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Şarcfaşlıınmız ; şer azası ııeçim itinde 
eski ve yeni harflerle yezılmıı olan 
hüviyel cüzdanlarını kullanabilecek· 
lcrdir . 

28 Eylul 1934 
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Yerleri değişen mekte-pıer taşınıyorlar 
Öz Türkçe 

Dün gt>ce Halkevinio çarısı ahın· 
loplanup Dil kurultayının liçüo· 
yıla girişini kutlulac.lık . 
Burada söylenen eözler , öğüt~~r, 1 

sallar , verilen konferanslar oz 
rkçenıizlt. söylendi, içimizden bir 

k kişi hile bunları yadırğaruadı · 
Dinlediğimizi saz , ve saza yol
lık yapan Türkücü 'fÜrt·klerimiyi 

h seslerile okşadılar , az zaman 
·nde kendimize nasıl döndiiğümüz 
"den belli oluyordu. içimizde çok· 

yitirip lıulamadığımız lıir ka
tınanın taşkın, coşkun sevinci kay• 
ordo • 
Bir zamanlar kaba görülen , a-

ta alaya alınan Türkçemiziu ince. 
imli kelioıelt>rİ tt':krar edildikçe 
duru bir şiir parçası halinde ka· 
•rıınızda yer tutuyor . 

Arap fare kelimelerinin ılili· 
"ıden çıkarıldığı zaınao ; dilimizin 
lırnsız kalacağıoı 11aoenlar kısa bir 
ltııın içindf' Türkçe @özlerin daha 
. lı , daha elvt>rİ§Iİ bir kılıkta yer· 

rıni aldıklarını gördükleri zaman 
odilerini hayretten kurtaramıyor· 

Dün gece gözüme çarpan canlı 
kta geoçlnimizin öz Türkçe yanın· 
aldıkları vaziyettir • gençlerin hu 
kökten , yürekt.;o ioaodıklarını, 

sıl öz dillerinin güzeJlikJerioe sa· 
dıklarıoı görüyorduk zaten bu 
nçolerdeo yurtta, Türk budununun 
•nışları üzerinde yapılan değişik· 
erin hız almasında , içimizde yer 
trnasıoda herkesten önce onların bu 
ere yüreklerini vermeleri, ıişe can-
o inanarak yumaşları üzerinde ti· 
ı , söz götürmez bir kuıkaoçlık 
Stermeleri Hizımdır . 
Kafasnıı geçmişin , eski , işe ya
laz ioanJarıoa bağlıyaolarla biç bir 
k.anıız yoktur. Onlar varsınlar ken-

1 Örümcekli bueaklarında can çekiş· 
e~e dursunlar , inkılap kendisine 
rınden ioaneolarla . geoç kimse 
rr. 1layeomaktadır . 

Bundan ötürüdür ki , dil i~lerin· 
" de ön sarada gençlerimizi görü· 
Oruz . Onlar işin sırrım anlamışlar· 
•r , kendilerini bu güzel gidişe kap· 
1rınışlar , Yeni Türk diline kara 
\'gi duygusiyle sarılmışlardır . 

Dil i~i umut ~Hiğiınizden daha er· 
ıı yemişini \'erecek yumuşta ~üçlük 

''k , halka enml·k , onun sel gisiue 
İirf'ğİni bağlamak • onun şimdiye 
dar hn türlü bdalıır<lnn sakladığı 

11} na~a yanaşarak avuç O\'UÇ içmek 
lını<Jır . 

Y eoi dilin ba§ka bir iyiliği de , 
nır)iye dekr lıalkı , köyli.iyü anla
iyan ~ bilmiyf:n yurttaşları da oyan· 
ıracak, demokraei iilküsü daha güç· 

ve esaıtlı olıırak yurdumuzda yt'r· 
~eccktir. Halkın güzel dilini bilmek 
•1oek, halka doğru cnmek demek· 
r . 

Yakın 1,,ir çağda öz türkçemizin 
f'rinc •Woıne&inden dogaıı büyiik 
ilikldi gör"ceğiz . Öı Türkçe Türk 
ut.lununu öyle bir yükseklikle ye
§tirecek ki , o }'likst>kliktr.n aşağı 
oğru eğildiğimizde asırlarca ortasın· 

Luoalup kaldıgımız çukurun ka· 
tılııtına lıakıııakıan kockacağız · .., 

Ferit Cel<il 

r---------··--------~~ 
Bern sefirimiz 

emal Hüsnü bey Cenev
rede büyük bir süvare 

verdi . __ __.... 

C A ) "Ana· enevre : 26 ( A. · - . . 
olu ,, ejaosıoın hususi 01uhabırın· 
*'il : 

'fürkiy,.oio konseye iotihab~. m.?· 
8 ebet ile Bero elçi i Ceoıal H us~u 
Y gayt'l parlak bir süvare "·ermış · 

t, Suvarede Tt<:vCik Hüştü Ley ve 
lirk heyeti murahhasa!\ı ve burada 
tılonao mulıtPlıf devletler hariciye 
11t 1rlar1 ve murahhasları ve refika· 
'~ı, Milletler cemiyeti rrkanı,mesai 
'Uros11 erkanı beynalmild matbuat 

•• t ... 

Urnı;:ıısillt'fi ve Cenevre şehri resmı 
drkanı ve tanıoınış ailt')eri eüvare 
l ~ hazır bulunmuşlardır . Dostane 
ıır ~ava içindt" geçen biı süvarede 
•ıırnıoıi mükilemelef olmu~tur · 

Parlamentolar Konferansında 
,, 

Onderimiz Gazi Mustafa Kemal 
cevabi telleri alkışlar arasında 

Hazretlerinin 
okundu .. 

Büyük Dil bayramı 
. 
lstanbulda Halkevinde yüzlerce şar-

daşların karrşıklığiyle kutlandı. 

Mazbata muharriri M. Perrin, çok dikkate değer bir teklif C. H. F. um'umi katibi Recep B. dil cemiyeti 
yaptı ve murahhaslar tarafından ittifakla kabul edild1.. başkanlığına bir kutlama teli gönderdi. 
İstanbul: 26 (A. A.) - Parla· 

mentolar birliği ~onferansı bu 
sabah saat 10,30 da Reis BBSan 
Beyefecdiniu riyasetiyle açılmış
tır.Birlik konşoyi, H .. isi Cumhur 
Gazi: Mustafa Kemal Hazretleri 
tuafıodan gönderilen cevaLi t~l
grafı bütün murahhasların sü 
relcli ve hararetli alkı~ları a"asın
d1tt okuıımu~tur. 

Buou nıüt~akip kfıtibi umu 
mi 8Öz alarak Birliğin Norveç 
gur uhundaıı gelen telgrafı oku· 
muştur. 

Bu telgrafta Noryeç gurubu 
konferansa iştirak edemiyeceğin · 
den dolayı konferansa muvaffa. 
kiyetler dilt"mekte idi . 

Katibiumumi hilabire beyti 
umumiyenio kendiııine arzedil 
miş olan tmniytt ve silahsızlan 
ma mukarrentl hakkında rey ve· 
recr klerioi bildirmiş ve Birlik 
nizamnamesinin oouocu maddesi 
mucibince rr-ylerin ne suretle is 
timal olunacığı hakkında izahat 
vermiştir. 

Bu ~esbada Fransız murahhas 
heyetinden M. Mortler Jap,ponya 
ve lngilteredc vukua gelen afet 
lerdeo dola) ı konferansın, bu 
memleketl~rin kederlerine iştirAk 
ettiğini bildirmesini talebf tmiş 
ve bu talep : alkışlar arasında 
müttefikan kabul olunmuştur. 

Müteakiben emniyet ve silah
sızlanma muhtelit komisyonu 

Ulu başkammız M. Kemal Hz. 
mtZbata muharriri Fransız heye· 
tinden M. Parrin kürsüyt:ı çıkmış 
ve evvela ht)etiumumiye buzu 
runda müdafaa edeceği silahsız 
!anma ve emniyet meseleleri 
h.kkında komisyonun mukarre
rat projesini okumuştur. 

M. Parrin projenin karaaıoı 

müteakip iradettiği nutukta hu 
mukarreratın muhtelit komisyo· 
mm iki uzun celsesioin semerePİ 
olduğunu tebaruz ettirmiş ve de· 
miotir ki : 

Ankarada Orman Çifliği 
bira fabrikası 

Orman çifllf}iııln bacası liilmeye başlıyan 
koca fabrikası .. 

Ankara - 24 : Bu yıl, her yılı 
olduğu gibi Aokarada bir çok ! 
yeni j~ ve devlet evlerinin temel. 
leri atılclı, ve son günlerde de ça
tıları kapanarak iıe başladılar . 

Bunların içinde değerli olan- 1 

)t-rdan birisi de, ormon çifliğiodc 
yapılan tam manasiyle acundaki 

eşine uyğun olan bira fabrikası
dır. },abrikamn kuruluşunda öte
denberi ekim ve toprak işlerin· 

de ve bunların rloğru ve derimli 
olmasını trminde tam usta bir 
iş eıi olan Kastamonu mebusu 
Tahsin beyin, saygı değer yar. 

dımlıırı olmuştur . 

Ftıhrika deneme işlerino baş
lamıştır. Den .. mel .. r iyi bir çağa 
gelınce Ankara birusı Türkiyenin 
her tarafına gönderilecek . 

İşittiğimizo göıe bu bira Av
rupanın en iyi biraları gibi ola· 
cnk ayni zamıındıı ne kadar ucuz 
olması mümkiinse ucuz olacak 
tır . 

Bizi sevindiren diğer bir nok
ta <la birayo lazım oJao ve bira· 

ya katılan otların çiflikte yetiş 
tirilmeye çalışılmasıdır . 

Oıuman çifliği hiıası halkrn 
çok tan beklediği uğlığa dokun· 
mıyan bir içki olacaktır . 

Bu celseler çok Umithahş bir 
surette cereyan etmiştir. Bu içti 
malaıda bütün Avrupa milletle 
rinin yani birçok kerre bir bJt"leri· 
oiu :t.ıddı olan menafiin nıümcs· 
silleri bulunmakta idi. Buna r•'ğ 
men itilaf azası o k.dar kun·ı t li 
idi ki yava~ yavaş ihtilafhr haf•f· 
lrdi ve füı:erinde itilaf ha~ıl ol rn 
formül nihayet tebellür ' iti. Bu 
suretle komisyon heyeti umumi · 
yeye aşağı yukau itlifakJ:ı kabul 
olunmuş bir projt' arzetmektedır. 
Bu hal ziyadesiyle calibi m emnu
niyettir· Çünkü dfüıya sulhun• 
giden yol mnvaffakiyetli ve kolay 
bir yol degil bilakis tuz<tklarla 
dolu bir yoldur. 

Hatip buod•n sonra silahsız 
laama meselesin~ temas ederek 
bu yolda teessiif olunacak vazi
yeti r hıı lıımluğuou söylemiş ve 
dcmiıtır .kı: 

Bazı devletler muabedelcrin 
kendileıine tahmil ettiği mecbu· 
riyetleri atmışlardır. Diğer bazı · 
ları dünyada şimdiye kııdar vukua 
keten en muazzam har hin akabin· 
de kendilerinden haklı olarak 
ümit e<lilen silabıızlanma gayret· 
terinin hızı korkulardan dolayı 
yapmamışlardız. Mamafıh hu va
ziyetten müteessir olmıyarak ve 
llmit kesmiyerek çalışmalı ve ni· 
heyet 1934 bunharhğının teker 
rlirüne müncer olacak yeni bir 

- Gerisi Üçüncü sahifede -

Yeni Elbeyimiz 
Bir kaç gün sonra 

gelecekler -Seyhl'ln vilayeti ElbPyliğine 
tayin edilen Tevfik Hadi bryin 
belediye intibahatından evvel §8· 
rımızda bulunacağı haber alın 
mıştır. ~ u hale nazıırnn ayın bi
rinde veya ikisinde Tevfik Hadi 
b~y ~arımızda bulunacaklardır. 

C. H. F. wıwml katibi Recep B. 
İstanbul : 26 ( A.A ) - Dil 

b:ıyramı dolayısiyle C. H. fırka 
sı umumi katibi K titnbya melıu
su Rocep beyefendi D. T. T. C. 
Başkanı .Erzincan mebusu ~affr.t 
beyefendiye şu telgrafı gönder 
mişlerdir : 

T. D. T. C. Başkanlığına 
İlı•ri dil çahşması yurdun bu 

günkü en sıcak duygularını ku 
cakhyan bir iş olmuştur . }•'ırka 
ve onun kliltür çalışma kolları 
olan halkevleri bu ileri çalışma 
da yüksek kurumunuza en ynkın 
yardımcı olmııkla kivanır dil 
bayrnmı gününüo sevinç duyğu
ları içinde fırka umumi idaro he
yeti cıdına da olarıık kutlular, yü· 
celikler dilerim . 

C. H. F. ktitibl umumisi 
Recep 

İstanbul : 26 ( A.A ) - Dil 
bayramı bugün İstanbuld• büyük 

m.rasimle kutlulandı. Mnosimi 
ha lk evi tertip etmişti . Halkevi
nin çagaloğluo<laki merkez bina
sının hu merasime tahsis edilen 
biiyiik salonu dnvetlileri almağn 
yı-tişm r miş alt saloıılarada hopar. 
lorler konarak gı-lenlerin merasi 
mi tak.ip t>tm~si imkaoı temin 
cdilmi~tir . Dı l bayramını kutlu. 
kıma merasimine gelen güzide 
kalabalık an.ısında H. F. umumi 
k~tibi Recep, T. D. T. D. Bsşka 
nı Erzincan mebu8u Saffet lw.y 
f endilerJe fırkanın bütiin umu
mi id ııre heyeti aznsı, dil l111re 
ketiyle alakadar bir çok mebas
larımız ve uskeri erkan göze çar
pıyordu . taat tam 16 da lıalk!J. 
vi başkam Ali Hiza bey kısa bir 
açış nutku okudu . Ali Riza bey 
bıı nutkunda d 1 ink Hibının yük
sek m • DaP.ın• kısaca ciiml ı. rio 
içinde iz1sh tUİ • İstıklal murşı 
ayakta dinlt.>nildi ve kurultay 
marşı da hazirunun iştirakiyle 

okundu . Refık Ahmet bP.yin dil 
hııkkmdakı uzun konferansı al
kışlar arasınd ıı takip edildi. Re. 
fik Ahmet b"y Türk dilinin arın. 
ması işinin duıup dururken or 
ya çıkmış tt:k başkana hir iş ol
madığını hunu daha iyi anlıyabil

mek için önce onun nasıl ve ni
çio doğdugunu araştırmak lüzu
munu söylemiştır . 

Hatip sözüne dr.vıtm rd rek 
dil inkllabmm Tü· k inkılabının 
b ·llibaşh Ct'plıel~rinden bıri ve 
Türk davasının bir parçası oldu 
ğumı tebarüz tttirmiştir . 

R, fık Ahmet beyd .. n sonra 
tıp fakült"sinden Rakn~ttin Fı>t· 
hi hey eoo dnf:ce ht-1yecanlı bir 
hıtabe okuı.ımuş ve çok alkışlın· 
mıştır . 

Merasimin sonunda yük-
sek muallim mekt .. bi talebf'sin
den seniha ve Nasire hanımlar 
divan edebiyatı devrine ait bir 
manzumt:ı ile Türkçe y zılmış bir 

- Geri•i dördUncU sahifede ._ Ziraat bankası 
fabrikası ----------imli!'-------------------------~---------------Söğüt gölgesınde : 

Yeni eklenme planları 
hazırlandı. Seçim günlerinde 

Bundan evvel Ziraat bankaııı 
fabrikasının genişlendirilmPsine k~· 
rar verildiğini yazmıştık • Öğrendı· 
ğimize göre fabrikanm geni~lendirme 
pliinları temamen hazırlanmıştır. Bıı 
iş için fabrika bir, iki milyon para 
koymuştur. Bir kaç gün içimle Al· 
man}adan getirilecek makint>ler An· 
karada pazarlık snretile ııımarlanacak 
ve çabuktan işe başlanacaktır. 

Bu işlerle uğraşmak ilzerc mü· 
dür Siikı1ti bey hir koç gün içinde 
Ankoraya ~itlecektir. 

:Fabrika acundaki en ileri gitmiş 
dokuma fabrikalarından biri olarak 
yurdu muza değerli fayda doknna
calltır. En ince bezler çıkaracaktır. 

811 yıl Tiirkiyt·tle Şar azaları 

&f'Çimi yapıhrkf'n hüciin Şıırlanla , 
Kendrrde şmlikler yopılncnk şarla· 

rıu her ı;evrcsi t.lonııııucak .. 
Seçim bir yurlla§ için nt• UP.· 

gerli bir yumuştıır, yurt işinini, izi 
güdülen lıüyiik ülkiiye denk vı· uy· 
gıın olması için çalışılan höylr giiu
lt>rde halkın sevinmesi, şenlik yap 
musı kadar doğru bir iş olamaz .. 

Afgan hükQmeti 

Milletler cemiyetine 
kabul edilecek 

Başka illtırc.le tıeçi m işintı karış· 
nıuk içiu halk canını otar , lıu İ§tf:n 
asla geri durmaz. Hastalar, evinden 
çıkamıyan ak sakallılar , balla , yur· 

1 dundan uzak düşmliş kimsdcr lıile 
bulundukları (;lkeııin kara suları 
dııına çıkarak seçim işlt-rine girer
ler .. 

Cenevre : 26 ( A.A ) - Al 
tıncı komisyon ittifakla afganis 
tının milletltr cemiyetine iltiba 

1 
kı lehinde karar vermiştir. Aeam
ble bugün öğleden soara kati 
kabul kararını verecektir . 1 

Son Alman filı:ir yoklamesı i§İıı· 
de lıir günde seçime katılanlar se· 
çim hakkı olanların yüzde doksan 
beşine çıktı . 

Seçim işinio değerini enlayan 
budunlar bu işte gt!ri kalmadık· 

ları gibi , ~'nlik yaparlar , ayrı 

ayrı politika iııled üz.-riode yü· 
rünlt'kle lıerabrr , lıirhirlerine karşı 
saygı ve Sc\ gi duygusu göstermede 

kusur etmezler . Göz oymaya , kafa 
kırmaya, yasanın çizdiği çerçiveden 
çıkmaya kalknıazlar , hele bo§ yere 
ynrttoş ahlakına, onuruna asla do
kunmazlar. 

Sı·çim İ§leri bir dernek stıvinci 
içinde gf'çer , Hele seçim bittikten 
sonra ortada muzııluk , çarpı~malar 
serpintisi kalmaz •. 

. .Bir kaç gün sonra belediye se· 
çımı haşlayacak . halkrmı:ı:m siy11i 
tl'rlıiyesini çok yerinde göreceAimise 
umudumuz büyüktür • 

Ht•le , halkımızın çok sevdiği 
Cu~h~ıriyet Halk Fırkesınıo göster· 
ceğı kımselere reyini seve seve ve
receğinden de şüphemiz yoktur. 

Şarımız için Üzt"riude durulacak 
~ir ke\jİd yerindeyiz , her §eyden 
ooce bunu taaarlamahyız •. 

K. O. 



Firtik : 2 
p.- _ı = 

lfat1rlf larllıimlzden bir yapruk : 1 

K. M. mektebi kapamrken .. 

( Türk Sözü) 
---- 2Z 

( ŞAR SAVALARI] Halkevimizde 

Dil bayramı kutlulama • Bu bilgi ocağı yurdumuza yirmi yıl
da 196 okutucu yetiştirdi Bir kızı nasıl kirlettiler ? 

Değerli mual · 
limlerimizden 
Necmi btoyin 
düzeolediği 

· ı · ·ı T- k dil il . metm erı ı e ur 

~~~-------·---------~~ Yazan : ÖMER KEMAL Bu işi yapanla yardımcı ve gözcülük 
edenler yakalanıp tevkif edildiler. rozet her kes 

kaynakları arasınd• ,.-
bi bazı Türk ulular~. 
tirme seırdaları pet~k 
lüklr:ri : O kadar açı 
anlatıldı ki Halk b~•• 
kendin alkıştan alak 

Biıinci teşrinin ~Ik gününd~nı 
il•baren kız mualhm mektebı 

lağvediliyor. Adana, hu irfan mü
e sesenin kapanmasından hrr hol f 
d .. büyük t,..-.ssür duymağa ba§la
mı~tır. Bu münasebe- tle kız mu· 
alJinı mektebinin bir tarihçrsini 
yapmak ve yurttaşlarıma bu gü
zeJ müessesenin geçirdiği znman
Jarı hatırlatmak istiyoıum : 

rak devam etmişth. Fraosızlar, 
yeni yetişenlere kültür veren, 
yurt ve millet se:vgisini aşılayan 
tarih ve coğrafya derslerini p 1 og
ramdın çıkarmışlardır. Frr-nsız
ca resmen pragrama girmiştir. 

Gı-rdan köyünde çok teessilfe 
dcğ ... r bir hadise olmuş va on altı 
yeşlarrnda bir mt-ktep t ~ le hesi 
zorla kirletilmi~tir Bu badl~e ha 
kkıoda jandarma daııesioden 
ediodığimiz msiumetı aşağıya 
yazıyoruz. 

ile birlıkte zavallı yavrucağızı 
soyuyor ve Dudu da el ve ayak
!arını sım ııkt tutuyor Enverde 
kızı zorla kirletiyor. 

tarafından 8e· 

vilmitti . Bu 
rozet gündüz 
bütün halka 
parasız ofa. 

Gündüz ve gece lıal- j 
ka parasız dağıtılan 

hususi rozetler 

Üçünçü boy : O 
natında Türk dılıoiıı 
bet ile Cumhuriyetin 
ve dil iokılabile kıı• 
lık bölümü idi . 

.Hundan } irmi sene evveline 
gt linceye kadar mrmlekette ka 
dırı hocalar yok denec"k d erece
de azdı . Kız çocuklarının tahsi 1 
Hatde ehemmiyet Vt<rilmiyordu. 
Zaman, kız ve erkek farkını or 
rndan kAldırmağa doğru gıtmek
le tereddüt t-tmiyordu . Bu mu 
bitte tenevvür etmek ihtiyacını 
duyanlar çoğalmağa başlam ıştı . 
.Mr mlekdiıı ileri gelenleri hunu 
hiiyükleıe duyurmağa çalıştılar 

Kur'anıkerim <leısi kııldırılmı~, 
din dersi namıoı almıştır . 

Bu ders sen. sinde de 9 tel~l)e 
mezun olmuştur. 

336-337 D~rs s nesinde Hic-
ret vukaa gelmiş, talebenin hu 
biriııi bir tarafa dağılmıştır. Mek 
tep yine Naci Paşa konağında 
kalmıştır. Yalnız 7 talebesi var-
dır. Bu tarihte mektebi. şimdiki 
5 kanunusani mektt'hi baş mual

limi lüışide Hanım idare etmiştir. 1 
337-338 yıhnda ikinci sınıf 

ttşekkül ctmi~tir . .Mekte.p müdür
lüğüne de Zehra Hanım getiril 
mişlir . .Hu esrıaıla mt ktcp iiç sı · 
nıflı olmuştur. 

Maderi istikbal Jllt'ktebioin 
beşinci sınıf t .. lt besi imtihanla 
Muullim mektebi birınci sınıfına 
&lırımıs ve hiriııd sınıf·ta bu su-.. 
retle lf':.kil ediJmi:.tir. Aradan 
çok ğeçmeden teftiş netictosiııde 

Mektf'P-Ji kız ann"ı;yJe birlik· 
te mektep tatilinClen iscifade ede
r. k Gerdan köyünde huluoın 
ablasını ziyarete gidiyorlar. Bun 
larıo bu köyde pamuk ekilmiş 
tarlaları vardır. Evvelki gün anne 
siyle birlikte tarlaya giden kızCR· 
ğız bir iş içiu annesi tarafından 

ablasının evine gönderiliyor. Kız 

eve geliyor ve 11blasıoında tarlaya 
gittiğıni haber alınca annesinin 
yanına dönmek üzere Hacı oğlu 

Envetin evinin önündl'n geçerken 
bir süıü yaramazlar taıafından 
zorla içeriye Alınıyor. Evin kıpısı 
öoünde Hocanın oğlu i:ı:nail, Rı
fat oğlu Hasım Hüseyin ve Ali 
oğlu lsrafil gözcülük yıı.paılark• n 
içeride de Enver bemşıresi Dudu 

u ••• Haoımıa ,, dün bükü 
met t.babetince muayenesi yapı· 

mış ve rapor alınmışlır. Kızın vü· 
cuJunun muhtelif yerlerinde zor 

yapıldığı gösterir yara ve bt'rvJer 

vardır. Jandarmı tarafındaa ya
kalanarak şehrimize getirilip tab· 
kikat evraklariyla birlikte adliye· 

ye teslim edileo Enver, Dudu, İs 
mail Hasan Hüseyin ve lırafıl 
sorğuya çekildikten sonra tevkif 
edilmişlerdir. 

Buda başkası 

Şeyh zede mahallesinde otu 
rın Emin oğlu Kuddis aynı ma 
hnllede oturan on altı yaşlarmda 

ki Mehmet kızı Eatmayı evlenmek 
bebancsiyle kandırıp kirlettiğin 

den Kuddüs yakal&nmış ve tRh · 
kikata Laşlanmıştıır. 

rak dağıtılmış ve ayrıca gece ıa. 
at yirmide derrıeğe okunanların 

yakılarına yeniden ilittirilmiıtir . 
Süreyya heyin açma Ryrlıtından 

ıoora [Aydış dünkü nüshamızda çık · 
mışhr J İlk tedritat müfettişi Ali 
Rıza heyin konferansuuo "ıaaltal
mış parçaHı ile Erkek muallim 
mektebi son srnıfıodan Rec.-p, 
Esat yılmaz ve ikinci sınıfından 

Hilsamettln efeodilcrİQ okudukları 
değtrlı deyişleri seırgili okuyucu· 
larımıza sunuyoruz . 

Ali Rıza hey konferansını üç 

boya bölmüştü . Konferansın bi
rinci boyu : Din duygularından 

önce Orta Asyada Türk dili ve 
Türk muıiL.isi ile şaman dio ayıo
Jeriode Türk edebiyatınıa tuttuğu 
yerdi . 

\ e nihayet 330 - 331 senesinde 
mektep n · hari olarak " dariilmu 
allimııt,, ndiyle açıldt . İlk sene 
talebelik içın muraca ıı t et.len ao· 
cak 9 kişi oldu. Lami efemlioin 
evin<lr- açılan mektr Le Hatice ha· 
nıuı ismiııdt: birisi müdür t .. yiu 
olundu . PrQğramda Kureni ke 
rim. hımu diniy~, Türkçı>, ta 
rilı, coğrofiya, hesap, resim, di
kiş derı;Jeri vardı . Talı he kalın 
hır çarşrıf, \ e peçe ile mektebe 
gelirlerdi. Bazı g ri filddi a<lam
lar bu talı btnın oknmıısıuı mu
vafık }mlmuyor, ~uıada burada 
dedi kodu yapıyorlaı<lı . Bu gi 
biJere zaman en kat'i ve ~o müs 
kit ct:vabı \ermekte ge ·ıkmP.di. 

ikinci, üçüncü sınıflar lağvedil- d 
miş ve talebesi buinci sıuıfa İn· Secim günlerinde iBir alacak yüzün en 
dirilmiştir. Ders seaesi ortasıo· • ı 

Konferansın eski Türk taıibi 
ile sıkı ilişikl•ği bu çağlarda (Ka 
raban efsaneleri , Kurt hikayeleri, 
Şaman itikatları din telakkileri 
ve hu telakkiler arasında söylenen 
türküler , okunan duaların Türk 

da da ":'ü<lüılüğüne R,mziye Ha-! Şardaşlarımız ellerin- ı 
oım tayın olunmuştur. ı 1 

33B-:~:j9 ders yıJ,nda müdür· deki hüviyet Cüzdanla- 1 

Jüğc .Mustafa Lfitfi Hey getıril riyle reylerini atacaklar 

Dün az daha şarımızda bü
yük bir cinayet olacaktı 

dilinin insan rublaıı üstünde bırak
tığı müsbet lesırleri ve zamanı· 
mıza kadar ğdirdiği bir çok a· 
detlerio hala aramızda yaşamasıle 
eski Türk dilinin sarsılmaz akis 
leri meyanında (Ra~aslar , tuluk 
oyunları , yağmur duaları) gibi ya 
yılmış halk itiyatlarının buna bü· 
yük bir delil olduğu çok kuvvetli 331 - 332 ders yılında mek 

t .. p nehariJikten !;•ktı . Leylıliğe 
kalholunclu . İkıuci !-lınıf ttı teşek · 
kü] t tti . Birinci sımfa girt>nl~
tin adedi '' 30 ,, zu buldu . İkin. 
d !-!ınıf ta ki talebede " 11 ., ıdi . 

M ... ktep bulurıduğu bin11dau 

ayrıldı . Şimdiki i~t.iklal m. kte
Linin birıasıun ırnklolundu . Pıog
raıııd~ki dersi re ilaveler yapıldı. 
Bo meyanda beden tcrbiy~ si ve 
musiki. Almanca detsler sırasına 
dahil oldu . 

332 - 333 Ders ser.e!'inde 
mektet> yioe ayni binada kaldı 
ve leylıliğini muhafaza etti . La 
mia Hüsnü hanımda müdürlük 
ınevkiioc getirildı. Saffet hanım -
da müdür muavini oldu. Üçüncü 
sınıf teşekkül etti ve programdıı 
ıulıiyat, mslfimatı vataniye, f 1 noi 
terbiye. tedris uS\llü, hendese. 
hikmet, kimya, usulu def teri hıf · 
zıssılıha 'e nak ş dersleri yrr bul 
du. 

333 - 334 ders Stnesiode 
mektrp vaziyetini muhafazada 
ılevam etti . 

:-334 - 335 dtı s yı'ında mek 
ttp ter.e bağında Mt!r.emenli za 
cJ,.ler<l,,n Adıl beyin evine taşın· 
dı . Yersizlik yüzünde11 talebe ne
hari devanı etmek mecburiyetin· 
dı- kaldılar . Mektebin sın .flarıda 

tamamlanmıştır . 

Bu sır.do Fransızlar şarımızı 
işgal etmiş1eıdir . Prog,ama göz 
attıkları zaman Almancayı gör
müşler ;ve hu dersi kaldırmışlar 

'e hunun yeı ine Frans ızca Din o 
kutulmasını mechuri kılmı~lar 
dır. 

Bu esnada müdürlük mevkd

miştir. Hcmziye Hanım da mü __ 

tlür muavınliği vazif, sini görmüş · Ş ıırımızda öoümüzd~ki cuma 

tür. Mrktr bin lıu ders yılında üç gününden ıtibaren şıır azası ıeçi-
sınıfı vaıdır. k 

340-311 yılıoda Sabiha Ha- mi~e başlauacağını yazmışta . 

nım müdür oldu. Mektep de şim- Bu seçim güoleriode her şar· 
dıld Orta mcl,tebin bulunduğu daşın nüfus kağıtlarile birlikte 
hinay .. taş umıştı. Dördüncü sıoıfı seçio ıaudıklırının bulunduğu 

teşekkül etti.2Teşrisani 341 de Şe yerlere giderek Hylerinı kullan 

fika Hanım müdür tayin eJıldi. maları lazımdır. Bazı kimseler , es· 
Çok geçmeden Mart ayrnda Erkek ld harflerle yazılı hüviyet cüzdan 
Mualıim mektebi Müdilı u Hü8oÜ ve kiğıtlaıı hşı~anların rty ata-

Uluğ Bey ınüdJr ve killiğine ge· ınıyac .. klanna dair şarda bir söz 
ti · i ı di. .Hu iki üç yıl, mektebin çıkarmışlardır . 
c-n buhranh zaıuanı<lır. Buou her- Vilayet makamından ediodiği-
kes bilir. miz bir savda rey atmak hakkını 

342 -343 yılının 16 Eylülüu- le 
1 

au bülüo şardaşlarımızın ıs 
de ffil'ktep müdürlüğüne Murtaza ter !:ki ve ister yeni harflerle yazıl
bey getirıldi . Murtaza b~y nıek- · 
tebio şimdiki bivaya geçmesi içiG 1 
çalıştı ve bunda da muv&ff dk oldu. 
Ondan sonra gı-çen altı yedi sene 
zarfın ti• mektebio bütün ders va· 
sıtaları tamamlanmıştır . Mektep 
hr r vrçhile muhitin muhabbet ve 

teveccübünu kazanmıştır. Murtaza 
bey , sıkı iozihatiyle, düıüı bare· 
katiyle Adana çocuk velilerinin 
kalbinde daima yaşayacaktır . 

Kız muallim , 926 da 14 , 927 
de 14 , 928 de 16 , 929 <la 16 , 
930 da 30 , 931 de 26 , 932 de 18 
mezun vtrmiştir . 

932-933Je mektep altı sınıfa ibliğı 
edilmiş ve bu s• ne talebe mezun 1 
olmamıştır . 

Bu yıl , mektepten 44 talebe 
mezun olmuştur . 
Kız muallim m,.ktebi kuruluşun 

dan itibaren bugütıe kadar 196 
muallim yetiştiımiştir . Bunlarla 
memleketimiz HıihAr eder . 

Kız muallim mektebi yirmi yıl· 

dır muhite feyiz ve nur dağıtmış 
tır. Onun bir küçük laıibçesini şu 
satırlar la bitirirkrn bnakhğı te 
miz namın daima hafızalarda yaşa· 
yecağıoı tekrarlam~k isterim . 

Omer Kemal 

mış olsun ellerinde bulunan büvi 
}'el cüzdau ve kağıtlarilt! s-eçim i· 
şind reylarioı kolaylıkla atabile 
cekler'i bildirilmiştir . 

Bundan başka Adana nüfus 
kütüğünde kayth bulıınao şarÖaf 
larımızın rıüfua dair~sint müraca· 
atlarında eski harflerle yazılmış o 
lan kağıt ve cüz<holarıntn d~ğişti 
rilttceği ve dt ğiştirilmediği takdir· 

de bu gibi iş saİliplerinin bizzat 
ıriiayet mekanım~ şikayet etmeleri 
hıldirilmiştir . 

Köylü değirmenleri 

Şarımız içiode köylüler için ko· 
misyonca ailrılmlf olan iki değir· 

mı>oio işletilmesi hakkında izin 
verildiğine dair maliye vekaletindeo 
vilayete bir SAV gt!lmemiştir . 

Dünkü Ankara treni 

Arıkaradau hareket eden 
muhtelit tre-n dün şarimızı dört 
saat l~ebbürle g~lmiştir . 

Adliye müfettişi 
düngitti 

ııe ele Rukiye Nabi Hanım geti r 
rilmiştir. Bu seoe mektep ilk 1 
mı-zununu vermi~tir. 9 ralebe ha· ı 
yat sahn"sfoe atılmıştır. 

335-336 Ders yılında mektep 

)mdiki lnö~ü ~ektebinio hu 1 
hınduıYu Hacı Nr.cı Paşa konağı· 
na taş~nmı§tır. Talebe n~har i ola· 

Amatör işleri 1 1 
Bir müddeltenberi şebrimi7.de 

bulunan ve adliye ifairesioi teftiı 

eden müfettiş Nuri bey dünkü 
En Kısa Bir Ztımanda Ha , trenle v~ Kayseri yoluyla Anakua 

j ya gitmiş ve iıtasyouda adliye er· 

Foto Coşkun kan ve memuı larile bir çok Clqsıfll'ı 
,__..-'!"'_..,.._ ______ llll!!ml ...... 

1 tarafındın uiu' lanmıfhr • 

zırlamr . 

Dün saat on birbuçukta bükô 

met civarında çukur kahvede bir 
alacak yüzünden Hayvar zade Meb· 

m~t ve biraderi Ahmet efendiler· 
le müteahhit ekmekçi Ahmet efen 
di oğlu Saffet efC".ndi dil kavgasın· 

dan sonra yekdığerlerioe tabanca 
ve bıçak çekmişlerse de kahvede 
bulunanlar hemen hunların arası· 

na girerek büyük bir cioayetia ol· 

masıeııo öoürıe geçmişlerdir . Hi · 

disı· d"o babC'ı dar olan polıs me
murları kavğacıları oradan alarak 

karakola götürmüş ve haklarında 
tahkikata batlamıştır . 

Orta tahsil 

Mekh·pleri yarın yrni bina• 
larına taşınıyorlar 

Orta tahsil mekt~pleri yarm
dan itihar~n yeni binalanna tııı · 
nıcaklardır . 

Seyhan spor - Mersin 
idman yurdu 

ve çok açık bir ifade ile Tüt'kün u
luluğu bir defa daha canlandınl
mışlır. 

Konferansın ikioci boyu : Din 
devirlerınde Türk dilinin geçirdiği 
istibalelerdir . 

Din devrinde : Karaim Tevra· 
h , Şark ve garp Romasıoın dio 
ıiyaseti Koman ve Peçeoen Türk-

lerinin Avrupaya yayılmalarile.Türk 
dilinin bütün dillere başlık olduğu; 
Dı·de Korkut , Tokyo destanları , 
balk ve heylt"r arasında dil ayrı
lıkları , balkın (Alp Ertucga) içın 
okuduğu ağıtlar , Orhun kitabele
rinin ıadelıği ve saflığı , uygur 

--------------------------Nasıl dolandırılmış? 

Karaiaalıh lsa oğlu lbrabim 
Kalekapıııadaa geçerken yüzlerini 
gördüj'ü takdirde tanıyabrleceği 

iki adım tarafından manitacıcık 

suretiyle yirmi yedi lira parasının 
dolandmldıtıoı tikayct etme-si üze · 
rine tahkikata bıı1anmııtıt . 

Kaçak hayvan kestiğınden 

Se-ybao spor takımı Merıin ld· 
mao Yurdu takımiyle bir maç yap 1 

mak üzere bugün Merıine gide
cektir . ikinci mıç öniimiiıdelci Hanedan mahallesinde oturan 

, Süleyman oğlu Salibin ksnıra dışın 
da kaçak hayvan keatiği görülmüş 
ve kendisioden peşin para crıası 

ı alınmıştır . 

Cuma günü şarımız ıtatyomunda 
yapılacakhr . 

Osmaniye Kazasında 
ne kadar mahsul 

ekilmiş r Hava tarassudatı 1 
Oımaniye kaymakamlığın 1an 

Zircl~t müdürlüğüne gönderilen 

bir raporda 933 - 934 yılı içinde 
12600000 kilo buğday, 15115000 

kilo arpa, 3360000 kilo yulaf, 
15000 kilo çavdar, 20000 kilo pi· ı 
rinç, 3000000 kilo kum darı, 10-

000 kuş yemi ,15000 mrsır, 50000 
kilo nohut, 200000 kilo fasulya, 
100000 kilo mercimek, 500000 

kılo patates, 175000 kilo pamuk 
350000 kilo ıoğan, 10000 kilo 
aar1mıak ve laDOOOO kilo ıusam 
~kilmiftir, 

1 - Dün Adıtnada zevalden 
sonra ~.fıra indirilmiş tazyiki 
nesimi 759 milimetre olup, en 
çok sıcak 31 ,5 en azı 16,5 san· 
tigırattı . 

Rutubet vasati % 88 ola · 
rak kaydedilmiştir. 

2 - Hava az l>ulutlu geçmiş 
rüzgir zevala kadar şimaldau 

iki metre olarak esmiştir . 
Zıvaldan sonra mütehavvil 

olarak süratı saniyede iki metre o 
larak ölçülmüştür . 

Askeri hava rasat istasyonu 

Ali Riza bty Sır•f 
Teky~, Halk edebiY•1' 
sederken ; saray rde 

tığı dalkavuklukJarı 1' 

meler gibi kitaplarla 
dunuoa aşıladığı kôtÖ 
iğrençliğini; medrese 
uyuşturucu kasidele~ 
sar•y etrıfında bir dil 
tan ileri gidr.mediğioi ı 
biyatıoda Yüouı bılk 1 

dtrkeo Eşrdoğlu .Ra; 
Nıyazioin gine sar•Y11jı 
rı arasında boğolao b k 
riyakarlıklarını; anlattl 

" Halk edebiyptına" 

Halk arasında Y 
övüt , ağıt , sağıt yiJİ~ 
larını alın bölücoleıfİI 
seoedenheri balkıo 1' 

d ~ 1 fi bafıuıiyle yaşı ıf•D 
bir kudrette buluodıJ 

b'' Türk dili iakılabııu 1 

musi ., inkılabı katı 

dt>ğer li ol•c•ğtoı ; ve 
ra dı ; Yüoust mre · t 
Mısı i Niyazi , Karac 1J1 

lıoğlu , Dadaloğlu gl 
balk şairlerine dair 
okudu. 

Halk bu beyecınla 
candan alkışlarken Ali I 
bayramı için bazırlad 
ile liOııf eransı soaun• el 

Bu türküyü buray• 
gibi koyorut 

İlle sabam lopraıdafd Jf1 
Yirmi dôrl boy bayrad' 

Budununu ö!]d ü.Ll ere 
Tıirk dilinin alaşıdtf· 

• • • 
Kaf dağım bulut gibi t 
Tan yerinden batıyedı 
/le11liğlni saydırmağa "11 

Türk dlllnill aydışıdlf· 

• * • 
Tal olan uruk.tara s t1 
Geneden ulus'Jara o ;e 
Kör olan tüm gözle 



Türk ihtilalinde 
milliyetçilik prensipleri 

( Türk.Söü) 

Halkevimizde Dil bayramı 
kutlulama dern 

..., . 
egı 

- ikinci Sa/ılfederı Artarı -

' 
' 
1 

' 1 

izmir meb'usu Mahmut Esat beyin 
izmir halkavinde verdiği konferans· 

1 efeodıııin muvaffakryeti dinleyici 
lerden kucak dolusu alkış kazındı. 

umeyi ıürekli güzel man:ı: 
ile tekrar e 
ayrı bir bus 
şair ynılığ• 

okudu. y. 
ve ıevgıler 
yi tebrik e 
meyi buray 

alkıılar 

ttirdi Okuyufunda 

ların ücüncüsü. 
• 

-3-
Tlirkiyeoio bir çok vilayeti. 1 

ni gezdiA'ini , gördüğünü söyledık· 
leo soora tanzimat iubıtıoıo 
muvaffakıyetle tatbik edıldiğini, 
Türk olmıyao unsurları Türklerle 
ınliıavi bık ıaoıodıA-ını, buolırıo 
nıecliıi idarelerd~ , belrdiyrler 

;, de ' mahk~melerde aza oldukl.•rı· 
·~ ııt , siyasi hukuka mazhar rdı1dık-
1Jıl' lerini , Oımıolı impıratorluğu-
'P nun mukaddeıatına Türklerle 

~üştereken bakim buluoduklar~oı, 1 
flirkiyeoin ıiiraıla Avrupalıleştıgı-
' ıslahatın Tüıkiyrde samimiyetle 

,; l.abul edilmiş bulunduğunu arıla -
-! lıyor . 
it Bütün ilmi bakikatlar bunlar 
· ike 11 neden Türk mezaliminden 
1
; ahsecliyordu? Neden Türkle~in 
I } irmiuci asrı beoims11mek kabı 
ı" lıyeıi olmadığı ileri sürülüyordu · 

Bütün bu propığandalar Osman 
lı imparıı torluğunun taksimini iı 
ıibdaf ediyordu . Bu propajıao 
ılalaıa bilhıssa Çarlık Rusya 
cereyan veriyordu . 

O Rusya ki şöyle böyle bir Avru · 
pai rejimi aocak 1905 senesinde 
kabul edebilmişti . (Domı) adı 
verilen ve güya millet murakabe: 
i temio edecek olan bir mecliı 

1 ı • ıiağrnı açı bil mitli . Halbuki Tür· 
kiye da11a 1939 dan yani Ruı çar

ı lıj-ıodan 66 sene evvel muaıır dn
lut preosiplerirıi benimsemiş bu
lunuyordu . 

Sonra 1879 Mıtat Paşa kanu 
nu eıasisi kabul edildi . 1908 de 
hım bir meıruli idare teessüs ~ili . 
Bütün bu vniyet içinde kendini 
!\Örmeden Rus çarlığının devlet 
çilikten babıetmcai , Türkiyeyi 
i~ri görmesi cidden gülünç idi · 
li• le ne kadu yazık ki , Paris 
universiıe~i bütün du galattan bir 
suilcutın ı neşir vasıtalığı lialine 
diitüyord'u . (~nyobos) un (siyasi 

laribi) ile !. 
Muhakkak oları şudur ki biz 

'fürkler dünya tarıbinde eo büyük 
~n medeni ve en sürekli devletle · 
ri kurduk . Bizim idaremizde ya 
, ,yan Kavımlar kendi müstakil i 
Jarelerinde bile m•zhar olmAdık· 
1 rı bir inkişafa , bir tekamOle 
nıazhor oldu ı ar . Hele dio , dil 
biiriyetleri bakımındın .. 

Balunıı , Macafistan iki uır 
lıir TOrk viliyet! balirıde idare 
P•lildi , Romarıya bt§ , Sırbistan 

~eş . Yuoanitan bet , Bulgaristan 
hı asrrdın fazala . Buolar Os 
• •nlı imparatorluğundan ayrıldık· 

la ,1 gün ilhak edildikleri zaman-

lacın dinleıirıe karşı göıterilen 
himaye , mlizabbret onların zı · 
maolar içinde dillerini ve milliyet
lerini muhafazayı belli baılı amil 

olmuştu. 

lııgiliz taribşinaalarıııden (Ar· 

ıuld ) : 
, Y aloız Türklerdir ki idare

leri altına aldıklaıt için gayri müs· 
lim kavımlara diolerini drA'iıtir 
meleıi için kılıç kullanmrılardır . 
Bunların müslüman olanları büyük 
bir serbesiyet içinde Türkleri kı
lıçla değil S•vgi ile s•Ve seve ye
ni dine islimlığa girmişlerdır . ,. 

diyor. 
Tüokleri taassüple töhmet al

tına alanlar bütün hu bakikallrr 
öoünde azacık kızarsak pek te 
y<'rsİz olmkZ sanırım ? ( neyse ne 
diyordum ) HürriyPt •icdan mese
lesi . Fakat orılar kızarmamakta 
ınusırdıdar. Bütün bu hakikatlere 
karşı oe diyo lıır biliyo• mısınız? 
Cevaplr rı o kadar ıafsala ki in· 
san onu dinlerken kızarıyor . Ne 
tuhaf ttcellı değil mi ? Hasımlar 
beanbrna biz kızıyoruz . Onlar 

değil l 
Diyorl r ki Türklerin islim 

olmıyın , yahut olup ta Türk ol · 
mıyan , unsurları Türk yapama 
malarma sebep Türk kültürünün, 
Türk medeniyetinin Türk idare· 
sindeki unsurlar medeniyetinöen 
ve kültüründen geri olmuı imiı • 

Asli l Hakikat bu değildir . 
Buna yalnız ahmaklar innnıbilir . 
Hıkıkatler bir ( imiş ) bir uf.atı 
ile örtbas edılebilseydi. Dünyanın 
mukadderatı yobazlığın elinde ka
lırdı . İddiamı maruf bir eserle is 
bat etmek istiyorum . Bu , zamanı· 
mıurı en klasik tarihlerinden biri

dir . 
( Lavis ) io umumi tarihidir . 

Bundan anlıyoruz ki ; lspan 
yollar , Arapları mağlup ettikten 
sonra k11a bir zaman içirıde Arap
lığı yok sttiler Nasıl? Arapça 
konuşmaA'ı menettiler Kadınların 
küpelerine , bileziklerine , erkek
lerine kadar karıştılar . Arapça 
okumak ve nıhayel git gidt cami 
!erde if>ad ti yas•k ettiler , bir ta
raftan da lüzum görüldükç.· yak
tılar , yıktılu , koğdular . Gilnlin 
birinde ispanya battan başa lapın· 
yol oluverdi . 

Şimdi haaımlarımrzın tezine gö-

re ııe dıyeceA-iz? 
lspanyollar , Araplığı beı' rtti 

ler . Binarnalryh İspanyol mede
niyeti Arap medeniyetinden ültiln
dür. Öyle mi? 

Böyle bir iddiaya dünya güler .. 

Dil bayramı kutlulama deme· 
ğine en güHl bir çağ yaşatan er· 
kek mualhm m•ktebi ıon sınıf ta 
lebrairıdtn Recrp efendinin ken
disi tarafından bazırlaomıf olan 
kıymetli manzumedir . Hallı: hu 

uıiyet olan bu genç 1 

bu manzumeyi t•kıar · 
ni baştan değerli alkış 

kazarıdı Recep efendi 
der Ye okuduğu manzu · 
ı aynen derç ederiz . 

Dilimiz 
Saygılanmla Sür eyya beyefendiye 

Türkçe İ•teriz Türkçe Tilrk dili gerek Türke 
E•ki dil kocadıdı oou bürildilk kürkP . 

Türkler bugün her yolda her kalkıında taşlı 
Çi!nkil onlar eıkidrn yeniye ulaştıla , 

lar; 

Yazı sağa yöo aldı , frıimiz şıpka oldu , 
Sadelikte ün aldı Türk dili Türkçe doldu . 

Yurdun tunç boş kanları şu di!ole ıavaşıılır 
Hır çelik inaoladır bu güne ulaştılar , ' 

Apıal kağanlar gelmiş unutmuş özlü bir dil 
Artık at yıbaocıyı , dilinle kendini bil . ' 

r . • Hrr yurttaşa yakışan öz Türkçe konuımakıı 
Üz Türli.çPyle konuşmak köylüye ulaşmaktır 

l'ıkemiz bir birliktir , birlikse bir dirliktir 
llirlikıeo doğan bize ölmüyen bir benliktir 

Etleri elimizden , dilleri dilimizden , 
Olııpta ; özge kalan ya~rdır gitıio bizden , 

yana, Oz 'filrkçeyle öz benlik bunlar yürür y•n 
Bu bayram kutlu olıun diliyle konuşana .. 

iktisat Vekilimiz 

Uşakta şP-ker fııbrikasında 
tetkikatta bulundu. -

u,ak : 26 ( A. A. ) - İktisat 
Vekili Celal bey refekaılerinde İz
mir mebusu Osman Z. Hamdi bey 
olduğu halde Uşaka geldiler . Şı-k:er 
fabrikasıoda istikbal edildiler.Fahri· 
kadı şereflerine bir öğle ziyafeti 
yerildi . Vekil bey fabrikayı teftiş 

rttilrr ve bundan sonra ıehirdeki 
fabrikaları gezdiler . 

ltalya Kralı 
Umumi af yaptı 

Roma : 26 ( A.A ) - Pren· 
ses Marinanın dügünü münase
Letiyle Kral bir o{fu umumi illin 
etmiştir . Bilumum para cezalaıı 
ile iki yıl• kadar olan hıpıs ce
zalaıı tam miyle of olunmuş, on 
dan yukarı cezala.dan ise iki§er 
ıer.e tenzil edilmiştir . • 

Mısır Kralı 

Hastalığı dolayısiyle 
seyahatini tehir etti --

Kahire ; 26 ( A.A ) - " Roy
ter ,, ajan~ının muhabirinden : 

Adana erk ek muallim mektebi 
Recep 

lmilel Parla-Beyne 
mento lar konferansı 

ci sahiefden artan-- Birin 

silablanm 
dır. ( Uzu 
masız em 
müsavıtr. 

kat kat'iy 
larındın 

ıiıı yenide 
bioi kabu 
lar J Çok 
konferan 
ratı ittihı 

ler- Fakı 
rememişl 

ğız. Çünk 
ve halk 
istiyor. Z 
üzüntül•r 
yen h.Jkt 

a yarışırıa mani olmalı 
n alkışlar 1 Silahsızlan-
niyet olamız. Hukuk 
Evet bu lazımdır. Fa-

en muahedelerle silih· 
tecrit edılmiş devletle · 
n silahlanması prensi 
1 şartiyle drğil. [ Alkış· 
defa beynelmilel sulh 

sları prer11ip mııkarre-

z • tmekle iktifa etmiş 
t itham cesaretini göste 
er. Bu cesareti hulıcı-
ü halkı temsil ediyoruz 
bütün kuvvetiyle sulh 
irı büyük keder ve 

le horp masrafım öde 
•r. ( Alkışlar J 
rıirı müteakiben sözünü M. Pe 

Tayyare bo 
lesine int 
hılkın en 
meseltde 
kaydeyliy 

mbardumanları · mese 
ikal ettirmi~ ve bugün 

büyük korkusunun bu 
mündemiç olduğunu 

erek demi§tir ki: 

milletler tarafından 

manevralar bir bumbar-
yyare fılosuoun yolunu 

kapamak gayri kabil 
isbat eylemi§tir. Buoı 

dan bir iki misli fazl• nüfuala 
rrıldılar . İstiklal günü dilleri t~
lınül etmiş , lcılVmiyetleri iokişıf 

•lıniş ' dinlerine asli müdahale e 
dilınemiş bir vaziyette bolunayor 
l•rdı . Osmaolı imkaratorhığuoa 
Y rı vabti iltihık ettikleri halde 

Bunu ilim değil 11fsata götürilr . 
Çünkü Arap medeniyetinin dünya· 
nın br ili başlı anı medeoiyetltrin· 
den biri olduA-unda şüphe yoktur. 

Kral Fu11t, Enfluenza netice 
si duçar olduğu zaaf dolayısiyle 
doktorlarının tavsiyesi üzerine 
Yunınıstana yapacığr ziyareıi ta 
like karar varmiştir . 

Büylik 
yapılan 

duman ta 
temamtn 
oldıığunu 
yaloız b 
Halbuki 
altındı 
bir cehen 
zin en az 
eeledil'. 

ir çare vardır, kaçmak. 
boğucu gaz bombaları 

halkın rü•:'atı ne dehşetli 
nemdir? Mamafih işimi· 

Yrılık gününde kültürleri baylıdaa 
lıaylıya yükıdmiş lıir halde ~ul~ 
nı:ıyorlardı Bunun ' bu vazıyetrn 

lıııa k' . bakla fena idare 
ım ve ne .. 

ıliyebiliJ ? Kim ve oe bakla boy 

Biraz ıonra ıu ( Arap mede· 
aiyeli felsefesi ) ne avdet edrce

ğim. 
Size şu dillere drslaıı yapılan 

Türk tea11ubu , Türk mezaliminın 
ııasıl bir iftırı olduğuna dair bir 
yabaocıoın daha eserindoın bazı 
parçalar nakletmdiyim : 

~----------------·--------mertliğini göklere çıkarıyor. Ru 
melinde yapılan kiliselerin inşa· 
atına Hiristiyanlara bir yardım 
olmak üzere Türk balkınm bü
yük mıkyaeta iane verdiğini söy 
liyor. 

güçolduğu saha bu me 

şimdiden siliibsızlarımı 

Si 

Daha 
konferan 
dikkııt p 
olmuştur 

bıı işten çok şayanı 
reosip itilaflarını vıısıl 

tayyareleıioin temamı.n 

sivil tayyareciliğin bey 
bir kootrola tabi tutul-

' 

Firtik : 3 

Adana Borsası Muameleleri 
• 

PAMUK ve KOZA 

Kilo Fiyatı 

C 1NS1 Eo az En çok 
Satılan Mikdar 

ıı:. s. ıı:. s. Kilo 

.1!..apımaıı pamuk 
Piyasa parla~ı ,. 
Piyasa temizi .. 
lenf' 1 31 32,50 
lanı- II 
iane ısrı 32,50 32,75 
Kl .. vlaot 

YAPACI 
liı-yaz 

1 1 1 Si,eh 

Çtt';tT 
t;k•J!ree 
la ne 
Yerli "Yrmlik,. 

.. "'l'ohornlıık., 

HUBUBAT 
Duıday Kıbrıs 2,65 3 

" 
Yerli 

.. Mrotanı-

Arpa 
FHulya 
Yulaf 
o .. ıicı-
Knş yf'mi 
K•tı-n tohumu 
Bokla 
Si~am 

UN - Salih t;fı-ndi 420 
.?:: +l - .. 380 
.J:J .. Diiz kırma .. ~ 
~~ Simit 550 :::ı .. 
ôS - .... Cumhuriyet 
Q~ -ı::! i3. 

.. 
İiilz kıtmı ,. 
Alfı .. 
Liverpul TelgraCları Kambiyo ve Para 

'1:1 I 9 I 1934. İş Bankasıodan alınmışıır. 
~ıi.m p, .. ıı:. SA 

Vad•li 6 77 Cr.ı 

1 Vadı-li - 6- 74 -Ra~roark 
Frank" Fransız,, 

Hazır 7- Ol Stı-rlin "İnııiliz,. 1 Hint hazır 5 06 Dolar "Amerikan,. 
Nı-vvork 12 57 Frank "lıviçrr,. -ı 

En güvençli kazanç 
-

iç borclanmanın (C) • • son ser ısı 
' 

de sat lığa cıktı • 

bakıra kavuşmak • ol-ve zengın 
mak • • bu tahvillerden alınız ıçın 

% 5 faizli ve % 2 ikramiyesi olan bıı lstlkrazln son tertibi de 
evvı•ice lhrac olunan A ve B serileri gtf>i ayni lıak ve lnıllyazları 

lıavl belı<'ri 20 lira llibarl kıymelie , /ıamlllne mnharrer 200 bin 
lalwiiden ibaret olup , lam lalwllln 3 le birini temsil etmektedir . 

Bıı tahviller , kanun mucibince umumi ve mıilhak bıilçelerie 
idare oluman daire ve mıiesseselerce , ulldyeller lıususl idareleri 
ve beledlyPiı>rce yapılacak mıiznyPdt', mıirrıılrnsıı ,,,.. mııkmı lrlndı· 
teml1111l olıırn/( ve ha:lııece sntıh11~ VI' sıılı/rıcıık o/tın nrılll 1•111/lik 
bedellerinin tediyesinde illbarl kıymetl::rl ıizerinden başabaş kabul 
olunur . Ta/ıvll ne kuponları ile tedlyelerine mıileallik evrak ve 
senel/er, faiz ve ikramiyeler ve dl!Jer mııamelPier isll/crazın tama· 
meıı itfasına kadar her lürlıi rıisum ue uergld n muaftır . 

°/o 5 faizden başka • senede iki defa yapılacak keşide/erde de 
kazanan uumaralara ayrıca ikramiye ııeriiecektlr . 

ve den>iıtir ki : l Mulcırrerat projeıirıi ayoeo 
Bombarduman tayyarelerloi kabul elmrnizi istirhom ederim 

menetmek çok tyidir- Fakat buna EA-er trklifte ifade olunan fıkir 

muvaffak olunsa dabı aıvil tayya· lert az dahi olı• kabul eıtirebdir-
recilik g•ne rakiıi gibi devam ae otuzuncu parlementolar konfe-

edecektir. Halbuki ıivıl tayyare- rınaı için ıemere verm•di dene-

leı kolayca t-blıkeli bir makine mez 

haline '{etirilebılir. Biliyorsunuzki İstanbul : 26 (AA) - Par-
lementolar birliği kooseyi .. 

ticari bava fıloıu esasen çok bü reıst 

yük olan bir devlet ıon ayı.r zar- parlementolar konferuının bu sa· 

frnda Ameıikay• mühim miktar- babkl C•lseaiode bütiln mura 

dı tayyare ıipr•ı etmıt hhaaların slirekli ve bareretli 

ve bu tayyarelerin harp alki~ları arasında reisicumhur gazi 

tayyrdine tıhvrli mukarıer Muıtafa Kemal hozretlPri tarafın-

ve bu çok kolayıkla kabil bulun- dan irsal buyrulan atağıdaki ce-

muftUr. vabı trlgrafı okumuştur: 

Mazbatıl muhrıiri bütün ıla · Pat lemrutolar birlıği llonfe· 

1 bir vaziyet karşısinda Türk zul 
ünden bahsedebilir ? Eğer geç· 
iş asırlar içinde Türkler istes~y

dı bugün Hıristiyaıı bir (MaclflS 

Pek eskiden lstabulda İngil · 
tere sefareti tercümanlığında bu· 
lunmu§ olan İngiliz (orta Tür 
kiye) adında e~erinde öz Türk un 
surundan hayranlıkla bahsetliyor 

Fakat Türkler majılUbiyete 
uğradıkça neye mazhar oluyor
du·t 

kat bu işte de mukarre· 1 

Harp 
lağvi ve 
n .. lmilel 
ması. Fa 
ratın tal 
kcn resm 
kingen 
işi yenid 
lamak d 
düşmrkt 

kadar dcvletlvrin murabbaslarıoa rınıının latanbulda toplanmaaı 

t ıı) Hıristiyan bir (Romanya) 
1-Jıristiyao bir (Yunanistan) Hıris· 
1 Y•ıı bir (Sırbistan) bir (Etmeni
lıkı bir (Y abudilık) hele Hıristi· 
hıı bir (Bulgariıtan) mevzuubabı 
01•hilırmiydi ? Olamaz .. Asla! .. 
Yeıleriude yel eserdi .. 

Bilbaısa Türk olmı)•an unsur-

ve: 1emlekrtimizde gezip gördü 

.. y·erlude konuştuğu Türklerin 
gu d . 
zekasından, aklıs•limin e~, ~\S~ 
firperverliğini, mer hımetlnı, cö-

Bu ~ualiıı cevabıuı hasımları 
mız vermiyecektir. Bu söyliye· 
lim: 

Bizim kilise inşaatına par. ile 
yaıdımımıza ınukab\I camıler, 

ıneıç,tlerrmiz yakdıyordu. 

- Sonu var-

ebi tarzlau tesbit edilir-
i müesseseler çok çe-

hareket etmişlerdir. Bu 
rn ele almak ve tamam-
ı pırlı.mentolar birliğine 
ed\r . 

Ha ti p bılabire bu meıelenio 

ei•il tayyarrcılik ıafbaaıaı geçmıı 

b!hP ve beyoelmileşleme yolun- münasebetiyle göoderdığiniz cemi-

da kumpanyalar arasında itilaf lekir telgrafınızdan ziy.drsiyle 
tefepbülerni mlişküşlleştiren ba:ıı mlHeb•ssıs olarak t•frkkürlPıimi 
bondbiulikre nihayet vermek için ve mrsainizde tam bir muvaffa· 
ıaıfı gayret eylemtlrrini rica el· kiye ile Ti;rki)edelci ıkametirıizin 
miftır Ztvklı olmıor bokk•ndoki s111mimi 

M Perrin nutkunu ıöyle bitir· temennıyatımı ibliğ eylerim. 

mıttır Gazı M. Kemal 



Firtik : t1 (Türk Sözü) 

Büyük dil bayramı 1
1 B e 1 e d i ye il i n 1 a r ı 11 'veni istasyon caddesi ' 

·~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~ ~anı~larterzihanesi 
Müjde • • 

- Birinci sahifeden artan -

wır okumuşlar ve mera~ime ni· 
hayet verilmiştir . 

Anka,a: 2-5 (A. ı\.) - Haki 
mi) eti Hlıiyl". Dil Bayrnmı do 
lmsiylc bugJnkü yazısında diyor 
ki : 

Dün olmuı.: gibi anağımdadır. 
Jtk Dıl Kuıultayınm onuncu gün· 
lerinden birinde idi. Ulu Başka- • 
ı ın güreli bakışlarından hız ve 
giiç alarak orada, dil üze.inde 
üz eden ve edilen: özleri dinli 

yenlerden bir arkadaş bir dilek 

Belediye riyasetinden : 

Hayvan sahipleri okusun 
mücadelesi başladı : 

Ruam 

1 - ( B ygir, Eş •k, Kutır ) ları ölılürrn ve bu ho.yvanlaruaıı insan 
lam bu inşan Hu:ım hı stalıgilc miicaı.lelı ye başlanmıştır . 

2 - Bütün hayvan sohipleı i kerıd ı leri için ayrılan günlerde-llay
vnnlarını tıaııt iiçten rnkiz1J koJnr lıiikumet civarında eski duyunu umu
miye binası kar§ısmdaki eski bde<liye ııhırıııa getircceklcr,Jir. 

3 -Hayvanlarını muayeneye getirmeyenler ho yvan sağlık zabitası 
kanununun 63 üncü ıııaıld ı si nıucibir.ce iki oydan altı aya ka<lar lıtıf İS 

ile.iye sürdü. Bu kur ultaylaı Tür· 
kürı dilini karışık Osmanlıcadan 
öz ve dnnı tür kl\eye götürr.cı-ktir. 
Ooun için ilk Kurultay toplantısı 
tarihini bir dıl bayramı yapalım 

'e her yıl oııu kutlayalım dedi. 
Bu bayram hildir ilk göz olarak 
kutlanmıştır. Bu yıl ise ikinci 
Kurultay toplantı)arıoıo verdiği 

yeni orunçlar içinde daha geniş, 
daha derin kutlanı} or. 0Jküı:;üne 
vaı anların duyacağı büyük ve 
sonsuz se' inci escrtiyi anlatmak 
değem yazğacııı i~i dı-ğildir. Fa· 

}

1 veya yetmiş liraı.lan tlört yüz liraya kadar ağır cı·zayi nakti ile t~cziye 
c<lilecekldrdir. 

4 Tı·2ri ni evveliu birinci gününden 3 üncü gürıÜot' kadar : Türkot.•11ğa , 

kat şnna inanıyoruz ki ülkii yolun · 
d.a gönlü inan ve yüreği umut do· 
lu yürüyenlerin duyduğu taşkın 
duygularda ona varanların duy 
gularrndan grri ve ckı:ıik kalmaz. 

Dilimizin durulacağı ve yazımı 
zın tynel clüzcniTürk ulakların· 
da anlatılmaz bir iz Lmakacağı 

günlerden uzakta olmasak ta da· 
ha varmış değiliz. Gelgelelinı 

yodayız. Her yürüyüşte ve her 
snvaşta olduğu gibi gene başızda 
büıün Türk budunou başında ku· 
ıuluş elıyle açılmış bir bayrak gibi 
uluıak başbuğumuz var i~te her 

yıl bir yol bu dıl b .. yr amı kutlu · 
layışınıız bu dil savışını başarmak 
ve arıacımıza varmak için seğitti 
miz yol üz.ııiode bir gezdioe 
nmemiz başlaogıçlao b raz daha 
uzakta ülkünün biraz daba yakın 
da olduğumuza ıoevinişimdir. Bu 
baynmı direklerimizd9 öz Türk 
"ölderinden tüı emiş sözleri birer 
bayrak gibi gertrek o sözlerin 
ku,duğu « şşiz düzcio birer ışık 

gibi futuıtuıarah kutluluyoruz. 

Ziraat mektebi müdürlüğünden. 

~1ektebimizin Huzirantı klrdar 
muhtııç ollluğu ( 50) bin kilo me. 

)) 9 

)) • Onuıwu • 13 

• )) On dördiincü )) 18 

, On dokuzuneu » 23 

)) Yirmi dö~düncii > 27 

• 
\) sukizinci 31 

Teşrini saoini ·ı birinci güııünılen 5 

• altıncı ı t 

)) oııikinci " 15 

c 

)) )) 

)) )) 

)) 

)) )) 

)) 
" • 

)) » , 
)) )) • 

)) 

)) 

)) 

• 

MAstaı znı.lo, 

llürriyet,Sa
rı Yukup • 
Ali dede,Su
cu zcı.l",Ka· 
n soku,Mir
za ~~elehi . 

: Koca vezir, 
Kuru köprü, 
Hanedan 

: fsıikldl,Dö-
şame 

: Tf'pe boğ , 
Kayalı bağ, 
Ulu cami 
Çınnl'lı, Kur
tuluş, U ·mal 
paşa.Reşat B . 

Cumhuriyet , 
Karşı yuka , 
Köprülü 
Seyhan, 

Aakkapı 

Mulık 

~lsıhnllel••rinde oturaıılurın hayvarıları ınırnyeııe cJilec ktir. 4560 
27-28-30-5 

"Elektrikle işler Siren sabn ahnacak,, -
Vnkıt tayini içıjn A<lana saut kulı•sine konulmak üzere Lir siren 

satın alınmosı kurarlnçtırılmıştır. 

Satın olınma ıniinnknea talimntnaınesi mucibinco kopnlı zarf usulile 
olacaktır. 

lsteyonlı · r Bııl eıliye yazı işl~ri miiılürltiğünıfon şartnomı•yi alabılirlt•r. 
Teşrini evvelin on altıncı Salı günü saat on beşte ihaleflİ icrn cılil,.

c,,gir•ılen taliplerin teoıiıınt ve teklıflerilt! birlikte Bele<l ıye Pncünwninc 
rnül'.acaotları ilan olunur· 4538 17-21 --25-30 

Mektep kooperatif/erile 
dikkat nazarlarına : 

talebelerin 

Mektop deftur l ı: riııiıı ve ınektı:ıplerin sair eşyasının en oyilerini ~·ok 

ucuza malt:tmek istiyorsn nız ıloğru llill\l Kııtosiye meğazosını1Aki 

ucuzluk scrgisinA buyurunuz . C. 2-15 

Zahide 
1935 srnrsinin gayet şık ve 

zarif mouı·lleri iizeri1111 işe bıış-

lore ildn r<ler . 4-10 : 

Yakında • • 

Asri Sinema açılıyor 
'ı I la.lığını muhterem hanımeforı<li· ı · 

Telefon numarası: 32 4542 l--------... ~...-.-----------..--
• .............. 11111llİll .. İlll .. lllİiii 

Adana üçüncü icra memurluğundan: r-----
oosya No. 34 170 I Gazetemizin 

Abone ve ilan şartları Adana<lo Naip Ahmet Mahir 'ı 
e!eoJi kerimesi Fatma Zehra ha 
nımın Ulukışlada Nazmiye hanıma 
ipotek ettiği Sultan sokağında kain 
sağ tarafı yol sol tarafı Dudu ha. 
nını iken şimdi marangoz Mehmet 
ust& cephesi yol ve arkası Vehibe 
H. ile mahdut alı katta bir oda ve 
ufuk bir toşlık üst katta bir oıla 
ve hir soCtl illl havlı1ı::1und1 hır tu· 
lumba ve ubdeshanoyi şırnıil 346 
metro murabbaı üzerine mebni bir 
hup kdrgir lı:ınc nin 9-9-34 tn
rihinı.ltı icra kılınon r çık artırması 
n..,tic~sinılo ( 510) lira lıodel mu
kabilinı.lo müşterisine ıhalo edil
mişse de verilen mehıl içinı.le be-
ı.Je!i ihale tediye o<lilnıoı.liğinı.len 

ihale kararı fosholunarak 15 gün 
müddetle yeniden artırmaya ko
nulmuştur . 

Artırma 14-10-934 torihine 
müsaJif pazar günü saıtt 14 <len 
1 b ya kadar Aduna 3 üncü icra da· 
iresindtı icra eı.lil~cek ve yazılı gay· 
ri menkul en çok artıranın üzer ine 
bırAkılacaktır. lal ip olanların mu
hammen kıymeti olan ( 500) lira-
nın % 7 buçuğu ni~betinde pey 
akçasile daitemize müracaatları 
ilan olunur . 4562 

Himayeiettaı cemiyeti reislilinden . 
Lira 

30 Giloılo ef~ndi<len 

20 Kemııl b~y İnki~af şirketi 
müdürü. 

20 Dayı Mahmut zade Ali 
beyJırn . 

5 Jorj Lutfullah efen<liı.lon. 
1 O Alher Diyap efı.ınJıden . 

C·•miyetimiz himayesind.e kim
sesiz şehit yavrulıırının 8Ünnot tlü
ğününJe hediye ıılınmıık üzere ba
llld.ıt esamisi muharrer zevat ıara-
fındun isimleri hizıılarııu.lo. göste
ril-in miktarıla nııkten teberrü ve 
S yit çavuş zad(1 ilacı bııy tarafın-

ı.lun sünnet olacak çocuklara pilllv .. 
zerde pişirilmek üzere 60 kılo ek 
mek 30 kilo pirin~· 10 kılo -; de 
ya~ lO kilo şeker hediye etmiş
lerdir. 

~------·-------
3 Aylığı üç, 6 aylığı altı , yıllığı on iki liradır• 

Türkiye hariçi için bu ücretlere bir misli zalll 

Şehir abonelerimizin gazel 
hususi müvezzilerimizle her gl 

İ bahleyin erkenden istedikleri 
1 bırakılır. Şehir için aylık abol1 
1 lairdır. 

* * * 
Bir defa konacak ilanların üçüncü"' 

düncü SFıhifelerde her satırı on kuruştu" 
ıam ru~~ıiyetindeki devamlı ilanlar için' 
pazarhk yapıhr ve en ucuz bir fiyat iste" 

FOTO 

-

COŞKUN 

"Agf a,, filmlerinin her Ç 
====iiiiii!!~=·---~!!lliE====~~ 

Dünyaca meşhur ( A G F A ) filmlerinltl 
:esi bulwwr. Fi.yallar. diğer bütün markala 
dur. 

Amatör işleri en kısa zam• 

Atölye fotografları, vesika resimlerlt 
dismanlar. 

Talebeden teıı:dldtlt ta· 
rlfe ile ücret altmr . 

o•o 
FOTO COŞKUN : 

Yatt Cami Civarı ~c \'Oyn çam oJunu ile ( 5 ) bi
kilo kömür miınakasayo. konulu:uşn ı' 
tur. Şer aiti anlamak isteyenler hor 
gün mektep müdürlüğüno murn-
caat otıocleri ihale nıu ımolusiııin 

hırirıci Trşrinin 14 üncü pnzaı-tcsi r 
günü snot on beşte Ziroot miıdtir 

Votand1ışların şehit yavrula 
rına kurşı göstorclıkleri yüksek 

, duygu ve şefkatten ı.lolayı şükran
lar ııiıızı sunarız. Adana sulh H. hakimli!inden. 

1415 
Kokinaki fabrik 
dürlüQUnden : 

liığti doircsin<le yo pılacrı ~i iltl n 
olunur . 4550 

24-26- 28-30 

Tarsus belediye riya· 
setinden: 

Uelediye meclisi soloııo için 20 
gün müddetle oçık nıünuknsoya 

ko ulun kürsü, sandalyo ve tefer. 
rüotının ihalesi 934 senesi cylul 

oyının 30-uııcu pazar günü saat 
15 de yapılocoğındon talip olan-

ların pey nkçalnrile birlikli-! he 
lı·dıyeırıize müracaatlnrı ilAn olu-
nur .4553 25--28 

Kiralık ev 

On senAdenberi momlekote bir çok kıymetli talebeler yetiıtiren 
Aılunanın bu en eski müessesesi bu kerre biçki ve dıkiş işlerine ilA· 
veten Uelçika vo La<lövez metotları, yapma çiçek ve yağlı boya şube
lerıni de açmıştır. Fiyatlarda geç.P.n soneye nazaran yüzde yirmi ten 
zilı1t vardır. Kayit v11 kabul muamelesi kapanmak iizar ılir . Kadro pek 
<lnr olduğundan bu yurtla giucekl 1}rin bir ao evvel müı acaot etmeleri 
ldztmdır . 

Adres : Bebekli Kilise civurır.<la Biçki ve Dikiş yurı..lu . 

Seyhan defterdarlığından : 

Tazyiki lınvulı (4;ınmo lıusma Tulumba 21 beygir kuv
vetinde Doçe verke 
l\1ur ko.lı (lik sılinılirli Dizel motoru 
30 Hoygir kuvvetinde henzio motoru 
6 baygir kuvvetinde yatık silinılirli 

1 

B.ıştan kızına mazot motoru 

Lira 
80 

700 
40 

220 Volt ve 58 omp. dinemo maa tablo 
1 Sinemu makinesi 

125 
85 
35 

Abidin poşa yolunda Yıldız oteli 1 

koltuğunda köş1> başındaki 5 numa BalAılo cins vt enmfı saire!i muhurrer alAt vo edevat toptan ve yn 
r lı altlı üstlü dört odalı havlu_ i oyrı ayrı furuht r·dilmf'k üzere 21-9-934 torihintlen itibaren yirmi 

sundo totlı su tulum hası Vt! elektı ik' gün müıldetlA ıııüzayedP.ye vazedilmiştir . Sürülen pey haddi lAyik gö
t ... aısotlı ev kiralıktır . Tutmnlc is- 1 rülcliiğü taktirıl'l 1 t-10 - 934 tarihino musıı<lif perşenbo günü saat 
t~yonler ıtfııiye .. cıvn..ırıdu . 101 nu j 15 <le ilın_leleri icr~ kılıııac~ğıfü~a~ talip o~anları_n hu .. baptaki ş~raiti 
maralı ıw'llo nıutekoıt polıs Bahot. 1 arılomak ıstoyonlerın her giın mılh emlllk ıılaresıno muracaatları ılAn 
tin of~ndiy' müracaat etsinler.4566 olunur . 4555 25- 5 

Adana sulh H. HakimliWnden. 
1418 
lnhisarlıtr iJoreei vekili avkot 

C4"mal KAmil beyle Karafasıl K. 
drn Me11Jet oğlu Cemal meyanele · 
rinde mütoheı.ldıs davanın duruş· 
ması sırasında müddeialeyh namı
na çıkarılan davetiyenin mahalli 
ikameti meçhul huhını.luğuudan 
bahsiyle iado ediimesine binaen 
kendisine ih\non tobliğat ifasıou 
ve duruşmanın 9 ·- 10-934 tari
hine ta)ikına karar verilmiş olmak
la muhakomo gt.inii bizzat gelme
diği veya tarafını.lan bir vekil gön
d.erme<liği taktirde muhakemenin 
gıyaben cereyan edeceği ,]:ln olu-· 
nur . 4565 

Satılık ev 
lfüktlmot konağı karşısında 

Seyhan sokağını.la Halk Fırkasının 
yan kapısı korşısındaki o.it kat 
mağozu üstü katında 3 oda bit 
mutboh ve büyük bir sofayı havi 
taş hane satılıktır . Talip olanların 
yanındaki eve müracaatları. 6 4 

4549 

lnhisorlıır idaresi vekili avkat 
Cemal KAmil beyle Karnkuyu 1\. 
den Ali oğlu l(aı.lir arasındaki ala
cak davasının duruşması sırasında 
müddeialeyh namına çıkarılan gı· 

ıyap kararının mahalli ikomoti meç
hul bulunduğundan hahsiyle tebliğ 
edileıniyerek iade edilm,,sioe bina-
en gıyap kararıııın ilAocn tohliğino 

ve duruşmanın 9 - 10 934 tari
hine tolikına karar verilmiş olmak-
la muhakemo giiııü bizz11t golme
dıği veya tnrnfınJıın bir vekil gön 
ı.lermediği taktirde muhakemesine 
gıyaben hakılnrağı ils\n olunur . 

4564 

AJana sulh hakimlilinden . 
Adananın Sııgediği mahallesin

den miiteveCfo. Mehmet oğlu Mus
taCa l<enıalın 8ngirüssin ve bikes 
bulunmosı ılolayısile her diirlü 
umur ve hususatını teıh· "r , eıııva-
lini muhafaza vu hukukunu siya
net etmek iizare mnhallei mezku
rode mukiın sağiri merkumun eniş-
tesi 8üleymon ağımın dört sone 
müddetle kendisine vasi tayinine 
kabili itiraz ve itizar olmak üzere 
24-9- 934 tarihinde karar ve· 
rilJiği il4n olunur . 4563 

Muhterem müşterileri~ .. 
miyetlo nazarı dikkatlefl 

Fabrikamız çığit ,.ıt r' 
milen dolmuştur. Çırçır k 
ı,u yüzden işleyemiyec0 A 
geldiğinılen 2 - ı o-93 
kadar FabrikamızJokİ 
çiğitlerinin sohipkri 
kaldırılmasını rica eylet• 
<lot znrfında \'iğitlE· riPİ 

·o yanlara beher kılo jçı , - ıar kuruş hesabile olacak. 
bedeli t.-.Jiye cdilecekL~· 
mızın hu hususta Jıiç bır 
kabul e<lemiyec rğ-inİ 

11 
müşterilerimizin maltl; 
üzere ilAn flyleriz .455 

2 

Kacakcılar tJ 
• • 

hainiJif 
Umumi neşriyat /, 
Melımel Nurell';JI: 

Adana Türk söziJ 
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