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c.._ Niğde saylavt 
~ı turiyet Halk Partisi Ku
~Jd 1111Y•ı Perş~nhe günü 
~ 4t.t& '1c toplandı. Bu Kurul 
,.~ o.o Özlü, anlamlı ve 
~k a· hır söyleviyle açıldı. 
~ ı.11 dder. bu söyle\TiyJe Par· 
' lid~t ~~1 ııleri anlattı. Par· 
1ııı... ICS.t ~· yeni yolu ve ama· 
~,.,, ,e '.!~•· Partinin siyasal, 
~ )tl~ 0 Orıomık prensipleriui 
L. leti~~k Uzdillikile belirtti. 
~ te aöylev kurultıya öl
ı~l'ttd~oÔunçıuz öıüaç ve in 
t~:· Yle ki, aradan gün

o g& balde bili bu bütü-
lttıar t'e. i~sına inan, güven 
~ . taırı altındayız. 

tt,?•rıbet Halk Partiıi ne 
, Unu biz de kendi 

ÖQ IOralım. Faluıt bu sor-
ı.. te : de i hafızamızı yoklı · 
~O Çın le bakahm. 
'e ldı~~nlyı lmparatorluğuq
~ · ıluk, bakımsız bir bi; :ılılulc içiade çırpının 

~ 
aı uı degil mi? Ulusal 
ıc.ı...'•rmıydı? Egemeoli

-.:f• Jıl,· 1tnırydı? Ve oihıyet 
~ bt, ~\••ıadan siliomiye ka

lçill b' dtğil miydik? Bir 
,, le 11 durumdan daha 

...... -L. ~ 1'1nlık ne olabilirdi? 

~"~~k Yalnız siyaııa) de
~._ı;. 1 ve finansal ege-
~-~~ aahibiz. Soysal 
... ~dlr Dokonomik:i§lerimiz 

ttltı~l 11 siyasamız ulusu
~ ae...111 •r 8t11ında 1&ygı ve 

~"'tt etınektir. 
~ lbız hüyBk devrimler 

laa..~' ~nden güne ilerlet 
~ 1 •ada bııardığımız 

' ~ıların kHkançhk· 
~~ Jıl '. çekmektedir. 
~ ol önce nyuıukluğun 

"i.11a d~rıl gösterilen ve 
lntıye Çağrılan Oımanh 

L-.q Q " 1 ~erinde bugün 
t:" ol r Yetı öı Türklüğün 
l:"tt •rık görulüyor. 

•e b:n~at~ık istediğimiz 
hti,Uigubku bulunuş göz 
,ita Ya rıe C~mhuriyet Halk 

ş_ a.'!' ,:1t•ğı ıılerin yüceli· 
.t .._L . 8fılır • 
~ b UClliit• 

it ç k Yabancı uluslar· 
4~itn ° partiler kendi 
'-t•d 

1 L~rırlı oluyorlar. 
"""''la~ ıç bir parti Halk 

llalld: . uluıuna mıddig 
t • 8 kı yararlığı göste· 
dtk:ı Urıı da sebeb ha§ 

bl:te , P•rtiler yurd ası· 
ta:_ "l11d' ~ın~.f asiğide gü 
f~"' b:ll Otürüdürki bu 
"taı.~•rı ~1•. oldukıarı dok 

-"""'lırı ıçınde Y• Hğ ya 
~le 111 lcapdarık bir 

•tbeİ, · Bu da iç yurdda 
• olur 
•i . . 

~llrta 11
• yurdu kurta-

9'.a 'lt, do rıc~oın yuıda çok 
Lırt.""'-•~ ~11!1tiı ve görüşle 

• '"d~Çt~ .. ~urduğu bir 
~ Son 11 0tuıildürki ta
._ ~. gö~~ ~nti sınıf , 
""-hfıtGnt"~ırııyerek ulusal 
~l--••ın~ il amıç bilir 

ta_ laıeıin da Yurdun, ulu
~l~ta11 e \'ermiştir . Halk 

·~6 •l1r do~d_uğu için in 
, lii,,u' }'ontiuü on:ı ve 
, ~1•1 1,.., Qourı derdlerine 

1~ 1 i Uydurur . Halk 
~ "' L > rJe <J 'tl "'•pı) e sol fikir 
t . l'OlıJa rn~y ~rak ulusa ,.n 

Yurur uluscu bir ... ~ 
L ''-~ t lı it 
ltt 'h ~ d•liıesile Halk 
~G b,h " •r •§siz ve sa 

k rnıışt,r J> l ı ) l1 rı1 t · "'r t ı bu 
'I c'1tda \ı •yınrlnn p ·ni 
~-~ , by;

1
ktan :§ direk· 

~i Ol•n · •hacak ve çok 
~- ı:111llı\ı Progr11m le şl.ilı 
~ "'lG ııa 'ı . l 

~t111 ,il , d ıç:n )Ugüu 
hı, .. ha emıo ve ___ .... .,._ .... '-ı •y 
ıyıı v Yar•tacaktı r . 

e ou• beğlao· 

ADANA GüNLUK GAZETE 

16 Yıl Önce bugün, Atatürk 
Samsuna ayak basmıştı •• 

Bundan tam 16 yıl önce 
Atatürk, yurdu kurtarmak, onu 
düştüğü uçurumdan yeni hayat 
ışıklanyle bezenmiş bir vnrlığa 
kavuşturmak için bugün· Sam
suoa çıkıyordu 

Bindiği vapurnn arkasın 
dan İngiliz gemileri koşmuş, 
büyük kurlarıcıyı çok sevdiği 

ulusundan uzaklaştarmak çare
lerine b8Ş vurmuştu. Tanrr, 
Türk ulusunu yaşatmak için 
gönderdiği bu değerli oğlunu 
yabançıların eline dü~mekten 
korudu. 

Atatürk, Samsuna ayak 
bastığı zamarı yurdun en gli
zel köşelerine yabancılar çık
mıılardı. 

lngilizter Cenupta Musul, 
Urfa, Mardio ve İskendcauıu, Samswıda/. l A la lıirk heykeli 
Şimalde Samsun ve Merzifoou, 1 dan kurtulncağıoı ummuyordu . 
boğazları, li'ransnl.ı r, Cenupta İngi l iz ve Amerika mandası isti · 
Adaua, Mersin, Osmaniye, Dört- yenlerle de birlik değildi . Birlik 
yol ve Maraşı, şimalde Zonguldak olmak , toplu bulunmak ve Lu · 
ve Bandırmayı, Boğazları, İtal nunla yabaocıları ana yurdundan 
yanlar, Antalya, Söke, Mekti, koğmak . işte Atatürk , Samsunda 
Konya ve Eskişelıiri, Boğazları bu doğıu amacı yurtdaşlara duyur 
almışlardı. Yunanlılar da 15 mı. du : Ya istiklal , ya ölüm 1 dedi. 

yısta İzmire ayak busmışlardı. Ôtedenberi köle olmamış, başka· 
Yurtdaşlar, kendi memleket· larının boyunduruğuna girmemiş 

leıini korumak için bir çok ku- olan Türk ulusu büyilk Atanın 
romlar yapmışlardı. Ne kadar çok yerinde olan hu sözünün et· 
yazık ki lstanbulda vabancılarla 

J rafında toplandı . 
dbirliği yapan Padişah ve hüku- Ç k k 1 ki ·· 1 d ob n o aran ı ı guo er e ç a 
met ve bunlarla çalıımayı kabul 

yıldızı olarak doğan Atatiirk son 
eden yurt sevgisinden uzak soy· 
suzlar da vardı. radan bir güoeı oldu . Karanlıkla 

Yurdun her köıesinde böyle rı yırlh . Yabancıları koğdu ve 
kurumların düşünceli ğnnler ya· hala başkalarının elinde ezilmek-

ıadığı bir sırada Atatürk Samsan· te ve bunalmakta olan uluslara 
da bir çoban yddızı gibi doğdu.O, kurtuluı yolunu gösterdi . 
Böyle ayra ayrı kurtuluş savaşları Ne mutlu bizlere ki Atatürk-
hazarlam akla yurdun yabancılar· ten geldik ve Atatürke gidiyoruz! 

Her gün beş söz 
Anadolu ajansı dil sosyetesinin 

güzel bir kararanı ulaştırdı • 
Klavuz komisyonu gazetelere 

her gün beş öz Türkçe söz vert
cek, gazeteciler:de bunlrrı kulla · 
narak balkı ahştıracaklardır . 

Geçen gün ( diller lugat ki· 
taplarmdan ziyade ekzersizlerle 
öğrenilir) demiştık . Dileğimiz 

böyleceıı yerini bulmuş oluyor . 
Yözgan arkadaşlarımız gibi 

okurlarımızın da bu kelimelerin 
artık rski Osmanlıcasını kullanma 
malarını dileriz : 

,- ÖZTÜRKÇE 

-1-
1 - Hakim ( Souveraine ) 

Egemen . 

., 

Hakimiyet - Egemenlik 
Misal : Hakimiyet Mill:;tin· 
dir Egemenlik Ulusundur . 

2-Müstakil - Erkin , Ba
ğınsız . 
İstiklal - Erkinlik , Bağın
sızlık . 
Misal : l - Biz müstekil bir 
milletin çocuklarıyız . - Piz 
erkin bir uluıun çocuklara 
yız . 
istiklal mücadelesi - Ergin· 
lik savaşı . 
2 - Müıtakil mebuslar -
Bağıosız .Saylavlar . 
Tilr ki yede mahkemeler mtlı· 
tekildir - Türkiyede Hak· 
yerleı i Bağınıızdır . 

3 - Sanayi - Endüstri 
Sınai - Endllstriel 

4-Hür ( T. Kö. ) - Özgen 
Hllrriyet ( T. Kö.) Ôzgenlik. 

5-Serbeıt - Özgür 
Miıal : Serbest mıntaka -
ÔzgürJ bölge 

Şükrü Kaya iç siyasamızı anlattı 
C'--
Parti kurultayında yol vergisi, toprak, çarşaf ve peçe, Jandar
ma işleri üzerine içişleri bakanının söylediği sözler alkışlandı 

Ankara: 11 (AA) - C . H. 
partisi kurultayı dün öğleden ön· 
ce ve sonra yaptığı iki toplantıda 
dilekler komisyonu raporu üzerine 
alakadar bakaaların izahatını ve 
kurultay üyelerinin mutalialorını 
dinlemişti . Kurultayın toplantısı 
nın ıon cephelerini işgal edP.a bu 
görOşmelerde ıç iıleri bakanı Şük 
rü Kayının kendi bak3alığına ait 
meseleler hükumetimizin iç 11iya-
11sının ana hatlarını anlatan be 
yanatını dün bildirmiştik . 

İç işleri bakanımızın bu be
yanatından sonra söz alan bezı 

üyeler dilek komisyonu raporunda 

~----------··------~---
temas edilmtmiş bazı meselelerle 
iç işleri bakanlığınan alakadar bu· 
lun<luğu bazı işler üzerinde dü 
ıOncelerini ıöylemitler ve arada 
fubuı , çar~af ve peçe , yol vergi 
si ve toprak işleri hakkıoda soru 
lar sormuılardır . 

Bublara kartı iç işleri Lakanı· 
mız ıu kartılrğı vermiştir : 

Çarşaf ve peçe meselesi içti 
mai hayatta bunun yeri ne idı . 
Bugün ne haldedir . Biraz maziye 
bakacak olursak bu meself'nin ne 
kadar küçük ve huzurunuzda mü· 
zekere etmek değerinde olmadı · 
ğıoı derhal anlarız . Kurultay 

memleketin bayati meselelerine 
tealluk eden büyük işleri görmek 
onları eileriade tutan mesul adalm
ları sorguya çekerek ne yaptıkla
rını bilmek anlamak için toplan· 
mı§hr • Yoksa ıiyah bir mendil 
parçasını çıkartalım mı çıkartmı

yalım mı diye mllnakata etmek 
için değil Türk inkılabında yapil 
mış ve yapılacak işler huzurunuz11 
arzedilmelctedir . Eğe"r çarıaf ve 
peçe iti de bir mesele olsaydı hu 
büyük inkılabı yapan bunun da 
proğramına koyar ve sizden lazım 
gelen kararı alırdı . Halbuki bir 

- Gerisi ikinci flrtlkle -

Dördüncü kurultay kapanmadan önce 

Toplantılardan bir köşe ve çel/ saylauı Ferit C r.ldl JGıiuen'ln bir sorum ıizerine izalıai verişi 

• •• Atatürk 
16 yıl önce bogün yaslı Ana· 

doluy11 bir çoban yaldızı gibi doğ· 

1 muıtu . 
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• • • Büyük şaır ıçın 

Cuma günü Halkevi salonunda Ziyapaşa 
ihtifali yapıldı ve mezarına çelenk kondu 

Ziya paşa ve mezarı 

Büyük şair Ziya (Pata) için 
Halkevi salonunda cuma güntı bir 
ihtifal yapılmışhr . İhtifale saat 
on dört buçqkta başlanmış, Öb

ce Hadi Okan ~airin heyatı ve e

serleri hakkında yirmi dakika ka
dar süren bir söylev ıöylemiı, 
Erkek Lisesinden iki talebe ta
rafından da zafername ve terkibi 

bendinden bazı parçalar okun
muıtur . 

Bundan ıonra hep birden f8l
rin Ulucımi mezarlığındaki kabri 
ziyaret edilmit , Halkevlmizia laa
zırlattığı çelenk konulmuı ve bu-
rada da muallim Necmeddin Ne
cip tarafından bir hitabe okaaa
rak ıhtifale ıon verilmiıtir . 

C. H. partisi nasıl doğdu ? 
Kara günlerin korkunç zorluklarını yene· 
rek yenı devletimizi kuran bu ana ~urum, 
bir sıra inkılapiarla ulusumuzu yükseltiyor 

-11-

Yirminci asırda Milli istikll· 
lin Milli sanayie dıyaadığı bir 
hakikat oldu. Buna dayanmıyan 
memleketlerin yarı müstemleke, 
yarı mahkum vaziyete dDıtüiü 
görüldü. 

Milli sanayi, milli istilclilin 
dayandığı en kuvvetli temeller
den biridir. Bunu takdir eden 

(Türkiye iktisat lcoagreai) bazı uae
Jar tesbit eyledi. 

1 - Sanayii tCf9İk kanunla
rmın biran evvel çıkarılması ve 
gümrük tarife kanuDlarının milli 
sanıyiin inkitaf ı uğrunda ku,vet
lendirilmesi. 

:!-Kara ve deniz nakliyeciliğin· 
de yeı li malların a1gari kcretle 
taıınması. 

Yazan : Ômer Kemal Ağar 

3 -Sı•a1icilere kredi temhd. 
(Sanayi bankaları) 

4 - Sanayi tedri11tınıa tak· 
viyeıi. 

Bu dilekler yerine getlrllmit
tir. Teıviki ear.ayi kanunu 1927 
tılında çıktı. Mevcut fabrikaların 
eayı11 470 idi. 19'27 den 1931 e 
ldadu açılan fRbrikalann uyuı 
2400 zü buldu. Bugün bu mikdar 
biraz daha artmqtır. Fabrikala
rın sayııi arttığı gibi bnlarda 
çalııanların sayııı da ya11m mil· 
yona yakla§mıştır. Tflrkiye bir 
B1nayi m•mleketi olmağa dotm 
gidiyor. ~ i 

Madenlerimizin iıletilmeahıi 
temin için tedbirler elındı . Or· 
- Gerisi ikinci (lrtlkdt -

Arap gençlerinin kongresi 

Filistindeki İngiliz bilyük komiseri 
Suriyeyi ziyaret etti . 

Hükıimetirı çtfçilere ziya
{ elleri : 

Akka : 8 (Hususi muhabirimiz· 
den) 

Fil ı.; in bü"kfımcti (a .. r sene 
Akkadtt ha) vıırı Jaıı brslc:mc \'e 
zirat- l tecrüb ... leri ç fiğinde mü 
keli f b"r yeo.ek ziy fcti v ;: ~o;ıe~r 
ıtiy ıt rdi m'ştir . Z iy .. fet - Fılıs 
tinin b .. r tı'ı r afıudan hüyük mik 
taıda A·np ve- Yahudi çifcilni 
ç ıı ğuır ve büyük biikfır~el me· 
murlıuile ft>vkrılide lrnmuer bu· 
lutınr . Hükfımı tin ·•Çifçi günü 
ihtifalı,, adını verdiği im ziyafet 
luin dördüoclisiinü Akkade ge 
çeo paurıesi günü verdi . Komi 
ser, bükuındin ziı ai f«111iyeti ü 
z :riııde bir nutuk ver mit ve me· 
r.ıimio hitamını müteakip davet
liler memleketlerin., h•reket et-
miılerdir , 

/'_rap gençleri kongrası 
Filiıtinde Arap gençleri c~ 

miyetleri memleketlerde haliha
zır ahvali tetkik etmek üzere 10 
mayıs da Hayf adı bir konıre ak· 
diui kararlaıtırmışhr . Orada 
görüşülecek mevzuların r·n mü
himleri arazi. muhaceret , mıtba 
at hürriyeti , izcilik, spor ve mem· 
lekette iktisadi işleri ile millet 
undığı me1eleleridir . Bu konı· 
re topluınca kararlarını ıize ya
zarım . 

Fevkalô.de komiser Surlgeye 
sefer ediyor: 

Zerkada Şarkulerdeo budat 
kuvvetlerini teftit etmek üzere 
fevkalade komiıer 7 m•yıida ŞU
kulerdcne barı ket ,decek 8 ma · 
yııda dı Beruta ıidip Fran11a-

- Gerisi ikinci -frtlkle -
' 
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Şükrü Kaya iç siyasamızı anlattı 
----··~~------.._. ______________________________ __ 

- Birinci flrti/·ten arlan -
m .. st:le görülrnedinden dolayıd·r 
ki bir dılck ol rak bi: il:.i knzn. 
mızdan '~~!miş ve buna da icabe
den cev;p verilmiştir . Kendimizi 
kadınlarımızı bir bez parçasına bu 
kadar merbut göstermekte bir 
milli menfaat var mıdır? Çarşaf, 
peçe bu memlekete yabancıdır • 
Yabancı bir yerden gelmedir . 

Zaten köylümüzün yüzü açık
tır . Fena bir itiyat neticesi oforak 
bazı ihtiyar kadmlar yüzlerinde 
peçe taşımaktadır . Hepimiz k .. n 
di muhitimizde sözümün geçti~"İ 
yerde tatbık edelim . Söz vcrın 
bunu yapacağınıza kafidir • ( söı 
veriyoruz sesleri , alkışlar) . 

İçimizde öyle adamlar vardır ki 
Ankarada annesi , ailesi cahıl 1 
olduğu halde gayet mor!ern şe
kildedirler. Fakat evine gittiğinizi 
zaman ailesini hoş geldin~ çıkar 
maz. 
Tarik Us kendi duvaranıo havası 

vardır . Bınaenaleyb tekrar edi
yorum. Çarşaf ve peçeyi bir me· 
sele yapmıvarak kadınlarımızın 
kendi zevçlerine ve içtimıi anla 
yışlarına bırakalım . Partimiz 
Balkevi teşekkülleıi tenvir ederek 
ışi yürütmelidir . 

Zahıt mesel~si olduğuna ge· 
lince ubita şiiplıeli mevelelerde 
vazifesini yapmaktadır . Hiç bir 
yerde de kadın yüzü kaplı olarak 
rey vermemtktir . 

İç işleri Hakanımız; inkilib, 
her gün inkiıab ve bir günde ya 
pılan inkilib! diye bir kaide olma
dığını, iokiliihın esas kurulduk
tan sonra onun teferrüatıaıo za 
maala tatbik edilegeleceğiai söy
liyerek Cumuriyet bir inkiliibtır. 
Fakat onun emrettiği işlerin tat 
hikatı senelerce sürer ve sürecek· 
tir demiş ve ilave etmiştir : 

Çaı§ıfta böyledir . Çarşaf ba
zı yerlerde iktisadi bir zaruret 
tir . 

Çarşafı omuzundan altlığmız 
zaman kadın çıplak kalır . Yırtı 
ğını örtemez bir bale gelir . Ta 
hii çılcuamazsınız . 

Sükrü Kaya çarşafın bir ka
nunla menir.e imkan olmadığını 
ve buoun bir taraftan halkın keo 
di hareketilc diğer taraftan hü
kumet ve Kamutay azoları.:ıın ku
,ultayda gcçeıı bu müzo\tereler
dcc aldıkları direktifle ıdari , tıi 
yasi mahiyette karar ve teşebbüs 
lerle gelecek kurultaya kadar bu
nuıı tamamen hılledılmiş olaca 
ğını SÖ)Jiyerek yol nrgisi hak
kında ilcre sürülen sorulara geç
miştir . 

Şü"rü Kaya, hu iş etrafında 
deha önce de izahat verdiğini söy

liyerek vergi meseleıinin mühim 
bir kısmı siyasaya taalluk eder . 

Kurultay ne karar verirse o 
olur amma modern vergi işi tek 
nik bir da\•adır . 

Bunları çok yakından ine~ 
tleyip sık dokumak kabildir . 
memleketin menfaat. neredod'r , 
mükellefin menfnatı ncredtdir 

' ulusun menfaatı nerededir, mrw 
leketin anıran ve irfanı neye mü· 
tevakkıftır , vergiler nasıl alırırr, 
bütün buolar(ioceden inceye te t· 
kik etmek iıter demiştir . 

Yol vergisi gibi memleketi
mizde yollarımız için kalan ye· 
gane mrnhaı siyasal bir fikirle 
derhal halletmekte memleketin 
zararı olabileceğini ve bu işin 
yalnız iç bakanlığını değıl, diğer 
bazı vekalet ve makamları da aJa. 
kadar ettiğini, onların da bu hu
ıust'lk' mütalaahuınuı alınması Ja 
zımgeJdiğiui iş:uel ettik!en son 
ra demiıtir ki : 

Vcıgiyi kaldırmak çok kojfiy
dır ve bazı yerlerde huna cema 
atlar çok temayül ederler . 

Çünkü vergiyi kaldıımak mil
leti yükünden kuı tarmaktıl' ve 

böyle teklifle:- ekse iya çok al 
k•şlara mazbtır olur amm!l neti
ticede gc'ecek elan vergiler onun 
iki misli olarak gelir . Çünkü 
memleket Vt'rgi ile yaşar . 

Bugün bizim memleketimiz 
dünyada en az vergi verenlerden 
biridir . Seb~hi, senelerce, asırlar
ca bu memleket tahrip edilmiş , 
millet soyulmu~ , takatı kalma
mıştır . Ondan dolayı ez vermek
tedir . 

Yok11s verece~ hali \ orkcn 
vergi vermek is:emt'mesir <len de 
ğil, o Hibarladır ki mrmlebcti· 
mizın mü<lafası , umı ani . d< mir 
yolları bu he ld w kalmıştır . 

E.ioiıe aldığıuız her mesele
nin iç yü7.üne baktığınız vakit 
dığcr oıemlckctlerden ne kadar 
geri v bu ınemleketin ihtiyacına 
karşı na1ıl cevap vermiyecek aciz 
bir uziyette kaldığımızı görür 
ve başlurımııı önümüze eğerek 
(Y arebbi bu rneruleke t hu mah
rumiyetten De zaman kurtulacak) 
diye düşünüı üz . 

Yoksa bir vekil için huzuru· 
nuza çıkıp evet brn zamanı ve 
kaletimtle vcrgilrri kaldırırım 
demek gayet kol~ydır . Fakat o 
adam huzurunuzda bir sene da 
ha durnbilccek bir salim fikirli 
telakki edilemez . Ben böyle ada· 
ma kalbimden muhııbbet besle
mem . Çünkü ona demogok der 
ler , balkı kandırıyorsun derler . 

Bu memleketin bazı kısımla
rı iştiladan kurtulalı çok olma 
dı . Daha 13 üncü senesini yaşı
yoruz . Hariçteki vaziyet malüm 
her gün gazeteler açıkça yazmak 
tadırlar . MıJJetler silahlanıyor 
di)"rlar . 

5::d bakanı da burada söy
ledi . Yarın memleketin müdafa· 
nsı için 500 tayyareye ihtiyaç gö 
rülecek olursa şoselerimizi , yol· 
!arımızı şuraya buraya tevcih e
decek bazı tedbirler almak lii
zım gelirse ne yapacağız . Kime 
müracaat edeceğız . (Millete ses
leri) millete tabii o miJlet bunu 
vermek ve yapmaktadır . Bunu 
Bu paraya tahvil edip zaten 
para darlığa içerisinde yaşadığı
mız bu senelerde paraya tahvil 
etmekte müşkilat çıkarırsak ya-
.rın o yolları yapacak millet hula
mnısıııız . 

Bu husu3ta erkaoı harbiyenin 
milli müdsfaa?\m , Mıfıenın müta 
!aası inceden inceye a lıoarnk me 
seleyi düşünmek bir karar ver 
mek ve bu kararı tatbik etmek 
lazımdır . Siyasi bir kurum böy
le bir cereyanla vereceği bir ka· 
rarda zarl\r olabilir . Bu fikrimi 
bir üye sıfotile söyliyorum . Da· 
hıliye vekili sıfatile d.-ğil dahi
liye vekili verrctğimiz k&,arı t t-

1 
ibk edtr . 

nu mcsei~yi ıy " ce dü'»iinmcli ' 
ctraf~:ca mutalaa .:lmeli oıuhııı t-on 
ra hır kurnr \ermelidir. Koror Vll 

rildikl n sonr onu ynp~cıık el hfr 
nıniyt3 düşünmeden tatbik edecı•k 
bir eh.lir. Bu hususta hiç tereddü · 
düoüz olmasın. 

Şukri.ı Kaya bundan sonra jan 
dnraın iilferi hakkında ileri sürül
müş olan mutcılaaya karşı da jan
darma leşkildtımızın bugünkü va
ziyetinden. rnknınlara dııyanarok 
hoJıs• tmiş ve onlara verilen vazife 
ehemmiyet ve ağırlığını kayde lo
rok şurada Lur ıda tehaddüs etmiş 
bir koç ciirmü bütiin bir kütleye 
hu m.•ınl kotin hütun jnndnrmasma 
yüklemekte ancak zarar olacağını 
söylemiş ve jandarmamızı halka 
ft.<na munnıelo yapmakta olduğu 

hokkııı l ki sözlerden tenzih ede
rim J miştir. İçişleri bakanı top 
rak i~leı i hakkındaki mutolaaya. 
Ja bu meselenin yalnız muhacir
leri dı ğil ayni z:ımonda yerli hal
kımızı da ilgiliyen bir iş olduğutu 

söylüycrek bugün demiştir : 

-Köylülerimizin bir çoğu top 
ro ksızdır. Şarkta ve garpte bazı 
vilayetlerde bir çok köyler b ış
kolarının toprağı ıçindc hir ve köy· 
lüoün evi Vu 1opr:·ğı yoktur. l\öy
lüyü toprak salıilıı kılırıtk ve köy· 
lüyü fürk Vbt rnda) lık ve hnysi · 
yetine yokışaccık şckılJc toprnk 
sahibi etmek ve beslemek bizim 
ilk vezifcmi2dir, Partimiz bir mad
de olarak buhu kabul etlı. Huna 
ait knnunları da yokında kamulaya 

' g tirece 7im Dört senede bir ku-,, 
ruh n kurultayımızın büyük bir 
vusrı vardır . fildn kurultaydan 
sonra hu k nun ( ıHı . İkinci ku 
ru ' tı y şunu, i ·tü cihii bunu yap 
oıışlır deııir. o .. nim kanaat mo gö . 
ro l>"ı k urultrıyın da •!n büytik 
vasfı Türk hoyliısu nü toprak sn 
hıbi yoprnak üzerinde aldığınız ka
rar ve yaptığınız proğrnmdır. Dör
düncü büyük kurultay tarihte 
bununla öğünebilir . Çok gaript r 
1 iirkiyı1 zirMt memlekd dir . Ve 
geniş toprakları vardır . .Fokat bu
rada diğer memleketlerde olduğu 
gibi toprak meselesi ve oğrer yok
tur mutaldası ''nrJır. Hayır arka. 
d ışlor bu yerinde bir nıutallla de· 
ğildir. Türkiyede ağrer meselesi 
\'ar<lır ve bu mesele kamutayınızo. 
kndor g~lmiştir. Daha dün hayal 
gibi söylenen Jlikırdı bugün ka
mutayınızın meselesi olmuştur. Ve 
partinizin kararı olmuştur. Diğer 
memleketler bunu zamanında ka
bul ettiler. Kobul etmiyenler de 
büyük zararlara uğradılar ve zorla 
yaptılar. ( Alkı.Jar ) 

Şükrü Kaya hu sözlerden sonra 
İçişleri bakAnlığının bütün teşkila
tile her zaman vatandaşın yardı. 
mına koştuğunu,hırsızın ve katilin 
tutulmasının bir şeyi ifade eclemi
yeceğini, osıl meselenin katıla ko
tillik,hır'fızıı da hırsızlık yaptırma. 
mak olduğunu işaret ederek "irti
caın önüne geçilmek ve onu takip 
etmflk bir iş değildir. Bu bir me
sele olarak söylenmez. Memleketi 
tenvir cd~rek böyle bir şeye ka
pıl.ınlorın Juhu rüyalarında ikon 
yakalarına yopışmak ltlzımdır . 
Asıl mesPlo Jmclur,,demiştir. 

içişleri bakanı yapılan işlf r so. 
nelerle ölçüldüğü takdirde nasıl ça
lışılcl ğının ve neler yapıldığının 
görüleceğini ve anlaşılacağını işa 
ret ederek sözlerini şöylece bitir
miştir : 

J~tc baylor; fılan fılan yerler kd
milcn konJi dılımle,dil nizle konu
şuyor dediğim vokıt ol ıcağım ce
vap ne<lı n hu z ııuana kaılcır olma 
mış, çok grç kolınmış ol:ıcaktır . 
flepimiz im sıi ıllcro uğrıyacağız . 
Anodoludon 1 oprağıınızılan lstik
ldl harbi neticosindo düşmanı kov
duk dediğimiz zaman ne kovdunuz 
diyecekler. işte dahili işlerde aşağı 
yukarı böyledir . 

Ha sözlr rıiE-n sonra iç bakanlığa 
n't tlıleklor reye konmuş ve kabul 
c<lılıniştir . 

------·-·----
Tatil günleri fayihası 

Kamutayo Sc\ kedilen tatil 
günleri lfiyihasınıo cn<'ümenlerdc 
müzakeresine başlsndığıoı İstaıı · 
bul gazetelerinde okuyan bir oku
rumuz her memJeketin kurtuluş 
gününün de yalnız o memlekete 
mahsus olmal üzere - mes Ja 
Adcuıada 5 Kanuııusaninio - de 
resmi tatil güulerine eklenmesi 
uygun olaceğını hatırlattı . 

Bu diişünceyi biz de uygun 
buluyoruz . 

gece nöbetçi 

Eczane 
Orozdiba k •·i, <u·ıruia 

Merkez czaıHı. idiı· 

S!Si4!!1!!!!! 

ŞEHiR DUYUKLARI 

Pamuk kurdu 
Bazı köy tarlalarında 

zarar yapıyor .. --
Karataş nnbiyesinin bazı kUy· 

Ierinde pamuk larlalarında ziyan 
yaı>tığı işidilen kurt hakkında 
Ziraat müdürlüğünce tetkikat ya· 
pılmıştır. 

Bu kurdun Agrotis ipsilon 
oldbğu anlaşılmıştır. 

Kurt eu~ ziyad~ Göğce, Köp· 
rügözü, O) ıııalilı, <..'eceli, Çukur
kamış, incirlik, l<'cyziyr, ~ırınsı 
\ e Karataş köylerinde ve ceman 

ll200) hektar kadar sahada bulun
maktadır. 

Başlıra Subaean, Engin, Killi 
ve ratıp topraklarda ve geç eki
len yerlerde ziyan yamaktadır. 

Bu kurt esmer renktedir. Bü· 
yüdüğü zaman 4 sentim kadar 
vzunluk olır. Gündüzleri toprak 
içinde vakıt geçirir, geceleri ha 
rekete gelerek gcoç pamuk fidan· 
larını toprak yüzünden bir saa
tim kadar derinden keser, kurt 
bayatını bitirdıkten sonra toprak 
içinde kdzalit our. 

Bulunduğu tarlalardaki ziyanı 
mühimdir. Şimdi kurt devresini 
bitirip krizalit olmak üzeredir. 

Yapılecak tedbir: Şu zaman 
da yapılabilecek en pratik tedbir, 
kurdun yaşayışını dıkkatle takip 
edip bu devresini bitireceği sıra 
larda ekimi yenilemek veya sey· 
reldeşmiş olan yerleri tamir et
mekten ibarettir. 

Gelenler 

Urfa Saylavı Ali Saip Ursavaş 
ve Maraş Saylavı Kemal Kusun 

Ankaradan Şehrimize gelmişlerdir. 

Küçük bir hırsız 

Süleyman oğlu on üç yışıoda 
Mnstafa , manav Ahmed oğlu 
Abid,in dükkanında uğraşmasın
dan istifade eJerek çekmecesin
den beş lira parasını çalıp kaçar 
ktm yakalanmıştır . 

Evin eşyasını taşımış 

Sabıkalı hırsızlardan Ralfin 
oğlu Mehmed Şefik , Mümtaz oğ 
lu • efik , kapı 11:ilidini kırmak 
suretile bir balı , bir yorgan ve 
bir pantalonu çaldığmdao yaka· 
lanmıştır . 

Annelere öğüt 
Sayı 

2 
Çocuk esirgeme kurumu (Hi

mayei etfalı genel merkezi mama 
çocuklarının nasıl beslececeğini 
ve mamalarının nasıl hazıtlanıca 
ğını öğr ten (Anndere öğüt) ün 
2 inci sayısını hazırlamıştır . 1 
inci öğütler 12 mektuptur . 

1 ve 2 sayılı öğiitlf'r i istiyen
lere kurum parasız olarak gön
derir . Aoknrada Çocuk esirgeme 
kurumu başkaaılığına bir mektup· 
la adres hildirmek kafidir . 

Atin ada 
hazırhkları 

seçim 
etrafında 

At it u : 17 (A.A} - başlıca 
Cumur )Ct fırkaları milli m'clis 
intilıabrıtıaa iştirak edip etmeme
ğe henüz karar vermiş değildir 
l~r ve iotılıab mücadelesinde bu· 
lmımak üzere intihabatın yeniden 
tehirini istemektedirler , 

Krallık taraftarlarınıo Jideri 
Metalı:sas Veı izelosun son f esad 
hareketinden sonra \Joıziyetın ıs · 
lalıı iç'n yegane hal ç rewinin 
Kı ıllı 11 ın yeniden te~i .. i o !uğn. 
ou söyltwiştir . 

C. H. 
nasıl 

Partisi 
doğdu? 

- Birinci firlil\len artan -

mnolerımızıo bir servet tt-şkil et
tiği lıakikatı anlaşıldı. Atatürk di
yor ki ı 

• \f emleket umumi ser•etve sili 
hat noktai nazarından ormanlaramı· 
zı da asri tedbirlerle iyi halde bu· 

lundurmak , tevsi etmek , ve aza· 
mi f•yda temin eylemek esas 
düsturlarımızdan biridir . • 

Bugün memlekette otuzbeş 

kereste fabrik•sı vardır · Bunun 
bir kısmı elektirıkle iılemekte· 
dir . 

Yüksele orman mektebi prog 
ramıda isliih olnmuştur . 

Ticaret sahasında son yıllar 
çok verimli olmuştur . l\lüvazene 
yolu tutulmuştur . Eskiden oldu
ğu gibi dı~arıdan aldığlmız çok , 
sattığımız az değildir . Bugün sat
tığım1zıo artığmı giimrük iıtatis 
tikleri çok güzel iebat etmekte 
<lir . 

Milli iktisat ve tasarruf 
Millet hayatıoda tutumlu ol

mak ve ynrrnı karıılıyabilecek bir 
kudrde kavuşmak bugüoUn en 
mühim meseleleri sırasına geç
mi~lir . işte hu maksadla büyük 
Atatürk'üo himayeıi altında c mil 
li iktisad ve tasarruf cemiyeti » 
kurulmuştur . 

Bu cemiyetin gayeleri şuduı : 
1 - HaJkı israfla mücadeleye 

hesablı , tutumlu yaşamağa \'e ta 
sarrufa alıştırmaktır . 

2 - Yerli mallarımızı tanıt· 
msk , ıevdirmek , kullandır 
mak; 

3 - Yerli mallarımızın mik
tarını arhrmak, metanet Ve zera 
fct itibarile yabancı mümasil mal· 
lar derecesine getirmeğe ve fı
yatlarını ucuzlatmağa çalışmak ; 

4 - Yerli mallan mızın sürü 
münü artırmak ; 

Bu kurnm her yıl bir tasarruf 
haftası kabul etmiştir . 

Kanunuevvelin on ikisinde 
hışlıyan hu hafta zarfında milli 
iktisad ve tasarrufun mahiyeti ac· 
)atılır . 

Yer lı mallara rağbet duygula
rınınu yanmasıDa çahşır . Yerli 
mallar ıergisi açar . Yabancı 

mt!mlekttlerde laçı!an sergilere 
ittiraki temine gayrf't eder . Mil 
li sanayi ve ziraat kong. elrri yap· 
tırır . Yurdun bir çok yerlerinde 
ıubeleri vardır . 

C. H. partisi proğramıoın 
üçüncü kısmının yukarıki izahata 
temas eden maddelerini aşağıya 

yazıyorum. 

1 - iktisatta hareketli Per-
mıye mühimdir . Normal serma
yenin ycgace menbaı milli sa'y ve 
tasarruftur . Bunna için çalışmayı 
artırmak fert ve aile hayatında ve 
umumiyetle devlet idareaiode , 
mahalli ve milli idarelerde tasar 
ruf fikrini kökleştirmek , fırka· 

mızın başlıca prensibidir . 
2 - Kredi ve sigorta mesele

leriyle ihtiyacın talep ettiği ebem· 
miyctte iştigal olunacaktır . Krc· 
dide ucuzluk \'e kolaylık ttmini 
bışlıca emelimizdir . 

3 - İthalat ve ihracattın faz 
la olmaması ve en nihayet ayni 
kiymelte olması tediye muvazene· 
sinin lemini ıçio ehem addetti
ğimiz şarttır . 

4 - Çıfçimiıi kredi ve isıih 
sal kooperatifleri gibi iktisadi 
teşekküllere mazliar etmek ve bu 
trşekkülleri terakki ve tekamül 
ettirmek gay~<lir. Büyük arazi 
ve çifıik sahiplerinin ~irai kredi 
lrri rehin mukabı i tewin oluna· 
caktır . Zirai kredidin ana oıİİ<' s 
sesesi olao ziraat haıık.ın ızı ı, a 
nuui mürakabe altında bulundu 
ı. c k suıdle sabipieudiıınt k \ e 
faaliyetini daha zıvade 2i ai "l 
lıadı lck~if etaı k" ledL ı ıua· 

19 Magıı 
- AIJ 
Lik şampiyonluwbirt 

nuncu Torosspor 
· deO ,I 

Futbol sosyetesın diİ 
mız bir bildirikten f)ğre; ..... fi 
göre 1935 senesi oı~ot~ 011111 ~ 
bol birinciliği netıcke e o•• fıı' 

l "b" çu ur .ııe Torosspor ku u u k ~1ıııııı r-
ho1 §aOlpiyöoİoğunu 1 

1
,11i,..r 

Teknik netice at•i1Y' 
tır . . y,ptıl' 

t - Torosspor · bt''b"' 
10 , kazandığı mıÇ tO~ gol~ 

.1 O attıe· ~fr 
lik ve yenı me ' dığı r-
yedigi gol 9 , kazın ~ 

30 2 - Adana İdaı•ll dıl' ,, 
10 kaZSO t 

Yaptığı maç • jJdt1 ~ 
5 ' beraberlik a '. ;e;oı j 1 

attığı gol 52 , yedığ 
zandrğı puvao 22İ J~ 

• d111•11 .,..- ı 3 - Mersın e 4 , 
Yaptığı maç 10 ' yeP~ ,ttıf' 

·)ille ., • _J.iı 
berlik 3 , ) tııı k•z•""ae· 
35 , yediği gol t 8 ' _JI 

van 21 . yırt 
4 - Seyhan spor ·,b•'-~ 

3 be' ' maç 10 ' yenme ' l 1'' 1 
Yenilme 4 , attığı go , 11 17 

.. 'pU le 
gol 14, kazandıgı ~,pt' 

or • ı 1 5 - Adanasp · 1 .•• be• 1
"' 15 , yenme 3, berat yedil' 

me 6, attığı gol 1 'ıs il 
37, kazandığı pui~ı:P•" Y ~· 

_ 6 Tarsus e O, 
Yaptığı m•Ç 10, ye;~ ııtt f 
berlik o yenilme ' 0dı ' kd11 
4 , yediği ğol 30 ' 

an S. _.- 'ı 
• ıet' 

Arap genÇ -
• k odre 

nın .u.O--!.; ı -.... 
---------- arla" \; 

- Birinci flrfikderı i9'~' .• 
• k • ırece Ol ,JıP 

komserine ı ı ~ i e Sidl .
1 cıktır . Sonra !)ur ~eıioİ ,ı 

ki asarı atika ye.r etiO .-.c 
B zıJ'' ,, ... 

edecektir . 11 k•• Y' -
maksadlarla mı yo •L jçio 

. • · tetl'1.,. atıka yerlerıoı 
tığını bilmiyorııDJ ~an : 

Emir Adil Ar" .. 11 1110 ... 

k. ~rr: d it,.. 
Emin Şe ıp B•i • fi 

Emir Adil ArıbD eJıniftİ' ıt 
yare ile Gızeye lıııir şek f 
r upadı kardaşı rlell'" t 

"JeıUZ ki 
rüşmek üzere b•''ı 
vapurile ~vruŞp•ıi~le il"~ 
mi~tir . E[J]ır . a eıişııı' 
için Emir Adıle !. rıiode 

El bırJo 
•·Ihsan bey c• ·yor· 

• " JeP1 Jıl 
ket edecrğı •0~/Jis//fl 

Mısırda bir ıl , ~· 
. . . • portak ·~ ~.Jjfl 

fıl11tının . i .,,.-· ı 

d... ıır• ffJ 
11 bun ve ıger tioiO ft 

b"k\ıllle s1 
rine Misır u . jle b' ~-
gümri:k vergile~ısır b8~e•' 
ler hııkkın'la 11111 1ı O,~ 
müzakere ele bulu~ ,ac''.ıt 

. bır 'f" 
l . t' hükuoıetı _.,..,ı 
ıs ın r \f!P" ... 

.. kar• •ııl" f göndermege a111e•1 ,.. 

heyet Filis_tin b~ol'.l•oıı"d '> 
müdürü Mıster .. JJt•ci , 
altınd azı ŞükrU teflıkii.1b;d' 

yabudi azasından "i'1 

. d · 1 ri b•~ zınat aıre t kt•' . t~ 
yet katibi olac• ıye ııat 
Turizmi ve say/1 ,, ~ 

'" vl/\ için : ekitı'1 kİ b 
Sayfiye bat )istİ"d~ S 

mek üzere ioısbaoe~:ıc'kl 
Fransız konıo geÇ1 J11f' 
ve Liibnanda ~·~9ıir•0 Je 

1 . ı fJ d•' ,ı•' 
vize ücret eııo "' fil 

. bacııo• 13 
Teşrin~s~rıı 65~ efen "''~' 
dtirmrştır ·. . t r . . ~,I 

· dırrn•Ş il 
ruşuua ıc . p.ıBJ' 

0 
t' 

k. 1 ··kfıııırfl ,,._.Je 
ıye ıu rııo>c • 

böyle }':ıps:ı 8 ,ııttl•'ı ı•-k ·ı \B· • 
gösteır,e ua 1 k'' fO . de 1reı ,e 
rmi indıı se J.uıod3 g 
Boğaıiçi ~ı) ı ı~} ıııı I 

f . eıeı .ııc J 
sair S&) J) I' 



on duyuklar 
anlaşması Bağdadda 

Avrupa ittihadı 
Kongre U,eleri bir ba· 
yanname neşrettiler. -. .,, 

· "Fransayı Sovyet Rusyaya bağlı
bağları kuvvetlendirdik ,, diyor 

isyan hareketi tamaml
le tenkil edildi 

Bafdad : 18 (A.A) - orta 
Fırat mıntakaııııdaki kar11ıklak-

Viyanı: 18 (A.A) - Avrupa 
ittihadı konrresi bir beyanname 
neıretmiıtir. Bu beyannamede 

harbi olmaııaıa kat'i surette 
önüne ıeçilmek makıadiyle ikti 
ıadı bir Avrupa blokunua teıkil 
edilmeıi iltizam olunmaktadar . 

~I: 17 (A.A) - Fran . 
·~ bıkanı LivalSov 
-.ıadunda So•yet 

"9 itleri kemiaeri Lit 
ll'ah ılndermiıtir : 

..... rlartnın ve bal· 
a aöatermİf oldutu 

'' iJi kabulden çok 

müteba&1iıim . : Bana memlelı:et
lerimizia teıriki meuisini lbaklı 
ıöıteren derin ve de•amlı ıe· 
beplerl ölçmek :ı1r11hnı bıbıet· 
miı olan Moılcovada geçirmiı 
oldufum ıaatleria batıraıanı hiç 
bir zam•n unutmı1acağım • 

Memleketlrrimizi tarihte dai 
ma biri biriae baf lanmığa ıevke· 
dece k olan tabii C«' htio içten gel
me bir biı ölduiaau tamamile biı-
1ettim . Kalenin lir: Staline ve 
molotofa bakk1Ddaki dostaae iti
matlarından dolayı tetelıkürleri
mi bildirir ve Sovyet Ruıya itti 
hada milletlerine en doıtane 1e· 

limlarımı g8nderirim • 

Pariı : 18 (A.A) - Franıız
Sovyet g8rüımf!lerinin erte1i gO . 
niinde a6ı Olca rD mühim ve en 
karakteristik alciıler .. sol ce 
nah,, gazetelerinde gör&lmekte
dir . US Pöpl ıazetui ıunları ya· 
zıyor. 

A~ıkca çok ıülünç bir du
rumda bulunan Franıız komüniıt 
partiıiniıi durumu ile alay edıldi. 
Fran11z komünistlerinin 'ıerbeat 
•nsanlar olup olmadıklarını gö 
recejiı • Fran11z komüniıtleri 
zat~n iki ıenedir çalııma aaha · 
ıını terketmiılerdi . 

.. Lö popaler,, ıazet11inde lro
mlnlıt lideri Blum ıanları 1•-
111or. 

lara dair neıredilea reımi tebliğ 
bütOn kaza köylerinin hükftmetin 

kontrolu altında toplanacaklannı 
ıöylemektedir . 

Albubassa Savvahim isminde 
ki kabile bıtkınları ile. diğer ib 

tililcı liderler hükumet memurla 
nna teslim olmuılardır . 

K1rklarillnde bUyUk 
at yarışlar. 

Edirne: 18 (A.A) - Bugüa 
Karklailinde bütlln Trakyaya 
kapsar olmak üzere büyük at ya
nıları yapılmııtır. 

Bu yarıılar Ceneral İımet 
İo6oDnün lcorumuı altında ve 
her '"ne ilk ve ıonbıbarda yapıl · 
mıktadır. 

Stalinin mücadele ettiğimiz 
hül&ftmete •e intihaplarda çarpıt· 

tığımız muhaliflere bak verme 
sinden bir fey anlıyamadım . Sos

yaliıtliğimiz mahkQmiyetimizin a 
ıilsir ıebebidir. Fakat biz ulusal 

müdafaa denilen siyasaya karşı 
ay•i nıiyeti mühıfaza edece· 

iiı 
11Umanite,, gazeteei ıtalinin 

durumunda Fraoıız Jı..omllnistle
riae karıı bir muhalefet olmaclı
tını temin etmektedir • 

Beyannamede Avrupanın, ci
hanıa iktiııdi blolclarıa• karıı 
aralarında itilif bulunsa 26 

devlete ayrılmıt bir halde bulun
maııaın, onun harbe doğru yllrü· 
mtıi demek oldnju beyan edil· 
mektedir. 

Beyanname Avrupa ittihadı 
gayelerini yeoi battan tekrarve 
teyit etmektedir. 

Fransa hükumeti 

Man ısl6hat projesi 
hazırhyör .. 

-
Paris: 18 (A A) - Hlkftmet 

mali bir 11lihat projesi hazarla 
maktadır. Bu sayede iki milyar 
tesar,uf edilecektir. 

Batken Flindin, Germani Mari
tim ve Bank Franı müdürü Tun 
nery ile görllfmDıtür. 

Bu p •ojenin yarın Reisicum 
burun riyasetinde toplanacak 
olan kabine tarafından tetkiki 
muhtemeldir. 

Erzurumda kurakhk 

Erzurum: 18 ( A.A ) - Bir 
ıydanberi Frzurama yağmur 
yatmamqtır . Ekilen tohum 
•e 1ebzeler çıkmamqtır. Çiftçi 
1ıfmuru beklemektedir. 

Osmanhcadan Türkçeye karıılıklar kılavuzu 

: l.dei diyet ettilioiz 
.. e llleeerretbaht oldu. 

lllfljdeei yilrf'&ime 

C.lccli111 etmek - Ge-

: Gaaderdi&iniz mek· 
.. ,, buradan ıyrıldı· 

takdi41 ediyorum -
ttt.J:;.kaabu, ırkıdaıımız 

ndan geriıunuyo· 

• b. 
ı..:.._ • Q.I • .~ •ıy.,, Etfal Cemi· 

Ceınine çalııınler -
kurumu için yar· 

"btaDJar it . 
.._ Etretimelr, et 

· ı bit - iare etmek, kul• 
ftre~Ji birine ödünç 

"ti b• tı11aek, kullıomak 
~ •rlne ödOnç ver-

~ek lutfuada bu· 
• D çok müatefid 

ki~~~ek kayr11ında 
uuan çok fay· 

ı tcaea . 
.... _. ... bır ıileain laıe· 
be.ı ~nı alan - Kc· 

eyi 1rflLn .. 
ı •unu omuz· 

il, 8 
tıleınelr, re 

..:. () ..... 
nea .._8 •~larda bir ıile 

""- tlul bir itti _ O· 
4't bit ~·~enıek (geçin· 

'l' •ttı. 

~:aç (Bak: ibit) 
1 - Tapınmak 

· e anı ,, a , , 2 7 it ' s O 7 2 2 9 

lteri ibıte etmek arzıııiyle koıotti· lbliA etmek ( İtal etmek ) - ttıeaniye mübtell bir adam - İç· 

l ıtıyordu - Bütflo halk, gelen askeri Ulaıtırmık ki1e. kumarı • dtrlü kötülüklere 
barıadarmık arzosiyle koıuıöyordti . '1üıkün bir adanı . 

ı o:nek : Bu mesele uıeriode· 
bi tlmelr - Geri durmak ki dütüncelerimi ıiıe ,atı ile iblig İbtidar etmek - Baılamak 

Oroek ı Bu küçük ttmeooi· etmek isterim - Bu ıorum üzerin- Örnek : Meeaiye ibtidar edt> 
mı iıaftao niçin ibl ediyorsdouı - deki dütüncelerimi ıize yazı ile u· etmez önümüzdeki mütkülatın va
Bu küçük dile&imi yerine getitmeka laıurmak isterim • hımeti kendini gösterdi - Çılııma· 
ten niçin geri duruyonuouz ? İbra ttmek ( Sak : 8etaet ] ya bıtlar baılamaz öoilmüsdeki güç· 

İb'ad etmek ' teb'id etmek - Berilemelc Jülderin •lırblt kendini gösterdi . 

[ Bak : bait ] - lratmak, Uzalı:- ö,.nek : Keodiıinde hiç bir İbzal etmek -- Bol bol ver· 
laıtırmak ınatlubnm kalmad11tndıa, ibra et· mek [ Bak : Bezletmek ] 

Örnek : Bu uygunsuz hare· mekte bir beiı görmedim - iten· lcab - Gerek, IOzum [T. K6.] 
keti üzerine, artak onu hozurunoz• diıinde hiç bir alıt1lım kalmadı· Örnek : 1 - İtin icabı ne 
dan ib'ad etmekte hıkh11n111 - Bu IJndan, berilemekte bir aiyın gör· 1 iıe onu yapmılı - İtin gert'»i ne 

medim. l!ı 
uygunıuz hareketi Ozerhıe , ırtık iıe onu yapmalı . 
onu kltıaısdın uuklaıtarmakta bık· İbram etmek [ İlbab etmek 1 2 - icabına göre hareket e· 
hıınaz . - Oıtüne varmak diaiı - Lüzumuna göre hareket 

İb' 1- G ediniz • 
81 etme• - öndermek Örnek : Anunuzu iuf etmem 
Örnek : l~ezdine bir eefir için bu kadar ibram •e ilbıh etme· İcıbetmek - Gerekmek 

ib'aı etmek iıtedi - Kıbna bir el· niz dotro mudur? - Arzonuzuyeti· Örnek : Söylediklerinize na· 
· d L d ne getirmem için bu kadar flııüme 

çı gön erme& iııe i . saran meıelenin böyle olmHı icab 
varmanız dotru mudur ? 

Meb'uı - Sıyla• eder - Söylediklerinize göre ıorn· 
İbraz etmek - Gaıtermek man böyle olm111 gerektir . 

Örnek : Bfltfin Türk meb'n .. 
lırı Türkiye Bilyilk Millet Mecliıi Örnek z Sözünil ispat etmek İcabı maalabat, icabı hıl -
ıulındır - Biltiln Türk saylavlan için bir V9'1ikı ibraı etti - S<>zünll ftin ıereli 
Kamutay üyeleridir . kanatmak için bir belge göıterdi • İcab ve kabul - Kanııma 

lbdi - Yaratı İbre - İğne Örnek : Her bir ıkd icab ve 

Örnek : İbdi, göael ıan'anıt· Örnek : Pusulaoao ihresi dai· kabul ile inikad eder - Her bir 
lırın en büyük kudretidir - yaralı, ma ti mali irae eder - Puıulanın bılJt, bir kaoııma ile bığıılanır • 
güzel eanıodann en bilyilk erkidir. ilneıi her zaman kuzeyi gösterir . Mucibince - Yapıla 

ibda etmek - Y aHtmak ~bret- Ôtreaek, Öraek, derı Örnek : Bu emirnameyi Ve· 

Örnek : Büyük eaa'at eeerleri Örnek : 1 - Şu mücrimin kile art. ile mucibinceıini ahnı• -
ibda etmek yolunda - Büyük ean'· hali size bir ibret olıun - Şu suç- Ba buyrultoyu Bakana mnarak ya· 
aı izerleri yftl'atmak yolunda • lunun hali ıize bir ötrenek ( dere ) pılı11nı alınız • 

olıun. 1 b K b İbham [ M&bbemı·yet ] - Ör- ca et - a ul 2 - lnıao, her ıeydt'n bir 
tünlük ibret almalıdır _ lnean, her ıeyden Örnek : Davetinize icabeti 

Örnek : Bu ıözilnüıde keeif bir örnek ılmıhdır • bir vazife addederim - Çağnıınızı 
kıbulü borç &ayanm • 

bir ibham ( mübhemiyet ) hisst>di· İbn - Oğul 
yorum - Bu sözünüzde kalın bir İbtili _ Düıküalllk İcabet etmek - Kabul etmek 
örtüulük duyuyorum • 

Örnek : lıret ibtiliıı, ibtili· Örnek : Siz bu kader davet 
Mübbem - ÔrtOnç ettikten ıonra onun de icabet ede-lann en güç yenileulerinden biri-

Örotk : Bii)lt> miiLh .. m &ÖZ· dir - içki dütkiinlıığ ii, dütküolük- etli aoikardır - Siz hu kadar ça 
l"rle lıC"rkt>•İo kallı iııde sıkınıı u· lrrio t'D güç yenilenlerioden biridir. ~ırdtktıo sonra onun da kabul ede· 
yaııdıruıak do~ı u df' ~ıl dir _ Böyl~ ede('t'ğİ besbellidir . 

Mııhteli - DüıkDn t d 1 d k örıünç söz.lrrle berkeı-io yiirrtiude ca dmek - ca tlme , 

.._.._._._ _______ b•.k.•u_u __ u~)a•n•J•ıı•ill•e•k~do~ğ~r:u~d~r:ğ•~ld:i:r~ . ..:. .. _.,..=Ö~ra:e:k:..:.::l~:r~t:e,:_:k:um::•r:ı~,:eo:v:•:•:.~1-'~·~K~i~._1..., ... ,_. ...... ------..: 

Asri sinemada 
16 Mayıs perşembe günü aksamından itibarPn 

senenin en güzel filmi 

Herkes kendi babtıaa 
iIA ave: Foks jurnal. 

pek yakında : - '' Son ninni ,, -
5434 

Bu akşam 

Alsaray sinemasında 
Gari Kuper-Fredrik march. Miryam Hopkins 

tarafından temsil edilen 

Bir .glallde iki Sevda 

1 

ilaveten : paramunt jurnal 

tehlike adası 3 iincü kısım 
Gelecek proğram : 

Kızıl Çarlce 
Marlen Ditrih 

Pazartesi günü saat 2 de Tehlike adası hepsi birden 

17 5370 

Belediye ilanları 

ı - Askeri fırka binası öniinden asfalt dört yol aA-zına kadar olan 
yolun ortasına 1.20 metre genişli~nde ve her iki tarafı ( 800 ) metre 
uzunluğunda olan ve 1448 lira bedeli keşini yaya kaldırımı ve oe•re•İD• 

konulacak seki taşları açık ekıiltmeye konulmuttor. 
2- lbııleei 2-6-935 tarihe rastlayan pazar günü •aat 15 de be. 

lediye encümeninde yapılacaktır . 
3- Keşif ve şertnamesini öğrenmek isteyenler belediye fen daire-

sinden bedelsiz öğrenebilirler. 
4- Bu işin ilk teminata ( 108.60 kuruştur) yüz sekir lira altmaş ku-

ruştur. 5442 19-22-26 - 30 

Siptlllide yeni sebze halinin ortasında su 
deposu yapıhyor. 

1- Siptillide, yeni sebze halinin ortasında, h11lkin ve itfaiyenin iı
tifadesine hadim olmak üzere dairede bulunan keşfi • şartnameleri •e 
projesine uygun(865 64) lira bedeli keşifli bir su deposunun yıptlmııı 
açık eksiltmeye konulmuştur . 

2 - Acık ekailtme 4-6-935 tarihinde salı günü saat on bette be· 
lediye daimi encümeninde yapılacaktır. 

3 _ Keşif, şartnameler ve f rojesini ve bu işe ait diğer kAğıtları oku· 
mak veya bedelsiz olarak almak istiyenler, Belediye fen işleri müdür• 

lüğüne müracaat edebilirler. 
4- Bu işin ilk teminat,: (64.92) lirıdır.5441 19-23 -26-31 

Kasaplar halinde 67,30,89,101,40 44 7 \ 71 ı ıı 11 .ı ıU. 

yapılan artırmada sürülen pey haddi Hiy k f... ı 
icara verilecektır . 
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Adana Borsası Muamc:-leleri 
PAmJK ve rn~ı 1 Kilo Fiyah 

CiNSi - Satllao Mikdar 
En .. En çoL. 

s. IC. s. ICUo 
K. 

Kapı malı pamuk 
~ 44 Piyua parlalt., 

Piyua temisi ., 
iane 1 
ine il 
Ek~ 
ltle•lant 

Y APA~I 
Beya 

Si98h 
Ç l G 1 T 

Eluoreı 

iane 
'Yerli .. 'Yemlik.. .. .. ~ohamluk .. - ......-"flUBUBAT 

• Bnıday Kıbnı 

" 
Yerli 2,25 

" 
Men tane 

Arpa 
hulya 
Ialal 
Delice 
Kaı yemi 
ltetea ıobama 
Bakla 
SiNID 

ÜN ..... Salih Efendi 

C8J 
... ,. 
Utla kırma ,. 
Simit 

~t 
,. - Camhariyet - . ,. 

Dtls tınaa,. 
Alfa .. 
Liverpol Telgraflan Kambiyo ve Para 

18 I 5 I 193.5 İt Bubeıodan ahnmııur. 
Suda r-

lılayıa Vadeli 6 S6 Liret 

1~63 Temmns Vadeli 6 SI Ranmark 1197 
Fna~ .. l'ranııs.. 

614 ·-; Baar 6 86 Sterlin .. lnıilis,. 
Biat basar 5 86 Dolar .. Amerika°" '79l"38 
Nenork 11 90 Frank .. lıncre .. 1 

Vilayet kadim komiayonundan • • 
Adana kent. uenlik evinin 1-6-935 glinllnden 1936 yıh mayısının 

sonuna kadar bir yıl için gerekli olan cins ve miktara aıağıdı yazıb 43 
kalem erzak vesairenin 935 yılı mayısının otuzuncu perıembe günü 
11at 1 1 de vilatyet kadim komisyonundan ihalesi yapılmak üsere açık 
ar\armaya konulmuıtur. Almak iıtiyenlerin hu vakıttıı tutak akçalarile 
beraber vilA1et kadim komisyonuna gelmeleri.54 J 6 15-19-24-28 

Aagarl mikter Azami miktar Cioıi 

75000 Kilo - Çam odunu 
50 Ton - Kc'k kömürü 

2500 adet. 3000 adet Yumurta 
6000 Kilo 7500 kilo loek yoğurdu 
7000 " 9500 

" 
inek sütü 

8000 " 10000 » koyun eti 
150 • 250 Tue bezelye 

" 18000 
" 22000 • Ekmek 

900 
" 1300 • ıade yağ 

12 • 15 çay 
100 " • 150 • zeytin yağı 

4000 
" 5000 • Pirine 

1300 • 1500 • kuru soğan 
500 • 600 • tuz 

1000 • 1250 • keame şeker 
60 • 100 • Salça 

750 
" 1000 • kabak 

800 • 1200 » taze faıulyı 
1000 • 1500 

" 
patates 

75 
" 100 

" 
pirinç unu 

75 
" 100 )) kuru üzüm 

50 
" 75 • un 

75 • 100 • şehriye 

SlO Metre 1000 mbtre kelenlık bez 
1500 adet 2000 adet mezar tahtası 

12000 kili o 16000 kilo kömiir 
850 • 1100 • sabun 
100 

" 200 • çamaşır sodası 
600 adet 800 adet çivit boya . 
800 kilo 1000 kilo gaz 
250 • 300 nohut 
250 " • 300 mercimek • 20 • 25 kuru bamya 
3SO " 

" 500 • taze bamya 
200 • 250 • kuru fasulye 

1250 • 1500 domates 
" 750 • 1000 • patlıcan 

100 " 125 makarna 
" 150 • 250 » taze börlüce 

750 J) 1000 • pır Ha 
400 " 

500 • lahna 
750 1000 iıpanak 

" 
,, 

250 • 350 • \eze balda 
300 • 600 

" Semiı ota 

< nn .. , 

Çif çilerimize mfJjde 
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Sovyet fabrikalarının Son model yaptığı Bergüzar . 
Sistemi OTOk makinalarımıı Rusyadan geldi . Makinalarımızın dö-

kümleri gayet sağlıım çok hafif ve iılektir. 
Hafif sağlam işlek hem de ucuz bir makina almak istersen mutlaka 

sovyet makinası al. çünkü Sovyet makinalaaının seğlamlığı bütün dün-
yaca tanınmııtır. Mağazamızda Bergüzar ıistemi ve her dürlü orak ma · 
kinaların yedek parçaları mevcut olup fiatlarında büyük tenzilA.t Y!· 
pılmııtır . 

Çifçilerimize ihtiyaçlarını temin etmek için mutlaka mağazamıza 
uA-ramalarını tavsiye ederiz. Tediyat hususunda azami teshil4t göste· 
rilmektedir . 

Deposu • Adanada Osmanlı Bankası altında lsmail Hakkı 
• 

Kozacı oğlu 

Satıı yerleri : Mersinde postane caddesinde }) • 
Kozacı oğlu. 
Ceyhanda : Cızzade Gani ticarethaneainde 
Tarsuıta : Halit Arılan ha nanda 8-10 

Bor Okçu menba .suyu farımızda 

satılmaktadır. 
Okçu menba ıuyu lstanbul ıehremanetinin tahlil raporu ile eo eyi 

bir su olduiu tahakkuk etmiştir. 

Okçu suyu Sıhhate elveriıli ve mideye iıtah verici bir 
ıudur. Muhterem müıteriler bir defa bu su· 

yu içtiklerinde bir daha batka sn içmeyeceklerdir. Bir defa tecrübe 

sozlarimizi iıbat. edecJkt.ir. 5433 3-78 

Satış yeri: tarsus kapıda merkez oteli altında 

. 

. 
Adana elektrik TUrk anonim tlrketinden: 
Elektrik cereyan nakillerinin geçtiği yerler yakınında yeni ev, dük-

k4n ve buna benıer yapılar karan veya hunlar üz"rinde onarma, de-
ğittirme itleri yapan müteahhitler, yapı ustabaşılera cer~yani kestirmek 
üzere öncedeo ıirketimize baıvurmalıdırlar. 

Elektrik cereyana yüzünden bu gibi yapılardıA bir kaza olursa, bun-
dan, vaktıoda ıirkete müracaat edip cereyanın kesilmesini temin etme-
Y*'n müteahhit nya yapı ust11Bının mesul tutulacağını ilAn edr r'z.5445 

Seyhan Parkta 
lzmir Şen Musiki cemiyetinden bestekar udi CEMAL idaresinde. Sahi· 

binin Sesi bq muganniyelerinde Ankara, lzmir: ve lstanbul sahnelerinde alkış-
lar toplayan Bayan Küçük F AHRIYE, NEFiSE, HÜSNiYE NECLA, BELKIS 
ile kemani ŞÜKRÜ, kanuni KAMiL, cünbüşi bestekar AU nin iştirakile muaz· 
zam fevkalade saz heyeti SEYHAN PARKTA icrayı ahenk edeceklerdir. Bu 
heyet pek yakın birzamanda muhterem ADANA halkına güzel geceler yaşa-
tacaklardır. Yann askeri bando ile parkın küşat resmi yıpalacakbr . El ilin· 
larım sabırsızbkla bekleyiniz. 5424 4-4 

-
• 

Doktor Bahaddin Yengin 
Çocuk hastalıkları mütehassısı 

Yeni istasyon caddesi. Doğruluk fabrikası karşı tarafında dört yol 
ağzındakı muayenehanesinde. 

Gündüz sabah saat sekize kadar 

Ögle saat 12-1 arasında 

Üçten sonrada her arzu edilen zamanda müracaat eden hastala-
rını kabul ve tedavi eder.5174 24-30 Telefon numarası 63 

1 

Hakiki Grip ilAcını buldum ! Birinci sınıf eoıı 0 • ~f 
beyin on iki aenedenheri yaptıgı ( Nevroıio ) Grip h••' 
gAne illcıdır. Kalbe katiyen zararı yoktur. rte~ 

Baı , dit ve romatizma ve bel ağrılarını hemen kıetD 
halde alınıı. 537 19 

Adana sulh mahkama-ı 
sinden: 

Adanada mukim Alemdar zade 
evlatları Sıdıka, Hasibe, Rabia, E
life ve Rahimeoin :)arıyakup ma 
hallesinden Alemdar zade evlt1t 
lırından Refika ve Zehiye ile mü · 
şaan mutasarrıf bulundukları Sa· 
rıyakup maballeeiode kAin canibi 
yemini tarikibas yesari köıker 
Musa ttrkBBı Emine boca veresesi 
ve hazan berber Ahmet çavuı cep 
hesi tarikihBB ile mahdut 264 zi
rılı fevkani bir bap tııhtani iki bap 
odayı şamil hanenin taksimi kabil 
olmadı~ından ıuyuun iıııleai ıure
tile ve açık artırma tarikile sn tı· 

larak bedeli mebiin ıürekA bey · 
ninde taksimine dair Adana Sulh 
Hukuk mahkemesinden sadır olan 
12 teşrin isani ~~40 lurih vo 348-
427 numaralı karar üzerine mez
kQr hanenin 18 mayıs 935 tar İ · 

hinden itibaren bir ayın sonu olan 
19 haziran 935 tarihinde peşin pa
ra ile ilk ihalesi icra edileceğinden 
talip olanların yüzde yedi buçuk 
pey akçelarını hamilen Adana be
lediye müzayede solonunda haz ı r 

bulunmaları lüzumu ilAn olonur . 
5440 

inhisarlar tütün f abrikaSI Müdürlü
ıondan. 

Fabrikamızı n amelesine öğlPleri 

verilectık yemek tabhı mevkii mü 
nakasaya vnzcd ılmiş ve mayısın 
21 inci salı günü saat 14 de iha· 
lei kotiyesi icra edilec"'ğinden taıip 
olanların şera iti anlamak iiz(lre 
fobrikndoki komisyonu mahsusuna 
müra<'oa t ftY lemeleri.5446 

19-20-21 

Kirahk dUkkAnlar 
Alsııroy s'n"m3!1l karşısında 11.

IAliahmt>re oit,Bo1ahoDA, terzi diik 
kAnı ve Avukat yazıhanesi olarok 
kullanıl ,,n 3 Lüyük Jükk t\n ile 
yanlarındaki ulak dükkAn 1 hnzi 
ran 935 den itibaren bir s ı no müd· 
dtıtle kiro1ıkt ı r 

isteklilerin 25 moy ı B cumor lesi 
günü 'üzde yedi buçuk p ı>y olı~·a 
sile birlikte HilAliahmer merknine 
müraoaaıları.5419 3 -3 


