
Ferid Güven ___ . Salı ~ -- ·-s 
SAHiP ve BAŞMUHARRiRi z· 2 Teşrinisani 937 

Kuruluş Tarihi Onüçiincü Yıl - Sayı : 3970 
1 Klnunusanl - 1924 5 Kuruş 

ADANA: Telefon 17 GÜNDELiK SiY AS] GAZETE Ulucanıi yakınında hususi daire Pk. 44 

D··n Kamutayda, görülmemiş bir sevinç ve muhabbet tezahuru yükseldi 

LU ŞEFi iZ ÜYÜ UTKUNU SÖ'llEDi 
a 
a 

''Prensiplerimizi gökten indiği sanılan ki
tapla rın doğmalarile asla bir tutmamalıdır. 
Biz, i l hamlarımızı gökterı ve gaipten değil, 
doğrudan doğruya hayattan alıyoruz. ,, 
~!iyük Şef dahiİi, harici siyase- · 
. fl'lizdeki bütün faaliyetleri ve 
idealleri tebaruz ettiren ve her 

,, kelimesi coşkunca alkışlanan 
büyük bir nutuk söyledi ,,, 

ıii~ ~efin nutkunu ·aynen okn 
~llcularımıza sunuyoruz 

• 

~alkan genel kur~ay başkanları da 
dün Kamutayda idiler 

2rdumuz, Türk topraklarının ve Tür
ttıye idealini tahakkuk ettırmek iç in 
~tfetmekte olduğumuz sistemli çahş
'naların , yenilmesi imkansız teminatıdır 

J' 
ı~ A.nkara : 1 (A.A.) - Hüyük Millel Meclisi bu gün ~·ok haraıclli lir 

jt ~Yaşadı. Büyük Ş~fııniz, gö7lcncn büyük nutuklarını söylediler. 
)Ql l(amutay saat 14 de bütün mebuslar hazır bulundugu halde açıldı. Ve 

e 1 1aına yapıldıktan sonra Büyük Şefimiz Atatürk Millet Vekillerinin coş• 
n" ~. -a alkışları, yaşa seslen arasında Mecli" kürsüsüne gelerek Kamutayın 
~:'nci devresinin üçüncü çalışın• yılını açaı kc ı aşağıdaki nutku mıd bu-
llıuşlardır : 

BUyUk Şefimizin nutukları 
'lilict Vckıllcri 
" l ~~t l ·şıncı d ~vıcnın üçüncü yılını açıyorum. 1 lor şcyclcn üırcc scvıı-:ı Ka. 

~~/Y arkadaşlarımla yeni çalışma haşlangıcınıfa karşı karşıya bulı;nmaktan 
·~ du u:n derin sevinç ve saadeti ifade cim eliyim. Sizi yuks~k saygı ıle 
~ 'lllar ve b.ı çalışma yılınızd1 millet ve ın'mleket için feyizli başarılarla 

enınesinı dilerim. 
Sayın Millet Vekilleri 1 

ı~~."1emnuniyetle' görmekteyiz ki; Cümhuriyet rejimi yurdumuzda huzur ve 
t\ırı~nun en iyi yerleşmesini temin etmiş bulunuyor. Vatandaşlar ve bu 
~ırı a oturanlar, Cümhuriyet kanunlarının şartları altında kendileri için ha· 
er anan hürriyet, refah ve saadet imkanlarından azami istifade etmektedir· 
'n; Milletimizin layık olduğu yüksek medeniyet ve refah seviyesine varma-

9~ liı,y alıkoyabilecek hiç bir engal düşünm,ye yer bırakılmadığını ve bırakıl-
~al!'ını söylemekle bahtiyarım. 

~~ . Uncelindeki icraatımız net;celeri bu hakikalın yakın ifadesidir. Hükıi
de 'n•nÇılıJ!'in sevgili halkı kudretine olduğu kadar, şefkatine de samimiyetle 

)cl'dıtabilmesidir. Büyük küçük bütün Cumhuriyet memurlarında bu zihni. 
1~ en geniş ölçüde inkişafına önem vermek çok yerinde olur . 

~ıı liususi idarelerin geçen }ilki faaliyetleri verimli olmu~tuı . Ancak hu-
1tı1 1dareler ve belediyeler büyük kalkınma savaşımızda başarı hasılasını 
1in,'acak vazifeler almalı ve hususile hayat ucuzluğunu temin edecek, ye-
1ilc1 ttore tedbirler bulmalı ve salahiyetlerini tam kullanmalıdırlar. Şehircilik 
içi~ 1~de de teknik ve planlı esaslar dahilinde çalışmak lazımdır . Bunun 
'"la elediyelerimizi türeli bir surette aydınlatmak,klavuz olmak işiyle uğ. l 

~ak ".1erkezde bir tek~ik ~üro kurulm~sım tavsiye ~deri~ . . . 
'tG,k endıne inkılabın ve ınkılapçılığın çeşıtlı ve hayatı vazıfeler verdı!fı 

ır '.•c•k Va~andaşının sağlığı ve sağlamlığı her zaman üzerinde dikkatle duru- 1 
ır 'ıcr tnılii meselemizdir. Sağlık ve sosyal yardım vekaletinin bu mesele 
~ '~~11'ndekj sistemli çalışmaları, yüksek Kamutayı memnun edecek mahiyetle 

'oı) •; etmektedir. Ayni Vekalet kendine verdiğimiz göçmen işlerini de 
~et Ve ekonomik politikamıza uyg11n olarak başarı ile görmektedir. Ve-
1)i kın " Sağlam ve gürbüz nesil Türkiyenin mayasıdır .. preırsipini pek 

1 yVrıyarak çalışmakla olduğunu takdire değer bulurum . 
b·Uce saylavlarl 

t~ d 'lindigi gibi biz yurd emniyeti içinde fertlerin emniyetini de layik oldu
ttJııintrcccde göz önünde tutarız. bu emniyet Türk Cumhuriyeti kanunlarının 
1 ~ııı atı altında en ileri şekilde mevcuttur. Kanunlarımızda yaptığınız bazı 
1~\I~ Ct Ve kabul buyurduğunuz meşhut cürümler kanunu bu maksada kuv 
~'ıı . ~12 met etmiştir. Adli bünyemizin ve kanun diziğimizin daima bu yön. 
~~ ~nc_clemelerle Türkiyenin dinamik hayatına hiç şaşmadan uygunlukları te-

dılmclidir. bu luzum karşısında kara ve den iz ticaret kanunlarımızın 

Şef meclls kUraUaUnde 

ekonomik bünyemizdeki inkişaflara daha uygun hale getirilmesinde zaman 
geçirilmemek yerinde olur. 

Bir de şu nokta üzerinde durmama izin vermenizi rica edeceğim emni· 
yet ve halk işleriyle alakalı:usullerde ve kanunlarda kolaylık, çabukluk açık 
lık ve kesinlik esas olmalıdır. Bu sebeble vatandaşların icra dairelerile 
olan ilişiklerini kolaylaştırmak kastile yapılan t>tütlerin biran evvel kanun 
haline getirilmesini tavsiye ye layık bulurum. bu işaret ve tavsiyelerimin e
yi karşılanacağına şüphe etmem, çünkü her sahada olduğu gibi adli usul
ler ve kanunlar sahasındada türkiye Cumuriyetinin ve onun yüksek değer
li kaınutayının ıınlayışı, ileri anlayıştır. 

Şimdi arkadaşlar ekonomi hayatımızı gözden geçireceğim· derhal bil
dirmeliyim ki ben ekonomi hayat ziraat, ticaret, sanai faaliyetlerini ve bütün 
nafia işlerini birbirinden ayrı düşünülmesi doğru olmıyan bir külsayarım. 
Ru vesile ile şunuda hatırlatmaliyimki bir millete müstakil hü\'iyet ve kıy 
met veren siyasi varlık makinasında devlet fıkir ve ekenomi hayat maka
nizmaları bir, cihazlar biribirine uyarak ayni ahenkte çalıştırılmazsa hükumet 
makinasının motrb kvveti israf edilmiş olur, ondan beklenen t>m verim 
elde edilemez. onun içindir ki bir milletin kültür seviye~i i'ç sah<da, devlet, 
fikir ve ekonomi salıalaı ınd;,ki faaliyet \ c b<~aıılaı ı ·r ttice!eı 'p' n ~.Hı!Hı 
ile ölçülür. 

Sayin millet vekilleri 1 
Milli ekonominin temeli ziraattır. Bunun içindir ki ziraatla kalkınmaya 

büyük dnem vermekteyiz. Köylere kadar yayılacak programlı ve pratik 
çalışmalar bu maksada erişmeyi kolaylaştıracaktır; Fakat bu hayati işi isa· 
belle amacına ulaştırabilmek için ilk önce ciddi etüdlere dayalı bir ziraat 
siyaseti tesbit etmek ve onun için de her köylünün ve bütün vatandaşlarıµ 
kolayca kavrayabileeegi ve severek tatbik edebileceği bir ziraat rejimi 
kurtarmak liizımdır. Bu siyaset ve rejimde önemlı yer alabilecek noktalar 
başlıca sunlar olabilir: 

Gerisi ikinci sah ifede-

1 Ekselans Tataresko 
Bükreşe Döndü 

Türk - Romen ticaret müzakeratı 
bu ay içinde başlıyacak 

----······----
NEŞREDiLEN RESMi TEaLIG, iKi MEMLEKET ARASINDAKI 

KUVVErLI DOSTLUGU TEBARUZ ETTiRiYOR 

lat•nbul : 1 ( Telefonla ) -ı 
Başvekil Ekselans Talaresko bugün 
büyük merasimle teş'I edilmiştir . 
Romanya Başvekilinin Ankarayı ziya • 
reti münasebetile neşredilen resmi 
tebliğde : 

davası uğrunda şemereii gayretleri 
sarfedılmiş olduğundan ve bu ziyare
tin iki müttefik memleket arasındaki 
dostluk bağlarının bir kere daha mii· 
şahade edildiği bildirilmekte ve gö· 
rüş ve menfaat mütabakatının ilerisi 
için içinde miiştereken tahakkuk etti
rilecek feyizli bir çalışmaya imkan 
vereceği kaydedilmektedir. 

İki memleket devlet adamlarının 
Beynelmilel vaziyetin muhtelif vec
helerini tetkik ve Balkan Antantı 
memleketlerini birbirine azimle bağlı

yan sulh ve milletlerin teşriki mesai 

iktisadi anlaşmalar için yakında 
Bükreşte müzakerelere başlanacak. 
tır . 

Şehir meclisi toplandı 
Riyaset 
intihabı ile 

divanı ve encümenler 
müzakereler yapıldı 

Belediye Meclisi dün saat 14 de 

Reis Turhan Cemal Berikerin riya. 

seti altında mütad toplantısını yap

tı . Belediye meclisimiz dLinkü top· 

lantısiyle dördüncü çalışma yılına 
girmiş bulunuyor . Yoklama yapıl
dı . Ekseriyet olduğu görülerek mü 

zakarata geçildi . Evvela Divanı Ri •. 

yaset intihabı yapıldı . Gizli reyle 
yapılan bu intihap neticesinde birin

ci reis vekilliğine Vehbi Necip Sa 

vaşan , ikinci reis vekilliğine Doktor 

Bahri Erkam , ve katipliklere de 

geçen sene olduğu gibi Sabri Gül , 

Kasım Ener , Şevket Çekmeğil • se· 

çildiler . Hundan sonra mesai rncü

menleri seçimine geçildi . Açık rey 

ile yapılan bu seçim netict;sinde 

büdçe encümenine Vehbi Necip S a. 

vaşan , Hasan Ataş , Fevzi Dural , 

Rahmi Nihad Aysan , Sabri Gül , 

-Gerisi dördUnçU sahifede-

Hataydaki Bayram 
Kontrol Heyeti ve Türk . Heyeti 

mesailerine devam ediyor 

Hariciye siyasi 
yük karşılama 

Müsteşarımıza bü
• • 

merasımı yapılacak 
Antakya : 1 [ TÜRKSÔZÜ mu 

habirinden ] - Milletler Cemiyeti 
Kontrol Heyeti Ali Komiser Martelie 
görüşmek üzere dün Beruta gitmiş

tir. AH Komiser Şamda olduğu için 
Heyetin Şama geçeceği sanılmakta. 

dır . 
İs <enderun limanında Tiirkiye ta· 

rafından yapılacak tesisat hakkında 

tetkikatta bulunmak üzere iancağa 
gelmiş olan Türk Tcknisiyen Heyeti 
Bayram münasebetile evvelki gün 
şehrimize gelerek Baş Konsolosu zi· 
ya ret ve tebrikatta bulunmuşlardır:. 

Heyet ayni gün akşamı şehrimizden 

Halebe gitmiştir. 

Cumhuriyet Bayramı 

Numan~Menemencloijlu 

Şükrü Kayaya, Rüştü Arasa , Mare
şal Çakmağa bildirmişlerdir . 

Aldığım malümala göre, Bu hafta 
içinde gelecek olan Türkiye Hariciye 
Siyasi Müsteşarı Numan Rifat Mene
nemencioğlu için büyük bir karşılama 

Hatayda Cumhuriyet Bayramı çok 
büyük tezahüratla kullanmıştır . On 
binlerce kişi, Esnaf Cemiyetleri , Şe· 
hir ve Nahiye Heyetleri , Belediye 
Erkanı, Mandater hükümet Ricali ve 
Memurin, Alevi, Arap , Rum , Orta 
doks Yurddaşlar Türk Baş Konsolos· 
!uğuna gelerek tebriklerde bulunmuş
lardır. Resmi kabul saat 14 den 20 
ye kadar devam etmiştir . Halk mü
messilleri Heyeti Başkanı Abdülgani 
Türkmen , Hatay Türklerinin tebrik 
v ı tazimlerini Atatürke, Başvekil Ce
lal Bayara , Abdülhalik Rendaya , Lmcrasimi programı tcsbit edilmi§ t ır. 



Sahife : 2 Türksözil 2 Teşrinisani 

Dün kamutayda, görülmemiş bir se
vinç ve muhabbet tezahuru yükseldi 

........................................................... _ ............... ..... 

- Birinciden artan -

Bir defa memlekette topraksız çifci bırakılmamalıdır. Bundan daha ö
nemli ıılanı ise bir çifci ailesini gt çindirebilen toprağın hiç bir sebep ve su
retle bölünemez bir mahiyet alması büyük çifçi ve çiflik sahiplerinin işle

tebilecekleri arazi genişliği, arazinin bulunduğu memleket bölgelerinin nufus 
kesafetine ve toprak verim derecesine göre sınırlanmak lazımdır. Küçük 
büyük bütün çifçilerin iş vasıtalarını artırmak, yenileştirmek, korumak ted
birleri vakit geçirilmeden alınmadıdır - Her halde en küçük bir çifçi ailesi 
bir çil t hayvan sahibi kılınmalıdır. Bunda, ideal olan öküz değil beygir ol
malıdır. Ôkuz, ancak bazı şartların heni:z temini güç bölgelerde hoş gö
rülebilir. Köylüler için umumıyetle pulluğu pratik ve faydalı bulurum , 
Traktörler bi;yük çifçi!er<: tavsiye olunabilir, Köyde ve yakın köylerde 
müşterek Haı man makinaları kullandırmak köylülerin ayrılamıyacağı bir 

adet haline getirilmelidir. Memleketi lklim, su ve toprak verimi bakımın
dan ziraat bölgelerine ayırmak icap eder. Bubölgelerin her birinde köylü
lerin gozlerile görebilecekleri çalışmaları için örnek tutacakları verimli, mo· 
dem pratik ziraat, merkezleri kurulmak gerektir . Bugün dev
le\ idaresinde bulunan çiflıkler:n 'e tunların içindeki türlü ziraat sanayi 
kurumlarının bir kı!mı ziı aat hayat ı e faaliyet:n'n bülfn sahalarında her 
türlü teknik, ve modern tecrübelerini ikmal elmiş olarak bulundukları böl
gelerde en faydalı ziraat usul ve sanatlarını yaymaya hazır bulunmakta
dırlar. l!u vekalet iç'n büyi:k Lolaylıklar lemin edecektir . Ancak, gerek 
mevcut olan ve gerek bütün memleket Ziraat bölgeleı i için yeniden kuru
lacak Ziraat merkezlerin'n sekteye uğramadan tam verimli faaliyetlerini 
şimdiye kadar olcuj!u g.bi Dnlel tiitçrs·~e <~ul•k veımeksizin kendi ge
lirlerile kendi varlıklarının dare \e irki\afını lemin edebilmEleri için bütün 
bu kuıumlar birlq\iıileHk grn ' ş bir i~letme kuıumu te~kil olunmalıdır . 

Bir de başta buğday olmak üzere bütün gıda ihtiyaçlaıımızla endüstri
mizin dayandığı türlü iptidai maddeleri temin ve harici ticaretimizin esasını 
teşki 1 eden çeşitli mahsullerimizin ayrı ayrı her birinde miktaıını artıı mak 
kalitesini yükseltmek, istihsal masraflaıını a1al\mak hastalık ve düşmanlarile 
üğraşmak için gereken teknik ve kanuni her tedbir vakıt geçirilmeden alın

malıdır . 
Orman servetimizin koı unması lüzumuna ayrıca işaret etmek isterim. 

Ancak bunda mühim olan koruma esaslarını, memleketin türlü ağaç ihti
yaçlarını de,·amlı olarak karşılaması icabeden ormanlarımızı muvazeneli ve 
teknik bir surette işleterek istifadt': etmek esasile makul bir surette teklif 
etmek mecburiyeti vardır . Buna, büyük Kamutayıh layık olduğu ehemmi· 
yeti vereceğine şüphe yoktor. 

Sayin millet Vekilleri l 
Dış Ticarette takib ettiğimiz a

na prensip ticaret muvazenemizin 
aktif karakterlerini muhafaza etmek
tir. Çünkü : Türkiye tediye muvaze
nesinin en mühim esasını bu teşkil 
eder. Son Yılların rakamlaıı ve ge· 
çirdiğimiz senenin bugüne kadar 
gösterdiği seyir ve istikamet, takib 
ettiğimiz prensıpin elde edilmiş 

müsbet neticelerini göstermektedir. 
Kontenjan usulü, muayyen 

anlaşma şartlarımızı kabul etmiş 
memleketler için büsbütün kaldırıl
mıştır. Bu memleketlerden. piyasanın 
kayıtsız, şartsız ithalat yapabilmesi 
temin edilmiştir. 

Dış ticaret politikamızın husu. 
siyeti şudur: iç ve dış vaziyet icap
larını daima karşılamak suretile se
yirlerine intibak etmek . 

iç ticarete gelince : Bunda en 
önde gördüğümüz esas, teşkilatlan· 
dırma ve muayyen tipler üzerinde 
işleme ve rasiyonel çalışmadır. Kesin 
zaruret olmadıkça piyasalara karı 

şılmaz , bununla beraber hiç bir 
piyasa da başı boş değildir. 

Sırası gelmişken, Cümhuriyetin 
tüccar telakkisini de kısaca ifade 
edeyim: Tüccar, milletin emeği ve 
üretimi kıymetlendirilmek için eline 
ve zekasına emniyet edilen ve bu 
emniyete liyakat göstermesi gereken 
adamdır. Bu bakımdan ihracatçılar 
hakkındaki kanun , murakabe hak
kındaki kanun, teşkilatlandırma hak
kındaki hükümler , müsbet neticeJe· 
rini wrmektedir. 

ihracat mallarımızın, hükumetin 
yakın kontrolü altında satışlarının 
teşkilatlandırılması mühimdir. Bunu 
göz önünde tutan ekonomi Veka· 
Jeti, geçen yıl içinde lğdırda, Ege, 
Trakya bölgelerinde türlü mevzu
lara ait satış kooperatifleri teşkil 
etmiş ve onları faaliyete geçirmiş
tir. Önümüzdeki yıl içiııde başta 
fındık olmak üzere diger belli başlı 1 

mahsullerimizi de alakalandıran bir
likleri vücude getirmelidir. 

Sayın arkadaşlar 1 
Endüstrileşmek en büyük milli 

davalarımız arasında yer almakta
dır. Çalışması ve yaşaması için eko
nomik elemanları memleketirnizde 
mevcut olan büyük küçük her çeşit 
sanayi kuracağız ve işleteceğiz. En 
başta vatan müdafaası olmak üzere 
mahsullerimizi kıymetlendirmek ve 

en kısa yoldan, en ileri ve refahlı 
Türkiye idealine ulaşabilmek için 
bu bir zarurettir. Bu kanaatle beş 
yıllık ilk sanayi ı·lanımn geri kalan 
ve bütün hazırlıkları bitirilmiş olan 
bir kaç fabrikasını da süratle ba
şarmak ve yeni plan için hazırlan
mak icabeder. Endüstrileşme karar 
ve hareketimize mütenazır olarak 
bugünkü mevzuatımızda düşünüle
cek tadiller ve ilave edilecek bazı 
yeni hükümler vardır. Bunların baş 
lıcalarını şöyle hülasa edebiliriz : 

Sermayesinin tamamı, veya bü
yük kısmı Devlete ait ticari, sanayi 
kurumların malı kontrol şeklini bu 
kurumların bünyelerİnP, ve kendile
rinden istediğimiz ve istiyeccğimiz 
ticari usul ve zihniyetle çalışma 

icaplarına süratle tevfik etmek, bu 
gibi kurumların bugünkü usullerle 
çalışabilmelerine ve inkişaf etmele 
rint" imkan yoktur. Mevcut gümrük 
tarifeleri kanunda da bugünkü po
litika ve temayülümüze uygun ted
birleri yapmak lazımdır. 

Diger mühım nokta daha ev
vel de işaret ettigim gibi memle
kette, hususile bazı bölgelerde göze 
çarpacak ehemmiyet alan hayat 
pahalılığı mevzuu ile uğraşmak bu
nun için ilmi bir tetkik yaptırılmalı 
ve tesbit edilecek sebeplerile radi
kal ve planlı şekilde mücadele edil
melidir. 

Küçük esnafa ve küçük sanayi 
erbabına mühtaç oldukları kredileri 
kolayca ve ucuzca verecek bir te
şekkül \Ücuda getirmek ve kredinin 
normal şartlar altında ucuzlatılma
sına çalışmakta çok lazımdir. 

Türkiyede devlet madenciği milli 
kalkınma hareketile yakından alaka. 
lı, mühim mevzulardan biridir. U. 
mumi endü;trileşme telekkimizden 
başka maden arama ve işletme işine 
her şeyden önce harici tediye vası
talarımızı, döviz gelirimizi, artırabil
mek için devama ve hususi bir ehem 
miyet vermeğe mecburuz. 

Maden tetkik ve arama dairesi
nin çalışmalarına azami inkişaf ver. 
mesini ve bulunacak madenlerin ran. 
tabilite hesapları yapıldıktan sonra 
planlı şekilde hemen işletmeye ko

nulmasını temin etmemiz lazımdır. 
Elde bulunan madenlerin en mühim
leri için üç yıllık bir ı-Jan yapılma· 
lıdır. Ereğli şirketini satın aldığımızı 
ve Ereğli kömür havzasında rasyo-

•• •• neı bir istihsaı planının günün mese- Grup birincilikleri ı 
lesi olduğunu biliyorsunuz.Bunun ikma 

li çabuklaştırılarak kömür istihsala· 
tımız kısa bir zamanda en az bir 
misli artırılmalıdır. 

Bölge şampiyonları geldi BUYUK BAYRAM 
Diğer taraftan saat maden tet. 

kik ve arama dairesinin Divriki 

sahasında bulduğu ve mevcüt 
nisbeti itibarile ehr ır miyt tli olan 
demir madeninin süra tla işletilmesi
ne geçilmeli ve karabük demir, çelik 
sanayiimiz ihtiyaç planı dışındaki 

kısmının ihracatına başlanılmalıdır. 

T.S.k tarafından bölgemizin de Adanalılar c·· h . t" 14 
iştirakile futbol grup birincilikleri um urıye ın 
maçları tertip edildiğini ge~en nüs- ıyıldönümünü büyük merasimle kutl 
halarımızda yazmıştık. S.:çılen ta-
kımlar IJPgün şehrimize gelmişlerdir. 

0 

Maçlara yarın l•aşlanacaktır. On beşinci yıla girerken Adanamızın kazandıg 
Seyhan grupu şöyle hazırlanmış- üç büyük ve güzel eser de törenle açıldı 

tır: lçelden idman yurdu, Diyarbe-
kirden Yıldırım spor, Urfadan Halk 
spor, Kayseriden Erciyeş spor, Sey
han bölgesinden Adana ldmanyurdu. 

Yukarıda saydığımız bölge şanı 
piyonları yarın 1 -6 ve 3-4 numa
ralı takımlar arasında maçlara baş- 1 

lıyacaklardır. 

Kenevir mütehassıs-: 
ları şehrimize geldi 

Liman işlerinde modern ve planlı 
çalışma ve tarifelerdeki tenzilatın 
uyandırdığı nıemnüniyetin verimli ne 
ticeleri ticarette dikkatı celbetmiş
tir. Bu yolda devam edilmesine isa
bet ok caktır. Ekonomik bünyemiz
deki inkişaf deniz nakliye vasıtaları 
ihtiyaçlarını her iÜn arttırmaktadır. 
Yeni sipariş edilen gemilerden bir 
kısmı önümüzdeki ilkbaharda gelmiş 
bulunacaktır. Fakat bunlar bugün-
den görülmekte olan ihtiyaç hacmi. Evvelki gün şehrimize gelen Al-
ne cevap verecek adet ve nisbette man profesörlerinden Tobler ve 
değildir. Yeni gemiler inşa ettirmek Amerikada kenevir, keten tahsil 
ve bilhassa eski tersaneyi ticaret filo. eden Kastamonu kenevir istasyonu 
muz için hem tamir hem yeni inşaata Müdürü Fuad ve ziraat enstitüsün 
merkez olarak faaliyete getirmek den Mütehassıs Tevfik, Urfa, Antep 
esbabını temin etmek lazımdır. havalisinde kenevir tetkikatından 

Şu günlerde yüksek meclise şu dönmüşlerdir. Ve dün Antalyaya 
mahsulleri ve deniz bank hakkında gi_tmek üzer~ Mersine hareket et-

bir layiha gelecektir. Mevzuunun mişlerdir. 
yüksek alakanızı çekeceğinden şüp- İlk k l .. .., 
he etmiyorum. 1 o u ogretmen-

Arkadaşlar : l . k d k" 
En güzel coğrafi vaziyette ve uç eri a fOSU Ve a-

tarafı denizle çevrili olan Türkiye, 
endüstrisi, ticareti ve sporu ile en 
ileri denizci millet yetiştirmek kabi
liyetindedir. Bu kabiliyetten istifade-

1 yi bilmeliyiz; Denizciliği Türkün bü
yük, milli ülküsü olarak düşünmeli 
ve onu az zamanda baıarmalıyız. 

Ekonomik kalkınma, Türkiyenin 
hür, müstakil, daima daha kvvetli, 
daima daha refahlı, Türkiye ideali
nın belkemiğidir. Türkiye bu kal
kınmada iki büyük kuvvet serisine j 
dayanmaktadır : toprağının iklimleri, 
zenginlikleri, ve başlıbaşına bir ser 
vet olan coğrafi vaziyeti, ve lıir de 
Türk Milletininin silah kadar maki-
nada tutmaya yaraşan kudretli eli 
ve milli olduğuna inandığı işlerde ve 
zamanlarda tarihin akisini değiştirir 
celadttle tecelli eden yüksek sosiyal 
benlik duygusu. 

letten geldi 

Bölgemiz ilk iğretmenler kadro. 
su~un tastik edilerek Maarif daire. 
sine geldiği haber alınmıştır. 

İzcilerimiz döndü 

Ankaradaki büyük geçit resmine 1 

iştirak etmek üzere Birinci teşrinin 
23 ürıde Ankaraya hareket eden iz 
cilerimiz, dünkü tı enle şehrimize 

dönmüşlerdir. 

Cümhuriyetimizin 14 üncü yıldö
nümü 29 Teşrinievvel günü çok bü
yük tezahüratla karşılandı . ( Gaze 
temizin bayram tatili mün . sebetile 
bayram tafsilatını bu gün veriyo
ruz . ) 

Elli binden fazla bir halk kütlesi 
yeni hipodromda topianmıştı. Bu 
muazzam kalabalığı tribunlar istiap 
edemiyeceğinden büyük bir kısım 

halk resmi geçit yapılacak tiribünun 
yanlarında ve karşı tarafında yer al 
mıştı. 

Hipodromun şehre oldukça uzak 
bir mesafede bulunmasına rağmen 

çoluk çocuk, genç ihtiyar bütün A
elanalı şehri terkederek merasim sa
hasında birikmişlerdi. 

Resmi kabul 
Saat dokuzdan ona kadar Vila

yette kabul töreni yapılmış ve bun
dan sonra Vali ile kumandan tören 
sahasına gitmişlerdir. 

Geçit resmi 
Askeri kıtalar , okullar , ku

rumlar, Partililer, Türkkuşu talebele
ri saat 10,30 da tamamen sahada 
yer almış bulunuyorlardı. Vali ve 
Kumandan bu gurupların önünden 
geçerek bayramlarını kutlamış ve 
bunu müteakip askeri bando onun
cu yıl Cümhuriyet marşını çalmış ve 
bütün halk hep bir ağızdan marşa 

iştirak etmiştir. 

Cümhuriyet marşımız biter bit
mez geçit resmi başlamış ve aske
ri kıtalar, malul gaziler, yedek su
baylar, jandarma, polis kıtaları, iz 
ciler, okullar, sporcular, ulusal ku· 
rumlar, t"snaf kuru nları kendi bay

raklarile tiribunun önünden geçmiş-
lerdir . 

Saat on ikiye yakın büyük res
mi geçit bitmiş ve caddeleri doldu. 
ran halk kalabalığı şehire doğru 

akmağa başlamışlardır. 
Saat tam on ikide büyük bay

ramın şerefine 21 pare top atılmış 
ve bütün fabrikalar uzun uzun sin
yaller yapmışlardır. 

Bayram gecesi 

Gece saat 20 de askeri kıtalar, 
halk teşekkülleri, sporcular ve halk 
tarafından fener alayları yapılmış

tır . Alay, Halkevi önündeki cadde 
de toplanarak önde bando olduğu 
halde şehrin umumi caddelerinde 

Sayın Millet 1/ ekili eri 
Demiryolları bir ülkeyi medeni· 

yet ve refah nurlarile aydınlatan 

kutsal bir meşaledir. Cumhuriyetin 
ilk senelerindenberi dikkadle, israrla 
üzerinde durduğumuz demiryolları 
inşaat siyaseti, hedeflerine ula~mak 
için durmadan başarı ile tatbik ol· 
unmaktadır. Şark ve Cenupta Siva! 
- Diyarbekir gibi büyük menzille· 
re varan hallar, geçen yıl içinde 
Sivas - Malatya iltisakiyle birbiri 
ne lıağlnamıştır. Zonguldağa varmış 
olan hat dahi' bu zengin kömür hav 
zasını İç vatana bağlamış bulunuyor. 
Sivasdan sonra Şarka dağru uzayıp 
gitmekte olan hatta ilk menzili div· 
rike varmıştır. bu kol önümüzdeki 
_yıl Erzincana ulaşmış bulunacaktır. 
Diyarbekirden Şarka uzanarak hat· 
tında inşasına başlamıştır. Şark de
miryollarının satın alınmış olduğunu 

bilirsiniz: Cenupta Nusaybine gi 
den hattan mada yurt içinde bütün 
demiryollarının idare ve işletilmele

ri Cumhuriyet Hükumetinin elinde 
di~ deıııiryollar inşaatımızın inkişafı 
lran transit yıılunun inkişafına ve 
motorize edilmesinede hizmet et 
miştir, İstanbuldan itibaren başlıyan 
Avrupa turist yolunun asfalt olarak 
inşasına devam olunmaktadır. Bu 
tarz inşaatın bir plan dahilinde 
memleketin diğer sahalarınacla teş. 
milini beklediğimiz milli başarılar
dandır. Şose ve köprüler inşaatı in-

kişaf etmektedir. Demiryolları inşa 
siyasetimizin tatbiki yılları içinde 
78 köprü geçişe açılmış bulunuyor. 
23 köprü de inşa halindedir. Bu köp
rüler her biri başlıbaşına birer fen 
ve saı>at eseri olarak yeni nesillere 
Cu•nburiyetin armağan abideleri o 
lacaktır. Demiryol hatlarımızı iç sa

halara vebu hatların biran eve! mil
lı ekonomik kalkınmaya azami hiz
metini temin edecek olan karayolu 
inşaatı önümüzdeki devrelerde tek
sif, vebir plan dahilinde tevsi edil
mek !azimdir. 

1 dolaşmıştır. 

Her bölgenin ihtiyacına göre istas
yonlarda tamamlayıcı tesisat da ya
pılmak ve muhtelif malların lazımı 
gibi sevkini temin edecek teknik 
şartları haiz vagon mevcudunu ar
tırmak zaruridir. bundada büyük 
himmetlerin esirgenmemesini dilerim. 
su ve imar işlerine dikkatle devam 
edilmektedir. Posta, Telgraf, Tele
fon işlerimizde esaslı bir inkişaf 
vardır. Bununla beraber şehirler 
arasındaki telefon muhabereleri işi
nin biran eve! tamamlanmasına ça
lışılmalıdır .. 

Ankarada yeni bir radyo istasi
yonunun inşaasına başlanmış oldu
ğunu memnuniyetle kaydederim. 

Sivil hava yolları idaresi devlet 
teşkilatı arasında modern bir idare 
halinde yer almıştır. Bütün teknik 
şartlar ve emniyet icapları içinde 

çalışmakta olan bu idarenin büyüle 
şehirlerimizin hepsi ~rasında en 
modern muvasala yolu rolünü biran 
evvel ifaya baslaması ve arsıulusal 

hatlarlada kendi vasıtalarile İrtibat 

( Gerisi üç~ncü sahifede ) 

VllAyetin balosu 

Vilavet terafından aynı gece, 
şehrimi; Kız Sanat enstitüsünde bir 

balo verilmişlir. 
Halk kUrsUlerl 

Bayramın ilk ve ikinci gunu, 
halk kürsülerinde Partili ve Halk. 
evli gençler tarafından, büyük günü 
tebar(iz ettiren söylevler verilmi~· 

tir 
Bayramın ikinci gUnU 

Bayramın ikinci günü saat 14 
de sporcular tarafından şehir içinde 

• 
bir gösteri yapılmış ve saat 15 de 
şehir stadında spor şenlikleri ol· 
muştur, 

CÜMHURIVETIMIZ 15 iNCi YILINA 
GiRERKEN ADANANIN KAZAN

DIGI ESERLER 

Cümhuriyetimiz 15 inci yılına 
girerken Adanamız yine büyük eser
ler kazaııdı . Bu bayramda üç bü
yük eserin açılma törenleri yapıldı. 
Bunlardan başlıcası Milli Mensucat 
F abrikasımn yaptırdığı mun

tazam ve modern hastahanedir . 
Bayramın ikinci günü saat 10 

da Milli Mensucat Fabrikasının yap

tırmış olduğu modern tesisatlı büyük 
1 

hastahane kalabalık bir davetli 
lesinin önünde Vali Bay Tevfik 
di Baysal tarafından açılmıştır· 

F abrikamn bahçesinde , fa 
sahipleri davetlileri karşılamış 
törene Milli Marşlarla bando ıP 
tirak etmiştir. 

Açılış töreninde kalabalık 
vetli kütlesinden mada Eabrik 
bütün amelesi bulunmuştu. ı· 
iştirak eden Vali, Belediye rltl'l"lb 

davetliler, Mılli Mensucat sahi 
ni , bu hayırlı teşebbüs, ve nıe 
getirdikleri büyük eserden 
tebrik etmişlerdir. 

Bu münasebetle fabrika 
ıi namına Bay Hamdi Milli l\f 
cat sosyetesinin çalışmasını , 
sini , teşebbüslerini , ilerle 
ve Adananın iş hayab 
rolünü tebarüz ettiren birnutuk_ ........ , 

nıiş ve bunu müteakip Valinıiı 
Tevfik Hadi Baysal Cümhurir' 
evvel ve Cümhüriyetten sonralıi 
düstri faaliyetini anlatan ve . 
kapitaller'in düne kadar Tür~ 
istismar ettikleri yüksek end 
Türk sermayesine geçişi 
büyük faideyi ve muvaffaki 
canlandıran bir söylev 
çalışkan fabrikacıların hisleriııC 
şılık vermiştir. 

Bundan sonra , sosyete ta 
dan davetlilere ikramlarda bO! 
muş ve yeni hasta binasının jçı 
dirilmiş, İzahat verilmiştir. Al 
malumata göre; Milli Mensucat 
yetesi yakında yine fabrika da 
de büyük bir amele apart 
yaptır'icaktır. 

(Söylevler münderecalımızıP 
luğundan konamamıştır. ) 

BiR YENi ESER oAtt• 
Ayni gün Adananın ikinci 

eserinin de açılma töreni yaP" 
Bu ehemmiyetli eser de , Mefll 

ın · 
Hastahanesinin Klinigidir. . ~ll-

Memleket Hastahanesi ye~ ~t"' 
kilatının darlığı yüzünden yıllar 'lıtkıe 
beri hast~ muayeneleri , ayak1' ~ 
pılmakta idi. Bu yüzden hasll Yv 

~n 
uzun müddet koridorlarda ·J )ahı) 
nıekte ve rahatsız olmakta ı ~ 

Son zamanda , bu vaziyeti g~ı ~bfbıf 
ne alan hastahane baş tabiblıl' 
~ebbüse geçmiş ve nihayet lıl b 
nenin İçinde büyük bir salon 1 ~'11 j 

muvaffak olunmuştur. Şimdi llı~liy 
hastalar klinikte muntazam 50 ,ııı,tııl 
ve sürntla muayene edileceklt . ~İiçle 
işte 30 Teşrinievvel ğünü bıl llıl,r 
eser de açıldı. Açılma tör b.ı 

K ,, nıe 
Vali, Beledıye Reisi , unı ,..ı ~ L 

kıl"' qer 
Hükumet ve hastahane er ~ 'lk 
tıb müntesipl~ri ve kalabalı t ~ 

dıı- . ııııııı 
halk kütlesi hazır bulunuyor, ı ı ı" ~,t . 
!imiz Tevfik Hadi Baysal gıı tj~d ~ 1 

mennilerle bu eseri de açtı ~~ · ~e Y 
tabible arı<adaşlarını tebrik c 'Ilı liye 

ÜÇÜNCÜ ESER 't)-tı 
Bu eser de bir mektepti. !{ lt 1tı 

kada açılması mukarrer ola0 t b 'llasıa 
sınıflı ilkokulun temel atııı• aı)~hu 
rasimi de büyük bayram giirıl' ı ~IJıj 
de yapıldı. tailıek 

Mektebin temel atma ııı ~et 
minde , Vali, Belediy~ R~isİ 'JI ~~it~ 
rif Müdürü , Kültür Müfetlİf ~Ilı ııı 
kalabalık bir halk kütlesi bO~ \ dtııı h1ı 
tur . Burada Kültür Direkt t ~k, 
söylev vermiştir. . tı~i 

Bu temel atma merasirııı 
sebetile Karşıyaka Ocak l\f~ 

1 
Bay Hasan (Kültür) mevzuu ~· 
daki hislerini hararetli bir ı 
anlatmış ve lisan birliğinin e 

yetini tebarüz ettirmiştir. 



Kamutayda 
muhabbet 

görülniemiş bir sevinç ve 

~-lesi· imkanı az zamanda 
bekleditımiz önemli işler· 

ılarl 
devlet cihazlarının canla
lüfü işlemesi bakımından 

dikkatle üzerinde durulması 
olan mali hayabmıza temas 

Cumhuriyet b&dçelerinin 
eden ve daima kuvvetlen· 

en müşterek hususiyet. 
denkli oluşları detil, ay. 
koruyucu,kurucu ve ve· 

her defa11nda daha fazla 
,..1...,.a olmalandır. bu po· 

milli faalliyet üzerinde 
Jarıtmıya başladıtı teair 
;hidçe tahmin rakamlan 

tahakkuk etmdde kalmı
fazla iJede kapanmaya 

tezahürü yükseldi 
lefi karşllaşbrdıtı vazifeyi gayet 
denk bir halde elde demek oldup
nu biran habrdan uzak tutmamak 
önemli prensipimizdir . 

inhisarlar mevzuunda itina edil• 
mesi icap eden esas bu kurumlann 
mali monopol, ticari tqekkül : ve 
milli valorizasyoo kurumu karek· 
terlerinin dikkatle telifidir. Harice 
tütün sabılan ve: ihracaat mevzuu 
daha yakından meşğul olmaya de
ter mahiyettedir . 

Gümrüklere gelince: Bunda te· 
sisata çalışma usullerine ve kanuni 
mevzular bakımındın gerekli islah 
tedbirlerine baz vermek İcab etmek· 
tedir. inhisar mamulitının fiyatlan 
üzerinde yapılan tenzilat, satışlan 
artbrmıştır; bu usulun daima dik· 
katte bulundurulması faydalı olur • 

Atkadaşlar 1 
Büyük davamız ~n medeni ve 

en müreffeh millet olarak varhtı· 
mızı yükseltmektir. Bu yalnız ku· 
rumlaranda dejil, dütüacelerinde 
temelli bir inkilip yapmış olan bü
yük Tün milletinin dinamik ideali· 
dir. Bu ideali ea kısa bir zamandı 
başarmak i~n Air \te hareketi be
raber yürütmek mecburiyetindeyiz. 
Bu teıel,büste başan, ancak türe& 
bir plinla ve en nasyone-1 tar7.da 
çalıımakta mümkün ot.bilir. 

muzikte, sahnede kendisinden bek. 
lediğimiz teknik elemanları süratle 
verebilecek hale getirilmesi için da· 
ha fazla gayret v~ fedakirlak yerinde 
olur. Her çeşit iıpor faaliyetlerini 
Türk gençliğinin milli terbiyesinin 
ana umurlanndan saymak lizımdır. 
Bu işte hükümctin ıimdiye kadar ol· 

dutundan daha çok .ciddi ve dikkatlı 
davranması Türk gençliıini ispor 
bakımmdanda milli heyecan içinde 
itina ile yetiştirmesi önemli tutulma· 
hdır. 

Sevgili arkadaşlarım f 
Ordu .. Türk ordusu : Jşte bü. 

tün milletin göksünü itimad, gurur 
duygularile kabartan şanlı ad, onu 

bu yıl içinde kıaa faaılalarla iki dala 
büyük kütleler halinde yakından gör· 
düm. Trakya ve Ege büyük maıw
r.rın• disipliniai, enerjilini sub.r 
f;.ramn vt1'fuflu gayretini büyük ko· 
mutan ~ generalltrimin yüksel: 
sevk ve idare kabiliyetlerini gördüm. 
derin iftihar duydum. Takdir ettim. 
Ordumuz Türk birliginin, Kudret ve 
kabiliyetinin, Türk vatanseverlit~n 
çelikleşmit bir ifadesidir. Ordumuz, 
Türk topraklannm ve Türkiye Mı. 
alini tahakkuk ettirmek için sarfet. 
mekte olduğumuz sistemli .çalışma· 
ların, yenilmesi için imkiaaz temioa· 
tad.r. Teslihat ve techizat prcıgramı 
mızın tatbikata muvaffakiyetle ilerli· 
yor.Bunlan memleketimizde yapmak 
~IXlOÜIPZİ tohakkuk_.Jol11n.dadır. f-Mrp 
sanayii tesisisatımızı daha ziyade 
inkişaf ve tevsi için alman tedltide· 
re devam edilmeli ve endüstrileıme 
meA.imizde de ordu ihtiyacı ayrıca 
gözönüade tutulmalıdır. Bu yıl için· 
de denizalb gemilerini memleketi· 
mizde yapmaya başladık. Dava kuv. 

Bu .1ebeple okuyup yazma bil
miyen tek va&aıadq bırakmamak 
memleketin büyük kalkınma 1avaşı· 
lllft ve yeni çabtımn iatediti tekaik 
elemanları yetiıtirmelc, memleket cla
valannm ideofojiini anla1a~ ımla 
tacak nesilden nesile ~ yaşatacak 
fert ve kunmaMı Jırabnlk. İfte bu 
önemli umdeleri en lua za._ada 
temin etmek kiftiir, ülrAletiBiD üze. 
rine ald.iı büyük ve a;ır JDCCb.i. 

~. 1 işaret ettiAim umdeleı i. Türk 
geı.çlitinin dımatında ve Türk mil· 1 
letinin şuurunda daima canlı bir bal· l 
de tutmak üniversitelerimize ve yük. 

vetle~ için yapaiaMf. at.. fit yll· 
rik program büyük milletimizin ya
kan ve şuurlu alikasilc şimdiden ha· 
şaralmış sayılabilir. Bundan sonrası 
için bütün tayyarelerimizin ve mo· 

sek okullarımıza düşen başlıca vazi 
fedir. 

Bunun için memleketi şimdilik 
üç büyük Kültür bölgesi halinde mu-te• b~ıeai için la· 
tınbııl Oniver11tesinde başlamış olau 
islab proıramım daha radilı:al bir 
tarzda tatbik ederek Cumhuriyete 
cidden modern bir üniversite kazan
du mak me*tz bölgeli için Anka. 
ra üniverait~Iİnİ •z zamanda kurmak 
Jizlmdır. Ve d<>tıı bölgesi için Van 
gölü sahillerinin en güzel bir yerinde 
her tubeden ilk okulları ile v.e oiha· 
yet üaiversiteıile modern bir kültür 
~ yıratınH yofanda şimdiden 
faaliyette geçilmelidir. • ~a,.. te,ebhülilb doğu vili
yefleriırriz gençfiline bahşedeuti 
feyiz, Cumhuriyet hükümeti için ne 
mutlu biı eser olacakbr. Tavsiye et 
titim bu yeni teşebbüslerin etitmen 
ve ötretmen ihtiyacını ziyadeleştire· 
ceti ıüphesizdir. Fakat bu cihet biç 
bir vakıt işe başlama cesaretini ku· 
mamalıdır. Veltiletin reçen yıl için. 
de bu yönden yapbtı tecrübeler , 
çok üınit verici mahiyettedir. Türk 
tarih ve dil kurumlarının Türk milli 
varlıtmı aydınlatan çak kiymetli ve 
önemli birer ilim kurumu mahiyetini 
_alJJlı~Örpie~ ~Rimizi sevindirici 
blr-llidiscdır. 

Tarila kurumu yaptatı kongre, 
kurduğu sergi yurd içindeki hafirler 
ortaya çıkardılt eserlerle şimdiden 
bütüa ilim dünyasına kültürel vlZi· 
fesini ifaya baılam,ş bulwıuyor. 

ilk resim galerimizde bu yıl aç- ı 
mış bulunuyoruz. Geçen yıl Ankara· l 
da kurulan devlet ._onservatu n, 

torlerinin memleketimizde yap1lma· 
sı ve harp hava aanayümizin de bu 
eıaaa göre inkiıaf ettirilmesi iktiza 
eder. Hava kuvvetlerinin aldığı e 
hemmiyeti göz önünde tutarak bu 
mesaivi plinlaştırmak ve bu mevzuu 
laıik oldu~ ehemm~etle milletin 
Huzurunda canla tutmak lazımdır. Bü
yük milli di~iplin okulu olan ordu. 
mıo, eiamomi kültürel, sosyal savaş
larımızda bize ayni zamanda luzum· 
lu elemanlan da yetiştiren büyük 
bir okul haline gctiı ilmesine ayrıca 
itina ve himmet edileceğine şüphe 
yoktur. 

Büyük Kamutay 1 
Dış aiyuetimiz, geçen yıl içinde 

de 1Ulb ve arswlu..allaflJlak birliği 
yolunda inkitaf etmif ve yürüdütü· 
müz yönün, değişmez olduğunu bir 
daha bildirmiştir. Milletler cemiye. 
tinin geçirmekte oldutu çetin safha· 
larda, Cuhuriyet bükü111eti bu arsıu· 
lusal kurum• olan batlılığlnı ber sa· 
hada göstermek suretile sulh idea
line en uygun yoldan ayrılmııtar. 

Büyük bir milli davamız olan Ha
tay itinin geçirditi safhalar malG
munuzdur. Milletler cemiyeti yüksek 
idarCli albnda cere)an etmiş olan 

lmüzakereler Hatay halkının layık 
olduğu mesut ve müıtakil idareye 
kavuşması yolunda amaçlaJıtımız 
gayeyi mesut edecek vesikalann ka
kabul ver.mzasile neticelenmiştir. Ye· 
ni Hatay rejiminin meriyete girme
sine kısa bir zaman kaldı. bu rejimi 
kendilerile en dostane bir zihniyetle 
emek birliği yap•Hf olduğumuz Fran 
mlann eyi niyetle ve amaçlanan 
gayeyi temin edebilecek şekidle tat· 
blce başhy•wldarlflll ,Ppbe edilme-

w= :w: 

sükun ve istikrarın korunması bizim 
y•kından ve alaka ile tikip ettiti
miz bir mevzudur. 

Ş.ra11nada memamüyetle kay· 
dedebilirimki Şarki Akdeniz Kara· 
d"eD& ...,. Be. .. nlaada Ye yakm 
Şarkta geçen sene işaret ettiğim 
iyi munasebetler ayniyle devam 
etmiftir. 

Geçen seneden beri dost ve 
müttefik devletlerin mühim ricaliyle 
bizim devler adamlarımız arasında 
brtılıkb ziyaretler vukua gelmiş ve 
bq dasluklanmızm tezahürüne vesile 
olmuttur. 

HükUınet bu son sene zarfında 
~vletlerle olao ticari münasebetle· 
rini memleketin ekonomik bünyesine 
uyacak mukavele ve anlaşmalar ya· 
parak tanzim etti. Bunlar arasında 
Fransa İngiltere Almanya ve Sov· 
yet Rusya ile akted; lt-n mühim ti
cari anlaımaları bilhassa kaydet 
mek iateı im : Hükümttin dıt teşki
latlDID ekonomik kalkınma savaşı
mız'• alikah daireleri için hilgi ve 
istihbarat ufkunu geniıleten yar· 
dnna birer daire olarak çalışmalar· 
ını tanzim etmek lazımdır. Dtş siya· 
setimizin ayma vasfını kısaca an· 
latmıı olmak için diyebilitimki tnt· 
tutumuz siyasi yol ve hedeften ay. 
rılmıyoruz. Son senelerde arsıulusal 
munasebetlerde daimi deJişikler ol. 
muma ra~en biz bu karaşıklığın 
ortasında sulhseverJilde duygulu o· 
larak karııJıkL dostluklarımıza ria
yet ediyoruz. Onların mahiyet ve 
dairelerini genişletmeye musait zib· 
~le anaıluul vaziyet ve vazife· 
mizi göz önünde tutarak çalı,.yoruz 
bu yolda itina ile çalışmaya devam 
etmek lriikGmete tavsiye edeceğim 
en dotru karar olduğu kanatinde· 
ykn. 

Aziz Millet Vekilleri! 
Dünyaca malum olmuşturki bi· 

zim devlet idaresindeki ana progra· 
mımız Cumhuriyet Halk Partisi pr 
ogramıdır. Bunu kapsadığı prensip· 
ler idarede ve ayuette bizi aydın· 

il ı 2 -

ASRi SiNEMA 
2 Teşrinisani sah günü akşamından itibaren senenin fevkalade filmi 
BITMEMlş SENFONi, MAZOR KA gibi şaheserler yarabc111 büyük 

Rejisör VILLI FORST'UN 

(Kör Ebe) 
Oymyanlar : Dört büyük artist 

Adolf Vohlbruck-Renate Muller 
Jenny Juga - Heinz Ruhman 

Almanca harikulade komedi 

Ayrıca: Buch Jones 
tarafından temsil edilen son derece heyecanla serıüzeşt fami 

(Yıldınm Tayyare) 
Pek yakında : Güzeller resmi geçidi 

Telefon : 250 ASRI 

TAN Sineması 

Uzun zamandanberi beklediğiniz 

gün geldi. 

BAY TEKİN 
Meçhul dünyalarda 

30 kısımlık büyük ıcriyal fılmin 

1 inci devresi başlı yorlll.. 

8662 

Alsaray 
Buakfam 

Gönül oyunları 

' 
Adolf Vuulberuk - Rentamüller 

Umumi arzu üzerine 

Kan Kardaşlar 
Türkçe film bu program 

la da devam edecek 

8667 

1 Bir tayyaremizin 
geçirdiği kaza 
Ankara : 1 ( T elcfonla ) -

Bugün • Uıus • gazetesinin ikinci 
tabını götürmek üzere lstanbula 
müteveccihen hareket eden De.Jet 
hava yollanmn CAN adlı tayy.resi 
sebebi henüz meçhul olan bir ima 
yüzünden fznik'e inmete mecbur 
kalmııbr • Tayyareye ve tayyareci 
mizt biç bir ICY olmllllllfbr. 

Silifkede büyük 
yangın 

Hükumet dairesi temamen 
yandı 

Silifke : 1 (HUSusl _..Wri· 
mizden) - Dün burada büyük bir 
yangın oldu. Yangın hük6met bina
lllldan çıkb • Ateşin çıkmamam IC· 

bcbi tahkik edilmektedir • Yan
gın civara da sirayet etmiı ise de 
önü ahDIDlftır • Ziyan çok büyük· 
tür. 

Ten~:,':,1',:.~ I Dahiliye Vekilimizin ---------= dünkü ziyafeti 
laba ana hatlard.r. Fakat bu pren
sipleri gökten indiği sanılan kitap· 
lann dotmalarile asla bir tutmama. 
hdır. Biz ilhamlarımızı gökten ve 
gayipten değil dotrudan dotruya 
hayattan almış bulunuyoruz. 
Bizim yolumuzu çiz o, içinde yap. 
dağımız yurt batnıidan çıktığımız 
Türk Milleti ve bir de milletler ta. 
rihinin bin bir facia ve iztirap kay· 
d~eo yapraklarından çıkardığımız 
neticelerdir. Elimizdeki prograıauı 
ruhu, bizi yalınız bir kısım vatan
daşla alakalı kalmaktan men eder 
biz bütün Türk Milletinin hadimiyiz. 
Geçen )ıl içinde Parti ile hükumet 
teşkilatına bfrleştirmekle vatandq· 
lar arasında ayrıbk tanımadıtımızı 
filen göstermit olduk. Bu hadisenin 
bizim devlet idaresinde kabul etdi
iimiz kuvvet birdir. Ve o milletin
dir hakibb uygun oldup meydan· 
-iadır. Kuvvetin yeğane kaynait ol
an Ttlrk-Milletinin gihide vekiffe
rini büyük bahtiyarlıkla eğilerek 
Selimlanm. 

iTiZAR 
Gazetemizin bufin seç çıkmaSl

mn sebebi Şefimizin Kamutayda söy
ledikleri nutkun •baha kadar kısım 
kısım ajanstan almamızdan ileri ,el
miştir. 

; 

Ankara : 1 ( Telefonla ) 
Dahiliye V ela1imiz Bay Şükrü Kaya 
bugün saat on yedide Şehir Lokan 
tumda Cumhuriyet Bayramı tertip 
işlerinde çalışan emniyet amirleriy· 
le, emniyet teıkilab memurlanna bir 
ziyafet vermişlerdir. 

Suriyedeki 
feyezanlar 

470 kişi boğuldu 
Berut: ı < ~ZO ~· 

birinden ) - Alının mal6mata gö 
re, 10D feyenmarda ikiyüı ~ bo
plmuştur. F eliketin biYt .... en 

"' korkulmaktadır • Y ~- clenm 
ediyor , altı köy tamamile harap 
oldu . Parlameeto , feliketzedelere 
yardnn ~ Wr milyon fım•hk 1ah
sisat buarlamışbr. Dün sabah 270 
...ı tudan çıkarılm11br • Ôfiilerin 
adedi beıyüze yaldAfllllfbr • Kur. 
tarma ameliyatına devam edi'-ek· 
tedir. Sular oldukça · -~ • ---

Dotum 
Memleket haıtab.wi kulak mü. 

tabı••• Doktor Reşad Atameriç'ia 
bir erkek çocutu dünyaya ıelmif· 
tir. Yavruya uzua ömürler dileriz. 

• 
nı ot 1 1 -1~937 



Sahife : 4 

Şehir meclisi 
toplandı 

- Birinci sahifeden artan -

Kanunlar Encümenine ise: Bakı Ton· 
kuç , Rahmi Nihad Aysan, Rasim 
Yurdman , Kasım Ener , Lutfi Ka· 
lakoğlu seçilmişlerdir. 

Tarife cncümenine:Hüseyin Daim 
Bengü, Nuri Aksak , Tevfik Genç , 
Mustafa Özgür seçilmişlerdir. 

Kati hesap Encümenine : izzet 
Koçak, Arif Cemal,Tahir Pamukçu, 
Rifat Ekin, Mustafa Özgür . Sıhhat 
Encümenine: Doktor Bahri Erkan , 
Doktor Ali Naim Ôzgür , Salim 
Serçe , Diş tabibi Şevket Çekme
gil, lsmail Yürücü .. 

imar ve Tezyin Encümenine : 
Leman Dincel, Eof kua Güven,Sabri 
Gül, Namık Yarman, Şevket Çek
megtl .. lktisad Encümenine : Fevzi 
Dural , Baki Tonguç , Mehmet Ali 
Banm, Rıza Ôzşahin, f sa Şakir Ak· 
doğan, seçildiler . 

Bu seçimden sonra gizli rey ile 
Daimi Encümen azalıkları intihabım 
g~çildi . 

:"5eçim neticesinde azahkJara ge
çen sene olduğU gibi Kasım Ener , 
Ziya Akverdi , Feyzi Dural tekrar 
seçildiler . 

Ruznamenin dördüncü madde· 
sinde Belediyenin 936 yıh Kati he· 
sap cedvell.."l'inin tdsdikı hakkındaki 
riyaset tezkeresi okundu. Ve cedvel
lerin evvel emirde tetkik edilmek 
üzere kati hesap encümenine hava
l\':sine karar verildi . 

Ruznamenin beşinci maddesini 
'\ejlCil teden yeni tayin olunan me. 
murların memuriyetlerin tasdiki tez
keresi bütçe ve kanunlar encüme 
nine havale edildi . 

100 kuruşa kadar maaş alan 
eytam ve eramilin ve talebe velile
rinin imza1arınrn tasdikından Bele
diyece afmmakta bulunan harcın 
alınmaması hakkındaki Daimi En· 
cümen mazbatası tarife ve kanun 
lar encümenine havale edildi . Bun· 
dan sonra reis celseyi on dakika 
tatil etti . 

ikinci celsede, Seyhan vilaye
tine~ tadilen tasdik edilmesi üzerine 
Belediye meclisince bu tadilata kar. 
şı ŞUrayı devlete itiraz eden beledi
yemizin 937 mali yılı büdcesi hak
landaki şurayı devlet kararı berayı 
malumat okundu. (Bu kararın bele
diyemizin noktai nazarını tasvip e· 
der mahiyette bulunduğunu evvelce 
de yazmıştık. ) Ruznamenin yedinci 
maddesini teşkil eden Riyasetin se
nelik mesai raporu okundu. Bu rapo 
run meclisin gelecek içtimaında mü· 
zakere edilmesi teklif edildi. Ve tek. 
lif reye konularak kabul edildi. 

Türksözü 

Karaisalı Asliye Hukuk 
Mahkemesinden : 1 

Dava eden : Karaisanı inhisar. 
lar idaresinin dava edilen Konya -'iıııi ... .-.ıiiiiııııııiiıiıı.-..İllllllİıiillııı_...,-..ııiiiıııiı...,_-..iıi~ 

=----------------------

BELEDİYE itANLARI 
Vilayetinin çifte merdiven mahalle· 
sinde kız muallim mektebi civarında 
oturan Kara lsalı eski inhisar me· 
muru fbrahim vefi alehinde zimmet 
ve ihtilasmdan dolayı Kara İsalı 
Asliye Hukuk Mahkemesinden 792 
lira 64 kuruşun tahsiline dair aldığı 
ilamın dava edilen lbrahim vefinin 
yeri belli olmamakla tebliğ edileme
miş ve Hukuk usulü Mahakemeleri 
Kanununun 141ve142 inci madde· 
lerine göre Vilayet gazetelerinden 
birisinde ilanat yapılmak suretile 
tebligata karar verilmiş olduğundan 
gazete ile ilandan itibaren dava e· 
dilen lbrahim Vefinin bu karar hak· 
kında on beş gün zarfında Temyiz 
hakkı olduğu ve bu müddet çıkdık. 
tan sonra hüküm kati hale geleceği 
tebliğ yerine geçmek üzere ilan ol 
unur. 8665 

Seyhan 
ğından: 

defterdaflı-

Adananın incirlik köyünde de
ğirmenci Süleyman oğlu Nafi ve or· 
tağının 935 Yılı muamele vergisin. 
den Huineye borçlu oldukları 260 l 
lira 96 kuruşu miadında vermedik 

1 - Hayvan Pazanndan MirzaçP)ebi mahallesine doğru giden lağam· 
dan yüz metre tul kısmın büzle kapattınlması açık eksiltmeye konulmuş
tur. 

2 - Keşif bedeli ( 791,52) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı altmış liradı. 

4 - ihalesi Teşrinisaninin 8 inci pazartesi günü saat on beşte Bele· 
diye encümeninde yapılacaktır. 

5 - Keşif, şartname -vesair evrakı Belediye fen işleri müdürlüğünde
dir. isteyenler orada iki buçuk ıkuruş mukabilinde alabilirler, 

6 - ~aliplerin ihale günü saat onbeşte teminat makbuzlarilc birlik· 
te Belediye encümenine müracaatları ilan olunur. 

KAY ADELEN A -
manos tepelerinden 
en fenni cihazlarla 

ve kaplarla nakle
dilen sudur . 

8637 

K 
A 
y 
A 

21-26-2-5 

KAY ADELEN su 
lan ve ga!ozları sıh· 
hat ve gençlik kay 
nağıdır . Daima KA 
YADELEN içiniz . 

KAYADELEN 
KAYADELEN su-
lan ve gazozları en 
sıhhi ve tabii has
saları haizdir. 

E 
L 
E 
N 

KAYADELEN SU· 

ları ve gazozları e· 
vinize lcadar gönde
rilir . Depoya haber 
vermek «ifidir. 

lerinden dolayı tahsilat komisyonu· KA y AD ELEN gazozlarım alırken iŞtlerddci kırmızı ( KAYADE 
nun 26-3- 937 gün ve 269 sayılı LEN ) tapafarına dikkat tdiniz. KA:V.ADElEN Tnnsitleri : Mersin ve 
kararına müsteniden mezkur köyde Adana KA YADELEN dPpolarıdır. Büyuk damacanalar: 100 kuruşa ev· 
bulunan 400 lira kiymetinde 16 bey Jerinize gönôerilir. 
gir kuvvetinde Devüç markalı gazo· 1 Menbadan Kayadelen nakleden vagonlar her seferde Kay~clen suyu ile 

ziyen motorlan haczedilen 15 -10-:~~~~a~n~a~kt~a~d~rr~-~~~~~~95~~~~5~8~~~~~~~~~~~~ 
937 cüma günü satışa çıkarılmış ise ' 
de talip zuhur etmediğinden dohyı Seyhan Defterdarlığından : 
25- 10 - 935 tarihinden 15 gün Mevkii Cinsi Miktarı Mulıammen bedeli 
müddetle tekrar müzayedeye çıka. Alidede mahallesinde Arsa 40 metre murabbaı Beher metre mu. 
rılmış olduğundan 9-11-937 Salı Taşçıkan sokağında rabbaı 40 kuruş 
~~·~~::.~~ ~:ı~ıe;~;: :~;;~:~:~· ] A

8
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1 ra Yakup oğlu Bed. 
1 rostan metruk 

28-2 

36 " .. 

25 dekar eski 27 
dönüm 317 arşın 

60 

Mecmuu kıymeti 
2484 lira 

Seyhan 
dan: 

Cinsi mevkii ve miktarile muhammen bedelreri yukarıda yazılı dört 
def terd2rlı& ın - parça gayrimenkulün mülkiyetleri açık artırmağa çıkarılmıştır . ve 12 -

Ziraat Mücadele Müdürlüğünde 
mevcut yetmiş beş adet Varıl ile 
yirmi beş sdet sandık 210 lira mu., 
hammen bedel üzerinden satılığa çı. 
karılmıştır. isteklilerin 12 - 11- 937 
cuma günü saat on dörtte yüzde 
yedi buçuk teminat :tkçasile Def· 
terdarlığa görmek istiyenler de her 
gün Ziraat Mücadele Müdürlüğüne 
müracaa tları.8658 28- 2- 7- 11 

teşrinisani-937 cuma günü ihalelerinin icrası mukarrer bulunmuştur . is
teklilerin o gün saat on dörtte yüzde yedi buçuk nisbetinde pey akçala· 
rile Defterdarlığa miiracaatları . 8648 27- 2- 7-11 

Seyhan Vilayetinden : C . H . P . K":oza n 

Başkanlığından: 

ilçe 

Bundan sonra, profesar Yansen 
tarafından hazırlanan, şehrimizin r 
müstakbel Avan planının tezkeresi 1 
okundu ve profesör Y ansen tarafın-

Dişçi Nedim 
Yurtman 

Hususi muhasebenin 13 10 937 
Çarşamba günü ihalesi 'tnukarrer o 
lan evrakı matbuası, şartnamede ba· 
zı tadilat yapıldığından dolayı yeni
den eksiltmeye konulmuştur. 

1 - Muhammen bedeli (2599) 
lira (80) kuruştur. 

2 - Nümunelerle şartnamesi 
Hususi Mahasebe kaleminde görüle
bilir. 

1 - Açık eksiltmeye konulan 
İş Kozan Halk partisi binası ön 
kısım inşaatıdır. 

2 - Keşif bedeli ( 4150 ) lira 
( 96 ) kuruştur. Taş, kum çakıl, 
parti tarafından bedelsiz verilec~k 
tir. dan bu hususta hazırlanan iuhna

menin teksir edilerek azalara dağıtıl
dıktan sonra bu meselenin müzake
resi muvafık görüldütünden gele
cetc: celseye talik edildi. Ruznamede 
n\ütakere edilecek başka madde kal
maa')indan Reis, 8-11-937 Pa
tartesi günü saat 14,30 da 1oplan
iiak üztre celseyi tadil etti. 

Seyhan defterdarlığın
dan: 

Adanada Kuru köprü raahalle 
sınele Turunçlu sokağında 96 metre 
murabbaı 90 santim arsası olan bir 
odalı evin muhammen bedeli olan 
iki ytız lira ib:erinden mülkiyeti a. 
çdC"'aTtıtmağa çıkarılmışbr. Bedeli 
mubaCfil bonosu veya nakit ile öden
mek üzere isteklilerin yüzde yedi 
buçuk teminat akçasile 16/T eşrini· 
sani 937 tarihine müsadif Salı gü· 
nü saat on dörtte Defterdarlığa 
müracaatları 8664 

2 - 6 - 10 - 14 

Yeııi Otel karşısında açtığım 
diş muayenehanemde saat 6 dan 
21 re kadar hasta kabul ettiğimi 
ve tedavi ve diş imali hususunda 
muhterem müşterilerime a z a m 'i 
teshilatı gösterdiğim gibi cumar· 
tesi -günleri fukara için tedavi ve 
diş çekmek meccanendir. 8656 

2 

Seyhan Kültür Direktör
lüğünden: 

ilkokullara gerek olan yüz adet 
talebe sırası ile on adet yazı tahta· 
sının yapılması 937 lkincitcşrinin 13 
üncü cumaetesi günü saat 1 1 de i. 
halesi yapılmak üzere yirmi gün 
müddetle açık eksiltmeye konulmuş. 
tur. Niimune ve şartnameyi görmek 
için her gün kültür direktörlüğüne 
ve ihale gün ve saatında da vilayet 
daimi encümenine müracaat etmele· 
ri ilan olunur. 8660 

29 - 2 - 6 - 10 

3 - Eksiltme ikinci - Teşrinin 
onucu Çarşamba günü saat on bir. 
de Vilayet daimi encümeninde ya. 
dılacaktır. 

1 - Eksiltme - aç.ık surette
dir. 

5 - Muvakkat teminat mıkdarı 
(195) yüz doksan beş lira'dır. 

8635 21-26-2-6 

Seyhan defterdarlığın
dan: 

Karaenbiya mevkiinde Şarken 
Kurudere Şimalen Mifü emlak ara
zisi garben yol cenuben Abdullah 
Oğlu Bekirin bağı ile çevrili iki hek
tar yeri bin beş yüz yetmiş dokuz met 
murabbaı bağ yerinin mülkiyeti be· 
re her dekarının rnuhammen bedeli 
olan 500 kuruş üzerinden on beş 
gün müddetle açık artırmağa çı
karılmıştır. isteklilerin yüzde yedi 
bucuk nisbetinde teminat akçasile 
16 Teşrinisani Salı günü saat on 
dörtle Defterdarlıta gelmeleri 

8663 
2 - 6 - 10 - 14 

3 - isteklilerin bu işe ait ke
şif evrakı dosyasını Adana veya 
Kozan Halk Partilerinde tetkik ede 
bilirler. muvakkat teminat ( 312 ) 
lira olup ihale-, 8111/937 pazartesi 
günü saat 14 de Kozan parti bina
sında toplanacak komisyon tarafın· 
dan yapılacaktır. Eksiltmeye gire
ctklerin Nafia müdürlüklerinden 
ehliyet vesikası almaları şarttır. 

8651 

Seyhan 
dan: 

27 5 

defterdarlığın -

Un pazannda 6 numaralı dük· 
kamn bir senelik ican muhammen 
bedeli olan elli beş lira üzerinden 

açık atltnnaya çıkarılmı~tır. istek
lilerin yüzde yedi buçuk teminat ak
çasile 12 ikinci teşrin cuma günü 
saat on dörtte defterdarlıkta topla
nan komisyona gelmeleri. 

8659 28-2-7- 11 

IMatbaacıiıkl 

Mütenevvi renkli 

her türlii tab işlerinizi 
ançak Türksözünün oto 

matik makinalarında 
yaptırabilirsiniz. 

Eserlerinizi Türk 
sözü matbaasında bas. 
tırınız. :rem iz bir tab 

nefis bir cild içinde 

eseriniz daha kıymet
lenecektir. 

Kütüphanenizi gü
zelle~tirmek istiyorsa
nız kitaplarınızı Türk· 
sözünün mücellithane· 
sinde yeptırıUız. Nefis 

ı LA N 
* 

T A B 
* 

KiTAP 
* 

c 1 L D 
* 

GAZETE 

pılır. 

kartvizit ve 
tab işleriniz, 

bir zamanda 
bjr şeklide "' .. 
rufatla Türk .. 

Radyolar ucuzla(lı 
Kısa orta ve 

Uzun mevceleri pürüzsüz 
parazitsiz, tabii, güzel ve latif 

li radyolar ancak Sahibinin 
• 

nın 1-00 lira mukabilinde ve 
sene vade 
kabildir. 

ile sattığı T.adyo 

Sataş yeri Belediye karşısında :Yeni 

Ş. Rıza 1 
57 7967 

- or. Muzaffer lok 
Bir müddettenberi tetkik seyahatinde b&JI 

Doktor Muzaffer Lokman Adanaya dönmüıl 
Hastalarını her gün eski muayenehafl 

kabul etmektedir. C. 

·--------------------------------------------Maden kömürlerimiz geldi 

Ali Rıza Kelleşeke 
Türkiyenin en iyi ve en cins Zonguldak; Kok, Somikok, I(~ 

trasit Maden kömürlerimiz geldi. Kış girdi. Halkımız beyhude t 
laş etmesin. Dünyanın en iyi cins kömürlerine her cihetle r.!kabe 
tedir. 

Duman ve koku neşretmez. bir kerre tecrübe kafidir. 

Satış yeri : Tarsus kapısında Ali 
Kelleşeker. 

8641 

Gazete Ve Matbaa 
Sahiplerinin nazari dikkatine · 

Almanya'nın meşhur " HARTMANN ,, fabrikasının her nevi 5İ 
gazete ve " IJJüst~asyon ,, mürekkepleri mevcuttur. 

Satış yeri : Mersin Zi'/1 

sokak No: 8 
19 - 30 8592 G. Vosbikyan Tecİ 


