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Havalarımız f 
Dltmu açeklUUP• teWidi al• 

ıındadır. Bundan kurtulmak itla 
ı uçak kurumun• yardım ıerektir. 

ADANA : GUNLUK GAZETE ON iKİNCi m - SAYI 8M2 

Yeni nüfus 

'-r;,,,,. 16yımlarının öormi, O

-..,,. aalatmağa ve iıbata 
bir ıey drifldlr . Genel 

..... IMiyıçlırı hıkluada bir 
fikir 11bibi bulunanlar 

Jı.~11 ,önemi deterlt·mi
...._ buluoımas . Bir lİ· 
"1aio drfter tutm•ır, bir 

L...- lllalmı mtllklnü bilmesi 
~ tabii ite , devletltrio 

111 uıa1aı teıkil ed"o 
~-= aay111Aı ve terekkü· 

IDeleri o bclar tabii· 
---.. dolayı •lfaıa teebit 

llauyaea eo uld samanlar· 
· cluyulmuı, maıbut ıoıy•I 

r •Bcad bulunca, 08-
.._ • ltafla•mlfbr. Ta· 

A tlalllttaa . binlerce ıene 
~-~• llııarda afifuıoo ka· 
L~i liretmelst~dir . 

llJımları timdi modern 
en tabii we normal ted· 
lr • 

ilk ._bat tetkilitı ola• 
~tler, 5 - 10 ıeaelilr 

•lf.aleranı b•flaD ba · 
•• huaaa için hiç bir 
'91dnm~•ler • Adedi 
•• bitti ( Hindistan
• pc;en Ayım me-

k.llanır )ar, kucak dolu· 
ltrfetlerler • 

ka laa gii• ne devlet , 
•Gfua uyımlara olma· 
ı . Dewlet ea mllbim 

ledbirleri için, nlfua 
lae mahtaçdır . NI · 

sayımımız 

Ü aivereite İetatiıtik 
Profeeörü 

Ömer Celdl Sarc 

foıun adedi, cinıiyeti, erkek 06· 
fuıta &1kere alınabilect k yaıtaki
Jerio nisbeti malum olmadan aü
t l tertibat alma ,mllmkOo değil· 

dir . 
Okur yazarların niıbeti, ço 

colılarıo adedi, nOfosun ana li 
ıaama ıare ioki•1tmı bilinmezıe, 
dojra bir kültür ••YHBll takibo
lunamaz . Nlfuıun yaolıı yayıl 
mıı tarzı, mabtelif mıntakaların 
keaafetı, meslek aahiblerinia niı 
beti mesleklerin iakiıamı kesin 
bir tarzda teıbit rdilmiı olmadan 
verimli ekonomik tedbirler alma
p inalcia yoktur . 

İlim, aüfoı iıtatiatiklerioe bel· 
ki de•lettea ziyade mubtaçdır . 
Memleket hakkında yapılacak de
mografik, ıoıyal ve ekonomik 
btltile ilmi •••ıtırmılar oal•r• 
dayanır • Devlet gflclaüo temeli 
memleketin bayat kaynata olan 
ofifuıun aııalma ve11 çotalma JO 
looda göıterdiği temaJülleri in
celemek lt!beplerioi anlatmak ve 
ba kay••t• beılemek içia aleaa. 
cak tedbirlere zemin hazırlamak· 
la utraıa• demogr.fi iliminio 
HHı, nüfuı &1yımlarıd1r . 

Ea önemli ekonomik mesele· 
ler, me1eli toprağın uluıu doyur
mağı .kifi olap olmadıiı; nüfoa 
iıtatiıtikleri olmadan araıtırda
maz. Nıhayet ticaret alemi de nl
faı iıtatiıUklerine birlaci derece· 
de önem vermete mecburdur • 
- Gtrlsl üçdncd say{ ada -

rilerin yerleştirilmesi 
~liler; bunların bölgelerine yerleş· 
lerini ilgili katlarda protesto ettiler 

.. 

11 imamı Yahya sıhhatta ve 
i baıında bulunuyormuı • 

uzun beyanatta 

•• His Teıriein lth be 
' da toplanıcakhr. Kon 

'1111acak ıe1leriD bu 
llilc beynelmilel me· 

1ıllılaaair lsalacatını zaa 
.... _ •. lıletme meaeleılae 
·:...,....JtCtli kaaaıtında 

~ tekrar açılmaaı me-
1"'-ce; buoua için ev 

llaımrelen paranın 
'-a leabeder . Ne va · --•rea laattıa açılma 

oefalır . • 

Geçr.nde Iraktan verilen bir 
habere iıtiaadt'D, bu Aaurilerden 
bir lnamının Halebin 60 mil ıar
binde lıkin edilecekleri yazıl 
mııtı . 

Bu haber re.mi hiç bir ma
kamdan ne teyid ve ne de tekıib 
edilmlıtir . 

Ancak ıon alınan bir habere 
g8re , bir kııım Aauriler de Laı
kiye mıatıkıaıadı İlkin edilecek
lerdir . 

Mımıfi Lezkiyelilu bu ııyıı 
ya kırıı likıyt kılmamıılar, mab 
t111if mıllamlara mOracaatlı pro· 
te&toda bulumuılardır . 

- Iraktan çkardan bir kııım 
Aıarilerio Ammaada burada iı 
kioı için blkômetle İaıiliı Ko-

Gtrlıi lktnçi ıagf ada -

Romen uçakcıları 
lstanbuldan Ankaraya 

gittiler ( 

lıtaabul : 30 (A.A) - Şehri 
mizde bulunmakta olın Romen 
tayyarecileri bu sabah 11at 8,18 de 
Aokaraya hareket etmiılerdir. 

Ankara : 30 (A.A) - Minfir 
(erimiz Romen uçmanlan aaat on 
biri çeyrek geçe ıehrimize gelmit
lerdir . 

Ankara : 30 (A A) -Bu akıam 
saat 20 de Anadolu kulBbüade 
bava müıteıar lıiı tırafıadan Ro 
mea uçakları terefine bir ıölen 
verilmittir. 

Bakanlarımız Anka -
raya döndüler 

Ankar : 30 ( A A ) - Finans 
bakanı Fuat Ağrali ile gümrükler 
Bıkana Ali Ran4 tarhan bugün ls
tanbuldao ıehrimize 1eelmişlerdir. 

Hitler; Gömböf 
llla iki saat görUştU 

Berlia 30 : (A.A) - "H•vas,, 
ıjııw aylan bıldiriJOr : 

Bitler - Gömböt koouımaeı 
ilci ıaattea fula eürmüttür . Ba 
koauımıda yalnız Göerinf hazır 
bulunmuıtnr. Evvelce Macar baı · 
bakanı ile ancık 25 dakikalık bir 
1örü1111e yıpan Von Neuratb gö· 
rüımede hazır buluomamıttır. Ak· 
pma dojru Gömh&t Avusturya 
elçiai ile İtalyan büyük elçisini 
kabul etmittir. 

Siyaıal çevenler bu iki diplo
mat uıı lsabulnnu Macar-Alman 
koouımılarının Avuıtnrya - Ma 
cır ve İtalıaa - Macar doatluk 
llgil~rlne biç bir ıelcilde zaru 
vdrecek mahiyette olmıdıtıaı göı 
termelc isteyen bir hareket olarak 
tefair etmektedir. 

Normandiya vapuru 

Veni bir rekor ktrdı 
Londra : 30 (A.A) - Normaa · 

dieye vıparunan AtlH denizini eo 
kııa zamandı aımak rtkorunu ha 
defada 6 ıHtlik bir farkla kardıiı 
ıöy 1 enmektedir. 

Sellnlkta bir hadise 
~çıkta 

Atina : 30 (A.A) - Cumhuri 
yetci partilerin baıkınlan baıını 
verdikJeri bir tebliide d&okD Se· 
linik badiaelerlai protesto etmiı· 
lerdir. 

Leh-Fransız dostluğu 

Paris : 30 ( A.A ) - Lehistan 
büyük elçiliğinde yapılan bir me
raıim eenasanda bOyük elçi , iki 
memleket arasındaki dosıluk ve 
ittifak Avrupada barışm ve iki 
yurdun menfaati namaoa bizi bir
birimize beğlayan vazife için de
vam etmekttdir; demiıtir. 

• S.riye namına ki
• •a•liae karı• Ka

•ı : 
\;.111 kongrede temıil 

lsı, bu hattı• ea bfl 
ol11a1s itibarile Ali 

~ •icldir . ldare.oizJe 
,,..,,....__. bir çok malômat 

20 ilkteırin - Pazar 

Genel Nüfus sayımı günü 

rlik .. iıteru tabii 

~k•ralan Aıurile
~haarede iıkln edil 

Sayım ve Kontrol memurluA-u ulusal bir ödevdir. 
Bu ödevi seve seve ve önemle yapınız. 

Başvekil et 

lıtallıt ik Umum Müdürlüğü 

Habeşistanda süel hazırlık 
Bir kabile bafkanı 21:0 bin kifi 
ile imparatora yardımr kofuyor 

Belçika ve Japonyadan Habeıis
tana, önemli miktarda harp 

malzemesi gönderiliyor 
Pariı: 30 (A.A) - P•ris ga

zetelerinin ilgiaini çekea Habeı 
19ferberliğiDden ziyade İngiliz dıt 
bakanbitnıo, Frao111 bakanhğıaıo 
10rplarına verdiji cevıplardır. 

G•zeteler bu cevepların daha 
.. ı pntl ve daha açık olm11ını 

dilemekle beraber bunlardıa bot 
not ı&rUn8yorlar. 

Adisıbıbı: 30 (AA) - İm· 
pırator, g•nel seferberlik. k.ırara· 
nı imza ederken ıu sözleri söyle· 
mittir: 

Memleketin korunması için 
lüzumu olan genel seferberliii 
ilin etmek huıoıanda dıba ozon 
mlddet ıel!ikmiı otııydık idevi
mizi yapmamıı olurduk. Seferber
lik kıılalaramızı ıaaırdıo belli 
bir yere kadıtr içeri ı•çmek için 
vermiı olduğumuz emri değiıtir 
miyecektir. 

Ulualar 111yeteaiyle İ§ birlifi 
ne her zamın baıır olduğumuzu 
bildiren eski sözlerimizi yine tek
rar ederiz. 

Seferberliğia bir baftı içinde 
illn edılmeai beklenmek.redir. 

Seferberlik memleketin her 
tarafında hl1ük tlreale ve da
vullar la ilin ediltc:ektir. 

SilAh •• kereç yüklü Lir Bel· 
çikı pmiıi Bıbrtiıtaaa fİtmek 
lr.ere yola çıkmııt11. 

Bundaa baıka Jeponyıdaa da 
gelecek önemll miktarda ıilih ve 
harp kereci yDkleniyor. 

Adiubaba: 30 (A A) - Bl
.kômet: 1tal1aa kıtaatıen mub11a
mıta baıladıtınt yalanlamaktadır. 

Roma: 30 (A.A) - İtalyan 
kıtaatıoın Habeı hududuna dot-

ru yüıldülcleri hakkındaki hıbıer 
yılınlaolı•maktadır. 

Roma: 30 (A·A) - 1907, 1909, 
1010 ve 1912 ıın10ar1aıo bazı ef· 
rad,nı ıilih altına çağarıo Uç emir· 
name aeıredilmiıdr. 

Roma: 30 (A.A) - Hıbet ee
ferberliji handa bir ta.,ruı ol
doğuau ilbat etmektedir. 

Adiaababa: 30 (A.A) - İm· 
pıratordaa ıoara Habrtiıtaaaa 
ea mObim adımı Raıkaea 250 bin 
lciıilik olaa Şimal ordalarana ku
manda etmekiedlr. 

R&1k111e; karargibı olan Deb
ratalor civarında muhtelif yerle 
re erzak göndermek ıureti1Je 
bir ıHaı için buarlık yapmııtır. 

"Ro1ter,, ajınaının muhabiri 
imparatorun Şimal cephesini iı
tediği ribi idare etmui için K11· 
aaya tam ıelihiJel verdiğiai bil
diriyor. 

Ok•den Ctobme Jotile D11-
ıiye Jolin doiuıundaki c~pbeoio 
lizzıt İmparator tarafındın ma· 
rakabe edilmeıi.malıtemeldir. 

Zira ıimdi Habetliler ltalyaala
ran ıhi••n ve ltal,ad SomaHain· 
den yapacakları taarruz ile bir
lıkte Aalabdencle taarruz edecek. 
leriai zannetmektedir • 

Haftanı• to• tl•leri zarhada 
Adieabıba mıntakı ... a JIPD yat
mnrlar ylılndea 14 kiti botul · 
muıtur. Bir çok evler ve bir kip· 
rl Jıkılmııtır . Hayvan telefata 
mühimdir. 

Loadra : 30 ( A.A ) - " RoJ
ter ,. ajanıı bildiriyor : 

- Gerisi ikinci ıayf ada 

Yıldırım kurbanlara 

Tarausun Namrununda bir, kara 
kuyuda da iiç kiıiye yıldırım çarptı 

ÔteJ gün ılrekli bir y•ğmura 
müteakip bathyao tiddetli fırhaa 
arHıudı düıea yıldırımlar Nım• 

runonF1ndıklı denilen yerinde bir 
k•dını •• Tarıaaun Karabucık 
mevkiinde de bir ayleden Dç kiıi
yi 61dürmtiıtür . 

Ölealer Mehmet babaDın ka 
rHı, kııı ve I' linidir. Ayni yerde 
bulunup ta bir tali eseri kurtulın 
otlu dfia bize anasının lcar111nıa 

diameaini bekliyordum. Bir de 
baktım, bir ıimıek yalazı parladı 
ve ondan ıoora da ıiddetli bir 
ı&rillt& oldu. Ben de ıarsemlemit 
1ere yıkılmııtım. Ayağı kalktı
tım zaman bir heybeyi hatlarına 
ç .. kerek doludan kurtulmay çılı-
1111 anamın, kıs kardeıimin, karı· 
mıa yerde ılmıiJ•b caaıız yathiı· 
oı ıördüm" 

- Yeni Merala -

Bafra ve Giresund 
Fırtına va sal bUyllk 

zararlar vardi -·-Bafn : 30 (A.A) - Da. ~ 
jao tiddetli ve alreldi ,......, 
dan Alaçam çıJı t•ı•lf ve 
kenarındaki tltü•leriDİ klll'Wt 
iıtiyea Bç kitHik llir ayleyi Mıll 
tütfta ıal11ile beraber drlldi,.. 
rek kaprllJe çarpmıı ve klprlJ 
atlamak iıtiyen 8ç kiti IUJa d 
ıerek boğolmaılardır • 

Baalaniaa baı1ra el• iç 
ti de yine mellere kapıladk 
ğulmaılırdır • 

Selin aaaızı• baabr .. 11 J 
den dalla bir kaç kiti• bol' 
dDfu ve dere uMrına r.alq 
yukara ka1lerde de aellerla 1 
ve bayva• ı&rlkleyip ,atilrd 
sarlenmekıe iı• de bmllar• •ra 
ıı anlııılmamııhr. lacele .. 
yapılıyor • 

Gireeaa: SO (A.A> - 8a ak 
ıam l11sla ue• ,.ldu rüspı .. 
Dizde, karada büyük. farW. J• 
Bir ook baıaratı Ye ia•nca UJ 
tı macip oldu . 

Limanda demirli bala11111 it 
yök motörü, 6ç yelkenli ve d 

mavuna battı . 
Tayfalarıadaa 18 kiti bolal 

6 kiıi 11bildea balat atalmn • 
retiylc kurtarıldı. 

diiel' vapurlar lee en ,.u. il 
manlara ııtıadılar, Karadı tel 
ye telefon hatlara kınldı. 

Ajaçlar devrildi. Villye 
laer yerinde telgraf mahfterai 

da. Büylk dallalar aaldhle ı 
fıodıklarm bir ltaamım altap 16:
tarda 

Sahi.teki fıedıkt.rı• .. ru..te 
uyumakta ola• iki ..._malı d 
aldı. Banlar da pçliiW. brblnl• 
dı. Zıyi•t ve h~~ .ak 
beniz teıbit eclılmedi 

Fntaaa ıiddetle devam •mek· 
te. büylk dalıalar ahillerl tid· 
detle dlvmektedir. 

Bafra: 30 (A.A) - IYeni alı
nan malt.ata göre, Alaça• '* 
baıkınından 30 tltln ...... 
umanbk ve bir kirp detft• 
beadi zıkılmlf, 3 kadın, 2 arbt 
deaize Sftrllcleeerek laopl•Uft91 
Hayvan uyiah çolrtar. 

Yurtseverlik örnell 
Sivaa - Enaram demlry 

mlteahbiderinden Nuri Milh 
otlu , doğdup 1er olaa Diwlp;1 
plmif, ilçbeyla beraber il" ~•i 

ıetirilecek ıa 8Hrinde tet · 
yapmlft" • Nuri lıl81a8rd•r otl 
IS kilometre uzaktaki b• •rs 
kasabaya getirtmek için 100 
lira earf~decekdr. Bu Jard...
vatandaı, Divrll&te 60 hia liraJa 
hir orta okal biaUI JaptanCaktar. 

Divrik ilçesindeki baatalanD 
civar ba1tahaaelerde kendi he•· 
bına tedavi edll .. lerlal temi• 
eden Narl Mlhlmlar ollo, DiY· 
rikli bir genci ele ecucılık taW 
llne flndermele karer veunlfdr. 

ve kız kardqinir gözl ininde 
al8müol ıöyle anlattı . 

•Sabahleyin hava birez bula -r ·-·'
nıkh. Tarlada toplaomamıı koza
mız vardı. Keıke hepıi çlrflyr.y
di de bu felllsetle karıılaımaaay
dılr. Amma ne bilinir böyle ola
cağı .. 

Foto c:o,11aa 

Bllttla ayleyi topladık, tarlaya 
gittik. Aradan çok geçmedi; ıid
detli bir yajmur baıladı· Aı son 
ra doluya çevirdi. Tarla ort11ında 
çok pl'riıın Hıiyete düıtilk. 

Aaam, karım, luz k•rdeıim 
bir bey benia altını ıığıadılar; bea 
de lrftçük çocotama bağrıma ba 
Nrak onlardan az ötede do!oaun 

Yaz monasebetile hemen hemen kapah bir vaıiJet 
bulunan Yağcamii yitntndaki fotoA-raf atelyesini 2 ilk
teşrin çarşamba gilnnnden itibaren tekrar faaliyete 
çireeektir. 

Gerek Amatör işlerini ve gerekse atelye fototrafı 
ve her tnrln Ağrandisman ve diğer bütOn fotoğraf i~· 
rini yapmağa başh)an Coşkun Goven, her gOn sa· 
bahtan akşama kadar açık bulunan atelyesind6 saat 14 
den 19 kadar bizzat çahşacaktır. 



Dilimiz üzerine araştırmalar 
- Dünkü •ayıdan arlan -

4 - Çok a;ır baıh Fraaıız 
müıteşrıklartndan " En yen Ka · 
termer,, 1782 den 1857 yılın• 
kadar ( on bet ) ıene bu uğurd• 

yaptığı deria 1Hfllrmalarile ''Türk 
diline ,, 6deomiyecek kadar bü
yük iyilikler vermiıtir . 

S - 1822 den 1892 ye kadar 
orta Aıya dilleri ve Tnrk dili in
celemelerile çalııan iıyğı değer 
Ruı "Nikola lvanoviçi Almin11ki,, 
nin °Törkmen dilinin ilk örneği ,, 
ni veriıi dil bakııı yordamı ile 
IAJğı değer bir devrim olmuıtur . 

6 - Sarada , Türkler için 
adıaın hiç anutulm•ma11 ıerek 
olan Almaa " Vamberi ,, 1867 
ye kadar pek zeaıin bir hüküm 
ile '' Abuıka , Çağatay 16iatı , 
Türkmen dili , Türk sarfı ,, gibi 
lzerlerle Türk diliain bel kemi
pai kurmut ve TürklBkden mut
lulak kazaamııtır . 

7 - 1855 de ( dil haberleri ) 
mecmu .. ıada azbek metinlerini , 
bilmeceleri ai , temsillerini , ata 
eözlerini , m111llaraaı yayan Ma
car " Yadenı Y ajef ,,Acab• Tnrk 
90ydaılaranın aklından silinebi · 
lir mi? 

8 - Yine Almanl•rdaa " Bol
yös te odor,, 9 - Ruılardan"La. 

zar Budakof,, an Tirle lehçeleri 
llzeriadeki ıraıtırma ve inceleme· 
lari Tlirk dili için bttyülc ve de. 
terli varlık olmımı§ mıdır • 

10 - Bu arada ıırk Tllrkçesi 
IBtata buan Fraaıız ilimi ,, Pave 
de kortoy ,, in ç•lıımalırıua cıa
la bııla ıayıılır göıtermeğe borç· 
luyuz. 

11 - Hele Alman bilg · ai 
" T. Hatsmıa ,,ın en eski çajlar
daa kılma " YuJuf ve Zeliha ,,yı 
anlatan izeri bulup basması sev· 
pi dilimizin mutlutu üzerine 
unutulmaz aevinçler yığm11tar • 

12 - Bu arada bir ç.ok konfe
ranalan •• çahımalart ile dilimi
ae dat•r veren Macar "Tiri Yu· 
jef,, 1 bu konfarıaıda aayğı ile an· 
mak ber Türk için bir yumuı 18· 

yılar . 

13 - Türklerden yerle ıök 
•rasındıki bo,ıu;u dolduracak 
k•d•r 11yiı kazanan " Vilhelm 
Radolf,, aa " bütün Tnrk lehçele 
riai ,, koynunda ıaklayın kitabı 
Türk dili tiribi için eıi olmayın 
bir İD<'İ, bir hazine, bir dünyadır. 

Bundan ıonra lcud•tkobilik , 
divanı lftğatı Tftrk , Dede korkut 
•• daha buna benzer bir çok ki· 
tablar ile Türk dilinin tarihii de· 
terleri ort•Ja atıldı • Lakin bun 
lar öyle bir çağda atıldı ki : biz 
Türkler o çağda aaltanahn uyuı
daraca içkisinin ıarhoılutu içinde 
bir ıeyden!dayplu dejildik • 

Enderun mektebinin Arabca 
ve Farsca11nı koyu koyu okadutu 
ve yazdıiı ıünlerde ( K6prülü 
otla Fuadın ) '' Türk mübeısirle
rl " aduu nrdiii bir kaç değerli 
tlir Jttitmiı ve dili sıdeleıtirme · 
je çalıımıı iıe de hunların bu ye 
•İIİfİ o zaman karanlık bir ölü g6 
zl kadar ııık vermedi . 

Bunlar ar111nda bu az TBrk 
eoc:uldınnın adlarını sayııdırmak 
borçdur : . 

1 - Tatavlalı Mubarremt .. 
( B11itD••e) 

2 - İıtaabulua alııı sıra11ndı 
( Taciiledeb ) 11hihi 

3 - ( Tilrkii basıti ) ain yazı
c111 Nıımidir . 

Bu iç tiirin yetiıtiği zaman

Zavallı Fıkiri o güuüo edebi. 
yatıua karıı da fakir , kendisi ve 

h•tti Padiıahın bile Türk olduğunu 
bilmeyecek kadar ııfil ... 

Cumhuriyet : 
Her yoldı olduğu gibi ( Dil 

yord•mında ) da eskilerin milyon · 
larca duyğusuzluklarıoı görerek 
olanca hızı ile ( Dil deyi§imini ) 
ele aldı . Şimdi Tllrk dilinin baş 
kı dillerde köklük ettiğini bildir
mek için size bir kıç tane örnek 
vermek ve davımızı bildirmek iİ 
bi bir istek karşısındıyım : 

1 - Elimize Ruscayı ılalım: 
Ruslar : Eve ( Dom ) derler . Biz 
buna ( dam ) deriz . 

2 - Biz ( Tekdir ) e az11r de
riz . Ruılar buna ( Aıart ) derler. 

Biz idare edenlere lehe deriz. 
Ruslar yaıayııı idare eden ekme
ie ( Lehe ) yahut ( Leba ) derler. 

3 - Azer Türkçeıinde büyük 
meydanların ıdı ( kıbık ) dır . 
Ruılar ala11l1rda sattıkları ıırab t 
tarın adına ( kabak ) derler . 

Rumcad•n öraek iıter misi · 
DİZ? 

1 - Runıl.r ( deniz lin •dm• 
( Y alo ) derler . Yalamık yalık 
kökünden bizde bu sahil mınası· 
na yalıdar . 

2 - Rnml•r yumu§ uşağını 
( arğat ) der . Bizde bu, ( ırğ•la
mı ) kökünden toprak kuıcı de · 
meldir . 

3-Rumlar annelerine( mama) 
dır • Türkçede ve en eski Türk · 
çede annenin bir ismi de ( mama) 
dır. 

4 - Rumlar( Yalan )ın adına 
( P1ema ) derler . Türkler bunu 
( Piı - Em ) diye fena bir il iç 
olarak tanırlar . 

Avrupa dillerinden örnekler : 

1 - Eski Tllrkçede ıuyun 
bir adı ( Sup ) dur . Avrupada 
bu kelime ( terbiye ) olarak d 
suyu oluyor • 

2 - Türkçede ( Abıama ) ke
limesi Avrupay• gidince yiae ken
di kökünden ( Abuna 1 ve ( Abu· 
noman ) oluyor . 

3 - Türkçenin ( Avlu kam) 
kelimesi Avrupada (Abluka) olu· 
yor . ( Atili ( Avlu - kam ) ku
manda11nı ve rdiii zaman hup 
ırabalar.i bir değirmi çizerek or· 
duyu içine alırlardı . ) Görllyo
ruz ki bo kelimenin bu gllakü ma
nası da bundan baıka bir ıey de · 
iildir . 

Size daha §aıılacak ve umul· 
mıyacak bir örnek vereyim : 

Amerika yerlileri bir dumanlı 
rteı yakarlar . Ve o ateıin doma. 
aındı el kuruturlar , Bir nevi bas· 
brma yaparlar . Bu ytkd ıklan 
ıtegio ve eti kuruttukları yerlerin 
adını ( Bokın ) derler . Bu keli · 
me Tllrkçeden aynlmıt ( boğan ) 
k6küode11 olmıdıiını iddia ede
cek var mıdır ? 

( Bıyoluk ) köyünde Hasan 
aia b•na bir kelime vermiıti : 
( Komblui ) manasını sordum : 
Dedi ki topluluk , çokluk , dol· 
tunluktur . Şimdi size ıoruyo· 
ram . Fransızca ( Komple ) keli
m eıinin kökü nedir ? 

Türkler ıizi kutlulayorum . 
Dünyaiun ilk tarihini kuran ve 
2ene ilk konuıın Türktür . Ya 
f&lln Türk ... 

Yalman Yalgın 

lardı ea ude bir dil dilfmana olan I' ll1llllllllllllllDımınu1111111Umıı1111ııır.ııııııınm-.....ııtı11111111' 
( ~akiri) TOrklüiü böyle tahkir ' bu gece nöbetçi 1 
edıyordu. 

Nedir"" bildin mi alemde Türkü Eczane 
Ola elinde küreği bapnda börkü. • 
Nı mttzheb bile' ne dinii diyanet 1 Oruzdıbak civarında I 
Yumoz . yihün ' ne abdcıtif ıahartı Merkez ecza nesidir 
Mueldir bunu elerler ehb mezheb 
Avam, ,oban, ıerrinclen $4klıyo r•rab ... I • 1 1 1 !Z llll!M-.Ul!!!llllllllllUUllalllUI--

Ttlrk &Sd 

Nazilli fabrikası 1 
Şeblr Dayakları Ruslar verdikleri maki-1 

nelere karşılık mal '~~~~~~~~~~~~~~~~--~~· 

aııı_.~~ıar Sünnet düğünü yapıldı. 
Kayseri bez kombinasının açıl -

ma töreninde bulunduktın sonra 
Rusyayı döaesı Sovyet heyeti aza

sından Türkstroy direktörü Zolo
tuyef burada kılmıştı . Dün An
karaya giden Zolotaryef, Nazilli
de kurulacak pamuklu mensucat ı 
fabrikasının makineleri için yıpı· 
lacnk mukavele h.kkında Ekono 
mi bakaolığile eon görüşmeleri 

yapacak tar. 

Yıldız parkında iki yüz çocuk 
büyük bir düğünle sünnet edildiler 

Nazilli fahrikasi, Kayseri kom
binasına yakın bllyüklükte olacak· 
tır. 

Müzakere edilmekte olan mali 
noktalar da bugünlerde sonı er
dirilerek mukavele Ankarat.fa im· 
zalanacaktır. Ruılar, makinelerin 
bedellerine kuıılık memleketi
mizden mal ılacaklardır . Açılın 
20 milyon Jiral&k kredi 20 aenede 
bu ıekilde ödeneceğinden her se 
ne bir milyon liralık emtia gön 
derilecektir. 

Yeni bir kömür made· 
nimiz işletilecek 

Kara ilioin Sara orman101, Gö
le ormanlarını baltadan kurtarmak 
maksadile Kofar kömür madeni · 
nin işletilmesi imkanları aranmak 
tadır. Türkofiıi ve maden genel 
direktörlüğü ba huıusta etütlere 
bışlam ışlardır. 

Asurilerin 
yerleştirilmesi 

- Birinci sayfadan arlan

miserliği . ar.ılDda mllz.kereler 
cereyaa ettitı söyltnmektedir . 

* * * 
- Sinadın Yemen Hariciye 

vekili Abdullahülemri imzasile 
Filistin ıazetelerine ıu telgraf gel 
miıtir : 

" İmam Haı.retlerinin sıbhab 
hakkında iaıe edilen kötü haber· 
lerin kat'iyen aslı yoktur . 

Efendimiz kemali sıbhıt ve 
afiyettedir . ,, 

- Şamdaki Rum Patrikhane· 
ıi « Mukaddes Meclisi • fevkali· 
de bir toplantı yaparak, Patrik 
haneyi taoımıyan LtJZkiye l\fıtra 
ni lbfanoe efendinin kıyaben mah. 
kemeaini yıpmıı ve hükmünü ilan 
etmittir . 

V~rilen hükme göre lbfan08 
efendinin ruhani rütbesi, MıtraD· 
hktan papaelıia tenzil edilerek 
malUlen manastırda ikamete me· 
mur edilmi~tir . 

Çocuk esirgeme kurumunun 
hazırladığı ılinnet düğünü ötey 
gün akşam 6zeri Y ıldtz parkı ada 
büyllk bir törenle ve kılabahk bir I 
seyirci kütlesi önünde yapılmııtır. 

Park daha sabahleyin bayrak 
ve dallaılı ıüslenmiı ve ortaya 
çadırlar kurulmuştu. 

Önceden adlarını yazdıran 
yOz elli ço<'uk, kurum tarafındın 
beyaz entarı, takye, doa ve ayık 
kablariyle geydirilmiıti. 

Bu yavrular bahçenin içinde 
öteye beriye koıub duruyorlardı. 
Bunlardan baıka elli çocuk tlıba 
eOonet edilmek üzerekuruma bış 
vurmuıtu. 

ikindiye doğru kalabalık git gide 
fnlalaşmagıı başlamıştı. Süel ban· 
do güzel havalar çalayor ve orta
lığa neıe dağıtıyordu. 

Akoıma doğru kalabalık o ka · 
dar çoğalmıştıki; yer bulmak imkanı 

yoktu. 
İkiyüz çocuk ıünnet ediliyor. 

bir kısmı orada bnlonan velileri · 

Kızılbaşlık 
duruşması 

Suçluların hepside 
beraat ettiler . 

Kızılbaşlık ayını yıpmıktan 
ıuçlu fabrikator 111 Şakir, Ab· 

durrahim Boğa oğlu , Cemil ve 
Sülaymanla arkadıılaranın Asliye 

ceza bak yerinde yapılmakta olan 
duruşmalara bitmiş ve suç ıabit 

olamadığından bPpisininde bera· 

atlarını karar veıilmiıtir. Bu 
yurddaşlara geçmiş olsun deriz. 

Devam saatları değişti 

Dünden itibaren hükfımtt da)
releriode devam saatleri şu su
retle değiştirilmiıtir : 

Öğleden önce 8,30 - 12 ve 
ötleden ıonn 13,30 - 17 ye ka. 
dardar . 

Hollandah geziciler 

Klan koio, Vilhelm Klarako 
in ve Fredirik M. F. Hopen ad-

larında iki kıdın ve bir erkek 
Hollandalı gezici lstanbuldaa ıeh 

rimize gelmişlerdir . 

Tarsus bataklıkları kurutuluyor 

Tarsus ovası yakında suya kavuşuyor. Silif

ke ve Ceyhan mahmuzları onanlacak .. 

Ta .. ıue ilçesi içindeki Aynaroz j 
ve Kerl huc.k bataklağıaın yrdi 
hia kUıur liralık sifon ve diğer 

itlerin bu gOn Mersinde ihalesi
nin yapılacağı ve Silifkenin sa 
büklümü yerinde önceden yıph· 
ralmıı olın mahmuz ve muhafaza 
duvarıaın onarma işi Oç bin kil· 
~ur lira kaışılığında yine Mersin 
de ihalesinin yapılacağı ve Cey
han ilçesi bölgesinde mevcut 

m111 için açılan kanalların temiz 
leme itine tahıis olunan makine 

devamlı surette çalıımakta ve ka · 
nallardan akan sularm serbest 0111· 

rak denize dökülmesini temin için 
her şey yapılmaktadır • 

Tarıuı ov&1ınan sulanması için 
ıçılmıı olan kanal üzerinde ya-

pılması l&zımgelen köprO , men· 
fez ve sifonların yapılmıııı iıi son 
bulmuş ve barajı ait proje ve di 

ne verilerek arabalarla evlerine 
gönderiliyordu. 

Diğer kııımlarıda çadarda ve 
çadırın dışında bazırlanmıı olan 
karyolalara yahrıhyordu. 

Gece muzikadan başka ince 
11z çalmış, bokkabızlık oyun

ları gütıteriJmi§' hav• fışenkleri 
atılmıı, zengin piyango çekılmiş 
ve aaat bir buçuğa kadar neşe i
çinde vakıt geçirilmiştir. 

Sünnet edilen çocuklara kurum 
tarafından para yardımınd"n baş· 
ka muhtelif .armağanlar verilmiı, 
bir gün önce akşam yemekleri ku· 
rum tarıfından•ve sünnet güoü ak
şamı yemekleri avukat Hüsnü 
tarafından yedirilmek& uretiyle 
yavrularımız ıeviodirilmişlerdir. 

Bundan haıka bir çok hımi 
yetli yurddışlarımız da kuruma 
çok kıymetli yardımlarda hulun· 
muşlardır. Bunlaıiu adları de ay 
rıca vızılıcıktır. 

Kurumun hu ıünnet düğünün 
de elde ettiği gayrı safi b11i1ıit 

dokuz yOz lirayı hulmuıtur. 

llbayımız iyileşti 

Hastılığı rı ı yazd ığımız İ lbayı· 
mız Tevfik Hadi Baysal, iyil .- ş
miş ve dün ödevi başına gelmiı · 

tir . 

Sel'in yapbğı zararlar 

Dağdan inen sellerin Hasan 
beiliyle Kanlı gtçit arasındaki 
jandarma karakoluyle köpıüyü 

kısmeaı bozduğu ve köprüoün sel 
kumları altında kaldığı ve nOfusca 
hiç bir zayiat olmadığı Oımaoiye 
ilçebayhğinden bildirilmiştir. 

ilimiz jandarma 
Komutanhfiı 

İlimiz jandarma Komutanlı· 
ğina atanan Giresun iki numrolu 
jandarma okulu Dir~ktörü Bin 
başı Necmi, şehrimize gelmiştir. 
Bu glio yeoi ödevioe haılıya

caktır • 
Eıki jandarma Komutanı Bin· 

başı Hikmet'ia nereye alındığı 
belli değildir . 

Kaynak suları bulunmıyor 

Hattın bozukluğu yüzünden 
Kayalık dljlen ve Ayran suları gel · 
mediğinden sut ıcılarda su bulun
mamaktadır . Bordao getirtilen 
Okçu suyu da şehrin ihtiyacına 

katı gelmemektedir . 

Savan hırsızı 

Sabıkalı hırsızlardan olup ge· 
nel güven göz altıoda bulunan 
Mustafa oğlu B•dagöz Süleyman, 
Dinkci Mahmut oğlu Kamilin, 
içınde bulgur balunın savanını 
çalıp kaçarken y•kalanmıştir. 

~~------··------------
Habeşistanda 
süel hazırlık 

-·-- Birinci say[ adan arlan -
lngiltere hilkônıeti, İngiltere 

ile halyanıo Afrikadaki menfaat· 
lerini uygun kılmak için iki mem· 
leketin el hirlıği ile ~alışmalarına 
dair İtalyan kabinesinden doğru

Spor: 

T. i. C. i. 
Çukurova bölge 

- lyontul 
Tenis şarnP 1' 

1 llJlf olSO 'f 
Geçen ay bat ı bölgesi 

C . 1. Çukurova F. al 111ıç1' 
ıampiyonluğu ~oD öt'. 
29/30 Pazd ff J ktri~ ~' 

· Adaoa e e dildi' ıonra yıne 111 e 
d dev• J 0 [ Tenis alanın a :Ad••..,• e 

Finale kal•D iodeP rr.t . 
hanıpor] ve Merı v• çiftte• 
İdmın Y urd~] tekkilde al•"' 
leri güzel bır ıe 
talar. are 60" 

Çekilen karıyı g l~i t 
ı c•ktı· ' b 

müsabaka y•P1 1 oııg••' . 
.. ğ etmen Mahnıut . .dlriıC• 
o ' l k bır~'. 
seçtiler. Kalaba ' ıoıitll• 
lesi maçları seyre ge\•dt· /. 

• . yuıa bal fi 
Birıncı o Jlı J 

dan Seyhaospord•O tterti' 
S J Çukurel, crilf''' aray ve • • ,e' 
Yurdundııt RatıP 
§ali çifti karıılattl· oasdt'.ı 

Güzel bir çar~ıfri .el•"' 
· scıl• 6 

Seyban~p?r te':3;6-4/ 
niıcılerını 2/6 
etliler. S ybl'tf" 

Boylelikle . e ,_pi1 
bölgemizin Teoıı f .. ·~ 

ıdu. ....• nu kazaornı§ 0 btf • 
İkinci oyun oDtıedl fi_. 

a b• ~tto>' tirahatian sonr . de bir J 
Saray'ın idareeın pO'cflll 

Adana Seyban•,o f 
kurelle Mersin ldıll d• ,ıd• 

. r•ııO 
Vilfret Şaııll 8 el O 

He iki taraft•. ~cıı ı 
r yırCl 

·· · Ve ıe •dtl 
gosterıyor. lk ıao•r., 
dan şiddetle a . '~ir t~" 

Bilhass• eıkı ki o,.0 

Çukurel bu ıefer 
kazanıyordu. . · beoil' 

Mersin t<-nisçıtı ,o 
18jdl ,fi• 

g~aç o!maııoa ·ı 0100•1 

yuıuıları ve ge~~erio" ~ 
katli bakışları ~ io d•~ 
ve gelecek ıeae ıç ·oi bP" 
lar aıösterebUcceiırdO· 
ketleriyle ıolatı~~ ,ı,idJ~ 

Oyunun gid•I J..-.. 
fın• eı::_. 

Çukurelin tara . ki•,,... 
ıiiıinin teoist~ ~'!ıdofd 
görgü ve biJgııı 

rü idi. 00co•" 
Oyunun 5011

• ci•İ J 
te•11 

Seyhan spor 
6

_ fi of 
6 3 - 6 3 - ·,i ,, 
b ··ı . t k telJI 1daJ• o gemız e 0 ı. 0111ıf 
ğuou dı • •11 ki" 

[Seyhan spo.rJ ttOi' f' 
gemiz tek ve çı 
luklarını kutlarıl· 

Sayhan delterıll~~ 
Miktarı 1"~ 
13000 Kilo ,_rr: 

' 8':;, 
• 

,.~,.
Si .A,1 
811~~ 

' yeoıli~ 
11 yeoıl•~ 
• • 
' 

mahmuzların onuma iti dahi Oçbin 
üçyüz kllsnr lira ile yaptırılmak 
llzere eksiltmıye çıkarılmış olrıp 
8 Birioci Te§rinde ihıleei ıchri 
mizde yapilacaktır . 

Tarsus hataklığıaıı karutul 

ğer kiğıtlat B.yıodır lak Bakanlı · 

ğıuda bulunmakta olup bunun da 

yakında eksiltmeye çıkarılacığı 

ve Lu suretle T.rsu~ ovuının da 
ıulamıa itine muvaffak olunacaktır, 

dan doğruya bir teklif ılmamıı r
tır . Böyle bir teklif alınmı§ olı.. 1 
hile İı gilizler bunu İtalya ile ulus 
lar sosye e,ıain üzerine aldığı me-

1 
&t lenia dııında ıayacaktır • ----



nüfus sayımımız Vilayet daimi encDmeninden : 
A•rl Slaema -Birinci sayfadan artan -

Pay11taki Hasuıt idarenin malı bulunan cinsi ve mevkilerile ıair 
evsafı a,ağıd.-1 yasılı dört parça, hape ve bahçelerin mülkiyetinin ~in 
para ile satılmasına temdiden tayin ve ilin olunan vnkıttaki ıürüleıa 
peyler haddi IAyik görülmemiş olduğundan pazarlıkla ihaleıti, 8-10-
935 salı günü aaat 10 na kadar uzatılmıttır. 

IDıntakalarıa umumi 
• IDabreç olarak ebem· 
i öğrenmek için, ıık aık 

laeticeleriae müracaat et· 
d1r . Ticaretin bir ıu-

91t sigortacı1ıAı , nllfuı 
lıri ıayesinde tee110ı e · 
tir . K11aca, zamanunıı 
llyımlar1, genel bıyatın 

111 ve zaruri m6esaeaele· 
•lmıılardır . Bu sayım · 

ltedilmiı olmHaydı, dev
tezam bir idare mıka· 

karaınıyacak, ticaret ale 
... kıymetli bir v111tadaa 

l»ulnnacaktı • 
• ııltanat zımanında her 
Dllfa11 itleri de ıavaanmış· 

ela yapılan ve ilmi 
dıyanmadıtı için zaten 

olan bir eayımdaa 11oara, 
Uzun teıbitine biç katkı· 

• Seneler ıeçti, nDfaaun 
baıtan baıa değiııirtn 

• mubaceretler ve türlO 
oldu . Buna rağmen es· 
o&faıumuza yazıp varlı 

haaılini yoklamai• lüzum 

buriyet, pmiaiain nerede 
a •e nereye gittiğini bil

llir lraptan gibi y•ıayımaz 
LirleriDi mB11bet bilgiye 
iıtin•t ettirebilmek, il 

~ilet aleminin ihtiyaç· 
C.Yıp verebilmek için lren· 

ı olan ene•j• i le nBfuı 
ele aldı. 
ip ilk itlerde• biri iıta . 

• izi dBzeltmek oldu. 
•n ıreıuluHI ıöbreti ol•• •a getirildi. Çahım•ıınıo 
dıbı ziyade geliıtiiini 
•ttijlni) timdi kı••açl• 
•üz lataıiıtik Genel ml
lcoruldu ve 1927 de mem 
de metodik ille gen•l aft 
ı yapıldı. 

ıUaıamazan 1928 deki 
tıı ltibari1le .inldHmı, 

lllealek 11hibl inamı, er 
kıdıaların nlıbeti ve daha 
•oktalar bıkkındı ilk de
k kıt'i bir fikir •ermiı 
1•YHDID, De rfiç ıartlar al 

-. ne kadar ıorlultlarla çar· 
Y•pıldıtını, hariçtekiler 
llyemezler. 

itte biç tecrllhı,miz yokta. 
l.iı uyım memuru ve bun 

·yecek laihlerce organı 
Ye yetiıtirmek lazımdı. 

lelcet büyllktll. Hallna ço-
-•ıbat ikametgilaı yoktu. 

erde bazı aoka ldara iıim 
.. .., ~••ler •amıralanmı· 

ıu111uz Haıındı ıöçebe 
• M iptidai tarzda baıı
llliibim bir yakOn totuyor· 

r IDimur lınna m•hıaı 
llleaia 9 anco maddeain-
111emar*ını•, çadırla· 

laun J•pmaıı mubte · 
•o kovaklın ziyaret 
9dea babnedilmeei bu 

llırakteriıtiktir) ayni ••
•inevwer ve uyımlıra 

4'etildi. 

111 manHıtu anlamamaaı 

lt•edi ale1lainde bir tedbir, 
,enı bır verıiye hazırlık 

~ le!elcld ederek yınbı beya 
talu.,IDHı tebllkui vardı. 

ba ıorluklaı yeaildi ve 
'ltaYıffılciyetle baıarılarak 

ı ,hakkında çok kıymetlı 
elde edildi. 

r altındı yapd•n bir 
bil ideal olamııdı. 
""- neticelerin, halklD 
01•ıJın bir ve1veeesinden 
llaalından mDtevellit bası 
Jl•hılariaın teairi ıl
•t olm111 pek mühte-

• 1927 oflfuı ayımı iıta· 

tiıtikleıindeki, hakikate yakın bo
lunmıl Hını ihtimal olmayan b.zı 
ıfadelerden anlıyabiliriz 

Bir miHI alalım: istatiıtiklere 
göre bizde bir yaıından kücilk 

351 bia erkek, 295 bia kız '"çocuk 
oluk bu yaıtaki erkelc çoculclarrn 
kızlara nisbeti 122-lOOgibidir. 

Bütiln memleketlerde doğum 
farda iki cioıiyetin niıb•ti aıağı 
yukarı 106-100 ai11betinde oldu 
ğundan biıim istıtis,iklerin bu 
ifadesi doiro olmaz. 

AaJaıılan ya kızlar erkek ola. 
rık gö11terilmi§, ya biç bildirilme· 
miı, yAbutd• erkekleria yaıı daha 
gllçülc beyan rdilmiıtir, 

Bu y•nlışltklar t.!ferruata, bel
ki de müohaairan Y•I baklundaki 
ifadelere taalluk etmek ve 11ayımın 
ıer.el kiymetini bozmamakla be
raber, n6fuıumuzun durumunu 
daha keıin bir surette teıbıt edi-
lebilmek için ikinci bir sayım 
yapmak lazımdı. 

Zaten nüfu11on muayyen bir 
•ndakı b•linia ihıiy•cı kifı olma. 
yup hareket ve temayillllaü dabi 
&ğreomek icıb edr r. 

Buaun için de sayımlar1 tek· 
rırlamı. ktın baıka çare yoktur. 

Tek bir aıyım, bizi bo hususta 
tenvir edemez. Nüfuaan hareketi
nin istikameti ancak muntazam 
fasılalarla ıayımlar tertip ederek 
bunları• neticelerini kaııılaıtır 
mak ıurttiyle 6ğrenilebilir. 

lıte hilkftmetimiz bu noktayı 
nızan itibarı alarak öo&mllzdeld 
teırıode ikinci bir sayım yapma 
t• karar vermiıtir. 

istekli olanların sözü geçen gün ve ıaaUa °lo yedi buçuk pey ak
çalarile daimi encümene müracaatları . 

Cinıi 

Muhammen 
kıymeti 

LiN Miktarı Bulunduğu yer 

Bahçe 1500 Payas 75 

Hane 100 • 200 

Portakal bahçesi 8000 • 450 

4000 • 150 

Hududu 

Doğusu : yol . Batısı : 
Ahmet . Poyrazı : yol . 
önü: Kırmızı Muttafanıo 
kayın babası Ali. 

DoğU11u : H. Muhas_,be 
arsası. Batısı : Ali çavuı 
o~lu Yusuf han~si ve 
avluau. Poyrazı : )'ol.önü 

Muhaiebei husoQ're bah-. 
c~sı . 

D - ısu : M H 
. 

sıyc 

b 
.... 

ı:ı-

'llŞ 

. si. p yol. 
v '1uhm1t 
nrs 1 Önı 
Do~usu : 
Batısı : Mu ı 

susiye hehç s > > razı : 

Ahmet Çopur Vü ıyta 

lbrahim bahçesi . önü 
yol. 591 5 

.... Resmiküşat -.. 
2 Teşrini evvel Çarşamba akşamı 

Doğ/as F airbanks- Nancicarro 
Tarafından oynanan : 

Mevsimin an gUzal fllml 

Istanbuldan geçerken 
ilaveten : 
Pata Jurnal En Yani DUnya 

5920 

• e erı 
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Ziraat bankası Adana Men-ıCayhan şarbayhOından ~~:re• ı 
sucat fabrikası direktörlQ· Hayvanla çekilir , el ıle işler , •- v- e-r,,...li__,,,, .. y_e_m-;"ı=ik-,.-- ----·ı-----1---------...ı 

ğOnden: hava~lumbe~va$~~1e IAğam - ı-~=~-M~T_o_h~u_m_ıu_k_,.~~~~~~:~::~~~~~~~~~~~~ 
Parke kaldırım ları temizler ( 750) Jira mnham- •---~~--:-------=--4....,~5 U BU BAT 

men bed~lll bir adet ( LAğam te- BuickJ K.ıbnı 
yapılacak mizleme makinesi ) bir Teşrini • " Yerli -4,50~,.----·ı-----1--------........ .-.....ı 

Taliplerin Ziraat Bınlr111 Ada- aani 935 sah ğüDii ıaat on beşte " Meoıane 
aı Memıucat fabrika11 direktör- Arpa 2.00 

pazarlıkla katr olarak satın alına· aeolya 
lftjllne müracaat e1lemeleri . uta 

5921 2-4-7 caktır . Satıcıların o göne kadar 
bizzat ve ya mektupla müracaat Delice 

Bu aa1ımın iaemi birincikin
dea daha bllyülrtftr. ÇOok& evvel· 
kinden daha ketin neticeler ve· 
rüp DÜfu11 darumamua daha 
dojru bir ıurette göıtcreceji iibi 
mukıyeaelerle nüfusamazan ialri
ıafının dahi teıbitioi mümkBn lu· 
lacaktır. 

uı yemi 
ederek ıartnamamizi istemeleri , Keten tohumu 

8 ıenedenbare nifuıumuz 
ne kadar artmııtır. 

l Kaaabaya ait suyun , 443 
Kadınlar erkeklerden yine metre uzonloğunda üstü kapalı 

fazla mıdır? N&fuıon ekonomi, beton kanaldan nakli için (20) gün 
Hkerlık, veludiyet bakımından en müddetle kapalı zarf usulü ile ek
ehemmiyetli kıımı olan 20-45 ıiltmeye konulmuştur . 
yaııadakıleria Disbeti yllk11elmiı 
midir? Okur yazarlar• faal ve 2 - Bedeli keıil ( 4594 ) lira 
mulek ... sahibi olanlaraa, niıbeti olup, iğreti akçası ( 412 ) liradır. 
8 sene evvele kıyasi• •Hıldır? 3 - Şartname ve keşifnameıi 

Mrılekleıia iaklumında bu istiyenltre parasız verilir . 
mOddet zarfında ae gibi değiıik· 4- ihalesi 16-10 _ 935 çar · 
likler olmuıtor? ıamha g linü saat 15 de belediye 

Meseli, ziraatta çalıtınlar azı · encümeninde ya\pılacaktır. Talipler 
lıp, aan•i ıle meıgol olanlar art- ihaleden bir saat evv .. ı 2490 nu-
mıı mıdır? maralı kanunun hükümlerine göre 

1935 11yım1 bunun gibi bir çok ıekJif mektuplarını eocümene ver· 
nolct.Jar hakkında bizi teavir ede- rmiş olmaları IAz ımdır. 
cek, hBkOmetimizin tedbirlerinia 5 - ihaleden on beş gün son· 
ve zımanin TUrk toplaluğanda raya kadar müteahhit kııtr temi-
yaptıia taha•vlllerin genıel bir net vermeği ve mukaveleye bağ-
pilioçoıunu çizmemize imkl• lamıRa mecburdur 5()() 1 
verecrktir. 27 29-2-5 

Sayımın muvaffak olabilmeai 
için devletçe Jizımıelen bütln 
tedbirler alınmııhr. ildn 

satııan ıartlarına bildirmeleri ve 
kataloğlarıoı yollamaları ve yüıde 

yedi buçuk PA.Y ttkç,.larile birlikte 
mezktlr tarlb\e Ceyhan belediye 

salonunda hazır bolunmaıarı ilin 
olunur . 5906 

28-2-6-10 

ltllıa asllyl llklk 'dlllndaa 
ıo. 219 
Adana'nın bıbi Tanuı mahal· 

leaiaden 22 numaralı hanede otu· 
ran çoban maaa oif a Memedia 
m&ddea aleyh haned•n mahalle
ıinden Ali oğlu M"mtt aleyhioe 
açhiı taehihi ka1t davaıınıa cari 
mubakeme11inde mflddea aleyhin 
ikametgibı: meçhul olduğundan 
dav•tiyenin ilioen tehlitne •e ma· 
bakemenin 11-11-935 tuibine 
mi11dif pazartesi ıüaü aaat 9 za 
tat.lnaa kırar •erilmiı veya bir 
vekili g&ndermesi tebeğat •ak•· 
mana kaim olmak Bzere keyfiyet 
ilin olaaur. 1-10-935 

5918 Bllten, ıaaller ve tılimatna· 
meler çok iyi bir ıurette hazır · 
laam f , Avrupadaa gftirilen bir 
azmaa bunlarda değiıtirilecek 
bir nokta bulamamııtır. 

Gece bekçiliği İçin münasıp bir Adana 3 üncO icra mamurtu"undan: 
adam arıyoruz . istekli olan mat- ıi 

Asıl ııyı'Dda yaalııltklara mey
dan vermemek içia, bir çok yer· 
lerde tecıilbe sayımları yapımıı 
tır. Fakt hlltüo bu eın" kler, H 

yım memurları &dewleriai iyi yap 
mazlar, balk yereiz bir korku ve
yahut ihmal yüzüadea doiru ce
vaplar vermeue, boıa rum~te 
mab~ômdur. 

Buodan dolayı bu muazzam 
iıde ea büyük meıuliyet, halkın 
b"zzat kendiıine ve bılha1111 mi· 
nevv~rlerimize dOıer. 

baamııa nıüracaat etmeleri. 

tayım memurluğu vnildiği tak
dirde, bu ıerefli ite dört ~ile aa
rılmalı ve memurluk yapsıalar, 
yapm.eınlar hepai, sayımın mahi 
yetini aalamıyaDlara bu buıuıta 
tt'nvir etme Udir ler. 

Halka anlatmak lazımdır ki, 
ıoil varakaları' iatatistik idareai 
tarefıad•n itlenilir itlrnilmez 
imha tdilmektedir· Korku ve te
liıa hiç bir mahal yoktur. Veıve 
1e yüzilodea yanbı cevap veren· 
ler, bem krndilerinia, hem de 
yurdumuzu• meofaatlarına k•rıı 
barekt t etmektedirler. 

MOflis ı muk ve rı 
at Türk 

yağ

aiı 

i3 çikalıl , vcut 
ve eh r eğerin 

tabu ı heş tarıada 

p use çer: r oın 7 -935 ta-
rihinde nıusıdıf p ı gOnD 
saat 15 den 17 ye k b rinci 
artırması yepılıcağı alıcı 

olRnlarıa muayyen gü v saatte 
mezkftr fabrikada hazır bulun• 
cak memura müracaat etmeleri 
ilin olunur. 5917 

!....-..ıı-Paranı /....-~ 

1 10,87,5 
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.... sauL 
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_ Simit " 
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Liverpul Telgraflan 
l / 10 / 1935 

Nevyork 10 46 

Kambi70 ve Para 
ı Baokaeıadaa aham 

Yazllll ılDe•ada 
bu akşam 

Saat 8 buçuktan itibaren ba9lar 

Enfes bir musiki, çok giizel şark•lar büyük muıikı 
hayatına a•t şimdiye kadar yapılan lılmlerin en güz 
tıımiyacağıı ız b'r fov lıl l l kt yap l biıyuk 

ı. • am 'll b ı akıam baıla 
ı oll rJe : \ ı a oper ısı l n uga ıy si ( reo Ayıinger) ft 

lunger şahes r unut lıı az y ratıcısı ( Po R hter) Almuoa 

Gelecek fılm : 
Geçen sene İstanbula g l rek Saray sinem11ında v~rd~ ~ 

de umumun takdırıni kazanmış olan büyük t ttnor C Jozel Şiliilj 
terildigi her yerde alkışlarla karıılanan en yukıek eseri : 

D~yayı d.,.....f&~ 
5919 

Kanuna göre, allfnıumazda 
okur yez.r olaDl.,ın hepıi ı•yım 
memurluğa yapmakla m&kelleftir 
ler. MllneYver !erimiz keodilerin• 

Not: lltati8dk u- lllffıl. ....... ..,.. ...... 1 
Bo.ş yere harca~a ve har- ı 
cıyacaksan yerli mata al 1 o sa ta cı .... ____ ... _______________ .. __ 

• 



5370 125 

çııteban kaplıcası 
Eğer Romatizma, siyatik, karaciğer ve böbrek kumları mesane taş-

1 
ları ağrılarına muztaripseniz vakıt geçirmeden Çifte han 
kaplıcasına koşunuz. 

Bir çok deri haetalıklarına, muannit ekzemalara şifa verir. 

Çifte han kaplıcasına 
Sediye ile geleıı bir çok kötürümler yürüyerek dönmüşlerdir • Her 

ne kadar fennen kabili izah değilse <le senelerce gebe olmamış bazı 

adınların 15-20 günlük banyodan sonra hamile kaldıkları görül. 
müıtür . 

Çifte han ko.plıcasının 
Radyo aktifitesi dünyada mevcut bütün kaıJıcalardan dtlha yük

sektir • 

Çiftehan kaplıcasında 
Misafirlerimizin her dürlü ihtiyaçları düşünülerek lokantamızda te

miz yemek yapılmaktadır. Furunu, bakkaliyesi, gazinosu, kasabı, ber-
beri vardır. Fiatlar çok ucuzdur. 87 

Tiren Ucretlerl yar1 yarıya tenzilithdn. 5512 _____________________________________ , __________ __ 

On bir yıllık biçki yurdunda ka
yitlere 
sahibi 

başlanmıştır. Bu kerre yurt 
• 

lsta11buldaki incelemesin -
den sonra iki aylık bir çok ye· 
niliklerle gelmiştir. 

Çok malümat için Bebekli kilise 
sokağında Refika Recebin yur
duna uğranması . 

..-------------·----------------------------------
Doktor operatör Noman Bedri 

Doğum ve kadın hastahkları birinci sınıf 

mütehassısı 

Eski Tıp fakültesi muallim muavinlerinden 
Hastaları her gün 9 dan beşe kadar Bazar başı Nurinin evi karşısında 

hususi muayenehanesinde kabul eder 5698 

28-30 

D. demiryolları işletmesi ilanları 
Kapalı zartla eksiltmeye konup istekli çıkmıyon AşAğıda mahol , 

miktar ve muhammPn bedel ile muvakkat teminatı yaz ı lı iki yerdAki 
Balastın ihzar ve teslimi ayrı ayrı kopalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

Eksiltme 7- I0-935 pazartesi günü saat 10-30 da A<lanada ış
letme müfottişliğinde yapılacaktır. 

Şartname ve mukavelename projesi Adanado işlctmo mülcttişliğindo 
ve Fevzipoşadn şube şefliğinden parasız alınehilir . 

isteklilerin 2490 No lu kanun mucibi ve şartnawede yazılı istenilen 
vesaik ve veznemize nakten yatırılıp alınacak teminat makbuzu veya 
banka teminat mektubu ve fiet tekliflerini havi zarflarını eksiltme sıı
atinden bir saat önceye kadar Adanada işletme müfettişliğıne makbuz 
kartılığı vermeleri ve posta ile gönderilecek mektupların <la ayni sa· 
atte bulundurulmaları v~ eksiltme saatinde de teklif sahiplorinin işlet-

mede hazır bulunmaları. 

Kilometre Yeri 
421.000 Ceyhan 

58.000 Eloğlu-Narlı 

Miktarı 

3300 
4000 

Muhammen 
{iat 
120 
120 

5895 

Teminat 
297 L. 
360 " 

Müddet 
3 Ay 

4 
" 

25-29-2-5 

( Ttlrk S~d ) 
- ---~ -

Seyhan defterdarlığından : 
Vergisi Dükkanın bulunduğu 

el 2 

Mükellefin 

2 birinci ıc,r_ln 

lbb8ro• 
~O· 

İcmali Kazanç Buhran Zam Senesi Mahalle Sokak Kapı No. Tarh No. İsmi Sanatı 121~ 18 97 16 50 00 2 47 932 Hankurbu Pamukpnzorı 144 35 Mehmet Ali o. Ali Kı>mürcii ıı'3İ 
7 20 7 20 932 Yeni istasyon Yeni istasyon 29 ,\lehmct o. Rıza Aşçı ustası 
7 20 7 20 932 ,, • 30 Salim o. Hasan korson 2/32 

7 20 7 20 932 ,, • 31 Mehmet o İbrahim » 5/40 
77 62 67 50 10 l 2 932 DöQeme Bahikyan 75 Galibin bacAnağı Yunus Aşçı 6145 

'$ 01A i'i'9Z8 6/4 165 165 933 Mermerli Cami atik 55 Mustafa o. Ahmet Miktat Domır 0 

15 53 13 50 2 3 933 Hankurbu Yeni istasyon 27 95 Kerim o. lsmoil Hakkı Terzi 6~ ~ 
l O 35 9 l 35 933 Bur malt Hacı Bayram 12 24 Süleyman o. A 1i Demirci 8/1 1 ' 
3:1 27 28 37 4 90 934 Mermerli Melek gırmez 6 65 Mustufa o. lbrahim Berber 7/35 ~ 
l 1 90 8 63 1 98 1 29 934 » Camii atik 4/5 85 Hafız zade Hüseyin Kolooyac~ 1/51 ô'ı 
20 J 2 14 58 3 35 2 19 934 Kuruköprü P. paznrı 69/I 80 Emin o. Kasım Kahvecı 7'1f.J 

6 46 4 68 l 8 70 934 ,, ,, 165 83 Mustofıı o. Mehme\ marangoz 7162 

1 O 16 7 29 1 b8 9 934 ,, ,, 5 85 Mustafa o. l\hhmet Kebapçı 'Jf/3 

36 30 6 934 Hankurbu • 98 l 4 Abdull11h o. Mehmet ve Ş. Yorgancı ı2J807 a11 

6 24 5 20 1 4 934 » • 2 l 2 163 İbrahim o. Şov ki Arpacı ~ 
9 7 50 1 50 934 » ,) 98 184 Abdullnh o. Mehmet ve Ş. Yoı ganc•. 7J8l 

12 7 8 75 2 1 J 31 934 ,, Yeni istasyon 17 195 Hakim o. Aziz Pisikletc~ 7/82 

J l 50 8 33 1 92 1 25 934 • .. 27 196 llüseyin o. Hüsnü Pisikletcı 1f85 
5 l 7 3 75 86 56 934 » • 85 200 Mehmet o. Mevltlt Yorgancı 4/51 

9 7 50 1 50 934 Döşeme Şakir paşa 265 14 Hacı Mehmet o. ~lohmet Kapan~ı 815! 
28 80 24 4 80 934 • Alaybey 26 85 Madam Mıılvestro Tarzı 8151 

4 62 3 35 77 50 934 Şabaniye Köprü 209 3 Mehmet Naci Kemd Çinkoğraf 8138 
8 63 6 25 1 44 94 935 Mermerli Siptilli 6 109 Mustafa o. Mehmet Konduracı 'J,142 

3 92 3 27 65 935 Kuru köprü P. Pazarı 133 37 Mehmet o.Yusuf Saatçı 7$ 
3 12 2 60 52 935 Döşeme Haııanbey 23 65 Ali o Hakkı 11akkal 3'76 

1 86 J 55 31 935 Haokurbu Yeni istasyon 87 98 Mevlilt o. Hasan Yorgancı ft 

932, 933, 934 Seneleri kazanç vergisi mükellefierlodeo olup ikametg4h adreslere meçhul bulunan ioimlerile sanat ve vergi mik::ı:: kf• , 
1 

sair mol6.matı yukarıda yıızılı 26 mükellefe tehliğat yapılamamış olduğundan tebliğ yerine kaim olmak üzere hukuku usul mubake 

nununun tobJiğat faslı ahkıtmına tevfikan keyfiyet iJAn olunur. 5916 
/ 

--------------------·-----------------
Dörtyol şarbaylığından : 

1- Belediyemizce iki bin nü
fuslu belediyelere ait inşa edilecek 
sıhhi oıezbeha kapalı zarfla ek
siJtmeye konulmuştur. 

2 - Bedeli keşif ( 4457 ) lira 
(56) kuruş olup. iğreti akçası(334) 
liradır. K~il ve şArtnamesi istiyen· ! 
lere parasız verilir. ı 

3- ihalesi 25-10-935 cuma 
günü sut 15 de belediye encüme · 
ninde yapılacaktır. Talipfor ihale
den bir saat evvel 2490 numaralı 
kanunun hükümlerine göre teklif 
mektuplarını encümene vermiş ol
maları IAzımdır • 

4 - ihaleden on beş gün içinde 
müteahhit kaU teminat vermeğe ve 
mukaveJeyi tastik ettirmeğe mec · 
burdur. 5902 27-29-2-5 

Doktor Reşat 

~hmleket hastanesi kulak, bu 
run, boğnz mütehassısı Almanya 
nın Berlin-Laypzig Üniversite
leri seririyatından mezun. 

llcrnovi kulak, huğaz, burun 
ameliyatı yapılır. 

Adres : Abidin paş9. caddesindı
Doktor Nacinin tedavihnnesı Cİ · 

varında köşe başında . 
9591 27-30 _____ _, 

Çif çi fabrikası direktörlülünden: 
5 rreşrini evvel 935 tarihinJ1:3n 

itibaren fohrikamız yerli koza işli 
yeceğinden anbarımızda Mısır çi · 
ğıdi bulunan saygılı müşter•lerimiz 
mezkür tarihe kadar çiğitlerini 

kaldırmalarını dileriz . Aksi tak 
tirde Mısır çiğitleri yerine yerli 
çiğit verilecı:ıği ve bu hususta hiç 
bir mesul ıyet ko.bul edemiyeceği

mizi ilAn eyleriz.5914 J-2 

Adana erkek öğretmen okulu dlrek
törlülünden : 

'!" 
"r J" ,·,·~-. 

·~ ....... ! ··.;ti 
- ..... • ' ~:r~~. 
- ... • ·.,."!', '.~· 

,. ·-: .. . 
.. ~,.-.?i.. 

Okulumuz talebesi için 250 ta
kım elbisenin dikiş ve 700 metre 
kumaş 18 EylOl 935 tarihinden 
itibaren 20 gün müddetle müna
kasaya konmuştur . Nümuneleri 
görmek ve şeraiti anlamak istiyen· 
lerin her gün okul idaresine ve ---------------------------------------

ihale günü olan 7-1 inci Teşrin pa· 
zartesi günü de saat 9 da teminat
ları ile birlikte kültür direktörlü-
ğünde toplanacak komisyona baş 
vurmaları bHdirilir.5860 

18-23-28-3 
• 
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Adanı Türk 


