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Bayanlarımız önderlere saygılarını bildirdi 
Kılıksızlık 

Butün Je\· rımlt>rİıniz ara~ıoda g~nel 
?1•r~k Şapkayı alnıukıan l(•yri ;kılık 
1 1l•rı}· l • 1 • .. .. . uer• aın ur ıutnm yurutr· 
•ııtılık fi. İlli • " bo~a rf• nıli urnı· 

\Ulus evinde bayanlarımızın 
cuma günkü toplantıları 

l'f' ' ' ., "" 
• 

1 1Yr iııi , kiiylii dap ~·· nr şalvarı 
rıı 1 • ı · 1 . : t • nr ı ııçkın ıı;ror karadonıı 
'ıyıyor . 

ft lıiçim üziilsek )'eridir ki , lıir 
Y~uılan , il<rilemi~ anın uluslarının 
guıı .. · 
1 

11 ıl11 ya ayı şa ayak uydurarak on· 
ır ı:ilıi v~ haııii onlardan ii•ıiin ol 
ınaı;ı oııavlarkrn : iiıryanıfan föır 
t•pkaoın ahında karaılon bilmem "'•I L • k oıı .Ş•puoııı altında şah ar ve 
.
1
8 ketrn alıınılıı da iic rırkli rııtari .. 

1 • l 1 , 
· 

1 0 •tııı oy el al'Una oı tuı oldu · 
~~~"."'"" far ıııdn dr~ilız .. 

1 
orudiigıiıııaı lıüyiik dnriııı iiııüıı · 

'• ır.erili~iıı , rııa karalığın, soııarılı · 
ğınl ayak 1 lirrırır inr kaılanamayız 
arı • Onrtt , t• rkt· klı· r ara!'ındaki hu 
a~ın k a •apanlığa nrıleıılu lrnılanmaı•ak; 

.adınlarınıızıo çar af vr pr~r lıi~irrı · 
llzlı&ıoı· y" " . k 1 .. 1 l ~ oru11nt-Mırır areı ( a o\· t't ' t'" 

•uııtuk ılıı arıı. ' 

\ Yirıııiud \iiz }ılJa ıa~avoruz . 

111•·ıınurı ıo al kurıımıı ara•ında ıüı ı. 
i 1'."~ınun, kadınlı nk.kli , höılr rır· 
lı 1 ~ 1 iı•linız giiliiııç kılıklarla ~··zip 
ı oııııa ıoa rıa"I oüz yurrıulıır~ Buna 
ıır , .. ı· .. 

ıır il akıl ndirrırıiyomz. , 

Kaldıki , ı:·~·ıı kıı idıırı· rııı · dı;i 
•hor, karadorı n· lwnzrri gihı soy 

•a: olınıyerr kılıkların. iiniimiizıldı.i 
)l hı andın oura ~r)· ılııtr11ini y11~ak 
•t . k . 
I 1111! •n, l•akıyorıız ıla lıırgiinedrk 
'.11 •)'kırı Lılıj!ını ııaıııalorıa çrvirip 
'»1• ... ııııı lıir kılı~a ~ireıılrr 
(ıarrrııkla ayılaeak knırde az ... Uiz · 
Cı• lııı iıi , lıa ıokil .... iıı de daha •ıkı 
ıuıırıa L • , 
ıi 

0 

1 ı:ere .. ıır. " e yapalım, z•p· 
k Y ıorır olroayrnı·a hu kötü alıt 
~~lıktoıı k ndiııi kurtaracak baba 

Yı~ . . 
• ııııııız çok dejtil! körolsun anili-
•• •lııkanlrk . '" 

1 
Sonra, ııııdm~ki ~önül isıe~ile 

ıı o.ıuy 1 . or, ıu ruk v" ıörrlerle ol urı 

dıı Ç•rtuf \'e peçe itine dr bir yl)rı· 
•ııı \'t · ı l'd ' 

l rı ıııe ı ır. Adananın ul ıııal 
c ~\'r' 

1 ıııı 3ava ıoda aııll!•n Tiirk ka · 
' ıo ve • '- A . . 1 .. 1 . b ıı:-r .. rfoının JO} t"' n·erı \'f' ya• 

an .gt1riinütü. at · ı duy:lacak hir 
~'Ydır çünkü_, 

Nuci Alwerıll -----· ------
başbakan Kırk -

la relin de 
Kııldurdi 7 ( A \ ) il . .,. 

kaıı l11wı lııııııii ,aat 17 ılı · Kırk · 
ları·lın .. gelılı • 

llavaıııu · egıııurlıı '" •ojtıık ol· 
;

11
• ına ra~mcn birılerce lıalk mek 
plıln v" ııı e murlu tarafından ıü

'•kh·n ı k 
1, ge rrı coş · ıınluklu karşılandı. 
·•ııeral 1 nırt lnöııü a rı ayrı halka 

111 •kır ı · ı ı 'f ak P 1 rrr ı ıı alla lıulıındıı . Hu 
t•ııı lıı•l,.ıli ec·e •neflerine lıir zj. 

Y•ftt vnilefekıir • • 

4nkaranın cevabı 
1( Aııl•ru : 7 ( A. ,\ , ) Ankara 
v •ll..evindrki ıopl•ntı hJ ı koınlııı di-

111111dan şu l•ilıliri~i alılık : 

111 ~ Türk kıdınıuııı •iy .. al lıaıl•rı 
'"ı:ıll•yrn hfi ük kurulıanı urıııı · 
ııı;,k 1~1 '." lıilrlırınek uygılarrııı •ıın· 
ı,, ıçııı llılk vinıl r ıoµlarıarı An
)~'•1 koılııılarının lın kanlık ıli\,ını 

,,, il 1 
,1 11 ırr ı anından ıu\ ı•ız ıeller 
·ı ~·~~it · Ua L.anlık ıliHrıı lıtilüıı 
kıdr ıy~ k•ılırılıj!ının AokuraduL.i ar-
ı •ıları ' J .. ı1 1 · 1" · .. ı •ıt ı ,. oz Pn ur ığını go rrf"n 
·~ ·tıı~kıııı tr!I rılrn dııyclrııJ'ıı oıı•nz 

1 nı·ı "Ik •uı U enın lu•r ,anıu;ı yayına· 

AnaıJoJu ı•ıı•ıııılun ıliler 

llsturiler nereye yerleş
ti ı·ile cek ? 

1 ı la • ~ • l . ı.. "•ıı •/( , .. . \.) \1 •)• • •r 1 · lı,,l ' 811 alına n lıalırrı · ııaz.ıraıı 
.. ()r uı k . 
'"'~ ı · ıııtA a ırııJa \orzı· aşirrıı 

' ıııft . · ı l lıı ~ 11 • 11•1 olaraı.. grlrn n~iliz 
1 ltırla l ' . 

tırı rı ry"'° ı t r rkrıftu ~ill'ltllrl · 
\ıı }'t• tlt· rirır l!!ilı.u n t·ılilnıt~ .. j iı • ıu 

(ı• . _; 
dırıu ı" • '"' li rı · i•i ~lu ç kiırıiıi kuıı· 

1t ardır. 

Türk kadınlığı, kendisine verilen soy • 
sal hakkın eri olduğunu gösterecektir 

Türk kaılıularıııa 'aylav seç
mek ve •eçilmek hakkıııın 
, erildiğini öğreten yHsanıo çık 
muııırl•n dolayı Cuma günü, lıir 
çok yetişkin Türk kadını , Clu~ 
eünıle bir toplantı yApm ı tlarılır. 

Saat onlıeıte Ulu e\i Baka. 
ııı Kemal Kusun, kısa bÖzlerle 
toplantıoııı güıtiiğü amacı anlıt
tıktan •onrd ilk •iiıii bayan t;, 
ren (;üzin almı~ \C .biraz ı~ağıya 
aldığımız aydıtını güul lıir anla
tışla söyliytrek Adana kadınlığı · 

11 ın duygularını Atatürke hildir
oıek için okuduğu tel yazı~ı 

onaylanoıı~ ve alkışlaumı~tır. 
Bııyan Güzin Evrrnden ~onra 

~ar Kuıultııyı iiye~inden Bayan 
Esma ~ayman da gene lıu ~ayı 
mızda yazdığımız aydışıııı s(iyl~ 
ıniş ve alkışlanmı~tır . 

Bayao Esnıı ~aymandıu 'on
ra dı llayın ;lem a İtı;in, gene 
hu >ayımıza aldığımız aydışını 

~iiylr mit H alkışlaıı nıışıır . 

lhyanlarımızıo bu t'andan ge· 

len duyguları anlatıldıktan son 
ra, önderl•rimizr çekilmesi i'e· 
rekli göriilta saygı 'e tapı tel ya-
1.ıları ılkıoler arasıuda ııyrı ayrı 

okunmuş v~ onaylanmıştır. 

Biitüu bu gösterişler, göze 

çarpan bir •el'İnç ve heyrcan ara 
sında yapıldıktan sonra Bayanla 
rımız güler yüzle lnı evinden 
ayrılmıılardır. 

Cuma günkü toplarıtıda oku 
nan aydışlarla, bü~üklerimıze çe
kilen tel ~aı.ılarını ayrı ayrı ya· 

zıyoruz : 

Bayan Güzin Evrenin 
aydışı: 

S . ı· 1 • ·ı 1 • ayın uın eyıcı er ... 

Dün ve bugün tek ~özl.riniu 
kafalarımızıu içinde duran, geç
milj giiulere biti~ik, görüş ve dü 
~ünfü izlerini ı· enlanduır,ak: lıiz 
kadınlara; geçıııi, çağa! ~da verilen 
<ll'ğı>r•izliğe lınr~ı , Büyük Türk 
kalkınmasının, yurdu ışıklandırdı · 
"I mutlu giinüodcnheri kaımodı 
ğımız onornn ne kerte tnpmıya 

hayık olduğunu anlırız .. 
Biz, Türk analarına, Türk kız 

larıoa, bu, yüı'e kerteyi bağışlı 
yanı lıt p biliriz: 

l) ayıo Türk Üııderi; Krmal 
Atatürk .. 

Ve 
2ı Oııun büyük kurumu ... 

Ve 
3) Cıılü, iiz arkada~ları ' .. 

Biz Türk kadıuluı; lıizi yurt 

içindi' ulu i inde yokten yara 
tır Ye ya~atır gibi yeni ba~tan ,·ar 
rıl•nlrri lıiliıiz \ t ~ayarll .. 

Bıyan Esma Naymun: 
Az zamanda bir çok itler 

lıa~aran ve ulusun yenileome•i 
ve yükselmesi için çalışan bi:i 

yeni lıir vıırlığıı erdiren ve durm nk 
dinlenmek biloıeyeu 'e ileri gi 
den hamlelerle bizi •e!amrte u 
la§hran Cumhuıiye t Halk fırka· 
sı ullu kurtarıcımız Atatiirkün 
Fırkası iki glln önce yaptığı lıir 
toplantıılı aldııtı b.ararı nlıı a lı i l
cl ırdi . 

Hu karar ~imdiye kadar alı 
nan kararların en mübimiılir . 
Bu karar ulusun olgunlıığunu 

gö•teren ulusla kadın •rkık iki
li~ini kaldırtın yeri n ı: birlik geti · 
ren H ulu1al ülküye yürümekte 
olan Türk ulusunun yüceliğini , 
her ulusclan üstün olduğunu bü 
ıün :soysal anına gfüteren çok 
kutlu bir karardır .. Hıı kunetli 

kararla Türk kıdıoı da dogduğu 
yaşadığı büyüdüğü öldüğü se\ ğili 
Türk toprağının idaresinde er • 
kekler gibi süz •ahil>i lıa) ık olu · 
yor . 

Düne kadar biz ne idik'! Ka· 
ra bir bilgisizliğin sıkıcı, öldü -
riicü çeoberi içinde tutuklar gi· 
bi ya!iayın zavallı yaratıklar idik 
yiire kurtarıcımız, ulıı orduları · 
ruız .\tatiirk nasıl lıüıün ulusunu 
her kara lıeladın kurtarıp meş 
ılesinin sönmez ateşile bizi her 
selamete erdiı diği için Türk an · 
nesini de bugünün Cumhuriyet 
yavrularıııa ana olaeık rumlıu 

riyetd dtVletci. milliyeıci inki -
lapeı hılkri yani Atatürkün ço · 

culdarını doğturup yetiştirecek o 
len Türk anasını da elinden tut· 
tu \e onu karanlıklardan çıka · 
rıp ulıığ varlığının güneşi ile ay· 
dınlıttıgı hayat yo lunu gösterdi. 
Medeni kanunla ona insanlık ve 
yaşamak hakkını verdi ve böyle
likle her türk çocuğuna onurlu 
Türk k s rlınıoııı, hakim bilğili 

türk ana ıoın çocuğu olmak o -
ourunu kazandırdı . Türk kadı 

nına onu tutsaklıktan kurtaran 
mrdeni kıountlan ~oora ilk sı -
yasal h~k olarak brlediye seçi· 
miorle seçmek ve seçilmek hak
kım \erdi . 

Türk kadını ıon dört sene 

içinde bu ahndı kcnıli•ine \' eri 

len işi çok ince bir görü~ ve 
kavrayışla hafırdı . Cumhuriyetin 
yüce prensipleri inkilabio ülkii -
~ünü anlamakta benimsemek -
te erkeklerclrn geri kalmadığını 
göstetıli . 

lıte bu ~elin aorguda~ tam 
hir üetünlükle ı;ıkau tiirk kadı 
nı çalı~masıııın Dl eJHll'rİni Ata. 
türkilo ve onun fırka8ının kora 
ri'e derlctlı • Artık liiık kad · nı 
eayla' •l'~ilelulir vr uy la.- olalıi 
lir , lıug!ln O(la lıiiyük iiııılt'riıı 

giiıtııinde biitün lıaklaııııa s.ı -
hip lanı hir iıı•an olarak ya~ıyor. 

Giine~in aplııılaıtığı Acun ü 

Bugün · lıiz kadınlnra , [ 'l'iir· 

ki)( ' B!lyiik \lill•t Mecliaı iilye 
liğinr 1 . eçnıek H • r ı;ilmek lıa 
yı~ıııı \·eren , Cuınhuriye~ Halk 
Fırka,,ına '" 01111n B!lyük Korucu 
\I' gf'ncl Ua~kanı l lıığ Öıulerimi 
ze snn•uz sa~· gı , .e tapılarımızı 
•ıııımak için lııırada Joplanılık . 
ı·:~rr dn\ gularıın•zııı bırazını ol 
•un ılııyu nııya uyguıı buluı•aııız 
. il.C okuyacağını u lr 1 yaz111nı 

zerinde şaşıyan ne bılar ulmun 

l kaılıııı )lllarılınbcri ugıa~tıklaıı 
lıalıle lı e •ıiiz ııla~aınadıkları lııı 

1 yayığ4 türk kaılııı;nın Mlıip ol 

1 Geriıi üçUncU firtikte -• \nkıraya çekelim ... 

H 

Oz Türkce • Türk kadını 
K. M. N. O parçası 
,\nk>1ra : () (A . ) Tiiık dili 

ora tırnıa kurumunun soy adları hak
kında bııldujlu K. M. . O li>telrri 
şunlardır: 

Seçim yasasından dolayı yurdun dört 
bucağında soysal bir orunç içinde 

Kutluk, Turkıu, Kulcur, Kutlu , 
Kulucıır, Kıııukıı, Maral, Kulııg lnac, 
Kuıluaınaıı, Kıınıu~trki, Kuıutu·Kuı
lıı, Kunlınmİ !, Kııturtrkiıı , Kuııılıız
Gurıduz , Kuııır, Kunta•, Kıılıı), Ku•
lu-Kurlu . Kııtıız, Kııyırmuz, Kuzpıı

nık , Kuyıırrık , Kuızıı , Kuzlıan, 

Kubruk, Kıır ıı kin, Kncll' rrıur , Kııd · 
aruk, Kuh rr m • Mıılhilgr , \!ad er, 
\l ararıay , 'labdı·• k lıq~ıımka , !\la· 
itim arıanıabimlıı · gıırrı, \lakarar, Mal· 
lıatııoka , \lalak , .\lalkav, '!alkol', 
\1aloy , \lamak, \lame, \lamay,' ~la 
ruuk, '.\!ancak , &lnnııa , \lankan, \l an· 
larıke , \laııyek , Moralka, larlıaıı, 

'lukon , Masıaıı , \tr .. u , .\!encik, 
:\lcn:?"ctır, )Jı· nt•ut t'kiu , \ltugntekin, 
\leocuk , :\l• rtgl', '.\l r uget·ıııkı , \len · 
grlbo~a , :\larıgl•} , \l e ııgdij!İra) . . \l e ıı

~re, :\frnµ:ubrrHİ. \(rnguverdi, ~lc· n · 1 
ııııcek . \Idngue, '\lt• ngııkaaıı , .\leııgu· 

uo~ul, \lerıguıaı, \ll'lıguırruur, . l r:
ııij(', l e lıje, \ltıııes, Minıa , \lerkiı, 
\1..ıı·, \lilırakııla, \lilıyaz , \1io~ao, 

\lirık aar - Bik•aı . \liıı • irı , l\linla•, 
\tiııkera . \1 ınıenınr, \lor u , :\loğ, 

No~ulgıtıll'i , \loj!ııl , llarip, Mo~ul· 
ıay , Molıııl, \lonıılıııonııllıa~a, l\loıu · 

~ao, Mo~urıı · ıır, \ltu·ıık, '.\lucin, Mu~- , 
lıı, \lu ı: ı rrı. \lııııılıız . \lıırı~a•, \Ju. 
talu, .\luılıı , .\lıızaı•ak• , :\at•iıarharı, 

~ıe;Anln . .. o~u~ , '- antu , Naına • , tt· 

rincka, \aynıı, Nııyaıı , ' .ıyki, Naı
rııan . ~rmlıruı . Nrr~i•ka, ' t vat, 

ikhaı lıiAi , .'iıkıı , a~ay , .'fohuz, 
:\ukM), .. \ouıknlu~ ._ ulnız, urlıi~a, 
Oganlınıli, Oj!;ban. Oguıluy Okıaı, 

O~ııl, Oj!ıılganmiska, O~ıılğaymi•k•, 
Ogıılkanmi>, Oj!ıılnıu•, Ogıılıorkan, 

OgıılıeL.iıı, Ogurlıı , Ogıız, Okaymirza, 
Okıa. Oktar Oktaılı.aaıı, Qkııtıılrrııı§. 

Okyay, Ola\lııhrrılı , Oluı·• ıu, Oıı· 
_ han, Oııak , OJ..ııır, Opu•, Oral.., Oraz

l ' raz. Ordu. Ordııko)a , Orhon, Ür· 
h•ngazi. Orıu;, Orııkka, Oru! · Oruz, 
Uryuiıı, Osıınkot•a, Oıaıuis, Oıomiı 
giray, Oınıar. Oısı•kin , Oı<· ı·kio, Oıu, 
Ozar, Otmi•, Oduj!;el , Üğefuk . Ül!:e· 
ılry, Oıı;ruoı· r, Okcııu, Okruıı, Oku•· 
kara • Olmez . Onrr , Onk , Orun, 
Otucıerııur. Özbry, Özbeytiuıur, Üz 
lıilgebııyuıı , 

Ankaraya giden 
telleri . 

sevınç 

Aokaro : 7 ( A. A. ) - 'l'iirk 
kaılrnıno Savloy ~ı·çuıc ve @rçilııır 
hakkının Hüyük ~lill.ı l\1erlisiııce 
kalıulil meoılrk..ıiıı her ıarafrnda 
hiiyük -.inç do~urııııı§lıır. 

Dün lıüıiln ~rhirlrrimizdr kA 
dıolar ıoplıoarak lıoyrarıı v•poıı~ . 
Aıaıürkr, Büyük \tillrt .\lreli•İne, 
Cumhuriyrt Halk Fırko11no, lıiiyük· 
lerioıizr lt~ekkür '' hağlılık ıı·l
grafları çeknıi§lerdir . 

İzmir borsasında 

lııııir : 7 ( A. A. ) Ayırt lıi 
rİnl'İ gliuüodtn ah1nea gıioü akşa · 
rrııııa kad•r lıorsada ulıı kııruflaıı 

22 kuruşa kodar 7679 çuval üzüm 
ve dörı lıuı;uk kuruşıarı alıı huçuk 
L.uru a kadar 9olı çuval in .. ir ıaııl · 
mı lir . 

Samsun : 8 (A , A.) - s~ylav 
srçme ve seçilme lıakkıııııı \eril · 
mc sinden büyük kıvanç duyan 
SamRun kadınları ılün C. H. Fır· 
kasına toplanarak bu larıoı 
K . .\tatürkiin izinde yiiriimek 
surdiyle kııllan~cakl111111 cöylc 
dıler ve lıu hakkın v<rilınt inin 
Türk ulusunun yükselmesinde 
yapara~ı büyiik l'bemmiyeti au· 

!attılar . 

Edirne 8 (A. A ) - Edirne 
kad ınları l\leclisin Türk kadmlı
ğırıa Sıyla\ st'ı.;nı r \'e ı•çiluıek 
hakkını vermi~ olmasıııılan iitürü 
ıliio IJı.lkennde lıiiyük lıiı toplantı 
yaparak meclisin lıu ka ı arım 
§Ükranla karşılamış \'t' Lıa~ta K. 
Atıtürk olmak üz ert' l\lill .ı :\l t' r· 
!isi Başkanlığına, Ha~lıak a nlığa 
ve Fırka genel katipliğine se\'inç 
ve ~ükranların ı tel yızılaıiyle lıil 
dirruişlerdir . 

Zonguldak : 8 (A. A.) - Zon· 
guldak kadınları ılün Halke\'indr 
biiyiik bir toplantı yııpmı~lardır. 

Beş kaılııı silzen, Sc\·m~ \'e se 
ı;ilme hakkının yiiksek ıl r ğeri 

ü1.eriııJe ı..ooıışıııu lardır. 
Toplaotı yrrine Türk kaılınm 

yeni •iyacal lınklarınııı ıl~ğt'r ini 
anlatır ıözler asıloııştı . Zongul 
dak kadınları taşkın sevinçlerle 
kutladıkları sıynsal lıaklarinı K. 
.\ totürklln izinıle yürliyerek ha~a · 

rırılık ve erginlik 1-(Ö~tererekleri 
ne anıl içnıişlrrdir. 

Ulu• büyüklerine ~aygıların 
bildiren ir i .JOZıları göndermiş · 
lcrdir, 

Dün Zonguldak hiiyiik hay· 
rem giinlerinılcn birini daha yı 

famıştır . 

Meraş: 8 (A. A.) - Kaılıııla 
nmıza ' aylav ~t(;mek , .e seçilmek 
hakkının verilruePinden iitüıli 

~lara§ kaılınları dün Hılkevindl' 
bilyük bir toplaıııı yaptılar , bıı 

lıakkııı değeri etrafında sözler 
söyl~ıliler ve srvinlerini, randan 

saygılarını Cumhur Rei"i t.:lu Ata
türke ve büyüklerimiz., •undular. 

Ordu : 8 (A. A.) - Sıya•al 

haklarına kavuşan Ordu kadıoları 

I dün ı Halkevind~ lıüyük bir top
lantı yaparak öz yüı-ekten kutla-

! ıl ı lar . Saltanat diberea düşerge8İ 
olan çarıafları hir (laha geyme
meğe aod içtiler. Keoıal Atıtür · 
ke, Ba~bakon İsnıt!t İııöııüye yük· 
sek saygılarını tel yazıl.riyle sun· 
dular. 

Saylav s e~imi için Belediyede 
defterler bızırlomıık üzere biiylll. 
hir çalı~ma vardır 

Defterler bir haftaya kadar 
bitirilecektir. 

Siirt : 8 (A. A.)- Tür!.. kıdııı· 

lığıua Sayla' ~eçme ve nçilmek 
hab.kınnı verilmesinden, sevinçle· 
riııden llalkeviode toplınark K. 
Atatiirke, Kazım Özalpa, ismet 
İniinüy r. H. Hecebe •aygı tel yı 

zıluı \'ekmişlerdır. 

\oıılyı 8 (A A.) - Türk 
kadınıııa Saylav 'eçme ve seçil
me hakkı veren yasanın kabulün 
den ötürü dün Spor olanında kı· 
ılınlı erkekli büyük bir toplantı 
ynpmı~ , !( Atııtiirkiin ve Büyük 
lJlu, l\feclisiuin kararı ~iikranla 
anılmıştır. 

Hılkevi Ha~kanlığı Antalyı 
kaılıolığının duyıı;usunu K. Atıı. 
türke, l\kcliıı Başkanlığına ıellen· 

mi~tir. 

Kaı": 8 (A. A.) - Türk ka
ılıolığma sıya al haklarınm veril
mesinden ötürü lıüyük lıir oevioı; 

ve lıeyeı·an içinde bulunan Kars 
kadınları diin Hılke\'inde büyük 
bir toplantı yaptılar . Zeira Falı 
retıin, Fırkı ve Ualkevi Başkan· 
ları bn hakkın tanınmasının yük· 
sl'k ıleger ehemmiyetini ııulatıin 
,.(izler ıöyıetliler . 

'l'oplnntıdı büyüklerimize şük 
raıı tel yazılan çekilmeair.e ıiiz 
ke tiler. 

------------------------~----------~------------------~ 
1 lirk- Fransız 
Parlamı · nto komitası 

P•ri ; 7 ( A. ı\ . ) - Ceçl'lıler 
de '1. Hrrıorıuıı kurduğu Tiirk -
Fraııoıı parlaııı rııto komitr•i ilr 
lıorpten enrl kıırıılan H şimıli ıek
rar }'rnilrn t n 'fürk- l."ran ~ız koıni 

ırsi diiıı parlauırııında mü~ıerı·k lıir 
ıoplarııı yaııarak, ıki ıneııılekeı ara
sındaki rrıüııa@( lıNlrrin i~il r @ıiril· 

nw•iıır ılı· v:ım için rlbirliııivll' çalı~ · 
ınıye kaıar vrrnıi ,~ hunun için dr 
nııivakkaı lıir lıiiro L.urııııı•lnr . 

1 Adana yahudileri 
Öztürkce soy adı alıyorlar 

~anınızda bulunan yılıııdiler 
cuma günü kendi aralarında bir 
toplan lı yaparak iiz Türkçe soy 
tı(lı almak yönünılrıı Türkiyr. ya 
lıudilerine öncül olmayı konuı
mıı~lar ve ikincı bir genel top . 
lantıda bunun bagarılma ına ça 
lıgılması onaylanmıttır. 

Kilisin kurtuluş günü 

Erzurum Halkevi Biironıın lıo~kaıılı~ına ••ı lav. Eıi· 
rıııır Fııııj(trdıyrn Fııjrr >ı·çilmı~ıır. 

1-.ili~ 1:1 jA .AI - Dün Kilisin 
kıırtnlu§ bayrıoıı iıli bayram ı;oş· 

kun lıir ae\'inç içinde kutlulandı 
hu runtllu günü kazandıran ulu 
uluları şükran ve minnet duygu-

Erzurum : 7 ( 1\ , A. ) - Erıu 

ruuı Halkevi de~erli bir teşrhbü~ı~ 
lıulnnıııu tur . llioa rl•hilinıl~ bir 
ıııemlckd kilap oıl•~ı hazırlamaya 

lı•~laıııı~ıır • 

Sa· a gidec"k lnğiliz kvveti 
- ------ -

1.oı ılra 8 (A.A) - İngiltere 
nin Sıııa göoılrr~reA"i kuvv,ıiıı 

miktarı Ct'ııt'vredı· mütelıa , sıs 
lar erasıııda yapıluak koıınşma 
larrla karulaştırıla<'aktır . . 

Harlıiyt tıaşkaıılıgı,.da ~iiyle - 1 

ııilıli~i n ı• glire hu konu~malar ı 
katı bir safhaya giııncılen .lıu mık 

ıluı tılımin etmtk imkinnıdır . 

Fransız ltalya politikası 

Ceaevrr 8 ( A .A) -- FrRıı~ız 
ltalvım konuşmtıl•rı hayli il er le 
nıı§İır. r ;\!. La,alııı yakında 
Huma)• ı:idehilN·cgi anlı~ıluıak · 
ıodır . C.rıırvıl'(le göz<! görüken 
uzla•wa diişünnsi jt<rek M. La 
vnlın gerek l\1. \1o~ıoliniııin iste 
diği hu giirü~mt'yi h zırlar oıa -
hiytıırrlir. 

Muğla pazarı 

\lıı(;lo : 7 1 A \ . 1 Uıı~ııııku 
pıızar ııiy.ı•u ııt<la lııı~ıla) ııı liırr&i 1 
6:l - 70 arııauıu ;;; ;,ı) akdarırıııı ')() 
~ıvılırıo 70 kuruşt1 s.ıtılwı,tır • 

lariyle aııılrh 

r ::...;------.... , 
Oruçta 1 

Kurun bildir 

Bugüu ı:ı;ünc~ r 
üğle ezanı 1 l 
22 dt' , alr-
ıle ok• • 



Firtik : 2 

Anamın düşü 
razcın : Ferit Güven 

Türk Sözft 

Sovyetlerin sivil 
havacılığı 
~-

(Ş!R SAVALA~'] 

Ulus evi Kupa 

Cuma günü 
oyununun sonuna 
Mersin 4 - T oros 1 

eri~ 
Baş yazğa11mwıı:. Ferit Gı1 

UC/l (( Ülkı7m1n )) SOi~ Sll!JlSlll<l 

şu ylizel hikayeyi yazmışlzr : 

Sert bir poyraz çardağın ara
lıklarından ıslık çalarak içeri do
luyor . Ocakta yeuao kUtükleıin 

ışıkları azalıp, çoğalarak beyaz 
çamurla sıvanmış yan duvarda 

dudakları acı, çabuk geçici bir 
gülme ile geriliyoı du . Kıvılcım · 
larlDı 11çarak yanın külOklere 
gözlerioi dikmiş •• Dışardaki poy· 
raz ağaçlarıu dalJarını çardağın 

üzerine durma<lnn çarpıyor, kor· 
lrnoç bir uğultu kapılarda, pence
relerde dola~ıyor, aıağıdaki kö 
pekler bir ağızdan uluyorlardı . 
Ormanın içinden hir baykuş sesi, 
bu poyraza katılarak geJiyordo . 

Havacılığın daha şimdiden 
büyük bir yn eldıj-1 ulusal öko· 
oomi !ahasıtlıD muhteJıf kollan 
bıvı nakliyatı, orman ve tarJa 
haşaratına karıı mücadele , uçak 
vuıtasılssiyle ekim , tbataklıktan 

Köycülük komitesinin 
yapbkları -- ~ ......... --------·-----------~ 

C11ıeteotiıin ortaya koyduğu 
lıupa yarışhtrı aJtı kulüp araıında 
devam etmekte idi . 

topu t or••

oynaşıyorlar. 

Günlerdenberi ardı arkası gel. 
miyen bir sıtmadan başımı bir 
türlü kaldıramıyornm , poyrazın 
uğultusu kulıklınmdao beynime 
bir burğu gibi döne döne geçiyor 
Ocakta, ateşin kızıl alevleri göz
lerime çöl güotşi az~ınlığı ile do 
luyor·. Altımdaki minderden ge
çen tahtanın katılığı omuz ke
miklerimi sıyırıyor .. 

Ocağın öbür kenarında küçük 
bir balı parçasrnan üzerinde iki 
büklüm, başına bir torbanın üze
rine koymuş anam uyukluyor .. O· 
nu bu yarı karanlık, tahtaları kiif· 
lenmiş, kuermış çardak duvarla
rıma areırnda k"barmı~, sisli bir 
deııiz dalğasmnı ortasında kalmıı 
bir kaya parçası sanıyordum .. 
Hiç kımıldamıyor, kızıl, karanlık 
gölgeler bu yığrnııı üstünden ge· 
çip dairlayorJar .. Seslenm~ğe kor
kuyorum ... 

- Ana bir ıu !.. 
Birdenbire uyanıyor, br.mtn 

elini alnımı koyarak : 
- Geue ateş içiudeıin yav. 

rum ... diyor. 
- Aoa yenıyorumf. 
Titriyeo ellerinden birini bı · 

ıınıo arkaıındırn geçirerek yavaş 
ça yukaıı doğru knldıuyor, öteki 
"tindeki yayla çsmnruedan yapıl· 
mıı lnrmızı toprak bardaktan a
yezlaumı§ pınar suyunu dudakla 
rımı yaklaştırıyor ... 

İçine toprak koku u siomiş Su· 
yu yudum yudum içiyorum. Bir
birine yapıııoıı köz gibi yanan 
dudaklarımın çatlakları uyu§uyor, 
göğsümün içinde, boğazımın için 
de bir yanğ.m sönüklüğü duyuyo 
rum .. 

Anamıu eli f"açlarımıu arasın· 
da doloşıyor, uzun zaman koyu, 
ışık düJm,.z bir gölgede soluklaş
rnıı bir filiz canhhğı yorğun, gev 
şek sinirlerime yayılıyor ... 

- Neye ağlıyorsun aoal.. tasa 
etme, çabuk geçer .. 

İyiden aklaşmış !açlarını a· 
levleıio renkleri; karlı bir dağ ke 
narına düşen akşam renkleri 
içine alıyor , kara, deıia göz

lerinin çukurlarında binken ılam 
lalu yüzünün çizğilerinden sıyrı

larak alnıma döldilüyor. Sıtmalı 

~ökdem diken gibi ürperiyor . 
onuu sirke kokan ellerini dudak· 
lerıma götlirüyorum . 

- Korkma ana, yüreğin ü 
zülmuio .. 

Yüzüme doğru biraz daha e· 
iiliyor. Ağırlığı ile baıı çıka 
madığım göz kPpaklorımı par
maklarının ucu ile okşuyarak a· 
çıyor , bakmasını unutan gözle · 
rimdc bir ~ey arar gibi uzun. u 
zun bakıyor . 

- Koı ksam da, korkmasam 
da fayda yok yavrum ... Adam 
oğlu taştan dcmiıdf'u de dayanık
lı ... Taşı demir, demiri taı dover .. 
Amma yavrum inss n yür.-ği ateşe 
dayanamıyau demirden demire 
dayaoamı) an taıtan daha katıdır, 
yürek; yumruk kadar bir et par
çası amma onun ıçioden ae ağı 
lar süzülüp geçm"z , ne 11teşlcr 
onu sarmaz, üstüne <lemir vur 
dayanır , ate§e sok benim demez, 
böyle olmas•ydı dünya acısına 
kıç gün dayauıbiJirdik 

Anamın bo sözleri ksfıımıu 
içitule kasırgal111ıyor . Bir §"Y 

1~2mryordum . • 1 
6 

d>J> ~"')le.>-J-Br •aa , arden korkulu 
~rk?ı<f;ıl~.,..f~ı onun ?. Orrua 

·fô. • .(" -.> tı ?b 

O; haşkalarıoın incinmesin
den , işitmesinden korkan bir 

sesle : 
-11Teurı kimseye yürek acı-

doj'an haıstalıklaı 111 mücadele , 
kutup buzları üıtiinde balık fo. 
toğrafçılığıdır . 

sı 'ermesin , geri kalanlar stğ 
olsıııı, dedi .,, Sonra hışını ocağın . 
b:.ına dayıyarak içini hoğan hıç ı 
kırıklarlı döviiomüye ba~ladı .. 

Yeni hatların kurumu haHı 
hatlısrıııın · muntaıam işlf'yişi aerod· 
romların ttcbizi hep sivil havacı 
lığın , ikinci beş srnelik plan mü· 
naıebetiyle , araştırma ve çartlcn· 
<lirmeıi liiıımg~lc>n meselelerdir . 
Hava nakliyatının intizamını te-
min edecf'k olao şeyler , inme aa
halarının iyilt-~tirilmesi , gtce 
uçuşlaruım emin bir surclte yapı · 
labilmelcri ve işliyen hatların be· 

Ulus evi köycülük komitesi 
Zir11t mektebi lebeıi Rıbmi . Ka
ıım Zeki , doktor Cevat, Ekrem 
Avui ve İsmail , toplu olırak 
Jncirlik köyüne giderek orada 
köylüler le altı yt.di saat kadar 
konuıup dilt.klerioi dinlt>mişter 
ve Doktor Cevat cin köyde bula 
şık on hastayı muayt>ne cder<" k 
reçetelerini vermiş ve köylüler 
heyetin hu biçim gcliıindco çok 
seviııç duymuşlardır. Hastalardan 
hiriıi Adenn)a getirilmiştir . 

Köycülük koı.aitesinio böylo 
gczişleri sık sık yapılacaktır . 

-.Bir damla su yavrum ... 
Yerimden ok gibi fırladım .. 

Şaşkın, şaşkın çevtemdeki karan 
lıklara gözlerimi gezdirdim . Çar· 
dağın ortasına doğru yijrüdüm . 
haıım uyuşmuf, gözlerim karar· 
mıştı, ayağım bir ıeye takıldı, ~u 
destisi yuvarlanmış , par:ça parça 
olmuştu , ayakta daha çok dura 
madrm , ellerim dayanacak bir 
yer bulamadı , içime acı bir bay· 
gınlık sal<lırdı , belkemiğio<leo 
kaf amm içine doiru iğneler akı 
yordu . Yatağın bir kenarana clü
şfip kahlam ... 

* * * Kopmuş tahtaların arahkların-
dao görünen yıldızlar sabah ışığı 
nın içinde erimiılcrdi , güneşin 
ilk kızıllıkları ıönük , mavimai 
havaya yavaş yavaş siniyor, poy-
raz olanca hızile hali tsiyor. da 
varlırm çanları, çobanın içli ka 
valı aralık aı·alık işitiliyordu .. 

Anam o gece gördüğli düşü 
aolatayordu , bir dizinde benim 
haşım, öteki dizinde kız kardeşi-
min başı; o, bir elioi beoimkiudı
ötekini kaı deşim in saçları içinde 
gezdiriyordu .. 

11Ben düşe İnanruam amma 
çocuklar, olan şey içime doğdu .. ) 

.Habn tıırafıma "Tazeler,, d.-r
ler , biliyorsunuz ?. Vaktile Mı
sırJı ibrahim Paıa , Oımanlıları 
Arabi,Jon<la yrndikteıı sonra ta 
bu yaylalara kadar gelmiş , dağı, 
taşı kendine bağlamıştı, fermanın 
üstüne ferman yoktu , istediği 
istedik , astığı astık , kestiği kes· 
tik olmuş.. Gölün boğızıaı geç 
miş , Tekerin başına ordusunu 
kurmuş Osmanlıl11rı baca bağla· 
mış . 

.Bir güa köylere bütün adam 
!arını almış, ıilab kundağı , top 
arabası yapmak içiu nere<le ite 
yarar ceviz ağacı varsa kesilme
ıini bııyrulclamış, baltacıları köy 
lere dağılmışlar, biz.İm köye <le 
gelmi§ler , evimizin önünde taze, 
içini'! kurt düşmemiş , enli boylu 
bir ceviz vcırmış , buna da , sa 
taşmışlar. 

Büyük babam o sıra oo sekiı 
yaşlarında , bıyıklaıı yeni terle 
nıiş çok yakışıklı biı delikanlı 
imiş; ballncılıuın cevize balta in· 
dirdiklerini gür üuce dayaoamı 
mış , baltacıları iterek cevizin kö 
kUııc sarılmı§ . 

Sen , önce beni , sonra bu 
ağıcı kes demi . Baltacılar şe- ı 
Şumışlar, köylüler bu delikanJıoın 
ioadıoın knüoe ğt'çmek için uğ 
ınşmışlar f yda vermemiş . 

Gelenler gidip Paşaya : 
- Toy bir çöcuk evlerinin ö . 

oüutle1d c~viz agacını ke.>tirmiyor, 
demişler, fh)ahim Paşı , dağları 
susturan fermanının boyle bir toy / 
genç tarafından lıiçe uyılmasuıa 

çok kızmış, athlarıoa bu ı.leJikırı · 
hııın çabuktan ğctirilmeaini, gel 
m~zse başını koparma1ıuını söyle- / 
mış. 

kımıdar . 
Şimdiye kad r muhtelif uçak 

tiplerinin ııyrıl•ğı :düşüoOlmemiı
kcn, şimdiki uçak tipleri artak hep 
yapacakluı İş<" göre tayin ve ınşa 
ediJmektf'Jirlcr . 

Plln, aynı znm: tıdR hıfif uçuş· 
ler için lıir par kın meydana ge 
tiıilip höylec~ bu uçuşların türlii 
türHi sosyal kurum ive hiznıdJer 
göttbilm~ler\ni miimkün ktlmayı 
tasarlıyor . 

1932 ıı:nesinde bütünü 32,000 
kilometre olan bava batlerınin 
uıuoluğu 1927 srnesiode 85,000 
kilometreyi bulacaktır . 

Ehemmiyeti ancak mahalli olan 
35,000 lıilometrelik bir bat ise , 
ayırca' 1937 ır:nr.sinin bitiminden 
evvel kullanışı geçecektir . 

Be, ıeııeJik plaoıo ikinci dev·· 
resi eanaaında esasen işlemekte 

Gbulunnıu~ olan : moekova - Bakb 
- Tıfliı ve Moskove - Taşkent 

hatlarından baıke kullanılacak olıo 
mahalli hatlar şunlardır : 

Leoingnl - Moıkova ; Kicv 
- Odeua , Moskova Kbarkov
Sivaatopol ; Bakü - Kosoovadak 
- Taşkent - Almo - Ato- Se 
nıipolatinsk - Novossilmesk Moı · 
k(1v" - Kazan Mognitogouk -. 
Karojııulo; Moskova - Staling
rlt - Cmbatchoz - Tchardjorl, 
Odessa - Sınstopol Novoroesisk 
- Ha tum deniz hattı ; Vladivoı
tok - Petropavlovak - Kamtc
hatka Sreanilun - Nogaüevo gi
bi tirnal mıntakalarına giden bat· 
larLerıa, Mon, lenİMtİ nehirle · 

rinden gtzen deniz uçıkları hatları. 
Bunlardan haşka , bazı« diri 

ge-ahle » batlndn kullanılacaktır. 
Hl\va naklıyatı ziyadesiyle art· 

nıaktadn . Seyyah adedı 1922 de 
27.000 iken ; 1037 de 665,000 r. 

çıkacak ; diğer taraftan e~ya nak
liyatı da 1937 de 68,000 tonu uu· 
lacak ; ) aoi 1932 senesinde 1600,· 
000 ton kilometrt-lik iken 1637 de 
120,000000 ton kilomelrelik tola 
caktır . 

Bundan soora bavactlığıo ulu 
sal ökonomiııin öteki kolfsrındaki 
tatbikatı d;\, lröyle çabuk bir gi· 
diıle iletiltyecrktir . 

Havacılık işlerin topyekun ve 
riminirı , ilk bet senelik devreye 
ııisbrtle , on kerre arlmıt olacağı 
şüpbtıizdir . 

Her sene ve ber uçak Lsşnıa 
uçuş saatleriniu artması , ~eza bü 
tünUc yüzde seksenini tuttu ticari 
uçoş İflcrini11 ft1zlalatması , posta 
ınünakalatımıı daha çabuk yürü· . 
meıi, lıatlarıu bakım servisierinin 
keza bava batlınıoın e·mniyeti ol· 
ması , So11yet havacılığının varml\k 
islediği cu mlıhim gayelerden 
biridır . 

Soy adı alanlar 
Cenup mıntakası baytar mlica· 

dele reisi Cevat eski soy adı olan 
« Y rrsel » ve mücadele baytarı · 

mı2 Veliyettin <t Ödkır «soy ad· 
larırıı almıılar<lır . 

§ Hükumet karşısında yazıcı 

H"yri c Tuley » soy adını almış
tır . 

§ Atı~ara evkaf müdür Ü Hu 
lüsi Vl'! kardeşi Cemal ve Yünus 
ıoy adlarını " Seyhan ,, koymuş 
lar . 

§ Dellal Hant'fi soy adını <(Uinç» 
koymuftur . 

§ Poıta seyyar memurluğundan 
mUt~keit Nuri soy adını~< Uhııoy» 
koymuftur . 

~ B.,lcdiye ııbbat işleri me · 
wurJarıudao Tcvfık ıoy adıoı 
" Oüçtekin ,, koymoş\ur . 

§ Ziraat hankaeı mubaseLeci 
muavinı Nuri « Ünal » nıe-murlar 
dan Ahmet Hicabi " Tan ,, ıoy 
adlarına almışlardırJ. 

Gazip~ş• mektebi Laıokutaoı 
Sedat Saip ile amcası oğulleTı or
man mübendiıleı inden Reşit Nıfiz 
ve Iıtanhul btşinci mekteb bıışo · 
kutaoı Salih Rauf ve birinci mii
liıım Niyazı Nuıinin soy adları 

" Altuğ olmuftur . 
§ Devlet demiryollnrı Cer baş 

müf~ttltliği mcmuılarıodau A. Saim 
ıoy ad ıhı « Vur al .. olarak almış· 
lır . 

' Boiina falıriluıı müdürü 
·•Hali Gökmen ,, soy -adını almıf 
ve böyle eoılmağa başlRmışhr 

Bali Gökmeni kutlarız . 
§Eıki iskan memut u Ali ve 

oğulları encümen başkatihi Sırrı , 
müddei umumi muavini Şeref , 
ziraat bankası umum müdürlü 
~ünde mrmur Nıhat ve ~rkek lise 
si son ııuıf talebı ~inden Abdul· 
kadir , " Gökmen ,. soy adını al
mıılar ve kUlüğc de böylrce yazdır · 

mıılardır . 
§ Devlet demiryolları Seybıın 

atdnuinde Ali Riza " Kaltal ,, 
soy adını •lmııtır . 

~ Posta memurlarından Servet 
soy Rdıoı '' Co~kun ., koymuıtur 

Ceyhan C. H. F. haşbını cc· 
zacı Abbas , " Ülkü ,, ve Adana 
merkrz telefon m&ki11iı>ti Celal 
'' Ktıçan ,, soy adını alını~lardır . 

• 
Niş:.•n ve Soy adı 

Seyhan merkez tapu mermur· 
!arından V diniu kızı Hayriye ile 
dr.vlel demiryolları atclyesinde 
:Mebmedio nişanlanmR derneği 

Velinin evinde yapılmıs ve ıyni 

gün ve aalte bu genç çift soy adı 

( Parl"s) olarak ~lmışla.ıdır . 

Ramazan 

Dün ramazanın ilk günü oldu
ğu müftülükten belediyeye bildi· 
rilmiştir . 

Sooa kalın Mersin İdman Yur
du. T >roı arasındaki ayak topu 
oyununu görmek için Mersin ve 
yakın yerlerden bir çok seyirci 
gelmişti . Takımlar saat 2,20 de 
aahaya çıktılar . Ahaliyi selamla 
dıktan soara her zamanki mera· 
sim yapıldı. Parayı Toros kazan
dı . Kale seçimi yapılınca ayak 
topıınu idare edecek olan Faru· 
kun başkanlığı altında oyuna beş· ' 
landı . 

Öııce Mersinliler akıu yıptı . 
Bu akan Toros kaluine kadar 
uzundı ise d~ Toroıun kale bek
çileıi zorlukla topu uzaklaştırdı . 
işte böyle iki tarafın uzanış ve 
ioiş[cti bir oelice vermiyordu . 
Bu sıralarda Mersiııia ön sürü· 
ciiloıi Toros kaleeine kadar gel· 
di ve kale bekçilerini atlı.van Ad· 
nan topu kaleye sürdü ise de kı· 
le bekçisi sovuk kanlılıkla kar 
şıladı . 

Hıı clefa T oro! M~rsiui zor· 
luyordu . Onlar da bu kadar zor
bmadııı bir netice alamadı . Ya 
veş yavaı oyunu o ıonuna doğ ıu 

geliniyordu 

Dışardao ahali bugün Toro 
.!'uu ayık topunda kazanacağını 
umuyoılerdı . Çünkü Toros bu 
günkü oyunlaıile Mersioe kaışı 
iyi oynamış olduğu göz,J,.n kaç
mıyordu . 

fşte oyunun bitmt-Jinc az kal 
mııtı . Top ortada dolaşıyouo da 
Menin t-vvelki oyunlarına niebe· 
ten bugün ayak topuon iyi oy 
ııayemadılar. Toroslular bunların 
karşısında lopu daha iyi oynuyor. 
lar ve .Mersin kalesine sık ıık 
iniyorlardı. 

Bu sırada 
düğü biıioci 
söyledi . 

idare edeuiu dü 
partinin bittığioi 

On dakika soluktan sonra 
ikinci partiye baılandı . T oros , 
kale bekciıi Abmedı ön sürücüve 
getirmişti . Onun yerine dt o;ta 
bekçiıi Nuriyi kale bekçiliğine 
weılrdi . Mcrsinlilersc ayni oyun· 
cularla yer aldılar . 

Mersinliler biıioci partide lıö~ 
lÜ oyuulermı aüzeltmiı: ve bu 
partide kazınmak icin çok çalı
şıyordu . Daha oyun başlar beş· 
lamız Mersin Toroıun krılesi ö 
nünde dolaşırken Adnan iyi bir 

Ulus evimizde 

Dün aat 17 de Halkevimizin ' 
spor şubc:si toplanmıştır. 

Bu toplantıya Adıuıamızııı 
Lliliin ıpor oymakları da giımi~ 
'e her oymak kec<li ar alarmdan 
hir miimessiJ göstererek Helke' i· 
ni.o ~por komitasi meydana gel 
mı~tır. 

Seçilenler: 
;iakir Bozduğan. Hakkı 'alih 

fahrikası, l'\ecati Muallim. Malı· 
mut Mnııllim, Turan Gen!; ... 

Coşkun Güven 
Matbaamız idare müdürü Coşkun 

Güven· dünkü trenle lst1111bnle 
gitmiştir. 

Orada Gazi abidesi için yapıla . 
cık ht-ykelin çamur tulağını tet 
kik eden bir heyet de buluna· 
cakhr. 

Ökonomi yedi 
günü için 

- Bitmedi - / 

<~) Yalmau yillgırııu .Kanwao~. 1 
lan ,azı ını, )azılarınıızıo çokluğıı 

Biriuci beş senelik plintla ol- ' 
duğu gibi , sanayi ve hıva işlerin · 
de çalışanlann fedakarlığı ve 
kahramanlığının , sivil havacılığın : 
ikinci beş seoelik plioınıo tabak- , 
kuku için en emio ve eo 'erimli 
destekleri olacakları muhakkaktır. 

Bir tayin 

Harunivc nahİ)CSİ 

ğüne Fevziuin tayin 
vilayete bildirilmiştir . 

müdürlü 
edildiği 

Ôkonomi yedı güoü için mil
li ikti~a~ ve tasarruf cemiyetin 
den vıJayetc öğüt kağıtları gön 
dcrilmiş belediyelerle kazalara ) üzüodcu anı;ak yariu<fao sonra ko· [ 

) alıileceıiz , T. S. 1unıal do Mosku ı dağıtılmııtır . 

Her taraftı 

v .... ~~t ~,, ~~~ "'..;.~ 
L-.f'Q ... !Jılrır..~_. ~L!! ~~-__:~~~---~~~~~~~~~~~~~~~------------~------------------------~~~~~~~~~~~~----------------------------------------------~~~~~~~~~~~~~-"' 



lus evinde bayanlarımızm 
cuma günkü toplantıları 

* - Birinci flriikle11 arlan -

•ıoa ne kıdar büyük bir şaşkı özeniyle bugün ~Halkevinde top 

ı~tı] eıği ile bakacakları bi- landık . 
u hüytik }•ygı Hren ulu A· Topluluğumuz . bize lam bir 

Grke kar ı minnet boı cumu benlik kazandıran büyük mecliıi-
1*0.nıak onun gösterdiği amaç· mizin ulu ba§kauıaa teşekkür et 
' ıelere bir tek eı bir t~k in mek onayını vermiıtir. Bunu yüce 
olarak eksiksiz ıam bir bii &ıntınıza sunuyoruz . 

blükle koıuak Türk ülküsüne Adana 1'ı'irk kadmları 

(SON SAVAf 

Kızıl meydanda. 
Moakova : 8 ( A. A. ) - Kiro· 

fuo cenaze mf'raeimi miina ebetile 
Kuıl meydanda bir matem mitingi 
yapılmıştır . 

Hükiinlt't \'e merkez icra komi· 
lesi ua mına öz alan Molotof işçi 
sınıfı duımanların hareketlerini talı· 
Lih ettiktf'ıı sonra demittir ki : 

İhtilal §efinin ıahsında bizzat ih· 
tiluli kasteden lrnr§UD bu ihtilali , c 
Bolşe' iklerio Lf'nin \'e Stalinin fır· 
kasma olan bağlılıklarım daha ziya" 
de artıracaktır. •ıınakla ödiyeceğiz . namına 

Y" . uce Atatürk huoa ulasmak Batb•k•n lımet inönüne çekilen 
~ulyonlarcı tüık kadını kalp tel yazı11 : 

So' yet Husya işçileı i ııamwa 
öz öyleyeo Kağaoe\ iç de ayni yol

da iz eö)lemiş ve Kirofuo yolunda 
öldiigii davayı muılak surcflc• mu· 
zaffer kılmak için işçilerin be ledi~i 
earsılmaz inanı bildirmiştir . 

~nde · · J son uz mınnet duygula - Jiaşbakcuı lsmt l nömine 
e ~özleri e\inç y.a§lariyle do- Ankara : 
dıze geleıek and içiyorlar. Türk kaduılarıne tam bir ben-

e mutlu türküm diyene lık veren saylav seçimi ve H)·lav 
uııu , .. k k • 

Amiral Yamomotanın 
havas aJansına söyle-ur admıyım diyene . aeçilmck yasuıadan dolayı sevinç 

u'''•n Atatürk ya aııa bilyük içinde buluoan biz Ad:ana kadın· 
ı kurultayı la11 şimdi Ha lkeviode top1aamış dikleri 
:.-Y•n Şemıi itçenin •yd•t•: bulunuyo.ruı . Topluluğumuz bu 
a:l~n ~i iler ve erkitiler! vesile ile siz büyllk baıkanımıza 

Londra 8 (A.A) - Japon ami· 
ralı Yamomota havas ajansına şu· 
beyanatta buluumn§tur: gunku toplantımızın niçin ıouıuı saygı ve battıklarını sun-

Uğunu şübhesiz ki hrpımiz bi wak orıayını vermittir . 
or~z. Ün )ıl önceye kador biz· l Adana Tıirk kadmları 

er lürlH haktan mahrum c. H. F. genel k6tibi Recebe 

Genel bir anlaşmaya varmak 
için çılışacağım, Amerikalıların 

aldığı son hattı hueketi bir tür. 
lü anlıyamıyorum, bunlar Va . 
ıingtoo muahedesi fesih edilir 
edilmez konu§molaıdan çekile 
ceklerioi öylUyorlar. Halbuki Ja
ponların bu babdeki kararı biz 
dalıa Tokyodan ayrılmadan evvel 
belli idi ve bunu konuşmalara 
başladığımız zamanda resmrn bil· 
dirdik. 

' tutık vaziyetinde iken Atatürk 

V 
~nun kurduğu Ciimlıuriyet 
rı bize h k · · Uk er er eğıo walık ol· 
u nı,deııi hakları \'ernae<le 

ç] kılmadı dün doktorluk A' 

8 
t ık, gibi mesleklerde ka

1

dınlı
" Yer 'eren• bu büyük 
Jıın bcı •eae evvel biıi bele • 
h •ıalığına kadar yükseltti. Bu· 
ondın daha bü)·ük 'e hauabe 
" b. l ır çok medeni uluslarda bi 
0 onyan Ba) la' H' snylu seç -

: Ve ıeçilmeei hakkını da verdi. 
l yıldan itiharen her alanda 
llıal ı~lerde çalı11n bizler Lun-

•n 8<> bd nra ulu kurultayı sırala 
~da yer alınış olacağız . Bu 

•et e dün yalnız evlrerimize 
•panarak k evk. d . er ek lcrden farklı bir 

1 e ıkeu timdi soysal 'e si
••el itleri ,ı.. erkeklerJe bir 

le baı 
iyelim 1k~acab' ğ1ıı . Hiç şüphe et· 

1 ız er erlerimiz kı · 
r onurlu ve yüce iıi t.aıarma -
,~eri kalmayacak, Atatürkün 

ille kadınlığına hığııladığı bu 
k tek hakkı ılerin bir inançla 
seltıneğe sava§ kuracağız . 

. Saygı değ .. r yoldaelarım!. 
lr keç yıl cnırl siyah çartıfın 

6 
r~rtıh göl~eeir.de ayni karanlık 
tuoce ile )afayn tilrk lıadmı. 

.t•tUrkün nuı lu başındaa doğan 
lr ıııkla kendı asıl kılığına bü. 
.~dti . e)azık ki ötedcaberi 
0Ylerdc ve yaylalarda Türk ka· 
hı .eerhest bir erkek gihi çah-
:lccn hazi } ohaz hocalRr bize 
olmıyon arop kılığını şarlan. 

ııa soktular. 

Buglin bir kıaıın kıdtnJanmı 
h hala bu iülüoç kıyafetı a . 
llııtdllrları "ÖıUlüyor. Ben hu . 

tın sebebini kendi dnygularnı 
lth ziyade e ki adetlerin b&Mkısı 

•oda kalan erkekleriııde bu 
!Oruın. Artık blma on vermrk 
~Unu gelmi tir. El birlıği ede 
' bu hiçim izliği orladan kal 

ıracağız Bıli orm, ki Hirkün ha 

:i~~a~ığı bir it )Oktur. Her ye· 
y 

1
. bır ya a 'e hnpuktan bek 

~.•nı, kendi işimizi gene ken· 
lld z ~apıl m . Kadınlık ha} a · 

0~ hır döuiim olun bu yük ek 
tı u bize gô teren tatürke 
"~ \ • 1 Ygıta ıçten gelrn ' uygu ve 

y rııuızı unılım. 

rt•sıu Cumlıuri) tt . 'nşa 
~i 1b ırk kadıohğı re yı~esıu 

81
1 ugüııe ki\ uşturnn tiirlıün 

U)Uk 
"• uluı kurultayı başkanlı· 
IJ. ~kilen tel yazısı : 

· Mccl/sl baş im nlığwa 
ln k Anknra : 

çekilen tel yazısı : 

Cumhuriyet Hulk Fırkası nmwm 
kfllibl Re.cep 

Ankara 

1 
Türk kadınlarına. eu yükıek soysal 

bir bak olan saylav seçmek ve st
çilmek yasuanın oneylanmasından 
doh~yı büyüle bir kı\8oç ve sevinç 
içinde kaynaşan biz Adana Tiirk 
kadınl1rı timdi Halkevinde top· 
landık . Değerli şab iyetinize kar· I 
şı duydniumuziı•nıı ve bağlılıtı 
bu vreiyle ile de tekrarlamak ona· 1 
yıoı veren topluluiumuzun dile
ğine bu yazımızı elçi yaptık . 

imdilik i§lerimizc devam e 
diyoruz hcnuz bir toplatı karar· 
laştırılo11mtş iıe de tenik ... ko . 
nuşmalara tekur başlaması her· 
halde gecikaıiy~cekıir. 

Vaşington muıhtd~sinin fnlı 
sinin bir faydasında müzakerele
re Fran ız ve İtılyanında girebil 
meıi olacaktır. Bu mtinaaebetle 
sunu teessUrle keyd etmeliyim 
ki bu huıueta yapılan t€§t-bhüıtea 
teşebbüılere ne Paristen nede Ho
mıdan benuz cevap alamadık . 

Adana Tıirk kadmlart 
namma 

Kem•I Ata Türk• çekilen tel 
yazısı : 

1'urkiye Cumhur baıkam Kemal 
Ata Tıirkc 

Ankara : 

İsmet lnönUnü Edirne 
bekliyo. 

Edirnt• : 8 ( A. A. ) _ Haşba· 

kan İ&met İnönü yarın öğleden ıon· 
ra Kırklarelinden ayrılarak Babaeeki 
·oluyla Edirn«'ye gelecektir . 

Edirne LUyilk batbaknnı bae· 
reıl~ hrldemektt-dir. 

~..,__-------··----------
Ayhk rapor 

Yüz yıllarca kul icarı gibi tutu· 
lan, TQık lcıdmına göıteıdıtiniz, 
yüce y6a ve yöndeme uyguıı sa
vıal•nmızın verimlerini derme 
günöne ulıtımadıiımız bir çaia 
da ıoyaal Türk kadıoler,ua ulusu· 
muzun ünlü onurunun is\editi ve 
beklediği , bUtlltt bıyakları kızan· 
dıraa , ıiz yOce 6nderimiıe ve ıl
zin 11yın benliğiniıi başında gör 
düğ'ümüz büyük davrıoma ve kal· 
ktamı kurunıumuze çözlllmcı. ,ıay· 
gı ve tıpı duyıularımızı sunanı on lC§rİn ayı içinde Seyhan 

Bizlere Tftrkiye büyük uluı vilayetinin sığlık raporuna göre, 
kurultayı iiyelitioe seçmek ve se· sopa \e taşla 72, bıçakla 19, tabanca 
çitmek yüce bıyığını bağııhyan ulu ile 1 olmak üzere 95 zabıta vak'uı 
öoder 1 Sizin yurt ve budun içio, 'e yıkıcı ilet, kamyon ahında 
dilediğiniz Türle çocukları analığı· t.zilmt', kuyuya düşmeden de biu!r 
n• yaraşan Türk kadınlığı kerte· <>lüm meydana gelmişiir. 
aioe yüce öndeıliAinizle ulıııcatı .._ sı === • =- • 

mıu inancımız vardır. Sıi olunuz. p f 
Sonıuz saygılarımızla.. 1 aranı• ---.. 

Adana 1'urk Jrndwları Boş yere harcama ve har-
ndurn cıyacnksan yerli malı al ! 

Hlr c;ok adl<ır 
•• • 

Ceyhanda : 
Ceyhan kadın! ırı da Cuıııhuri 

cı Halk :Fırka ında toplanarak Sa)
lav t•çme ve eçilmt> bakkırııu ken· 
dilnirıe lıağıtlınmasından örürü Ke· 
mııl Aınıürke, kurulta başkanı Je· 
nnal Kiizı m Özıılıla,Ba§bakan jene
ral lııôrıünr, Cumburİ)t'l Halk fır· 
im ı 01.gaulı~ıııa ~ükran telgraflarını 
çrkmi~ olduklarım öğrendik • 

Umur ö11<1erlmfz Krmal Ala . 
iıirkt• : 

.1 la\ seçm<' \C eçilmc bak· 
kını lıiu bağıelı>aıı )A!ap se,·in1:le 
okuduk. l3İ7. Cc>yhım kadınları Cunı· 
lıuriyrt Halk .Fır kasında ıoplımarak 
hiiyii k kurgu} u alkışlarla karşıladık. 

Zekİ)e Bedia Hayri Üz Tlirk 
il" ·het lclôl Sacit V. . 

C11111Jmrlycl llalk Fırk<lSI 1111111mi 

katibi Bay Recep : 
An kare 

Bizlere sayln eçme ve cçiluıc· 
hakkını Hrt n l.ıüyük aııayı auık· 
tayan biiyük fırkamızR biıim iz a -
gılırımızı unarıPff 

EV\ elki kiğ,ılardaki imuılar 
Kurultay baıkam Jerıcral Kazım 
Özalp : 

Ankara 
. Kadıulara ~aylııv seçme ve e 
ç~lme h11kkıoı vnt'n knrkııyu Uğren· 
dık: Çok evındik lıüyıik kurulta· 
yamıza yürt'klr.n gelrıı onsuz 8B). 

gılarımızı eunuız. 

Başbakan jt'ncrol ismet /nömı: 
Anket• 

Firdk . l 

Bir tebliğ Adana Borsası Muameleleri 
PAMUK ve KOZA Yabaa:;cı gazete muhabirlerine 1 

''erilmiş olın vesikalar 1935 rrlı- i C İ S İ _ Kilo Jt"iyatı 
nan ilk glinijnf'ı kadar yeoilerile 1 En az En çok 

değiıtirilecektir . Eiiade vesikası : Kap-;-m;lı pamuk K.. 
5
· _ K. s. F 

Saıılan Mikdar 

l\ilo 

olan yabancı mühabirlerln yeniden ı-vP~iy~a;;sa;-;;p;;ar;:rlajğ;:=ı~ ·,;;..;, ::..--l--ı4;ı;;2:--.ı:---·l-...,..,,...43 ---1---------=..I 
vesika alabilmeleri için tcmsıl et · l'iyaea tflmizi ,, 

44,50 tikleri gazetelerin , en geç bir ay ı-,..-la-=o~e_,l,..__..;;.;......ı!.. __ 

eaki tarihli selıihiyet mektubunu iane ll Ekspres 
Matbuat Uml.m Müdllrlüğüue 1 'Kl'iıi:e~,.1i':8'.:"0t:-------1-----gönderilmek üzeı e , İsianbulda ! -----""----1--·--------I 

vilayet matbuat bürosuna , vila- 1 
)etlerde valiliklere , Ankarada I ..-;::B~e .... r .. az______ 1 1 

YAPACI 

1 Siyah -----•--------..11 
matbuat umum m6dürlOiilne t~- ı-~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~ 
lim etmeleri ve ellerindeki vesika 

suretlerini 16 kuruıluk pul ve 
Uç fotoğraflarile birlikte bu mck 
tupları iliştirmeleri görükmeklc· 
dir . Selabiyet mektupları if bi
tinı·e geıi Yeıilecektir. 

Ç 1t1 T 

1atbual l mum miidiirii 

Nişanlananlar 

Arkadaılarımızdan avukat 
Fahri Uğluruo kııı bayan Semiha 
ile d~ktrik tirketi itlelme mühco· 
disi Cevat Alioin nikahları yapal 

mıftır . 
Yeni çiftlerin mutlu yaıımaln 

tını dilt-riz . 

Okuyun 

TUrkofiein 12-1-934 tarihli 
raporunda , Tllrkiye Yunanis· 
tan ticaret anlaşmasına ait bildi· 
rim yayılmı,tır . 

Rapor un bir örneği ticaret oda 
sıoda bulunuyor . lıtiyen odaya 
uarayarı'k anlayabilir . 

Küçük Asyada 

Jeolojik araşt1rmalar 

Küçük Asyoda jeolojik tıh
kikıt yapmafıa iİden heyeti se · 
feriye üç buçuk aylık bir gaylıu 
betten ıoura diio Viyanaya d6n
müttUr. 

Bu heyet madam ve Möıy6 
Dr. Otto Koller , Dr. Hugo R6ı 
saer ve Dr. Höllerin riy11cfin
deki bu ilim heyetine itinde ta 
mamile muvaffak olmuş gözü ile 
bıkıiabilir . Heyet, tabiat ilimle · 
rine ait bol miktarda kollekıi 
yonlar elde etmi' olmıkla kalma· 
yıp ayni zamanda ehli hıyvanlar 
altınında bir çok malzeme temıa 
etmlttir . 

Bıılıca memeli hayvanlar , 
kuılar vr. bualardao batkı diğP.r 
amudifıkır:ili bayvanlat v_, başe 
rat loplanmııtır . Balıklar nlkol 
içınde ııakledilmiştiı . Nadir olan 
ve yalnız yükuk ddğlarda ıe me· 
seli Himılyıda bulunan Streifen· 
moleb (bir nevi kertenkele) ilk 
defa olarak bu heyet tarafından 

vrupaya getiıitmiftİr . Bu ker· 
lcnkele Küçük Asyada 1700 met· 
re yliksekliğinde ki bir dağda 

bulunmuş , canlı olarak Viyanayı 
gf'tirilnıiıtır ve burada teşhir e 
diltc~lctir . Bilhas a oeırcdilec-ek 
rapoı larda ve kurulacak sergide 
heyeti eferiytnir. ilmi tetkıkle 
ri neticesi balkı bildirilı cektir . 

Hah satlşları 

1 1 

Ekspres 
lonfl 
1' t>rli "Y ernlik,. 

,, "1~olıuınlıık., 

--------1~~---------~ 

HUBUBAT 
JJuAday Kıbrıs 

,, Yerli 
,, Menıane 

Arpa -------------..1 
Fasulyn 
Yulaf 
Ddice 
Kuş yemi 
Krıen ıohumu 
Bokla ~ı--------~--------------1 
Sieam -------!----------

UN 
Salih Efeodii----T-----ı-------------1 , .... ... 

.~ -= il 

.&1 ~ J:>uz kırma ,. 

...lıC ı.:: 5: . .a ımıı ,. 
~i ""* Cumb-.ı;r-:-iy_e_ı ____ -·---ı--------·-
~ > - , ·--- -·-------------..1 
N ::S " 
" u- -ı>üz kırma ,, ----------~ 

Alfa ,, 
J..,ivcrpul Telgrafları ---;-----;K~amL-:--b"':"'iy-o--ve~P-a-ra ____ J 

8 / 12 / 1934 iş Bınkaeından ahomııtır. 
Sanıun .__ Pent K. SA 

Vadeli 6 75 
Vad~li 6 75 
HHır 7- 02 
Hint hazır 5 15 

Liret 10 

30 

73 
Rıy~mark 50 56 
:l<"rank"Frınıız,, 8 
Sterlin "luıiliı,. 625 
Dolar "Amerikı""n-,.--ı--.12.:~5-'Tiı 

Nevyork 12 46 Frank "İsvicr.-•• 

AlsaraY sineması 
Bu akşom 

c>V ork uııı•ra 111111 eıııtllalsız ernero dUıı jozc- muzika tarafınd•n 

itıklmr filmine nazara olarak yapılın 
~ıpl•k 

Şehvet Adası 
Filmini görmelidirler 

Bneton baıa {lınsnlıuz muzik, şarkı ve tabii guzolliklerle go~·en 

canlı ve gorülnıeınit bir macera.4824 
heye-

ilıive 

Danya havadisleri 

Pazartesi matine 2,30 da 

Deniz sanayiimiz için· 
Maliye bakaııhğiyle krup kon· 

Forsiyomu ara ındaki konuşma 

)ardan sonra iimerhaııkla koıı· 
soıSİ)Ollltm mümessili arrsıııaki 
görüşmeler de onnclanmış ve bir 
protokoln bf.ğlonmıştır. 

Protokoln .. e konsorsiyom 
<lcmir sanayii i~in ~merhankn 9 
milyon lirulık bir kredi açoıışlır. 

Bu aulı,.ma te i11tın krup 
kon or iyomundan alınması kıy· 

El va ayakla i•liyan 
ufak matbaalar 

El ve ayaklı iıliyen pedal 
makirıtleriyJe ufak tabı İ§leri ya 
p~n matbaaların beyaanımeye ti· 
b.ı tutulan büyük tahı mür.ssettele· 
rıne kıyas edilmiyeceği cıhell 
bnııhuın işgal ettilclari yerler' e 

. f' , in 
gayrısa ı ıradları üzerinden ka-
zanç vergisiyle mükellef tutulm 
ları kabedeceğini taliye Baıka:. 
lığ ıJikadarlara tebliğ edecektir. 

Tiiık lıalılırı Mısırda çok ara dına ba~lı değildir. 

Yurttaş!---ıııyor . hparta malları metre mu K reeli , krup konsoreiyomu 
rabbaı 80-120, ~Hk anaları 30 50 nun bnnkscı oaay tatbik edile 
!\fısır kuınşmıcı , Hupn maki cek le i nt projelerine en uygnn 
ne i~i halılar 30 50 kurnş", Bu fınt tcklıf ettiği IRkdirde kulla. 
hara malları 200 350, Acem mal· uılacaktır. 
ları70 100, Efgan mallaıı 60-100 8Hkı, zımamııda alikarlar 
kuruşa ~otılıyor · öteki müesse elcıdt .. n de fiat tek 

Alnıau halı tacirleriodeıı mii - lifi istiytcektir. 
rckkep hir grup Bcrliodeki Türk Duyduğumuza göre mütehH 
ticaret o<laaıııdn toplanarak son sıs bir heyet demir sanayiioin ku 
aenelcrde çok azalııu Türk balıeı rulma yeri etrafında ara§tırmnlı· 

Bu ayın on ikisinde 
tasarruf 

1 hyor ! 
haftası baş-

r1Q kr kıdnıını ileri sayılan ulus· 
tı •dıoluına bile üstün yıpan 

•rıı 00
') dola} ısıyle biz Adana lca 

luğıınıuzu lın an yıik•eltnı,.ğe sa· 
, aAan AlBtiirklımlize rn dt>rin ve eıı 
Liıiın iz n)gılannu:u urıarız. Ya ,ı 
ulu~ıınlaı )&Şa Ataııirk. 

Bizlf're a)lıu l!t>Çmt> \'C seçilm«' 
hakkını bağışlı <ın hliyiik yasayı 

uzPule okuduk . Hu ya&R) ı anıklıyan 
hü iik ıon ur. eaygılannuzı inoarız. 

ithalatını artınııya karar ver mittir. rına ıJevam etmektedir. Yaz bı§ · 

''• 8 M .. •ı · · Mrcl11ıne cıı r;arııl· 
••ygı duyp',aranı ~bildirmek..ıı 

e iııı,. 1 ııhsiu .Faınıa 'alım Alııtııy 

ı\ne Uefika Ç ( tiu 'aadet 1ublj1 lwzelar aynidir 

Bu kararın memleket halı pi· larındı inşutı başlanacağı kuv. 
yausına iyi bir dokuoaklık ya · vctlc umulmaktnıtır. 
pıcagı umuluyor. _ Ulus_ 

.~ 
,: 
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~j 
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Seyhan muhasebei hususiye müdürlüğünden • • 

Cins, mevki ve huJudiylo evsafı sairesi aşağıda yazılı emldkin mülkiyeti açık artırma suretile ve peşin 
para ıle satılacağından tuliplerin yevmi ihale olan 20-12-934 perşembe günü snat onda, o,',, 7,5 dipozito 
ak~·elarile encümtıni vilAyete müracaatları ilAn olunur.4802 2-6-11-16 

Lirn 

110 
250 

K. Beher metresi Cinsi 

30 
10 ,, 

• 741 metre arsa 
arşmı 1575 arşın 

hir bap kirpiç hane 
iki odalı hane mu arsa 

Mevkii 

lfoverpaşa cadJHi 
Alman fabrikuı 

Kılağzado fabrikası 

lstiklAI 

Mahallesi 

Rahmiye 
Bahçe hey 
1cadiye 
Döşeme 

ALFOPAN CEVAT 

500 
250 
40 

hone maa arsa 

" 
" 

ve medrese 
muhterik arsası 

SevindikzaJe medreıeıi 
Hurmalı dairesi meJreseıi 
Şeyhzade sokağı 

Nacaran 
Kayalı bağ 

Tepe bağ 
Şeyh zade 
Bucak 

Lt\tfen dikkat buyurunuz hu 
ıakallı resim hir olAmeti farikadır; 
Bu resmi taşıyan madeni kutular 
içinde baş vo <liş ağrılnrı nezle ve 

JOO 416 arşın ar.sa Eski saray 
100 • ~ 20 

500 
200 

t 342 )) )) 
Dükkdn 

ilacı Velsel Ef. mektebi l,;. 

Pnlancılar içi 
Eski hamam 
Naca ren 

romatizma sancılıuı içi . ~:ok müsek
kin vfi fayllalı bir ilı\ç olan ( Alfo
pan Cuvot ) vardır . 

1 lik kutusu 70, 6 hk kutusu 
40 ve 12 lik kutusu 75 kuruştur. 700 

350 
100 

75 
50 

100 
]()() 

200 
60 
40 

700 

1 
10 

100 

60 
60 

188 arşın ar8a 
Kahvehane 
Berber dükkAnı 

Bir bap hane 
Mağaza 

Dolap 
)) 

Hane 
DükkAn 
l)ükkan arsası 

MetrOk mektep 
heher nrşını 336 arşın oria 

" 
)) )) • 

Beher metre murabbaı arsa 
66 arşın tamamı 
1/3 Hissesi dükkan 

Ziraat bankası kor1111 
Taşçı kan 

• 
Orta Bede•lan 

)) ., 
Hebekli kilise 

» 

Battal ağa 
)) . 

Orozdibak civarı 
Adana sokağı 

» 
200 1/3 Fevkani ma tah tani dört odalı evin 
500 1/3 Dükkan Edirne hanı l'İvnrı 

50 1/9 Berber dükkAnı Saathane karşısı 

Ham maliye 
Eıki Hamam 

, » 

•) 

,, " 
Karasoku 

,, 
Habı Tarsuı 

)) » 
Yemeniciler çar,111 

Babı Tarsuı 
Paşanebi 

,, 

Eski Hamam 
Akkapu 
Yemeniciler 
Çukur Mescit 
Habı Tarsus 
Büyük Çarıı 

Her eczanede bulunur. Başlıca 
tevzi ve sntıı merkezi ( Yeni ecza-
nedir) 4692 29 

Ziraat mektebi müdürtülünden. 
65 . Takını elbise 
65 Adet talobe kasketi 
65 Çift siyah iskarpin 
~foktehirniz tnleb,si i~in yukarda 

cinsleri vo mi kla rla rı yazılı eıya 

27-Teşrinisani '- 934 tarihinden 
itibaren yirmi gün ınütldtı,Je mii
nakasayıı konulmuştur. tlepıi bir
den veyo ayrı ayrı ihale edilmek 
iiıcre 17 Kl\nunuev\'el-934 pa
zartesi giinü saat on tlör\tP. kati 
ihaleleri yapılacaktır . Taliplerin 
şeraiti anlamak üzere cumadan 
maJa her gün Ziraat mektebi mü-
düı·lüğüııe ve ihale gününde °/o 
7,5 pey akçalarilı vilayet Ziraat 
müdürlüğünde müteşekkil ko111is 

l __ B_e_l_e_d_i_y_e __ i_l_i,_n_l_a_r_ı _f' 
yona mürncaatları ildn olunur.4793 

27-2 - 6-J 1 

Seyhan defterdarlığından : 
Miktaı ı 

Belediye başkanlığından : 

Bir fen memuru aranıyor 

Adunada Numrotaj işinde kullanılmak iizertıJbir len memuruna ihti
ya~· vardır. ·ı nliplerin Nafia Fen mektebinden mezun ,·eya harita ve 
numrolaj işlerinden anlar, veya askeri fon kısımların<lan mezun olması 
lbuudır. Taliplerin tercümei hallerile birlikte hemen Adana belediye-
sine müracaatları ilAo olunur. 4825 9-10 

Kanara için bir komprasaör satın ahnacek 
J - Belediye Kanara ( Mezbaha ) ıı İçin komple bir yedek kom

prosaörün 11\ın alınarak yerine konulmo1t kapah zarf uıulile ekıilt
meye konulmuttur . 

2 - 15 ikinci kAnun 935 1&11 günü saat on bette BJeJiye encü
meninde ihaleıi yapılacaktır. 

3 Şartnameler Belediye yazı itleri müdürlüğünden heı lira 
mukabilinde tedarik olunabilir. 

Taliplerin 14-ikinci kAnun - 35 ak11:mına kadar tt!klif mek
tuplarını ve yüzde yedi buçuk teminat akçalorını uıulü daire -
ıinde ~lediye reisliğine vermeleri ilin olunur . 4822 

7--9-10-11 

J - « 7438 » Yedi bin dört yüz otuz sekiz lira bedeli keıini sebn 
pazannda yapılacak muvakkat eehze hali inıaatı kapalı zarf uıulıle 
münakaaaya konulmuştur . 

2 - ihale, 18-12-934 tarihine müıaJif salı günü saat on heıte 
Belediye daimi encümeninde yapılacaktır . 

3 - Teklifler, 17 -12-934 gönü akıamına kadar belediye riyaae· 
tine yapılmıı olacak ve ihale günü hiç bir teklif kabul edilmeyecektir. 

4 - Taliplerin, bu huıuıa dair isıhatı ve iki lira bedelle verilmekte 
olan evrakı keıfıye ile projeyi almak üzere yevmi ihıledttn evvel Be
lediye heyeti fenniye&ine müracaatları itan olunur. 4786 

26-30-4-9 

itfaiye efradı ile temizlik ameleeine elbi•• 
yaptırllıyor . 

Belediye temislık itleri ameleıine ıekaen üç takım elbi1e ve ıekıen üç 
çift fotin ile itfaiye efradı içiu yirmi bet takım ve hademeler için on ta
lum elbi11 nümuneai veçhile kumaı ve imaliyeıi müteahhide ait olmak 
üzere kıpalı zarf ıuretile münakataya konulmuıtur. 

ihaleli Kanunu evvelin 18 inci salı günü ıaat on bette yapılacığıodın 
t1tlıplerln o gön belediye encümenine muracıaılan ilan olunur.4789 

27-2 6 - 11 

Karyeıi Mevkii 

Adana Sazak 
Uin"i 

Tarla 
Jöniim Züra Şağillerinin ısmı 

Nıısif ağa 

" Köy önü 

" " ,, 
" lnce kulRk 

" 
" 

1 Bah~·f! Malas 

1 ,, ,, 

" Şavıalak malaz 
., mal11 

" " ,, ,, 
,, 

" • 
" " 
" " 
" " 
" ;, 

" " 

,, Şavıalak main 
,. Malaz Ak gölü 

" 
" 
" 
' 
" 

» 
• 
)l 

)) 

• 

• " 
" • 
" " Köy cıvırı 

" • 
• 

" " » Bağlık 
• meles 
Kara göl 
Arpa çukuru 

" l>ailık 
» Malaı 

• 
)) 

" 
.. 
" 
" 

" 

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

" 

" • 
• 
• 
" 

• 
• 
• 
)) 

• 
• 
• 

" 
• 

50 
25 
7 

20 
50 

60 
75 
50 

60 

150 
30 

100 
80 

JOO 
100 
50 
!50 
70 
25 

100 

600 
100 
50 
40 
30 
40 
20 
30 
30 
30 

100 
80 
120 

77 
125 

Muhtar Mehmet ağa 

" 
,, 

" Mustafa oğlu Halil 
Duran efendi zevcesi 
Durdu Emine hanım 

Nuri çavuş 
Kara Oevriş ağa 
Halvacaddn lbrahim oğlu 
Ali : 
(,!imeliden Aptullah oğlu 
Hakkı: 

İncirlikten Kadir ağa 
Sabık tahsildar Ömer IU. 
Güçük BilAI 

Ha1an Şaban oğlu lbrahim 
Fadıl vereaeai eyvan afifi 
Fadıl vtreıeıi Mutat 
Mırildi Ahmet 
KAıım 

Yusuf ve Muıtala 
Haydar oRlu ince Ali 
Tııaklının oğlu l lacı ve 
çav111un oğlu Mehmet 
K ııacak zade ~lehmet Ef 
Mehmet oğlu Alı 
İsmail oğlu Ahmet Fito 
Haydar oğlu uzun Reşit 
Güçük BilAI 
Betir oğlu Mustafa 
Haydar oğlu Ali 

» » uzun Reıit 

Huan oğlu Mehmet 
Ahmet oğla Hasan 
M~hmet ~lu Abdil ağa 

» )) • ,, 
incirli köyünden Gök 
Ali aja . 
Oüçük BilAI 
Atçı Mehmet ve Abdil 
ollu Mtthmet Tereaeleri 
tarla . 

-. Mal11 Emlaki milliyenin 250 
Hacı Seyitler ile 
müıterek ara.ıi-

3 parçada Mirikli Ahmet 

den ıürmüşler 
• Perıik , 
)) 

" 
)) 

150 
40 

Mirikli Ahmet 
Hamit ve Haaan hini 
Halil . 

Hazineye ıit yokırıda cinıi ve miktarı ve t•ğilleri 1ezıh tarlaların 
4- 12-9].I tarihinden 4 - 12-936 tarihirıe kadar 2 sena müddetle 
icarları 24- 12-934 tarihine mu11dif pazartesi gü_nü öğleden ıonra 1 
11at 14 de ihale edilmek üsere yirmi gün müddell·ı açık art.rmağa çı· 
kanldıtından taliplcrinln Milli BmlAk idar&1ine müracaatları ilan 
olunur.4817 6-16 

Asri sinemada 
<ı Kaouuu evvel perşeınLc günü akşawınd11P 

E,i bulunmayan bir filim -tıl 

Ben bir pranga kaça91 

Mümessili · Polmuni 

rd•'f' 
Bu hir hikAye ıloğil :.Hakiki ve ncıklı bir hatıranın pe 

il -
Gelc-ct.k proğram 

Kırık kanatlar "" ,, 

D. Muzaffer S~ 
DahiJi hastalıklar müte 
Berlh Üniversitesi ikinci Dahili Seriryatından 

Doğruluk fabrikası yanında 

-------·--------------------------------Biçki yurdu 
Refika Recep 

be al• 
Knuronıuzun Jolmıısı Jolayıs! ltı bu sene yeni tele cei'r"-
Saygı Jeğer ulusumuzun gösterdikleri yüksek teV'e riO' 

lt:rimizle birlikte bu sene için miiracaat olurımanıoslf\I 

Uğur iş 

Borsa yakınındaki Emin beğimizin '' 
evi ,, ni ydlardanberi piyasada komisy 

mış Abit Osman ve Saminin el ele "' 
nislettik ve kuvvetlendirdik • 

Burada11 Tiirkiye11i11 her yerine verilecek 
AdU1ıadaki tiiccarl<lr tarafından biıe teslim edil 
gönderme ve her yerden gel-ecek malları ıimtn 
ıahlplerlne getirme gibi komiıyım l1leri11l ça 
lukla yaparız . 

lstanbuldaki baıt Alazade vapur ve nakliyeti 

rının Adana acantahlını da yapm•ktayız · 
1 ._ _____________________________________ _ 

Emılk ve Eytam bankası urnufll 
OUndan: 

Eıaı N. Mevkii 

63 Adana Hamaliye 
mahalleeinde 

64 

65. 

• » • . . . " 

Cin"'i 

Baraka depo 

Garaj binası 

Fırın ve depo 

Yukarıda yazılı emlAk bedelleri peıin verilmek 
maya konulmuıtur. Taliplerin her mülkün hiza110Ü 
para11 ile 15-12-934 cumartesi gününe kadar Ad 
katı Rifat beye müracaatları ilAo olunur.4810 

• 


