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Cuma gi.inii okullular bir ·gösteriş 
se :ama 

yaptılar 
• • 
Okonomi bakanının radyoda söylevi 

u günki ökonomi tutumumuz bir çok ulusları imrendi· 
recek biçimde en verimli ve en umutlu yolda yörüyor 1 

- -
Celal Bayar, söylevi arasında bir pinti hikayesi anlattı 

. ukua· 13 ( A ) - Ökono 
1111 bakanı ll. Ccl51 Bayar, bu ak· 
I•~. radyoda şu söyle'i Ö) le 
lbl§hr: 

llayunlar, Baylar ; 
. Aı tırım y~di gün münasebc 
lıyle mikrofon önünde sizler,., 
laygılı din it} icilerime hitab et 
~ek .. şerefini kazandıçım şu anda 
a 807: olarak hü) ük, küçük her r ıta'k:ı, lıer çağdaki;yurt çocuk-
•rı~ın bu mühim me' zmla göı;
t~rdıkleri uginlıği takdir ve se 
ıncJ ınmak islerim. 

par. Para da, hakiki rolfinde kal· 
makla de\ am tdcr. 1ıl i gelirin 
artıralmaaı, Milli Müdafaa bakı· 
manda lüzumlu kurumların tezel
den başarılması Hı imli, gÜ\ cmli, 

tMilJi lc§ebbü terin mm af fak iye· 
ti vatanperverlik tasarruf un müs· 
bet .. ekılde kalma11nı icahettiıir. 

Saylav 
Teftiş heyeti seçildi 

Dün şar meclisi fevkalftde bir 
toplantı yapmış ve yeni sayla' 
eçimiııdeki değişikliğe uygun 

o]arak lir teft'ş heyeti seçmişt!r. 
Bu be ete şunlar eçılmişıir: 

Rasim, İbrahim lJıbJ.n, Ali 
Yunus, ubri Çıtak, Hüseyin da· 
Daim, Jııa '.ıakir. 

Kanuna göre, hu heyete Vila 
yet Daimi füıcllmen üyeleri de 
girecektir. 

Heyet , dün saat ondörtte 
toplanmış 'e gelen def terleri 

gözden g,.~irmişıir. 8ugiin de 
.ô~lcdeu önce 'e sonra toplanıp 
hükümünü başarmığa çalışacak 
tır. 

Cuma günkü gösteriş 
Tutum yedi günü bütün okullan
mızın şan dolaşmalarile kutlandı 

Tutum yedi gününün üçüncü 
günü dolaysiJc Cuma günü arı· 
mııda bii) Uk bir okullar geçidi 
ve gösterişi yapılmıştır . Öğleden 
sonra saat 13 5 da çok düzgün 
bir biçimde ve çocuklarımızın 
alayının elindo bu tutum yedi 
gününiin özeni anlatan yaftalar 
olarak büyllk caddeler dolaşılmış 
\C ulusumuzun öz, nli ılkıtları 

toplanalmıştır . 
Bu alay Uelcdiye önünü gc . 

l'occ ccatihe) ilkı mektebi be· 
şinci sınıf oknyucularındau 209 
sayılı Sevim , Belediye halko -
nuodan çok güzel ve çok alkı .. 
Janın bir söyJn söylP.miştir . 

znn üzel ve güclü varlığı onbir 
seııc gibi çok kısa bir zamanda 
devrimimizi hedefine vardnmıı 
ve ökonomi yolunda da hüyilk 
adımlar atmıtdır . işte her tlir
kün ve ber Türk yavrusunun ya 
pncağı ilk iş lcazandıiı paranın 
bir paıçı ı'll artırmık, her şeyde 
yerli malı aramaktır . Çünkü ka· 
zanılan paranın bir kısmıoı artır· 
masını bilmeyen , aynı zamanda 
kendi varlığı ile vücuda getirdiği 
her haogi bir mala kıymet ver -
mede geciken bır insan , bir aile 
hatta bir ulus göntçle d"ğil , 
ölilmle lcarşılaşmıı huluomozmı? 

Parı bi ikdirmek için bütüu 
aluıça çalıştığımı biliyorsunuz. 

u. çılıımanao netictşini rakam 
ölçmek i taıJim gürdüm ki 932 · e . . ' Celdl Bayar 

(Müsbet ta arruf, milli bir , azi. 
fedir. Tasarrufun araclıE;rı. istedi· 
gi 1,'.lrnik şarllarmı biliriz: Ut:
jinıde istikrar, para kıymetinde 
istikrar, idarede istikrar, verimli 
\'e güvemli iı abası; bunlar siya· 
eal bünyemizde } aş11yan kuv\ et 
ten baıka bir §ey midir? 

O halde haydi yurttaı1mr 1 
brp beraber iı baıını harici ti
ca ıet politikamııı hı oka bir za
man da ıBylemiıtim . Mılımııı a
lanın malını ılmılc11 timdiye ka 
dır yiltüıtüğOmllz bu uluHI öko
nomik düsturumuz üzerinde isrır 
la durıcığiz . 

Ülkemizde 
Ökonomi artırma 

yedi günU 

Sevimin , bu söyle\!ini mek -
tebının bış okutanı Ahdurralımııı 
Alp dözeolemiş ve kendisine öğ
retmiıtir . 

İşte ; mem1eketimızin her ta • 
rafında yapılın sergileL' gösteri -
yor ki Tür klln kafi derecede 
Yünlü, Pamuklu, İpekli kumaı 
lan , Köselesi , Buğdayı , Mey -
vesi , Şekeri velh11sıl her §eyi , 
her şeyi vardır . Buolano karşı · 
sında her Türkün birinci vezi · 
fesi yerliliğı saymak ve koru -
maktır . 

.
1 

uç mılyondan ibaret olan 
1 li taaarruf hesaplarının yekli· 

ll 1933 sonuada 73 milyona çık
l ııtır. Bence, mrmleketin ban 
•laumızda biriken parast. sade 

• bundan ibıret değildir. Cori 
tıapJ1ra hillısı~sa küçük ··aıi be 
pları göz gezdirmek lizımdır. 
u takdirde 1933 ıouundalı;:i uJu· 

.. ,) k"dl hıemioi gerıi§lcteu ge
lllc\ duat tutarı 191 mtJyon· 

n ftstUadür. 

. 1 Gökıümüzü kıvaçla kabartan 
ı le-tim' . "k .. I .. ızıo o ooomik erginliği 
al~Qsteren bu milyonlar. her 

e gelecek senelerde de &)Dı 
Joı yolda hız alacaklardır. 

liilbakika mrmleket bakımın· 
•n pa a L' 'k · · r 111 tumenın tam ouu-
k Uıeriude kalınaJ.ifmesi için, bi· 

Bir pintinin hikayesini hepi 
bilirsiniz. Eline gcıçeıı her a1tJn 
linyı yıkar, güne,.e gö terdiktcQ 
sonr•: 

"- Görüp göreceğia görece 
ğün yüzO budur. eni nıliehhet 
kUrt'ğc mahkum ettim." 

Cli) erek çömleğe atar mı§. Bu 
çeşit para biriktirme, iptidai bir 
zihniyetin ifadesidir ,1butgimhk
lır, meml~ketin sen et istihsal 
'asıta ve menbalarıaı kurtarmak 
hr. 

Cemi} eı ôkononıisi bir maki· 
neye br.ozer. Bnnda para, çark 
Jarın dönmc~ir.i kola} Jaıtırao yağ 
gi hidir. Y •g•n taşkınlığı makine· 
yi de, iıtibsali d~ bozar. Dunu en· 
flazyoua Lnzetebiliriz. Azlığı ise 

di§leri s andır, makinenin biis· 
bütün durma ına bile br.p ola 

Tediyat mOvuenemiıi ve pa
ramızın istikrar vaziyetini kohı
mak , yeni sanayiimizi himaye 
etmek ve sanayilttmemiıi kolay
lıştumak, gOmrlik tarifesi hari· 
cinde ea ziyade müsadeye mu 
bar millet kaideaini a.ıutlılc ıek· 
linde kabul etmemek .. Konten 
jao tatbikatımız , ticaret anlat· 
ma politikamız bu ana hatları gilt· 
mektedir ve gUdrcektir . Bu 18· 

) ede şimdiden elde ettiğimiz ne
ticeleri ıöyliyebilirim . 

Muj-la : ] i (A.A) - Ökonomi 
artırma bahası dündeoberi başla 
mııtar. Birikdirmc kurumunun yol· 
ladığı resimler kurumlara okulla· 
ra ve her yere daaitıldı . Bugün 
öjledı•o ıonra ikinci okuUar ufak 
cocuklarımızı yönünden müaame-
"' verildi. 

Afyon: 14 (A4) Ulusal öko 
nom! ve artırma hataa münase· 
betıle bngOn kendimizdf! yerli 
malları il doldurulmuş, arabalar 
halk ve okurlardan teıeklcUlctmif 
bir alay resmi geçit yapmı, ve 
bılkevinde toplanmalar olmnş 
tur . 

öylev ı§Udur : 
Saygı d,.ğer yurtdaşl1r1m ! 
Tarih yapın tarihi olan ulus· 

lar ilk dda biz Türklerin tarihi· 
ni okumalıdır . Tarihi bilrnler 
ve tarih okuyanlar a-örmü§ler -
tlir ki Avrupa, aaya hatta hütüa 
acun medeniyetinin femelini biz 
kurduk . Hunu ; biç bir ulus in · 
kir edemez . Çiiolcü hiç bir ulu
fllun tarihi tarihimiz kadar kök.lü 
ve olgun olmadığı gibi tarıhin 

her bölümünde de utkular yarat 
m1ş halla asri yıla •ığ<lırmıı bir 
ulusuz . Zira onbir senelik Cüm 
huriyet bölllmünde kuvvrtle ba 
şudığımız yüksek ve eoıiz dev
rimimiz bütün acuna örnek ol • 
muştur . 

Acuna eşi gelmemit olan ulu 
Atatürk lln öndeıliği ; uluıumu . 

Ey yarının Cümburiyet koru· 
culırı ! Yerli malı kullanallm , 
P•rayı tutalım , Parasız kalma · 
yalım. 

Varolsun Atat6rk ümUz ! Ya -
şasın ulusum•1z ! 

Sevim , bunu söyledikten soara 
balkondan ayrılmış ve gösteriı 
alayı , yolunu güderek tutum haf· 
tasının özeni canlandırmıştır . 

• • * 
Cuma olmak dolayr!ile şar. 

daılaumız Yerli mallar ıerıisioi 
grzmi§ . Gicr- de saat 19, S de 
Davvullu, Zıırnah ikincj bir gös 
teri§ yapılmıttır . 1 

en paralar ıu iş ıha ıaa, ietılı 
~abasını, iymar flahasına geç 
aı lazımdır. Hu geçmiye delii 

t edecek milesl!eıeler şüphesiz 

bilir EnflıS)Oo, deflneyon her 
fki i de birbirinden kötüdürı 

1 - Tedi)at mOvaz~uuinin 
en mühim U'lsuru olan ticaret 
mu\ azcnemiz eze len beri açıkla ka 
panırdı . Açık bugila temamen 
önlenmiıhr . 

Konya: 14 (A. A.) - Düa ak 
Ş&m Halkevinde Ökouomi \!C yerli 
mallar içirı bir söylev dinlendi, 
bugun de esnaf kurumuaun ve 
söylevlevle verildikten sonra Atı· 
ıürkün heykeline gidilmiş \'e bir 
J;fçit )ıpılmıgtır. 

---~------··-------~~-

Ork bankalarıd1r. 
Üöyle yııpılmı) acak olur a 

enıltket 11netini memleket a. 
Yhioe hıpi olur ki, lmnuu ma· 
•ı tam deflasyor dur. 

sıl hüner ortasını müıbet şekilde 
bulmakhr. 

Pek çsk memleketlerde kim-
2 - harici ticaretimirdeki se

nedeu seneye ve umumi buhran. 
dan doğma sUlıut niıbeti azal 
mıştır . Meıela 1931 de 1930 

- Gerisi ikinci firtikte -

Şanmızda 

Ulus topluluğuna 
konferanslar verildi 

e üzerinde-, çömleğiode para tut 
ıuaz. Bınkı ı 'ardır, ora}a }atı· ı 
r11; alacığını, ~ ereceğıni çekte ya· ________________ __.: 

foğla: 14 (A. A.) - Ökono 
aomi 'e biı ikdirme günUııden 
ötürii sabahleyin okulcukları yö 
oündr. ellerinde dilek kağıtlara 
old!ığn lıaMc kend'i dolaşmışlar· 
dır. 

l hı e\ imiz haftanın belli 
günleıinde ulusun toplu bulun-Atatürkün 

heykeli önünde 
- ... -.. ,,_ 

Arı kara l ı ( A ) Ökonomi 
tnı~ )t-di gUnu muııa clıetile bu 

lıcarf't \e anıı i okull rı ve 
~~lalıalık bir lıalkrn, miızik ının 

"5:ıl Araturkun he} keli ônundc 

1
1~Pl?rııı upılmı v<' söyle' ler 
lllt§lır. 

Öçkenlerimiz 
~l:ıziz~ yerleştiriliyor 
~· ~ 
.. ıazjz : 14 ( A.A ) - Roman· 

111 ıoıı J,ir a} içinde gelen 
,. C•dik 2453 göçkeoin iıkaa 
l elıemmi)etle ilerilemekte 
· Bunlara sicak yemek 'eıil 
te \e . • 1 i J h al11t]arı lıer suret e 

lı~ Hlilmekted r . Şelıırde 
1 •n nıisaf:rb ııtleıdc ika -
trioden ıonra muotızam 
f>lin d . . d 
il

. aır ıo e kazalardaki 
' ı nı" h 
1 ureıtc lerine otomo 

ı~ it Yollınmaldıdır. 'ıliiyot 'c b' " . ızzat alakadar olmak-
~ ...... 

t an mıntıkalarında tef -
11Prnıktadır . Muhıcirle . 

1~bbi YDZİ) tlerido dalma 
be tdılmtktedir • 

Aydın Bayanlerı ı' 
toplandı 

A)dıu: 11 ( . A) - lu al ö 

Cevdet İzrap 
Ög1cdeu sonra inemada genç 

'alim Atalıgın erine Erkek okul çocukları yöoiinden bir mü· 
J,,ise i iebeligicıe gi.inderilen Ce, · amcrc verilmişdir. Müsamere 
det 1zrap, dün ) ozgaddaa §arı çok kalabalıktı . Gen,..lcr ,..0 k a 

konomi ve artırma Ycdigünü bD· l li li 
mıza ge miı ve yeui bükiimüne rıalnuşlar , c halk tarafından üs · 

yük teıaburatla kutlandı. bas .. lımıJ:dır. .. Jk 

dutu ycrlcıde bir konferans seri· 
si dilzenlemi 'c konferanecılar 
geçen per§enbcdeberı şırın bir
kaç ytrindeki topluluklara de· 

ğerJi söylevler söylemişlerdir. 
Bu arada Yıldız kıraathane· :ı lun n ışlarla karşılandılar. 

Si,asal srçmek ve seçilmek ~,~~~~~~~~~~~~~~·~~~~-~~~~~~~~ sinde de, ticaırt okulıı okutanla· 

bı.kkıuı alan A)dıo kadınların Yiice tT ·ı randan Zıbni bayo da azlü hir 
dan hir çoğu Fırkn 'e Hılkevi y' ayet katının Buyruğu söylev anlalmıştır. 
ôoiinde genel hir toplantı y•pa. Bugünkü yazımızın çokluğu 

litk \iuclcrini IJir kerre daha Her erkek olgun düşllncelcıden doğan hu 
gö terdıler. yurttaş söylevi, burada, olduğu gibi yaz 

But zalıuratta Bayun afiye Pantalon • k mamıza engel oldu . 
1eluurt-, e' ki ıle Ihsan &üzel gıy ece •• Yarın, yerimiz olursa yazarız. 

sii) le' ler le Tur k kıdımn eri:idi· 

gi ulusal kılkınmanııı değerini 
anlallılar. Bü) ük Üocler Atatlirke 

'e büyüklere yolladıkları ıel yı
zılaı 1) Ja sı) gılarını sundular. 

\alimiz Bay Fc\Zi Toker 
Halkevi salonunda llayaııları-

nıızla hir konu ma yapar .. k ken

dil~rini i)z yiirekten kutladılar. 

--Paranı!--... 
·I Boş yere h·•rcama ve har· 

cıyacaksan yerli malı al r 

935 Senesi ikinci karıuo ayından itibaren , Adaca şehri ile mer 
kez kaz .. ıoa .~ilı köyler halkının ( Karadon ) giymeleri ( Vilayet 
l m~mi 1\lc ·lısı ) 'c ( Vilayet idare hey'etı ) kırariyle ya~ ık edil mi§ 
'e Lır ene ara verilmiıti . 

Hu müddet 935 enesi İkiuci kanun ayında bitecek ve y11ak 
bülcmU tıtbık cdim~ğe ba§lanacaktır . 

Bunun için ikinci kanun ıyından itibaren üzerlerindeki karadonu 

b~rRkıp P•~t~lon ı,ri~mek suretiyle medeni kıy af ete girmiyeıılerden 
tdare hey etı karnrıyle ( 5 ) beş liradan ( 25 ) yirmi be§ liraya kıdar 

para cez ı alın cıktır. Bu cezalara karşı itiraz ve temyiz hakkı 
yoktur . 

'on defa olarak umuma ilin oJuour . 

Celal Baynr ve M. Karnhan 
Kayseride . 

Kavseri : 15 ( A.A ) - Ôko · 
aomi bakını Celil Bayar Sovyet 

hilylik elçiıi M. Karahan ve arka 

daıları geldiler durakta Vali kol
ordu kumandanı C. H. F. reiıi bU· 

tüa teıekküller ve duratı doldu· 
rın halk tarafından candan kar 

ıılandılar . Halkın coıkun teıabu· 

nta araıında istasyonda kolordu· 

nua verdiği çaydı laaıır bulundu
lar. 

Dış işler bakanımız 

Belgraddan geçerek 
Atinaya gidiyor 

Belgrat : 14 ( A.A) - Tlirki· 
ye dıı iıleıi bakanı Tevfik Rüıtü 
Araı bu Hhab Atinaya gitmek DHr• 
Belgraddın geçmiıdir . Kendiıini 
istasyonda bariciy~ bakanı muavi· 
M. Poriç lle Türk Romen Yunan 

ve Arnavutluk ıefirleri kareılan· 
mışlardar • lıtaıyonda daba diğer 
bir çok zevat bulunmuıtur . 

Atiaa : 14 < A.A ) TOrki-
ye dıı i~leri bakaoı Teufık RüıtD 
Arasın yarın burayı gtlmeai bek· 
lenilınektedır . Keadiıi bur~da iki 
gllo kılacaktır . 

Atina 14 ( A.A) - Türkiye 
dıt işleri bakanı Tevfık Rütlll Ara· 
em Atinayı gelmuini bekl•mek
te olan Yunan gazeteleri Türk 
ulus adamının Yuoan uluı ıdam
Jariyle ytpacatı garüşmeleria iki 
Dike ar11ındaki doıtlufu ber kite· 
ceğini yazmaktadırlar . 

lngiltire - Mısır 
konuşmaları 

LO DRA : 14 ( A. ) _ İn
giltere ile Mısır arasındıkı tica
' i muhad,..lere ve bil bassa Pamuk 
mubadelesiui Ozerine mür,ıkere
lerin İngilterenin Mısır llikomi -
seri Sir Miles lampıonuo reis -
litiııde ve Mıdc~ster ticaret oda· 
!arının İ§tirakile devam edil -
mittir_. 



Firtik : 2 Tnrk Sözü 

•• Almanyada kilise 
meseleleri Okoaoml llakaaının radyoda söylevi 

Vatikandan bildirliyor: " Os 
•~r\·atore Roma110 11 gazettei Na 
ıiyooal - Sosyalist fırlusınıo; Ho · 
landa gazelelrrioclen " Musbode,. 
tarafından ortaya atıl n gizli bir 
tamimini neırelmekdedir. Alman 
2izli polisine gönderilmiş olan bu 
tamimde deniliyor ki : 

H KiJiselHin rubarıi faa liyetle· 
rinin göz altında bulundurulması 
İç itler bıkanıo ı n emirleri icaba· 
tından dtğild ir. Ancak son hafta
lar içinde ôin , mubepleri birer 
irtica yatağı halinde çalı~makta
dırlar. Hunlar diioya Nuiyooal
So~y list ılüşünct lerini yıkmak 
is1emektediıler . Buuların yık ıcı 
çalışmaiarı sessizce yapıldığınclın 
ortaya attıkları tehlike bir kat 
daha büyükdür. Bu purumlar Na
ıiyor. .. ı - Sosyalist fırka31auı kül 
türel kalkınma bu usundaki faali 
yeti bakımındın tn büyük tehlike
yi me)dana getirm~ktedirler. Dev 
let gizli polisi diııi mezheblerin 
faaliyeti hakkında bir cedvt.I yap· 
malı ve bazı mezbeblerin ne yap
tıklarını ' 'e bilhassa bunların ya 
hancı memleketlerdeki kurumlu 
ile münaaebetleıini bildiım,.lidir. 

- Lü Tan -

Irakta yabancılar 
Yabancılar Irakta bulundukları 

müddetce poliı tarafından lcoru · 
nuyorlar ve hu korunmayı her ll · 

man bekliyebilirler. Fakat bükü 
met yat11lların Irakta yrrle~mrlc· 

riai istemiyor. Hükumetin küçük 
memurları yalnız Iraklılardan se-
çiliyor ve büyük müesseseler de, 
aynı hareketi göstermeleri için 
hükümet tarafıodak tazvik edili 
yorlar. Son zamanlarda çıkarılan 
bir kanuna göre yatsallar Irakta 
yalnız ev sahibi olabilecekler. On 
ların arazi , balta bahçe sahibi 
olmalarını müsaade edilmiyecek-
tir . 

- Nir İsi -

Cezayirde Fransaya 
karşı propaganda 

~---------- ··---------~~ 
- Birinci fil tikten artan -

rnkamlArına göre umumi ticare- \ ıonra da iç pezarlardan silindi . sömikok, kömür ve müıtekah ha 
timizdeki süküt niıhcti yüzde 15,l I Eski imparatorluiun tanzmak zil- kır, kükürt . 
1932 de 1931 e nazaran yüzde \ ~letinde bulunduğu ahdi müeyyi- 3 - Selıloz 11oayii: kiğıt, 
27 , 1933 de 1932 ye nazaran deler hu yeni gidişe uyulmasına karton, seli'oz, sırni i,>ek . 
yüzde 8 idi . Halbuki 1934 11 ayı engf". I oldu . 4 -Seamik sanayii : şişe, cam, 
içinde 933 ilk 11 ayına naza- Türkiye sadece bir bam mem· verrerie, poreJeo. 
ran bilakiı yüzde 6 fulalılc vat· leke ti bal ine gir<li . Lakin gene o 5 - Kimya sanayii : Cumbu-
dır . devrin gafleti yüzündendir ki Tür· riyetin bir eseri olan şeker s8Qayii 

3 - 931 ilk 11 ayı içind~ ih ki)·e düoyanı• ziıai tekimülüne proğram ı n dışında kalmışhr. Çün-
r•cat ı mız itbal fthmızdan 2,5 mil- de ayak uyduramadı . Mahsulü a· kil buna şimdilik tam olmuş na-
yon lira fazlad ı r . Bmıdad başka 1 lınnıaz, bam mac..ldt:'li aranmaz bır zarile bakıyoruz . Proğramı başar· 1 

kliıing hesaplarının 29 ikinci teş memleket oldu · Menbısız ve va mak için sarfe<lih~ctk para 45 mil-
rirı 1934 taribindr. gösterdiği ba· ııtasız ka!an böyle bir meU>lcke- yon liraya yakendır. Buoun mem· 
kiy.<e 21J,S milyon liradır . Yani tin baş vurabilccl'ği çare borç - leket içinde] harcanacak olanı 25 
bize mal satmış olan kliring veya lanmık idi . milyon lira tutma~tadır. Vaktınızı 
lt"dıyat muvazenuine dayanan Surekli istikrazlar devrinin Se· en az almış olmak içio bu proğra -
anlaşmalar yapmış olduğumuz bepleri bunlardır. Ôkoııomik kur- . muı memleketde, türlü iş sahaların-
memleketler daba bu mikdar tuluş kımıldanmalarmı ; teşviki da yapacağı ıyi tesirleri göıterecek 

me- mleketimizdea mal alma) at llH'C !'aoayi kanunu il~ batlanmış gö- bir kaç rakam vermek İSIUİm : 
burdur Jar . rurüz . Kanunu bu mıksatda ele Proğrama dahil fabrikaların bir 

Memleketimiz mallaruıa peşin alJıiımız zaman Ttirkiyenia sa- yılda; çıkaracaklan malluın tak 
mUşteti olmuşlardıa . Türk mal- oayıleıme hareketini iki ana saf· rihi dtgcri benzerlerinin taf kıy· 
lan satış piyasası üzerinde 3Öy · hayı1 ayırmak gere"tir : Birinci metine göre 25 milyon liradır. Bu 
lediğim vaziyetin yaptığı h sirleri safha® svnayiltşme hareketini sanayiin kullanacağı yerli bam 
bilhassa teyit ederim. Türk köy- devletib yüksek himayesi altın · madde hakkındı bir fıkir vermek 
lüsü ve müstahsili bir iki islrı- da husuıi ttşebbüıler temsil e için yalnız pamuk 11nıyiinin yeni-
o'Dıile 1926 dın beri gaybettiği diyordu . Kanunun gayesi hususi den kullanacağı yıllık pamuk mik· 
fiyatları ilk olara\t bu yıl bulmu' sermaye ve trtebbüslere ıinai tarınan 65 bin balya olduğunu söy 
' 'e yüzü gulmüştUr . işlerde eo~tlıiz ilerleme imkan- lıyebilirim . Bu fazla pamuğu ye 

4- Konleujan ve kliriog JJO· lan vermekten ibaretti . T rıviki li§lirmek için 35 bin hektarhk 
litikamızın planlı tatbi katı mtmle- sanayi kanunu yararlı olmamıı yeni ıeriyat yapdaçakıır. Fabrika 
kete )Azım olan ithalat tfyuı bir it değildir tarın işlemek için yakacaklan kö 
oıo gtçen yıllara nazaraıı daha Bir örnek kanundan istifade mür ve lioyit miktarı yarım milyon 
bol piya!amııa girmesini ticaret eden müesauelerin adedi 1923 ton olarak hesaplanmışdır. Kısaca 
ve fiallarda iıtikıaz için lüzumlu senesinde 310 iken 1932 de 1470 bütün bu yeni faaliyetin mrmleket 
oha normal piyasa iatoklarımn çılcmııhr . Artmı oisbeti yüıde it ye kazanç bacmintlo yapacağı 
teessüsüoü , fiatlarda ve dolayı· 74 dür . Loıanı tıkip adcn devre ieoit faydalar bu büyük başanmın 
ıile hıyattı ucuzluğu harici t!ca ZIJfıoda milli sanıyiin bu çabuk maDaııoı ea açık bir suretde ortaya 
ret ~redisinir yeniden dirilmesini iokitafına rağmen Türldycoin koyacakdır . 
temin etmişti . aanayi cibnı elbttde kafi dere- Göıü !Dyor ki bu proğramı ta · 

• 1933 il~ 11 ayı içinde 1933 cede kuıulmamıtdır. Bunun anı mımen baıardığımız andı devlet 
ilk 11 ayını nınran memlekete ıebebi milli sermayelerin çabuk emniyetinio koruem111 , milletio 
fıııla iircu emtunın değeri 11 ve mıkutJarımıze 1.ygun bir büıı refabi , zirai iptidai maddelerimi 
milyo liradan üıtündür. Büyük ye ılabilmemize kifayet e1tcek zin kıymclleıımeei, kısaca mem· 
bir lcıımının verimli \'eya milli iı kadar çok ve kuvvetle olmımısı leketin emniyeti geliri rdabı art· 
tibııla hizmet edecek lneviden idi . mıt ve ahenHi bir ökooomik yapı· 
ıanayi malzemesi ve tesiııtı ol- Hır taraftan hu sebep : diger nın sağlam temelleri atılmış olı-
duğunu bıtırlamaktada ayrı bir taraftan dünya ü~onomik şarıları· cakhr . Sanayi proğramıaın tatbi-
fayda vardır . nın geçirdiği iıtibıleler devleti kini bü}Uk Plikyuıa 6zHint: almış 

5- Kontenjan tatbikatımızın sanayi i . !erile daha yalundaeı ve olın milli haolcalar ve bu arada 
birbiri urdı ııra yaptıiımız kili radikal olarek u~uşmağı sevk el· Sümer Bank ite ve ıiraRt banka-
rink ve tedip! muvauııtsi esaslı eli ,' Devlet l?u yeni telakki ile ve !arının bn iş üzerindeki başarıma· 
anlnşmal ıla ıa"ip ettiği i tikı kcodi kuvvetine dayaoarak mem larını Lurada dinleyicilerimden bu· 
meti göstermek için şimdi ıize lekelio birinci derect"de ehemmi nur.da anmak benim içio sıüzel 

11 Şımali Afrikada gı"ni~lcmek- bit iki rakım daha verfceğim · yetli sinai mevzularım tahakkuk bir ze~ktir . Bu 11nayi kurulduk-
te olan ulusal hareket keodi pro- Kooleojan devreleri itibııile etdirmek vaziftsini üzerine aldı . tao sonra 1933 rakamlarıoa gc)rc 
pagan<lasını yapabilm~k için her nisandan eyJfıl 1933 tarihine ka Devletin hu müdıhalt!-<İoin tecel mamul ithalatımızın yozde 40 ını 
yola bış vurmaktadır. Son günler- dar ki devrede ıcrbuçe girebi- lisi kısmen hususi te~elıbüılerle memleket içiodc yapma~a bış!ı-
de Kostııntin şehrinde ortayı çı- lecek ena d<"ğeri 12 mılyon lira iş birliği yapmak, fakat mühim bir mış olacağız . Bu sana)i fuli)'ete 
kan hadiseler bu ulusaılığm ıla olarak t rsbit edılmişti . Iüteakip kı~mı itibarile de kendi oam he gl'çtikten sonra her ıenc 5-6 mil· 
metlerindendir . devrelerde Lu rakam 18 Ye 19 sabma, ken<li vaMtalarilc memle yon lira arasında bir kazıııı ç bıra· 

Bu propaganda Cezıyirıleki milyonlara çıkarıldı . Halen mev keti eihazlaodarmak "araıı olmuş kacağıda hesaplanmıştır . Buou 
Frausız nahiye mektebleriode lıil~ c11d vaziyetde ise ldirink anlaşma dur · Devletio hugün tatbiki ile dı bundnn sonraki 11neyi pliolı-
yapılmakdadır . Kostantin vilfıye · larıoıo serbcı hükmündeki liste · uinşd ı ğı b'I senelik sanayileşme • rımızıo bütçeye ve millete yülc ol 
tinde mekteb kitaplarını seçmeğe itti dolayısile 26 buçuk nıilysn proğrnmı böyle doğdu ' sanayi maksızın başarılmasında kullaoa-
memur olea ve yerli bir müfettşin liradır . proğramının doiuşundaki gerekli cağız . Tür ki yenin sına} ilcşmesi 

Kontrujau t.labiliude memle· ği sanayi proğram ı nda şöyle izah dıc ticaıet imkanını daraltacak 1111? 
başkınlıkı altındı bulunan bir ko· v 

~ete girelıilir eşya birinci teırin etm i~ bulunuyoruz : Bıı•.ıergu.ıa bir kaç defa muhatap 
miıiyoo tanf ındın seçilen bir T 

mart 933 devrı sinde 12 milyon Türkiyeyi müstakil millet yap· oldum evvela ruabsullerimiz arasın 
tarih kitabında Poitiers savaşı bak· 

lira idi . Şimdi bir milyoo liraya m! k şiarının bugünkü manası Tür <la pamuk gibi yün gihi tiftik ma · 
kıoda şunlar o"unmalctadır. 

indirilmi,<lir )Ok deıı i lebiiir. Kur ~iye}j iktisarlen müstakil ve tam den gibi Lir çoklaıı vat ki buola-
Eger Araplar clıba güçlü olsa 

mak iatediğ;miz ve kurduğumuz ltşekküllü bir vahtlct haline ge rın yetiştiril mesini rasyonellc<-tir-
lardı Frllosayı daha güzellatccek v 

milli sanayi kendi kendine ayak- tirmek dem,klir . Biz de bugün dikçe , tekoikleşti rdikçe acun pi 
ve zengin edeceklerdi . Bu takdir· b k · ' k d b' 'k · d · k 1. da dura ı lecr - tediyıt muvaze geoış m ı yas a ır ı tasa ın ı a- yaaaluıodaki satış kab! l iyetimiı 

de Araplar büyük şehirler yapacak, nemiz normal olarak mütevazio bmı tahakkuk etdirecek vasıtela · durmadan artacaktır. Memleketin 
i•leme le,·halardıki kadar güzel k ı b· ı k k t • · '- · ' lıt' aca '- Af• 1 a ı d 1 t' 

'il' a a ı tce · uvve c erıocıye "a· 1111 1 ıy K 3 1 0 m mas ev e 1 saoayileşmesi istibsaliıniıin (( is-
bılılar i•liyecek ve oymalı silahlar d ı· ' k ı ı 1 t L b t k · · 1 k t• v ar po ılı anuz esas arrnı mu 11 vad "'Y e mc sızın mem e e ın tıodardızasyon ,, ve " teryorins-
ortayr cıkaracaklaı<lı . faza edeceğiz . iktisadi ilerlemcsiııin bağlt olduğu yonu ,, da şamil .ınanasiyle rasyo -

Evet araplar harber deirillerdi D ı· d' l · · ı · b lb l ı f'I IAk d • eger ı ıo eyıcı erım uraya tec ir ve çare ere ı en a a 3 ar nalizH)Onuou kolaylıştırıcaktır . 
ve Franaızlardan daha medeııi k <l • ı k ı . a ar sıze mem e ·etin gene Ü· olmaya mecbur elmekdedir . Bu Beynclmilr I mu badele mcvhll'O 
idiler · lcooomik işleritıdf'n kısaca mallı· sebepledir ki devletin böyle şu· olacak madd~lerimiz adet cen· 

Yal nez Fransızların Laşkı bir dl ş d' d ·ıı · ı b' b.k ınat vı-r m . im ı c mı etın, mul u ır proğıawı tat ı a geç- met. miktar ' itibariyle artacak 
dioi ooaylamağa zorlamalı idiler.,, d 1 · b v k d. · b · ııA "I · ev ctıu aşırmaga arar ver ı· mesı em mı ı enerJı erın tasarru· istira kudretimiz artacak , yeni 

Bunu yaun ·' Le Tempı " di- b k 'bA b. <l f h d d 'k · d' ği üyü ve tarı ı ır a ımını u, em e üoya ı tısa ıyatının y ni ihtiyaçlar do!duracak olan ba 
yor ki : 1 v • ao atıcagım : taanüa ed~n seyri karşısında milli yat istandarımız artacak . Bütün 

11 Eaer Araplar memleketimiz- T" k. • • k lk b • ur · ıy~ , sınaı • ınma a · iktisadi yatın masuniyeti noktuın· bunlar ticaret hacmimizin artıra 
de lulmış olsalardı belki biz de k · ı k d' · · k'I"' I k re - ctı i e en ısının teş ı atçı ı daa bir zaruretdir. Saoayi proğra· cığıoı billkis muhakkak göeteren 
bugün bışımızılı sar ık ve s ırtımız · 

da da bornu! taııyacakdık. ,, 
•

1 Temps,, hundan onr au q 
gibi propıgaodalarm şimali Af. 
rikada Fransız nüf uıuuu ıarsacak 
ıeylcr o'duğunu yuarak alakadar· 
laran dikkat bıli:ımlaranı çekmek 
dedir • 

- Lö 1'au -

ve yapıcılık kuv\tetinin yüknk mınm bi an e\:V ı l tathikioe mü ıtb r:" pleıdir . 
bir örneğini dalıı vermek üze· essir olan diger mülahazalar da Himaye ve fıyal kontı·olu me 
redir. Bilirsiniz ki Türkiye bun vardır. Dış pazarlardaki satışların '"lesine de luıaca temBB edeceğim. 
dan bır asır evvel dünya piyasa· dar !aşması , mah~ul fiyatlar anın Yapılan himaye ue alıuao korunma 
larına ıioai mamulat ihraç eden düşkünlüğü neticeleri gibi sanayi tetfbirlerinin uzun h~sap ve trtkik· 
bir meml ı:: kctdi . El işinine daya- p•oğramınıo umumi çizgi1eri : Jc.rc müstenit olduğunu söylemtm 
naa drğeıli sanat şubel~rimiz 1 - Mensucat sanayii: pımuk fazladır. Hedefimiz!ser hamsı için-
gnrbin büyilk teknik inki libı ne· lu, yiinlü, kendir. 1 de yaşıyabilir • Ne bir sanat , n,. 
tıcesinde evvtla dıt pazarlardan 2 - Mııden san•) ii : demir , ' bir ziraat lııyatl yapmaktır. Ahenk 

li Lir ökouomi kurmak ve maliyet 
fiyatlarını en az ıamrn içinde 1 
acun maliyeti dununa olmuzıa bi
le biç değifıe se~iyesinei ndirmek· 
tir . En ileri teknik le çalı~ır bir 
millet olmak azminde olduğumuz 
içinde böyledir . Her faaliyet ıu
hesi maliyet ve kazanç [itilıariylc 
adını adım takipl~ntct"k ve muh
taç olduğu himaye ona höre karar
laour.aktır . Ne milstebligi , fab
rikacı ve mustabıilin aleyhin~ ne 
de fahıikıcıyı , ve müstahsili mils 
tebliğin aleyhine himaye etmek 
arzusundayız . Bizim için iki taıaf 
yoktur bir tek ulusal ökonomi ve 
onun icapları vardır . Bu gayeyi 
tatbik ve takip edecek makenizmı 
ökonomi hakanhğı makanizmasına 
ilave edilmiştir . Bütün bu söyle
diklerimi ıimdi iÜnÜo meselesiue 
bağlıyorum : Yerli mah propa· 
ıandası yapılmıyın memleket bu· 
a-ün acunda ihtimal yalnız Afrika· 
nan orta11dır . Her memleketle 
ıebcb ve saikler ayrıdır . Bizdeki 
ıeb•p ve büyük ulusal amaç ise 
yuLarıdaoberi verdiğim izahattan 
kolaylıkla çıkar bu bir uluul nı 
küdür. 

Receb Pekerin 
söylevi 

ANKARA: 15 ( AA )- Ulu
sal ökonomi artırma ydi günü • 
DÜD haşlaması münısebetile C. 
H. F· genel yazganı bay Recep 
Peker bu ık~am radyocla a~ağı • 
deki söylevi söylemiıdir : 

Sayin yurtdaılarım ; 
Ulusal ökonomi ve artırma 

lıneketi yeni Tür ki yenin kurtu
luş ve dirilişi çılı~masının ana 
kollıırnıdao lemiz'entrek kurum 1 

güçlükleri yenildikten sonra yeni 
devletin özleımesi , kuvvetlen · 
mesi \ "C korunması için ökonomi 
işleri yalınız devlet tedbirlerile 
iyi \'e çabuk batarılamaz . Bu 
çalı~madı bütün Ulus bir anla -
malı b lr inanmalı \C birlikte ba· 
ttket t tınclidir . ökonomi ve ıu· 
tırma korumunuıı Je\'Jetin çal ış 

muı yanında hu anlayışı ulusa 
yayma ve mal 'tme yolun<laki 
lıizmetlericıi \' e sıcak metotlu 
çalışmasım öğmtğe liyik bulu -
rum . YurtdışJarı bulrnruma 
yür~ktcn yardım için lf'~vik edı· 
rim . Yurtdaşlar ! 

Tek insanın ve mu~add t- ratda 
bit leşmiş insan yığrnlarınıo , 
uluslrırın en yüce amacı onurlu 
olmaktır. Varlıklı olmaktır. Göz· 
ya§ ız , } iirek acı sız . Şt"n \ e gü
ler yüzlü bir yaşama ancak bu 
şartlarla mümkün olur . Yeni 
devlet yorgun, dü~küıı ve bitkin 
bir imparatorluğun kül yığınları 
üzerinde islere el koydu. İlkUncc 
yurdu ve onun biitiin varl ı kla -
rım korku altında tutan düşman 
ayağı kırıımalı idi . 

Etek çrken bütün fena geri . 
leme uosur ları iç çalışma<la engel 
olacak güçtrn ve değer<leıı dü -
§Örülmeli idi . Ancak ondan son
ra ileri atılma \'e yükselme için 
alan açılıyordu . Ana toprakla -
rımız üstünde biz bize kaldığımız 
ilk günlrrde var kun•tti öko -
llOmik çalışmalara veremezdik . 
Bir zorluktan ders almış kafala· 
rımıiıo kazandığf tecrübe olgun
luğu içinde ilk işi yurdun korun
ması tı!tbirletiocle bulduk . Yan 
divarlan çevrilmemiş hir tarlada 
değerli kurun yctiıtiıilcmtz . Bu 
nu ordu için masrafı karşılıksız, 
geliıs:z eayan yanlış göıüşlerin 
a§ılamak iste<liği zaraı lı inanlara 
yol vermemek için ~öylüyorum . 
Ökouomik plao, ökonomik pı oğ 
ram yıllarından beri en ııcak <li • 
!eklerle istenen bu deneye de 
çoktan girmi§ hulunıyoruz . Be 
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Soy adı alanlar -
Şevkı Önen 

Ziraat lıınkası ikinci lebcsi 
Şevki uka<lışımız, soy adı olarak 
kendiııe :ı Önen » ıözünü almış 
lır . Bu ıöz , bak 'e istikamet de 
llıtkdir , 

§ Eski emniyet müdürü Mem· 
dulı , •• Erlıek ,. 80) adını almıı 
lır . 

§ lnitıllıp mektelıi muallimlerin· 
den Emine , " Kökul ,,' İnkılap 
llıektel:i mualllimluindeo Eymen, 
" Kölmel .. , İnkılap mektebi 
uallimlerinden Feriha,'· Alglln,. 

§ Gızrtemiz dizicilerinden Zıya 
« Ôzgüu » soy adını almıştır . 
§ U11a Ahmet eski soy adı olan 

« Toramı almıştır . » 
Muallim mtklebi lıtşioci 

ıınıf hltbeainden H11an Reşat 
" Giinn ., ıoy adını almıştır . 

!I Hacı Şeıif oğullarından ve 
Adanamızın çifçilerinden Musa 
l<aıun • Aydın polis memur-1 ,, t 

•rından Vıbıp " Uluala 11 , şarı• 
1z belediye komiseri Isı" Gönen • 
llrımız belediye komi1er muavini 
lrtılıınut " Kuru ,, ıoy adlarını al· 
ınıılardır 

§ İnlıiıular tütün fabrikası 
ınubasebe lebeıi İsmail , eski ıoy 
•dı olın '· U~urlu ., ile anılacaktır. 

!:i z:raaı • bankası mubaberat 
Febiın " Ahın ,. ıoy adını ılmıt 
lır , 

§ Memleket hastabınesi idare 
llıeınuru H .. an " Yener ,. , Ay· 
lllyat Salah .. Şeııver ., soy ıcl 
lırını almııludrr . 

Düzeltme 

Su işleri müdiirü mllbennie 
Nadirin ıoy adı " Tekmen " ola· 
•ak yerde yınlıılıkla Lekmeo di· 
liloıiıti . " Nadir !ekmen " ola· 
'alı lıuann düı:rlti) oruz . 

Şehrimizde spor 
kalkınmaları 

r· Cuıııa glinü belediye oynn ye· 
1nde Aduoı İdman Yurdu, Adana 
Por, Mersin İdman Yur<lu , To 
toı •por!el topu oyunu oynadılar. 

Adana idman Yurdu Adana 
•~oru lıcr iki par tide ele yenmiş 
lır . 

ikinci partide Toroa spor , 
'1erıin idman Yurdu grlmediğin· 
den hükmrn galip . ayılmıştır. 

• •• 
Atalannıızdan kalau cirit oyu· 

•u Cuma günü demirköprü yanın
daki meydanlıkta lıöyllilrrimizio de 
o, tık lıgıy it• <•yn.ıı nı· ş , ı;ok güzel 
te h•yeçanla geçmişıir. -, 

"Nasıl plak dol· 
durdum?,, 

Sı/kı /)/ııç bıınıı yarıııkl cı 
Yııııı:rJıı yıı:ı:l bir yıızı Ik 1111 

lııı, r·rı/ı /ır • 

---------------------

Ege- mıntıkasında 
çifçi borçları 

lzmir valisi bugün Zireat ban 
k~sı mür'liirile bir kaç saat gö 
ıüşlü . Bu koouşmaya ehemmiyet 
veriliyor . y ali Ege mıntık~11-
nm çıfçi vaziyeti hakkında ıza 
hat vermi • çifçi borçlarının on 
beş sene için takside bağlan
muı lüzumunu anlntmışdır . 

Vali. fırkada bn işle uğraıın 
komisyona da izahat vermiştir . 
Ayrıca Türkofı~ müdürü il.e ~e 
ilır1ç•I işleri hakkında ıöıüt· 
mii~tür , Göıüşmeleıiu iyi trsir • 
yaptığı aolaşılıyor · 

Böylesini ister misiniz? 

Geçen yıl Ceoubi Afrika ma· 
denlerinde bir pırlanta çıkmıştı. 
Bu taşın değeri 75 bin İngiliz 
lirasıdır. "Yonker,. adındaki bo 
hş, Londrada (Diamond Corpo· 
ration) adında bir şirketin elin
dedir . Şirket bunu utmak iıti 
yor , alıcı bulamıyormuş Ac~ 
ouo en büyük pır leııtuı, lugıl · 
tere kralının elindedir , adı "Cul 
!inan,. dır. ·• Yonker., , bundıo 
aon11 , acunun ikinci büyük pır 
lantuıdır . A 1 cı~ı o'madığı için 
Loodrada bir kandı uklı dur1n 
bu 75 bin logiliz liralıl. servet 
sabiplerine bir kazanç ıetirmek 
~öyle dursun ıiıorta para11 ve 
İıiz olarak sepede 300 lııgilz 
liruı ziyan veriyor 1 

Kara tepeli 

Şaka. inrmı ve dünya du 
yumlarını anlatmak üzere yedi 
günde bir ~ıkacak olao "Karate· 
peli,. arkadaşımız dün güzel ve 
resimli bir Si) ı çıkarmıştır. 

Her Cumaıtesi günü bu sevimli 
ar kadışımızı aramızda göreceğiz. 

zun yaıayışa kavuıma~ıoı dile 
ri:ı:. 

Spor: 

Cuma günkü maç 

Cuma gl!nü şehir staJyomıın 
da ba lıyon lik maçları ilkin A· 
daua spor - 'foıos spor arasııı 
da yapıldı . Toros spor 4-2 ile 
A ~ana ıpora üstlln gr ldı . 

İkinci maç Mersin idman Yur 
du - Adana İdman Yurdu ara· 
ııııda idi. 3 - 3 berabere kaldı
l1r . Bu maçın nasıl grçrli~ıııi ve 
oyundaki eksik ve ) aolış!ıkları 
aolatao uzun y..zıyı yarin burada 
okurlarımıza ıııoacağız , 

Kutlu bir nişan 

Y ozgntlı Çıtak oiullarıııdan 

Hasan Fehmnin kııı Muzzezle mu 
all'm mütekaidi !?rahimin oğlu 
Pütü•ğe kazmakamı ~<lr.an • Ha. 
~aııın Hımam kurbu mahallesin 
deli k Jnuğında nişaolanmıılar· 
dır . Bu yeni yuva temeli ikisi 
ne ele kutlu o'sun. 

Bıı akfam 

Alsaray sineması 
ı. l·,·ıwioi 'iirr ~"' İr!'ill'riıır oıııııııuklu nrııııı rıı ;:ıiıel ili. 1 iir ç~ , ' 

duyar , 

Lüks vapur yolcuları 
Tiirk~oc filiıu 

lla lan lı şa heyer~n ve zevl İ\·!ıııle ıli b&nl goçir~ccks'ııiz 

Büyük fedakarlığa rağmen 

Fiyuılara zam )apılrnanıı"ıır 

llive : Dünya hevediıleri 

insan avcıları 
Delı~rt ve he ·ecao fılmi 18.l9 

( Ttlrk.Sözftl 

Seyhan defterdarlığından : 
lıktarı 

Karyesi 
Adana 

" 

Mevkii 
Sazak 

Köy önü 

Cin~i 

Tarla· 

" 

dönüm 

50 
25 

Züra Şoğillerinin ismi 

Nasir ağa 
Muhtar Mehmet eğa 

" .. 
.. 
" 

" 

.. 
• .. 
" 
" 
ı) 

" .. 
., 

" 
" 

.. 
ince lulok 

'!alaz 

.. 
Şavşalak malaz 

malaz 

" 

" , 
.. 

" .. 
" 

.. Şavşalak malıız 
,, Malaz Ak gölü 
.. 
.. 
, 

" 
" )) 

• 
)l 

)) , 
., 
)) 

" .. • 
" " Köy civarı 

.. 
)) .. .. 
» Bağlık 
• malaz 
Kara göl 
Arpa çukuru 

Dağlık 

Malaz 

• 
)j 

" 

" 
" ., 

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

" 

" 

• 
• 
)) 

• 
• 
' 
)) 

• 
• 
• 

" 

7 
20 
50 

60 
75 
50 

60 

150 
30 

100 
80 

100 
100 
50 
50 
70 
25 

100 

600 
100 
50 
40 
30 
40 
20 
30 
30 
30 

100 
80 
120 

77 
125 

.. .. .. 
Muslufıı oi(lu llalil 
Duran elendi zevcı·si 

Durdu Emine hanım 
Nuri çavuş 
Kara Devriş nğa 

llalvecıılan lbrnhiııı o~lu 
Ali : 
Çimeliılen Aptollab oğlu 
Hakkı ; 

İncirlikten Knılir ağa 
s~bık talısıldar Ömer EC. 
Güçük BılAl 

Hasan Şnb•ıı oğlu lbrulıinı 
Faılıl veresrsi eyvan ı,fifi 

Fadıl veresesi Mutat 
~fırilli A hıııet 
Kdzım 

Yusuf ve Mustafa 
lhydar o~lu irca Ali 
Taşallının oğlu ilacı ve 
ravu~un oğlu ~lelımet 
Kısacık znıle ~l··hmel Ef 
Mehmet of(lu Alı 
lsmoil og-lu Ahmet Fi:o 
Haydar oğlu uzun Reş:t 
Giiçlik Bili\! 
Beşir o!!'lu ~lustııCa 
llayılar pğlu Ali 

» » uzun Re~it 
Ilusan oğlu Molınıet 

Ahmet oğlu ıı~snn 
~folım~t oğlu Abdi) ağa 

)) )) . 
" incirli köyünden Gök 

Alı oğa . 
Güçiik Bildl 
Aşçı Mehmet ve AbJil 
oğlu Mehmet vereseleri 
tarla . 

ıı ~laloz EmlAki milliyeoin 250 
ilacı Seyitler ile 
müşterek arazi. 

3 parçada Mirikli Ahmet 

• Persik 
)) 

" 

ılen sürmüşler 
)) 

)) 

150 
40 

Mırikli A lımet 
llanıit \ 'O Hasan bini 
llnlil . 

llnzineye ait yokarıJn cinsi ve miktarı ve •oğilleri yozılı torlolar•n 
4- 12- 934 tarihinden 4- 12-936 tarılıiııe (adar 2 sone müddetle 
icarları 24- 12-934 tarihine musadıf pozartrRİ giinii öğledrn sonra 
snnt 14 tle ihale eıliluıek iızrre yirmi gün ırıüddetl.ı o\·ık ortırmağn ('I• 

karıl.lığınılnn tnliplerinln ~!?ili Enıl~k iılaresiııo nıüracoatlorı ildn 
olunur. 4817 6 -16 

Asri sinemanın fevkalade proğramı ! . . 
Büyük edip 

« l'lya benoıııı ıı m11 lıiycın11/ es rimfrıı 

s .. Llıar ııldız .. Diri•c·t lirim .. lıiı}ül •rlİst .. JeııanJPIO" uuu ll'UI ili 

Atlandit 
Filmini 

H Kanunu enet ptr§embc ak~auııııdaıı iıilıareu muhterem müşte· 
rilcrine ıokdioı rdrr . 

Filme ilAvetcn : FevkılAde elilencell komedi 

Cuma günü iki matine ikide , dörlte 
Birinci matinede 

Kırık kanatlar 
ikinci ıııatineıle 

Atlandit 
4840 

Bulgar sahillerinde I" 
balık avı 

Oruçta 
Kurun bildiren 

Bul(ÜD günı·ş b,46 ıla ılokat'I k, 
iigle t'zaııı 1 J, 17 ıle, ikimli l 1, 
22dt',al<şam 16.3.>t•, y.t ı 18.9 
de oknnnc·nk. Em~iıl ~ te olacak. 

"'ar mıırnHıtı I ı•lıbı 01.ı"' 

Bu yıl K1radtnizio Bulgar u· 
lıılleıinde balık a\'ı ~ok veıimıiz 
geçmiş ve her yıl mııntnaın ıu 
rette geçen iıkumıu vt. palamut 
akınları göıülmemiştir . Bu ıe

IJ•pten Bulgar balığçıları çok fe
na vezi)etdediıler. ----~--------------..... --...ı ,DfHliİ'l'l\IJUl!!lltılll:ııııt•=ıı'.u::.;::ıııia--ıo=nmıı;~ 

Bulgar gızettlerintn yazdıklı· 

ııea göre , Bulgar ikti at ıına· 

retiııin halık avı telıiş idaresi 1 
bu halin sebepleri hakkında !etki· 
kat yapılmaaına ve balıkçılara 

yardım adilmtsİD(' karnr vernıit 
dir. 

bu gece nöbetçi 1 
Eczane 

yaficami l'ivarınıla 
Ali Nasibi rrzanı•sidir 

Firtik : 3 

C.H. F. yayımı 
1 

r -.., 

Cumhu'iyet Halk Fırkası Adanıı mahalle ocak
larının kongre günleri ve yerleri aşağıya yazılmıştır. 

Her ocağa bağlı fırkalı arkadaşların kendi ocak· 
lan kongresi gün ve s:ıatte bulunmalarını dilt>riz. 

Ocak /ar idare He yelleri 

Ocığıo adı : Kongre gllnll : Yeri 

İlk Kanun 

Döşeme ., 16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

Sutı: 

20 

• 
Fırka Vilayet Binaaı 

)) 

Şıh Mustafa 
Haııkurbu 

Çınarlı 

S•yhan 
Karfıyaka 
Mirzaçelebi 

)) 

• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
)) 

• 
)) 

• 
)) 

)) 

• 
)) 

• 

Adana Borsa~ı Muameleleri 
P A M U K ve K O Z A 
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Liverpul Telgrafları 

10 / 12 / 1931 
Kambiyo ve Para 

lı Bankasından alıomııtır. 
ıı:. ~,f 

1 
6 81 i rt·t 10 7 Vadrli 

ı-.:....::.:::..:.,.-_____ 
6 

-
78

- -R•n•'!.ark 50 60 
V•drli I< -8- :30 _..::..:..:;.:..;.:, ___ ~--ı-7- nu f<runk" ran. ır.., 
llazır vo Sı.rliıı "lnııili1 1 622 75 
flinı hazır ı-~5 __ 

1 
23 -Dolar "Amrrika.:.n-.,--ı--;1261 Ol 

ı-.:.:N::.~::.v:..o.:or:::k:....--.--:-- 12 S·l ' Frnnk "hviçrr,, , 

Tutum yedigünü haşladı 
Analar, babalar yavrularınıza birer Jş bankası kum-

4839 ·l--6 harası alınız 1 

.....;---------------·~------------------
Müjde ! ! 

Yıl sonu olılıığııntlnn 

ol kirik C\ lıokıını a~atlou 

lılila ı ve l'İz l ri ·,rııd yı 

ko lor gorülmemı~ uruz -

hık! ı s1tıyoruz .. 

) 
Mevcutlu azılır, Nlıuk olunuz, lıu fırsatı 

kaçırmayınız 

Adana Elektrik firkati 



hrdk: 4 

- 11111 ·····-~··' D6rt bin st-kiz yüz stkiı lira 
otuı kurut kPtif tutarı olAn Fe
ke-Kozon yolumm 55 r OOO nci 
kilomelreeindeld ASMACA köp • 
riıü tumiratıne talip çıkmadl · 
ğmdın ekıiltme mücldt-ti ihalliBİ 
934 senesi birinci kAn1ınun 20 
inci per9Pmbe günü s'at t: n bir
de vilayet tlaimi encümeninde pa 
arlık ıuretile yapılmak üıerı 

bu tarihe kotlar uzotalmıttar . 
Talip olanlar bildirilen gün ve 
ıaıtte vilAyet daimi encüme -
ninde bulunmalar. ve ke§İf ev
rakile şartnameleri ve mukave· 

Llename suretini görmek ve bir
likte göıtfrHecek evrakan ne
lerdPn ibaret olduğunu öğren
m• k üzere Uaomühandiıliğe mü· 
racaat etmeleri ilAn olunur.4823 

7 10-13-16 

Adlll SUlll H. NiiallllldM : 
Adanan1n Mirsaçelehi M. den ölü 

Mehmet kııı küçük Sabihanın her ı 
diirlü umur ve buauıatını tedvir 
•• emvalını muhelaza ve hukuku
nu ıiyınd etmek üzere ayni M. 
den deda.i Salih oğlu Süleymının 
•11i tayinine karar verildiği ilan 
olunur . 4851 

Pamukçu Aziz fabri
kasından : 

Fabrikamızın ıigorta müddeti 
15 kAnunu evvel 193-t tarihinden 
itibaren hıtem bulmuıtur. 

Fıbrilramııın Jahil ve haricinde 
milf&erilerimize ait bilumum mal
lann bugiinden itibaren kendi p
h181arıntt •iprta •Hirmeleri ve 
akıi halde zuhur edrcek kıza vı 
Yllkuattan mesuliyet kabul etmi· 
Jeceğimi il4n eylerim 4850 

Fıbrikıtor A.ziı Pamukçu 
1- 3 

Hizmetçi kadın 
aranıyor 

Evde hiamet etmek için hir 
hizmetçi kıdın arınıyor . Matb11-
11tıu müracaat eJilmoıi . C. 

Doktor 

A.Melik 
- • 1 •• 

idrar yollar1 hastahk 
ları mütehassısı 
Bel80ukluflunu yeni uıullarla 

pek çapak ve kati surette tedavi ., . .,. 
Adrea : Nımıkkemıl ilk mek-

tebi b 111 • 4706 'rl-26 
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üks vapur yolcuları 
TUrkoefllm 

Seyhan muhaaebei huau•iye madarlağanden : 
Cifti, mevki ve huJ•Jiyle naatı 11irui •fAA'ıda yazılı tmllkin mtilkiyeti açık artırma ıuretile 

günü ıaaı ondı, 0
, . 7,5 dipoıito ıkçelerile encümfıDİ YilAyıtte mGracaatlan ilan olunur.4802 

ve petin p1ra ıle aatılaca~ındao \t1liplcrin yevmi ihale olan 20-1 

2-6-11-16 
Lira K. Beher metreai Cinıı MeYkii Mahalle•İ 

30 • • 741 metre araa Enverpııa caddeıi Rahmiye 
10 ,, •rıım 1575 •rtın Alman fıbrikHı Bahçe hay 

l IO 

250 
500 

40 

100 

20 

500 

200 

700 

350 

100 

75 
50 

100 

100 

200 

60 

~o 

700 

10 

100 

200 

500 

50 

bir bap kirpiç hane 

iki odalı hane maı araa 
hıne maa ıraa 

ve medn1e 

" muhterik arı111 

416 arıın ana 

100 • • 
1342 » 

DükkAn 

188 arıın ıraa 

Kahvehane 

Berber dükkAaı 

Bir bap hanı 
Mağısa 

Dolap 

» 

Hane 

Dükkan 

Kalıpıde fabrikaaı 

lıtiklAl 

Sevindibade medreaeıi 

Hurmalı dair11i medr11eai 

Şeyhzadı ıokağı 

Eıki saray 

muhterik hane arsası 

Hacı Veysel Er. mektebi C. 

Palaocılar içi 

Zir1a t bankaıı karııeı 

TafÇlkın 

• 
• • 

Orta Bedutan 

• " 

Bebekti kiliee 

il 

Dükkan araaıı Yemenioiltr çarıı11 

Hane metrik Porodiıtan mektebi Ziraat bınk111 ırkHı 

60 beher ar11nı 336 artın ına Battal •ta 
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( ALKOPAN CEVATf> 

Bat ve dit ağrıları; romatizma 
Ye Siyatik tancılan için kullanılın 

il4çların en fayJala ve tD tesirli•İ· 

dir. 1-6-12 adet kıtelik oriji

nal madeni kutularda her ecıane

dea 111'811& ıreyanıı umumi ıatıı 

ve teni •erkHi beledi1e civarında 
kimyager Ahmet Rıza beyin <Yeni 

Ziraat Bankası Adana Mensu
cat Fabrikaımclan ı 

Hududu 

Şarkan , ıimalen. cenuben ve garhen tarikiAm 
Şimalen : Giriıli mahalleıine gidecek yol. Şarkao: 
ben ve cenubbn ıabip senet. 
Cephesi : TarikiAm. Yemini : ilacı Manok. yeıari: 
Arkaeı: tariki&m. 
Şırkan, gırben, ıimalen ve cenuben tarikiAm. 

,, ,, , Nazif bey hanesi ve kıımen KülAhi 
dükkana. Garben : vakıf arsa ve kıımen Huan d 
kıamen tarikilm ve kıımen Küllhi zade Mehrn•A 
dükk4oı.C~nuben:tarikiAm ve klsmen Haaau dfdt 
Şarkan : Sakine H. evi ile Hafız Murtaza ef, eYİ 
Raıib bey evi ile kısmen berber Ahmet el. eti. 
Cabbar el. evi. cınuben : yol. 

Yemini : Kürt Mustafa zevcesi Selvi H. Cephesi : 
tarikilm. Arkası : Emine Hatın. 
Cenuben : Biıclikyan Manok. Şimalen : tarikib•• '9 

llHaD ef. Şarkan : Ekmekçi zode \tehmöt tfendi 
Şarkın : Ermeni mektebi iken elyevm t.ttr;kiAm. G 
tun, Şimalen : sahip sene\ . Ceouben : Göküt . 
Şimalen : Yuslif ve pamukçu Miıtili ve berber Arsil! 
kan : tarik Cenuben : Emine vereseleri. Garben : 
vereıeleri . 

Cephesi: TarikiAm. Yemini : Kuddiı 6f. dükk4oı. Y 
M.,hmet ef. dtikkAnı. ırkaıı : Kayaerli zade dOkklOlo 
Şarkın : TarikiAm. Oırben : Baımacı oğlu MardlrO' 
bazyan Manok. Şimalen tarik fazla11. Cenubeo : k 
zade Ali ef. ve kısmen Baımacı oğlu Mardiroı vlt 
Maook araaaa . 
Cepheai : TRrikiAm • Yemini : tarikiAm . Yeteri : K1 
Arkıtı : Şekt!rci Hüaeyin vereaeleri ve kıımen ldartl 
Cephui : tarikiAm. Yemini : tarikilm. YeArı: K 

Budabi 
Cepbui . Taı ikihaı ve k11men ldarei HuıuılJ• d 
ldarei Huıuaiye. Y eaari G:lıez sade ııkfı ar1111. A 
leyman ~ereseai. 

Cepbeti : Bedutanm orta kıpuauna ait dükkln • Yı 
deıtan. Yvaari : Çartayi Kebir. Arkaıı : Kalırçı 
Cepbeai : Bedt•tanan orta kapusuna ait dükkAD • 
Kebir . Yesari : KArgir bedeıtan • Ark111 : Pa 
diikkAoı . 

Satı : Kaaap Artin. Solu : Mahalden lbrahim Hıri 
muha11as hane Ar•ası : Hacı Avadik iken el1eT111 
seti. Ôni : TarikiAm ile mahdut. 

Badahi 

Cepha.i : TarikiAm. Yemioi : Pamukou 11de Hüse1İll 
lAki Milliyeye ait dükkAn. 

Gündoğu-.u : Demirci Simon vereaeıi naıaret . Ve 
lli~er oğla Avdiı iken 'lyevm CelAI er. ve Ahmet 
ıf haneai, Bataaı : l'tluH oğlu ~ehmet hanNİ. Poy~ 
INi : bakkal Ahmet el. V4t kıımen fluao efendi h 
Şarkın : Hacı Molla Mehmet iken elyevm Sfillti ·~ 
haneli Oarben : tarik. Şimalen : Remıi el. handl 
gerdan zade vereıeleri . 

Şırkın : Karaimanılır Yereseıi. Garban: Tırikihd 
Tevfik ef. Şimalen : tarikiAm. Cenuben çakmakçı 

Şarkan : tarikiAm. Garben : Hsılvacı Göğiiı veretilİ
Killaeıi iken elyevm tariki4m. Cenuben : tarikib., 
kiOm, 

TarikiAm. Orsuzlu Ahmet. Camcı oflu Süleyma• •• 
Yemini : Biıdikyan Takobi. Yeıırı: tariklAm. C.p 
kaıı : Rum kiliaesi vakfı. 

Yemini • Bizdfkyan Takohi, Y esarl! Tarikidm. ~p 
kH• Rum kiliseıi vakfı . .. 
Şarkan : Tarikihaı ve aralık ve Şefika hanımın be) 

Kaıım bey veresesi. Garben : tarikiıtm. Cenuben 
Yemini : Hacı Osman bey. Yeaan : Dıblaozade v• 
heıi : TarikiAm. Arkaıı : Ohan oğlu Hanı·. t 
Cephesi : TerikiAm . Yemini : Tariki4m. Yesar• : 
v"reıeıi. Arkoaı Çarıı hamaou. 

Oç ve alb aylık 
Fatma hanını 

Y ~ni istaıyoo caddeıindeki biçki dikit ve ııpk~ 
arif VekAletinin. reımen kabul ettili Belçika 111et "1' 
biçki ve makutarl&k karalarına g6rüleo rağbet iil' 
öç ye altı aylık kun deYreei birinci kanunun birin~ 
karar verilmittir. Kaydolmak ve ıeraiti anlalDak 
yurda müraclat etıinler. 47W 4-10 

I ecsaoe) lidlr. 41 

Fabrikımıs bakbliycai 935 Hn.-ıi lptidaııadao itibann bir aane 
~tiddetle ~krar kin1a verilece~. Talip olınlann ıeraiti ötr!n-•~ 
uaere fabrıkamıı~ ,m fü·-ı '~rile, mQ.raoaıtları il•~ ofunar. f&t4 
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