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Yurttaş! 

Bnılununıuzıın (iz hf'oli~ine ka
vuşnıaımıa biricik çıkar yol olan te
miz 'rürkçt>ıııizirı ya) ılınasına çalı~
mok boynumuza borçtur . 

·---------------------· 
ON BİRİNCİ YIL SAYI 3030 

Bugün öz dil baYramı· kutlinıyor 
zümüze Doğru 

•• C)Plt•. 
Yeni Türk yazılığmı Arap yazılık-
yle değiştirdiğimizde bu işin başa- ı 
mıyacağını, dilimizin güzelliğini yiti
eğimizi söyleyenler az değildi. 

Yeni yazılık, birkaç yıl içinde ina-
l' az bir amaça ulaştı. Köylü, Şarlı 

f ,..rap yazıllığı karşısında uğradığı güç
ıtf lerden kolayca silkindi, okuyup 
- ~»ına gibi büyük bir kınnıka kavuştu: 

il". Bundan sonra dilimize ötedenben 
leşmiş olan yabancı sözleri ayıkla
savaşı geliyordu. 

Türk budunu eski kökünün bir 
ından yepyeni, canlı bir dal gibi 
arı fışkırdı. Onun açan çiçekleri, 
illenen yaprakları, verdiği yemiş
bambaşka bir koku ve renkle göz-

• alıyordu. 
Böyle gür, yeni filizin çevresinde 
tek diken, yaramaz ot bırakma

tik gerekti. Bunun için öz dilimize 
:\'Uşmak en büyük isteğimiz oldu. 

Birkaç yll içinde bir kez olsun yat 
kayguya düşmeden, emekler vere· 

ortaya büyük, özlü işler kondu, 
anladık ki Türkün öz dili, diğer 
unların dilleri gibi zengin, özlü, 
el, düzenlidir. 
Toplanan 50 bin söz, bugün Türk 

naklannın içinde , yurdun her bu
rtnda , Türk Acununda eşsiz , gü
' kulaklarımıza , dilimize tat veren 
lerdir. 

İlk bakımda· bunun böyle olduğu 
e çarpıyor . Bir Acundan , diger 

r Acuna yayılan, bir çok eşsiz akın-
~ Yapan , yüce , geniş şarlar kuran 
Utk gibi bir budunun dilinin yok· 
l , çelimsiz olduğunu söylemek za

a..•b11-..lıktan boşka ne olabilir ? .. 
Şimdi bütünümüze düşen iş, dilimize 
kısa bir çağ içinde özlü bir düzt!n 

ek olmalıdır. Hele yazıcılanmıza, 
ŞÜngenlerimize düşen başlıca iş bö
ü bu kaygu olmalıdır • Verilecek 
ekler yakın günlerde Türk dilinin 
.el yazıya gelir ne ince , ne özlü 

ır dil olduğunu gösterecektir . 

. Dilinin özünü benimsemiycn , dili
n güzel kaynağına eremiyen bir bu
n, başka budunlann kültürü alhnda 
ilir • Kendi benliğini yitirir , bundan 
layı değil midir ki, Osmanlı hanlığı 

lı yüz yıl yaşadığı halde arkasında 
. r dil boyu bırakamadı . Bir sıra İran 
r ~ıra Arap , bir sıra Frenk çeş

'1i içinde , kendi varlığına gözlerini 
['ayarak şaşkınlığa düştü • 
Şimdi bu şaşkınlıktan kurtuluyoruz, 
Unıizin öz kaynağına kavuşuyoruz, 

öz kaynaktan alacağımız nesne bü
h olacakbr . 
Frak üzerinde silindir yerine sarık 
"ıl gülünç bir kılık olursa Türkün 

'!indeki Arap , Farsı sözler de böy
dir . 
Yurdumuzda bir çok değişiklikler 

ldu. Bütün illiklerin gözü üzerimizde ; 
unlara imrenerek bakıyorlar . Yarın 
a öz dilimizin anlığına , düzenine , 
celiğine bakarak imreneceklerdir . 

işi güzel gidişi güzel , varlı~ı gü
l , geçimi' güzel, bunların bütününde 
li güzel bir büdun olarak tanınmak, 
os için ne mutludur . 

Ferli Cl'ldl 

~le: - . -----
il şenliği için duygum 

Dil ; bir millet ek~nı~n.io. milli 
nnliğinin ve milli bırlığı_?'" tam. 
., açı le anlat ışıdı r · Bu yandan dal 
.ır milletin yaşaması ve to~unması 
ıo ilk bir bağ ve saf!lam b~r temel
r • Dilinin özünü yitiren hır bud~n 
İlli varlığını ı•ldeo kaçırmış hır 
(•luluk demektir . 

Bu dipdiri inan karşısıo~a. u.ıu~· 
Uzun gönlümüze sevinç , ıçımız~ 

•cakhk verecek , karışıksız ve ka· 
'~sız güzel bir yazma vf> konuşma 
ıli benimsememiz için açtığı ve öo 

.1<lugu bu verimli çığırın yüce ve 
~eksiz iokılabımızıo lıaşh başma 
ır değeri varılır . Bundan ötürü

dür ki dil şenliğini candan ve içten 
.
1
1
('Q bir duygu ve tatlı bir ürperme 

1 e kutlnlarım . 

Cavit İhsan 

Türk dili 
Bayramına aydış 

ı 
1 

Kurtuluş. yaşayış, yükseliş kal - 1 

krnmalarww en bo/amadısı, en j 
ö:Lüsü ''Gazi,, dilinin bayramıdır. 

-·- 1 A. RIZA 

Bugün : Türk dilinin kurlu· 
luş bayramını coşan, kaynayan ı 
bir içtelikle kutlulayoruz ... 

Bugün : yadellerin dillerine 
tutsak olmuş "Türk dili,, nin 
kurtuhna gününün ikinci yıl dö 
nümünü yaşıyoruz ... 

Bugün: '1 ürk ulus'unun özge
lere kur~ı illik ülküsünü, kal
kınma savını, acunlara yayan 
"Ulu Gazi,, nin biz arı urukuna 
armağan ettiği sayğı değer gün
lerinden bir gününü gene ışıl· 
dalıyoruz .. :Mutlu bir bayram 
çoğıoı u lkışlayoruz... . 

Yer yüzünde dnğnp büyüyen; 
konup göçen; bütün illere ... Uza· 
yıp gcnişliyeo; yayılıp acuna ışık 
veren; bütün, ulus'lara, ohnlara 
oymaklaıa. ilk. dirlik düzenini 
gösteren; ilk yuvanın, ilk temel 
taşına yer bulan; ilk br-şiğin, ilk 
Polat oğluna ilk ninniyi öğreten; 
ilk atın, ilk binicisini batıyı 
kozaya, güneye yellendiren, ilk 
zağlı palayı, ilk tunç bileğin ya 
lazlarıyla süsl~yen; ilk toprağın 
ilk ekinini alkış bolluğuyla yer 
yüzünün enine boyuna saçan 
'•TÜRK,, ... 

Eski çıığlarda: içli, dışlı k:ara 
gönüllü, yüreği paslı yağıları; 
onun dilini yok etmek istediler? 

Eski çağlarcia; hu Tanrı mut
lusu budunun korkak öcekleri 
temiz dilimizi yat dillerle kıt

rıştırdılar'? . . Güzel dilimizin öz 
lüğüuü yaboncı dillere yağma 
ettirdiler ? ... 

Eski çağlarda; bu kara yüzlü 
açgözlü, yüreği puslu yağılarımız: 

- Gerisi İkinci sahifede -

~~--------~·----------~ 
Dün Ve Bugün 

·--
Yazan: Ömer Tekin 

Alan yazısı hu.. Şinırli !!mırları
mızın i>tı•ı;indc kalan ve yapılırken 
lıir işe yaramıyoı•oğı lwrkesçe kesti
rilf'D ( Hicaz ) demiryolunda çalı
şanlar urasıuıla lıiz de vardık. Orada 
Araplarla ıanışınıe, içlerini iyice an· 
lamıştık. Bizdt•n ayrılmayı ül kii edi
nen Arap gı•nçleriyle sıksık auşnğı
ruız olurdu . Bunların arasında a~ır 
haşla, çok okur, iyi söy)n biri vardı. 
Uirkoç nrkadaş hir gün ıırupçılık 
duygusunun işlerimizi bozduğundan 
sızlanarak konuşuyorduk. Düşündük· 
!erini açıkça söylemekten çkinmiyen 
Lu koyu ı\rapcı gr.nç, az sonra söze 
karıştı ve hiç ııutmadıgım şu si.izleri 
ı,öylP.di : 

•• - Siz lıngüo hizdf'n güdü ol· 
fıanız da diliniz , duyıı;ulanmz arap· 
lığın lıeslcmclnidirler . Eskiden beri 
konu~urken başınız daraldıkça arap· 
çadan yardım istersiniz. Bilgiçlerioiz 
kollu klurı oltıntla yazıları mızı taşır , 
dilimizi eyi bilm~kle övünürler. Ana· 
dolu tiil'kü, i~inin başına her gün 
bizim dilimizle uyandırılır. Her oca· 
ğınızda dilimizle yazılı kitaplar bu
lunur. Daha ne diyeyim; biz olma
ı;ak konuşacak bir diliniz , sizi yaşa
tacak bir ülküoiiz olmıyacak . ,, 
Arapçı ıı:erıç daha ileri gidiyor ve 

bıyık ahından gülerek anlatıyordu : 
"-Geçen yıl dHinizi hoyuuduruk:

tan kurtarmak için beşon kilii top· 
lanmı§ amma bu güç işi yapmağa gö
ğüs gerecek olan hu dilcilere ( Tasfi · 
yei Lisanı Osmani .E~cümeoi ! o~ı 
verilmiş . Şimdi temızlığe kendılerıo· 
den başlıyacaklar , aulaşılan ! ,, 

Arap gencinin bu acı sözlerine 
diyecek bulamadık. Utandık, başımı-

- Gerisi ikinci sahifede -

Türk dili en erğin 

en olgun dildir 

Bu kaynak; dil tutkunluğuna , yürek darlığma birebirdir yavrum L 

Onun suyunu Gazi baba dedeler illerinden getirdi •. Bunu içen 

budunumuz güçlü , mutlu olacak ; acunlara ün salacak L 

Çok değerli 

"Türk Sözü,, milze 
-

Dr. Kasif Ömer 

Bundan 10 - 12 yıl önce 
" Türk Sözli ,, nün ilk çıkışında 
ki yazıcılar arasında olan beni. 
Araştırma Derneği Kurultayının 
Yıl döniimü sırasında akla getir
meniıden çok sevindim. 

Bu değerli Millet bayramında 
her Türk genci gibi, bizlerin de 
duygumuz derin bir sevinç ve bu 
bayramı bize verenleri sevgi ve 
S•ygı ile anmaktır. 

Dumlupınar<la Türkün erdiği 
zaferi yaralan, Lozanda bütün bir 
düşmanlık varlığına karşı zaferi
mizib, Türk varlığının büyüklü 
ğüne dayanarak, :bağsız bir ( Ba 
rışma kagıdı ) imzalatan ve en 
son bir çok inkilaplar bağışlayau 

ve Türkü medeniler safıom önle· 
rine kacl ar getiren büyük klavuz 
ve '{urtaııcılarımız. dilimize gir
miş yahancı dilleri de koğm~k, 
bi~i Anadilimizle koonşturmak, 
devletimizi böyle dayamak gibi 
çok gerekli bir işi de başarmıya 
savaştılar. 

İşte bugün o savaşın, kazan 
mıya başladığı zaferin yıl dönü 
müdür, ve bundau ötürü bu bay · 
ram çok sevinmiye değer bir bay· 
ramdır. 

Ben büyüklerimizin yarattığı 
ve dizginlHini ellerine aldığı 
bu çetio bilgi işindeki çabalarını 
ve bizi uyandırışlarıoı yine öz 
tür kcmizdcki hir hikayeye ben
zetiyorum. 

Anadolulu bir çocuk, İstan· 
bula okumıya gelmiş. birkaç yıl 
sonra Öz Türkçesini kaba göre · 
rek Osmanlıcaya alışmış. Babası
nı özlemesiyle köyüne gelen hu 
çocuk, habaı-ını düğen AÜrmekle 
uğrtşırkeo görmüş. Bir ara tar· 
lada duran dişli bir rençher ava· 
danlığı görmüş ve babasına: 

' 

"Türk Sözü,, ne : ~ ' 
Saygılarımla 

Bırnca yıl hece/edik 
Gıindü.zü geceledik 
Medresede oturup 
Minderi keçe/edik, 

* Okuyorduk elli yıl 

LJllgimlz belli derJll 
Anlaşılmaz, yarama: 
Ezberlenen bunca dil . 

* Roş g<'çirdik kırk yılı 

Kırka yarardık kılı 
Bunca yıl kazancımız 
Olduk dünya hımbılı . 

* Bilgimiz git gel olur 
Dilimiz lıeylcel olur 
Bu ylizden güzelim giil 
Soyulup bir kel olur. 

• 
Ne umulllr lıiç ilden , 
lyililc gelir dilden 
Çoin çala bir hava , 
Çıkar sonra bu telden 

• 
Neymiş ölen yazıda 
Yrter bize azı da 
bak neler söyllyecek 
Paslı dili kazı da 

• 
Yabrmcı dil bir kuşlu 
Köyümüze lwum11şlu 
biz camna kıymadık • 
Kendiliğinden uçlu. 

• Ey bayram , konca gıilsıirı 
Şalordcıyan btilbıilsılrı . 
Uzak illerde drıyup , 
Dost olımyarı ıiztilsıin J 

Adana 24- 9-934 
MUSTAFA 

- Pederi azizim, öofi tsnam 

1 
Yaslı kız .. -

A. Neşet 

Odanın dayandığı dağıo ya
mıçlartnı 1şıta, ışıta inen gün: 

Ölülüğü örten ağaçların ata· 
sından süzül,.ıek )'RtırJarın yazılı 
taşları yaldızlıyordu. 

Bu tatl•rı ku~aklıyan çalıla· 
rın arasında: 

• Başına kara bir yağlık örtmüş 
ve alnını çatmış ezgiyle ğeçeu 
yıllarm yıprattığı arık ve porsu
muş yüzünü süsleyen; 

İri, kara gözlerini; önünde diz 
çöktüğü taşıuz hir toprak yığıntısı· 
oadakmi~; 

Yaslı olmakla beraber yaşlı 
bir kız .... sessizce mmldenıyor ve 
uasıra dudakları arasından yük
sel«"n. 

Kaplanım sözünü karanlığt 
kadar ıssız olan öliilüğü. yaralı 

bir dişi kaplanın iniltisi gibi çın· 
latıyoıdu. 

Hu yaslı kızın: 
Kansızlıktan ioceleşmiş ve 

kurumuş du<lakları aruından du . 
yolmaz uğıdın bir ad ile yükseli
şini; 

Yelin kımıldattığı çam dallı· 
rıoın hışırtısı ve bu dallarda yuva 
tutan kuşlaun cıvıltıları önlüyor· 
du. 

Bu toprak yığınına . Ah kap· 

lanım! diye ağıd yakan bu yaslı 
kız kim? .. 

Evet! 
Bu toprak yığını, bu dini kur· 

tarma savaşında yağıtlardan öc· 
alırken Arslan gibi döğüşe döğüşe 
kanlar içinde boğulan (Kaplan) 
adlı bir eri kucağında saklıyor. 
du. 

- Geriei OçUncO sahifede -

file müşabih, Haşepten mamul Osmanlı sal•rnatmrla köylü, 
olao bu alctio ismi ne? devletin dilini anlamazdı. 

Bıhaıı oğlunun, hemen bir kıç Cümlmriyet, Devlet · budun bir· 
ıenede dilini unuttuğunu, züppe· 1 llrjlnl ciil yörııiıulen de koruyor. 

- Geriei UçUncU Hhifede - ,._ ______________ ..,. 

•• 
! Oz dil yolunda •• 
[ Naci Halwerdi 

Başımızdan fesi atıp, yerine şap· 
kayı giyml'miz konoşuldnğn giin· 
lerdt', bir çoklnrımız buıın irkilınt'
den henioıı:ıeyemedi .. Sonru, hiiyiik 
ulııs kurultayı hu işi bir yasa ile 
buyruk kılı~ıoa sokunca • alayımız 
buna lıoyun eğdik ... ve .. şimdi, 
bir fesli yalıanrı görünce kendi kerı· 
dimize : 

" - Bu ne biçim maskaralık
mış • • Derol'k ki bu soytarı bUr· 
kiinii hiz de yıllıırca haı:ııoıızda tıı 1-

) ~ 

yurak t·llerc gülünç olu}ormuşuz 
ha ? .. ,, 

Dt-meğe başladık . 

•* • 
Eski Arap yazısı yerine yeui 

Türk yıızıeınt kullaomoğa başlarh· 
ğımız günlerde de, bütün okur yazar· 
lorımız orasında yılgm bir iç örprr· 
mesi dolaştı ve : 

" - Biz buncıı yılhk alıştığımız 
yazıyı nosıl bir Jıına atar da yeni 
bJşran yazı ö~reoebiJiriz ? Bu olur 
iş mi ~ Sonra , binlerce yıldır ya
zılan ota biliklerinin yerlerini nt• 
ile dolduracağız? Gördünüz mii hir 
kf'z, kırk yıldır ö~rendiklcrimiz tnzlıı 
buz olacak, vay başımıza gdenler!...,, 

Diye yavıncımağa koyulmuşlardı ... 
Bugün be~ altı yaşındaki çocukları· 
mızıo bile gürül gürül okuyup yıız· 
mayı kolayca ö~rendiklerini gi)riir
ken içimiz açıhyor , göksümüz ka· 
banyor v~ : 

" - Ne olurdu y~oi yazı i~iııi 
çok yıllar önce herıiıusese idik ılt· 
bütiiniiıniiziin okur yazarlı~ımızla hu 
yurt şimdi daha çok yük!i!t'lseydi .,, 

Diyt' iç çekiyoruz • 

* * * İki yıl önrP, lıiiyük lıa~hugumuz 
ve yüce öudı•riıniz Gıızi , l ıaıdıııl
dııki Dolınalı11hçı• "flrıt)ınd ı lııriıı.~i 
dil kurultayını loplaııp yıırurı )'f'rıi 
bir dil Aavaşı açıı~ı "ırnlarJa <la, ı,ıa~· 
dan soldım şu rııızırtılor haşlamıştı : 

- Tanının, diyorlartJı , şimdi dt• 
kırkandan sonra saz çalmayı ilArı•· 
nf'Cı ğiz:'.\1illı•ı yı•rinf'" llııılıın, lJlll';ı,, 

n•isı yc•rin~ " Başkan ,, , n·lıpı·r yt•· 
rine '" Öodc•r , Kıa,·uz ,, , Allah yt•· 
rine " Tanrı ,. , dünya yerine '' A· 
cuıı ., diye dilimizi dc~işıirnwğe öze· 
ııeceğiz. Artık o giizt>liın 0.-manlıca 
kullanılmaz olacak , Be) lik) uzı di
linde olıştığımız kola)lıklar elden 
çıkacak, ine~ snlou söyleyişiıuizi ımu· 
tacak vı• " A vaıu ,. diye hor vör· 
diiğliıııiiz adamların dili}'lı• kon~şa· 
cıığız .. nı• yezık , ne yazık ? ,, 

Bunlar; diiştiikleri çukurdu ı;ap· 
lanıp kalmayı istı•yen ; gürt-ıwklı•r· 
dt•n, olışknıılıklardnn, küfliiliiklı·rdı•rı 
kurtulmak için ozııcık silkinnwye 
Ü~f'oc•n uyuşuk kafalarılı. Oıılar: ya· 
şı.ulığunız hiiyük kaynaşma ,, .. ol
gunlaşma flllv'ını ıınlamıvaıı Türk 
yurdnıınrı ''t•ni lıaşten o~orıl:ııa i -
lı'ğini cin ·ııııyan • Tiirk lıudonunım 
hiitün hu<lunlara ii ıiin lıir ilnilf'me 
ve yiiksclme ii11rü ii arkıı ında koş
tuğonu gi>reıniycn zavııllılıtrılı . On
lar; her yı•niliği yiiz kırışıklığı ile.· 
karşıluyan, her anla ·arak kosuşıı : 

•· 1'izireftar olamn pa) İlle "'darnerı 
dolaşır ! ,. 

Yavıılığilr• il&tiiı vermeli-,. kulkı-
fllll, bitkiıı,iş<' yaramaz yıı~Hlıhşlardı .. 

Ne nrntlu ki, lıııgiin o mızırııla
rın, lıomurtulurı 11 fü!liiııılı> g.,rıç Türk 
çot·o~lıı.~ın~." lıiilLiil gilıi şakrayıın, 
ak kopuklu r nıırlur gibi kayıııısan • :ıı 

t:"t~m.~z .. öz Türkçt>sİ bir yıınar dağ 
guru~tusuylt• yükıwliyor ve o pısı· 
rık, ışe yaramaz ölü sesleri boıı-u-

"' yor .... 
llt>r yaııdu y iicı•lerı üz etili ıni

ziıı yalazlım, hlitiin k<>ş•' bıwııklurı 
aydınlatıyor vı• Türk ulus'unıııı hıığ
rı nda do~an yı•p yt•rıi bir gön iil fü
perıuı·sini n tatlı titrPmı·Jeri kıırşı· 
eıoda dıı bi.itiirı ya~ılar ve yaılırgı· 
l~ri. suyu ~··silmiş yrl iiı·~irnwni ( ! ) 
gılıı acı diişlineı·lerh• iirkı•n•k a()z(ı .. 

• • t:> 
rını yumuyorlar \'C sirıiyorlar . 

*. . .. 
Bız öylr. hir varlıl'rız ki öz 

benliğimize yi)n~lerı her 
0

yolu y'ıldı
rıııı lııziylc• nşmnğa ulı~kınız : 

- Lıi.tfen çeviriniz -



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

( Türk Sözü ) 

,_lıi-~~ı_o_el_iF_~_ı_m_a_~ı-~-~-~~,ı~l[şARSAVALARI) Ortatahsil müdürleri 1 

Dün vilayette vali veki
linin başkanhğında 

toplandılar O yaz Fatmauın bir oğlu oldu. 
Ekseri akşamlar çocuğu kucağında, 
pınar başında rastlardım , artık ı 
menekşe mavisi gözlerine lir giiz 
sabıbı yası çökmüştü , altın dizli 
başlığının altındaki sırma saçlar 
kış ıovuğuna uğramış sarı çiğdem 
ler gibi permeperişan .. O , gülün· \ 
ce çukurlaşan yanaklarındaki dağ 
gülü reoginrleo iz bile kılmamış, 
adeta gülmez, konuşmaz olmuştu .. 
Kuk yaşına basmış kadın durgun
luğu, üzerine çökmüştü .. 

Bir gün işittik ki Fatma kırk 
örgiilü samur saçlarım kesmiış gö 
türüp kocasuun kapısına asmış .. 
Çocuğunu sarhoa vurunca dağlara 
çıkmış ... 

Ay !ardan nisandı ... Kızılcı ki r, 
yabaogülleri açmış , kaya dipleri
ni menekşeler kaplamıştı . Dağları 
taze kekik kokuları sarmışta . An
lar kovanlarındao boşı.ımışlar , 
kaya kuşları çılgın gibi ötüşüyor· 
lar,lı ... Fatma bunların arasında 
kendi içinin havasına tutulmuş 
kimsenin bilmediği, işitmediği ma· 
nıler , türküler söylüyordu .. ı 

Ali Dayı , dağlara gittikçe çö - 1 
ken karanlığa, bir de benim yüzüme 
baktı: 

- anıa çok kasvet verdim ... 
Galibn , dedi . Ah Ali Dayıoln bir 
de o ~ski .sesi olsaydı da sana Fat
maoın türkülerini söyleseydi ... 

Arhk yollar , izler görünmez 
olmuştu , yamaç dağlarda çoban 
ışıklan , harman yerlerinde yanan 
ocakların titrek alevcikleri, yıldız. 

larla uç uca eklenmiş gibi görünü· 
yorlardı ... 

Ali Dayı: 
- Artık gidelim , dedi . Kö

yün yolu oldukça uzak . . Yüıüoü 
de göremez oldum .. Yarın bizim 
köye in , Fatmanın gezip dolaştığı 
yerleri de görürsün . İşin gerisini 
de orada anlatırım ... 

*** 
Bir yayla bağıoan içindeydik .. 

yüksek talvarlara sarılmış a1ma 
dallarıma altından koruk salkım 
ları sallanıyor .. Bağın kötesindeki 
koca bir çamın altındıa Ali Dayı 
ile oturuyorduk • O demir bir ta· 
vanın içinde kabve k•vuruyor , 
küçük bir kız çocuğu sert bir ağaç 
kütüğünden yapılmış dibekte kah· 
ve dövüyordu .. Taze kahve koku
su , yaz sabahının ilk ıutubctli sı· 
cağı ile evirip havaya dağılan çam 
kokusuna karışıyordu .. 

AJi Dayı, yeoi kalaylanmı§ ba 
kır cezvede pişirdiği kahveyi Çiu 
taklidi , geniş ağızlı bir fincana 
boşatarak haoa uzath : 

- Al bakalım .. dtdi . , Böyle 
bir kahveyi şehirde içemezsin .. 

Arkamızdaki küçük düzlüğün 
üzerinde bir Çf!§me yanında da bir 
tarafı yıkılmaya yüz tutmuş l!Ski 
bir çardak görünüyordu .. Dallan 
nın bir tarafı kurumuş yaşlı bir ki
raz ağacı gövdesinin bir tarafını 
bu çardağa dayamışh . Çardağın 
sağ tarafını kızılcık , yabao erikleri 

örtmüştü . 
Bu düzlükten gelen ince bir yol 

önümüzdeki ba~dan geçeıek kö
yün yoluna karışıyordu . Çeşme 

----------------------------Fesi, bizim olıuadığt için ne ka· 
dar hınçla attıysak; Arap harflerini, 
özümüze uymadığından dolayı nasıl 
söküp bir kenara fırlattıy ak ; bro· 
liğimizi,duygularımızı ve tatlı iç örper· 
lerimizi anlatamıyao yapmacık Os· 
manlıca dilini de,müzede saklanacak 
antikaların içine gömmekte bir daki
kacık duraklamadık ve duraklamıya
cağız .. 

Girdiğimiz temiz, öz Türk~e dil 
yolu, hızmı almıştır : Bu yola ayak 
uydurıunıyanların ve bıı hızı dur· 
durmağ veya gevşetıneğe yeltenen· 
lr.rin vay başına . , .. 

Naci Hakuerdi 

den 111 almRya gelen köylü kızlar 
hep bu yoldan geçiyorlardı . 

Ali dayı bunlardan birisine ha· 
ğırdı .. 

- 1\lr-nekşe .. Menekşe .. Ne
nen nerede ? .. 

- Evde, Ali Dayı ... 
- Ona söyle , ıııeoi Ali Dayı 

koca çamın altında bekliyor de .. 
Gelsin de sabah kabvasirıi beraber 
içelim .. 

Ali Dayı elimdeki fincana biraz 
daha kahve koyarllk : 

- Bu Menekşenin nin~si , de
di , Fatmanın çocukluk arkadaşı , 
hirbiılerile çok sevişirlerdi . Biraz 
da onu söyletelim ... 

Menekşenin ninesi de, minde· 
rin bir köşesine oturdu .. Ayağın· 
da geniş , ceviz kabuğu ile boyan
mış bir şalvar , arkasına kırmızı 
kısa bir hırka giymiş , başını çiz
gili , kalın bir alaca ile sarmıştı .. 

Ali Dayı: 
- Ayşe bacı , Deli Fatmayı 

anlatıyordum .. Sen dalı 1 iyisini 
bilirsin, o yaz galiba iyiden aklını 
yitirmişti ? .. 

- Sizin derdiniz yok galiba .. 
olan oldu .. Giden gitti .. Kucağı 
ııo hali bugünkü gibi gözümün 
önünde .. Koca$ı olacuk çoban kö
peği, onun hem aklını, hem de ca-
0101 murdar etti .. Bu köylerde 
artık biç bir ana öyle bir kız do
ğuramaz ... Ne fayda bir insanın 
yıldızı barışık olmazsa ne güzellık, 
ne de zenginlik para etmez .. F'at 
manın parası mı , pulu mu, güzel
liği mi eksikti ?. Alnıma yazısını 

gördu . Yaradan güzel yaratmış 

ama bahtını kara yazmış ... Ne 
çekti za99lfı .. oe çekti .. Kantocu 
kızın çevresini , saçını kocasının 

cebiado bulduğu zamau kendisini 
kaybetmiı gibi doğruca bana geldi. 

u - Yanıyorum Ayşe dedi .. 
Kafamın içi uyuşuyor .. Azıcık ağ 
layabilsem belki açılacağım .. Şu 
kocamın bana yaptığını gördün 
mü? .. cebinde kara bir tutam ka· 
dın 'saçı buldum .. Demek üstüme 
başkasını seviyor .. Bacı l Baoa ya· 
zık oldu .. Onun halioi hegenınİ· 
yordum , ikide bir şehre gidip ge 
liyordu .. Artık semtine uğramam, 
haram olsun onun için döktüğüm 

göz yaşları ... 
!;onu var 

Dün ve bugünJ 

Birinci sehiefden artan
zı yere iğdik . 

Günler geçti. Bir yolunu bulup 
Anadoluya göç ett_ik . Adanaya bir 
akşam üstü ulaştık . Biraz gezineyim 
diye çarşıya çıktım . Şimdiki ( Yıl· 
dız ) da dinlmrnek için oturauuı . 
Çok geçmedi . Gözüml' , divara yıı· 
pı tırılmış bir yazı ilişti : 

•• Mü terioi kiramın nnzacı hür· 
metine . Gor onları siyaneten meşru
batın ahzini müteakip f"•mnnıoıo te· 
diye i rica olunur . ,, 

Birdenbire içim burkuldu, haşım 
döndü . Arap gencinin acı özleri 
kulaklarımda çınladı . Şaşkın şaşkın 
bakındım . AğzımıJaıı §ıı sözler dö· 
külüverdi : 

'
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- Daha ben Türk toprakları· 
na ayak basmadım mı yoksa ?! ,, 

Suriyeden ayrıldığını ız günlerde 
orada yaşıyım bir iki Tlirk çaycısı-
nın : 

" - Ça~ bir ! ,, 
Diye battırwasını polis yabak et· 

mişti . Burada İee onların dili işte 

" Yıldız., da okuduğum gibi oniiç 
sözde Türkçemize ancak bir sözlük 
yer veriyordu . 

26 Eylôl , güzel Tiirkçemizio bu 
kurtulug bayramıudıı ben ; dün 0<:1 
söderine ses çıkaramadığım arapçı 
gence , başım yukarıda var gücümle 
haykırıyorum : 

" - Türk dili arıık değnekle 
yürüyen bir kötüriim değil , onu ko· 1 

nuşan Anadolunun gürbiiz çocukları 
gibi , gençtir , dinçtir. O , artık ya· 
lınız kendine güvenen Türkün ken· 
dine güvenen dilidir . ,, 

Ömer Teklıı 

Belediye azalığı ·seçimi 

Üç gün üç gece şehirde büyük 
şenlikler yapılacak .. 

Orta tahsil mekteplerinin 
yeni yerlerine taşınma işlerini 

görüşmek için dün öğleden sonra 
saat oo be~te vali vekili Osmao 
Nuri beyin bıışkanlığı oltındn 
maarif müdüıü Yunüs Kazım 
erkek Jisesi müdürü Salim, kız 

------·-------
Dün öğleden önce saat on 

birde Vali vekili Osman Nuri 
Beyin başkanlığı altında Cumhu
riyet Halk Fırkası idare heye-ti J 
reisi Aksaray mebusu Süreyya 
bey Belediye reisi Turhan CemaJ, 

1 

jandarma kumandanı binhaşı 
Hikmet, emniyet müdürü :Meh
met Ali, ticaret ve sanayi odası 
reisi İzzet, ziraat odası reisi 
Hilmi, çifçiler birliği reisi Cavit 
İhsan beylerle Belediye seçim 
enciimeni azaları bir toplantıda 
bulunmuşlar ve bunda Belediye 
azası seçimi günlerinde yapıla · 
cak şenlik işleri için aralarında 
iş bölümü yapmışlardır. 

Öğrendigimize göre seçim 
günündr:n bir güo önce 4 teşri· 

Batur kadın 

nevvel perşembe günü başlayarak 
seçimin son günü ohm pazar 

akşamına kadar bayrak ve murt 
dalloriyle donatılacak ve gece
leti elektrikle aydınlatılacak ve 

yine bugiioler içindo şehrin hır 
çok yerlerine konacak olan halk 

kiirsclerinde hatipler nutuklıir 

1;öyleyecek, başta askeri bnndo 

olduğu halde halk ve mektepli 
ler şehri dolaşacaklardır. 

Bi.itün bu işleri başarmak 

için yukarıda adları yazılı yurt
ta~lar iş bölümü yaptıkları için 

önümüzdeki cumartesi günü 
~aat rltıda yeniden Cumhuriyet 

Halk fırkası binasında topla
nucaklaJdır. 

Ergani tahvilleri 

lisesi ikinci müdürü Necati Ha
gıp dağıtıl:ın kız muallim m~k
tehi müdürü Murtaza ve orta 
mektep müdürü İbrahim Hakkı 
beyler topl1tnmışlar ve bu mek
teplerin taşınma işlerini görüş . 

müşlerdir. 

Sebze fiytları 

Bugün toplanarak kararmi 
verecek .. --

Sebze fiyallannda ihtikar olup ol
madığını tetkik etmek üzere cumhuri
yet müddeiumumiliğinin isteği üzerine 
yilayet tarafından mektupçu Raif beyin 
başkanlığı altında üç kişiden mürekkep 
bir komsiyon teşkil ve ilk toplantıyı 
geçen cumartesi günü yapbklannı yaz
mışbk. 

M. s. . Dün C. H. Fırkası büyük 
Madam Barnof o akşam ~~ele 1 bir toplantl yaptı 

Bu komisyon dün öğleden sonra 
tolanıp bir karar vlrecekti. Fakat ko
misyonca yapılmakta olan tetkikat bit
memiş olduğundan karann verilmesi 
bugün öğleden sonraya bırakılmıştır. 

yalnız kalmıştı. Kocası daha Pnrısıen 
dönmcmi§tİ. Uşak ta karısile hısım· ı' ---

tarından birinin düğününe gitmişti. Ergımi tıthvillerinir. son Re· 
ikindileyin köşkün YAZLA SIN DAN risinden kol11nlarıoıo satın alın-
dalgın dalgın yollara gözetlerken ması için dün saat on yedide Ceyhanda belediye 

işleri 
birdenbire arkasından kollarını bağ Halk Fırkası binasında vilayet 
ladılar, ağ/.Joı tıkadılar sırılayıp tar· h 
lada bir çukura attılar. eyeti, mebuslar, cemiyetler baş· 

Üç hır ız artık bu şi~man avrat kanları va fabrikacılar bir top 
burudan kımıldayamaz diyerek köşke lantı yııpmışlard1r. 
döndüler. Bucak bucak altm gümüş Toplantıda bu tahvillerin 

Ceybao : 24 [Hususi] - c~y 
han belediye meclis 22 Eyliilda 
fevkalade toplanmış va belediye 
intibRbına 5 iık t~şrinde baılana
rak 7 ilk teşrin günü saat 12 de 
bitirilmesine karar verilmiştir . 

inci elmas dev~irmeğc koyuldular. tezelden satılması için düşünce· 

Madaoı Burtof şişman olduğu lerini konuşmuşlar ve kimlere 
KATLAK da güclü idi · Hırsızlar dağıtılı.ıcağıoı söz birliği etmiş. 
uzakla§ınca bir silkirımede bağlarını l d' 

d 
t!r ır: 

kopar ı. Ayağa kalktı ve onlardan 
öç almak için bir dek düşiinmeğc Bu toplantının verimi şu ol- Ceyhan belediyesi imar işleri~ 

ne ehemmiyetle sarılmıştır . Se
nelerdeoberi kasabanın metrük 

başlndı. muştur. 
Köşke gitii kapılar kapalı idi. Şehrimize gönderilen ( C) 
Uğrulur toplayacağım toplamıı, serisi talıvillerir.in sayıst 1080 l bir halde kalmış olan ve ayni za 

SUCU Fiçi ıuın Çf'Vre~iude BOR· dir. Şimdiye kadar bunun 334 
LANIP ESlRMEGE dalmıştı · Ma- dü satılmıştır. Dünkü toplantıda 

j manda kasabaya giriı ve çıkış 

dam, ne edip de bunları ele geçir· ayrıca 360 tahvil daha taahhüt 
meli diye düşünüyordu • Kapıdan 

yeri buluuan Ceyhan Adana şosası· 
nın bataklıkları kurutularak mun· 

lazam bir kaldırım yapılmasını 
müteahhide ihale etmiş olduğu 
memnuniyetle haber alınmıştır . 

çıktı yolda bir otomobil gördü . Bu edilmiş ve geriye kalanların sa· 
u~ruların otoruohili olacaktı . İçinde tımı da ikinci bir toplantıda 
kimse yoktu. Arudığını Lulmuşto . tamamlanacaktır. 

Yol boyundaki ağaçlardan dallar 
kopardı, "'ahları söktü . Yolun DÖ· 
NE:\IECINDE bir tümsek yaptı . 
Kazrunyı küreği alıp onun yanına 

bir de çukur kazdı. 
Sonra köşkün ALANINA girdi. 

Ahırdan bir av borucın çıkardı . Öt· 
türmeğt• başladı. Jlm,ızlnr bunu du· 
yunra - Vay canıoa içkiye daldık, 
haskıoa tutulduk diyerek aşırdıkları 
nesneleri TAGARA doldurup oto· 
moLile dar can attılar. Son kerteye 
sürdüler . 

Yolun düzıoecine gP.lince oto· 
mohil tekerleği madamın yaptt~ı 
çukura yuvarlan<lı . 

Tam o sırada başka bir otomo· 
bilin düdüğü İ§idildi. Müsyö Barnof 
yarımda iki ki~i ile çıka geldi. 

Madam llartof kocasmın otomo· 
hilini görünce gizlendiği yerden çı· 

kıp onları durdurdu . Çnkurdak.i 
otomobili gö terdi ve başına geleni 
kısaca aulalh . Adamlar hırsızları 
çıkarıp bağladılar vo polise verdiler 

Polis .l\Ia<lam Barnofu alkışlaya· 
rak : 

- Fransayı üç korkunç yol kt~· 

enden kurtardınız dedi . Madam 
llarnof hı~nı elmaı;larma , incilerine 
kavu§lıı. Hem giizf>lce bir öç aldı , 
heuı de atlı sanı yük8eldi . 

Ilt'p bunlnr onun baturlu~ımun 

ödiılünü görilü. 

Sözler : 

Hat ur 
Yazla 
Katlak 
Su,·ıı 

Borlanıp 

Esirmek 
Döuemec;: 
Alan 
l'ngıır 

Uğru 
Ödül 

Bahadır 

Balkon 
Kadar 
Şarapçı 
içip 
Sarhoş olmak 
Viraj 
Meydan,ııaba 
Heybe,çanta 
Hınız 
Mükafat. 

Dil bayramı 
Bugün öz dilimizi kutlulayan şen gündür , 
Dil bayramını kuran kurultay için üodür . 
İki yıl önce bugün dil için toplanmıştık , 
Büyiik Başkanımızın eteğine yapıştık . 
İşte ştn dıJimizin sydınlıgı göründü, 
Çünkü duygusunun öz kılığına büründü . 
Bilmiyenin böcekt,.n sayıldığı günlerde 
Ncrd~ydi Türk dilini anlayıp , yazan nerde '? 
Bugün yürekten bir ses gürlüyor bütün soya . 
O sesten cno alıyor Türk sözü doya doya . 
Daha dün kap\sını yıldızlara yiikletmiş 
Sanan Dolmalıahçede yapıldı bu büyük iş .. 

• Budun'umum köşkünde kurulunc., kurulttty 
Başladı dil ordusu sökünc alay alay .. 
İlk dil kurultoyile dile temel atıldı . 
Arapçaya J.i,arsçayo karşl savaş açıldı . 
ı e kadat horçlıınmtştık hu yabancı dillere, 
Kaplamıştı bir ölüm sisi dili boş yere .. 
Düşman tapyalarını bulduk bu savaşta da , 
Baş kaldıramaz oldu yabancı söz bir daha . 
Elimizdeki tüf ek , Türk sözünün kökleri ... 
Eğlentiler kurşundur , koşacağız ileri .. 
Yaşa ey büyük Başkan , büyük dıl bilgin Ba§kıın 
Sana borç hec~liyor damarda dolaşan kan. 
Ey coşkun ışıklarla esen yartltcı ses, 
Yar attığın varlıkta fırtınalar gibi es . 
Ey Türk diline verim saçan en Lozulmaz iz , 
Dil kökünde kalmadı ne bir bulut ne bir sis . 
Ey sevimli yurdumun çalışkan okurları 
Duygunuzu yıkasın bol ve gür dil pınurı . 
Öz dilimizde gezen yabrıncılar çıktı bak 
Ülküye giden yolda yadırgıya yok durak . 
Türk dilinin kökünden güneşler yaratıldı , 
Karanlıklar güçlükler geçmişlHe katıldı . 

SABRİ (;ÖZEL 

, 

Tü;kl 
------ Birinci sahifed,ıı 

Gökle tay doğan, Ç~~ 
denk giden, Ayla ~· 
uçuşan, başını gö~ 
lerindeo çıkarnııya~...ı 
dilioi körletmt>kı tDP~ 
soykalara beuzeunek 

Üç yıl önce bu~ 
dil savo~ınıı yekindlı 
açu, y;şayan, ba~ 
ilieı e, illiklere srsl 

"Yer yıkılmadıkçit 
man olup savrulIJJS= 
donup taşa dönnıe ~ 
DİLİ,, kalkamaz!. .. ,, 

Üç yıl önce b~ 
rimizin ardından i"IJI 
ulus'u ; acunlar• ~ ,1. 

ran bir seale « Gaıı 
na s.ındctt\ ; o da cot:;,, 

" Boranlar koP 1 
rıizl,.rin , kuruları• 

gelmeyince.; doğud .. 
nıp giden Türk Si•JI" 
zil kesilmeyince; gon•, 
dt'ogi, Kuralların bel' 
DiL\ • bu Tanrı dili ; 
lerio tutsağı oJamaı f. 

Üç yıl önce bu gD•~ 
feri eski çağlarda 
zulan , karıştırılan • 
ğe uğraşılan bo P 
canlandırılmasına ; 1' 

• il .. ..; 
masıoa; öz dilimi~ii .. , 
olmasına bütün bır 'f11

1, 

ağızdan kurultayda ,-

Kurultayın : '' btl ~ 
Türke kutlu b•1f. 

Ondan ö\ürü bu b' '-J 
kün kur tuluı yaşayış ' 

larının en yücesi old11 / 

O gün , bugüa 1 
yüreğini daylı soktU ",,,. 

Oudan 6türü bu •rı 
günü Türk geoçlii~ 
Gününe değin G 'tJI 
şen bir bayram güoil > 
Sözler : 

Aydış - Nutuk 
Bolamadı - vüsatlık 
lçtelik - Duygu , his 
Tutsak - Esir 
Ulus - Mıllet 
Özge - Ağyar 
illik - Milli 
Acun - Dünya 
Arı - Temiz , berrak 
Uruk - Irk , sülale 
Sav - Dat'a 
Mutlı~ - Bahtiyar 
Çat - mman 
Zağlı - Keyfli , bilttı~ 
içli , dışlı - Dahili ' 
Yalaza - Alev 
Yağı - Dil§man 
Budun - Kavm , ahtıU 
Soyka - Ölü e§"Yası 
Önder - Lider, rehber 
Usu olan - aklı oları 

Yalabuk - Şimşek 
Borun - Fı.rtma 

Sinler - Mezarlar ,.Jil 

Kurallar- aletler, koill' 
Alız - llil.e 
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1 Birinci t~rind~ 

ruam hastalığı çıkOl8b1~ 
baytar müdür lüğiiııe • 
aşı tntbikine b:ışl•d~ 

Bu işfor baytar JJ1
8tl'a 

l\ferk~z mücadQle baY ~r•·; 
yettin ve Belediye btlf pı"· 
za beyler tarafıodnO 19 ., 
- Agfa filirnletİİ 

Her çeşitte'1' ~ 
zelerini çok &ı~ 
yatla; / 

Foto Co~ka1"10~ 
EDEldf.ıl 



Dil bayramı 
yapılırken 

Omrr Kemal 

Bugüo yüce Türk yurdu öz di · 
li ıe hvuşman ıo vcıdıği sevinçle 
çalkanıyer . Gazio İn önderlıl ı ği ıle 
giriştı 1Ti bülüo s"v .. şlıırdan alnı ak 
olarak çıkan Tür k budunu, dilımi · 
ıi benim eme , kavr .. ma ve yayma 
İşinde de kendi içinin bunu çoktan 
özlediğini her )'alla anlatacaktır · 
iki yıllık çalışm•n11ı verdiği hir 
İnanışla bunu söy lc> rken bir suç 
i şlemi ş olmaktllD çok uzağım. Türk 
budunu, yıpılması zor o lan işl eri 
ba ermakta büıün buduolnrıo en .. 
ilerisindedir . 

Dılimizi Y"batı cı sözl ~rden te
mizlemeye çalışırken oou benimse· 
ın e ktc onu kullanmakta soydaşh· ' . . . 
rımııın birbirıl t- yarış etmesrnı ıs· 

kmek çok yerinde olur . 
Gazi çocukla rı ; gelecek güo 

le rde , h :miz , pürüzsüz hır Türk 
dili konuıulması karıısıoda ktndi
lerindeo önce gt lenlcı in oo biçim 
çıhşlıklannı kolayca sezrcekler ve 

diyeceklerdir ki : 
Ne mutlu biıden önce gelenle 

re ki Gazi gibi bir önderin aydın 
lık dağıtan buyuruğu altında bu 
günlere bizleri kavuşturdular. 

Yarının yurttaşları bu sözleri 
toprak ıltında yatan , kcmik\rri 
çürüyenlere işilli rect-ktir . Ne mut· 
lu onlara ve ne mutlu hugüııkü 
dilimizi yabancı sözlerden kurtar 

ınığa çalışanlara ! 
~---........ -----
Çok değerli 

- Birinci sahifeden artan -
leştiğioi, yıpmacılr yaptıiıoı gö 
tünce: 

- Sapma bas, o kendinini bil
dirir . 

Demit , çocuk sapına basınca, 
an tar ifı alnın• olanca hızı ile çarp 
ınıı . Çocukta can acısı ile , 

- Hıy Gavurun tırmıjı hıy ... 
Demi,. ... 
Bizlerde bir çolc bildiğimiz , 

bulacağımız öz Türkçe, Atalarımı 
Un kullandığı .!!Özleri b11akarak 
)ıbıbcı dillerle yazmak , konuı 
rnaktın vaı geçerek , biraz her ıÖ· 
tün E!ıpına , köküne bakmak za~ 
metini , milletin öz ve gerekli hır 
İ§i diye yaparsak , Klığuzlarımııın 
bizi götürmek iıtediği selimet ve 
kurtuluş yerine daba çabuk varır, 
tatlı öz dilimizi konuımada , yız
rnada , bilgide zanutta , her f ,.Y 
de üstün kılarız. O z•mın bu bay· 
tamlar bu savaşta kaıanılmıt ıa · 
f f' rler le de kat kat sevinçli ve kut 

lu olur . 
Bütün duygum ve dilrğim : .B.u 

iıte bilgiç geçiueo bizlerin :sevgıh 
bılk diline doğru gitmeye, ( lıu 
aıun kar§ı1ıtı yok , b6yle lıalaın · 
Latince , Arilpçadaıı ... hılmem 
bereden alınan kullanılsın ... ) dı· 
yerek osanç göstermtm .,).e ant iç 
ıniş gibi çalışmamız ve göıteı ilen 
Ülküye de in e1den varmamızdır. 

Dr. Kii.şif Ömer 

Yaslı kız -------
-· Birinci Sahifeden artan -.. 

Yaslı kız da: 
Hu savaştan öoce bu ere oi 

§tnlanmı§tı. 
Her gün tarlasına ot kazmağa 

giderken yolu üzerimle bu]uoın; 
Bu ölülOğe girler. tişanlısının 

yatırı üzerine kapanarak yılları~ 
gideremediği ve sağlığında keııdı- 1 
~ine söylemekten utandığı ~a.r~lı f 
gönlünün sevgilerini ve ıçının 

tıgilerini ağulına katarak: 
Bu toprak yığınına yatar ve 

llQylelikle içinin ağılarını gider· 
inek isterdi. 

( ÜnlO) ().ümün üstüoden ge 
Çea oıun yıllar i 
Ôz16lerle çıj'ıoı ~lerletti~ioi bi · 

( TürkSöft \ Sahife : 3 

1 

·(SON SAVA) ! 
1 

·Beynelmilel parlamentolar 

tide sini teklif etmiş ve bizzat oku 
duğu atideki telgraf alkıtlar ua
ıtnda müttefikan tasvip ve kabul 

Adana Borsası Muameleleri 

C 1NS1 
olunmuştur . 

Gaziye telgraf 
Geni Muslaf a Kemal Hazret- apıma 1 panılık 

laine, Ankara Piya a parla~ı •• 

P A M U K ~e K O Z A 
Kilo :Fiyau 

En çok 
K. 

aııları Mikdar 

30uncu konferans evvelki gün İstan
bulda Yıldız Sarayında toplandı .. 

lstanbulda toplaaan 22 parle· Piyasa temizi ,. 

1 mentontıo murahhasları, Türlı mil· iane l 
iane ]) 

lenlinih gösterdiği unutulmız lıüs· ı-yıa:-:n:-:e-:-:88-:r-1 -------·ı-----·1------ı---------ı 
32,2ı 32,!lO 

Reisliğe, Büyük millet meclisi ikinci reisi 
Hasan Bey ittifakla seçildi .. 

1 tanLul: 25 (A. A.) - Hey 
nelmilel parlamentolar Mrliğiııin 
otuzuncu konferansı bugün saat 
15,4: te Yıldız konferan lar sa -
uyıııtln pArlak mera~imle açıl 

mı tır. 

Türk gruhu tarafından Yıldız 
sarayım lıakıki mana iyle bir 
konferanslar arayı haline getir 
mek için sarf adil~n büyük gay 
rrt!er neticesinde binanın her 
tarafı hugiin ihtiva edeceği me· 
ra ime layık olar.ık derecede gii-
1.t lle miş, hüHio salonlar tamir 
cclilnıiş ve mcfruşıttı kamilen 
ycnileştirilnıi bulunuyordu. 

Saat 14 den iti haren muhtt lif 
gurupların uıiimessillcri kiiçük 
partil er lı:ılir.de g•lmeğ~ başladı
lar. 

Dahili ve harici matbuat pek 
geniş bir sureıte"temsil ediliyordu. 

ııat 15 buçuğa yakın , şehrimiz· 
de bulunan nıeh"uslar. Sefaretler 
e,kfirfı ve muht .. lif Türk ve ccue· 
bi misafirler biiyük salonu dol

durmaya hışladılar. 
Herkes yerine yerleştikten 

sonn Biiyülc Millet mecli i reisi 
Kazım Paşa Hazretleri salonda 
Lulunınların şiddetli alkışları 

arasında kürsüye çıktılar. 
Nutukl11ını yavaş, ahenkli, 

vakur ve munta1.am bir Fransız · 
ca ile okudular. Müteaddit defa· 
lar alltıtlanan hu nutkun bilha1· 
sa Reisi Cümhnr Gazi Mushfa 
Kemal Hazretleri tarafındın 

konferans azasını selamhyan ve 
eo doetane hiMiyatını tebliğ eden 
kıs·m büyiik tezahurata vesile 
oldu. 

Bunu mUteakip konsey namı
na kürsüye gelen Romanya meb'· 
usan meclisi reisi ve konsey reis 
vekili M. Savenanto, Türk mille 
tinin ve Türk parlamento guru 
buoun~sıösterdikleri parlak misa· 
firperverlikttn dolayı beyanı te. 
ş~kkOr ettikten sonra bütJn dün
yanın dikkatı ve al.ikası Tü ı k mil 
Jetinin muhterem reisi Gazi .Mus · 
tala Kemal Hazretleri tarafından 
verilen hızla, y.-pmıkta ol.Juğu 
büyük gayretler üzerine nıiitcvec· 
cih olduğuna işaret etmiş ,.e bu 
gayretlerin memlek~t çetÇt!Ve ve 
hudutlarıodao taşarak Tiir kiyeyi 
Balkanlarda, Ccnevrcde ve .sair 
taraflarda beynelmilel (;ulh ,.e 
miisıl rmttin f'D es1SJ1 bir un uru 

Öz TürkçP, öyle gür JJir kay· 
naktır ki ondan dilimize sağlık 
'\e canlıbk akac11ktır, 

liyorsa <la ıevgiıioi lcirletm t- mek 
içio g r len diiğlirlerden lcaçmrş ve 
bir çok isteklilerine yliıOnü çe. 
virmit kimıeye nrmıyarak : 

Ölünce : niıanlısıoın kıuıııına 
temiz sevgisiyle çıkmıya aot iç· 

mitti. 
Andında durdu . Aj'ıt yaka 

yaka ğeçirdiği yıllar keadiıini öz· 
lediii nişanlıııoın yamna ulıttırdı. 

Hır güo göz yıtlariyle suladı · 
ğıoı bu topaak yığınının yanında 
kabaran diğer bir toprak yığıntı· 

sında. 
Kaplanına kavuşan yaslı (yıldız) 

kızı da kucağıoı almıfh • 
Bahçe ormıa mu haf ası 

memuru 
A. Neıet 

halina gctircliği noktasına işaı et 

etmiştir. 

Hu sebtplerle ki otuzuncu 
konferan ın fstanhulda içtimı 
Tiirkiyeye lcarşı:oıan takdir, hür
metin bir nişantsi telakki olu
nabilir. 

.M. uenanto bunu müteakip 
ilk defa olarak 1..onf er ansı iıti
riik eden İran gurubunu selamla 
<lıktan sonra k~n<li~ine layık olan 
birinci saftaki me\ kiıni t rkrar 
almı:. olan İtaly11 11 gurubuna be· 
yanıboşamı·di eyledikten sonra 
parlam entolar birliği gayeletini 
bula edeıek bu konferan ların 
hilht .!'"a milletleri inkisama uğ
retabil n ımi tl'fohbüwleri orta 
dan knldı rınak ve samimi bir yak 
laııma ve tf'li rikimt ai temin ey
lemek husu !arına hizmet edecek 
leıini ()ylemiştir. 

Par lamf!otolar birliği serbf'st 
münakaşalari) le hrşeriyetiıı duy 
cluğu ümitsizli kleı in 'e heyecan 
ların h r makr~i telakki olunabi· 
lir. 

Hatip bundan sonra kenferan 
sın ruznameıüne geçmiş ve bil 
ha a atidrki maddelerle iştigal 

edeceğini zikreylemiştir. 

1- Gençlerin işsizliği • 
2- lleynelmil r.mdyd • 
3 - Parleman\arizm rPjiminin 

teknik cihetinden görünütü ve yapı · 
labilC"cek i•libat . 

M. Saveano bundan sonra 
ı üınımenin birinci maddesine ge
çerek konferansa bir reiı intibaA 
bını ileri ıürmüı ve konsey namı 
na Türlciy~ Büylik Millet oıecliıi 

ıkinci reisi Trabzon mebuıu ve 
csbak M"lıye Vekili Hasan 
Beyi teklif eylemiştir . Hütün 
heyeti murabbasların ittifakile 
kabul edılen hu teklifi müteakip 
Hasan bey riyastt kürıüsüoe 
geçmiş ve bir sureti aynen aşa
ğıda neşredılen hitabeyi iradeyle 
miştir . 

Hasan beyden ıo:ıra koofe· 
rans umumi katibi M. Bru· 
tissier , birlığ in bir senelik 
mesai raporunu okumakla hcra · 
lıer beyanı itizar eden heyeti mu 
nhbaslaruı isiml .. ıini heyete teb 
lığ etmiş ve eo nıhayet ikinci ri 
yaset için her heyeti murahhasa 
bııına bir kişi olarak konseye 
teıhit elnnan namz t listrsiui o 
kumuıtur • Bu liste yine ittifakla 
lcıbul edılerek umumi müzakere 
başlam ıştır . 

Bu miiıaktrede sn·aaıle lı 
veç maarif nazın M. Engberg , 
Macar mur1hbası Gratz , Fran· 
H sabık nnırlanndın M. Ror
atoo , İtalya mur11hhaı;lırandan 
M. Coutamaa-oe , İngiliz heyeti 
rnurahhaııodan M. jık Pepo ve 
Romen murabba11 M. Tobey İli 
e8ko çok alkı,Ianan nutuklarlı 
kendi heyeti murahhaslarının di· 
leklerini bildirilmittir . 

Kooferanı yarın sabah içtima· 
larını devım edrcektir . 

İstanbul : 24 (AA) - Parle· ı 
mentolar konseyi namın• ıöz: I 
söyliyen Romanya mecliai reiıi 
ve konsey ikinci reisi M. Saveano 
koof erausta toplanea bütlio heye
ti mur•hhasalarıo bUrmet ve ta 
zim hislerini Türkiye Reisicum
huru Ga:ıi Muıtafı Kemal Huret· 
lrrine iblii için bir telıraf ke 

bükahulden dolayı zatı devletle Klevlant 
rinc teşekküılerine iblağ ederek 
şahsi sıııdetleıı ve Türkiye Cum 
huriyetioin tealisi hakkındaki ha· 
raretlı ve hürmetkar temennil~ri

ni arzederler . 
Beynelmilel parlementolar 

konsey reisi 
İkiocireiıi Saoecrno ve lsvtç 

Maarif nıııırı Enguelge 

Açma nutku 
Kazım Pat• Hazretlerinin kon

feransa açarken söyledilcl~ri nutuk 
şudur : 

Hanımlaf, eJ,.ndileıl 

Otuzuncu parlementolar birli 
ği konferansını meserret duyguları 
içinde açmakla babtiy1rı'D . Bu 
rad ı toplanan otuzu mütecaviz 
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Si sam 
muhterem milletin ıertfli mümes- 1~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
sillerioi aelamlaram . Dünya tari- U 
hioio çok ehemmiyetli bir devrin- :.. alih E endi 420 

.~ ..c " - 380 ---il 
de bulunuyoru1. . BilhHsa Umumi 
borptt-n sonra bütün cihan efki
rı b .. ıeriyeti t,.hdit eden bırp 

tehlikelerini bertaraf etml"k çare· 
leriııi aumakla meşguldur . Bu 
vaziyet karıısında insani bir kar-

deşlik havası içinde serbest v P 

tereddiitıüz çalışın parlementolar 
birliği konferansı milletlerin mUş 
lcrr-k temayülltriae en yakın ted· 
birleri seıdedcbilt.cek mevkide
dir . 
tereddütsüz çalışan parlemento
lar birliği bütün dünya milletle
rinin ekseriyeti azimesini temsil 
ediyor • Ayni zamanda bu birlik 

~ ~ -O~ii-z~k-ı-rm_ft --..,,---~~~ '"'"25i)--~--------~ 
~ı::: s· . - 55() --= ımıt " 
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Alfa -------· .. 
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Kam hi yo ve Para 

iş llanka mdan olmnnştır. 
Santim Puıtı K. 
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iç 

En güvençli kazanç 
( C) serisi borçlanmanın soıı 

de satlığa cıktı • -----·-----
bakıra kavuşmak ve zengin ol
mak için bu tahvillerden alınız 

muhtelif memleketlerin t~tri mec
lisleri ara11nda doğrudan doğruya 
temas içinde getirmit olan bir le 
şeklcüldür . Bu itibarla milletlerin 
teıriki meaai fıkrini kunetleadir· 
mele için burada sarfedeceiiniz 
gayret iasaniyet ve medeniyeti 
maruz buluoduğa telalilrelerden 
kurtumata hadim olacalctır . Mıl· 
!etler camiasının meaf11tluiai aulh 
volu ile korumık emeli sizin bu 
içtimaınızın bariz ve ifıihara değer 
vasfıdır . Hiç bir millet bayati 
menfaatlerini ihlal edecek her bao· % 5 faizli ue % 2 ikramiyesi olan bu lsllkrcı::.111 son terllbl de 
gi bir tecavO:ıü ıulh11n menetmek evvelce ihrac olunan A u~ R serileri gtfli ayni hale ue lmtlya:ları 
çareleri vark~n harbe girmek ie- havi be/ıul 20 lira itibarı kıymelte , lıamll/11e m11/ıarrer 200 bltı 
teme:ı. Bu yüksek emr:l millet- lalwllcien ibaret olup, lam lahvilln 3 le birini temsil clmclcledlr. 

lerin müşterek gıyasidir . 1111 lalwlller · lrnrı1111 nmrlbincc mımmt v • mıil/ıa/\ bıitçı•lerle 
Hammlar , Efendiler ; idare o/uman daire ve mıiesseselerce , vllôyell er hususi idarelrrl 

Layık ve demokratik Türkiye ve belediyelerce yapılacak müzayede, mıiıuıkasa ve mııkalJt~lelerd 
Cumhuriyetinin siyasi nmdesi yurt· teminat olarak '1e hazinece satılmış ve satılacak olan milli em/dk 
ta sulh , cihanda sulhtur . Bu bu- bedelleri11in tediyesinde itibari lilynıclfr:r/ üzerinden başab(Jş lrnbu 
susta Türkiyenin beslediği hib olunur · Talıv/l ne kuponları ile tediye/erine mıilcall/k evrak ve 
nft niyl'tia delilleri meydandadır. sr.ndlr.r, faiz ve l/\ramlyt•ler ııe diğer mııame./rler fsllkra:w lama 
Ezcümle teı~i~itı es11i!e kanu- 1 men llf ası~a kadar her tıirlı1 rıisum oe vergldt n muaftır . 
numuı h~r~ ıla~ı bakkm~ ~unha- % 5 fatzde.rı lwşka . senede iki defa yapılacak kcşidc•lcrde de 
sıran Büyuk Mıllet Meclısıoe tcv- kauuıarı ımmaralara ayrıca ikramiye 11erilr.cektlr . 
di etmekte Türkiyede harbin tm 
ri vaki halinde zuhuruna mıni ol· 

hımlar , efendiler mesainizde bü 
yOk muvaftakiy~tler dilerim . IAI 
kıılar) 

lıtaohul : 24 (AA) - Bu 11-

bah beynelmilel pırlementolar 
birliği konıeyirıaat 10 da Yıldız 
konferanslar ıarayınd1t içı im11 e

derek nıüzakeratl• bulunmuıtur . 
Haaan beyefendinin riyHete geç· 
tikten ıonra ı6ylediji nutnlc şu
dur: 

mağı temin temiştir. Muhtelif dev· 
Jetlerle akdettiğimiz ıulb musbı:· 
delerio hep aulbon idameıi fıkrini 

lıı:uvvetlndirmelc es11larını ihtiva 
etmf"kteclir . Diğer cihetten de ıe 
DClerdenberi cihanı tazyik eden 
iktisadi buhranın millr.tlere ver 
dığ'i hhammUlferaa iıtirabı tahfıf 
için burada dermeyan •edeceğiniz 
mütaltıalar en!makul ve iubetli 
iıtikamctleti göstereceğine ıOphe 
yoktur . lıto böyleceJmüzakerele· Hanımlar , efendiler ; 
rioiz befEriyt.tin refahı için düa· Müıakereoize riyaset etmcği 
yanın her tarafında yapılan gay bana tevdi eylemekle gösterdiği 
retlere yeni bir hız vereceğine niı itimadın ehemmiyetini tema-
eminim . Huzarunuzla çok mllte- men mudrik olarak sizlere bOtlln 
tekkir L.aldığımıı Türk milletinin kalbimle teıekkDr ederim . 
samimi hürmet ve muhabbetini Dıier taraft1n bu ıeneki içti -
ve Türkiye reiaicumhuru Gni mauaızın tertibini bize havale et-
Muıtaf • Kemal Hnretlerinin te- melde bize kartı 11mimt ıurctte 
b111uı ve aelamlarını iblaj edr- medyunu şükr•nı bulunduğumuz 
rim . (Alkıılar] bir muhabbet eseri ğöıtermiş ol 

Türlciye ballcıaıo biıwiyatına ter· duauz . 
çüman olarak aıil milletlerinize Efendiler l 
derin iıllrmetlcr arıederkcn ha- Cdmhuriyet ; memleketimizde 

------· 
on •~ne evvel trıis olundu . TOr 
kiy~ Büylik Mıll~ t meclisi dııhil n· 
de bir p.rlP-mentolar bir liğı Türk 
gurubu tctkil edildi ve parle 
mentolar birliğine dıbil olalı Uç 
aenc bile olmadı . Daha Şimdi 
df!n itimı.dınızı kazAnmış o'makta 
Hmımi bir sevinç hıssedıyoruz . 
Bu itimadın fena ynf'; araf ol
madığını zanneyleyorum ve bunun 

sebeplerini de bir azdan izah ede 
c~ğim . 

Efendiler 1 

Tarihin daima bir nı-fret hiHİ 
ile yadedt'ctği dünyanın büyük 
bir lcıamırıı kana ho~aıı muazzam 
hailden sonra miktarı pek fıızlala 
f&n bu kongrel ı r, bu lconferanslar 
insaniyetin hakiki bir arzusuna te· 
kabul etmektedir . Bu da eskisin 
den daha far.la tahripkar olarak 
yeni bir harple dr~il fakat bOtürı 
davaları hususi menafıiaio bir ara 
ya gelmesindeo mOteıelcldl umu 
mi menf .aat çerçeve•• dahilinde 
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halledilecek Jevamlı bir sulhh. ~ 
işlerine bir intizam ve beynelmilel 
münasebetlerine bir ahenk vere· 
bilmek arzusundadır . Çok basit 
düşünen bir fikirle insaniyetin an 
laşma ihtiyacının birer tezahuru 
olan bu mütemadi içtimalar , bey
n elmilel kongreler , beynelmilel 
konferaoslar ehemmiyetsiz adde· 
dilmcmeli . Fakat bilakis selameti 

harbin kanlı siperlerinde değil sulh
perver yollard arıyan halis niyet
li zevatın ümitleri sebatkirlıklau 
ve bu yolda ısrarları takdir olun 
malıdır . Müoasebatta bulunduğu· 
muz milletJerin hemen cümlesi ile 
tarif itirafları ademi tecavüz anlaş· 
ma entente eoıdlale ve dostluk mi
saklara aktetmiş bulunuyoruz . Ha 
ricl siyasetimiz umumi sulhun tar 
sioi için elinden geleni yapmaktau 
çekinmemisıir . Dileğimiz ancak 
itilaf , ancak sulh ve ancak millet
lerin ittihadıdır . Biz sulh içinde 
ve hak ile adalete dayanan bir teş
riki mesai istiyoruz . Fakat bilhos· 
sa şunu söylemek isterim ki mcm 
lcketimin bütüo bu teceddüt ve 
halas harekdi başka tabirle bu iu· 
kılap ancak temamen klasik de· 
ğil fakat daha cezri ve daha ge· 
nişlemiş bir parlamentalarizm çer
çevesi dahilınde vücude gelmiştir. 
İstibdat rejımi altında insanın en 
kudsi ve eo ehemmiyetli ihtiyaç· 
Jarını ve vasıflarınıt1 yani vicdanı 
nın ve zekasıoıo inkişafana mani 
olan Hürriyet yokıuzluğunu uzun 
müddet çekmiı bir millet olduğu· 
muzdan fikir ve müoakAşa Hürri 
yetinin en har taraftarları bulunu 
yorvz ve parlamantertizmio eyi 
anlaşmış bir medeniyete lüzumlu 
Hürriyetlerin siyaneti için yine 
en sağlam vasıtayı teşkil ettiğice 

kani bulunuyoruz . Ancak bnik 
kütleleri tarafıadao intihapta tayin 
olunan mütevassıtlar vasıtasiyledir 
ki,bükumetle millet arasında te 
mas en iyi suutte teessüs ve ida 
me olunabilir. Parlamanterizm re· 
jimi bize bilcümle sağlam mües
seselerin devam ve terakkisi için 
eo iyi temioa t olarak görünmekte
dir . Sizlere Türkiye Cumburiye· 
tinin 20 nisan 1924 tarihli teşkila 
tı esasiye kanunun bir tercfimuini 
taktime ictisar etmiş buluuuyoruz. 
Bana öyle,geliyot· ki bu kanun teş 
kilatı esasiye kanunlarının en iyi 
kurulmuşlarından ve en müterak· 
kilerinden biridir . En eyilerinclen 
ve parlamenterizm taraftarlano en 
ziyade memnun edeceklHindeo 
biridir . Çünkü millet mümessille · 
rine bizde Büyük Millet Meclisine 
mümkün olduğu kadar salahiyet 
hatta denebilir ki mutlak salahiyet 
vermektedir. Asri bayatın her tür
lü faaliyet rabasıoda halk kütlele· 

rinin geniş emellerine ve vasi ümit 
lerine tekabül eder . 

Ve hal ıuretleri bulunmasının eo 
gayretli taraftan buluouyoruz. Hü 
kfımet farkası olan Cumhuriyet 
Halk Fırkası ber türlü tecrübelere 
mukabele edecek bir hüsnü oiyete 
maliktir . ve büyük bir iman sa
mimiyeti ve tam bir itiuam ile te
rakki yolunda yürümektedir . Ve 
buodan dolayıdar ki balibazırıo 
bütüo zorluklarına rağmt-o istik
balı ce.soret ve emniyetle mülahaza 
edebiliyoruz . istaobula gelmek 
için memleketlerinden geçen mu· 
ralıbaslora büyük koleylıklnr gös 
termek ve buraya geniş hcyet.i mu 
rabhasalar yollama" suretiyle bu 
kooferonsm muvaffakiyeti için ka· 
bil oları ber şeyi yapan ve diğer 
kabil olan her şeyi yapan ve diğ~r 
bütün milli gruplara teşekkür 
borcumuzdur . Bu heyeti murab
basalarm azaları a asında yüksek 
selahiyetler ve tecrübe edilmiş ide 
alizmleriyle olduğu gibi birliğe 
karşı rabıtaları ile taoıomış ve ken
di memleketlerinin siyasi ve fikri 
hayatında büyük rol oynamış şab · 
ıiyetleri ihtiva eylediğini görmek · 
le babtiyanm . 

Biliyorsunuz k\ Türkiye .Millet 
Meclisi birliğin Türk grubu daha 

Davet 
Seyhan musiki yurdu reisliğin· 

den : 

23 Eyliil akşamı yapılan heyeti 
umumiye toplantısında ekseriyet hu· 
lnnamaması dolayıeile İçtimaın 30 
Eylul pazar günü akşamı saat yirmi 
hııçukta yapılmasına karar verilmiş· 
tir. O güo ve saatte Yurtlu arkadaş
ların Yurt hinaı;ını te,.rifleri ehem· 
wiyctle cica olunur. 3-2 

• •••••••• 
Satılık ev 

Hükumet konağı karşısında 

Seyhan sokağınJa Halk Fırkasının 
yan kn pısı kar:.?ısındaki alt kat 
mnğozu üstü katında 3 oda bir 
mutbah ve büyük bir sofayı havi 
tnş hnnc satılıktır . Talip olanların 
yonındııki eve müracaatforl. 6 _ 2 

4549 

Seyhan muhasebei hususiye müdür
lüğünden : 

Siptilli wevkiinde ktlin İdarei 
Hususiyoye ait dükkdnlara , 123 
lira 62 kuruş muhammen bedel 
üzerinden yaptırılacak olan saçak
lar aleni münrıkasaya vazedilmiş 

ohluğımdon talip olanlnrın şartna
moyi görmtık üzere her gün Muha· 
sebei Hususiye dairesine ,.o yevmi 

ihale olo.n 27-9-934 p~rşernbo 
günü sı:ıat dokuzda °/o 7 ,5 dipozito 
akçola.rile birlikte mozkfır gün ve 
saatte Encümm i VilElyete müru
coatları ildn olunur.4514 

I0-15- 20 - 26 

1 
Öz Türkçenin güzelliğini, 1 

tazeliğini rn vcrimliliğioi anl:ı 
mıyanlara yazıklar olsun ... 

sinesinde teşekkül etmeden evvel 
dahi parlamentolar konferansının 
gayretlerini büyük bir dikkatle ta 
kip etmekten hali kalmamıştır . 
fçtimalarımızın müzakere ve neti · 
celerine karşı baştan aşağı tema 
men ve dikkat halindedir . Bu 
konferansın teşekkülü ve muvaf 
fakiyeti için gayretlerimize yardım 
zımnıoda her şeyi yapan Tüıkiye 
Cumhuriyet hükumetine alenen 
teşekkürü de müsadenizle rica 
ederim . Y aloız bir milletin sesioi 
yüksel tiği bir kürsü değil fakat 
bütün milletlerin , bütün ümit ve 
emrllerioin makesi bulabilec~ği 
hakiki parlamentolar arası beynfıl -1 

milel Lir kürsü~ olan bu yt-rdeo 

vaklaşmal.rımıza yardım edebilir 
v~ bu suretle parlamentolar birli
ği eserinde hissedilir bir merhale 
teşkil eyieyebilirse tarihte mevkii 
daha büyük olacak [ bu şanla şeh
re hoş geldiniz ) drmekle samimi 
bir :zevk , büyük bir sevinç duyu
yorum . Bu dakikadaten büyük 
istediğimiz memleketimizde geçi· 
receğiniz bu sAyılı günlerde sıkıl
mımaoızdır . Otuzuncu parlamen· ı 
tolar konferansına aziz miJletleri
mizio bizlere olan itimadma ve J 

bizden beklediklerine layık muvaf · ı 
fnkiyetler dilerim . 

İstanbul : 24 ( A.A ) - Br::y· 
nelmild barlamentolar birliği Türk 
grubu eisi ve Büyük Mıllet Mec
lisi ikinci rebi Trabzon mebusu 
Hasan beyefendi konsey azası şe · 
refioe parapalas otelinde altmış 
kişilik bir öğle yemeği vermiştir . 

lstanbul : 24 ( A.A ) - Büyük 
Millet Meclisi reisi Kazım Paşa 

Hazrerleri tarafından akşam saat 
21,30 da Dolmababçc sarayında 
parlamentolar birliği konferans 
azası Şt"refine büyük bir resmi ka. 
bul yapılmışlar . 

Edirne: 24 ( A.A ) - Trakya 
valileri teplaotılarıoa devam etmek. 

tedir • Bu günlerde köylere ait 
bazı bususal.n müzakeresinden 
sonra iktisadi rapor hazırlanmıştır. 

Yarıo ayni rapor üzerİllde tekrar 1 
çalışacak ve neticelendirHecektir. 1 

(Türk Sözü) 

FOTO 
CO ŞK UN 

" Agfa ,, filmlerinin her çeşidi 

Dünyaca meşhur ( A G FA ) filmlerinin erı ta
zesi bulunur. Fiyatlar, diğer bülii.n markalardarı ucuz 
dur . 

Amatör işleri en kısa zamanda 
verilir 

Atölye fotografları, vesika resimleri, agran· 
dismanlar. 

Talebeden tenzilatlı ta · 
rlf e ile ücret altmr . 

o• o 
FOTO COŞKUN : 

Yağ Cami Civan 

Muhterem halkımıza müjdeler 

ECE SUYU 

~atlığa çıkarıldı 
Hakikaten bütün suların Ecesidir. ( *) Amanus dağlarının yalçın ka

yaları arasından köpürerek fışkıran bu çok kıymetli suyun asıl adı 

" Ayran baş punarı ,, diye ön almış iken sıhhat ve ictimai muavenet 
Vokdlet celilesi tahlilden sonra bu suya ''ECE ,, ismini uyğıın ve ya
kışır görmüştür . VekA.let celilenin resmi raporu oşağıda yazılıdır . 
Muhterem halkımızın mezkur resmi rnprru bir kerre okumaları kdfi<lir. 

ECE suyunu büyük bir iştiha va lezzetle içecoksiuiz. Ecg suyu
nu bir defa içtikten sonra başka suları behemehal unutacaksınız . Çün · 
kü cidden latif, hafif ve temizdir . A'ni zoman<la çok hozimlidir . iki 
saat zarfında Acıkmak isterseniz yemekle bera her iki kadeh ECE içiniz 
kafidir . 

TOPTAN SATIŞ YERi : Yağ Cami civarında helkecilor kar

şısında ( ALİ N ASiBİ ) Eczanesi yanındo<lir . 
Ceyhanda satış yeri : Müskir t bayii Yusuf Ziya dendi 
Mt?rsinde ,. ,, . Mustafa Yunus ve kardeşler 

Yetmiş beş kiloluk büyük damacana yOz yirmi - 120 - ku
ruştur . 

Ece Türkçe kraliçe 

Ziraat mektebi müdürlüğünden. 'ı 
Mektcıbimizin Hazirana kadar 

muhtaç olduğu ( 50 ) bin kilo me. 
şe veya çam odunu ile ( 5 ) bin 
kilo kömür münakasaya konulmuş

tur. Şeraiti anlamak isteyenler hor 
gün mektep müdürlüğüne müra
caat etmeleri ihale muamelesinin 

birinci Teşrinin 14 üncü pazartesi 
günü saat on beşte Ziraat müdür· 

lüğü dairesinde yo pılacaği ilıln 

olunur . 4550 
24-26-28-30 

Tarsus belediye riya
setinden: 

Beleıliye meclisi salonu için 20 
gün müddetle oçık münakasaya 

konulan kürsü, sandalya ve tefer
rüatmın ihalosi 934 senesi eylül 

oyının 30-uncu pazrır günü saat 
15 de yapılocıığından talip olan. 

lorın - pey akçalarile birliktti be · 
le<liyemize müracaatları ilan olu-
nur .4553 25-28 

Zayi tezkire 

Müca<l.elei milliyetle Balıkesir 

Askeri merkez hastahanesinden al
mış olduğum Askerlikten ihraç 
tezkiremi zayi ettim. Tazkirenio 
yenisini alacağımdan zayi olan 
tezkiremin hükmü kalmadığını ildn 
eJerim.4557 Adananın Cine kö-

yünden 316 do· 
ğumlu Kadir oğlu 

Ali 

29 

Müjde -• • -
Yakında • • 

Asri Sinema açılıyor 

/ Şa 
..... , ____________________________ __ 

. •t .~ Bir Asri sinema civarındaki beledıyeye aı ı i azo 

mağazalar pazarlıkla icara verilece~ aktır. 
t oldı 

Asri sinema civarında Belediyeye ait ev Vll altındaki iki ıı1atsı mü};rı 
ny içinde Faz:ırlıkl ı icara verilecektir. Şartnameh·r Belediye ya tek be~c 
kaleminuen istenilebilir , ın de. 

b te be rıiind 
'l aliplorin her hafta cıımnrt~si ve Salı günü snnt on eş Ya 

encümeninA müracantlnrı ilan olunur . 4556 lullanıı 

j lıudı 
___.,,,, J n k t 

------------------------- olitik, 
ık re· 

ılu ,u 

r Biçki ve dikiş yurdu ~.İ:j~ 
Refika 

rumu 
tıa · 0 

l>c Recep 
U§Ün 

On senedenberi memlekete bir çok kıymetli talebeler 1°. fı at 

l b k. ·· . b k b' k' d"k' işW A< nnanın u on es ı muessesesı u erro ıç ı ve ı ış 
9 

ıaz. , 

veton Belçika ve Ladövez metotları, yapma çiçek ve yağlı b~1111, ~ınaça 
l · · l ı~· l . ı .. l ,.,r tudon erını { e açmıştır. t ıyat arua geç on seneye nazaran yuzc e. J ({• ı ııir . 
ziHlt vardır. Kayit ve kabul muamelesi kapanmak üzeredır · 

8 
lfö 

uor okluğundan bu yurda gireceklerin bir na evvel müracaat Lıralu 
lazımdır . y o 

Adres : Bebekli Kilise civorında Biçki ve Dikiş yurdu :A7~z ~ 
•lirnh 
lı ' 8 
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Yiiniş 
KostümJük- Pardösülük Kumaşları 

Güzel Adana Pazarında 

BİR AY MÜDDETLE 

FABRiKA FIYATINA SATILIYOR 

İstifadA ediniz 

l•rnız 
)erin, 
kaygu 
lup ç 
hız ,ı 

Gi 
«ili 

' df>~İl 
olabil 
hııza 

Şi 
ditQh 
)et I 
Yulla, 

---------------
jlUn 

,/ Ceçin _________ __. uzlu 

EOer1 ltlerınıı
de intizam arayor" 
sanız, hem 11011•• 

hem gUzeljlfl y•P
tlrmak lstlyors•" 

n ız TUrk SözU"' 
mUraec•1 

ediniz. 
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U mumi neşriyat o>" 
Mehmet Nuretlifl tiJIİ 

Adana Türk sözü 111' 


