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Meclisin beşinci devre ikinci içtima yılı açıldı 

Büyük Şef açış nutkunda çok ümit ve 
emn~yet verici sözler söyledi 

Antakya ve İskenderunun mukadderatına verdiğimiz ehemmiyet - Her 
köylü toprak sahibi olacak - Bütün iş sahalarındaki muvaffakiyetimiz -

Önümüzdeki yılın ehemmiyeti!. 

Anlcıra : 1 ( AA j - Cımbar 
' ' Atatürk bugün mutad senelik 
~lanyle Büyük Millet Meclisi· 
~ beıinci intihap devresinin ikinci 
~lantısı yılını açmıştır. Kamutay 

ıııünuebetle bayraklarla dona· 
~ş ve bu toplantıda bütün ve. 

etler daireler ileri gelneleriyle 
°'dıı büyükleri bütün büyük ve 
~l elçilerle bu elçilikler ileri ge· 
Ilı leri ve Sovyet Assa.ovlakim ku
~-llıtı bşk, Kor general Aldaman 
~r bulunmuşlardır. 

~Atatürk saat on dört onda top . 

1 lı salonuna girmişler. Mebuslar 
,~ hazır bulunanlar tarafırıdan 
hkta ve alkışlarla karşılanmışlar
. Cumhur reisimizin bülün bir 

liıQ İçinde ı apılmış olan işlerin ve
it lcrini ve önümüzdeki yılda millt t 

llıcmleket bakımından yapılması 

ınlu olan kültürel, sosyal eko
iye ve finansal işler üzerinde 

ack direktiflerini bildiren ve sık 
alkışlanan bu nutuklarının bil

arsıulusal münasebetlerimi:ı:e 

. ~ımları bir bir alaka .le takip I 
lıııış ve bu arada • Mıl/rıım.i:f.. 

/!ündü: •en:ul Pden bo§lıca bü-

~ bır mtM!le hakıkı sohıbi öz 'Türk 

• lskenJnun Arıtal.aye ve lıava· 
irı mukadderatıdır. Jlunun üzerın· 
r · 1ddıyeı t'e katiyeıle duımaya mec· 

ı. Daima kenaısi ile dostlugu çok 

ıtıiyeı veıdıği.miz Fran•a ile ara

IPk ve büyük mFsele budur. Bu 

lıakıkatını bilenler ve hakkı Sf'Ven· 

Q/fikarn; zın §tddeıini ve samımiye

•n rınlarlar ve tabıi görürler. ,, 

i bütün meclisin coşkun tezahu
Vesile olmuştur. 

Atatürk nutkunu müteakip ayni 
tıratla gelişlerinde olduğu gibi 
· s önunde yollarda toplanmış 
nan kalabalık halk kütleleri bü
Şefj selamlamışlardır. Büyük 
meclisinin bugünkü toplantı

Cumhur reisinin açış nutkun-
lonra riyaset ve divan katipleri 

• 

Büyük millet meclisi içtima lıalinde 

' 

iatil l wb ~apılanıt riydete Ab- 1 
dulhalık Renda, (Çankın) seçilmiş· 
tir. Reis vekilliklerine de Refet canı· 
tez (Bursa) Nuri Conker, ( Gazian· 
tap ) Tevfik~Fikret, ( Konya ) seçil· 
mişlerdir. 

Atatürk'ün nutukları 
Sayın millet vekilleri sizi sevgi 

ve saygılarımla seliınlıyarak beşinci 
devrenin ikinci senesini açıyorum . 
Derhal söylemeliyim ki bu seneki 

- Gerisi ikinci sahifede -

Elaziz Cümhuriyet bayramını görül 
medik bir sevinçle kutladı 

29 IPşrinievı•elde Elô.:ızde büyük resmigPçidin yapıldığı yer 
ve söylev reren Ömer Kemal Ağar 

Elaziz : 30 ( Hususi muhabiri· 
mizden ) - Bütün şehir, bir haf· 
tadanberi Cumhuriyet bayramı ha· 
zırlığı ile meşguldu . 

Dükkanlar süsleniyor, caddele
re taklar kuruluyor, elektrik terti
batı ile şehrin ışıklandınlmasına gay. 
ret olunuyordu . 

28 Teşrinevvel akşamı her türlü 
hazırlık sona · ermişti . Ertesi gün 
bütün kadın, erkek , on binlerce halk 
Cumhuriyet meydanına koşmağa 
başlamıştı . Saat dokuzu bulduğu 
zaman mahşeri bir kalabalık gö
ze çarpıyordu . Askerlerimiz, mek 
teplilerimiz, polis ve jandarmalan 
mız da kendilerine aynlan yerleri 
almışlardı . 

Vılayetteki merasim sona erdik. 
ten sonra bütün dördüncü umumil , 
müfettişlik erkanı, her iki vilayetin 1 

yüksek murları da Cumhuriyet meyda· : 

nına gelmişlerdi . Asker ve mekterı
lileri teftişi müteakip merasim prog. 
ramının tatbikine başlandı . ilk sö· 
:ı:ü, Halkevi namına şehrimiz orta 
mektebine yeni tayin edilmiş olan 
Ömer Kemal söyledi . 

Bütün halkın dinliyebilmesi için 
muhtelif yerlere hoparlörler kon· 
muştu. 

Ömer Kemal, büyük, milli bay
ramın kutlu olsun . Seni bu kadar 
coşturan, seni bu kadar toplu ya· 
pan, birbiriyle bağlıyan hangi bay
rıtmm vardır ? Diye söze başladı . 
Bu günü daha iyi anlıyabilmek için 
düne bakılması icabedeceğine, ora· 
da saltanatın kanlı ihtirasını, milli 
heyecanı hiçe sayan düşüncesi bu· 
lunacağını , kendi zevkleri, şahsi men 
faatlan için milleti bir sürü olarak 
kullandıkları, onların nazarında bizim 

- Gerisi üçüncü sahifede -

Büyük Erkanıliar
biye Reisimiz 

1 Fevzi Çakmak Bükreşe 
hareket etti 

Türk havacılığının ilk 
kadın şehidi 

Eribe için dün Ankara Kız Lisesi 
büyük bir ihtifal yaptı 

Ankara: 2 (Hususi - Telgrafla) \ 

- Bu gün Halkevinde Cumhuriyet 1 

bayramında yapılan tecrübelede para 

şütü zamanında açılmadığı için yara 1 

lanıp ölen Eribe için kız lisesi bü
yük bir ihtifal yapb . Eribe bu lise· 

de talebe idi . Arkadaş ve hocalan 

onun için çok hazin sözler söyledi-

!er . Liseli genç kızlar diyorlar ki : 
Arkadaşımızın ölümü bize cesaret 
vermiştir . 

Onun yolunda ve üzerimize dü
şen vazifeyi onun ölümünden cesa
ret alarak yapacağız . Bu ilk tayya. 
re tchidi kadın bizim sembolümüz· 
dür • 

K. o. !------------------
:ıraktaki hükUmet darbesi 

Mare§al Fevzi Çakmak 

lıstanbul : 2 ( Radyo ) - Büyük 
Erkinıharbiye Reisimiz Fevzi Çak· 
mak Hamidiye Mektep gemisile bu· 1 
gün Köstenceye hareket etmiştir . 

Fevzi Çakmak; Köstenceye kadar ı 
gemimizle gidecek ve oradan Bük
reşe doğtu hareket edecektir. 

İzmir l<iğat 
fabrikası 

Önümüzdeki hafta 
açılıyor 

l&M-: 2 (Radyo) - lımir 
Kiğat Fabrikasının açılma mera· 
simi önümüzdeki hafta Başvekilimiz 
ismet lnöııü tarahndan yapılacaktır. 

----··· .. ·--- -

Nevzad Güven -·-----
Büyük Şefin sözleri 

Yeni kabineyi Hikmet Süleyman 
bey teşkil etti ·------

Hadise hakkında mütemmim mahimat 
Kudüs : 2 [Radyo]- Bağdatda 

askeri bir hiikilmet darbe.ile Yasin 
pqa kabinesi istifa ederek yeni 
lcabine Hikmet Süleyman bey tara· 1 

fından · tqkil edilmiştir. Batdada 
hücum hareketini idare eden Belcir 
Sıtla general Sıtla unvanile bu 
kabineye dahildir. Ve günün dikta· 
törüdür. 

Sonradan relen mütemim ma
lllıııata göre hadise Elceziredelci 
şey'i kabııiliıı ihtililile başlamı,br. 

Mutedil ve anlaşma taraftan olan 
eski kabine bu ihtilili kafi derece-

linden ve kuvvetle yatıştıramaması 
ordu içinde isyan hareketini tevlit 
etmiştir. 

lrakda mecburi asker alma ka
nunu çıkmış olmakla beraber benüı 
temamen tatbik edilememesine ve 
Irak ordusu takviye edilememişti. 
Kabail aruında mecburi ukerliti 
iatemiyenler vardı. Irak laınetle
rinin ihtilili derhal batıracak kuv· 
vette olmuna• eski kabinenin mil· 

halifleri için büyük bir vesile oldu. 
Muhalifler Irak -lngiltere mua· 
- Gerisi üçüncü sahifede -

Şehir meclisi dün toplandı 
Encümen seçimleri yapıldı ve bir 

çok işler müzakere edildi 
Büyük Millet Meclisinin beşinci 

devre ikinci içtima yılı pazar 
günü açıldı. Biiyük Şef mutad açış 

' nutkunu soyledi. Dün Anzdolu ajansı 
bu çok değerli ve ümit verici nutku 
bi>e oyncn naklelli. Devletin bir yıl 
iç!nde başardığı işleri, tahakkuk el· 
lırdigi hamleleri ifade eden ve önii-

1 Meclis ayın dokuzu~da yine toplanacak 
1 Belediye Meclisi 
1 saat 15 ele Belediyt 
i Reisimiz Tur han 

' müzdcki }'ılda yapılması lazımgclen 
işler için birer direktif olan bu siız
ler kaışısında içimizin sevinçle, em· 
niyetle dolmamasına imkan yoktur. 

Çünkü, bu sözleri işittikten son
ra duyulan his, içinin biricik endişe
si, ailesinin huzur ve refahı olan bir 
babanın sözleri karşısında duyulan 
sevinçten başka bir şey detildir . 

Türk milleti bu sözlerin deterini 
ve ona karşı duydutu itimadı, yıl
lardanberi birbirini takibeden mesud 
hadiselerden ve büyük realitelerden 
almıştır . 

Türk milleti artık biliyor ki ; şefi 
ne söylemiş ise hakikat olmuş ve ya
rın için ne söylüyorsa hakikat ola
caktır . 

Türk milleti yıllardanberi şefleri· 
nin atzından ancak gerçekleşecek 
vaadler işitmete ve bu vaadlerin 
gerçekleştijtini görmete alışmıştır . 

Atatürk rejiminin en büyük zafe
ri de budur : Milletin kendisine karşı 
olan itimadının , sevgisinin günden 
güne biraz daha artmakta devam 
etmesi .. 

Büyük Şefin, Millet Vekilleri önün
de söyledijti bu sözleri, bugün bütün 
yurddaşlar öjtrenecektir . Bu sözlerin 
kendileri için bugün ve yarına ait 
bol bir emniyet ve ümit kaynaj"ı ola· 
caj"ından şüphemiz yoktur. 

Memleketin arzu ve emellerini da· 
ima en iyi duyan ve onları istisnasız 

tahakkuk ettiren büyük Şef , sözleri 

Cemal Berik'erin 
BaşkanlığınJa top 
landı . 

Beriker, Cumhu · 
riyetin 14 üncü yı

lına rastlıyan bu 
içtima senesinin ge
çen senelere naza
ran daha yüz ağar
bcı işlerle başla· 

mış olduğuna işa
ret ettikten sonra 
inkilabın büyük şef· Belediye meclisi içtima halind,, 

)erinden ve inkilip hükumetinin mo· 
dem kanunlarından alınan ilhamla 
daha verimli işler başarmak yolun
dan gidildiğini söylemiştir . 

arasında, yıllardanberi Türk milletinin 
endişesi halinde yapyan bir mese· 
leye de temas etmiıtir : Antakya ve 
lskenderunun mukadderah 1 • 

Bu davada ne kadar haklı oklu
jtumuzu söylemete lüzum görmü
yoruz. 

Yalnız çok ehemmiyetli buldujtu· 
muz şey, bu davanın bir kerre de 
Atatürkün ajtzından dünyanın ku· 
!aklarına bajtrılmış olmasıdır. Bundan 
duydujtumuz sevinç sonauzdır. Çün
kü bize bu sevinci veren menba, 
onun parmak koydutu her davayı 

ha) edilmiş fÖrmefe alıff1Dlıf1m1Z· 
dır. 

Bundan sonra nıznamedelci mad • 
delerin müzakeresine geçilmiştir . 

Birinci madde; riyaset diva .. , 
encümen ve encümen azalan sec;l
mine aiddi . Yapılan seçimde lıirinçi 
reis vekillitine Fevzi Dural, mecliS 
katipliklerine eskiden oldutu gibi 
Sabri Gül, Kasım Ener, Şevket Çek
megil, daimi encümen azihklanna 
Kasım Ener, Ziya Akverdi, Fevzi 
Dural seçildiler • 

llcinci madde; reisin senelik ra· 
poru idi . Rapor okunarak gelecelc 
içtimada müzakeresine karar veril
di . 

Üçüncü madde; 935 hesabı kat· 
isinin müzakeresine aitti , Bu da he 
aabı kat,i encümenine havale edil
di . 

- Gerisi üçüncü sahifede -



Sabile : 2 Türk sözü 

Meclisin beşinci devre ikinci içtima yılı açıldı 

Büyük Şef açış nutkunda çok ümit 
ve emniyet verici sözler söyledi 

- Birinci sahifeden artan 

çalışmalarınızın memleket ve millet 
işlerinde , yeni eyilikler ve ilerleme · 
ler yapacağına kaniim . Geçen yıl 

Türk milleti huzur ve sükun içinde 
milli ve insani ülküye aşk ile koşan 
kuvvetli ve çalışkan bir varlık gös
teriyordu . idarede ve adliyede yımi 
kanunların ve yeni teşkilatın vatan -
daşı sevindiren neticeleri görülüyor. 
du . Ekonominin her sahasında ve 
memleketin her tarafında Türkler 
kendilerine ve devletlerine tam bir 
güven içinde çalışıyorlardı . 

Cumhuriyet yeni ve sağlam esas· 
lariyle Türk milletini emin ve me· 
tin bir istikbal yoluna koyduğu ka· 
dar asıl fikirlerde ve ruhlarda ya. 
ratbğı güvenlik itibariyle büsbütün 
yeni bir hayatın müjdecisi olmuştur. 1 

Seneler geçtikçe milli ideal verim. 
leri güvenle çalışmada ilerleme he 
vesinde milli birlik ve milli irade 
şeklinde; daha iyi gözlere çarpmak
tadır . Bu bizim için çok önemlidir . 
Çünkü biz esasen milli mevcudiye
tin teme-lini milli şuurda ve milli bir
likte görmekteyiz . 

MiLLET VE HÜKÜMET ARASIN· 
DAKI SEVGİ 

Halk ile;hükilmet arasındaki yakın. 
lık ve beraber çalışma memnuniyeti 
mucip bir seviyededir . Bu hususta 
partimizin feyizli önderliğini ehem
miyetle kaydetmek isterim . idare 
veya ekonomik tedbirlerin eyi tatbi. 
ki ve tatbik neticelerinin eyi anla
şılmaııı ıçin halkın hükumete yardım 
etmek hevesi iftihar olunacak bir 
tezahürdür . Bu ruhi vaziyet Türk 
miUetiııi ilerletmek ve Türk vatanım 
imar etmek için , çok verimli ve 
çok esaslı bir amildir . Devleti ve 
hükumeti kendi malı ve koruyucusu 
tanımak bir millet için büyük nimet 
ve mazhariyettir. Türk milleti bu 
neticeye. Cumhuriyetle varmış ve 
her sene bunun artan semerelerini 
görmüş ve göstermiştir . 

Milletimizin maddi ve manevi 
huzuruna her şeyden fazla ehemmi 
yet verişimizin ne kadar yerinde ol
duğu anlaşılıyor . 

Arkadaşlar ! 
ilk hedefimiz bunun umumi olma

sını biran evvel tehakkuk ettirme!C
tir . Bu neticeye varmak ancak fası· 
!asız tedbir almakla ve onu meto· 
dik tatbikle mümkün olabilir . 

Milletin başlıca bir işi olarak bu 
mevzuda israr etmeyi lüzumlu görü 
yorum . 

San'at ve teknik mekteple· 
rine ragbet artmışbr . Bunu sevinç. 
le söylerken her türlü teşvıki arbr
mak lizım olduğunu da ilave etmek 
isterim. 

Yüksek tahsil için Ankara Üni· 
versitesini tesis etmek yolunda Tıp 
Fakültesinden başlı yarak yeni ve 
en külfetli hamlenin atılmasını dile
rim - Güzel san' atlara da alakanızı 
yeniden canlandırmak isterim. . 

Ankarada bir konservatuvar ve 
bir temsil akademisi kurulmakta ol· 
masııu zikretmekte benim için bir 
hazdır . Güzel san'atların her şube
si için Kamutayın göstereceği alaka 
ve em~k milletin insani ve medeni 
hayatı ve çalışkanlık veriminin art· 
ması için çok tesirlidir . Başlarında 
kıymetli Maarif Vekilimiz bulunan 
Türk Tarih Kurumu ile Türk Dil 
kurumunun her gün yeni hakikat 
ufukları açan ciddi ve devamlı ıne. 
saisini takdirle kaydetme 'c isterim . 
Bu iki ulusal kurumun tarihimizin ve 
dilimizin karanlıklar içinde unutul
muş derinliklerini dünya kültüründe 
ki analıklannı reddolunmaz ilmi 
belgelerle ortaya koydukca yalnız 

Türk milleti için değil fakat bü· ,,.-

• 

kanmıyoruz . Bu ithalatı artırmak ve 
kolaylaştırmağa çalışıyoruz . Bu 
dürüst politika üç senedenberi ti-

tün ilim alemi için dikkat ve intiba. 
hı çeken kutsal bir vazife yapmak. 
ta olduklarını emniyetle söyliyebili

rım. 

Tarih kurumunun Alacafıöyükte 
yaptığı kazılar n ticesinde meyda· 
na çıkardığı beş bin beş yüz senelik 
maddi Türk tarih belgeleri Cihan 
kültür tarihini yeni baştan tetkik ve 
tamik ettirecek mahiyettedir . Bir 
çok Avrupalı alimlerin iştirakile top
lanan son dil kurultayının ışıklı neti· 
celerini bizzat görmüş olmakla çok 
mutluyum. 

1 caretimiz hacmini muntazaman ar- J 

tırmıştır . Endüstri programının tat· ; 
biki ciddi olarak devam ediyor . Her 
yeni endüstri eseri muhitine refah ve 
medeniyet ve bütün memlekete haz ı 
ve kuvvet vermektedir. ikinci prog. 

1 
ramın hazırlıkları şevk ile ilerlemek 1 

tedir. I 
Maden işletilmesi inkişaf halin. 

dedir . Madenlerimiz bizim başlıca 1 

bir döviz kaynağımız olduğu için de 
yüksek dikkatinizi celbe değerlidir . 
Artovin civarında bakır madenle 
rinden birinin işlemeğe başlamasın· 
dan memnun olduk . 

Bu ulusal kurumların az zaman 
içinde ulusal akademiler halini alma
sını temenni ederim . Bunun için ça· 
lışkan tarih ve dil alimlerimizin 
dünya ilim alemince tanınacak ori. 
jinal eserlerini görmekle bahtiyar 
olmamızı dilerim. 

Sayın arkadaşlar : Ana vatana 
yeni kavuşan göçmen vatandaşlan
mızın iskanı başlıca işlerimizdendir . 
Göçmenleri iyi yerleştirmek ve sür'. 
atle üretmen kılmak için onlan ka. 
fi derecede techiz etmeğe çalışıyo
ruz . Aldığımız neticeler ümit veri- ı 
cidir . Bu milli meseleye tahsis ede
bildiğimiz vesait derecesinde fakat 
ara vermeksizin devam ediyo· 
ruz. 

BAYINDIRLIK İŞLERiMiZ 
Buna muvazi olarak yol ve köp 

rü inşaatına daha fazla vesait tahsis 
edebilmek arzuya şayandır . Her 
halde su işleri için verilen vesaiti 
arbrmaya lüzum vardır. 

Şimdiye kadar muhtelif yerler. 1 

de yapılmış ve yapılmakta olan ufak 
büyük su işleri çok teşvik edici ne· 
ticeler vermektedir. 
Kamutayın su işleri için yeni imkan 

!ar aramasını lüzumlu görmekteyim. 
Telefon şebekesi memleket içinde 
bir program dahilinde genişlemek
tedir . Bu faaliyeti takdir ve ·teşvik 
etmek isterim . Yakın bir zamanda 
iyi bir radyo merkezine nail olaca· 
ğımızı umarım . Ticari hava nakli. 
yesi işlerinin emniyetli , intizamlı de 
vamını ve genişlemesini ise çok Ö· 

nemli tutmaktayım. 
TÜRK EKONOMİSİ 

Sayın Vekiller : Ekonomi saha -
lannda milli faaliyetimizin artmasın· 

dan ve genişlemesinden sevinç duy
maktayız . Cumhuriyetin ekonomik 
tedbirleri her sahada feyizli semere· 
!er vermektedir. Ziraatta kalkınma· 
yı kolay ve çabuk yapmak için san' 
atlar çok ilerlemiş ve hızlanmıştır . 
Yeni usulde ve yeni makinalar kul
lanmakta iyi teşkilatla yapılacak 
yardımların sür'atle semere verece
ğini görüyoruz. 

Kooperatif teşkilatı her yerde 
sevilmiştir . Kredi ve sabş için oldu 
ğu kadar istihsal vasıtalarını öğretip 
kullandırmak için de kooperatifden 
istifadeyi mümkün görüyoruz. 

HER TÜRK ÇIFÇI TOPRAGA 
MALiK OLACAKTIR 

Ziraatta hastalıklar ile mücade
le işine daha çok ehemmiyet vermek 
lazımdır . Toprak kanununun bir ne· 
ticeye varmasını Kamutayın yüksek 
himmetinden beklerim . Her Türk 
çifçi ailesinin geçineceği ve çalışa
cağı toprağa malik olması behemal 
lazımdır. 

Vatanın sağlam temeli ve imarı 
bu esastadır . Bundan fazla olarak 
büyük araziyi modem vasıtalarla 
işletip vatana fazla istihsal temin 
edilmesini teşvik etmek isteriz. 
TORK TiCARETi VE IŞLETMELFRI 

Ticaret münasebetlerimiz bu 
sene daha genişlemiştir . Karşılıklı 
genişlik ve kolaylık takip ettiximiz 
esasdır . ihracatımızın kolaylaştınl· 
dığı yerde ithalabn artmasından sa· 

Memleket için pek ehemmiyetli 
hulduğumuz diğer mesele kömür 
havzasının rasyonel olarak işlemesi
dir. Üzerinde bulunduğumuz ted 
birlerin süratle netice vermesini te. 
menni ederim. 

Deniz ve deniz mahsulleri tica· ı 
ret ve endüstrisi önemli bir mevzu
umuzdur. Ticaret filomuzu yenile· • 1 

mek ve arttırmak teşebbüsünü mem J 

nun olarak kaydediyoruz. Limanla- I 
rımızda kafi teşkilat yapılması 
umum mazalar ve antrepolar bulun. 1 

durulması mukarrerdir. ı 
iş kanununun tatbiki için icabe

den teşkilatın kurulması lazımdır. 
Ayrıca deniz ve ziraat işcileri için 
de yeni kanunlar hazırlanmaktadır. 
Küçük kredi mevzuunu ehemmiyetle 
ele alınmasını büyük meclisin dik · 
katine arzederiın. Bu sene ziraat 
bankasının yeni kanun layihası ça. 
lışma mevzularınız arasında olacak- 1 
br. Bankaları ve kredi tevziini inzi· 
bata alan, kooperatifleri kuran ve 
genişleten kanunlarımızdan sonra bu 
yeni eserleriniz memleketin kredi 
hayatında verimli olacaktır. 

Maliyemiz memnun olacağınız 
surette miisbet ve verimli vaziyet· 
tedir. Muvazeneye hususi ehemmi· 
yet veren büyük meclis her sene va
ridatı fazlası ile temin etmeğe mu
vaffak olmaktadır. Bu sene de tah· 
minlerin tahakkuk edeceğine emni
yet edebiliriz. Hayatı ucuzlatmak 
icabettikce vergileri indirmek siya· 
setine devam edeceğiz. Tuz, şeker, 

çimento, sayım vergilerinde iki sene 
içinde yaptığınız cesurane indirme
ler, her bakımdan faydalı olmuştur. 
Bu sene hem ilk ihtiyaçlardan hem 
esaslı kuvvet vasıtalarından olan 
petrol ve müştakları üzerindeki re· 
simler<len geniş mikyasta indirme 
yapmağa muvaffak olmanızı dilerim. : 
Bundan başka vergi usullerinin ısla· 1 
hı çarelerinin en mü )im vazifesi ol- ' 
duğunu anlatmak için yorulmamak 
lazımdır. Şüphe yoktur ki buhusus 
devletri halkçı olan bir idare ve 
ekonomi hayatında hazinenin kud 
ret ve intizamı başlıca mesnettir. 

MiLLİ MÜDAFAA MIZI DAHA 
TAKViYE EDECEGIZ 

Cümhuriyetin kudreti de her 
sahada ve milli müdafaa sahasında 
ihtiyaçlarını karşılayan hazinesinin 
intizamındadır. Gelecek yıllar içinde 
hazinenin kudretini muhafaza etmek 
sizin en mühim işiniz olacaktır. Milli 
paramızın filen müstakir olan kıy 
meti muhafaza olunacakbr. 

Aziz arkadaşlar 1 
Milli müdafaa vasıtalarına sene

lerdenberi verdığimiz ' ehemmiyetin 
yerinde olduğunu hadiseler her gün 
göstermektedir. Ordumuzu en yeni 
vasıtalarla mütemadiyen techiz et· 
meğe çalışıyoruz. Yüksek kıymetini 
artbrmağa verdiğimiz ehemmiyet 
ise daha ziyadedir. Ordunun çalış
malarından ve bütün milletin vatan 
müdafaa_sı için severek ve istiyerek 

' 

Su buhranından 
istifade ediliyor 

Tulumba sularının bar
dağı 40 paraya satılıyor 

Bahçe mıntıkasındaki hatbn 
bozukluğundan dolayı şehrimize 
menba suyu gelmediği ve bu yüz 
den şehirde bir su buhranı baş gös· 
terdiğini yazmışbk. 

Şehirdeki sucuların bir çokları 
tulumba sularını soğutarak halka 
satmakta ve bazıları 20, bazıları 40 
para almaktadırlar. 

Bu işin önüne geçilmesinin ve 
buhranın bertaraf edilmesinin pek 
lüzumlu olduğunu sanıyoruz. 

Halk sigaraları 
Son günlerde " Halk " sigara· 

!arının paketlerinde, Makine eziği, 
yapışmamış, boş ve hazan pek sıkı 
sigaralar çıktığı görülmekte ve bu 
cins sıgara kullananların şikayet
leri işitilmektedir. 

1 
Zabıtada: 

1 
Umumi evde kavga 

Kasap Ali oğlu Kemal ve köş
ker Mustafa oğlu Bekir adındaki şa · 

hıslar sarhoş olarak Naciyenin umum· 
hanesine girerek gürültü çıkarmağa 
başladığından polis meseleye vazi
yet etmiş fakat Kemal ve Bekir ken
dilerini yakalıyan polis memurları
na da yolda ve karakolda küfür 
ettiklerinden haklarında kanuni ta
kibat yapılmıştır -

Kaçak rakı vapıyormuş 
Karşıyakada Seyhan mahalle

sinde Mehmet oğlu Bilal adında bi
risi kamış tarlası içinde kazan ku
rup imbikle rakı çıkarırken cürmü 
:neşhut halinde yakalanmışbr . 

Kaçak aletler , cibre ve kaçak 
rakılar müsadere edilmiştir . 

Bisikletini çalmışlar 
Osman eğlu Kadir isminde biri· 

sinin cadde kenanna bıraktığı bisik· 
!eti , dün , meçhul bir şahıs tarafın· 
dan çalınmışbr Zabıta tahkikat ya· 

pıyor . 

Bıçak taşıyanlar 

Atatürk. 

Ve Meclis Reisimiz Hal
k evimizin tebrik tellerine 

karşılık veriyorlar 
Cumhuriyet Bayramı münasebe· 

tile Halkevi Başkanlığından büyük 
Şefe ve Meclis Reisi Rendaye çeki· 
len telgraflara gelen cevapları aşa· 

ğıya alıyoruz : . 
Kasım Ener : Adana Halkevı 

Başkanı: • 
C. - Size de kutlu olsun . 

K. ATATOR1' 
Kaııım Ener : Adana Halke\'İ 

başkanı: 
Teşekkür ve tel.rik ederim · 

M.M. REiSi A REND~ 

izcilerimiz geldiler 

Büyük resmi geçide iştirak et• 
mek üzere Ankaraya giden lzcile• 
rimiz evvdki gün gece postasile 
şehrimize dönmüşlerdir . 

Esrar içerlerken Şehrimiz inhisarlar Başmüdür
lüğünün bu işi, fabrikadan tahkik 
etmesini ve sigaraların imalinde 
dikkat gösterilmesi için lazım gelen 
yerleri ikaz etmesini lüzumlu bulu
yoruz. 

Samsunlu misafirlerimiz 
bugün gidiyorlar 

Şehrimize Üç maç yapmak üzere ' 
gelen Samsun idman Yurdu genç· 
leri bu sabah postasile şehrimizden 
ayrılacaklardır . 

Eski istasyonda Ali oğlu Yusuf 
ve Ahmet oğlu Said adlarında iki 
kişinin bıçakla dolaşbkları görüle· 
rek yakalanmışlardır . 

' 
Aki araba iki çocuğa 

Esrar kaçakçılığı yapan bit 
adamın evinde neler buIUll(iıı 

Mustafa oğlu Mehmet ve 5-' 
oğlu Mustafanın siğara ile esrar iç• 

1 tikleri görülerek yakalanmışlar ye 
ı bu esrarları Adanalı Hacı Y akııP 
I oğlu Abdullahdan aldıklarını ~ır 

1 

meleri üzerine Abdullahın e~ 
derhal arama yapılmış toz ~e 

1 mamul iki cinsten bir kilo kadar C',: 
rar müsadere edilmiş ve her üçıl 

Gençler, bütün sporcularımız ta
rafından uğurlanacaklardır. 

Sokak aralarında Horoz 
döğüşleri 

Şehrin bazı sapa mahallelerinde, 
mektebe gitmiyen bir çok çocuk· 
!arın nikel paralarla , zıpzıyla ku
mar oynadıkları ve bazı adamların 
da yine mahalle aralarında ortaya 
büyük paralar koyarak Horoz dö
ğüştürdükleri görülüyor. 

Bu hareketlerin menine polisi
mizin daha ziyade gayret edeceği 

beklenir. 

çalışmak şevkinden memnunuz. De· 
niz silahlarına ehemmiyet veriyoruz. 
Denizcilerimizin eyi silahlı ve ta. 
!imli olarak hazırlanmaları büyük 
emelimizdir. Hava ordusuna sarfet· 
tiğiuiz himmeti artbrmanızı dilerim. 
Yeni bir programın tatbikat devre· 
sinde bulunduğumuz için hava kuv
vetlerimiz arzumuz derecesinden 
henüz uzakbr. Kuvvetli bir bava or 
dusu vücuda getirmek yolunda eyi 
neticelere doğru emniyetle yürümek
te olduğumuzu ifade ederken hava 
ta;,ırruzlarıııa karşı milletin hazır· 

!anması için de ayrıca alakanızı uyan· , 
dırmak isterim. j 

HARİCİ SİYASETİMİZ 

Bu sene içinde arsıulusal bakım. 
dan b;zim için mesut hadiseler oldu. 
lngiltere kralı S. Majeste Sekizinci 
Edvardın mütenekkiren ziyaretini ve 
boğazlarda yeni rejimin - Montrö 
mukavelesinin derpiş ettiği veçhile 
tatbika başlandığını, bunların başın· 
da olarak zikretme iyim. Tanışmakla 
bahtiyar olduğum lngilizlerin büyük 
kralile aramızda husule gelen dost
luğun, milletL rimizin temayülatına 
uygun olarak, iki hükumet arasında 
filen inkişaf etmekte olan samımı 

münasebat üzerinde hayırlı tesirine ı' 
şüphe yoktur. 

Türkiyenin hakkını teslim etmek-
1 

le yüksek dostluk ve anlayış göste. ı 

ren montrö mukavelesi akıdleri aynı 

çarptı 

Salih oğlu Ahmet adındaki ara
bacı Abdurahman oğlu Ahmede 
arabasını çarptırarak çocuğu yara· 
laciığmdan hakkında kanuni muame· 
le yapılmışbr . 

* * * 
Yusuf oğlu Veli , Yusuf kızı Mü

rüvete arabasını çarptırarak çocuğu 
yaraladığından yakalanmıştır . 

Nakil 
1 

Şehrimiz 23 Nisan lıkokulıı Baş ! 
Öğretmeni Münevver Akverdinin j 

lstanbul Kültür Direktörlüğü emrine j 
verildiği haber alınmıştır. 

zamanda kntik devam eden arsıulu- ı 
sal durumun bu önemli devresinde ' 
istikrarı için herkesin çalışması i<'a · 
beden umumi sulh işine de değerli 
hizmet etmiş oldular . Tarihte bir 
çok defa münakaşa ve ihtiras vesi· 
lesi olmuş olan boğazlar artık tama 
mile Türk hakimiyeti idaresinde 
yalruz ticaret ve dostluk münasebet 
lerinin muvasala yolu haline girmiş
tir . Ôyleki bundan sonra muharip· 
!er arasında bir mühasama yolu ola· , 

maz. 1 

Bu münasebetle karada ve de- ı 
nizde büyük komşumuz Sovyet 
Rusya ile aramızdaki onbeş seneden· 
beri her türtü tecrübeden geçmiş 

olan dostluğun ilk gündeki kuvvet 
ve samimiyetini tamamile muhafaza 
ederek tabii inkişafında devam etti· 
ğini beyan etmekle de ayrıca mem. 
nuniyet duyarım. 

Bu sene içinde Afganistanın 
kıymetli hariciye harbiye vezirlerile 
görüşmektende memnun oldum . 
Dost ve müttefik Yugoslavyanın 
yüksek başvekil ve hariciye nazırı- / 
nın milli bayramımızda aramızda bu
lunması bize ayn bir sevine ver· 
di. 

Balkanlılar arasındaki kardeşli· 
ğin tarsım bizim ötedenberi başlıca 
emelimizdir. . 

Türk-Yugoslav bağlılığı bunun 
esaslı bir tezahürüdür . Diğer müt· 

hakkında da kanuni muamele Y •• 
pılmıştır . 

Malatya - Hekimhan 
hattı açıldı 

Ankara : 2 ( A. A. ) - Bugiİ" 
Malatya • Hekimhan demir yohırıııll 
küşat resmi yapılmıştır. 

Ruzvelt kazanıyor 
Rııt· Nevyork 2 ( Radyo ) - _ v 

velt' in yeniden intihap edilmesı Jctl 
vetlidir . 

tefiklerimız ve dostlarımız ile .de 

d . . · ınidır temaslarımız aımı ve samı r1ıJ 

Balkanlarda garbi Asyada ve şa fili 
Akdenizde mevcud sulhun deV~el' 
eski dünyanın bir çok diğer y~r 
ne nisbetle emin görünmektedır. 

Türkiyenin bütün de-vletlerleeııı" 
nasebetlerinin iyi olduğunu ın 
niyetle kaydederim. tJ 
ANTAKYA VE HAV ALİSiNiN ftl 

KADDERATI 

Bu sırada milletimizi g.~c~ ~ 
düz meşgul eden ba~lıca büyuk ol-' 
mesele hakiki sahibi öz Türk . ·d' 
lskenderun Antakya ve havai~ 
mukadderatıdır . Bunun üze rl>'f 
ciddiyet ve katiyetle durmaya 
buruz . Daima kendisi ile dost . ..., 
çok ehemmiyet verdiğimiz f,..-:_ 
ile aramızda tek ve büyük 
budur. 

Bu işin hakikabnı bilenler 
hakkı sevenler alakamızın şidde 
ve samimiyetini iyi anlarlar . 

O'nümüzdeki sene m~zake~~~ 
silahlanma yarışlan ıle buytı 
hazırlık senesi olacağa benziyor·J' 

Devletler arasındaki ilıtiJafl 
anlaşmalara varmasını samimi 
dileriz. 

Sayın millet vekilleri ağır 
önemli işleriniz size millet yol 
esaslı hizmetler hazırlamaktl 
Milletin sevgileri hayırlı ve fa 
çalışmalarınızda sizinle leıll 
dir. 
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il SamsunAda
~ na maçı 3- 3 

beraberlikle 
neticelendi 

Samsun ~ampiyonu İdmanyurdu 
hu pazar son maçını bölgemiz şam · 
Piyonu Adana ldmanyurdu ile yaptı. 
!;-Ok heyecanlı ve zevkli bir oyun
dan sonra maç her iki tarafın yap· 
btJ üçer golle berabere bitti (° 

Bundan evvelki maçlarını büyük 
layı farklanyle kazanan misafir ta
kınıın bu son yapacağı maça büyük 
bir ehemmiyet veriliyordu . 

Bunun neticesidir ki stad çok 
kalabalıktı . Takımlar alkışlar ara· 
lında sahaya çıktılar . Parayı bizim
kiler kazandı . ve rüzgan ve gü
neşi alehlerine aldılar . Takımlar 
düzüldüğü vakıt şampiyonumuzun 
kıymetli sağ açığından mahrum ol. 
duğu ve onun yerine eski oyuncu-
1.rından Edhemin oynadığı görüldü. 
()yuıı misafirlerin akıniyle başladı . 
Seri bir akış , fakat bunu Enver 
kesti ve Kadire uzun bir pas . Ka
dir bu pası iyi kullandı güzel bir 
liirüş yaptı önüne çıkan haf ve beki 
ltlatarak daha oyunun üçüncü daki· 
kasında sıkı bir şutla takımı lehine 
ilk golü kayde muvaffak oldu . Sa· 
lıa alkıştan inliyor . Misafirler bu 
lni gol üzerine biraz bocalar gibi 
oldularsa da kendilerini çabuk top
ladılar . Şimdi ortada çok zevkli 
bir oyun seyrediyorduk . Oyunun 
Yirmi sekizinci dakikasında bugün 
fevkalade bir oyun çıkaran Kadir 
Yine kendi şahsi j!'ayretinin mahsu· 
lü olan mükemmel bir akışla topu 
ikinci defa misafir kalesinin ağlan 
na taktı . 

Misafir takım bu golden sonra 
Çok canlı oynadığı ve bu iki golün 
acısını çıkarmağa çalı~tığı görüldü . 
Muhacim hattında Refik ve Farukun 

yurulmaları ve Muzafferin de iyi bir 
günü olmaması Adana yurdunun 
müdafaasını çok çalışmağa sevketti 
Ve bunun neticesi olarak da müda
faa bozuldu ve bu bozulmaıun neti
cesi de üç gole mal oldu . Galip 
vaziyetten 2-3 mağlup vaziyete 
düşen takım canlanır gibi olduysa 
da hakemin düdüğü birinci devrenin 
bittiğini bildirdi . 

ikinci devre birinciye nisbetle 
daha zevkli ve güzel oldu. Yine 
oyunun ilk dakikalannda Kadir, yer 
den ani bir vuruşla beraberliği 

temine muvaffak oldu. Bu gol şam
piyonumuza daha iyi oynamak fır
satını verdi. Ve Samsun kalesi sıkı 

bir çenber içerisine alındı. Fakat mi· 
safir kaleci şanslı . Bütün atılan 
şutlar biraz da şans eseri olacak, 
elinde kalıyordu. Oyun bu suretle 
sona kadar devam etti ve maç büyük 
bir heyecan ve alaka içerisinde be· 
raberlikle bitti. 

Şampiyon takımımızın hazırlan. 

madan sahaya çıktığı görüldü. Ge
rek Faruk ve Refik ve gerekse Ke· 

mal, Avni ve Cahid in çalışmadan 

sahaya çıktıklarını işaret edeceğiz. 
Çünkü çabuk yoruldular. Buna mu 
kabil kıymetli kaleci Hasan, Enver, 
Kadir fevkalade idiler. 

Misafirlerin hemen hepsi diğer 
oyunlarında olduğu gibi muvaffak 
oldular ve oyunun sonuna kadar yo
rulmadan maça devam ettiler. 

Maç her cihetce samimi idi. Bi
ze güzel bir oyun gösteren bu kar
deş iki takımımızı candan tebrik 
ederiz. 

Sl'ORCC 

Elaziz cumhuriyet bayramını görül
medik bir sevinçle kutladı 

- Birinci sahifeden artan -

llıevcudiyetimiz olmadığını, onların 

her şey, bizim ise hiç bir şey oldu· 
ğumuzu anlattı ve : 

- Yurtdaşlanm, memleketi u
çuruma ;ürükliyenler, yurdun ya 
hancılar elinde çiğnenilmesine rıza 
gösterenler, zevklerini uzatmak için 
düşmanlarla elele verenler, artık bu 
ıiin hür ve temiz havamızı teneffüs 
etmekten uzaktırlar . 

istiklal miicadelesinin kahraman 
lıkJarla dolu olan safhalarını bir kaç 
cümle ile çok güzel ifade ettikten 
sonra sözlerine şöyle devam etti : 

" Atatürk, lnönlerinde, Yunan 
ordusunu sarp ve yalçın kayalara 
Çarparak. Türk'ün maküs taliini yen 
meseydi , Sakarya kıyılannda yirmi 
bir gün geceli gündüzlü devam eden 
savaşta mucizeler yaratmasaydı şu 
günleri görmek bahtiyarlığına er~e
bi!ir miydik . 

Afyonkarahisarda , Dumlupınar. 
da, Karatepe sırtlannda Yunanlıları 
ateşten bir çenber içinde eritme~ey
di, Asyayı Suğra emellerinden sil. 
meselerdi Müdanyalara, Lozanlara 
kavuşabilirmiydik ? 

Yurtdaşlanm, Cumhuriyete eri 
şebilmek için lnönlerini yaratnıak, 

Sakaryaları kızartmak, Afyon ve Dum 
lupınarları eşsiz zaferler diye tarihe 
yazmak icabetti . Müdanya ve Lo
zan ,Türk'ün medeniyet dünyasına 

girişi , müsevi şartlar ve lıaklarla 
görüşü, kendi mevcudiyetini bütün 
düşman dünyasına tanıtışı tasdik 
edilmiştir . 

Ömer Kemal sözlerini şöyle bi. 
tirdi : 

Atatürk, sen bizimsin, senin gös
terdiğin her yol , Cümhuriyet ve 
medeniyet yoludur . Biz bu yolun 
gerilik kabul etmı:z yolcularıyız. Se
nin yüce işaretinle hızlanan, yannki 
mes'ud günlere vereceği hazzı du
yanlanz . 

Varol, ey büyük ve eşsiz Türk 
Atası. 

Bu hitabe bir çok defalar şid
detle alkışlandı . 

Belediye Reisi Kemi! Şedele de 
bir nutuk söyliyerek vatandaşların 
duygulanna tercüman oldu . 

Geçit resmi pek muntazam ol
du . Göğüslerimizi kabartan, sevinç 
!erle dolduran kahraman ordumuz 
geçerken şiddetle alkışlandı . Polis
lerimiz, jımdarmalanmız, mektepli 
(erimiz de iyi geçtiler . Kıyafetleri 
düzgün, yürüyüşleri muntazamdı . 

Öğleden sonra şehrin bir çok 
yerlerine kurulmuş olan halk kürsü. 
sünde hatipler söz söylediler , Ge· 

Türk sözü 

Musolini Milanoda büyük 
bir nutuk verdi 

r 

Roma : 2 [Radyo ] - Mussolini 
Milanoda harici siyaset üstline bü· 
yük bir nutuk vermiştir. 

Bu nutkunda Akvam cemiyetin· 
den bahsetmiş. Bu cemiyet musava
ta aykırı nizamla kurulmuştur. Ta
dil ve islah lizımdır demiştir . 

Sonra zecri tedbirlerden bahs 
etmiştir. Ve sözü lngiltereye geti· 
rerek İtalya Akdenizde lngilizlerin 
yolunu kapamak istemiyor. Fakat 
İtalya Akdenizde serbest olmayı 
istiyor kendini Cebelüttarik, Süveyş 

Atatürk 
E.lişleri sergisini tiyaret 

ettiler 
Ankara : 2 ( A. A. ) - Atatürk 

bugün elişleri ve küçük sanatlar 
sergisini şereflendirmişler ve ayrılır· 
ken Celal Bayara sergiyi istorik ve 
faydalı bulduklannı söyliyerek tak
dir buyurmuşlardır. 

Ankarada 
Hıfzıssıhha mektebi dün 

törenle açıldı 
Ankara : 2 (Hususi - Telgraf

la ) - hıfzıssıhha mektebi , bugün 
sıhhat vekilimiz Refik Saydamın 
güzel bir nutuklariyle ve büyük bir 
törenle açıldı . 

Iraktaki hükumet 
darbesi 

- Birinci sayfadan mabad -

hedesini de benimsemiş ve tam 
istiklal davasını gütmekte idiler. Ve 
eski kabine ile onun gibi mutedil ve 
anlaşma taraftarı olanlann daima 
aleyhinde bulunuyorlardı. 

Yeni kabine vaziyetin de icaLı 

1 dolayısile ~iddet taraftarıdır. Ve az 
zamanda sükı'.ineti temin etmiştir. 

Yeni kabine ilk icraat olarak 
asker alma kanununu tatbik ede 
cektir. 

Eski kabine istifa ettikten sonra 
13ağdatda kalmamıştır. Başvekil 
paşa Iraktan çıkarılmıştır. Bir takım 
eski vezirler gizlenmiştir. lr:ık as 
kerinin Bağdada hücuın·ı esnasında 
Tayyarelerin bom baları da inzimam 
ederek biraz maktul ve mecruh ol· 
muştur. Eski nazırların da bi · takı
mının muktul olması ihtimali şayi 
olmuştur. 

Eski harbiye veziri Cafer aske
rinin maktul düştüğü haber alın
mıştır. Eski kabine azası yüksek 
divanda muhakeme edilecektir. 
Bağdatda geçmekte olan hadisat 
hariçten büyük ehemmiyetle takip 
edilmektedir. 

Eski kabine dahilde halk ile iyi 
:geçinmek yolunda olduğu gibi 
komşularile de iyi münasebat tesi· 
sile tanınmıştı. Filistin ve lbissuut 
devletlerile sıkı münasebat tesisine 
teşebbüs etmiştir. 

Yeni kabinenin harici siyaseti 
hakkında malumat yoktur. 

ihtilalden sonra gelen kabine 
mevcut parlamentoya istinat ede
miyecektir. Fransa yeni parlamento 
intihabı İçin emir vermişt r. 

ce de fener alayı yapıldı . 
Balo, çok mükemmel oldu . 
Sabahlara kadar eğlenildi . Bü

fe de zengin ve mütenevvi idi . 
Halkevinin hazırladığı temsiller 

konferanslar ve eğlencelerde ne ka
dar çalışıldığını, bu işe ne derece ö
nem verildiğini ispat edecek derece
de müstesna idi . 

TulJrul 

kanalları kendisine kapanmıştır. Ve 
Akdenizde mahbus vaziyette kal
mış görüyor. 

İtalya silahlanma programında 
devam edecektir. 

Alman - ltalya anlaşması iyi 

karşılanmıştır. Almanların müs
temlekeleri elinden alınmıştır. Hal

buki Almanyanın mevadı iptidaiye 
için müstemlekelerine ihtiyacı var· 

dır. İngilizlerin dediği gibi satın al· 
makla hal olmaz demiştir. 

1 Berlinde Cümhu
riyet bayramımız 
Bütün vatandaşlar sefa

rette toplandılar 

Berlin : 2 ( Radyo ) - Türki 
yenin Cümhuriyet bayramı olan 29 
Teşrinievvelde, Berlin Türk sefaret
hanesi elektrik ve bayraklarla tezyin 
edilmiştir. Sefarethane haricen ve 
dahilen çok süslü idi. 

Elçilik binasında Türk vatandaş· 
lann tebrikleri kabul edilmiş ve o 
gece bir balo verilmiştir. 

Sayısı 300 e varan davetlilerin 
büyük bir kısmını genç Türk tale
beleri teşkil ediyordu. 

Emden İstanbula 
geldi 

lstanbul : 2 ( Radyo ) - Al
manların Emden Kruvazörü bugün 
İstanbul limanına gelmiştir. 

Gemideki büyük Alman deniz 
zabitleri Vilayeti kumandanlığı zi
yaret etmişlerdir. Vali ve kumandan 
da gemiye giderek iadei ziyaret yap
mışlardır . 

Saat 24 de , amiral Türk 
mathuatı mümessillerini kabul etmiş 
ve Türk-Alman dostluğu hakkında 
samim: beyanatta bulunmuştur. 

Emden ve miirettebatınm lima· 
nımızda bir knç gii.ı l·alacnğı ve 
şehri gczece,.,i s · vlen nd tedir. 

·-~-

Şehir meclisi dün 
toplandı 

Biı incı s.lı f de: arlan -

Yenid n tayin edilen memurla· 
rın tasdikı meınuri yeti h:ıkkında o 

' lan dördüncü maddedekı işleri de 
kat>uıılar ve büdçe encümenine ha
vale edildi . 

Beşinci madde; şehir planının 
tetkik ve müzakerderi hakkında 
idi, ki bu da imar ve tezyin encüme
nine ha vale edildi . 

936 büdçesinin müzakeresini ih · 
tiva eden altıncı maddedeki işler de 
büdçe encümenine havale edildi . 

Yedinci maddedeki memurlara 
aid barem tasnif cedvelinin müza. 
keresi de büdçe encümenine havale 
edildi . 

Keza, müstahdemler nizamna-
mesinin tadili , ölen memurların ai
lelerine yardım yapılması hakkında
ki sekizinci madde muhtevisi de 
büdçe encümenine havale edilmiştir. 

Bundan sonra; Doktor Ali Naim 
tarafından ; belediye azasından ve
fat eden Avukat Saidin ailesine şehir 
namına bir taziye heyeti gönderil 
mesi teklif edilmiş ve bu teklif mec. 
lis tarafından kabul edilmiş ve he
yete, Ali Naim, Rahmi Nihad, Baki 
Tonguç seçilmiştir . 

Bundan sonra; kendisine bele
diye meclisi kararile fahri hemşeri
lik sıfatı tevcih edilen Balıkesir say· 
lavı Örge Evrenin bu husustaki te
şekkür mektubu okunmuştur . 

Büdçe encümenine Reis Rasim 

sahife ~ 

• Asri sınema 
31 birinci teşrin cumartesi akşamından itibaren 

iki büyük film birden 

1 
Kahkahalar Kralı 

( Şarlo ) 
Şehir ışıkları filminde 

2 
Umumi istek 

.. . 
uzerıne 

Ankara Türkiyenin 
Kalbidir 

7459 

Alsaray • 
sıneması 

Fevkalade zengin iki filmli program serisine devam ediyor 

Bu akşamdan itibaren 

1 

( Marahvana ) 
Oynıyanlar: Kari Brisson-Viktor Maklaglen 

Büyük revülü fevkalade muhteşem, baştan aşağı müzik ve neşeli 
bu güzel operete ilaveten 

2 
Vahşi Ormanlar esrarı 

Filminin 

Çarşamba 
Gelecek program : 

3 bobinlik ikinci kısmı 

günü tenzilatlı matine 

1 

Tangolina-Ve -Vahşi Ormanlar Esrarı son kısım 
7466 

(Müjde) 

Dünyanın en büyük Radyo fabrikası olan(Philips) 
in 937 modelleri geldi . 

1 i 1 

Bu Radyoları görmeden ve dinlemeden başka bir marka almamanız 
menfaabnız iktizasındandır . 

ADA'1A VE HAV ALiSi · RESMf ACANT ASI 

Belediye caddesinde Raşit Ener Ticarethanesi 

P. K. o: 20 telefon : No. 117 

Yurdman, rapcırtör Sabri Gül, aza 
Coşkun Güven ve Vehip Necip , 
Rahmi Nihad seçilmiştır . 

Hesabı kat'i encümenine; izzet, 
Arif, Şevket, Rifat, Mustafa. 

Kanunlar encümenine : Baki 
Tonguç, Rahmi Nihad, Rasim Yurd
man, Kasım Ener, Mustafa Kalağ, 
imar encümenine : 

Coşkun Güven, Leman, Sabri 
Gül. Şevket, Namık; iktisad encü· 
menine; Fevzi Dural, Baki Tonkuç, 

15 

Mehmed Ali, Riz ~. Isa Şakir; tarife 
fe encümenine : Hüseyin Daim, Nu· 
ri, Tevfik Genç, Ali Yerdelen, Mus. 
tafa; sıhhat encümenine : Doktor 
Bahri, Doktor Ali Naim, Doktor 
Salim. Şevket,~lsmail Yurdçu seçil
mişlerdir . 

içtima saat 17 ,30 a kadar sür· 
müştür. 

Meclis yukanda sayılan işleri 
gördükten sonra, ikinci Teşrinin 9 
unda saat 14 de toplanmak üzere 
müzakereye nihayet verilmiştir • 



Sahife 4 

Adana Borsası muameleleri 
---------------...,,P~AM~U~K~v-e~K~O~Z~A-·-------------

Kilo l<'iyau 
CİNSl 

Kapımalı pamuk 

Eu az En çol.. 
ıc. s. /{, s. 

Sarılan Mikdar 
Kilo 

Türksözü 3 Teşrinisani 19~ 

Doktor Reşat 1 
BELEDİYE İLANLARI 

Birinci sınıf mütehassıs 
-Piyasa parlağı ,, -38 4ö 
•-~-'-""''--"---'-"-"----"--- - - -- -- Almanyanın Berlin ve Lapizig Tıp fakülteleri kulak , burun , boğaz Piyasa temizi ,, 35,50 57,50 

1 - Açık eksiltmeye konulan iş : Belediye itfaiye amir ve efradın' 
yaptırılacak yirmi dört takım elbise ve kasketin kumaşı Belediye tarafın· 
dan verilmek şartile ( nümunesi veçhile ) yalnız dikilmesi, 

lane_l_ 45,50-- ·-47 -------• şubelerinden mezun 
•-:..:ia"'n"'e--'2'------- -·4ı ___ -42 Hergün hastalarını iş Bankası arkasında Müslüm bey Apartmanı üçüncül 

2 - Muvakkat teminatı: Yirmi iki liradır. 
3 - ihalesinin yapılacağı yer ve tarih : ihale teşrini saninin 12 

inci perşembe günü saat on beşte Belediye encümeninde yapılacak· -Ekspre=-s _____ ı-----.: ----ı katta kabul ve tedavi eyler. icabında ağrısız ameliyatlar yapar . 

_K~l~e~vl~an~t~~~~~'--~~~..;._.;;.;.. __ ~-=-~~~~~~~~ ----------7•3•0~0--- 18-30 G. A. 44 1-51 

Beyaz 
Siyah 

YAPAGI 

1 

Ç 1 G ı T 
1-

Eksp~r_e_s ______ ~----ı-----• 
iane 
Yerli " Yemlik ,, 

,, " Tohumluk ,, 2,55 \ 2,70 
--...:.:..------------"---"'"--~ 

RUBUBAT -----------· Buğda~ Kıbrı_s ____ ,I_ __ ----ı---------ı 
,. Yerli 4,80 
.. men tane 

Arpa ---------
Fasulya 
Yuıaı'--------ı----- -- --

•-~-------1---- , __ 
Delice 

·-~-------1------ --·-- --------
Kuş yemi 
Keten tohumu 
Mercimek --ı-

ı-~S~is~am;;;,_ __________ ...:,:::----·,----,·-------

UN 
Dört yıldız Salih 725 1 

·= - üç " " - 675 -- -
.o - - - -·-------1 

.5! Dört yıldız Doğruluk 750 
-" - - -- ----1 ..= iiç " " 6i5 
] ~ _Sjmit "------ 850=---ı 

1; Dört yıldız cumhuriyet 700 
N o- - ---1·-------" I üç " " 1---62:.,:5 ___ _ 

Simit ,. 800 

Liverpl Telgrafları \ Kambiyo ve para 
iş bankasından alınmıştır. 

1 _____ 2_ı_1_ı_ı_ı9_3_6_...;;'•...c••_;;••-· _ ..... 

• __ H:.:..a.::.zı:..::r ______ l __ 6 __ 84 Liret ı 15 jI!.. 
•· Rayşmark 1 97 

Birinci kiinnn vadeli 6 57 •--"'-"------- -- - --
--6- -

5
5, __ Fr_a_n_k_«_F_ra_n~sı_z_• __ , 17 109 

1_.:...M:..::a.:..;rt:__ ___ ,,.:,,,__ Sterlin «İngiliz" ~0-
5 162 Dolar « Am'""er-ik-a-,.-- --79 -12 Hit hazır 

Nevyork U- 63 •-=F-ra-n,..k-«-,.-is-vı,.-.çr_e_• __ _ 

D. Demiryolları Adana İşletmesinden : 
Adana Garının şehir tarafına düşen meydanlığına fenni şartname ve 

mukavele projesinde gösterildiği üzere yapılacak 1550,5 m 2 Beton ve 
2030 m 2 Parke döşeme işi açık eksiltmeye konulmuştur . 

Eksiltme 16-11-36 pazartesi günü saat 10 da Adana işletme bina· 
sında yapılacaktır . 

Fenni şartname ve mukavele projeleri bedeli mukabilinde Adana vez. 
nemizden alınabilir. 

Bu işin muhammen bedeli 8516,53 lira muvakkat teminatı 638,74 li· 
radır . 

Talip olanların 2490 numaralı artırma ve eksiltme kanununda yazılı ve· 
saik, Nafia ehliyet vesikası ve idaremiz veznesine yatırılmış muvakkat te
minat makbuzu ile saatında eksiltmede hazır bulunmaları 

7458 1-3-7 - 12 

---
1 ,, 
" 

~ ,.......,_;, ... 

Bir verirsen bin kazanabilirsin, bir kaybedersen paran heba olmamıştır. 
Hem yüzlerce yurddaşınızı zengin etmiş hem de yurdunun göklerine bir 
kaç filo katmış olursun. Bu yüzlerce zenginden birinin de senin olmıya· 
cağını kim iddia edebilir. 7379 15-26 

1 

Adana Pamuk üretme çiftliği 
dürlüğünden : 

•• mu-

Makinenin nevi 
Muhammen bedeli 

Lira Kuruş 
Tek kutulu 27 X 54 pus eb'adında burgulu Standart 
pamuk balya makinesi . 

1229 36 

1- Eskişehir tohum islah istasyonu için alınması iktiza eden yukarda 
evsafı yazılı bir adet pamuk baly:ı. makinesi açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltmeye girecekler şartnameyi Adana pamuk üretme çiftliği 
müdürlüğünden alabilirler . 

3- Yukarda yazılı pamuk makinesinin muhammen bedeli (1229.36) 
lira olup muvakkat teminat ( 92.20 ) liradır. 

4- Eksiltme ve ihale 16-11-936 gününe müsadif pazartesi günü 
saat (15) de Adana Ziraat müdürlüğünde müteşekkil mübayaa komisyonu 
tarafından yapılacaktır . 

5 isteklilerin (2490) sayılı eksiltme kanununun tarifatı dahilinde mü 
racaat etmeleri ilan olunur . 7464 3-6-10-13 

Eski Selanik Bankası karşısında 

tı~ . 
4 - isteklilerin şartnamesini görmek üzere her gün Belediye yazı ıŞ· 

!eri kalemine ve ihale günü de teminatlarile birlikte daimi encümene gel· 

meleri iliin olunur. 
28-3-7-11 

Nakil vasıtaları kullananların nazarı dikkatine 
Gerek kendi arzularile çalıştırılmasından vazgeçilen gerekse kırılıp 

işlemez bir hale gelmesinden dolayı çalışmayan : ve yahut başkasına ~· 
tılan ve yahut kaybolan kamyon, otomobil, fayton, yük arabası, motosık· 
Jet ve bisikletlerin Belediye dairesindeki kayıtları silinmek ancak esbabı 
nın istida ile müracaatına bağlıdır : 

Bu müracaat yapılmadıkça kayt düşülmez ve resim tahakkuk eder · 
Bu hallere meydan kalmamak ve eshabı mağdur olmamak üzere alakada_
ranın vaktinde Belediye dairesine müracaat etmeleri kendi menfaatler• 
icabından bulunduğu ilan edilir. 7427 23-28-2-6 

BAKTERlYOLoG 

D. Kemal Arıksoy 
Muayenehanesini Abidin Paşa caddesinde Bebekli Kilise sokağında 

11 No: lu eve nakletmiştir . 7466 1-10 

Diş Tabibi Yusuf Hüsnü I 
Başarır Açıldı Açıldı 

Şölen Lokantası 1 
Bulunduğu seyahatten avdet etmiş ve hastalarını kabule 

1 başlamıştır 4-5 g.a 7446 

1 
' 
1 

1 

Bütün konforlarile açılıdı 
7393 15 

------------~ Adana Kulübü baş- r-· - . 
k l ... d 'I'Ü:!'It.KSÖZtJ an ıgın an . 

Üsnornal olarak toplanan kongre 
kararına göre nizamnamenin tadili 
için 5- 11 - 936 perşembe günü 
tekrar umumi heyet toplantısı ya· 
pılacaktır.Sayın üyelerin o gün saat 
20 de Kulüp evine gelmelerini önem
le dilerim.7462 

Yitik mühür 
Şahsıma ait tanırımış mührümü 

30-10 -936 da )i :irdim. Bu ıııü· 
hürle hiç. bir yere ve hiç bir kimse
ye borcu n yoktur. Yenisini kazdı
racağımdan eskisinin hükmü olma
dığını ilan ederim . 

7463 

Ceyhanın Büyük Mangıt 
köyünden Mehmet oğlu 

T ALIP ÖZKA YA 

Gündelik siyasi gazete 

Abone şartları 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuruş 
1200 
600 
300 
100 

1 - Dış memleketler için Abone 
b~d !li dejişmez yalnız posta masrafı 
zammedilir . 

2 - lıan·ar i·;'n ıdar~ye müra· 
caat edılmelidir . ) 

L-·--~~--~-----
Ada"!a Posta ve f elg:af 
Başmüdürlüğünden: 

94 ! Kiralık ev 
1 Ziraat Bankası arkasında 6 odalı 

:-------·---------------------= ı ve iki aileye elverişli 1632-9 sa· 
11 ı ' yılı ev kiralıktır . lstiyenler Bekçi 

Başmüdürlük devairi İl<! Posta qe 

Telgraf merkezlerinin bu sene kışlık 
yakacak ihtiyacı olan kuru ve so· 
balık kesilmiş ( 20,00:> ) kilo meşe 
odunu ile, keza 1500 kilo kuru, toz, 
toprak ve marsıksız meşeden yakıl· 
mış mangal kömürü 2 -11 - 936 
dan itibaren on beş gün müddetle 
açık eksiltmeye çıkarılmıştır. 

lj Doktor Operatör 1 memuru Nahidi görsünler.7425 8 

l--·-------
Numan Bedri 

Doğuınve Kadın h1stalıkları birinci sınıf mütehassısı sabık Tıp fakül
tesi bdınhastılıkl ırı .cıln gı nnllim muavini . 

Buzrrnn a kadar Ankara Vilayeti Doğum mütehassıslığı , Denizli 
Memleket hastanesi Nisaiye mütehassıslığında ve Do~m Evleri 

Baş Tabip ve Kadın hastalıkları müte -
hassıslığında çalışmış olup halen serbest çalışmak 
üzere istifa ederek Adanaya gelmiştir . 

Her gün sabahtan akşama kadar Yağcamisi karşısındaki sokakta mu-
ayenehanesinde hastalarını kabul ve tedavi eyler . 7391 13-15 

1 Hizmetçi isteniyor 
Evde çalışmak üzere hizmetçi 

ve aşçı aranıyor . idare hanemize 
müracaat edilsin C. 

Kiralık ev 
Asfalt cadde üzerinde Atatürk 

parkı karşısında Doktor Muzafferin 
:oturduğu hane kiralıktır. lstiyenlerin 

Halk Eczanesine müracaatları. 8 
7424 

Kömürün muhammen bedeli 4 
ve odunun 2 5 kuruştur. ihale 18 -
11-936 tarihine müsadif çarşamba 
günü saat 15 de P. T. T. Başmü· 
dürlüğündcki komisyon huzurile ya· 
pılacaktır. Muvakkat teminat mik
tarı (42) liradır. Teminat Başmüdür· 
lük veznesine yatırılarak makbuzu 
Orman ruhsatiyesi ile birlikte iha· 
leden evvel komisyon riyasetine ib
raz edilecektir. 

Talip olanların her gün saat 9 
dan 12 ye ve 13 den 17 ye kadar 
P. T. T. Başmüdüriyetine mürac1at-
ları. 7465 3-7-10-14 

Umumi neşriyat müdürü 

M. Bakşı 
Adana Türk sözü matbaası 


