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ADANA : GÜNLÜK GAZETE ON BİRİNCİ YIL - SA Y1 3111 

Pamuk • 
pıyasası diişUyor 

Bir C. H. F. genel yazgam R. Peker 
Kömür fırladı 

Kömür flatları yine aldı yö· 
rüdü · Dün piyasada gilçlükle 
bulunaJ.ilen kömürDn kilosu al
tı kuru§tan aatılmışur . Ekme
ğin de kilosu aşağı yukarı bu kı· 
dar ıatılmaktadır • 

Planttnın anlamı .. 
U a U• 

llalketimitin verimli yollarda 
eıimeden yürüdügünii biliyor· 

· Amı , ne yalan söyleye-

Kütahyadaki söylevinde saylav seçiminin soysal amacını , 

kadınlan mızın olgunluğunu ve devrimimizin özünü anlatmışhr. 
Her yıl arımızıo belli bıtlı • yirmi gün ıibi dar bir 

Çevc içınde olgun bir orkestra 
yetigkiD bir bandoyu derli 

nli ortaya çıkaracağın1 bekle-
)'ordum • Bnndan öıürD • per 

R· Peker fırka bakımından devletimizin iç ve dış 
siyasasını ulusumuzun yetişkinliğini sayıp döktü. 

derdi olan hu kömür işi için ge
çenlerde Viliyel v• belediye, 
kolları sıvayarak bir takım em
ler hu)mRğa koyulmuşlar ve kö· 
mürün fiatını 3 - 3,5 kuruıa 
kadar dUıürmüşlerdi . be gİinli ı~şımı Halkevimi· 

temiz ve ılık çıtııa altına 
lanan kıdınlı erkekli bir çok 
ın yurtda lar1m da , öyle sa· 
orunı ki , bu beklenmeyen 
baoa rı önünde benim gibi 

Vınç ve imrenme duygulaı ın· 

1D kendıleriui 'alımamıtlardır . 
{) ~tce 1 l!.,ırka baıkanı Ürge 

•ren in de lusaca anlattığı gibi, 
ıünedek bir çolc. i;nüne ge

lmez engellerden dolayı geci 
ın bu kivın lı toplanmalar, 
tık bundan sonra her peı ıem· 

günü akta nı yapıhcak ve 
tndi evimiz olaa llalkc\inde 
rlıeı etıyaal mütik ne llemek· 
r; onu öj'reaecetiz , anlayaca 

va eonra da , böyle aoy11l 
plıntılırın yaltmldı verimle-
Aden 6zlü kaz1nçlar elde ede
li~ .. 

unu kendi payıma hemen 

1
1leyeyim ki, kulagım ilk Aese 
11h~ı ıüadenberi : bey h~yli , 
lnıtekli, ımanlı oflu ... bığutılar 
lnltdilim itin bu so1sal mdzik 
111eri hcnim kulağıma büıbO 
n yabancı geliyor : anlamıyo -

Qı , heni sarmıyor . . . Ama 
nu da buracıia imleyim ki,bun· 

•n sonra yörüyece;ımiz yol 
lldur : Dinleye dinleye ötre 
ttefiz , anlayaca#lz ve sevece 
it. • 
hızim oz duyıuiuımııı an 

laınıayan , bize bezıialik aıılı 
hn , bızi piı piı dUşündürllp 

•)'ueuk ve umutsuz yapan, ıonra 
da bu luncımıııh rakı maeasında 
llindirmeye silrokleyen earay 
bıuılldıini atacağız ... Çüııkü 

omirt, bugün giri§diğimiz cani. 
bk , kaııhlık ve umut yolculu-

lunda hiıe engel olduğunu , ete· 
llmize yıpıfuak ; ama i a a n 1 
Of f f f ! mede e e et ! çığhğı ile 
h;ıı artık keadııine iirendirdi-
lini ıörüyoruz . e yıpalım, biz 
olamualc bile bizdtn ıonr1ki 
toculdarımız , ytti§kin ulusla 
rıııa canlı , atılian ve anlımlı 
"-usıkiıini benimseyecekler ve 
0nların kulakları Asyanın agilli, 
bÖrldü çı~lıklarından kurtula· 
taktır .. devrimimizin her yön 
den amacı bu olduğu gibi ,o gc 
Ct11in bana verdiği inan dı bu· 
du, 

BeD , llalkevimizı bu başara· 
lnıııadan dolayı kutlark eo,ouı bu 
\'erimi k121udırmakta yardımla· 
;ını Hirgemyien genç 'e kafa 
8

' 1 aydın arkıdaılnra da burada 
Çı~ç. sayıılnrımı soauyorum . 

Naci Alwerdi 
,.. 

Kütıhya 29(AA) - Cumhuriyet 

1 

İıalk fırkası genel yazgana ve Kü· 
tabya ssyla\'I Heceb peker, dün 
gece Kütahya halk fırkası tara -

· fınd:m §erefine verilen tiyıfette 
aıatıdaki söv le' i söyle mittir: 

Değerli arkadaşlarım, yurtda · 
larım , kardışlarım : 

Bugün öğleden sonra sayla -
\'ınız sıfatıyla KlilabYalılar ile, fır· 
kı arkadaşlarımla ve fırka arkı · 
daşım diğer \'e sevğiıi ile kucak
ladığım Kütılıyalı yurtdaglarım
la uzun boylu konu§tuk. 

Bu konu§mayı şimdi Türki -
yenin yeni rejimine teme) ol•n 
ve yeni gidişimizde , irade kut
vıtini teşkil eden Cumhuriyet 
balk fukasının :genel katibi 11f a· 
tiyle konugtuk. 

Arkadaılarım: 
Yakında fırkaca bir belediye 

stıçimi imtilıam gecirdik . Bu im 
tilıanda yüı akı ile çıktık. llu ae· 
çimde, Türkiye balkıoın üçte bi
rini te kil 'den ıelıir ve kasabalı 
yurtdaglar , rey verdiler . 

Hılkıa rrye İ§tİrak ais~ti, bi · 
j;m devtimizde ve bundan evvel· 

ki deivrd,., görülmemiş bir çok
luk arzeder . Öte taraf tan intihap 
çılırın hepsi reylerini Cumhuri
yet halk f ırkıeının göıtcrdiği 
namzetler lehine kullandı . 

Rey veren milyonlarca yurt 
daşın yalnız yUz kaderı, yalnız fırka 
listcı-lerinde yer almayan Cumba 
riyet Halk •"'ırkısına mensup in~ 
11nlara rey \'erdi . Bu netice 
bütün halkın F'uka prensipleri
ni anlamada ·ve bükômetin ça
lışmalarım takdir edip beyannı
m de ileıiye doğru mesafe al. 
dığını gÜsterir · Bu :F11ka için 
okunulaçak ve ulus :birliği bakı 
mıadan aüvenilecek bir netice. 
dir . 

Şimdi yeni Saylıv seçimi 
kararını ılmıkla C. H. F. ken
disini belediye ıeçimiae niebet
le daha genel , daha geni§ , 
köylüsü ve ketlisi dahil olduğu 
halde bütün memleket evtatları
ntn imtihanın• ırzediyor . Be 
lediye seçiminde kentli yurldaı· 
Jırdan aldığımız takdiri kuvvet 
le umuyoruz kJ , yeai Saylav ae
çlmlne bOtiln yurtdaıların yekCl 

------------.................... iııııilıellillııı .... __ 

Sıra çarşafa geldi 
Yarından sonra şalvar ve karadan/ar 
kalkınca çarşaf ve peçe ne olacak? ·--------
Görgülü ve bilğili kadınlarımızı bu ulu-

sal yüküm alanında görmek isteriz 
Yarinden sonra karadon, şal· 

var, ıu bu ... gib; ıoy al olmıyın 
kılıklar tarihine karıııcak . Ya • 
sak ıüaüaüo yıklaıtı#ını sıören 
yurttnılar hud harıl pantalon ya
ıanlamakla nğ111ıyor. Daha tim 
diden bir çok şılvarlılıt panfa · 
loa ıcymete baılımışlar bile .. 

Adanılıİarın hu yolda ıöster· 
dıkleri yenilik ,.e ileillk , yur · 
eua birçok yerlerinde imr~ati U· 

yandıracaklır. ncına koşkumuz 

yok .. Yalnız , liz yarinden sonra 
ıokaklarımızda , caddelerimizde 
şu yılnııkıız görllniltle kerş laşa· 
cığımızı düıDnerek yürrğimiz 
burkuluyur: 

Alayı pantolonlu , bOtünü soy-
al kılıklı yurttıılarm .yanı bı 
şmdı ; umacı gibi çarşaf• bürün· 
mft§ , sanki erkekler kendileri • 
ni yeyip yutacakmı~ sıibi yüzleri· 
ni peçe ile lupamıı küme küme 
kadınlarımız ... 

BüyOk devrimimizin kadını 
verdiği önenlerin yüceli~i ile çar· 
şıfh , peçeli kadınlanmızan böy 

1 
le g~ri ve gülünç du~.u~la~.da 

eli 11 öoüae çıkıılarını duşunduk· 

1 
çe içimizdeki ıızı artıyor doi · 
ruıu ... 

Birçok yerlerde olduğu sıibi 
hiç küollm etmiyoruzki , Adana 
da da bu uyğunsuz kılık yarın o
birgUn yıeak edilecektir . (re o 
lur Hnki ' kadınlarımız bu yasa
lı beklemeden kendiliklerinden 
ortaya atılıp dı ıoy11J bir kabm 
kılılına girseler ..• 

Biz bu iıte 6teki ıoysal fu. 
laklı kadınlarımızı da büsbütün 
Su~ıuz görmllyoruz . Çünkü ıöz 
gelişi , bir kısım görgü ve bilgi
ıi yerinde kadmlarımız bir ko
mite kursalar çarşaf ve peçenin 
değeuizliği bunun Türk kadını· 
oa yakışmıyacığı üterine doku· 

nalclı propağında yapıalar ve yi • 
ne söz geliti , Hılkevinde çar 
tıflı ve pecelileri toplıyacak hl· 
çimde bir sava§ı ğiriıip onlara 
orada derli toplu bu dütünce· 
leri ınlaualar , onlerıo duygu
larını gıcıklasalar ve hatta ken 
diliklerinden bu geri lcılığı ata -
calclRrına ınd içdiraeler. · Ve •.. 
ler , ler ... 

Bunlar bizim dilegimizdir . 

Yarından sonra Bu dilrgimiıin yapılmayacak bir 
yeri de yoktur aanıyoruz . Öyle 
olunca , görgU ve bilgiei yerin· Arkadaş Karadon ve şalvar yasaGının baş

hunasına bir gün kaldı • Kendine, ona göre 
9•ki düzen ver . Cezaya çarpllma ... 

de olan kadınlınmızı it batında 
görmek iıtiyoruz . 

Bu)urua bayanlarımız . . İt· 
te aiıe ulusal bir yDldlm .•• 

n •ndıo alacağıı . aylav Fırka 
1eçim işlerinde çok ciddi uyanık 
olmalıdır . kaideye uygunlukta 
çok tltiL olmamıza rağmen ne 
için bu kadar güveniyoruz ; Bu 
govenıo elbette sebepsiz değildir . 

Biz Jt"'ırkımn bütün iç çalı§malı
rında ve Fırka .hükfimetiain tu
tumlarına , bütün yurt işlerinde 
esasen ulusun ara bulmaz özü ile 
mütemadiyen temastayız • 

Biz bir defa her yıl mıballeler 
vr. köylerde oobinlerce fırka oca 
ğıoda , nahiye . ve viliyetlerde 
birbirinin çılıtmasmı tamamlıyan 
kontralar yıpıyor. Her koogrının 
yurdun i darcıi ve ihtiyaçler1 Üze· 

riDde , canh konutmılır yapması 
için her gilD artar teşvikler yapı· 
yoruı. 

Her kongrıda bu çılıımı her 
yıl halktan merkeze doğru yurttaş· 
lırıa bıkiki, dilekleriDi ve iç duy· 
ıulartnı topl•ma~ı fırHt veriyor. 
bundın bııka koagrıJarda fırka 
pro1rramının devlet gıdiıine esı 
olu anı çizıileri üzerinde , hali· 
mize uygonlulc nokt11ıadıa yeni 

- Gerl•i ikinci firtlkte 

Sıvas· Erzurum i tikrazt 

Sivaı- Erzurum iıtikrazıoın 

iki milyon lir•lık A tertibi tah

villeri ıua kiaunua onunda utıı 

çıkarılacaktır . Yüzde 7 faizlı o 

lan bu tahvillerin çok kısa bir 

zamında 11hlıcağı timdiden is
teailmeainden anlaıılmaktıdır • 

imdi ne oldu bilmiyoruz ; 
1ıin içine bir parmakmı ,kırııtı , 
havaların dumanlı oluıu bir ta
kım .kurdların işin~mi yaradı ; 

,. e oldu ise oldu kömür fiatı 

hem f"ladı , hem de ber hıbıyi· 
ğidia eline geçmiyecek bir nes· 
ne oldu ! 

Bu kış günlinde yurtdıılarm 
eo Uıtün bir ihtiyacı üzerinde 
parmak oynayanlar varsa bunlı· 
ra engel olunmaaını dileriz . 

Maa~ları artan 
Hak· mi erimiz 

ihtisas lahkeme Hakimi 
Mebmed Nuri maaşı 70 lira , 
Adana Hukuk Hakimi Ahmed 
Hamdi 70 lira , İhtisas Mıhke
me Müddei Umumisi Muıtafınm 
55 lira ve Mustantık Muıtıfaom 
45 , Adanı Mahkeme azası Ki
zımıa , 55 ve Sulh hakimi Meb 
med Hıkkınm 45 lira , lu tan
tak üleymanıa 35 lira , ve İcra 
Batkitib Muavini Hasaa Tabsi 
ain 40 lira , Cebe1beı eket Müd · 
dei Umumisi Mehmet Tevfikin 
muşı 45 ve ve azı Abdulkadirin 
45 , aza muavini Kcmıhn 40 , 
ve Bahçe Müddei Umumisi Re 
ıidin 40 lira olmuştur . 

Nihad Gökmen 

Ankara Zir11t b1nk111 umum 
müdürlük buğday ıubeai murı· 
kibi Nibıd Gökmen dün ıarı· 
mızı ı~lmlıtir . 

Biz, buyuz. • 1 

Allaylarrn giitıeı gibi yaltırzklı bağrırıdarı, 
ııyrılarak yayzlmııtır acurılara soyumuz; 

Dlcleler/11, lıınalarirı kar köplıklu bağruıdatı , 
/Cl1kreyerek akarı sele benzer bizim lıuyumıız .. 

Doğu/ardan batılan zirıcirleyerı oymağuı!. 
damarları deli karılı, korku bilmez oğluyu:. ; 

Nice yatıal 6ceklcrde dalgala11arı bayrağuı , 
bal)sal veren gıizeyirıdc 6rgıU yapan lwluuuz .. 

Bartşlarda yumıayarak baysal olur a/carıı, 
boy 6lçıişcrı yağışlarm ağzına gem takarız . 

Yıiceierl e11giıı güren yeçmişlcriu l'imimi , 
Geri koydu uygurlukla Alalıirlw11 bu gunu .. 

Ullcul<ırı birbirine terlceyerek yörıirıiı , 
Alalıirkıin gıizeyiııde mutlu glinlcr göruruz. · 

Sullarılarm ııırlarma Jmrban oları soyumuz , 
Alatıir lnirı sauaılle aya dô11dıi ıoyumu:::. · · · 

Ey Tıirkoğlu omin açık durma yôru seıılrıçle , 
Alatıirlce belin bağlı gônlıirıdekl söywıçlc ... 

Zeki Anlarsal 

DOn , bugün ve yar1n 
Aydoslu Salt 

llkklnun 934 
Toros geçidinden l\ler ine, l\ler· 

sinden de Adanaya kadar Çukur o· 
vadan hir daha geçtim . göz yorda· 
miyle yilz kilometre boyu,lurk kilo
merre eni olan bu düilük, Akdeni
zin nemi ve Toroelann gölgesinden 
yoğurulmuş bir bereket yeridir. Kö· 
me köme paııarlara yı~ılmı§ pamuk· 
lar, 29 dan fiyat açmıe, 48 ze yUk· 
selmio 1 Devlt"t ökonomisinin önd r· 
lik eden kurumlarının ilk 'erim· 
leri ! Köylü ve çifçinin parmaklın 
oynayor, harıl harıl üst baş alıyor, 
yeıirime ( iıtiheal ) nsıııları alıyor. 
Gözlere er.vinç \'erici bir cnnhlık ... 

'dana)a irmi yıl önce eldi· 
ğimdc diz ho) u çamur içinden geç· 
mioitik . Bu sefer, asfalt bir )Ol il • 
tiınde kayarak §ara giriyoruz . Kal· 
dmmh sokaklar ü ıündc beııliğiaj 
e)i duymuş hir lınlk, tüm Turkıcn 
bir halk ... Yirmi ) ıl Öll<'C de ı ruııl r 
bereketli idi , kö) lıi ve çif c;i o za· 
rnan da çah kandı. Bu ank toprak· 
lara , iri daneli ter halinde katı§llr· 
dığı emeği, oarda demir ka ası 1a
nında lök gibi oturmuş, av bekliyen 
Ermeni eşrafmm kesesini doldurur· 
du. Akoam olunca bağlarına giden 
O,raaya t•fendiler,cşeklerilc yol kıyı· 
larına eığmno Tiirk ) eliricilere arı· 
balorımn sıçratıığı çamuru dağıtır

ken , o yetiricilerin ahın balindeld 
emeklerini Ta~oak komitasmm ka-
a ıua } ığarlardı, o değerli emek ile, 

sarnm1za 'urulacak hançerler ıh· 
mrdı . 

ilk klnun 1944 ----Yine Adanadayız.Seyhao umıgı 
uıı bu,yoksa Seine mi? iki kıyıdaki 
lf':Dİf rıhtımları , heı güzel köprft 
birbirine bnAlayor. Ortadaki " Kur· 
rulııe ,, köprüııUnden geçiyoruz , ke· 
narlannda ulu al kurtulu~ Hvaıı yi· 
gialerinin roı heykelleri : ( e yol· 
lardan geçt>rek bura} a geldiğinizi 
uımlmn}m ! ) di)~ boğmyorlar. Köp· 
riinün gHzlt>rinden, birbirini selim
lı) arak geç~o vıpurlar, suyun ılt1n· 
ı111nı ve ynbr111na dotru remia gi· 
yimli, güvenli, gönlü aydın Adaaa· 
hları ıoşıyor. \ apur gliverıeleriodeki 
halk, her iki rıhllmıo lıoyuoca 11ra• 
lannno kötklere • köşklPrin boyunu 
yandan •§mış hurmalara, önlerini ın .. 

leyen palmiyelerf', ''bunlar dı bizden, 
biz de onlardımz ! ,, diye lnVlnçlı 
bakıyorl1r . Beı kilometre boyun· 
dıaki rıbtımlarıo iki yaDI, delil yal
oaz Adaoıhlarıo baraodığı evler , 
halta Türkiyenin her yamadan kıt 
geçirmrge gelmiı yuruaelarm dı bu· 
luııuıu yerlerle ve otellerle beaenmiı 

Demir ol durağındıo Seyhını 
kadar olın yol; oklılipıUı ormınlan, 
portakal bahçdt'ri , vr. Adana yapı 
kooperıtifioio , Adana elbitli&iae 
birer belge olın evleri ve kötkleri 
arasından geçiyor • 

Çukurovanın do&usuoda Cey· 
bandın, orıasmda ~ybandao , batı• 
smda Tarsuı çıyı ile Berdan ıa· 
yundan açılmıı kanallar ve köprtl· 
ler araeındı göz alan, gönül çeken 
köyler birbirine gür ıeıle hıber 11• 

lıbilecek 11k köylerle dolu . Şırlar 
çınlı, köyler canlı, ovalar can dolu, 
bıyırlar can dolu Bu, ne üteyici , 
yaratıcı miller ~ 

Pazara getirilen 400 bin balJı 
pamuk, 50 kuruıtan açıhyor, uç ıy 
11onra da ) ine 50 kurnıtao kı· 
panıyor. Bu yıl pamuk mu f'keyim. 
buğday mı ekeyim , ne ekeyim ? 
demek yok! Parımı toprağa un , &i· 
cart'ltı mi , yoksa borsayı mı pllle 
edeyim yok ! Yağmur yağmazaa ne 
ederiz?demek ) ok! Yetirici,bitirim Ye 
kredi koop~raıifleri ile elele ke· 
neılenmie, yaıayıııa bir karar , ka· 
zaoçıa bir denk! Ovanm aıları,in k· 
leri ; bugünkü Londraoıo lordlın 
gibi kıvançla boyun kırmakta , ea· 
Ama ıoluoa kendini btğene be&ene 
bakmakıadır ! Y t§il bahçeler içinde 
ıivrilf'n fabrika bacaları ise , uaki, 
biz de bu ıoprağm kuluyuz oıuı r 
demektedir. 
Y amaçlartlan bunu eyreden çobaa: 
Arık toprağa ) aslanı yaslanı , 
öküı gllderkerı ')azdım bıı desıaru , 

a ıl llgmc)e)im ben öyle arslanı 
Medlıini ede) im Jayametedek •.•• 

Diye ba ladığı ve bitirdiği 
ni ini, kavahndao ta~ın göalll 
lerioe katııurmaktadır . . . • 

Bugünler ırık delildir ! 



Tirtik : 2 

Kubilay'm yüc~ ruhuna bitik
1 

Abi 1 hep bizim elimizin uzanmasını 

Bundan dör yıl önce 13 ıon özlüyorlar .. İlerleyiş , bayındır-
klnua 930 sabahı aHmı:ıdan göç hk ve Atatürk Türkiyesinde bi-
ettin ... Senin ğöçüo , ormanh öt· ıim ülkümüz gerilik değil , ile· 
güçünlin yüz karası geriliklerine rili[ik , enginlik değil ; üstünlük 
aon , Atatürk Tii .. kiyesinin hız tür ... Abi; sanki sen bunları 
alan devrimine hamle oldu . bilmiyor muşun gibi oe demeğe 

Gidi§İne ağladık . Çünkü: ka- de yazdım . Evet abi bunlara 
nundan bıık• her şeyleri yalın ıen hep biliyor ve görüyorsun .. 
olan kudramuıların kafaları gibi Utandım .. 
küflü kur§unluile, elleri gibi kirli Sen bizlerde uıoklarda de 
bıçaldarile can verdin .,. ğilsia ki .. Gerçek )erin uçkun-

Sen bir ötgücün batışı , şaııh dur .. Uçkunsa ahi ; ha günkü 
bir ötgücürı doğuıu çağında göz- bayındırılık , ilerleyiş ve Atatürk 
lerini dirime açtın .. Eşsiz dev· ülkeıidir . Sen abi; bizimlesin ... 
rimlerin savaş buıaları içinde bü· Her sıçrayı$la senden bir hamle 
yüdlin .. Eşsiz devrimleri yaratan· sezilir •. Her işe sa11\an elde sen-
lann ülküleriyle bağrın doldu .. dea bir güç , her çarpan yürek 
Ve aon eısiz devrimler uğruna can te senden bir hıı vardır • 
•erdin . Bu devrimler ötgUç bitik ÇUokü •en bunlaıcJao bir bü-
lerine senin ve senin gibilerin ara tüosüu ,. Sen ve scoin gibiler , 
kanıyla yazıldı .. Sana oe mutlu sana ve senin gibilerc bn ülkil-
abi ... Ölümüne imrendim • ·• yü aıılıyanlor ve bu eşsiz dev-

Abi 1 riwleri yaratanlar , Türklüğün 
Sen bizden ayrıldın • Bu ku- eşsiz güç}eridir . Bu ğücler çok 

rundı çok şeyler oldu .. Biz dev kez bir Mustaf Kemal olaıak 
rimlf!ri değ-il , devrimler bizi ko Lir Kuuliiy olarak belirirler .. 
vahyor. Onlar bize değil , kalan Değerli kentdaşim ! 
biz onlara renk katıyoruz •. Oolar Senin için mermer sütunlar 

bizden başka bir çeşide bürünüyor dıktik . Onlu kmlabilirler .. On-
lar .. B.tk abi ; daha neler oldu : lar her hangi hir yuvarlak sar 

Kıhğımıı değişti .. Kafnmız, sıntısile yol- olabilirler . Fakat 
duygumuz değişti •. Dilimiz temiz yürek denen çctiıı knle, ger:ıclik 
Ieıti .. Bek abi ; duygumuz gibi dcneo } üçe var!ık, Türklük de-
arı dHimle sana bilik y zıyorum . ııen ün il ulus hep vrırdır .. , Yok 
Biz Uluğ otnmııın buyrukl rıyln olmaz . Bunlardn her sarsmtı l1ir 
durmuyor, yürüyoruz ... Yürüınü· lı mlenio yaratı şıua kıld ç olur .. 
yor, koşuyoruz ... Yenilikler geride Sen bizimlesiu . Ö'mcdin yaşı-
lcaldı ... İlerleyİŞİ\ar ... beş döu- yarstm ... Çünkü sen bizim için 
dllrücü bir hızla evrao ynran dev- yuıd içi o • d 'rim için öldün .. 
rimler yarılıyor ve yaşıyoım: .. Bu Biz de sana bcnziyeceğiz .. Çok 
devrimlerin yelinden yardım umarı kanlar dökülerek kurulan bu ya· 
111' bize sokuluyorlar .. Kimisini pıyı yerlerde değil onıuzlard:ı 
de bundan baıları dönüp, gözleri tnşıyac ğız .. Çok canlar uğnına 
kararıyor ••. Gözleri görmüyen yarattığımız bu devrimleri ötğüç 
aarhoı kafalı , ele geçmiyecek hı· yapralclıuında değil ; arı yürek 
yal pe§iode koşan zavalhlar ber !erimizde saklıyacağıı .. Biz Ata 
yöne buğuzlar sağıyorlar .. Dönüp türk oğulları kanlar yaratac ğız 
te onlara bakmağa kurun bulama- Ülküler gerçekleştireceğiz ... Kub. 
yoruz .. Onlara tozumuza hürünük laylar yeti~tireceğiz. Yeti~tird!k 
az.klardı kaldılar .... lerimiıle , yarattıklarımızla yurd 

Abi ! için , devrim için seniu gibi per· 
Bugün ç•priıık bir siyasanın vasızca canımızı , varlığımızı 

yaıa-ıtı ıcuaun düzensiz duru- vereceğiz ... 
muna Türkün dürüst ıiyasası bir Ant içiyoruz ahi kaygusuz 
Serom dokunalelığıoı gösteriyor . uyu ... 
Bulanık havadan nem kapanlar Mahmul Turay Akçalı 

-----~--............... ______ ~ 
D. D. Y ollarıntn yeni 

tarifesi 

Yılbaşından itibareu Devlet 
Demir yollarında yeni meeaıerı 
tarifesinin tatbikrna baılanacak
cıktir . Yeni tarifede 45 ve 35, 
30 kiloluk parcalu için de ayn 
ücret vardır. Ücretlerde ktıirler 
beı kuTuı• yuvarlatılmıştır • 

Çalı~ma saatları dışında 
alınacak ücretleJ 

ikinci kaoun başında haşlamak 
üzere Devlet Demiryolları amlıarla 
rında rıhtım vr: limanlarinda çahşma 

saatleri dışında yapılması iıteni 

Jecek doldurma ve boıeltma İŞ· 
leri için fazla çalışma ücreti a
larak bir kişiden alınacak para 
250 kuruştan aıığı olmamak Ü· 

ıüre ton başını aynca 50 kuruş 
alınacaktır . 

Çocuk bakımı hak
kında öğütler 

Çocuk esirgeme kurumu (Hi 
mayei etfol) annelere çocukla 
rrnıo bakılmaları u~nllerini gös· 
teren öğütler hazırlamıştır . 

Bu öğütler süt çagıııdaki be -
beklere birinci uydsa başloyıp 
12 inci aya kadar ne şekilde ba 
l11lacağımnı bildirir -

lıtiyenlere her ay icin bir 
öğüt parasız olarak gönderilir. 
Ankara da Çoçuk esirgeme kuru. 
mu başkanlığına bir mektup1n 
çocuğun kaç aylık olduğunu ve 
bir de •dru hildirmekkafidir . 

Soy adı alanlar 

Nermin mağazası sahibi Ali 
Galib (Akbav) soy athoı almış· 
tır . 

§ Hadırlı okulu okutaoı O. 
Fikri ve oğlu Milli Mensucat 
f abrıkası işletme yazgımı M. H·k -

mct eski soy adlan olao "Sert,, 
i ı )y Edı olarak nlmışlardır . 

§ s ·msar Kazım soy ailı (Öz
dil) , Kerostcı tüccarı Mebmed 
Sipahi çocuklarile soy adını (Ôz 
adlı) , Pilevne mektebi başmual
limi Güzide (Köksal) soy adını 
almışlardır • 4897 

§ Evvelce aUığı "Ôzıl,.mir,, 
soy adını aldığından yrniden 
Cevdet "Çaldr-ğ,, soy adını almış 
tır . 

Adcn E•kek lisesinde Kfi 
tib ve h"'sab memuru Selabcttio 
"TR111

1 , Ambar memuru Abdur 
rahman ••Sağdıç,, soy adlarım j 
almışlardır . 

Belediye :ı bıta mamurlıııın
de:ın Mahmul "Batur,, , Mahmut 
Nedim "Ağar,, , Zekerya .. Dinç,, 1 

kornser muavini Yusuf 11Aşiwr, 
soy adını nlmışl ı dır. 

Kol ylık e\İ sahibi Be zinci 
Mehml"l soy dını (Pışmiş) , Çı 
narlı o u'u baş okutanı Meb 
met Fikri ve 1 a dnşluıı c~ıaı \IC 

Abdullah soy sdlaıını ( Aydııı) 
Çınarlı okutanlarıodan Akif (Yük· 
sek) soy adım l ışlsrdır . 

ilk tel çeviricisi Yusuf ·'On 
gur soy adıaı almışlardır , 

Türk Sözii 

C. H. F. genel yazgarn Receb Peker 

telclifler yapılması imkanı huıl \ 
oluyor . 

Fırka merkezi bütün bunlara tie
rinleştirdikten ve tetldk süzgecin· 
den geçir ikten sonra her işin ya· 
pış değeri noktasından , hususi· 
yeti ölcülüyor . 

Fırlio GaylavJarı Meclisin çalış 
tna aralıklarında yurdun köşe bu
caldarıoa dsğılıyorJar ve yıl içiı,• 

de yapılmış kanunların tatbik §e· · 
killerini yeni kanunlar )llpılması 1 
ve düzeltmesi Jiizim gelen işleri 

gözden gcçiriyoı lor • 
Merkcıe vazıfe başına dön 

dükleri , zamao meclisin fırka 
gurubunda bütün bu görüşlerle 

hükumetin düşücüşleri karşılaşl

tmlıyor . 
işte bir yandan fu lın teşki

latının öte yandan gurubun bir
birini tamamlayan bu çalışmaları, 
fırkanın ve bükümPtin ğidişi için 
faydalı olan istikameti çiziyor • 

Bütün bunlar ulusun, fokanıtı 
ve hükumetin yatı yana ve iç 
içe çalışmasını \'C bu çalışmanın 

yurd ihtiyaçlarına uygunluğunu 
temin ediyor • Yaptıklenmızuı 
iyilığint' ve doğt uluğuna güveni· 
miz bund ndır . 

Ark d ,.lfu ; 
Yeni bir kanuııln vi'ayetler 

umumi mrclisleri s çiminin bır· 
d u yer.i'enmesi onaylandı . Ili 
raz evvel beledi e meclis'eri top· 
tan ycuileumişti . Öte yeud u 
yef\İ seyk.v seçimi ile Türkiye 
büyük m:ı et meclisi yeoilcııi-

yor . Fıknoın büyük koograsnıa 
öuümüzdeki mayısla )'enih·oerek 
g,.çen kocg ndnnb ıi geçırdığımiz 

dört yılJık z mauın verdiği lrc

rübelcrdeo istifade edılecd·tir . 
Bu suretle önümüzdeki bahar· 

da Tür kiye Cumhuriyeti bütJrı 
çalısına unsur larile ulus bir liğinio 
yeniden emniyetini kazanmış bir 
halde , teze bir kuvvetle yeni 
çalışma amaçl rıaa doğru hız ala
caktır . 

Arkadaşlarım ; 
I4ır ka seçim ulııslarııı<la yeni 

bir yola girmi~ bulunuyoruz. Bi • 
~İm fır kacılığımı~<la bir yöndcm 
demokratlık ve halkçılığa , Öle 

yakadan birlik ve beraberliğe, ay
rı ayrı yer verilmiştir. 

Seçimlerde rey vereceklere 
dam~madan namzet gfütermek 
tipini tecrübe ett k ;netice iyi ol · 
madı . Büyük bir ~okluğun az in-
an üstünde lıiç Lir klavuz!uk 
yapılmadan reyleri toplamasın -
daki güçlükte meydandadır, İki
si orhsı bir yol olart:k, rt.y vere· 

celderiıı daha önce mtyillerini 
yoklamakta isaL~t göıdük . Soo 
hele-iiye seçiminde gördüğümüz 
hareket ve s:caklık bu görüşü 
başledi . 

İkinci miiı .tch:p seçimleri için 
yoklama ocaklardan yukarı fırka 
idare heyeti üyeleri arasnıda ya· 
pı acaktır. Bundan başka bir fay· 
dası mühim seçim'erde yolda · 

macı olarak rey kullaomck bnk 
lmu kazanmak için fırk idore 
heyetleri seçilmeledndc f ırkala 
nn daha dikkatli olmalarını tc · 
min etmektedir . 

1 oduı yurlta:.larımıznı , SPÇİ· 
me okulmalau girdiğim'z yeni 
çalışma dev irin göz çek<'n h:r 
lıusus'yeıidir. Fakat fırk yolnn
dan , fuk lıların reyini alr.rak 
seçebilm k için. kadı la111nızın 

1 em u fırka) a girmelcıi lazını 
dır , 

Fır knm1z n • cins, ne me lek 
üstün bir a) rd yopın ks zın 
) u·t politika n. ulusa waletmck 
pr ıısih' i ko\ l r . 

Biz.m gö üşümüzdc , lir t, rcıf 
ta Jıir t J·ım proftsyo 1 polııi -
kacıl , öt tarafın lıcp~i 1 endi 
hususi işleri} re meşgul 1 tek ltk 

Birinci (irlilden arlan -
·atandaşlar yoktur , kadın ve er· 1 
kek yurttaşlar hekimlik , liıühen· \ 
dislik, a\1katlık gibi. vazifeleri \'e ' 
İ§ adamlığını yaparken bütün 
buıılerdan üstün , fmü terek yı1tl 
He\1erlik Vazifesiııi siyasal çalışma 
ile devld idarrsine işlirak vazi • 
fesini bir tarafa bıtakilmez!ar. 

Her yu tdaş kendi meslegi 
yolunda çalı§ırken , ancak kendi 
ıahsi fayd sın1 düşünür mevkide 
bulunur . Hnlbuki bundan o rı 

bir yurt için çnİtşımlar safı da 
vorJir , bugün Türkiyede hu saf· 
lar Cumhuriyet halk fırkasının f!İ· 

nesinde ~arka ar. syo sıralanmış 
. bnluuu} or • 

Siyasal çalışma yiikümünü a :. 
lan kadınlarımız varlığımızdaki 
ı~u 'Vet \C tesirlerini du)lırmak 

için hu saflar içinde kendilerine 
ayrılan şerefli mevkii almağa ça· 
hşmışlardır . 

Arkadaşlar; 
Fırkamızın bir hliyük aııa vas· 

fı olan inkilnpçılık hızı içinde dur· 
madan ileri gicliyoıuz. 

Türk dili de , Türk toprak 
lo ı v~ 'l'ürk pnzarhlrr gibi ecne· 
bi istilnsıodnn kurtulncal(tır . 

Soyadı almada göze çarpan 
coşkuuhık bütün ulu un C) i du
yu:. 'e ileri nnl yışıuda limitler 
heslt}eCt'k hir ölçüdedir. 

Arkadaşı r: 
Hükumet yurdun her bakım

dan ihtiyaçlsrmR uynn bir geniş· 
likte çalışmaklftclır. 

İç emniyet \e inkilfıbı koru · 
ma iş1eri du)·gulu bir titizlikle ya
pılıyor: lmouıı yanında dış işler İ· 

nıiz hangi gürı nereden bclircce· 
ği belli olmıyao lıRdiselere karşı 
vaziyetim zi koruyacak bir uya
nıklık ve dikkatle kovalanıyor. 
Bütün dış alemle (sulh ve anlaş · 
ma yolmıdayız. 

Silahlanma te~elıbiislerin<le 
en geniı hüsnü niyetle çalışttk . 

ilahi rı eksiltme yerine aı tırma 
neticesini veren beynelmilel ça· 
lışmalar ta , baştaııberi milleti 
mu<lafaeya verdiğimiz ehemmi 
yetin , ne kadar yeriude o!du 
ğunu göııtt-riyor . İç ve dış po 
litikada ve mıllcti müdafaada 
olduğu gibi , öiiocomik çalış· 
ma'a ıodr 1. hükumetimiz , ha· 
yallar peşinde koşmakt;:n zaif 
ihtimallere inaomadao uzak , 
realist ve parlak yollar almıştır . 
GüçlUkler beklenmeden ,.c yığın 
haline g( lmedcn , onlara <;ulcyi 
ci tedbirler nlıodı . 

~lr ili sanayi , Tfiı k parası , 
ticaret ve tediye muvaz nesi vak· 
tında korundu. llu önden görüş, 
büyük fabrikalar açma devricc 
girmemizi çabuldaştırdı . Dı~arı
ya çıkarılııcnk toprak ii ı ünlerini 
d ,.ğc r lendirme Sa) esiııd oldukça 
geniş fiot buldu . 

Dış pazarları açım Kliriog 
yolu ıle ele son yıldan satılma· 
mı.. Lir şeyimiz kn]madı . Hatta 
ana ihracat mallar ımız arasında 
bulunmıyan buğdayın , dış satı 
şı genişliyor , buğday ko•umauın 
verdiği inıkaıı!nrla ohın silolar . 
Türk lmğdayım· piyasada , fazlı 
fiyatla aranıyor . 

Arkadaşlar ; 
Tiiı k maliyesi , vergilerde 

yurttaşın ödeme knbi1iyetioi zorla 
mayon Lir çığırdan g'tmektedir . 

,- "\I 
iyiliksever· kardeş ı 

Kış geldi . 1 ışın so\ uğunclnn 
\(' bu ovuğun grtirdi i hası lık· 
laı d n ) ok uz yurdda)lnnm1z1 ko· 
ı ıımak lıt'pımi::iıı ho) ı uınuz ı borç 
mr . Bu bo cu (jıJ, ıni oln k için 
l.ullarıı mJdı ıııız f'ski çııınoşırl•rı· 

ııızı, çucukluı ımzın c kilnırıi Cıı 

f<'ı Ptı:; ı nıf'<lrt ı inde! i "Çot·ıık 
cs'rgemC' kıırunıu,, rı.ı \'eriııiz . -

Bunun iL' <le\'!et IJüt~e~inde , 
göz~ alınan işlerde ancak devle· 
tin gelir yekfiounu geçmiyen dur· 
bıolikle ve hn ata uy unl kla ya 

ı 

pılıyor . 

Denk bütçe ve düıgün ödeme 
bugünkü Türk maliyesinin ıaarı
dır . Bütçe detikliği üzer~nde dev 
ittin teınupla duruşu dünya buh-

ranının doğurduğu umulmadık güç· 
lükleri yenmemize imkAn u rhıiş
tir . 

Arkadaşlar ; 
Her güb , ilıtiyacin istediği 

tedbirİeri almakta gecikmiyoru:ı . 
Buodao başka olarak en derin 
aıaştırmalarla en eyi diye yaptı
ğımız İ§leıin , liayata uymıynn ın · 
raflnrım görünce her girişte esas 
blldığimiz yurd için ve ulus içio , 
faydalı olmak precıilıine sadakat· 
la bağla kalıyoruz . 

Tedhirleıi değiştirme vazife · 
simle gecikıniyorn:ı . Geçen yıl 
yapılan koruma keıınnu kısa bir 
lecıübeden sonra hem maksadı 

korur , hem de ihtiyaca daha iyi 
uyor bir bale getirildi . İç malls I· 
lerin, dış pazatlarmda , satış ile 
gPtirdiği kano mühim kısmını mu 
tav.ıssıtlsrdan kurlntmek , çifçiyi 
mahsul karından f zlA ölçüde fay. 
dalnudırm k içio , atış l:oopern 
tifleıi lii)'ıh sı ynp,ldı . 

Mahsulün fazla para cttıği za 
mnn )'3pılmış ç;fçi borçlarının ko
laylıkla ödenmesi için devlet tcd · 
birler düşUrıclü. Ttız satışı işlerini 
tnozim için en iyi yörıler aranıyor. 
Bütün bu işlc:ı in yeııi Meclisin işe 
başladığı aylarda kanunla,tuı]. 

ması için hazırlıklor vardcr . 
Arkadaşlar ; 
Son söz olarak söyliy.,yim . 

Cumhuriyet hükumeti bu çalııma
larında yayale ve taklitciliğc sap
mıdaıı yaşadık• güoün blltüo İcab· 
larına uygan ulusun ihtiyaçlarına 

tam karşıhk olan tedbirleri her 
gün , en dikkatli gözü ile aramak 
tı , bulmakta ve bu yolda cesa· 
"tle , emniyetle ilerlemektedir . 

--~~------·-------------Dünkü konferans 

Mıntıka trahom mücadele re· 
isi dokotr · 1uri Fehmi , dün ak· 
şam halk~viode "trahom,, iizeri 
ne bir konferans vermiştir . 

Koof eraıısta şanınızın orta 
tahsil okullnunıo kız ve er kek o 
kuyaolariyle hir çr k dinleyici bu 
lunmuş ve 1uri Fehminiıı çok a · 
çık ve giizel anlatışından biitün 
diuleyiciler istifade etmişlerdir. 

1uı i Febmiuio tıahunıun han· 
gi ülkelerde ne kertede olduğuou 
ve Lu yaman hastalığın neden ö

türü bir adıımdan ötekine geçtiği· 

ni anlatan sözleti dnileyiciler ü • 
zerinde çotc uygun anlamlar ya· 
ratmıştır . Genç ve olgun dokto· 
rumuzu kutlularız. 

Pamuk fiyatları 

Pamuk hirkaç gün öncelii du 
rumuııa göre <lüu düşüktü .. Kılo 
da bir l·uruş farklıdır . 

Yerli: 43 , İane 43,5 , Eksp· 
rcs: 44 , kuı uştur . 

Sebze, meyve fiatlara 

Şiptilli<le yaptığımız bir &rn~
tırmndnn sonra sebze ve mey\e 
fuıtlnrına nit bir liste çıkudık. 

Taze fasulya ( bitmek üzere 
olduğu içın bnlıalaomı~tır.) 25 ve 
30 kuruştur B kin tnrfaııcln, 27,5 
30, domates 12,5 - 15 bez lya : 
20 mnrul : t ııeHİ 3 1 kıuuebakar 
tanesi 10 , ağaç 1 avuou : tanesi 
20 kuruştur . 

Poı takallar: Dörl>ol cyi...i 100 
tar.esi üç lira, yerli eyisi yüzü 150 
200 1imunlsr ; ekşi limuu, 2,5 2 
tallı limun 150 100 kurüıtur. 

Şimdiye k•~ 
nubuuda ve 
yıcılığı y~p~ldıi' 5" 
fandah bilınır 
BeJgradd• g&r 
fpgiliz made~ :. 
na Balkanların 
gı olduğu kıD 

Her ne 1ıadlfd 
lar , bu kaJaak~ 
la tafsilat verelO 
sı gerçektir ki 
Makedoıtyad•" df!I. 
rı harcamış, ot 
laİat da bu k• 
etmişlerdir · dl 

Yugoslıvf1 l 
b• per 

hikayesi ır "' 
<lir ; nehire k0! 
sokan köylillertO 
dıkton sodra I' 
izleri bulundu 
değildir • . 

Şimdi eıkı 
!indeki Pek ~ ~ 
tarafından yıdP .. o • 
sat esinde gu 

11
., 

sı değeriode • 

tedir . k• 
Bundan b•f fili 

hassısları çalıtP 2& 
kumpanyası da 
ıası değerinde s .. 

.. er..,. 
lır . Acun uı Jı;•d" 
tarlasıoın bu 
tarihi yoktor · tJJ 

Eski Sırbitl• 
tarafında eski 

• İJI 
araştırmak ıç &.ııl 

• Jll"' 
oldukları teıı• IS 

Al*" düf olunur · k 
çelerini · tıı1111~ 
olan kıza~ Iır 
rin tozları ve t 
durmaktadır • 

MadenciJecİll dl 
lerinden dütB':ı 
deoi paralara 
tesadüf olunut ~ 

BOyük sa~• 
ra\darda ertt§llr 
man isimli bir dl 
burada bir kıÇ ~ 
üzerine tesıd d" 
heııdis, buol•• 
cdeçeği ıırıd•.,t,, 
lamıı ve Sırb• 
lanı olmuıtıır ',ı,ı 
da hu anıt.ırOI 
mııtar. bit 

Geçen yılİıro• 
panyası btır 8 • J 
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M. Rifat 



yaktopu yanşlan 
ç 

D nae 

uma günkü yarışta 
rosspor 3 - O la 
Mersinı yandl . 

Şarımızda bir k;ç gOndenberi 
lan yı~mur , Cuma gü•O de 
hcık korkusu ıporcu1arımı dii 
ndürmOıtn . Cumı ıünli kılkdı 
nnıdı hıvn ıüzel • bir babar ıa· 
bı sıibiydi • 
Ôjleden sonra budun yaVlf 

taı atadyoma doğru gidiyor
rdı. 

. Oyun çı§ı yatlaımıth . Her 
1 takım alını çıkıl> budunu se 
ladıktın 'ıorıra kale ırçimleri 

Pıldı . ıle eçimini Mersin ka 
ndı. 
Saıt 2,55 de Seyhan ıpordan 

•bmud, n Örta erli i ile oyuna 
tlındı . fo, ilerleyişi Toro yap
. Bu ılerleyfş Mersinin kale bek· 
leri larıfındın geri d6nderildi • 
op Toroı ıporcula11na i'eçti . 
anlar Menin kalesi i 11kıftırma 
baıladılar . 
Bugün çok güzel oyoıyan To · 

•'ulır ayaklarına geçen topu kıp 
rrnıDıalc ve bir aayı yapmak için 
klı b~ılı çılı§ıyorlardı . M.craiıı 
1 ttıı ııc buA-ün bcr çağdalu oyu

;uu oyna> am1yordu. Bn birazda 
•nın Çemurlu olmuıadau Heri 
liyordu . Bu sıradı top Toroıuıı 
1 Uıücü ü ecıtioin ayığıı a 

'tti i bu gcçiıi 1) i çeviren N.e • 
•t' ·ı 1 , ı k olarak topu Mersin kale 
be yolladı , birinci sayıyı yap· 
11 oldu . 

'rop ortada : 
Meuinlilcr ' ilerleyiı yaparak 
sayının lcn§ıhğıoı yapmık için 

ra§ıyorlnr ı dı Toroı kaleı bek· 
leri , Mer in yurdunun sayı yıp· 

11111 fırsat vermiyorlardı . 
Toıı yine Torosluları geçli . 

ılı Merıin ka1esiae dotru İn· 
ete baılıdırlır • Mcrıinliler bu 
Yıdın ıonra biraz dıbı iyi oy
mağı çalışıyorlar ve Toroea bir 
Yı daha yıptıraıımak için uğra
Jorlırdı. 

Bu ıırada Toroıun ortı yar 
lbcıeı Nuri , uzun bir vuruı yı· 
rılc topu Mersin kaleıine doi· 
2Önderdi ; bunu Mehmet , iyi 

r çıkı~la lopu yere düıUrmeden 
fııiyle Merain a~lırına tıkh · 
Top yine ortada : • 
Merıin ) urdu bu iki ııyıyı çı 

rınık için çabalıyor fakat bir 
IQ aayı yıpaa11yordu . 
Birinci dene Toroıun iki ııfır 

laomaaiylr- bitli • 
Heı dakika ıoluktao ıonra 

"oa baılaadı . Yine Mersin yur
ilrrle iş yıpıyor ve sık sık To 
kolıeini sıkışlııı)ordu . 

Bu 11kı1tlrmalar Mersinlilere 
Y~lc umutlar veriyor , Toroılu 
ıae bu ı•kııık durumdan kor· 
)arlardı . Fakat 11tlam kale 
~Çileriyle ön 'prdımcılıu olıa 
•oı talcımı bu ıı!cışrlc çağdı dı l 
oynadılar. 

Bu11daa sonra bakimiyeti ele 
b 1'oroılalu , Mcrain kalesin 
1Ytılmıyor1Rrdı, Ilır çok ç 

lrr: yoptılersalda bu·çekıılerio 
lbeeı b,.pıi dı arıyı gidiyordu · ' . ıa Yurdu yine canlanıp Toıoı 
tıirıe doğru inmtğe başladı · 
ltblik li enişler , Toroslulara 
Ycc Baı atı , fakat Mcuiu yur· 
un dn bu iniş , e çekişleri bitim 
lhcd' 1. 

Oyun b6) ltce devam ederken 
•uıliJer bir sayı yspmak ve ya· 
bna"'b 1 · · · k · · er ı mı temın ctınt ıçın 

'~ 1Yorlardı • Uu uğraşma ve 
hlcler d bir şey elde cttir
tdu. 

Y~Dun bilmesine pek ı kal 
kı ; Toroslular Lir sayı dı· 
~hum k omuduyl a l kımla 
>lr lııı 'erdılcr • Bu bıı Mc:r 
•I •ine kadar 'ardı . Toroı · 
topu birbiri rlae atarak Mer· ' . ~1 ıılc ıtırı orludı . Merrin· 
1 e bu durumdan kurtulmak 

( Tfir.kSöztı} 

Türk dilinin temizlenmesi 
ve yenileşmesi 

1'azaıı ı Bresl<m t'i11iuersiles/11de prufeJör 
Dr. Frledrlclı Glese 

Türk ulusunun ve onun önde· I 
lıini bilhı ıa alakadar eden bir 

çok fikir meseleleri arasında Türk 
dilinin eski ve yabancı ı6ılerdcn 
temizlenmesi işi , bugOalln en mü 
bim bir mesefuidir. Baıka mem 
eketletde de rncvcut olan bn me• 

selenin Türkiyede ehemmiyet te 
~orluin dıbı çoktur. Çünkii Türk 
yazı dili vaktıle " keaden,, Arah 
çı , Faıisi ve 1'ürkçe ıözlerdeıı 
kd•§ık olarak lcurulmu§ çok saoıt· 
kiirane bir yapıdır. Bu yapıda yal· 

01~ ~ıJer değil , aynı ıamındı 

t~ırif §eldlleri de mtltcicİcİİ[ ı·~· 
merlere tahi bulunmaktadır • B 1 

ıebelıle ııilbeten lcolay ıanılan dil 
temizlıği , tlüıünlildliğlinden dıba 
ıüçlUr, Vakıa dıba geçen yüz yılın 
brt11 nda hu buıueta ilk tecrDbe· 
lere giıiıilmi§ ve ıamıo ile ger 
çekten baıt düzeltmeler ( ielahıt) 
yapılmış iserle , etraflı ve ıumullü 
bir ölçü de bir tecrübe , ancık 
Türkiye Cumhuriy .. ti reisi Kemal 
Atatürk tarıılındarı tatbik edılmit"' 
lir . Çünkü bu eefer dil İ§İ dlger 
fakir iılerile beraber rle ahnmış · 
hr • 

için topu uıakla§hnyorlardı . 
Bu -sırada lopu kapan Toro un 

orta sürllcDsü Mahmut bir kıç ki· 
ıiyi ınlattıktıo ıobr& !oliç eiirü· 
cü Necatiye verdi . Necati de ye· 
rinde bir vuruıla topu Merısin dağ· 
larını taktı . 

Üçüacü tayıdan ıonra:Mersin· 
lilcr biiabütün ıa~ırmıt bir balde 
idiıer . Daha faıla sayı yaptırma-

mamak için hemen hepsi kale önün. 

de toplanmtşlardı. Oyun Toroıon 
ıı1cııtarmuı allındı oynanırken 
ortaerin dDdDgü oyunun bitti· 
iiai ı6yledi . 

• • • 
Burıda bir kaç ıöz ıöyleme

dcn geçmi) ec•iim . 
porla çok ujreıtıi•m ve eılıi 

bir ıpoıcu olduğum içla şu bir kıç 
11hrı da y11mıyı faidcli gördUm. 

Arkıdıılar ; TOrki) e ldmın 
cemiyetleri ittifakının aiınmnıme 
ıi ortıerlere bO) ilk uJihiy~t 

vermiıtir • Burada ortıerlere yar 
dımcı olarak da iki tıne } an çizgi 
bakanları veriliyor . Bu yan çiıgi 
balcanJarı ortı eriıı göremediği 

nrsneleri onı göıtcrmek yüklimü 
nü ılmrutır . Ortaerin de ; yan 
çizıi bakanlarını dinlemesi ırerck· 
tir . 

Çünkü ; kentlinin ıöremtd•ği 
bir çok nesneleri göıil)orlar. Ve 
bu görüılerde ber halde dinlcni· 
yor . Nıtckiw kupa maçlarında 

ortaer lık yapan Faruk , yan çizgi 
bakınlarana ıu sözleri ) anımda 
ı6ylcnıi~ti . 

''Siıin her ıhtarıuıı beni ayık 
tırıcıktır . Benim kıdar ıizdc de 
salihiyd vard1r . Ben bu işi yı· 
parker. bir çok ile neleri görmem. 
Siz görecrğiuiı fCyleri bana bıldi· 
ı irı » d emtıti 

Cuma günkü oyubda ortıere 
ibtar mıksıdiyle yan çizgi baka
nı Mı hm ut Etol üçUacü ayının of. 

aayidden oldu~uau öyltmiş i e 
de , ortn er bu ıÖ) leyi e kulık 
aamımırllr • 

Eter ynu çiıgi bakımları dinle· 
ııilnıiytcekse bunların b'ç gerekli 
ği )Oktur . Oyunu dogrudan doğ· 
ru)a ort1erio çe\irwe i lazımdır. 
Yok hunların ıözii 'e iıiraıı dirı · 
l:;:oec \cıc bu itirazı r göı önünde 
lutmılıdır . 

Cuma günliü oyunda yenilen 
Mer in )llrduna çalı molar söyıer· 
keo kazının Toroıluları d can
dao kutlarım . Orta er Mahmul 
oyunu İ) i çevirdi . 

M. l'alçm 

1932 yılı temmuzunda bu mılc
tat ile devlet reiıi tarafından 
11 Türk dili tetkik cemiyeti ,, ku · 
rularak bu cemiyete dil bilgiıi ile 
alakadar biitüa meselelere §amil 
ve geniş bir vazife çerçeveei çiııl· 
miştir. 

Bu i leri kararlaştırmak için 
1932 yıhadııı birinci 11 Türk dili 
koogruı., toplanarak 26 eyluldan 
S ilk teırine kadar İf görmüştür . 
Ayııı konırı ikinci defa olarak 
dı bu ıeoe yi e topl nıp 18 ağus
tostan 23 ığ'oılo11 kadar çılıımıı· 
tır. Du ikiuci kurultaya Türk bil 
gfoleri ıle bİrİiic:: '1 Rus bilkinler 
ıkıdemisi ., üyelerind n iki ~t, 
profeıör Samojlovlç 'e profesör 
Mefçaoinof ~t! bir de Türkiyenin 
mitafiri ıfatı ile ben ittirik ettim. 

1 ür le olmiyao bilginlerin adt t 
leri pek az oldu~undan anlaıılır 
ki bu kongıa bir ' 1 Uluslar arasa 
dil araştumı kurultayı ,. sayılı· 
maı . ettkim bu, kongranın açı?• 
mı ıöyleviode de ileri sürülmüı
tör. 

Bu kongra bir &ı Türk kon
graıı idi \C yılnız TOrk dili ile 
meıgul oldu Türkiyeoirı taoınmış 
dostları bu kongraya davet edildi. 
Şu bılde bütün i , münhasıran 
dil bilgisi işi değil, •) nı ııımıada 

ve her eyden önce ulusal bir iş 
idi • 

Bu işte de AtatilrkUa önderliği 
ve yaratıcılığı amil olup Atatiirlc 
milletine \'erebileceği ve iftihar 
edebileceği temiz \'e az bir Türk 
dili vermek gayret ve amacında
dır. 

Bu iıde diaer dillere mll"aye· 
ıeler faideli olabilıceii takdirde 
bu yabancı diller üzer nde de 
arıttırmılar yapılacaktır ve yalnız 

dil bilırileri dctil , aynı zamandı 
dil feylesofları , rk arııtırıcıları 
ve Pıliontologlar da 'J'ürlciin ına 
dilinin aüzelliğlui , üstünlüğOnü 

ortayı koymak için birleımişler· 
dir • 

Bunlarla beraber bir çok ilmi 
meıelelerin hepsini halledip bitir
mek için bil bilginlcıindın ve 
müteba1111lardaa mllreklıeb bir 
heyet teıkıli lazımdır . Şimdı va 
kıa ecnrbi memluketlcrde dil bil
gisi öğrcnmi§ olan bir çok Türk 
bilginleri 'ard ı r. Bunlardan birkeç 
genç de Alm1Dyadın felıefe dok· 
ıorlutu almıı bulunuyorlar. Fakat 

bu elemanlar yapılıcalc İf için 
yetmez . Bu iıde heves ve heytcın 
dOyan kimselerin gcniı bir ccbhe 
de toplanarak onlara mOmkUn ol· 
dutü kıdar çabucak dıl bila-isi 
İ§ltril'lde çılııtırmılıdır. 

Bu mutaloalarımızdın dıl işi· 
ııin ku urlu olduğunu IÖ) lem ek 
istediğimiz anlıtılmasın • Bizim 
arzumuz : bu itlerde niçin bir be· 
cabeılik ve bUtüolük almadığını, 
ve egu Türkiyedc bir dil bilgi i 
okulu Mekteb) bulunsaydı ve bu 
okul bir tedrisiyona ı lıib olarak 
dil bilgisi ile neler yapılması lium 
ve mümkün olduğuna dıir mılü
mat ve le rübeleıi balı buluaaay 
dı, dil iıinio naaıl bir ıelıu l almıı 
olıc•ğıaı arııtırmaktır . Çünkü 
bu jo hakkındaki fikirler \ e tclak· 
kiler dığıaık ve birbirinden ayrı 
dır . Türlcler kendi aralarındaki 
ve garbda bakim ilim metodlarıa 
daki fıkir 'e telakki ıyrılıiıoı kea· 
dileri de itiraf etmckttdirlcr. Bu· 
ııunla berıber geuit muhitlerin 
birlik çalıımılara ile Türk dili 
tetkik cemiyetinin kurulduğu gOn
denberi Turk dıl haznulaio teıbiti 
için yine pek çok dergi ftleti yap· 
mak mümküa of muıtur. Bu bO) ük 
itin veriıoleıi koagraya ııı edilen 

Kadınlarımız 

Fırkaya giriyorlar 
CEYHA l 29 [ Hususi] -

hurıdı kadınlarımız Fırkaya gir
mek · çiıı sanki hirbirlerile yarı:. 

yıpıyorlıt . .Fırkada son bir 
toplantı dıha yapın kadınlarımı· 
za Fırka haıkını Abbas Ülkü, 
Fırka ni:ıamname11i ve proğramı 
üzerine bir çolc §eyler anlattı. ve 
bu arada dediki : 

( - lmdiyedck ulusumuzun 
arısı olın erkeklerin girdi~i bu 

yüce çatı ıltında bundan sooro 
öteki yarımızın da - eizlerin de 
bulunuıuouzla ikiniz bir el bir
liği yapıcık ve AhtUrk'Un imle· 
dJgi yaltırıklı ülküye doğıu hızla 
yörüyeceğiı . ) 

Fırka başkanı bu özlü anla
tışından dola ı alkı§landı ve ko· 
dıalarımıza yenide bir çok teklif 
varakası ve proğramlar dağıtıl· 

dı .. 

Elektirik ve hava 
işleri 

CEYHA ~29 1 Huıusi J 
kentimizin elektirikle aydınlatıl 
ması ıçı 1 tnubutdan çağrılan 
eJektırik l\fcHıi!.ldisi Halıd , bu
raya geldi ve lm )ş için eğinik 
araştırma lıra baıladı . 

Kt.nlimize temiz bir su ya· 
sannamak düeüııcesile de jeoloji 
mutabnAıı Jarındın bir Alman 
fü~endis getirilmio ve Artezyen 
açmık i i iizeıiııe araştırmnlarınt 
yıpan Alman 1iibcndi i raporu• 
au \'ermek içia dönmüştür • 

Belediyemiz bu iki iş üzerin· 
de sıkı ıkıya çnlı§maktodır • 

~....ı·-------------------
Oruçta 

Kurun bildiren 
-- . 

Bugün glincı 6,54 da dofacık, 
öğle ezanı 11,53 de, ikindi 14, 
28 de, akşam 16,39 tt, yıtsı 18,11 
de okunacak. Emsik 4,S7 olacak 

:. ar mut akkıtı 1 ehbi OAçu 

Çocuk esirgeme kuru

munun telkACiatları 

Çocuk e irgeme kurumu ıarafın· 
dan hazırlanın • I.üks " ıebrik tel· 
gı af kantları ureti hu u iyede \ iyı· 

nada ha ıınlmış ,;ok v.arH 'c üslü· 
pür . Bu kuotlar her telgraf merke 
zinde bulunur • Tebrik telgrafınızın 
bu ü lü kaatla muhaıahınıza veril· 
me ini ister eniz , arzunuzu telgraf 
memuruna Ö)le)İniz. Telgraf ücrc· 

ıind«"u ba§ka vere rginiz 15 kurue 
mak adınızı lemin eder . Bu eurcıle 
hf'm çocuk esirgeme kurumunun 
bakmakta oldugu kim a iz \e fakir 

}avrıılarJo bakımına )Ordrnı , hem 
d1ı telğrafımzı çekıigıoiz zata karşı 
da f aıla &) ğı g(; ıtrmie olur unuz. 

--Paranı!-~ 
Boş yere h~rcama ve har· 
cıyacaksan yerli matı al 1 

birçok yazı ve kirıblar la görül 
mll tllr . 

Bu İf lerd çahıan1auo gayreti 
ve büıiin balkın dil işleri için göı· 
terdiği alikı hayretlere ıayendır. 
Ben hir Alman sıfata ile, yani dil 
bilgisi için bir çok hizmeıler yap 
mıı bir uluıun çocuiu olınakhğım 
itibarile , ancak 'filtk devlet ıeisi
aiu öoderliği ve milleti coıturıa 
teşviki ile izah 9C ifade edılebilen 
bir mucize önUndc bulunmakla 
hayıamm, 

İyi vea im ve muvaffulciyetleri 
ekıi: olmiyacık yeni bir dil bilgi 
kurumunun arifesinde bulunuyo 
ruz • 

- 1'urkiıepost -

Asri slaeı•ada 
27 Kiinunuev9e1 pe~ mbe günü ık ammdın hibl'ren ,..,.~ gilsel 

filimlerioden birini duha taktim eder • 

Yürüyüş 
Oynayanlar 

Diana Viybark - Claye Boorks 

« Yürüyüş • yalnız bir horp ve facia filmi değil ayni zamanda çok 

hissi bir aşk, vo fevkalddo masrafiarl ı vücuda getirilmlt bir ıaheserdir 

Gelrcek program : ehhar yıldız Brigit HeJm , temıfli 
,. 

içimizden biriıi 

Adana Borsası Muameleleri 
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F.. S. K. 
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Yitik hisse senedi 
Ada na Ziraat bankasından ol 

clıgım 100-30 numorolı hisso BO

uedlmi yitirdim . Yenisini oloca
ğııııdan hükmu olmadığını ilAn 
eyloıim . Bizim lokanta sahibi 

4896 Ömer Lııl/i 

Kokinaki fabrikasın -
dan: 

l'obrikomııdn yC1rli vo iono çi
ğidi olunlorm bu ay nihoyolino ka · 
Jor ciğitlorinı knldırmolorı , ksi 
laktirdo beher kilosu içfn bir bu
çuk kuruş heıobilo tutorı verile-
ceği ildn olunur , 4893 2-3 

Anadolu oteli 
it bankası karşisındn vo moın • 

leketio orlosındo , hor torn(n yokın 
ve muşterile in istirahat lnrı kin her 
ıeyi yeni ve temiz , kclccok muşlo -
rılelerin memnun kolac klını isbot 
için bir kere g lip gormelcri lazım 
dır . 

Yeni bir fına 
Bakalorya ve ıınıf imtihanlı· 

rındn Hiyoziyo ve Pisik Kimyadaa 
muvoflok oltmıyan kıs ve erkek 

arkndoglora husuıt olarak den 
veriyorum . Dersler ficare\ mek
tebi muzunları cemiyetinde ana 

edildiği taktirde istenilen yerde 
verilir . ihtiyacı olanların Ruih 
zade biraderler ticarethaneainde 
!\f. '. rumzuna müracaatları. 4884 

4-5 

Seyhan ziraat mDdOrllllDndaa 
Ziraot ıniıdürluğü içın muna&-

kaea ile Göıtaıı, Kiıkürt, Arap ... 

bunu ve çi~it yağ' sa\ın alınacak
tır. lhalo 17 ikinci kAnun 935 par• 
§eınbe güniı Hat doku.ada vilayet 
encümeninde yapılacaktır . Talip 

olmak ve şartlan anlamak İlle• 
y nler her gun it Hatleriade fA· 
rnat mudürltlltlne mlraou& et
ıioler.4873 23-31-1 15 



'Fırttı 4 

Gazetemizin 
Abone ve ilan şartları 

3 Ayhğı Oç , 6 aylığı altı , yılhA-ı on iki liradır. 
Torkiye hariçi için bu ücretlere bir misli zam edilir. 

Şehir abonelerimizin gazeteleri 
lauauai müvezzilerimizle her gi1n sa
bahleyin erkenden istedikleri yere 
bırakılır. Şehir için aylık abone bir 
lairdır. 

• • • 
Bir defa konacak ilanlar1n Uçüncü ve dör

dUncU sahifelerde her satlrı on kuruştur. Rek
ıam rıı~~ıiyetindeki devan1h ilanlar için ayrıca 
pazarhk yapıhr ve en ucuz bir fiyat istenir. 1 

FOTO 
cOŞKUN 

Agfa, ,, filınlerin ·n her çeşidi, 

Dıinyuca meşhur ( G 11' A ) filmlerinin en lu
zesi bulmmr. Fiyatlar. diğer bülıin markalardan ucu: l 
dur . 

----

Amatör işleri en kısa zamanda 
verilir 

Atölye fotografları, vesika resimleri, agran 
dismanİar. 

Talebeden tenzlldUı ta· 
rif e Ue üuet alınır . 

o•c 
t'OTO COŞKUN : 

Yal Cami Cinn 
- - -----

- - -- ---- ·-------

D. Muzaffer Sabit 
Dahiıi hastalıklar mütehassısı 

Berlin Onitenitesi ikinci Dahili Seriryatından mezun. 

DoOruluk fabrikası yanında 4826 

1 

-------------------------------------------------Muhasebal hususiye 
mUdUrlUğUnden : 

Cinıi : Maarif kabvehaneıi ve 
arsası 

Mevkii : istasyon caddesi 
Mikıarı : Dönüm 31 
M. Murabbaı 1730 

Kıym~ti muhammenesi : 
Lira 
550 Hane 
250 Arsa 

Şıırkan tarik , Gar hen istasyon 
caddesi Cenuben Z<'k<.:riya ' ! 'şü-

rekAsı, Şimalen mektebe teberru 
edilen arsa : 

C yhan kazasında i\1uhaseh1.;i 

Orman 
dan: 

mUdUrlUğUn· 

Adet 
147 
15 

353 
542 

5 
25 
50 

117 
4 

1258 

Kilo Cinsi 
00 Çam kereste 

• Topak 
,, Mertek 

678 
60 

12200 

12938 

" B&Bkı 
" Saban oku 
,, Salma 
,, Tahta 
» Dilme 
,, Çatal 

Mahlut kömür 
Çam ,, 
» v· mohlUt odu 

Yekun 

(Tftrlr Sözft) 

Belediye ilanları 

Belediye baıkanlığından : 

1- KarşıyakaJaki Yeni kabristan keşif ve şartnamesine göre 
hendek ve dikenli telle dört tarafları revrilecektlr . 

2 - Keıif tutarı 971.32 liradır. 
3 - ihale kapalı zarClıı 15- 1-935 Salı güoü seat on bP.ştı>, 

Belediye daimi encümeninde yapılacaktır. . . .. .. 
4 - KE'tif ve şartnamt.yi görmek isteyonlerın Bele<lıye lı:n mudur 

lüğüne baş vurmaları. . 
5 .,._ lıteklilerin, en gı-ç 14-1-935 günü akşıımma kadar \eklıf

leıini Belediye reisliğine yapmalarl ilAn olunur .~879 25-30-1- 5 

Saat k11lesine konulacak plaka 
Saut kulesinin yuvnrlak çatılı ve kiremitli olan kısmı sökülerek 

yerine ılemirli bir beton pluka konulınosı pozulıkln açık ek~i.ltmPye 
konulmuştur. Ş:ırtnnnıesi Bolcdiyo Fon müdiirliiğiinden nlınabılır. 

ihalesi kdnunu snııir.iıı 19 uncü cumorksi sanı on be§le yopılncak
tır . Jstddiler in o gün saat 15 le b~lcdiye enı..:iiınenine gE'lmclori ildn 
olunur .4885 26-2 

Seyhan Defterdarlığından : 

Karyesi 
Bel eli 

)) 

)) 

" 
" 
" 
)) 

• 
)) 

1 

,, 
• 

" 

il 

,, 
" 
» 

" 
• 

" 

MevkiinJe 
Akar Ceyhan 
Leylek.gölü 
Hcnd<·k oğzı 

) . 
Mende~ civMı 

Çatul yatak 
llendek civarı . ) 

Köy önü 
Yan keli 
Kuyu başı 

Meylek 

" 

,, 

)) 

Kepu eAzı 
Gemi eğzı 

Köy önü 
Malaz 

Kız boğan 

Haylaz 
Yoknrı lnnoph 

• 
l) 

, 
)t 

)) 

" 
" 
)) 

)) 

• 
• 
• 

• 

• 
)) 

" 

" 
• 

)) 

• 
)) 

• 
1 

• 
)) 

)) 

)) 

Mikllar 

dönüm Cinsi Şuğili 

30 Tarla ilacı l~min efendi 
40 

150 
125 

50 
bO 
40 
80 
60 
35 
70 

125 
100 

)) 

~' 
)) 

• 
• 
• 

)) 

• 

" 
" 

" 

100 
100 
30 

2S 
25 

150 
250 

" 
" » 

" » , 
" 
,. 40 

300 
300 
300 
535 
300 
200 

)) 

" 
" 
)) 

' 
100 )) 
300 » 
200 » 
100 • 

Elli 50 • 
200 ' 
100 1 

300 ' 
300 » 

70 
100 

)) 

)) 

)) t )) 

Koyuncu oğlu lsmail 

Koro Ömer 
llıılıl oğlu Ali 

Hakkı 

Balcı oglu Ahmet ve Rüstem 
Rüstem 
llalıl oğlu Ali ve koca Ali 
Mulla Osman oğlu Şilkrü 
Eyyüp 

llalvacıdao kır Ömer ve 

Durdu Mehm·~\. 

Halil lbrahim ve ıoriki Hü
!e)'İh 

Gör Ali Hacı Emin 

Tatal Ahmet 
Yusuf oğlu Mehmet 

Avşar Ali eniştesi Mustaf11 

• .,, 
Muhıar Kadir ağa 
Kara Abdullah ile Ali oğlu 
Ahmet. 
Ali oğlu tibik Ahmet 

Ali oğlu Hüseyin oğu 
Sisli Hasan ağa 
İsa o~lu Durmuş 
Köçük Oımao oğlu llalıl 
Acem oğlu Abdullah 
Musavi Kürt Mahmut 
Mehmet oğlu Halil 
Ahmet oğlu Nuri 
Sisli oglu \lahmut 
O.man oğlu Bahri 

" » Ali 
• » Mehmet 

Haluz Mehmet 
llacılı Mustafa 
Kayarlıdan Senem oğlu Sü
leyman 
Harputlu oğlu Hası.ın çavuş 
Mirza oğlu Kürt Musttıfa 

1 lozineyo nit yokarıJa cins ve miktarı ve şaği1lori yazılı tarlaların 
8-1-935 tnrih'no müsndıf öğleıfc.n soıırn soat 14 Je ihale edilmek 
uzero 15 gün müddetle D\·ık ıırtırmağa çıkarıltlığınJan taliplerin Milli 
Emlılk iJurrnin e müracaatları ilt\n olunur .4888 27 _ 31-4-7 

-------------------------------------------------Hususiyoye ait olup y,ıkard:l cir.~;İ, 
mevkii ve miktarıyla e~safı s ıir~si 
yezılı mahallin mtllkiycti sçık ar
tırma ve peşin para ıle satl ğrı ~·ı
karılmıştır. Talip olanlHın yovmı 
ihale olan 17-1 - 935 tarıhino 
müsadif perşembe güııii rJaot onda 

iki mezat v r knsıı.Jn dahil 
ve yuknrıd:ı y z lı 12 knl m Em 
vnJı m zbutn açık art r a il 
17-12-934 1. itib~rc ı 21 giin 
mlilltlt ti ö 1 935 T. pazar 
giıni.ı sn t 14 de kadnr satılığ' 

I Emlak ve 
Es ıs No 

eytam bankasından: 

yüzde yedi buçuk pay akçeleriyle 
t.irlikte Encümeni VilAyete, şeraiti 
aolamek ist~yenlerin her gün mü-
düriye\lmize mtiracaatları ilAn olu-
nur, 4892 28-1-~ 

~ ıkarılmıştır Emvuli görmP.k 'o 
ilıale şerait ni unlamak istPycn · 
Jcriu Adana Orman muamoJ~t 
memurluğuna ınüracıiat eyleme
IPrİ vo tnlıplerin son ilıo.lu giınü 
Adıma lıiıkiimet konağında Or- j 
man idaresine toplanacak satış 1 

komisyonuna gelmeleri iltln olu- J 
nur • 4887 27 · 30-3 6 : 

63 

64 

65 

~fovkıi 

Ad nada 1 Iomn.aliyo mıılıall~sintle 20-21 ve 23 
No, hı baraka ve depo . 

" " 29/1 
No. lu ğarcıj . 

" " 40/12, 
18/20 ve 31 No. )u yıkık fırın ve depo . 

Teminat 
120 Lira l 

1 
120 Lira 1 

300 Lira j 

Yokorıda yazılı Eınl6k bedelleri ilki pe~in olmak üz~re sekiz mü· 
savi taksitte ve yedi senelle ödenmek şartile ve açık artırma ilti satıla
cağın len :aliblerin 15-1-935 salı gücü saat on altıya kadar Adanada 
Hasine avukat'orı avukot Rıfat ve Galibe müraoaa\ları. 4895 1 

Şimdiye kadar Adanada eıi görülmemi§ ve göriile1Dİ1 

Hayat bizimdir 
Mümeııili 

Garri Kuper- Jan 
(ıh11i Metro Goldvin Mayer Super 

23 Birinci Kanun 

Alsa ray 
Üç gün muhterem Adana halkına ve sinema seyirc 
feti verilecektir • 

BUyUk tayyara harplerl 
Ve 

. Umumi harbin 
Eo kanlı savaşları urasıoda lıeın kahraman bern itik 

yapıyor . 

Aım.,. cephesi aletler ic;in.I• 

Düşman filosu korku çek 

İlave 

Dünya havadisi 
Çartamba aktamı 

llııkiki King Kong 146 kiloluk demir kıraD 

Boks maçları 
Gelecek program .. 

Olüm Adası 

Seyhan defterdarlığı• 
Dönüm 

lôö 
150 
125 
200 
70 
?5 

iOO 
iOO 
200 

75 
~öo 
75 
61 
~5 

75 
71 
50 
50 

196 
62 
50 

100 
100 
100 
75 

200 
75 
75 

200 
75 
50 
75 

150 
75 

100 
97 
45 

196 
180 
100 
44 
67 
83 
31 
72 
69 

Mevkii 

Eski mezar civarı 
• Köy yeri 

SazlJk ve köy civ•rı 
Sazlık 

2 patça 
l<öy civarı 

Dipsiz gölü 
Köy yeri 
Köy civarı 

!dllk 
ince bucak 
Bahçe yolu 

• j 

Dipsiz gölü 

Deve büyüğü 

• i 

)) . 
Muhtelif 4 parça 

Madama 
ince bucak 

" " " ,, 
Köy yeri 
Sa1lık 

Eıki ırmak yeri 

• 
,, 
" " Sazlık 

" Eski kulak 
,, " 

Dipsiz gölü 
ince kulak 

Çatal yatak 
Madama 

Çutal yatak 

" ,, 
Köy civarı 
Bahçe yolu 

,, " 
,, '' 
: , ,, 

Oipsiz Kölü 
Madama 

~ajilf 
Halil oğlu Durmut ~ 
Müslim Ali oğlu Be 
Zeynelabidin c:ğlu '/ • 
Kolsuz Mehmet locirlı 
Helvacıdan :Süleyman 
Musa oğlu OımAo çı~ 
i~galinde : 
Durmuş işgalinde 
Simsar Halil t 

ii Deveci Meblll• 

İncirlikten Kelli Meh 
Hacı Abdil 

" \a8 Süleyman oğlu bot ;, 
Mustafa oğlu Me~ .. 
Hasan oğlu llüseyıo 

gelinde . 
Kerim oğlu Mehmet 
ı\lini <>ğlu Beklf 
Halil " Mebaıet 

, • Şakir .. 
Ciz Mehmet oğlu S 
Mustafa oğlu Abdil ' 
incirlikten Sinan ol~._ 

» Süleyman 
.. Halil oğld 
,, Hacı Süllii 
» Kara Yd8al 
• Ali oğld • 

Durdu Mehmet ıtaJil 
Müslim oğlu Halir 
Dik dik çavuf 
Ke1ikten kutudak 
Ali oğlu Mahmut 
Badel Bekir 
Kölle Hasan b dl 
Mustafa oğlu H 

Ali oğlu Ali < Kat• 
Hasan Şaban 

,, " . 
Karatoş iıkele• 
Bahçeden H asaD 
Kesikten Must~~-
Aşçı Süleyman "8" 

Cia göz oğlu M~• 
Bektaş oğlu !la 
Ali Kesan oğlU l 
Mahmut oğlu 1 

Dingil Mustafa 

l lazineye ait yokarıda cins ve miktarı ve 
lurın 9-J-934 tarihine müsadil öA-ledeo soor; 
me k üzere 15 gün müddetle açık artırm'lğa çı IJllf 
Mil li EmlAk iduresine müraceatlarıillln olunur· 
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