katının Buyruğu 

Her erkek 
Pantalon 

yurttaş 

giyecek •. 

935 ~enesi i.l..ind karıun ayınılaıı itilıareo , Adaııa ~tlıri ilt• mer 
1 ez kızulnı bağlı köyler hılkıoın ( Karadon ) ıı:iymeleri ( \ ' iliiyet 
Fnıuıni Meelisi ) ve ( Vilayet iılare lıey'ı-tı ) karariylc yasak rdilmiş 
'e lıir sene ara veri imişti . 

Hu müddet 935 •enesi İkiuci kanun ayında bilerek \'e y•sak 
' hükmü tıtbik tdimtğe haşlanacıktır . 

Bunun için ikinci kıi.nun ayından itibaren Üzerl erindeki karadoııu 

bırakıp pıntalon giymek suretiyle meıleııi kı) afete girmiyeulerden 
idare hty"eti karariyle ( 5) btş liradan ( 25 ) rirmi be. liraya kıdar 

para cu.ı•ı alıııar ıktır . Bu cezalara k.ır~ı itira1. 'e temyiz hakkı 
yoktur 

Son defa olarak •ı uma ilaıı olunur . 

ı 
Her halde ~eçen sanekinden daha 
az fiyatta olmnJığmı süylemekt~ 

ittifok rnrdır . 
lnciıi, bilba. sa üy\emem onun 

ıleğeri üzerind• çok miiıııkaşa 
ı;c\·ti~lı.dendir . Üziimtlc vo Za 
lılr,ıle fiyatlar münakaşa götür 
ıııe:< sureli~ geı;en ıoenekinJen 

daha eh eri;lidir . 
l.lııııdau sonra li\o 'e Pamuk 

geliyor . Yiinlrrın memleket da· 
hi intleki fiyatlaıı g•l•n fiyatları 
ııeç n ~e.,.~cleu çok ılalıa eyidır . 
_le rli yünün kilosu gı çcn @eııe 
17 kuru~a kadar satılırken hu 
gün 20 kunı~tao aranmaktadır . 

' Tiftik ı;rçen ~en~ 28 kuıU§• sa 
tılnıakta ikcıı lııı stne 115 kuıu· 
~a kadıır aıaıımakt•dır. Pamuğun 

Jı:ilo~u geçcıı sene ";•ğ• } ukııı 
18 - 20 ~ uru~ken hu srne şimdi 
~>Ü kuruşu kadar aran maktadır . 

Diğer mahsulat Zeytinyağı , 
Ueıi de geçen seneye nispetle eyi 
fiyattadır . Ökonomik duruşu -
ınuzun tyi aliimrtlerinden en 
L:uaaı Yeıici olar1k memleket 
iv ıkki Lu nyıı BılıD••l ba~lıt'll 
•evindirecek bir alamettir . Bu , 
yalınız ticaret ;sistominde kabul 
ettiğimiz ueul da değildir; iç pa· 
zarııı genişlemrsi ve artmasında 
görmeliyiz . 

Evvela ticaroıte sıkıntı , dar 
lık yğlla11 ile b:ı~lıyao konten -
jau usulu bu son sene içinde ~er
lır~lliğ'e doğru geııiş mikyHta 
çevirilmistir. Memlekete gir mes! 
Kootrııjann bağlı mal nıiktaıı 
çok ııalmıştır . Buna mıılıalıil 
kliıiakle denkleşme ile mtmle -
kf'te l(İrHek mıl miktarı çok 
aıtmı~l · r. ~u halde geni~ mik · 

ya~ta denkleşıneğe ıııiisait kilirink . 
tiearrtini takip ediyoruz . 

Genel koıııanjaıı ıııiktarııı• 
ı;ok nııltmı~ızdır. Y urı içinJe 
takip '. etti~oimiz iikonoıui ı-i ya•r
tiı.ılı• iı· pazarı gf'ııi~letınege- ~n 
lışıvoruı. · Jç pazaıııı geni~lrnı•·i 
Rrnai program te~iriyl• rnlanda~ · 
lar için iqtifadeli hır anıii olu ... ık 
tır. 

Smııi proğraıu hakkında ge 
çtn sene yük~ek katınızde yapı 

- Geri•i ikinci flrtikte 

Güzel •. 
Şarımız P. T. T, bış çevirgen · 

liginden şu lı.van<; nrici yazıyı al 
Jık . 

"13 12· 11 günleınel'li \C 309i 
sayılı g•zetenizin Dikkatler sütu · 
nonıla telrfoıı kl.vıızu baılıklı 

yazıyı gördüm . 
'\ ıpılacak öteki işler \e dü -

zPnlcr arasında çok gerekli oldu· 
guoa lıenim de iuaııcım olan te· 

1 lefon kıla' uzunuıı da yapılacak 
bu eksikltıtimizin bitirilmesine ça 
lı~ıla<'ağını aygılarımla bildirııim,, 

l.laş çevirgtn 
il Gorgey 

Boş yere h ırcama ve har
cıyacaksan yerli malı al l ( nivcrsiıe \tatilrk Enstitli 

ıoda açılacaktır . 1 

Paranı! 

·~----------------------~------------'------------·----,_. 

''Ak günler" 
Halkel'iuıiz "Ak günler., adlı 

gazetesini Adaııanıo kurtuluş bay· 

ramı günü olan 5 ikinci kinnn· 

da çıkarmaya başlayacaktır. 

Bu gazetenin idaresi için ku 

rııhn htyetiıı içinde şehrin çok 

dtğcrli ve bilğili gençleri vardır. 

Akgünler gazı tesi okuyup yaz

ması az olanlarla , köylerimizin 

bilgileriııi al'tıracak bir halk ga
zetesi olacaktır . 

Köylrrcl e parasız dağıtılacak 

olııı bn gazetenin fehır ve kasa· 

balarıla "atışı da günlük gazelr ler 

fıy•tından çok aşağı olacaktır. 

Soysıl •e ulusal kuııımlarımı· 

mızıu Iıu gazeteye rtklam w i 
!anlarını .ermek suretile , Ak 

günlerin yapacağı büyük ve ha -

yırlı işe oıt•k "yardım yolunda 

giisterdiklrri atılı§lar, öAmt ·e de 
ger biı yöııJedir. 

Bayanlarımız 

C. H. Fırkasına yazıl
mağa başladılar 

Kadınlarımıza saylav f'eçnıek "' 
oeçilmek öneoini verrn ytni ya••daıı 
eon .. , ikinci müoıebip ve sayla' 
olalıilmck için lıny•nlarııuızın m. 
önce Cumburiyeı Halk Fırka ın:ı 
yuzıln11ları g•reklroiyor dnnektir . 

Şimdiyedck bu işi yapomaoıı~ 
olan lıuyaolarımızın da artık bundan 
~onra hu gı·r«kli lıülı.iinıü göıdt'ıı 
uzak tııtmıyacaklarına kü ,iiııı Nmrk 
i!\lt"ıniyoruz . 

Llo•un bütün işlcrind,. 'r. lıü 
küuılerınde erkekle kadın ar.•ııııl• 
Li ll)'ırı oeçiyi kaldıran l•ii}'ük dı'\· 
riın perfimiıin iinlii lın)'r&ı/?ı ·ultıotla 
hayıu1lorırnızın yurt ulu!o\U iılcrinfl, 
••rkPkler gibi , daha do,!!rusu nkrk 
lerdtn de ii•<iin hlr v•rlık l(Ü•ltrmı· 
leriııi lwklruırk vr giirıııek büıüıı 

Fırkalı yurlla~lar Ja deriu bir kıvanç 
·aratacaktır . 

l• ırka koyoeLlarıudao öğrenıli~i 
ınizr ~öre kadınlarımız bu ujtıırlu 
yold• da umduğumuz gihi lıız al
ruağa başlamı~lardır . 

~------------------------------·-----------
Bayanlarımzın saylavlığı 

C. H. F. Genel katibi Recep Peker fırka 
kurumlarına özlü bir yayım gönderdi 

C. H. F. Ucııcl lıdlibl 
Uecep l'l'ker 

Ankara : 12 ( AA )- C. 11. F 
Genrl kitihi U. R,cep Peker ka· 

dınlarımızıo saylav ıeçimine gir • 
meleıi müıııır lıetile Fırkı teıki · 

litıoa a~ağıdaki tamimi gönder -
IDİ!ılİr . 

Kadınlarımızın saylav st'Çi -
miar girmeleri s•ya~ı çıkınca fır· 

kamızı yeoi vazifeler ılii~iiyor . 

Seçim iki der.reli olunca ikinci 
miintelıiplrr aresınıla da kadın -

larınuzın bulunmaları lilzımJır . 

Fırka ııiz•mna mesi Fırka dıtmda 
yıırtda~lara rey ver~nlPrin cezıı • 

yoklama zamanı gelmeden ikinci 
mliotehip olacık kaılıolarımızı 

Fırka üyesi sıfatını kazanını 
olsunlar . 

İyi vuıflı kadın üyelerinin 
utmasile fırkamız hem şerefle -

necek ve hem de kuvvetlenel'tk· 
tir . 

Bir yandeıı saylav srçimi lw 
zırlıkları üte yandan fırka kon· 

gre !eri sebebi le teşkilatımızın ~oı.. 
i~ler kaı~ sıııda olduğu bu sırada 

[,adın arkada~larımızıu aı tırılmn· 
11 i§in de çok miilıimdır; bu iş 
ayrı<'n dıkkatli emekli ve metot

lu lıir çalı~mı ister herhaldr yal 
ııız hir kaç yıl mümkün olduıı;ıı 
kadar çok kadın fırkanın ikiııri 
miiııtehip list•~iue girmelidir. 

S:1n heleılıye seçimine ııishe 
ı, ıı az kedm üye s çilme~i fırka 
mrıktziııe !,'ok üzüntü ıcrıııiştir. 

Bız ka lınlara Höıdo lıir Ret;ırn bak 
kı vermek iı;iıı değil erkek arka 
ıla~lan g:hi a•hoılan yük~ek olaıı 
Türl, kadınını pt•k •amimi olaıak 
ılcvlrı idaır•iıw iştirak ettirmek 
için hıı yola !(İnlik. Halk evleri 
ııiu zateb Bt<;im lıakkile alakalı 

olmıyan ulusal ı;alı§malarda da 
kadınlara \'erıliğinıiz yer dardır. 

Kıdmları yalnız dnıım edi..i 
ıleyil çalıgıcı olarak halk evleri 

hayatına yığrn laı la iştirak ettirme. 
nıiz lazımdır . Bugiinlerde bütün 

teşkilatın lıird en çalışarak kadm. 
laıı fırka i9in~ alm•k yolunda ge· 

nel hareket y•pılmasını ve kayıt 
işlHioio çabıklaştırılmasım, ko
layl~ıtırılmasını dilerim. 

Cb. F. Kitibi umumiai 

r -~ 
Oruçta 

Kurun bildiren 

Jaodırılma~ıııı eöyler . Bu!(ün güneş 6,16 da doğa<'ak, 
l.lu hale giire kadın yurtd•~ - iığle ezanı 1 J, 17 ıle, ikindi J.I, 

lamı ~imd.ılen f rkıya kaytlaıı 22 de, akşam 16.35 tr, yatsı 18,9 
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Ankarada tutum yedi günü açılırken ~=~~· Can alacak yerine par

mağımı basıyorum 1 
Yazan : Can Sargut 1 

Oğullarının, k alı yumruğu çe· 
nelerini dağıtm dao: sivrı kaması, 
gögüslerini deşmeden ve titrek 
parmak! rı gır ti klarıoa sarılma · 

dan; hen yalnız, babal rm ve ana 
lann , sadece CRn alacak yerlerine 
parmağımı hasse ğım ... Parma- 1 
ğım anıktır ve babaların cao alacak 
paraları gözlerimin önünde serili 1 
yatıyor . lçim irkilerek yüzümü 

1 

döndürüyor; gazetelerden fu par
çalan okuyorum ... 

" Silifkenio ... k zasıodan .... 
oğlu .... babasıo1n 9000 liraeıaı 
çalarak kactı 1 b bası sokaklarda 
her gördüğüne oğlunu sormakta 
ve oğlan evimi yıkhn , diye dizini ( 
dövmektedir .. 

8. kazasının Balyemez köylhı
den iki Benek oğlu Uç benek y~di 
yaşında bir kızı d ğa göHirmüş . 
Önce ..... den sonra başını bir kil 
tüğün üstüne koyarak , balta ile 
gövdesinden ayumıştır . . .. tutul
muştur • 

Yedi sekiz yaşlarında üç yu 
murcek .... mahallesinde kömesten 
tavuk çalarken yakalaomı ; kara 
gola götürülmü~lerdir. Geceyi ka
ragolda geçirmişler , sababl yin 
evlerine götürülmliılerdir . 

On sekiz yirmi y şiarında dört 
delikanlı çıkmaz okak mahallesin· 
de bir evde kumar oynarken ara
larmda kavga çıkmıt , ( Çok yer) 
ile Hayta ağn yeralıdır . Aralarına 
giren Cingöz olmuştur. ,, 

Bir z eski, günü epice geçmiş 
bir gazeteden şunu beraber oku· 
yahm; 

" Bir cineet : .... yüksek mek 
tehi talebesinden ... efendi saba 
hın aat beşinde ... sokağıııda Ma· 
rika ! .. Marika 1. diye haykırırken 
bulunmuş , tahkikat netic~sinde 
bu efendinin barda çalışan Rus 
kızı Marika ile aylarclanberl bera 
ber yaşadıkları , Eroin çektikleri . 
efendinin parası tükenioce sokaia 
atıldığı anlaşılmı tır . . .. efendi 
çıldum.ış, timarhaneye kaldırılmış 
tir . 

* * * '' Adananın ... Mahalleılndeu 

falan mektep talebesinden fal in 
oğlu falan , ötedeoberi işkilli oldu· 
ğu falancayı dört ;kurşunla öldOr
mü tür ... ,. 

"' "' Başınız ağrıdı , mideniz bu· 
landı mi ? Ben içi gören bir göz
le , buru an yüzünüze . karnrnızııı 
kımıldayışına bakıyorumda !. and 
içerim ki benim isteğim bir par· 
çı bile eksilmedi . 

Ôoümde cilt çilt terbiye kitap. 
rarı yığılı .. Şu içi yak n derdin 
emini arıyorum bu kitaplardan .. 

Doğunun , b hoın terbiye bil· 
ginleri bana klavuz oluyorlar. Biri 
diyor ki : 

« Çocuğun beyni bir balmu· 
mu gibidir !. >~ başkcı biri " çocu 
ğun beyni kazılmamış . Lekesiz 
bir kiğıt aabifesi gibidir • " diyor. 
diğer biri de 11 çocuğurı kafası bir 
fotoğraf makinesi gibidir ; Opjek· 
tifi gözleri ve kulaklandır !. diyor. 

Voy 1 o kimselere ki .. Bu , 
bal mumuna sille tokatla şakil ver· 
meğe , temiz sahifelere küfürler 
yazmağa çalışıyorlar . Fotoğraf 

makinesini gezgin iki ayak üstün
de, sokağa alıvererek facia film· 
lcri çektiriyorlar!. Fincio Bav öpü 
şü , Tıngetoouo Mariyi kaçırııı 
filime alanı}Or 1 Filim bitiyor. 
Makine tersine işleyip çözüldüğü 
gün oa , babadan başka müşte· 
risi yoktur . 

Ben cc çocuğumu mektebe ver
dim . Kulağım dinlendi bi.raz 1 • 
diyen babalara , analara derimki : 

Yalnız okutucunun çalışışı bu 
çocuku temiz yetiştiremiyor 1 24 
saatin 19 saatinde çocuğunun ba· 
şıru gözü o den ırağ itme J Sesi ku · 
lağıma duymadıiı yerden ıelme · 
sin 1 1 

lacaktır, düşünülüyor, diye söy

lediğim sözl~r bu :sene temel at
ma ve tahakkuk alanına getirme 
suretile ileri bir safhadadır. Şi. 
şe fabrıkasıııuı temelini attık; 
bu yaz işliyectğini umuyoruz. sa 
nayi proğrammın ba§langıcı 934 
meli senesini kabul etmittik; 935 
mali eoP.Sİ için şiş~ fahrıkasını 
açmış olacağız. 

Pamuklu için İstınbulda Ba
kırköy fabrık sına •çtık , önü · 
müzdeki ilk baharda Kayseri ku· 
rumun da açaceğız . Ereglideki 
fabrıkanm temelini attık, önü -
müzdeki yıl işlemeye hı~lıyıcak 
Önümüzdeki yazda Nazillideki di 
ğer büyük fabrıka ile Malatyada 
kurulacak fahrıkanın ve Bursada 
KANGARM fabrıkasının temel
lerini atmağa çalışacağız . Hu
lasa 934 . 36 seneleri içinde be~ 
senelik sanayi proğramının bü
yük bir kısmı tahakkuk edecek· 
tir. Demir sanayinini o esasları 

şimdiden geniş mikyaata tatbik 
edilmekte planları yapılmakta 
dır. Önümüzdeki yaz mevsimine 
temelleri atılacaktır. 

Kağıt f abrıkası yazın işi emeğe 
başlıyacaktır, seramih, kendir, sa. 
nayiinin öoümüzdeki yaz etütle 
leri bitirilecek ve ite haılanmış 
olacaktır. En sonra kimya sana. 
yii kalıyor. 

Bunlardan başka olan bütün 
sanayi fabrıkılarınıo temelleri ve 
işletilmeleri herkesin anlıyacağı 

ve göreceği bir derecede ilerle· 
miştir . İlk maddelerimizin ken
di fabrıkalanmıza ve kurumlau· 
mızda işlenecek bir vaziyet alma 
sı tabii çok faydalı ve hayırlı o 
laral.: fiyatlar üzerinde yükıelti

ci tesirini göstermektedir. Ken· 
di mahsüllerimiziu dahilde alıcısı 
ve oou değerleştirici mü~terisi ol· 
mık ilk maddelerimizin hariç 
ı;atış fiyatların ela kıymetlendirir. 
görüyürıunuzki memleketin öko 
nomik durumunu düzeltmek ve 
yükseltmek için hem dııarı iıl•
ri hem içeri İ§leri için ayrı ayrı 

tedbirler almak ve lıu tedbirleri 
yakuıhk, kar!iılık ve uygunluk bu
lundurmak gerektir. 

.Bütün dünyanın darhk için
de buuaJclığı ve hastalıktan kur 
tulmak iyiliğe dönmek alametle· 
ri dünyanın her tarafında iyice 
belirmediği zamanlarda Cumhu
riyat Türkiyesinde ökoııomik ıal· 
gınıo gözle göriinür bir şekilde 

fark gö termesi; Cumhuriyet öko 
nomik politikasınm esaslı bir 
muvaffakiyetidir. 

Sürekli .Ikışrar. 
Bu ökonomik öylemede va

tandaşların vazifeleri ve çalııma 
istikametleri çok genişlediğini ., e 
çok elıemmiyetlendirildiğini ayra
ca zikretmiyelim· 

.Arkadışlar! 
Bir çok memleketler mahsul 

[erini , ğerek fabrıka ve gerek 
toprak mahsullerini stok 
halinde görmekten, malları satıl· 
mıyarak ellerinde brakmış olmak 
tan çok Pıkıntı içindedirler .. am • 
ma size ben rankam üzerinde tıöy · 

· leyebilirimki ; bugün yetiştirdi -
gimiz mahsullerden elimizde bı 
rakmış hiç bir şey olmadıktan 
haıka ilerde yetiştireccklcrimiz

den 14 milyon liralık bir mikta· 
rın satmhk için müşterimiz, ka 
pımızda hekler vaziyetteyi1, .• Ya· 
ni biz ilerde yeti~ecek mallarımı 
mızı satmak için şimdiden mü 
him bir miktarda baglanmı~ bu
lunuyoruz . .Bu mahsul ye;:tiştiri-

Fotoğraf makin~si işlemekte · 
dir ve bal mumu dört yandan sı
kıştırılıyor 1 sokak yağmurlu , or
talık çamurlu olabilir . Korkarım J 

ki lekesiz katıtlar gizlenmektedir. 

-----... • ------- .. . ıl biitUO 
Önüoıüzdck• Y. a,,~ - Birinci firiklen arlan -

ciler için çok teıvik edici ve çok 1 
ehemmiyet verilmesi~lazım gelen 1 
bir vaziyettedır. Ayni zemanda ı 
ool r için çok çalışma ve çok ye
ti§tirme ıcabettireo bir vaziyet • 
tedir. 

Cumhuriyet hükumet fabrika
larında ve tarlılarmda çok mahıul 
yetiıtirme ibtiyacıodadır. Hükfı- 1 

melce ve ulusun uluıca , bütün 1 

gayretimizi kazanmak ve mahsul 
yeti§tirmelr, gayretimizi en ıoo iıo· 
kanlarına kadar , takatimizi ıarf
edip mahsul yetiştirmege çalışma· 
lıyız. Çahtmamm ökonomik aaha · 
da verimli olmamızı çok utırmak 
mecburiyetindeyiz . Bu seneki 
mahıullerdeu bahsederken tütün
den de bir iki kelime ile bahı~t
mezsem eksik kalır. Bu sene tütiio 
mabsulumuz geçen seneye nisbetle 
miktar olarak daha fazla de{ıildir. 
Hatta daha azdır denebilir. Fakat 
deger olarak elimize geçen para 
en çok tütün istihsal ettiğimiz sc 
nelerde elimize geçen paradan 
eksik değildir, fazladır . 

Bu gtçirdiiimiz yıl içinde mem
leketin mali nziyetinden de mem· 
nucıiyetle bahsedebiliriz. 

Devletin bUtcesi bu ıeae gerek 
memleket müdıfaası için ve gerek 
diger ihtiyatlar için , göze alınan 
maıraflarlı 175 milyoo liraya ka 
dar yükselmiştir . Şimdiye kadar 
hııineoin geliri ve tahsilatı bu 
bütcenin t•hakkuk edebileceğini 
emniyetle vait etmektedir. Zaten 
ökonomiki va ı:iyet alış veriş ve iç 
pazarının genişliği mahsullerin 
para rtmeai rakamlara müstenit 
olarak meydanda olduktaıı ıonra, 
vatandaıların borçlarını, hazineye 
ödeme kabiliyeti kendiliğinden ar 
tar; Fakat biz bunu hazinenin ken· 
di varidatını tıhsil etmek için ıQ.r 
dükü kola) lıklada rakam üzerinde 
ve gözle görerek anlıyoruz. 

Altı aylık tahsilatımızın yrküou 
90 milyonu geçmekt~dir ki 185 
milyon tahmin rttiğimiz varidata 
emniyetle anlıyabileeeğimizi tıh
min etmek hakikaten uygun bir 
söyleme olaraktır . 

Cumhuriyet m\!Ikez bank.ası
nın ort da altın mıktan bu sene 
zarfancfa da artmıştır. Geçt!n sene 
bu vakitler mevcut ıltın , ortada 
döacn tedaul etlen kağıt paraya 
nisbetlo , yüzde 15 tutuyordu . 
Bugün aldığım malümata ğöre bu 
miktar yüzde 1-5 çıkmıttır. 

Yüksek heyetinizce ve sizin 
vasıtanızla da bütün ulusca meç
hul değildir ki; bir çok memleket
lerde altın karşılığı bu kadar sene· 
lerde artmıyor ekıiliyor . Biz ka
nunen kağıt paralara henüz daha 
karşılık ilan etmediği~iz halde 
bugüu cumhuriyet merkez bınka· 
ıır-da birıkmekte olan altıolırımız 
artmaktadır ; Eger biz müub111ran 
altın biriktirmek , yani milletler 
arasındaki ahı veriıte mümküo ol
duğu kadaı az salto alarak çok 
satm!lk gibi dar bir dütünce ife 
hareket etseydik dahı çok altın 
biriktircbilirdik • Amma bix it 
hacmini , gerek ulu!ilar arası tica· 
rette, gerekse iç pazarda danltı· 
rak para bıriktirmeyi ökonomik 
bir kar saymıyoruz . 

Bizim politikamız bütün dün· 
yada alıt veritin geni§ olmuı bu 
nun için kolaylık göstermektedir. 
Aocak bu gUzeydedir ki , geçim 
ve uluslar ar111 ökonomik mUna 
sebetlrri dalıa kolay ve dıba rahat; 
olur ki ; buoul geu .. ı olarak göı j 

1 
terdiği faydalar daha çoktur. Bu 
nunla beraber •ltın ka,~ılığıoı 11· 

tırman1n bütün öhoııomik muhit , 
lerde yaratan vatandaşlar arasında j 
iyi bir ahenk , iyi bir muvazene 
işareti olarak kabul edileceğine 

şüphe yoktur . 
Arkada lar 1 

Milli paranm degeri üıerinde 
bu ufık hulaeadao ıonra bir iki 
fı3z ıöylemek isterim . Görüyorsu 
sunuı ki milli paranın degerioi 
tutmak içio blitOn şartlar mevcut· 
tur. Anlayışlmız ve siyasamız ola 
rak milli paranın deyerioi mut 
lak olarak muhafıza edtc,fıiz 11· 

la dilıünmesiae mahal vermiye· 
ceğiz . Bu ıerait içinde dilımesi 
için bizim düşmeıine karar ver
memiz lazımdır . Biz geçen ıcne
neler ıöylediğimiz gibi aala bu 
zihniyette deıiliz . Milli paramı· 
zln deyerini düıürmeye ihtiyaçla 
yoktur • Onun için gerek t111rruf 
erbabı gerek hariçten bizimle mu
amele y•panlar münasebette bu
lunanlar degeri aabit olarak mu· 
bafaza edilmui için kati karar İ· 

çiude huluo•n bir para it~ muame 
le yapmaktan memnundurlar ve 
memnun olacaklardır . Tasarruf 
erbabı için tasarruf yerlerine yap 
taracakları en emin para buğün 
Türk parasıdır. 

Arkadaşlar; 

Bu konuşmalanmı, bu sözle
rimi , dıt siyasal alanında bir iki 
görUıme ile tamamlamak . isterim 

Evvela uluslar arası \ı aziyeti 
bu ıon yal içinde. bezi günler çok 
gergin olmuştur ,diyebiliriz; ancak 
hu ıon güoler içinde uluslar ara
ıı havası gene gtrğinligioi ve 
şurada bunda patlıyacakmış gi
gösterdiği istiılat ları oldukca yu · 
muşatmıtllr . 

Garbi Avıupaoın son zaman · 
ludaki büyük meseleloriode amil· 
lerinin iıalıı ve aklı :nlimi ni
hayet Uste çıkarrrak büyük mtse · 
)eler uyaıulacık Cvc sulh lıavası 
içinde ballolnnacak bir istikame· 

te götürmü,tür. Bu:cemiytti ak· 
vamıo ıon bir kıç yıl içinde çok 
11raınhlaıa uğradıktan sonra bu 
ene , bütün insıniyete vereceği 

en kıymetli hediye addoluuabilir. 
Doğrudan doğruya Türkiyeye 

taalluk eden harici ıiyaaetc sıe 

lince: biz doğrudan doğruya Tür
kiyeye taalluk eden '.ağır lıir me -
sele içinde bulunmuyoruz . 

Bizim sulh havası için göster· 
diğimiz gaygu daha ziyade uluı · 
laı arasında Türkiyeden oldukça 
bulunan meselelerden dolayı dün 
yanın barış içinde yıııyışı bozul 
mısın eodişesindeodir. 

•ı oİan milli mUda{aa ma rafın, 
onun tabibi olao Türk milleti dai
ma ho, görecek ve sağlam tatma
ğa · çnlışacıktır . (alkışlar ) • 

İçeri siyasette bütün ülke em· 
niyet içinde ve dirlik içinde çalıı 
mağı devam ediyor . Yeni birce· 
miyet olmak için yurdun inkılap 
yolanda her yıl aldığı hımleler 

içinde bulundumuz senenin güzel 
eserleri de ayrıca ıüslenmif , ve 
geniıleamiftir . 

Büyük Millet Meclisinin son ka· 
tarı ile Türk cemiyeti daha çok 
yükselmiı •e dah• çok yükselme 
için yeni ıarllar temin edilmiıtir. 

Kadınlarımızın memleketin ida
resiode ıeçme ve ıeçilme hakkını 
alm• l rı yurdumuz için ayrıca bir 
geoitlik rahatlık ve yükselme 
temin edeceitne yüreiimizio için 
den samimi olarak kani bulunuyo· 
ruz . ( alkıılar ) . 

Arkadaılar: 
Türk vatandaşı bir noktayı 

hiç gözden kaçırmıdıo, çılıımak 
mecburiyetindedir . Yeni Tilrkiye
nin bizim dlişündüğümüz ve iste· 
diiimiz hedefe yükselmeıi ıçin 

blltün meselelerinin 1 bütün çalıt· 
ma istikımeılerinin aynı zamanda 
halledilmesi ve takip edilmesi la · 

zımdır . losaoın hayatında olduiu 
gilıi milletler yışayışıoda da mub · 
telif meseleler ballulunmak için 
birbirinin sırasını beklemazler 
ooun için Türkiyenio yükselme 

bayatın1 ökonomik sabada , milli 
müdafaa sıhuıoda , mali sahada, 
harici ıiyaset saballnda , ve dahili 
siyaset sahasında , hep beraber 
baıarılmnk , ınuvaffıkiy~t hede· 
fioe varmak içio tek çaredir . 

Ulu b .. yalıuıo hiç bir istika
meti ihmal kabul etmu bunlara 
ıöyleyiıim bu büyük milli işler 

arasında hepsinin kendi ihtiyacı 
kadar , kendi istediği kadar , ted
birinin ayoi bulunmasl lüzi'tumnu 
göstermek içindir . 

Görüyoruz ki Türk davası , 
Türk kurtuluı , ilerleyiş davası , 

her yıl yuı ttaılardaa yeni bir bam· 
le , yr.ni bir ıayret ve saraılmaz 
yeni bir inanma iıtemektcdir . 

Türkiye on , on iki senedenbeti 
göıterdiği gıtyretler gördüğUmüı, 

tecrubelr önümüzdeld scnder da· 
ha çok azim, gayre\ göstermek 

iktidırıodadır . Azim , gayret 
göstermek mecburi)etindedir . 

Yeııi tasarruf ve iklisrt haf· 
tasın.ı açarken gelece'< yıl bugün· 
lerde gtrek ökonomik , gerek si· 
yasal alanda yurdu deha yüksek 
daha ileri , olacağına as1a tered
düt etmeden emniyetle bakıyoruz. 
( tiddetli n sürekli alk11lar) . 

Türkiyenin vaziyeti komşular 
ile iyi mlinasebctleri komşularile 
yaptığı muahedeler bilhassa son 
yıl içinde hiitün memleketin mem· 

nuoiye&Je bayramını yaptığı bal· 
kaa anlaımıs• b:zim komşularla 
münaaebetlerimfa iyi hava içinde 
olgun bir hale getirmiştir. Ümit 
ediyoruzki bbim zihniyttimize ve 
takip tttiğimiz politikaya göre Bayın hikmet Coııker hanım~ 
komıularlı münasebetimiz gele . da artırmanın ne demek olduğu-
cek yıl içinde daha iyi bir istika . nu anlatan •fU öz Tüı kçe sayle· 
mette yÜrÜyÜcektir amma eğer YI söylemiştir • 
uluslar arası havası hu meml~ke- Blynolar ' baylar 1 
tin kendi harici siyasdini hüsnü Ulus soysallığa ıiyasasınırı bir 
niyetine uzaklaıma fıkrine oldu- çok değerli verimleıioi aldığımız 
ğu kadar millimüdafasın da is- şu sırada beşinci artırma ycdigü 
tinat ettirmesini 7Jlruri kılıyorsa nUne başlamıı bulunuyoruz . Kur-
bu bütün dünya polit!kasanın ta- tuluı savasında ulusculuk özlilğü-
bii ve zaruri bir neticesidir. ne bütüo ıcun budunlarmı şa 

TOrkiye bütüa memleketlere şırlan Türk, bugün ulusıl öko 
şamil olan müşterek bir kanaatın nomi tutmunda soysal yetgioli 
müşterek bir iotian ihtiyacı izinde gi göz kamaştıran bir parlaklık 
yilrümekten baıka bir şf'y yap- gösteriyor . Acunun dün ulusal 
mamaktadır. Biz bu istikamette. bugün de soysal yöndcm alkış· 
yine yüriiyeceğiz ... Dıkkatli bu· lıdığı Türle, gene o Türktür . 
Junmak yolundan ıyrılmıyacağız. Türklla ödüğii dcğişmemiş-
Ökonomik mali alında :olan in . tir . Uluıumuıuo bu özluğüoün 
kişnf uluslar arHında sulh fıkri belgrıi Cumhurluktur. Türk gc 
nin saglam bir temelde olmasına ne o Türk , ulus soysallığının 
mütevakkıftır ki. bu husu8ta tür- ayırtimt ökonomik olmasındadır. 
kiyein kendi ,knvveti en eroin ve- T•ş, ağaç, tuğla , kiıeı; , demır, j 
en müessir yardımcılardan biıi- yapı kireçlr.ridir ancık . Taş, ağaç 
sidir. tuğla kireç , demir , yığını , ev 

Sulhun iokılalııo ve ökonom ık dem~k dtğildir . Yepıçılauıı hep 
ıeniılemc.uin en iyi bir yardımcı · 1 si bu herccleri kullan1ra da orta· 

K· ııtır v , 
okullarının u • 1,ıı bl)11 rla;GJ » b 
bağlılnması kara • bOtçt ş 
oun için bıkııılık 1 k ol de 

b. fazla 1 
' hin liralık ır ııarıl> ~ 

Bakanlık ilk oklt 111 ııo Dk 
k• plaflv L 

yeni kuaat ~ti k ozeıt lOn 

deki yıla yctışıne ıy 

rılacaktır , ~ay 
. ·ııe 

birbırı "' 
ya çıkan :şter da ıı6 • utr 
mez ulus kurumu 1 c• I' *'ada 

d b~•' Ulus yapısın a 1 te Ah 
. d~ 0 dir · 1 Ay 

konomık uıe ~ • ıılot e 
"t'" ··d·· '·i Tuık ı·oe o uru ur a tile ı 

ıiyasal ök-onoıni te 1•rd 
maktadır • pJid• b lba 

Ulusu• ökOll~ . aıııi D aıı, 
ii 51Pl ~ • IU 

lığını tüm g r• bilt11esı b rau 
kullanarak çalıfl ı. 0ıdl 0 z 

. l varlı" ~ vcncı de aue IJİ' fıı' 
tıılamamalıdır · 1,rd 

ı al•D ı Y•rsı 
yaaal , soyaa. 1 ,rıd• dir 
gibi ökonoroık :r•iıı· So ~.ti~· 
verimli iıler yııp_ •• ,.r r tere 

. lı 1~ • it 
ne yetre vcrıın ıeJJf'' •ırıız 
ulusumuza yetre plık yij . gt z y 
denlu, yükıelaııf ' 01ıır tU rııı 
hPm de mutladlış 11 ' dir 

11111rıl 1 
Amacımız ya .k o B 

tiıtirmek, çok y•P;,, P 
1 

~•rl 
trr ; ulus bakıınıil. ıer' f ıııt 
en verimli olaO ıf G d, di 
teknikle sarılacağı'· .. , 

·ryo'I' 
öz değerimizi bı 1 ,cıırtd 
gelişi güzel kullall ak"r 
mak biıi tıaaDJ"[IJ 0ot~' 
d . . . kökel f' 
eğerımızı . ddıe11 , 

gelee olur lu bır i ·,i el rı 
çiode ulusun i ktt1iı 
yollarda iştetaıe dıi'"' 
ğiz , İçinde Y-" 0~o1' 
mi acunu par• 01111-' 
Tutumlu ola• . 

ktır · . ..ıf 
artırıyor deme tıo".:. 

Ancak bu •' ıo>'"" 
. . •k'p ldl 

verimıız bırı 1 eolt 
sal kurumlan gG~'' b" 
Çünkü bu kuru&O Jt ~ 
~u iibi gelecelı.te O'' 
ğıoıo yaııtaıııdıı· del~ 
ulusun varhğıoı~ 'fl ~ 

U esırıı alanlarda g r ··lç~tO' ~ı 
bırekm111 ile o oır 
mbi kendi başıtl• tJ4 

dB f varlıklar arasın kl•'ılJ ,, 
yoıuz . Bu orlı . 11 ~e 
sinde köklendlesı·dı'' 
gertklik ökon°pJ

1

90 • 

Bütün buolsrd &~0 

y 
1•ştir 
ltuılı 
llıak 
YUz 
boy la 
• o 
111 kta 
dır 

G 
la ay 
hııy 
Gide 
11/r 
Daya 
IJır in 

yardımı ile u(osı.ıo ıl~,J 
., ı tıC ,ı'-~ 

landa kıııanacag get } 
lığin ne denlu de çı~•' eşit 
diliğiuden ortsY' d,1rıl•'~ 
de lerlerneatıiŞ l.>ll Ô~ 
rını koruyaoıezl•' 'ı.ıl~f 
. l' - . d' k' ulu•a 1 gıo ıgı ır ı ıJ k 

• • Le. • l oısı.ıo tfl ,. 
ıçın ışıse . ''"ı "llusu 
insel duygularını eb;lı' l<arud 
nü kıvancım \'er ıııi 1

1
'f llı1 

Ulu al ök0 "
0

•. '
1 ~ 

'j"·rkU11 JI 
lürken her ~ 6,d' C 
değerlenmesin• g ~f ~arşı/\ 
yoruz. ıtııı ~ 

Ut si)'''ıt dt,ç 
uscu il ~.~ 

liği sılmtk değ t(ıf1 .ı 
d dır· rlJJ 

mek yolun. ~ r f''' t 
güne , bilgısıo ~cı1P11~0 
yınırea uluıta ırüllur 
en ülkülü , eJJ ıı 
kurabilır . 

1
., ııl"fJı 

T .. k kad111ı1.1 . sıı ( ur rı e) . 
rense! i~inde yt. ··t'p 

ç[JJh ,, 

kün yakın g~reıto" ·(ı~ı 
ulusun üzcl tU 111 ı ı 

k Tü k kadı:ıtO ,.t11' 
ra r 1,111 • ı" 
l:ışması ile bafltı90o11 

0r 
Cumburluğu. 0 bllııı~Lı) 
bütünleştiraJIŞ I 

Yurtteşlır rf'u"r~ırt~ .. ı .,,ı 
Y edigüUU jt11 

.. kli111 0'' konomik yu cıı g ~ 
1 d'" '"odiif et da ıa uıu . ({ifB>' ~,r 

dır Yetgiolık k' ~ 
• 1 et rt: 6~ 

göre ifac e ) · ~ .ı~t 
);eti ('"' 

rrtubıuel as nkiitıl 
insel (insanı) Y 
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Gagavuz şarkılan ( ŞAR s'Av ~nl~.~,ı, ) c H F 

00~~=~1;6~~.1.~~0~.~:.~ •• ~~~'.~~=~ .. : IŞarımızda saylav se9i- Lık maçları başlıyor 
lırı vardır ki , sayısı yirmi • ni içine alan bitiklerı ansına koy· mi işleri türeli ve dU-

bini f"çen oturanı içinde yüz· ı mut ve çıkarmııtır · Bu bütOnün zenli yUrUyor 
dokıanı 6ı Türkçe koouıur , bitikler adı : 
aklarında , pazarlarında ve l "Grobea,, der vollulitterııthr· · Fırka lu1naklarındaıı alının 

bıberler~ göre. defterlerin diiıen 
leri iti hitmit, ıayılabilecek k•·. 
dar ileridedir . 

.4yak topu baıkanltğından : 
14-12 934 Cuma günkO oyua

~Unlır1Dda biı Trakyalının dea Türkiaçhtn Stammeu dir. 
nuıuıundın beıaeo ayırdedit· Bil bütun içinde Motkofuo bit 
Jecek kadar tırlı 6z dilinizi tiii onuncu kıpılagıdır . 
Y•rıanıı . Bugün bitim ıtzımızda unu· 
Ba deditim yerle,, Sıliıtre , tulmuı olan bir ıakun deyimlerin 
trıkıo toprakları değildir. O Gagavuz ağzında yıııdıtı bu bi· 
ı lnrk elli köy geçersiniz t tiklerin gözden grçirilmrıiaden 
llltltıa Mtbmettcn Fatmadan anlııılmıktadır . 
tedeo bııka ıd duymıuıoız. * • * 
Anlatmak ıstedi~m kasaba iç bakauımazıa bundan bir ilci 

d · hafta 6nce , Aaa1urda ahnma-
1 sııin dilinizle konutao ad•· ı ları Cumhuriyet yurdlındırma 
ıdını sorduğunuz zaman, ya 

ın, yı Mibal, ya Topcu, ya ku· l ııyaa111am çerçevesi içinde ol· 
'•uı -kızismi- rihi birhiriae l dutunu •Öyledjii bu ıoydaşları · 
nıcmiyen karıddı aluııaız. mızclın on Coabef genç bugün 
A•- bizim mekt~pledmude okumakta •111 mıo aegimji çlkerken 
vıa•uz çobanın kavalıoı du- ve bir kaç aylıl& bir çahımıdao 

ao.,. lislerimbia ıon 11nıflrın llnız , hu bir Anadolu ıe1i-
G da .eye yBkeek mekteplerimizde 

... ecrnin ıeriniiiinde iki cler1leri alabU.cek kerteye gel 
llı ı temiz yapıb bir evin pen · 
reıind.-o aııa• bir ses duyar- meklediıler . 
ıı ' bu tlirkü Türk analannın 

1 Yıldınberi dudaklarından dO

N. Ulug 
- Ulus-

llledikleri türkllerdea biri· 

Bir Gagavuz delıkaah, •••l· 
1• Y•pııtıiı aab•Dtadın bir az 

•lenmek için bir ajacıa alba 
~i.ıılenirkf'n , oaun yerı ıen 

••Dı duyarsınız , bu da tam bir 
•dolu ıarkısıchr .. 
Yıllırdınberi ancak rom ... 

ttirilmek, Bulradaftııdmaık , 
•l•ıt.rılmık ve Yau.ulaftml· 

•le için üzerinde itlenen bu 
binler , Balkanlarda Tuna 

)lırında, Be11rahyı dığluında 
ovılı,.ada dilimizle konuı- ı 

lcta ve dilimizle haykırmakta- J 
r. 1 
Gı1ravuı köylerıode bugün hi· 

tayJenen fatkılırdıa bir kıçaaı 
''Yorurn . 
e gide usandım 

r me.ıeye dayandım 
Yandım ninem, dayandım 

r kız için al kanlara boya11-

Bir bıılrı türkü : 
" haııada uçarken 
"Ytıen lutlun be11i 
" pahamı bilirken 

pula aatın beni 
karot1uedın : 

dım 

" akıam konmuıum hana 

Aydın belediyesinin 
faaliyeti 

Aydm 12 (AA) - Belediye 
Aydın demiryolu duragını ansızın 
yoklama yaparak hir çok yük va· 
gonlarının ve tar.. aletlerinin öl· 
çiller yal8İIDa ~ olarak dam· 
galae~pı .... e zabit vara· 
kaat t......,_. &.uaıpınya mıh
k emeye verilecektir. 

Soy adı alanlar 

Şet.if oğullenadan Gazi mek· 
h bi okatanlııuıdl• Hilmi , kar. 
d"tleri Fevzi , S.tkı , Turan , ım
ca c;ocalr.larından Kut.eiyeci Mab· 
mut , Cabbar , Taraaa maliye me· 
murlarıadan Fikret , Çif~ Ahmet, 
•e He1e,in Nuri Maltıfa ( Ôzıoy) 
•Y..-•• almıılard11 . 

§ Bek~i it çeYirgeni Nıbit 
(( Yüce er » ıoy •dıoı almııtır • 

§ Kuımzadeler oymatı, «Bölgen» 
aoy adını ılmıılardrr . 1 

Son ıaylav aeçimi korahaı gö 
rP, 11ylav seçecek ve ıeçiJebi · 
lecek olan Türk kadınları f11ka· 
mıza Dye yazılmakta büyük bir 
aızu g6etermektedirler . Mtıraca· 
atlar rDnden güne çotılıyor. Tiirk / 
kıdınlerı f11ka llyui bulundukça 
bu kez ikinci müntebip ve say 
lav olabileceklerdir . 

§ Snylıv seçimi ıılrrife fırka 
ve fırka hllkümeti reisleı i el ve 
iı birliği içlnde çahımaktadır 
ler . 

Sayiav ıu çimi için meıktz pı
zardı~i ve nahieylerdel&i kadın 
nüfuıunu yazım İ§İ heman te· 
mamrn bitmiştir . Şimdi beledi
yede alta daktilo bu defterleri 
çojaltmakla uğraşıyor . 

15 - 12--934 çumarl~ıi günü 
ıaat onda belediye meclisi fev 
kalade bir toplantı yıpacak ve 
aaylav seçimi kanonuna göre bir 

teftiş heyeti seçecektir. Yazım def. 
lrrleri, tt:ftiş heyetine 16-12-
934 pazar gOoü teslim ~dilecek 
ve heyetin araıtırmasıadaa ieçe 
cektir . 

Şehir ve ocak kongra
Jeri bitti 

lar. 
l - saat 13 de Toroı spor -

Ad•aa ıpor. 
Orta Eri Hakkı Salih . 
2 - Saat ıs de Adana İdman 

Yurdu - Merain idman Yurdu. 
Orta Eri : Nfcati Sezici . 

* • • Atlelizm fl<Şkanlığmdan : 
Voleybol oyunları : 
- 1 Saat 10 da Adına spor -

Adarıı İdman Yurdu . 
2 - Sut 11 de Toros - Mer· 

Bin. 
Oyuu Eri : Halis Kadri 

Çukurova m ıntakası lik 
maçları başlıyor 

Bur6n saat 1 de şar ıtadyo 
muuda Adına ldman Yurdu ile 
Meuin İdmın Yurdu ve Toroı 
spor ile Adanı apor kulüpleri 
arasındaki Jik maçları yapılacak, 
mıçlıu gayet heyecanlı olacaktır . 

T oros sporun 

Senelik kurultayı 

Şırımız kulOplerindea Toroı 
sp<tr bugiin dördüncü yılının ku 
rultayına yapacaktır ., 

KulübU kuranların bepıi bu· 
aün ıaat ondı ku!Op evinde top· 
lanar•k !ttçen yılın hareketlerini 
ancak ve yeni yılıo çılııma ifhrini 

Adana ıebri mıb.Ue oc"ldarı koauıarak kulübe yeni çevirren-
konrreleri yürütülmektedir. Şim • feri seçeceklerdir . 
diyedek ıaatıd•ki ocaklar koarre· -----• .. 4mlll _ _., __ _ 

lerini b tirmiı ve idare heyetleri· 
ae adlan ya.11lı aıkadaşlar aeçil· 
mifUr: 
Sucuz.ade ocağuıa : 

İıa Şakir , Habip , Süleyman 
Strn , Abdurrahim , Süleyman . 
Çarıı ocağına : 

Tarai Ali Rııı , leerber AbduJ · 
lıb , tuhafiyeci Naci , kasap Muı 
taf ı , berber Ali . 
ESki lıamam ocağma : 

Kuddüıi, Ömer Ş&luü, Muıtafı 
Kadir. 
1arşı11 hamam ocağına : 

İırnail , RHim Vehbi , Abdul· 

Yitik ehliyetname 
Şof6rlök thllyetnamemi kay· 

hettim. Yeniıfni atacağımdan zayi 
ehliyetnomemin hükmü kalmadı
ğını ilAn edel'im. 4848 

Bortı 

Sat/ık cinko 
• 

Adana Ziraat bşnkası kar~ı-
sında bir kısmı hususi muhasebe · 
Jen diğer kısmı Sı:ıdtıUİa ve Nefı 
~ ren<lılerdcn kiraladığını arsalar 
üzerine koydur.muş olduğum çin 
koları hu k"rre sök\ürüp sataca-

' 

1 
s likten alııkmdır gözlerim 

kcına 
yeliş , ğlltl namı 

§ Avukat Zekeriya, 11 Koçak., 
k111p lımail " Demirel ,, , ıu İf· 
leri dıirtıi müdUrU " Lekmeo 11 

ıoy adlarım almıılardır . 

§ Silibcı Şaban oiulları" Puaat,, 
ıoy adını almıılardır . 1 

gani . 
Kayalıbağ ocağına : 

ğını<lan ıus ıı sahipleri çinkoları satın 
almak arzu eder lor se lJir haftaya ka 

dar muracnaUnra aksi takdirde haş 
kalarmıı sntacoğımı ilAn ederim . 

~ ! 
llllZ 

ıislıirıc uk/ı kam· 

Oütnrı ıulcısı : 
1111% 

lheni11 çiçeği , g6ktiı( yılclı;.ı, 
ruden ayrılmış bir kôrpe 

ku:u 
aıınuı babaıınw biricik kızı 
radır kaıları, gözleri hindi 

glizellik sana haklan ım 

Cenaıe ıarkuı : 
rııkl dağda bir 

illdl ? 

yuva yap · 
lım , 

l/ııva içinde yalnız yaltım 

1 
tun da yollara baktım, 
irim arıam gelir diye., 
:ırn babacığım gelir diye .. 
lırn , uluem, babam baktım, 
~- yıwama girip le yallım . 

1
' de ) eni tarlulardaa: 

ılryolu kızları 
'I' ~ 

llçıi de peglldlr 
111cla/ parvlı , 

§ Şaban ve oilu ziraat ba11lca11 
memurlarından Ali Riza11 GOrbüz,. 
ıc.>y adını almışlerdır . 

§ Poıtabne civarında bnber 
Mnstıafa N ııcı " Şölrçen ,, , kalfaaı 
Muıtafı , " Bayıp,, , kalf111 Mah· 
mut , •• Eı ao ,, ıoy nllarımı aJmıı· 
lardır. 

Trahomlu ilk mektepler ıağ· 
ilk memuru uri ve kardeıleri 
Keaan , Ahmet [ Ercan 1 soy ad · 
nı almıılardır. 

Trıhum mücadele memurla· 
rından Süleyman [ Canda.t 1 soy 
adını almııtır. 

__ Agfa filimlerinin __ 

Her çe,ittan, en ta
:relerini çok ucuz fi
yatla; 

Foto Coıku11da11 tedarik 
EDEBİLİRSİNİZ. 

Bekir Ktya, Yuauf Bekir , Ni 
yazi Boz . 

Vili1et içinde diğer bütün 
ocak ve nıbiyelerin kongrelui 
ile Dörtyol, 011maDiye ve Bahçe ... 
nin keza korıır•leri bitmiştir . 

Kozan kazı konrrrai bugla 
Felce ve Saimbeyli kaza koıaırui 
yarin batılıyacalc ve Ceyhan kaza 

kongrffi de önfimUzd~ki hafta fçin
de bitmiı olacılctır . 

Kan lconrreleri biter bitmeı 
vitt1et koaftttiae baılanıcaktır . 

HAklmlerimiz 

Kouıı mahkemesi azahğıı.a Burda 
müddei umumi 'muavini " Harun ,; 
Adana azalıAına Siirt müddei umu· 
miei " Mahmut ıayin edilmişleJdir . 

Daimi tıncümeo topland ı 
,,t t • • .,, 

Bugün öğledt-n önce Vali T. H. 
BaliHhn b.aıkaohgı -'tında duimi 
f'ncümeo toplınotııı . 1 

Baytar febwsi Att geldi 

4845 Yakubcnyeş 

ALFOP.\N.<.;RVAT - Tf 
-Liifenllıkkat buyurunuz.bu.ı 
sakallı re• bir alAmeti farikndır; 
Bu resmi letıyan madeni kutular 
içinde baş ve diş a~rıları nezle ve 

romatizma sancıları için çok müsek
kin ve faydah bir ile1ç olon ( Alfo· 
pan Owa\ > var-dır . 

1 lik kutusu 70, 6 lık kutusu 
40 ve J 2 lik kutusu 75 kuruştur. 

Her < czaaede bulunur. Başlıca 
tevzi vo satıı merkezi ( Yeni eczo-
netli r ) 4692 40 

ela b 1 Bulqık hayva• çorlırı içie Kar•llf l el dl ı ! •• 1 Mitil Ulllll llllRlllHlllU ıı11111111111111ıw.mıııııtıa 1"1lllllllUlılllll$ • ıııt.. k k 1 • 
f-1"' li ve mer '"" öy erıue l(İtmiı olan bay· llcüıli sevdalı · ,... bu gece nöbetçi l tor lebesl Adil Olgun geri dönmüı· "----·--------• 

llQ bir şey ı. aımadı ... 1 tur . Hizınetçi kadın 
'8•vuzlır için Türkçede bir · Eczane ..---------·--.... 
t~ Y•zı yokken . Ruı bıtgia· 1 1 • l:r 1 Lüks vapur yolcuları anıyor 

Foto Coşkun 

i 

• • • yayımı 

Cumhu1 iyet Halk Fırkası AdanH maha1Je ocak-
' larm•n kongre günleri ve yerleri aşağıya yazılmıştır. 

i l 
Her ocağa bağlı fırkalı arkadaşların kendi ocak· 

1 lan kongresi gün ve s ıı atte bulunmalarını di lfriz . 
l Ocaklar idare . ' 

llt·yetlerl 

l 
1 

j 

l 
1 

Ocıiıo adı: Koaıre gllaO : Saatı: Yeri 

İlk Kinun 20 Fırka Vilayet Bina,aı 
Nacuau " 14 " u 
Ulucımi n ıs )) • 
D6ıeme " 16 • )) 

Şah Muıtefı )) 17 • • 
Hınkurbu .. 18 • >) 

Çınarlı .. 19 • )) 

Seyhan • 20 )) .. 
Karııyılca • 21 • )) 

Mirzaçelebi • 22 )) • . 1 . 
Adana Borsası Muameleleri 

" - j 

PAMUK ve KOZA 

C 1 N S t 
Kilo Fiyatı 

Sarılan Mikdar En as En çok 
IC. s. ,;; /{. s. Kilo 

- Kapımah -== - ,.., 
pamuk: 

Piyasa parla~ı ,, 42 4.1 , 
Piyasa temizi ., 
iane 1 45 46 
iane il 
Eksprra 
Klulımt . 

. YAPACI 
Be!az 
Siyah 1 1 1 1 

ç 1G1 T 
Ekspres 
ianP. ' 

Yerli "Y e.mlik., .. "Tohumluk., 
' 

HUBUBAT 
Bu~day Kıbrıs 

Yerli -
•• 
" 

Men tane 
Area 
Faııulya ' 
Yulaf 1 

Deli et' < 

Kuş yf!mi ' 
.Keıeo tohumu -

Bakla 
Si um 

UN - Sılib Efendi 
.!:: ., - .. 

Dııı kırma ,. 
1 -

~ 
~u: !Simit .. 1 

a1 --... .. ~omhoriye• -- " ' .: ~ e. Dfls karma ., 
Alla -

" 
Liverpul Telgraflan Kambiyo ve Para 

10 / 12 I 1934 lı Baukımndan ahnmııur. 
Sanüın l'~ne 

Vadeli 
1 

6 77 [iret , 

llınmar.k Vıadt!li () 77 
Frank" Fransız,. 1 03 HHıt 
Sterlin "lnıili•,, 

Hint haıZlr 5 19 Dolar •• A 'm~rikan., 
Nevyork 12 52 '.Frank "lnicre,. 

Deli gönül 

Alsaray sinemasmda 
Seyircilerin •lkııhan arasmdA göeterilınektedir 

M ilmessillt>ri 

Mari bel 

Jan mora 

Oelecek pro~ram 

Lüks vapur yolcuları 
Türkçe filim 

Tutum yedigünü başladı 
. 

IC. 

ıo . 
50 
8 

~4 
1~2 

, 

-

, 

-

-
' 

-
·-

. 

S,4 
74 
)() 

3U 
2.5 
90 

Analar, babalar ynvrulnrın ı zıı birer /ş bankası kUfl'I· 

4839 
lr çok Y•zılar yazmışlard1r • İ Kala kep <'1' arrnt' 1 

t•tuzların dılltrirıe dair Moı- 1 M. Rifal t1CZarıesidir TUrkçe film Evde hiımet etmek için bir 

''m~ı·L · r - k 1 hiıme~ikadın annryor. Matbaa-} ~~~~~~--~-~-----------~-~-~ b_ •~mı, tınınmıt ur o- ..muııııııilllMll _ _____ ı"----------·--- · 
l\lldlof n ua muracaat.edilmeıi . C. , büUln Tar k ululllar1 · 1 

barası alanız ı 3- 6 
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S-;;,han defterdarlığından : icra dairesi ilinları Asri sinemanın fevkalade proğr 

Karyesi 

Bebeli 

Mevkii 

.\lalaz 
Kızboğan 

Mikdarı 
Uinsi Dönüm Müşterisi ismi 

Hamit oğlu Gani ağa 

)) 

)) 

)) 

• 

• 

• 
)) 

)) 

, 
,, 

" 
" 
" 
" 
" 
., 

" ,, 

" ,, 
,, 
,, 
,, 
" 
" 
" 

köyü önü 
Malaz 
Eğri göl 
Leylek 

Köy önü 
Leylek 

• 
Gemi ağzi 

Malaz 
, 
,, 

Eğri göl 
,, 

" Malaz 

. ' 
Yan gölü 
Malaz 

,, 

" 
" Yan gölü 

" 
,, 

" " Kuyuluk 
Eğri göl 

" ,, 
Malaz 
Yan gölü 

" ,, 

Tarla 1 ıo 
• 200 

.. 30 
» 1 ] o 
)) 60 
• 35 
l> 100 
)) 67 
)) 50 
)) 125 
, l IO 
)) 100 
• 50 
,, 50 
,, 40) 
,, 37) 

" 60) 
t: 60 
,, 126 

" 70 
" 70 

., 
,. 
" ,. 
" 
" ,, 
,, 

" 
" 

70 
25 
29 
45 
.t5 
35 
35 
96 
66 

ı 16 

,, ,, ., .. 26 
,, Göl yeri ,, J 07 
,. ., " ,, 107 
fJ ,, ,, ,. 132 
,, .talaz ,, 66 
.. Göl yeri ,, J 32 

" ,, " " 72 
,, ti ,, ,, 40 
" ., " ,, 96 
,, Kız boğan ,, 300 
•• Bahçe yolu ,, 180 
,, Bucak . , 70 

Hebeli Bucak ,, 150 

" " " 70 
,, Eğri göl ,. 90 
,, Malaz ,, 60 
" ,, ,, 125 
,. it " 70 
., " •. 50 
,, Leylek .. 100 
,, l< öy önü ,, 50 
,, Çatal yatak ,, 150 

Sırınsı Karyesi ,, 200 
Gemi sıra ,, 300 

Şeyh Murat karyesi .. 86 

Telli Sül&yman oglu Ahmet ve llü 
seyin çavuş. 

Koç A.li ağa 
Kartum Mahmut ağa 
Evdeci Ömer 
Avşar Ali ağa 
Halvacıdan Süloyman ağa 
Hüseyin oğlu Mustafa 
Hüseyin oğlu Recep 
Mehmet oğlu lbrohim 
Hüseyin oğlu Ali 
Hacı Hüseyin oğlu Hasan 
Kartum Mahmut ağa 
Balıkçı Hasan ağa 
Reslan ağa 

" " 
" " Bahçeden KAmil ağa 

Ali cizdan Maruf ağa 
Halvacıdan bakkal Dnrmut ağa 
Şahin ağa köyündı·n K:ı radeniıli 
Velı ağa 

ilacı KAınil efendi 
Bahçeden Abdil ağa 

Yusuf oğlu Mehmet ağu. 

İbrahim oğlu Yusuf 
Şeyh Yunus efendi 
Ali ciz vereseleri 
İbrahim oğlu Yunus 
Ali Cizdan Şeyh Yunus 
Kartum ~Jahmut oğa 

llalvocıdarı ,\Jehmet ağa 
Hüseyin oğlu Mustafa 
Bahçeden Zeynep eniş eniştesi Heşit 
~tehmet oğlu tat Gani 
Deli Hıtlır ağa 
Helvacıdan Mehmet ağa 
Ali ciz eniştesi Yunus 
Bahcedt!n Nasır ağa 

" 
,, ,, 

Helvacıdan Mehmet ağa 
Halvacıdan Ali ağa 
lsa Hacılı<lan kıllı Halil 
Şeyh Yunus oğa 
Kartum Mahmut ağa 
Kartum Mahmut ağa) 

" .. ,. ) 
Helvacıdan tlariyenin oğlu Ali 

" " ,, 
Helvacıdan kırmızı Ali 

,, Hacı Ahmet 
,, Mehmet Ali 

Süleyman oğlu Hamit ağa 
Hacı Emin 
Bekir 

" 

Hazineye ait yokarıda Cinı;i mikları ve şağilleri yazılı Larlaları ıcer
ları 2- 12-934 tarihinden 2- 12- 936 tarihine kadar 2 sene mü<l· 
detle ve 22-12 - 934 tarihine müeadif cumartesi günü öğleden sonru 
saat 14 de ihale edilmek üzere yirmi gün müddetle açık artırmağa çı
karıldığından taliplerin Milli EmlAk i<laresinA ırıür tt caatları ilan olunur. 

5~14 4812 

Sağlam 

Gayri menkul malların· etmelidir · 
2 -Artırmaya ittirAk ıçın yu. Büyük . edip 

açık artlrma ilanı karıda yazılı kıymetin % 7,5 nis· / rı 
d 1 h. B k « Piyer benova » mn lüyemui eserin< e 

Adana 1 ci icra dairesin en : l betinde pey veya mil i ır an a- .-_ 
Doıyıı No . 172 nın teminat mektubu tevdi edile- Selıbar yıldız " Biriget Helm ,, büyük artist •· JaoaPjelo " 

Açık artırma ile paraya çev- cektir . (124) 
rilecekfgayri menkulün ne olduğu: 3 - ipotek sahihi alacakhJarla 
Merhum avukat.Bekir Sıtlu B. ve- diğer sltkadarlarm ve irtifak hak-
reselerine izafetle oğulları Hikmet kı sahiplerinin gayri menkul üze. 
ve Nurettin beylerin vekili umu. rindeki haklarını hususile faiz ve 
mileri valideleri Münevver hanımın maarala dair olan iddialarını işbu 
Akarcalı Hnfız Hasım ve biraderi iltn tarihinden itibaren yirmi gün 
müteveffa Nuri beylerde alacakla içinde evrakı müsbitelerile birlikte 
rınılan dolayı ipotek edilen, Şa ta· memuriyetimize bildirmelori icap 
riki ı\m. Go.. Mc.ryem elyevm t1m- eder. Aksi holde hakları tapu si-
vali metrOko Şi. vakıf bahçesi C". cilile sabit olmadıkça satış bedeli-
Tariki has ile mıhsut· tapuca 2700 nin paylaımuından hariç kalırlar. 
arşın iodelmesaha 2 dönüm 569 -4 -Gö,sterilen günde artırmaya 
metre 987 arşın üzerinde mebni 1 ittirlk edenler artırma şarlname-
adet 60 beygirlik ocağiyle beraber •ini okumuş ve lüzumlu malt1mat 
gazolin motörü 1 değirmen taşı 1 almıı:ve hunları tamamen , kabul 
adet tiresmlsyonu ile beraber 6 etmiı ad ve itibar olunurlar. 
toplu silindir \'O 1 adet 24 at mos- 5 - 'fayin edilen zamanda gay-
ferlik buhur kQzanı t adet çift si · ri menkul Ü\~ defo bAğrılJıktan son ' 
lindirli ana kayışiylo ve santıfujilo ra en çok nrtırann ıhelo etlilir.An-
buhar makinesi ve 4 adet koza çe cak aıtıım& bedeli muhammen kıy-
virmesi 2 adot çiğit çevirmesi ve metin yüzde y<·tnıiş b~şini bulmaz 
27 kasnaklı trasmisyon ve kosnak· uya 88tış istiyeııin ulocnğına riiç
ları sandıklordıı 34 ad6l \~~rçır. tez ı hani olan diğer ı•lacaklılor bulu- I 
gı\hı vo t a<lt!t kırma. ınakrnesı ve , nup tn bedol bunların o gayri men· ı 
tıthtadan mamul 7 koza tav meğa- hul ile tl'min edilmiş alacuklarının 
zası 1 çevirme mağazası ve 25-30 mccmuundan fazlaya çıkınıızsa en 
metre mikaolık su deposu l racli· çok artıranm taahhüdü baki kalmak 
yatör ve şarka nazır 1 köşk ve tizero artırma on boş gün daha tAm

tahtani 1 yazıhane arkasında kA.r- dit edilerek ve 15 ci günü ayni 
gir 1 mağaza ve üstü çinko ilo ör· saattıı yapılacak artırmada , be -
tülü bir ardiye\ ve 1 balyalık ve hu- Jeli sutış isteyenin alacağına rüç
susi elektrik losisatı ha\'İ iso de hanı olan <liğer nla\!aklıların o gayri 
dinamosu hurda bir hal<lo olduğu menkul ile tPmin eJilmiş alııcııklorı 
çirçir vo değirmen fabrikası: Akar· mecmuuntlan f ızloya çıkmak şaıtile 
cıılı fabrikasiyle maruftur. ve 2 irıci artırmada (la kıymr·tİ mu-

Artırmanın yupılncnğı Y' r, gün, hamnıcnosinin yuzdo 75 ini bulma-
sarıt : 2004 numaralı kunun muci- <lığı takdirde 2280 Nu.lu kanunun 
hince 30 gün içinde gayri menku- 1 vo 2 inci ına<l<leleri nhkamıoe 
lün bulunduğu movki, moha1Jesi , tevfikan satışın 5 sene tecil ve her 
sokağı, numarası : Şabaniye ma- sene nihayetinde borcun maa faiz 
hallesinde yeni iıtasyon caddeıin · yüzde yirmisi ödenecektir. 
do ve tapun un mart 930 tarih ve 6 _ Gayri menkul kendiıine 
52 numarasında kayıtlı olduğu: ihale olunan kimse derhal veya 

Yeminli takdir oluoao kıymet : verilen mühlet içinde parayı ver· 
Fabrikanın bütün müştemilAtile mezae ihale kararı fesholunarak 
birlikte ( 18000 ) lira bedt>li ve kendisinden evvel en yüksek tek· 
kıymeti muhamminesini °lo 75 ni lifte bulunıın kimse arzetmiş olılu-
bulduğu takdirde 14-1-935 pn- ğu bedelle almağa razı olurıa ona, 
zartesi günü sao.t da bulmadığı rası olmaz veya bulunmazsa hemen 
halde J 5 gün temdidiyle 29-1- on beş gün müddetle artırmaya 
35 tarihinde ayni saatta Adana çıkarılıp en çok arhrana ihale edi-
icra dairesinde ihalesi icra kılına- lir. iki ihale arasındaki fark ve ge-
cağı . çen günler için % 5 ten hesap olu-

1 - İşbu gayri menkulün ar- nacak faiz ve diğer zararlar ayrıca 
tırma şartnamesi ilAn tnrihin • hükme hacet kal'llaksızın nıemu-
den itibaren numara ile riyetimizce alıcıdan tahsil olunur. 
1 inci icra daireıının muayyen Madde ( 133 ) 
numarosınıla herkesin görebilmesi Emvali gayri menkuloııin yu· ı 
için açıktır· llAnda yezılı olenlardan karıda gösteriltm tarihlerde Birinci 
fazla malumat almak istiyonler ,işbu icra memurluğu odasında işbu ihln 
şartnameye vo 172 dosya nu- ve gösterilen artırma şartnamesi 

marasile memuriyetimize müraca ot dairesinde s .. tılacağı ilan olunur. 

Yerli 
pamuk 

4847 

Tarsus belediye riyasetinden. 

Atlandit 
Filmini teı" 

akşamından itibareo pıaıb 13 Kiounu t:vv~l per§enıhe 

rilerine takdim eder • 

Filme illvetcn : Fevkalade eğlencell kO""' 

Cuma günü iki matine ikide1t~ 
Birinci matinede 

Kırık kanatlar 

Baskül isteyen 

Kilo 
300 
500 

1000 

Çat.ısı 

he pisi 
aaaç veY8 

demirden 

Yerli malı ölçüler nizamnamesine uygun olarak 

Ad 

İsteyen sipariş eder . it 
Adres : Abidin paşa caddesinde baskül yapau Mt19

" 

4842 2-6 

Müjde ! ! 
Yıl sonu olduğundan 

elektrik ev bakımı avndan 

lıkları ve avizeleri ş:mJ:y• 

kaı:lar görülmemiş ucuz -

luklıı s~tıyoruz .. 

o 

1 Karadonlar yasak oldu. Şimdiden 
pantolonlar1nızı yaptır1nız 1 

Makam camiinden İş bankası 
önüne kadar ve Ziraat bankası 
önünden dua tepe mektebine kadar 
" 4095 ,, lira bedeli keşifli bozuk 
yolların tamiri kapalı znrf usulile 
20 gün müddetle münakasaya çı
tarılmııtır. 1- inci kAnunun 19-
uncu çarşamba günü saat 14 do 
ihale edileceğinden talip olanların 
şartname? örneklerini belodiyomiz· 
dtıo aramaları ilAn ·oıunur.4828 

ıurıul 
Mevcudu azdır; çabuk 0 

Ziraat bankası Adana mensucat fabrikası 

Yerli 
Güzel 8ever~k giyeceğiniz • • 

iŞÇi 

1 Pantolonluk renkli kumaşları yapıyor 1 
Yerli 

Ucuz yapı 

1 Toptau 8811§ yeri : Fabrika 

Dagıoık ,, ,, : Kurttepelı Ahmet Süveydau zade ve sair <lükkaolar 1 
Bu. mlllırı bugün sergide görünüz . 

• kaçırmayınız ! 

Adana 

Belediye i 1 
10-14 1 

1 

Kaldırım değiştiriliyor 01.,o 
,---------------, 1 - llülıümrt binası öniind~n 1'eş Köprüye gide0 .Y, ıf 

Doktor I c Kaldırım » değiştirilmesi için ToprAkkole yakınındak' ~°' 
dan çıkarılacak • 110,000 l> taş k~palı zarfla .,kgiltıJl6Y; a•.ı'~ 

A M 1 k 1 Bu taşlar, otuz bet bin, otuz beş bin , kırk bin oJOlll klİ'i '' . e i olarak uyrı, ayrı müteahhitlere verilebileceği gibi jstc .ti 
1 

bir kişiye de ihale eJilebilir . b0ıeJ11 

idrar yollar1 hastahk· 
ları mütehassısı 

2 - Münakasa, 1-1-935 solı günü saat on beşte b 
meninJe yapılacaktır . yt.Ji 

3 - Talipler, ilk teminat olarak, teklıfterinio yüzıl~ı·rfet· •' . c~' _, 
Belsoukloğunu yeni usullırla j para olarak veya hır banka mektubu suretinde ver 11ıer 

pek çapuk ve kati surette tedavi 4 - Münakasa şartnamesi Fen ıloircsindedir. lsteY09/~3 
eyler. himnt alabilirler. 4829 10 14 -

1 ri~ 
• rırf 

Adres : Namıkkenuıl İlk mek- 1 Uaıul11 1 Nil 
tehi kerşısı . 4706 26-26 ;Udıflıel ~ 

Adana 'füt1' 
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