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YIL 
lıııanı •-
'ıı ı,., daha. dün topra8• bozkır, kafau 
ti ılır, h•yatı bozkır olan bir mılletin 

r tih kırpm.011 kadar kua bir :amanda 

~"' ~<k11iyat irin ,·eni bir ümıı, yeni 
it~"'~ helini o.ldıAına ıahit oluşornr. 
'-- Nevzad Güven --

~ nbeş yıl bir insan hayatın· 
\J) da bile pek uzun bir za· 
~·ıı man değildir. Onbeş yıl 
~Yırı ömründe bir andan iba-
8 ır. 

bi;nu.n. içindir kı, insan iradesi 
ı1 Sıhır halini aldığı ve yirmin· 

"'iiO~a Yeni bir mucizenin vukua 
~it Yer Türkiyedir. 

Uz ı asır uyuduğumuz uykudan 
~~uyanmış, gözlerimizi uğuştu· 
\ d azıyetteyiz. Yalnız etrafımız
\118ğişiklik, içimizde, müdhiş bir 
~ı ban eonra mesut, tatlı bir rü· 
lot.a~ladığımız duygusunu uyan
~ 

•inakat gözlerımiz, şuurumuzun 
~ne ~eçer geçmez bu milli rü 
u~u butün canlılığiyle bir realıte 

ı nu görüyoruz . 
,nsanlık, daha dOn toprağı boz· 
'~fa b ııı, 11 

8. oz.kır, hayatı b'lzkır olan 
b· etın, bır göz kırpması kadar 

. y ''zamanda muasır medenıyet 
n,8"i bir ümit, yeni bir güneş 
Bea ?ığına şahit oluyor. 

lı] Oıısrailı kurtaran [ Musa'nın 
"t, tarıhın muhayyelesinde doğ· 
, 1 ~ Yaşamış bir efsanedir. Fa· 
n ~ılı,. ınıllelini kurtaran Atatür· 
b 1Jcı1esınden. yirmınci a•rın 

. Uy 'k 
ı,, u realilesı, diye bahsede-
y 
·~ •banrı gözlerin hayreti, hay· 
k~ bu mucizenın on kuvv~tli 

Sıdır. 

• • • ~it 
1 

1 asır devam eden sefalet 
•r:~ıtabımızın derınliğını, dığer 
<ık n bugünkü yükselış dtırece· 
ıııı.01aylıkla ölçmek bizim için de 
'~nd" !l ur. 

'11, Unun için de, dOnle bugünü, 
k~,"lla cümhuriyet• bır terazinin 
S esıne koymak kafıdir. 
1i altanat devri : 

1 
'a er sahada içimizi acı ile dol
c,;ak bir gerilık, yüzOmüzü kızar· 
~~t lı!.r Yoksulluk görürüz. Mem-

'li lllUdhiş bir istibdat içinde bu· 
·'e akladır. Milleti istibdadı içind9 
ı 0

8 alamıyacak bir vaziyete sokan 
9,llıdar ve devlet dış hayatında, 

~ k lllılletlerle olan münasebetin· 
.,:.ndisi de bizzat bir esir, bir 
, ıı, '" ".Babıali " denilen köhne, 
eıa Polıtıka makanizmamızın ma

'· ~sı büyük devletlerin eli11de· 
·nd 8~1eket müthiş bir karanlık 
''r 0dır. Maarif namına cahil sof· 
r b~ ıdare ettikleri, ilim namına 
~ 

01
" taassup ve en büyük meha· 

."'ı barak ( lokmacı\ ık ) ı öğretmek· 
\1 .aşka birşeye yaramayan med· 

y.r Vardır. 
ıe Urdun milli serveti sıfırdır. Ta-

1 ldaıngınliklerimizden hiç birisinden 
ı. anmayı bilmiyecek bir halde-

L~~evıet korkunç mali bir esaret 
~ı,ııı a ınlemekte, borç içinde bo· 
~ı,;ktadır. Devletin bütcesi padi-

'nı ın şahsi hazinesidir. Türk ka
n~ kapkara bir peçe arkasında 

i••ı~Ya gözünü açamıyacak kadar 
~ııı' Ve Esirdir. Türk dilı Arap ve 
~s Cenin kölesidir. Türk olan ke· 
~~~kullanmak Türkçe kaidelere 

~iri en büyük bir cehalet eseri 
,~~aktad r. Ekonomi denilen şey 
'li ekete ayak basmamıştır. Mal-

kt ıı dış pazarların elinde oyun
~,~~· Yetiştirdiğimiz mala değer 
ı,~ qk bizim hakkımız değildir. 
:a canının istediği parayı ve- j 
'h allarımızı elimizden almakta ve 

b'I b~delerimizi fabrikalarında ma· 
e 1 it hale getirerek on misli fi. 
a8kr~r ~ize s~.t~~kta~ır. . .. 

1•b;" kıbrıt çöpu ıçın bıle elımızı 

1 °cı milletlere açmaktayız. 
Şte altı aıırın blançosu .. 

• • • 
~Umhuriyel devrinin manzarası: 

,, d~~rdu · geniş bir hürriyet havası 
•I i U)lor. Çılgın bir hürriyet de· 

0 Ozibatıı bir hürriyet içinde hür 
'\

0UYor, hür konuşuyor, hür ya· 
uı 

·U~.i~·er milletlerle olan münase· , 
~beızde elimiz, kolumuz tamamiyle 
'\nd&tlir. Milletlerarası • konuşma· 

a ve:işlerinde!Avrupanın bü-: 

··- r •• 
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Bugün içimizde onbeş yılın gururu ve bize verdikle! 
rinin derin minneti ile Atamızın önünde eğiliyoruz!' 

• 

yük devletleri ile yanyana oturuyor, 
ve onlarla müsavi bir hak ve kuv
vetle konuşuyoruz . 

M<mleketimizin tabii servetleri birer 
birer işlemeğe, havalarımızı fabrika 
dumanları .kaplamağa başladı . Dev
letin parası milletin iyiliklerine , 
memleketin hakiki ihtiyaçlarınd har· 
canmaktadır. 

Kendi yetiştirdiğimiz mahsulleri 
kendi fabrikalarımızda mamul bir 
hale getirerek zaruri ihtiyaçlarımızın 
çoğunu kendi kendimize temine baş
ladık . 

Harf inkiliibı, dil inkilabı kültür 
ve sanat hayatımızda büyük inkişaf 
lara meyd"n açtı . 

Her yıl sayısı yüzlerce arlan 
mekteplerimizle cehaleti boğuyoruz. 

Daha dün, iki köşesi, ayrı iki 
dünya kadar birbirine uzak olan 
Anadolunun bağrında binlerce kilo
metrelik demirağ yapılıyor. 

Yurd hudutlarını, yüreği çelik, 
silahı çelik bir ordu bekliyor. 

işte bu da. birbuçuk asrın on · 
beş yıla sığmış hesabıdır. 

• •• 
Türk inkıliibının ruhunda [ kana 

atkarlık) yoktur. Onbeş yıl içinde 
yaptığımız bu işler ne kadar büyük 
olursa olsun kemalizm ideallerinin 
geniş ufukları ortasında kaybolur
lar. 

Kanımı Atatürk enerjisi, ruhuna 
Atatürk büyüklüğü aşılanmış olan 
Türk milletinin mukaddes ülküsü: 
yurdunu yurdların en mamuru, en 
güzeli, kendisini mi il etlerin en zen· 
gini, en büyüğü, en medenisi yap 
maktır. 

Bu ideali de artık benliğinıize 

karışmış, bugün olduğu gibi, yarın 
da, ebediyen de hayatımıza hakim 
olacak Atatürk ruhu sayesinde ger 
çekleştireceğimizden de eminiz .. 

NEVZAD GÜVEN 

• • • • 

Ya,a BUyUk Gazimiz Ulu Atamız ! 
·-·-·-·-·-·-···-·i 

) 
1 
1 

Sen ya,adıkça bizler hep arkandayız. 
Senden arda kalsak da biz gene buyuz 
Biz senin yarattığın TUrk çocuğuyuz ; 
Biz senin ya,attıöın TUrk çocuğuyuz ; 
Biz sana uıa,acak TUrk çocujJuyuz ; 
Biz sana yara,acak TUrk çocuğuyuz ! 

1 
1 

• i 
1 
1 
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BÜTÜN TÜRK GENÇLIGININ MÜMESSiLLERi DÜN ANKARA 
DA ZAFER ANITININ ÖNÜNDE HEYECANLA AND iÇTi 

Dahiliye vekilimizin gençliğe ve 
yurtdaşlara hitabeden nlJtkuyle 

BAYRAM AÇILDI 
Yeni radyo istasyonu 
muz da bu mesut gün 
de nafia vekilimizin 
bir nutku ile açıldı 

Ankara : 28 [ Telefonla J Cüm-
hurivetiıı Onbeşinci Yıldönümü bay
ramı Ankarada toplanmış bulunan 
izcilerin bugün Zafer anıtı önünde 
Türk eşs;z eserine karşı gençliğin 

sevgi, saygı ve sarsılmaz bağlılık 

hislerini ifade eden tezahürat esna
sında içişleri Bakanımız Parti Genel 

- Gerisi yedinci sahifede - Dahlliye vekilimlz Şükrü:Kayai 

ATATÜRK'TEN 
ORDUMUZA 

- -

Mesaj 
Başvekilimiz dün Ankara
ya döndü; bugün Şefimizin 
Orduya hitabeden mesa
jını büyük g-çid resmi 
. başlarken okuyacaklar 
1 

1 BUyUk Millet Mecllslnde resmi 1 
kabul ööleden evvel ba,lıyor 

Ankara : 28 (Telefonla) - Yedi
den yetmişe kadar bütün Ankara 
bug-ün öğleden sonra başlıyan bay
ramın sevinç ve neş'esi içinde çalka
nıyor . Bütün caddeler ve iç mahal
lelerdeki sokaklar bi!e bir insan seli 
ile do!u bir halde bulunuyor. 

Program mucibince yarın sabah 
(bu sabah) Büyük Mıllet Meclisinde 
bir resmi kabul yapılacak ve bunu 
büyük resmi geçid takibedecektir . 

iyi bir kaynaktan aldığım malü- 1 

mata göre; Başvekilimiz Celal Bayar, 
Ulu Önderimiz, Gözbebeğimiz Ata
tiirkün Orduya hitaben bir mesajını 

okuyacaktır. Başvekilimiz Celal Bayar 
bugün lstanbuldan Ankaraya gelmiş
ler, ve garda meras'mle kar~ıiar.mış

lardır . 

Erzincan hattı 

Nafia Vekilimiz önümüz
deki ayın haftasında hat-

1 

tın açılma merasiminde 
hazır bulunacaklardır 

Sahifelerin içinde 

il i~cide : Adanada Bayramın 

Büyük tezahuratı 

• 
111 üncüde Onbeş Yılımızda 

Türk Kültürü 

On Beş Yıl içinde 
Türk Nufusu 

ra:an: D Tiirkmtn 

Çelik Kanadlar 
}'a:a rı: ~af,ri Gül 

• 
iV üncüde Cümhuriyetten evveı 

Ve Sonra Adana 
Fa zan : Tan/{iiner 

• V incide Dünkü ve 
Bugünkü kadın 

Türk Ekonomisi 
Ya.ıara Fazlı ~to 

• 
Vl ıncıda Arslan Ordumuz 

Yaıan: ı\"e - Gül 

Adana Endüstrisi 
} ozan: Zihnı Bayn 

Çukurova Ziraati 
} 'a:;a rı: Kruım E11er 

• 
Vll incide: iç ve Dış Haberler 

Ondördüncü Yıl - Sayı : 4271 

' 

5 Kuruş 

YILIN FiLMi 
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Çiftçi borçları 
Yağmur, dolu ve kuraklık mah 

sulün para edememesi dola yısiyle 
çiftçilerimizin borçlarının tecili hu· 

susunda Ziraat Vekaleti tarafından 
Ziraat Umum bankası Umum mü· 
dürlüğüııe emir verildiğini yazmıştık. 

Düne kadar şehrimiz bankasına 
gelmeyen bu emrin Layram ertesi 
geleceği kuvvetle umulmaktadır. 
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Türk ültürü 
Yediden Yetmişe Kadar 

Bütün memleket okumada 
Yarnn : M. Naci ECER 

'I' Cunılıuriyet devrinin külıiir hare-
''rınd k · · · · -'•lıkJ . t ı genışlıgın ve esaslı ce~ı-

no erın bellibaşlı prensiplerini, bun-
ı.ı, tafsil ve izahına girişmeksizin 
!ı; k·sayıp dökmeğc gazetemizin hac-

afı gelmez. Filhakika onbeş yıl
~cuınhuriyetin kemiyet ve keyfiyet 
~~ından kültür sahasında allığı 
ııı har ve husule getirdigi degişiklik
~'cla avsalaya sığmayan büyük inkıliib-
"<oı ndır. Çünkü ; cumhuriyet, Os

,oı ı~ 1 saltanatından devren teslim al
lıir, iliın ve terbiye müesseselerinin 
tilı:sını değilse de ruhunu ve işleme 
ık~111• temelinden yıkıp yerlerine 

lıdı sıstem ve başka hedef ve mak
lı arla işliyen kültür ocakları kurma

ı:tıııı~ec_bur olm~ışt_ur. __ H~rşeyden önce 
tıneıurıY.et kulturculerı memleketin 

ti nufusuna nisbetle okulların, o
•ı arın ve okutanların sayısını çok 
~ikv~ başka memleketlere nazaran 

pJI ~ 1 
aten yüzkızartıcı bulduğu içindir 

eıf ~kv~~la enerjisini bu sayıyı arttıı -
. 1r 'a ıçın tedbirler aramağa ve bul
ır.1 '4 tb., bu uğurda birçok fedakarlıklar-

Ulunmağa sevketmiştir. 
~(~ (! ~'d Plidai, tali, ali) denilen mektep-
~r;, ~k e 923 - 924 ders yılında, kız er-

•şll ile~ Okuyanların sayısı 358 bin küsur 
'ır bu sayı 1934 - 935 resmi ista

ııcı1 'i 'ti_nde 717.917 gibi onüç senede 
e; it tıııslini gösteren bir rakkama ba-

1ı hlınuştur Halbuki bu rakkam için
ı,,1,a~k dersanelerinde, kışlalarda, hal

• 0ı ~y tı kurslarında okutulan talebe 
1

3
1i

01 
d1,' 51 girmemiştir. Yine 923 - 924 

I ~,: Yılında (iptidai, tali, ali, meslek 
a~ı iti lepleri ve darülmuallimin) !erde 

yit 1ıu'i•n öğretmen sayısı 12.437 iken 
l~ 8tııikdar 934 - 935 ders yılında 
~; 90 nı bulmuştur ki bu yükselişteki 

-a ha ;
10 

yran olmamak ve bununla se-
'"emek mümkün değildir. 

r10 Okulların, okurların ve okutanla· 
ı~ sayısındaki bu yükseliş e"er kül-

r Ilı.. 5 
~er . Uesseselerinin esasında vücuda 
ı1; 1 ''11en geniş bir değişiklikle eş e-

rııem· )uk . ış olsaydı, bu artışın belki bü-
k.ıı bır manası olmayacak ve hayran 

d, ~?ğa .. ve bu~dan . s~vinç duymağa 
~, ıç luzum hıssedılmıyecekti. Fakat 
,11~ eğitimin telakkisinde, tarzında ve 
ı,;b~metinde, saltanat devri talim ve 

l iıtı ~~ '.Yesindekilere hiç benzemeyen 
•Yuk · • ' la ınkılablar yapmak zaruretiyle 

ıı 'şıl 1 • 
0
0' 'ıj· _aşı mış ve karşılanan zorluklar 

J·' bi.1 llıın enerjik hamleleriyle hemen 
•Ct b' ırcr ortadan kaldırılmıştır. 

ı0 .. Filhakika dünyanın en modern ve 
Ust" '~n un ulusu olmak davasında bu-

,,~n ve bunu her vesile ile aleme 
ııı,._'.k ettiren bir cemiyetin kültür 
«ın · ~, csı maziden kalma köhne ve 

~lurııode cihazlarla işletilmekte devam 
),tamazdı. Çünkü girilen yol zihni. 
ıı, 1 rııVae. itiyadların temelinden yıkılıp 
11, sıyle ve bun-

•n Y • ı1 ~ . erıne de yeni 
•1 11 "'Yet ve itiyaclla

tın k 
~. . ·01111!tn<tsivle 

flJ ' ,, 
~~I ııcbıl,.cck h:r 
ı<ı " Bir yenı Türk 
't,. ~nrLışıııı•ı ve hir 

nı l . 
~I tırkıyt"ıHıl V t-

ftl1s1 ı~ı. · 

~ '•kılan kii :ıiıu 
'nye · 

11
1 1'n1 1 .,ıaıı' 

ti) -tr-c )i ıdcıı ve hvz 
• lp "•t •• ,. ıı:.ıı.ıru h.:r-

ı 
~ 11.orı,t.ı > o u ı 

ı11 . 
lir ır 1 •ıtı ın 1 i t:."it.I')· 

• I~ O· y ıgıırııı<1 ... ,rl 1 

'•• "•'•dı. Bu t .ıp· 
6111 

ı.1 1 
çocuklörııı• 

l•k 
1 
•tek bilgi meııı

ı h Clın hakiki ihtı. 
tından .. d·ı· . , oz ı ının, 

öz l•rihinın ciddi suretle müıa

lcasınrlan dogalıilirdı. Yabancı mem
ltketlı·rdı·n akıp çelen, diliınize, tari
himize, h ıkıki lıüvıydimize v~ paılak 

istikbtılimizc yabancı duran, bizi fiil ve 
harckeıten a'ıkoyan prensipler küllür 1 

iaaliyetirııiz~n arlık mih~erini teşkil ede
medı. Kullurde memlektı \e onun yük· 
sek menfaatını mevzu olarak ele almak 
ve herşeyden önce bu mevzuu derin
leştirmek inkılabın esas prensibi oldu. 

Bu mevzuu incelerken riayet edi
lecek metod dini ve tabiatüstü hiçbir 
otoriteye ve hurafeye boyun eğmiyen 
bir metod olacaktı. O halde kültür 
müesseselerimizde öğretmeye esas o
lacak prensibin ilmin müsbet ve sağ
lam ışıklariyle aydınlatılmış prensipler 
olması lazımdı. Bundan dolayı öğı en
me ve araştırma için, düşünce ve n1u
hakeme için asırlardanberi Türkün 
kafasında örümceklenen ve yolunda 
engel olan din prensibi yerine tedri
satta liiikliği kabul edecekti. Ziı a an
cak bu yoldan gitmeğe alışan Türk 
gençleridir kı müslakbcl ilim aleminin 
tanınmış bilginleri ve araştırıcıları o
lacaklardı. 

Sınıfsız, imtiyazsız tek bir kütle 
halindeki Türk cemiyetinin ruhuna en 
uygun gelen halkçılık vasfı öğretim 
eltitim işinin esasları arasına girdi. 

Bilgi telakkisinin bünyesindeki bu 
değişiklık kültür ocaklarımıza sJkulur
ken, bu ocakların ilk, oı ta ve yüksek 
kısımlarında bu bilginin verilme tarzı

nın da ciddi bir surette değiştirilme
sine iman edildi. Yani tedris usulün· 
de de haylı yenilikler yapıldı. Müşa

hedeye, tecrübeye, manipülasyona da
yannııyan bir öğretmenin hayali bir 
değer taşımıyacagı düşünülerek kültür 
ocaklarımız ders malzemeleriyle dol· 
duruldu. Öğreniş, yapış kabiliyetini 
arttıran bir vasıta diye telilkki edildi. 
Öğrenilen şey fiile ve harekete geç
medikçe atıl, hatta zararlı bir unsur
dan başka bir şey olmadığından öğ
renme gaye değil. vasıta olarak kültür 
müesseselerınıizde yertutmağa başladı. 

Bu sebeble kültür müesseseleri· 
mizın besledıği ve yetiştirdiği vatan· 
daşlar yalnız bilen ferdler değil, ya 
pabilen elemanlar sırasına geçecekler 
ve asırlardanberi ihmal edilmiş yur
dun her sahadaki kuruluş ve kalkın

ma ihtiyacında rol alacak becerikli ve 
faal kimseler olacaklardır. 

Hele eğitim ( terbiye ) telakkisine 
verilen istikamet, başka memleketleı in 
yıllardanberi çalışıp kolay kolay mu
vaffak olamadıkları, bir sıçrayışla tam 
ve ilmi hedefine tevcih edilmiş oldu. 
Çocuğun keııdi fiil ve hareketini ken
di vicdaniyle ayarlaması prensibi ter
biye prensibinin mihverini teşkil etli. 
Bu mihvere uyduru 1 muş talimatname 
ve proğramlarla işliyen kultür ocakla
rımız hür ve müstakil lıirer şahsiyet 

haline girenler, bu hürriyet ve istik
lalle de cenıiy..tiıı mukaddes ideali 
ıığnında lıiıltşıııtyi kalıul. eclcrı·k 1111 

·' 

idealin gerçekleşmesinr, hüliin 
luklara başeğnıeksiziıı çalışan 
vatandaş yetiştireceklerclir. 

zor
birer 

işte bu ülküye göre hareket eden 
cumhuriyet kültürcüleri terbiye esa
sından korkuyu, riyayı ve esirliği kal
dırmışlar, bunların yerine cesareti, 
sempatiyi ve teşebbüsü koymuşlardır. 
Bir neslin zihniyetinde bu değişikliği 
yapabilmek için kültür bakanlığı okul 
yapısının biçimine, kitapların yazılışı
na, talebe ile öğretmen arasındaki 
münasebetlerin şekline kadar işi ince
lemiş ve muhakkak ki dünkü nesle 
hiç benzemiyen yepyeni bir gençlik 
tipi ortaya çıkarmıştır. 

Bu yazının baş tarafında inkılabın 
ilk defa gözüne çarpan korkunç haki
katın okulların ve okurların memleket 
nüfusiyle nisbet kabul etmez tarzdaki 
azlığı olmuştur demiştim. Rejimin o
nuncu yılclönümiinden sonra bu sayıyı 
çoi("altnıak kültür bakanlığının en bü
yük davalarından biri oldu. Her zor
luğ~ gelip geçici ve tesiri sathi ted
birlerle değil, en kestirme ve en ra
dikal bir şekilde kökünden devirip 
atmak şiarından hiçbir zaman ayrıl
mıyaıı inkılabımız bu. davada da ka
zanacağına, şu iiç yıldanberi yaptığı 

tecrübeler sonunda, bizi inandırmışl•r. 

Bakan:ıgın bu i~lcrle uğraşan da
iresinin amiri eylül ayında çıkan ( Ül
kü ) mecmuasının 67 nci sayısında 
selahiyetli bir ağızla şudarı söylüyor 

"Birkaç senelik tecrübe bunu a
çıkça göstermiştir ki : Yılda üç bin 
eğitmen yetiştirmek suretile bu ışi 
( yani Türkiyedeki her köyiin bir e
ğitmene salıib olması işini ) on, oniki 
senede tahakkuk ettiı mek mümkündür. 
Bu işin yalnız yetiştirme kısını devle
te 3-5 milyon liraya malolur. 32 bin 
köy eğitmenine her yıl 3.800.000 -
4.000.000 lira ücret verıııek icabeder. 
Bu masraflar işin tamamı için yapıla

cak fedakarlığı göstermekledir. Böy
lece Türkiyedc okuma yazma bilmi
ycnler davası halledilebilir.,, 

Rakama dayanan bıı düşünce fiile 
nıünkalib olmuştur. işe çoktan baş'an
mııtır. Meyvesi toplanıyor bile ... On
beş sene içinde akla hayale sığmıyan 
muazzam başarılardan kuvvet alarak 
ve alnımızı açaı ak bağırabiliriz ! 

Curr.hııriyetin yirmibeşinci yıldö
nliınünde göğ'sümiizii kabarta kabarta 

haykırar"ğız : 
( l'iirkiyl'de okıımıı yarnıa bilrni

Y"" lıir ı..ı, v.ıLıııd.ı~ yoktur) 

Onbeş Yıl İçinde 

Sayımız 
çok arttı 

Yalnız Adananın 
Nüfusu 8 yıl içinde 

155.910 kişi 
daha arttı 

Yazan ; O. Ti.lrkmenojilu 

B ugUn dunyanın en kuvvetli mil
leti olınak için sağlam. çok nU

fu,n ,nhip olmnk lazımdır. Milyon
larca nUfu~u olan Lir millet evvela 
hiç bir duşnıandan korkmaz. onu bir 
kaşık ... udtı boga.r ... )"uzlercc sene· 

clcnbcri yuı'dumuzu devamlı harpler. 
ha,talıklnr, cnhilliklcr kemirdi gitti. 
Zalim j>t\disahların ke,-ifleri için ınil· . . 
yonl:ırc.:ı. ,. u r d d a s )"emen . . ' 

çöl1eriıu.lc 1 şurada burada can 
verdi. Cnhillik ve hastalık ta ınilyon

larca ·' urdd:ı~ öldurdu. 

llund.:ın :-HIO o;:cnc ı;:vvcl öyle bit· 

cereyan husule gelmi~tir ki e.Uya han
gi milletin nüfusu çok olursa orada 
kıtlık olacak korkusu doğmuştu. t lal
huki bugUn hnngi milletin nUfu•u nr-
tıyoı·sa o milletin parın.akl.ı. gö~teril
<liğine şahid oluyoruz Ye o millet re

fahn kavuşu,yor. 

Ct:.hindeki paras1nın 1 dukk3.nında· 
ki malının ağılındaki koyunlarının hat· 
ta daha ileri giderek ailesinin sayısı
nı bilmi.yenlerc dun rastlanı,yordu. 
Bir ulusun en buyuk maddi kuvveti 
nUfus olduğuna göre bu lakaydi ba
kımsızlık _yUzUnden nufu, artınadı, 
dolayısi\'le dunku saltanat zayıfladı, 
kuçuldu, aşnğıyn doğru gide gide ne
ticede yok oldu. nunku ,allanat en
kazının UstUne kuruL:ın t:umhuı·i.vc:t. 
nufusu gibi kendi de yuksl·lnıeyc haş
ladı. )."" arınların en sağlam ulusları kinı 
d i y c sorul.c;a evvela nUfus1arı 
çok olanlar gösterilir. Onun içindir 
ki ıneınleketiınizde gUndcn gUnc art.an 
biı· nUfus kalabalıgı insanın göğsUnU 

kabartınaktadır. l)oğuınu çogaltınak. 
<ilumu azaltmak gibi let!bir lillO se
nedenberi duşunulmiyen hu noksanı 
~eni ·rurki~ c Cuınhuriycti htık\ııneti 
<luşunmU~ "·e a,ıl ·rurk olan1aı·ı <llş.:ı. 

1 
rıdan _yurdunıuzn kobul ctnıiş. sılm.'.lh 

• ,yerlerde mUcndelc tcşkil3lını artu·ını.ş. 

1 
doğum evleı·i. hnst.ahaneleı· kurmuş-
tur. Bulun bu kulfelli masraflar nU
fusumuzun çog:>.1 ması içindir. 

Nüfus si.v:ı anıız bilgiye da,\'a· 
na.ra.k doğru bir istikanıete hı~ la git· 

mcktcdir. Memleketin en bUJllk kuv
veti in ... nn olduğuna gör~ mu:ıy_yen 

senelerde sa,\'ımızı bilmek. artnnımızı 

anlamak için s3_vıml3r yaparız. Bu

nun içindir ki seneden sene.ve belli 
başlı mi lletlcrdcn <lnhn Ustun bir 
mevkie ~anla şerefle ~-ukseldik. 

Bu mllnascbetlc Adan:ınıızın ııU

fus hareketlerini birlikte .. ıra~iyle 

okuyalım : 

İstanbul. 11.ıuir, Konya. Ankara. 
Balılcesir 1 Bur-;a, Siva-.. Manisa ve 

i\1alatyadan sonra H2 ] vil3yet için
de nUfus kesafeti bakımından onuncu 
derecede n1cvki alan \'C [ :?OHVO J nıet· 

re kare mes:l.hai ~:ıthiycsi bulunan 
Seyhan ~ Adana ı ,•i13yeti vcrinıli 
ba~rıııda l\)(),;;2.3 erkek ve HH,120 
kndın olnınk Uzrc :ıs:ı,ı;ı;; nufus ba
rındırmaktadır. 

Bekar 
Edi 
Dul 
Uo~nnn11~ 

.\lcçhul 
Okuına, .'atın;\ \111(" 
Okunın, y nznıa Uilıui.' rıı 

:'aknt 
"l'<lınanıı\ ı.._ ~-lh.'.\t. 

1\öı· 

1 il' kolu çolak 
ıki kolu ç, 1 ık 
Pıı· n_, a.;,ı tnp.'\l 
.ki aytt;!,ı lop;tl 
s .. 1011· Ve d l .ız 
l\.nn1bu1· 
Yu, '"a';'ınd'ln r.11.la olanlar 

D:!i dı: 1\dananın unıuıni nUfu,u 

u:l.J de .\da.nanın u 1.unıi nUfu ,u 

Sekit sene içindeki fark 

Türk havalarını bekleyen 

Çelik 
~'1, 

_ anatlar 
Cümhuriyetin kurduğu yuvdda yetişiyor 

Adana 
yıllık 

ondört 
çalışması 

hava kurumunun 
muvaffakiyetli 
~~~~~~~~~~~~ 

ADANA Hava müdafaasına 

1,500,000 lira verdi 
• 

Adana Türk Kuşu t;ılebelerl 

Yazan: Sabri GUI 

Cümhuıiyetimizin onbeşin.ci yıldö· 
nümünü kutladığımız bugünde A-Ja
nada ondört sene evvel kurulmuş 

milli bir müessesenin de yaptığı ve 
başardığı işleri kısaca gözden geçir
mek çok faydalıdır. 

Bugün (Türk hava kurumu) adın 
daki teş.kkül 16 şubat 1925 de An 
karada (Türk tayyar~ cemiyeti) adıyle 
kurulmuştu. Aynı senenin mayıs ayın
da cemiyetin bir şııbesi de Adanada 
açılmış ve o giindenberi yurdun ha
vadan müdafaası hu.,usunda lüzumlu 
işleri yapmayı gaye edinen bu şube 
durmadan ve lıer sene daha iyi bir 

şekilde çalışmıştır. 

Tayyare gibi bır memleketin sulh 
h •ıp vaziydlerind! en mühim rolu 
oynayan b;r vasıtanın çoğalm"sına 
ve kuvvetlenmesine çalışan Türk hava 
kurumu, ilk teşekkülündenberi haki 

kalen kendıııden beklenen şeyleri }i 
ne yurtdaştan alarak, yurldoşa veımiş 

bulunuy.ır. 

Türk hava kuı umu 'dana şube
sinin bugün Türkiyede mevcut ~ubeler 
arasıoda en mühim ve değeı li bir 
mevkii \'aıdır. füı ıne\'kii iki cephe:_ 

den tetkik el ek istcıs ·k ın ıddi ba· 
kımclan, ilk teşekkül tarıhi olan 925 
den bugüne kadar yaln11. Adana şu
besinin e!d~ ettiği gelir;n 1 500,000 
liraya yaklaştı,;ı görülür. 

Bu suretle Adanalılara bu arada 
bilhassa Adana'nın ço~ fedakar ve 

kahraman ç;ftçilerinin büyük bir şeref 
hissesi olduğunu derhal açık!anıak 

icabeder. 

Adana şubesi çalışma planını 
yalnız maddi gelir teminine hasret· 
memiştir. Bir yandan müstahsıl ve 
halkımız . muayyen nisbette kuruma 

yaptıkları yardımı toplarken, bunları 
yine memlekete faydalı şeylere de 
hasretmekte bulunuyor. 

Bu arada 935 de teşekkül eden 

( Türkk şu) teşkilatından bahsetmek 

lül'mludur. 

Kadın Erkek YEK ÜN 

ıı:nı :!:r;~:? .\!illi 

l4:H~7 ı :;n:~ ~ :;11021 
-lll~l) ~;~.~ ıı-,;,.ı. 

:!:a..; l lili -1.ll I 

:~o ·lt' j~ 

il l :-.ı i 1tiOi~ :!:?:?• i l 

~~ın:ıo 211:-<I ;,; it- 4 l 

li:: l 11111, 1 ıo 11 

1 ;-.; : ~ ' ::ıııs J ·,ı :! 

.11;:1 ~ \: ~ :111;! 

:!;\ '! 1 tllill 1 :.ıtı;.! 

:: l ~l j ı .ıt 

(j"'•l ... 1 ;jtl!l 111;;:_! 
~ .. '. ı .;;, ~ ı l 

t iU : ~ 1 :! .-1:.! l 

.-JIİ ~t l·l ! 

l :! :!O li~ 

111 ~:-<~ t 1 ıi 1-l.li :!:?"fj;j.) 

1~~1:!11 l U~l.J:!:> :lti:lıi-1..) 

j'.) ı: il ~·~11•~· l .i.3U t O 

1935 senesinde teşekkül eden ve 

Adana şubesine bağlı ayrı bir kurum 

şeklinde idare edilen Türkkuşu faali

yeti de Adana için bir •ftihar vesilesi 

olmuştur. 

Mevcut Türkkuşu nizamnamesine 
göre ilk sene bu teşkilata giren ta· 
!ebeler sayısı 25 kişiden ibaretti. Ek 
seriyeti mektep talebesi olan hu genç 
!erimiz Ankaradan gönderilen mual

limlerle her sabah ve akşam mektep 
vaktından evvel Türkkuşu kamııına 
girerek ask.eri bir disiplin ~hında p
lanörle uçuşlar yapar .k tayyarecili
ğin ilk zevkini !almışlar ve tayyare 
ciliğe başlamışlardır. ilk ıaınanlar bu

ııun b r çocuk oyuncağı ve bu işle uğ 

raşınanın da alelade bir spor o'du~una 
dair kanaat vardı. Fakat bu teşekkülün 
fayda veyüksek gayeleri gün geçlikçe 
hndisiııi gcisterdi. Halkımıın ve Türk 

kuşu azalarının hevesi de od "ece art· 
tıki uçuş saha•ında her 'iün sabah ak 
şaın binlerce seyiıci gençlerimizin ça
lışmalaıını seve seve, zevk duya duya 

seyr etmeğe başladı. 

İlk sene buradaki ~ampta planör 

uçuşlarını bitirerek A Brövesi olan 

onbir gencimiz lnönü kampına gön

derilerek çok iyi notlar aldılar ikinci 

sene çalışması dahı çok alaka uyan· 

dırdı ve arttı. 

Kayt olıınanların sayısı kırkı aştı 
ve İnönüne bunlardan otuıbiri gönde
rildi. Bu talebelerimizden bir kısmı 
motorlu kısma ayrılmış beş kişi sade 
öğretmen olarak Ankaraya alınmıştır. 

937-38 vaziyetine geli ce: Bu geç 

miş senelerden daha hareketli olmuş· 

tur. Fakat Türkkuşuna girmek iste· 

yen gençlerimizin sayısı doksanı bul· 

muştur. Bunlaıın altmış kadarı İnönü 
ne gönderilmiş ve kamptan hepside 

fevkalade notlar alarak dönmüşlerdir. 

Son ~dana gençlerinin aldığı mükem

mel not ve gerekse lstanbul, Ankara 

Buı s1, lzmir gibi yerlerden gönderilen 

taleb~ler sayısına nazaran çok fazla 

olması Adana iç'n ve Adana gençleri 

için cidden iftihar edilecek bir hadise 

olmuşlur. 

Hatta talebelerimizin iyi, MI alış
ları ve sayı itibarile her vilayetten 

fa1la oluşu m rkezinde nazaıı dikka 

tını celhelıniş ve Ad"nı ~ubcmiı u. 

ıııumi ıııcrkcı.ce takdır edilmiştir. Gc· 

çcn ,rnc Ad< n ıda Tü kkuşu lrşkilji-

t ını dalı" kuvvetli ve esaslı bir hiilC 

snkınak \C v,c çlorımız ar.sıııda iyi 

bır ahikrl \:l' tcsır y.tr.tlınr\k gtıycsl!c 

şchııınııdc lıiiyük \C g.1cl hıı Tliık 
kuşn b n.ısın.ıda b•~lannıışlı. A•f,ılt 

cadde üzer ndc ve halkcvi bınasına 

bitişik ve inşası bıtmok üıcrc olan 

(Tuı kkuşu) binamızıda yakında ık ııı;ıl 

ederek açacagız. 

i3u suretle Tüık hava kurumu o 

tuzbcş bin liralık bır bınayıda dana• 

mıza hediy~ e!liyor demektir. 

SABRI GÜL 
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Baş şehri· 
miz güzel An 
kara günden 
güı: e büyü -
mekte, züm ... 
rütleşmekte, 

şirinleşmek -
tedir. Birkaç 
gün evvel de 
Ankarada bü 
yük bir ma-
halle kurul -
m ştu. Yan
daki resim 
baş şehrimi
zin topluca 
bir köşesini 

_8'Östermekte 

Jurnal dö Mosku'nun gözüyle 

r ş ~lhl Ü ır 
, ............... 11111!1~-----------------------------·?69--~ 
Adanalı 
Dünden 

Büyük Bayrama 
• 

eşsız T ezahuratla 
. Dah 
BaşJad 0 

Adanamız gençliği dün !çocuk esirge Y ı 
üy ·· k heyecanla and iç i Kurumu 

Cümhuriyet bayramımı- 1 

zı bugün kutlayacağız? 

Büyük programda neler var? 

4~ 
Bu bayramda d~ di 
çocuğu seviod1

' 

Şehrimiz Çocuk Esiıgef11~ o 
rumu; lık okullarda okuyao 

' fakir ve kims.!siz talebe 
dörtyüz elliye iblağ ederek 
hergün muntazaman öğle ) 

beşeriyetin müdafaasına ,Türkiye , 
bile tesirli 

Bugün ve yarın neler yapılacak 

31 
verm.ekle beraber bay.raın ılıi!' 
olmale üzere kendilerıne e , 

k ı.ırel ayakkabı da vermt' s 
yavruları sevindirmiştir · ··ıu 

Bu hayır Kurumuna bu 

Tas ajansı bildiriyor : Jurnal 1 
de Mosku , Türkiye Cümhuriyetinin 
onbeşinci yıldönümü hakkında bir 
makale neşretmiş ve gazetenin gü· 
zel bir köşesine Cümhur Başkanı 
Atatürk'iin portresini koymuş· 

tur . 
Gazete , Cümhuriyet Türkiye 1 

sinin istiklal için olan mücadelesinin 
tarihini hulasa ettikten sor.ra di. 
yor ki: 

" Sevr muahedesi Türkiyeyi 
parçalıyor ve onu yarı müstemleke 

vaziyetine koyuyordu. 
Türkiye, yabancı müdahaleler 

yüzünden müşkül gürıler geçirdi • 

1 lngilizler tarafından teşçi edilen Yu 
nan kıtaatı, "'asayiş ve nizımı temin ' 
için n Anadolunun i.;lerine kadar so 
kuldular. Is tan bul itilaf ordulaı ı ta· 
rafından işgal edilmişti . Yunanlılar 
Ankaraya doğru yürüyor, Fransız 
lar Kilikyayı, ltalyanlar da Antal 
yayı işgal ediyorlardı. Hatta lngiliz 
işgal müfrezeleri Karadenizdeki 
Samsuna kadar nüfuz etmişti . Tür I 
kiye yalnız bir tarafta, Sovyet Cüm 
huriyetlerindcn sempati ve dostane 
yardım buluyordu. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
hükumeti bu cümhuriyetlerle "dost 
luk ve kardeşlık muahedesi,. akdet· 

mişti." 

Gazete, Türkiye cümhuriyetinin 
15 yıllık bilançosunu yaptıktan son 
ra şöyle devam edi> or: 

"On beş yıl içinde Türkiye cüm· 
huriyeti birçok mühim lslahat ba· 1 

şardı. 1924 eski osmanlı İmparator
luğunun son enkazı olan halifeliği 
lağvettikten sonra, yeni türk hüku
meti dini devletten tamamen ayırdı. 

Marifi laikleştirdi, hocaların imti· 
yazlarını kaldırdı. Kadın seçim hak
kını kazandı ve amme hizmetlerine 
girdi. Kıyafetin avrupalılaşhrılması 

ve arap harfleri yerine latin harfle 
rinin ikamesi diğer birçok ıslahatla 
birlikte, Türkiye'yi sürale Avrupa 
medeniyetine bağladı. Evvelce mem 
lekette mevcut olmıyan birçok en 
düstri doğdu. 

Türkiye cümhuriyeti bilhassa 
şimdiki beynelmilel vaziyet içinde 
yeniden milli istiklalinin bir tehdidi 
karşısında bulunabilir. Faşist müte
arrızlar, stratejik vaziyeti ve ham 
maddeleri itibariyle kendilerini cel 
beden Türkiye bakında geniş tasav. 
vurlar beslemekte ve onu kendilerinin 
harp gayelerine hizmet ettirmek 
istemektedirler. 

Şantajla, tehtitle, her türlü pol
itik kombinezonlarla ve ''pasifik,, i· 
ktısadi ve mali hulul dedi~leri vas 
ıta ile, taarruzi devletler, bazı "de· 
mokratik,, devletlerin müsamahalar 

surette hidim olabilir Cumı uriyelin J 5 inci yıldönümii 

bayramı şehrimizde dün saat tam 
13 de saat kulesiııdeki vakıt düdü· 
ğ'ünün çalmasile başlamıştır. 

T k d D B k E d • Dün daha sabahtan ilib3rcn bü· 
Ür iye e oğan üyü n üstrı tün resmi daire ve hususi müesseler, 

ev, mağ'aza, dükkanlar bayrak ve 

J A N S 1 N D A N 
defne dallariyle silslenmiş , muhtelif 

T A S A yerlere büyük ve küçük mikyasta 
vecizeler asılmıftt . Bafta partimİ!İtı 

ından istifade ederek, Türkiye, de 
1 

köklemiye ve onu nüfuzları altına a· 
1 

lmıya çalışıyorlar. Bizzat Türkiye, i 1 

çinde dahi çalışan faşist ajanl .. r Tür 
kiye hükümetini pasifık devletlerden 

ve kollektif emniyet prensipinden 
uzaklaştırmıya çalışmaktadırlar. Bun 
farın faaliyefi Türkiye'nin milli istik
lalini baltalamıya ve Türk milleti 
tarafından çetin kurtuluş mücadelesi 

~~---~---~~~~~~~~-

RADYOMUZ 

Bugünkü neşriyat prog·· 
ramını yazıyoruz 

Ankarn yeni Radyo İstasyonu
muz bu sabah saat dokuzdan gece 
yansıda kadar neşriyat yapacaktır. 

Saat 9.00 da Cürr.huriyet bayramı 
haberleri ve istiklal marşı. ,9.10 Vakıf. 
lar mevzulu konferans. (Ndkıflar ida· 

resi tarafından.), 9.20 de Miızik, ,90,30 
Türk Ticaret Bankası mevzulu bir ko
nf er,ns. ( Banka tarafından. ), 9.45 Mü
zik (Halk tiirküleri. Plak)., 10 Metc
oroloii mev7.ulu konfctans( Meteorojo
ji idaresi tarafından ).,10.15 Müzik. , 
Plak ). , 10.30 Cümhuriyet devrinde 
sağlık propoğandası mevzulu konfa· 
rans (Sıhhat ve İçlimai muavenet Ve· 
kaleti tarafından ). , 10.45 Müzik (Plak) 
ll. Çocuk esirgeme kurumu çalışma· 
lan mevzulu konfcras ( Kurum tarafı· 

ndan). , 11.15 , Müzik ve ( Plak) . , 1 t 
30 İmparatorluk devrinde ana vatanda 
kalan yollar ve Cümhuriyet devrinde 
yapılan yollar mevzulu konferrıns 
(Nafıa vekaleti !Etrafından ). , 11.45 
Müzik ( Plak ). , 12 Türk Hava Kuı u· 
ınu çalımaları mevzulu konferans (Ku 
ruın tarafından.), 12.15 Müzik (Plak) 
12.30T.C.Merkez Bankası mevzulu kon · 
ferans ( Banka tarafından ). , 12.45 

Müzik(Plak ) . , 13. T.C. Ziraat benkası 
mevzuı.lu konferans (Banka tarafından) 
13. 15 Bayram merasimi gecit resmi. 
( Alandan nakil ). , 16. Medeni kanu 
numuzun ana prensipleri mevzulu kon
ferans i Adliye vekaleri tarafından ). 
16.15 Müzik. ( Operet, plak ). , 17. 
Gelecek harblerde hava muharebesi 
mevzslu konferans ( M.M.Vekcileti ta
rafından ) . ' 17.15 Müzik ( Fanfar ) 
lJJ. Bı·lediyeler ve şehircilik mevzulu ) 
konferans ( Dahiliye Vekaleti tarafın . 

dan ). , 18.15 Müzik (Dans · P Jii.) 
19. Türki~ fş bankası:mevzulu kon· 
ferans ( Banka tarafından ). , 19.15 
Haberler ve Arapça söylev. , 19.30 
Müzik (Tango • plak ). , 19.45 Türki· 
yenin kuvveti umumi sulh için Jaz1m· 
dır mevzulu konferans ( Hariciye ve· 
kaleti tarafından ). , 20 Hafif müzik 
(Plak). ,2Q.15 fürk Dil inkilabı mevzulu 

olduğu halc!e müessese, fabrika ve 
sonunda elde edilen neticelerin ila. Çiftçiler lfüliği tarafından şehrin muh 
sına matuftur. Türkiye onbeşinti telif yerlerine onaltı büyük ve güzel 
yıldönümünü çok karışık bir enter· tak kurdurulmuştu. ı 

Yakıt düdüğünün bayramın baş-
na~yonal vaziyet içinde tesit ediyor· lamasını bildirmesi üzerine bütün fal> 

Coğrafi ve politik mühim bir t rikalaı, otomobil ve kamyonlar be; 
elaki noktasında bulunan Türkiye · dakika düdük çalmak suretile bu bil 
cumhuriyeti, barışın tetkmini ve bir 1 yük bayramı kutlamışlardır. 
dünya kıtlinin tehtidi altıda bulunan ! Bundan sonra Belediye önüne , 
beşeriyetin müdafaasına tesirli bir su. 

1 
Kuruköprüde Çeşme meydanıtta • 

retle hadim olabilecektir. 1 Taşköprü başında , fırka karargahı 
yanında ve HükÖmet konağı yanında 

Ortaokul Resim 
Öğretmenliği 

Şehrimiı ikinci ortaokul resim öğret 
rnenli~ine tayin edilt'n Vahide şeh 
rimize gelerek vazifesine başlamıs· 

tır . 

Öğretmenlerin 932 mes· 
ken bedelleri 

Verilmesi kararlaştırılan ilk vkul 
öğrelmenlt'rİoin 932 yılı birinci 
taksit mesken bedellerinin bayram 
ertesi verileceği öğrrnilmiştir. 

Bugiinkü İmsakiye 

Bugün güneş saat · 5,58 de 

doğ<ıcaktır. Öğle < zani sn at 

11,36 dr, ikindi ezani snat 

14,32 d,., akşam ez.eni 16,53 
de, yatsı ezeni 18, 19 de oku
nac.ıktır. imsak saat 4,7 de lıi 
tecektir. 

' kurulan kürsülerde muhtelif bayan 
1 ve baylar tarafından nutuklar !!!Öylen 

miştir . 
Saat 11-t,30 da C. H. Parti~i iiye· 

l~ıl , mahalle ocakları mümessilleri 
belediyeden bir heyet , izciler ve 
halk teşek~üllcri önlerinde halk ban 
dosu bul nduğu halde Atatürk Par
kına giderek Ulu Ôndcrirl Anitlarliicı 

1 

1 
1 

l 

1 111titcaddit çelenkler koymuşlardır . 
Burada yapılan türen çok parlak ol 

' muştur. Törene İstiklal marşile baş· 
lanmış ve Cumhuriyet matşile son 
verilmlşliı. 

Akşam şehrin her tarafı elektrik· 
le tenvir edilmiş , hutuklar söyleh 

1 

miş , Belediye öniin<le hava fişenk
lcri atılmış , Halkcvi tarafından ho · 
puılörlerle neşriyat yapılmıştır. 

1 Lılkımız bu en büyük bayram! 
5cvih\: içinde kutlamaktadır. 

lıııgiin yapılacak olan merasime 
aid progıarn iç !lahifem=zdedir. 

Resmi Kabul 

1 29 ilk~eşrin 938 cumartesi 
günü saat 9-10 r.a kadar Hüku· 
met konağında ve Vılayet maka
mında kabul töreni yapılacaktır. 

2- Teşrifat Heyeti Vekile kara· 
rına dayanan öğreneğe göre aşağı
daki sırayı takip edecektir . 

3- Vilayette bulunan Saylavlar, 
4 - Toplu halde Tüm Komulan 

' ve Jandarma Heyeti, 
5 - VilAyette bulunan Vekaletle' 

Müfettişleri , 
6- Vilayet Adliye teskilatı Baş 

bir konferans. ( Türk Dil kurum ı ta 
rafından ) . , 20.30 Müzik ( Saz eser- kanları ve Hakimler , 
!eri ). , 20.45 Cürnhu riyetten evvel ve 7 Mali rey! bağlı daireler Baş· 
sonra dcmiryollaı ı işletme zihni> eti kanları, inhisarlar vt: fabrikaları baş 
ve sitemi ( Nafına vekaleti tarnfın dan ı l)ı;°ektörleri, ve Evkaf Direktörleri, 
20.45 Müzik (Cazbant ). , 21.15 Dev·! 8 _ 1 fare Heyeti azaları,Dahiliye 
!et borçları ve iktisat sisteınim"z mev· 

daire Başkanları , 
ıulu konferans ( Maliye Vekaleti ta· 
rafından ). , 21.30 Müzik ( Plak ). , 9 - Maarif Müdür ve memurlarile 
21.45 Cümhuriye' te iç ve dış ticarel i· bütün mektepler Müdür ve mııal 
miz emniyet altına alan tedbirler mev !imleri, 
zulu konferans. (iktisat vekaleti tara· 10- Nafia Müdürü, Su işleri Mü 
f ından ). , 22. Müzik. ( Pla~ ). , 22 15 dürü, Devlet Demiryolları İşletme 
Haberler. , 22.25 Kon-er . (Eski Türk Müdürü , Posta, Tclgr<'f, Telefon 
bestekarları ve h .ılk türkülerinden se Müdürleri , 
çilmiş eserler. Koro ve solo ) 23.30 , l l- Ziraat, Baytar Müdürleri, fş 
Eti Bank mevzulu konferans.( Banka 
tarafından ). , 23.55 istiklal marşı. , 14 dairesi 9 uncu bölge imiri,ve orman 
Soır J3aşmühcndisi , 

12- Ticaret, Ziraat Odaları He 
yeti, Borsa Komiseri ve umumi ka· 
tibi , 

~ 

kımızın ellerinden gelen ' 
esirgememelerini dileriz. 

13- Sıhhiye Müdürü, Sıtma,Tra 1 oı 
hum, Mücadele Reisleri,Sıtma Enı · Penbc kurtlu kör < 
titü Müdürü , iskan Müdürü , Has. 
taheneler Başhekimleri , Doktorlar 
ve Ecıacılar Kurumları. 

14. - Cilmhuriyet Halk Partisi 
ve hey'eti, Bel~diye Rei:si ve .hey

1
ct! 1 

vilayet milftüsü, umumi medıs azası,· 
encümen azası, Kızılay, Hava kuru· 
mu ve Çocuk bakımı, Ocak, Kültür 
kurulları: Türk Spor kurumu, Sey 
han bölgeıi idare hey'eti, Spor teş j 
kilatı ve Gazeteciler, 1 

15.- Bankalar, Şimendöfer, fab ·; 
rikalar müdür ve mUmesıilleıi, Eı 1 

naf cett\İyelleri, isteyen yurta~lar. j 
16. _ Vilayette bulunan Konso ı' 

loslar, 
17. - Merasim başlamadan ev 

v~l ve merasim sırasında Hüktımel 1 
konağı, 8oünde bir kıt'a Polis ve bit 
kıt'a Jandarma bulunacak ve selam 1 
resmi yapılacaktır. Bu sırada mızıka 

1 çalacaktır. 
18.- Merasimde gİyileeek elbl · 1 

sf'j ta limalnameye göre teşrifata da 
hil, Mülkiye ltieft1urlarınıo reisleri 

1 

f<ak, sıyah yelek, beyaı boyunba~ı 
giyeceklerdir, 

19.- Bayram iünlerinde yapı · 
1 

lacak merasim esnasında intizam ve 
· 'b • • · · k K t 1 
ınzı atın temtm ıçın mer ez omu a. 
111, Emniyet mil<lürü ve ilk Tedrisat 
müfettişi Aı>ım memurdur.Kimstyc 
davetiye gönderilmediğinden, işhu 

tebliğ davetiye sayılacaklır. 
20.- Vilayetle yapılacak nv·ra 

simde muhasalıei Hususi müdüıü 
Hasan Güler teşrifat memurluğunu 
yapacaktır. 

1- 29 Birinci teşrin cumartesi 
günü Türkiye cumhuriyeti adına va· 
li tarrfından hükumet konagında 
saat 9 den 1 O na kadar kabul tô 
reni yapılac:ıktır. Kabul töreni proğ 
ramı ayrıca bildirilecektir. 

2 - Kabul töreninden sonra vi 
!ayetin en büyük buyurmanı ol~n 
vali, en büyük süel komutanı olan 
tüm komutanla birlikte geçit töre 
nine gidecektir. 

3 - Geçit törrni ko~u ) erinde 
yapı'acaktır. 

DİKK ı\ T : ( Hava yağışlı veya 
toprak çamurlu olduğu takdirde ge 
çit töreni Orduevi önünde yapıla· 
caktır. ) 

4 -- Geçit törenine katılacak 
olan süel kıtalar, okullu, kurumlar • 
vesaire .. Tüm komutanlık krokisinde 
gösterilen flamalarla işaret edilen 
yerlerde duracaklardır. 

5 - Saat ( 10,30 ) da vali ve 
komutan törenalanında yer almış 
olanların önünden veya arkasından 
geçerek her guru~un karşısında du 
rup bayramlarını kutlayacaklardır. 

Hundan sonra muııka istiklal mar· 

k ! 
Hasatdan sonra paınu t 

tında kalan kör kozaların 
1 

rı\masına faaliyetle de"aın ° 
tadıt. ı 

~1~ 
Posta , telgrafta ta, 

h 
.. poS 

Açık bulunan şe rımıı 1; 

dürlüğü muavinliğine Mua~t'1c 
fettişlerinden Yaşar K esibır•1 
muavinliğine Diyarb~kı~ ~~ 
muavini Süad ve şehrı111ıı 

1 
kalemi Şefi Cemil de An~~r 
kez Servisine tayin edilmış t 

O · · re11' smanıyede na 
ağaçlarında 

• pJ 
Osmaniye kazasındak•aıio' 

ye (Portakal, limon, mand ~al 
ire gibi) ağaçlarında porta ,j 

hastalığı görülmüş ve ayıo } 
tısından itibaren merkezde 
gibi ehemmiyetli bir surette 
deleye başlanmıştır. 

.. h . t• uııcıl şırıı ve cum uııye ın on (11 

nü • ü marşını çalacak ve~tı' 
heop bir ağızdan söylf nece 

.. ,Jtfl 
6 - Marşların so) 

1 
k. . .. . '-aşlı> mütea ıp geçıl torenı u 

Bu tören aşilğıdaki sıraya g 
pılacaktır. 

A) Askeri kıtalar. 

ı ' , ıı B) gcil kahrannn ar, 

ziler ve şehit an'lları . 
C) Y cdek subaylar , 

polis kıtaları . 
E) - O.cullar. 
F) Sporcular. I 

kı"' G) U:usal kurumlar, ... k 
cuk esirgeme kurumu, 1 ll' , • ..,,e 
cemiyeti, ulusal ekonomı , 

.ı· bPı 
ve esnaf kurumları ken:.ıı.. )IJ 

rile köylü, şehirli ve bütU11 r' 
oıı 

lar ( Atlılar yayalarda~ 5 ~,ı 
'i - Geçıt törenıne 1 

ve törene girenlerle geçit 
olan resnıi kurumlara bağlı 
resmi ve büyük üniformaJııfl 
ler. Bütün yurttaşlar da b; 
bayram günlerinde en ye 

1 
· lb" 1 • • • ekle temız e ıse erını gıyec , 

8- 29 birinci teşrirı ~ 
urıl saat (12) de bayram on 

pare top atılacaktır . ,~ 
9- O g<ce saat (20) ·; 

tar, okullar, halk kuı urnla'", ı 
lar ve halk tarcıfndan fcot'I~ 
rı yapılacaktır. bu alay h9

, 
J ~1 

Hukümd konağı arasın:.ı 3 0 
toplanarak önde bando ol . 

·ııı 
de şehrin genel caddeleri s 
caktır. alayın gidiş ve idB'e 
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Cümhuriyetten Evel 
Cümhuriyet içinde ADANA Güzel Eserleriyle 

Büyük Rakkamlarla ADAN 
ADANAN iN 

BAYINDtRLIK 
TARiHiNE 
BiR BAKIŞ 

Kultur, ilim, 
ziraat, ticaret, hat· 
ta ruh ve huviye
timiz, Cumhuri-

yet inkilabiyle na-

sıl şaşırtıcı bir istihale geçirdiyse, 
memlekette bayındırlık hamleleri de, 
aynı buyuk ölçude, hayret verici bir 
mesafe katetti. Kemalist rejimin bu 
gtınku mertebeye ulaştırdığı bugUnkU 
şeklin, azametini hakkiyle takdir 
edebilmek için, mukayeseye asla ölçu 
olamasa bile, dune topluca bir göz 
atmak lUzumludur. 

Dun!.. Saltanat idaresinin dunu! 
Cumhuriyetin, Adanayı devraldı

gı 13 yıl evvelin daha ,yirmi yıl ön
Cl ki Adananın manzarasını çizmeğe 

ur.şlı,yalım: 
TaşköprUnUn cenub tarafındayız 

yllzUmUz şimale dönuktur. Şimdi hep 
beraber yuruyelim: Ônumuzdeki yol, 
iki vuklu arabnnın ancak geçebileceği 
kad~r dardır. Solumuzda köşebaşında 
bir bakkal dukkanı, onun bitişiğinde 
l.ıir kahve. Burasını geçince yol, çok 
dar bir kıvrımla Seyham takibeder. 
Sol kolda merhum Avni Paşanm şim
diki taş evi, Şamlı araplarm elinde 
bulunan (Asakiri şahane) hastanesi ... 
llerliyoruz. Sağ kolda Seyhan Uze
rindeki kuçuk bina, orman memurluğu 
Snğımızda Bahri Paşanın oğullarının 
oturduğu ev, şimdiki askeri fırka bi· 
nasına varmadan önce sağımızda de· 
mir bir merdivenle ırmağa inilecek 

bir kapı. Burası da sucuların su al
dıkları yer. Dar ve bozuk yolda 
yUrUyoruz. Sağımızda tek sıra evler, 
basık ve harap dukkanlar ve koca
man bir han .. Yol kurtlela gibi daral
mıstır artık. Tek sıra harap dukkan· 

) 

ların, kahvenin arkasında Hekim 
Bedrosun fabrikası yangın enkazı ha
linde .. Bu dara.cık caddenin sağımızda 
kalan tek sıra kulubelerden sonra, 
şimdiki şimendöfer hattına kadar tek 
bir ev yok. Bahçeler, tarlalar uzayıp 
gidiyor. Dl.irtyolun ağzına yaklaşıyo

ruz. Kerpiçten yapılmış, yıkılmamak 

için birbirine omuz vermış birkaç 
desti imalathanesi .. 

Bunforın adı "Cereciler 11 idi. 131 • 
raz ileride bir dink (B.ılgur imalat
hanesi ve lıir harılp dukk!n ve niha

yet s1mdiki asfalt caddenin oldu~ 
~ J 

,vere geldik. Y cnii~tasyona doğru ba-
kalım. Karşılıklı iki hendeğin teşkil 
cUiğı çukuı·, eğri bUğrU çamurlu hir 
\'Ol iki tarafı bataklık , Tosbag ma· . ' 
hailesi denilen, çerden çöpten ve 
kerpiçle tencked ... ·n yapılmış ermeni 
evleri ... Sağımı:ı: bahçeler... Bu yol 
bizi şimdiki Giritliler mahallesine 
göturuyor. Ataturk parkından itiba· 
ren ta bağlara kadar tarlalar u=ayıp 

gidiyor. 
Gene asfalt caddenin başına dö

nelim, bu defa cenuba, yani çarşıya 
dogru yUrUyoruz, Burası oldukça dik, 
dar ve arnavud kaldırımı adı verilen 
taşlarla döşenmiş bir yoldur. Şimdiki 
doğruluk fabrikasından itibaren şar
ka doğru ilerleyince keçeciler çarşı
"ı na giriliyor. Burada sap ~aman, 

çakmaktıışı, kazma ı;apı satan kuçuk 
palaz dukkanlar... Buradan çıkılınca 
"Tarsus kapısı,, denilen çarşıya ge
lirdik. Kasap, manav, sebzeciler .. 

Şimdiki Abidin Paşa caddesine 
ı.apıyoruz. irili ufaklı birkaç attar, 
berber dukkanı sağda buyuk ve ha
rap bir arabacı hanı, ~imdiki kemer 
altı cami inin karşısındaki şölen gazi· 
nosu yerinde çUrUk harap, bir kaç 
kalıpçı dukkanı, tenekeciler.. Biraz 
daha ilerliyclim dukkanlar artık _yok 
harap kulubclcr sıralanmış. 

Şimdiki belediyenin önUne döne
rek ilerliyelim. 
Ozaman 1 bele· 

....................... _ .......... --- .................... -... -- .... _ ........ ! 
_. Bu şehrin sıhhatı; bu şehrin, yapıları, bu 

şehrin yolları için Cümhuriyet devrinde ! 
Milyor:ılar Harcandı j 

T.ANG0NER .... •• .... v azan ........ --...... -...... ------··--------...... 

• 
GOzel fehr ln fir in köfelerln : Atatürk Parkında Atatük anıta 

bir ermeni kilisesi oturtulmuştu. Şim
diki cumhuriyet otelinin yerinde de 
İspir oğlunun oteli! .. 

Şimdiki ( aı;mağazad.an itibaren 
de zından gibi bir dehliz vardı. Bu
raya kapalı çarşı deniliyordu ve saat 
kulesinden itibaren de bukO.mete ka
dar sağlı sollu harap kulubeler ... 
Huk~met binasından sağa dönelim, 
yUz yUz elli metre sonra. arbk şehrin 
hududu bitiyor. Tarlalar ve çifçi 
çadırları. 

Şehrin cumhuriyet devrine kadar 
olan hayatında ten virat1 isli lamba 
şişeleri ile, tanzi f atı Uç beş çalı sU
pUrgcsiylc hulasa edebiliriz. 

İşle Cumhuriyet devrine ka<l.ar 
Adana bu dekor ve ~erait içinde ya· 
pdı. 

Belediye ne demek'? O zaman bil· 
mezdi. 1868 <le butun bir belediye 
vazifesini gören ( Çarşı agası Sail 
efendi) idi. 18i0 de Adana valisi 
Halil Pa;;a zamanında ilk belediye 
reısı (Gözluklu Suleyman efendi) 
adında birisi olmuştuı·. 1877 de de 
Bezdikyan Kirkor efendi ve ondan 
sonra SimJ~ln Artinin belediye reis· 
liğine geçirildi,br1ni görUyoruz. Bundan 
sonra gelen belediye reisleri de şöy
le bir sıra takibetmiştir! 

Hacı Yunus(1882), Bağdadlı Ab
dulkadir efendi (1884). Ahmet Tevfik 
efendi (1885), Sırkıntılı Mustafa 
efendi ( l88!J), Gani zade Hacı Sait 
(1890), Ramazan zade Kasım Bey 
(18!Jl), Dabağ zade ilacı Ali (18!.lO), 
lbrahim Rasıh (1899 ), Ali Y erdelen 
(1901), Subhi Paşa, Suleyman Vahit 
efendi (19 14), Cemal Bey (1915). 
Murtaza Bey lHH9), Mehmet Fuat 
Oiblen (1020). Hafız Mahmut (1921) 
Şıbzade Kemal (1921), Mehmet Fuat 
Diblen (1!J22), Ali Munif Yeğen ağa· 
(19:32-192G) 1 Turhan Cemal Beriker 
(1026) dan bugUne kadar. 

Çok gUI Unç olan bir haki katı da 

şurada zikretmek lazımdır ki, salta
nat devrinde Adana beledi)•esinin 
budcesi yoktu. Sonraları ihdas edi
len bu usul Uzerine on onbeş bin li
ralık bir budce yapılıyordu. 

CUMHURIYEl 
ELiNE GEC· 

TiKTEN SON· 
RA ADANA 

Bugıınku Ada
nanın Güzelliğini, 

Cumhuriyet bayın

lığının Adanayı ne 
bale koyduğunu an-

latabilmek için, Yukarıdaki satırlarla 
köhne huviye ti çizdik. 

Cumhuriyet devri Adanası! 

!H2;l y ılında Adana belediyesinin 
başında )iimdiki sn;rlavımız Ali Munil' 
Yegenagn bulunuyordu Ali Mllnif 
Yegenağa<lan Adana ;.chri buyuk isti· 
fadeler gördu. Daı• lıir LuJce, teş· 

kilabızl ık içinde çalışılüı. Bcledij e 
kadro~unun islahına çok ı:alı)iıldı. 

Esas budce o 1.aman tanzim edildi. 
l U:3:? den 1 !J:J8 c kadar belediye lıUtl· 

çeleri şu istihaleyi geçirmiştir: 

Yılı Bütçe Yılı Bütçe 

1923 130,000 19:31 434,000 
1924 208,000 19(12 455,000 
1925 250,000 10:.13 302,000 
192(i 267,000 1934 358,000 
1927 iH9,000 1935 438,000 
1928 :n.ı,ooo 1936 461,000 
H>29 4:10,000 ımn 500,000 
1930 507,000 l93S 5:J8.000 

l~te bugUnku Adana belediyesi 
bu budcclerle az ;amanda, tiz para 
ile çok iş görmUştUr. 

Adanada neler y.-pıldl7 

1 ler biri başl ı başına buyuk bir 
ihtiyaç ve yoksuzl'Qğa tckabul eden 
10 senelik ana i~ l eri daha geniş ma· 
nasiylc mutalea edebilmek için yapı· 
lan işleri zaman ve mahiyet itibarile 
tasnif..: tabi tutmak lazımdı r. YoJlar, 
kunallar. parklar İn)iaatı gibi. 

38 Kilometre fehir yolu 
1926 senesinden itibaren şehri

mizde başl ıyan hummalı bayındırlık 

faaliyeti neticesi bugUne kadar H) 

kilometre yaya kaldırımı, parke, as
falt Vl' şosa yolu yapılmış ve bunun 

için 354,277 lir a sarfedilmiştir. 
Ayrıca 18 kilometre de, umumi 

yollarda tamirat yapılmış ve buna 
23,000 lira sarfedilmiştir. 

Şehir içinde yapılan ka na llar 

Eski idare zamanında Adanamız· 
da medeni şehrin en buyuk ihtiyaç 
ve dertlerinden biri olan kanal işle· 
rıne hiç ehemmiyet verilmemiştiı·. 

Ekseri ev ile mUessesclere aid 
lağamlar, Uzeri açık olarak biı· akar 
su gibi ~ehrin sokaklarından geçer 
\'e ra ... t geldiği çukur bir yere do· 
lard ı . 

Cunıhurij•et devı·indc bu 
sıhhi halin mumkun olduğu 

gayri 
kadar 

önUne gcçilıncgc çalı)'ılmış ve bele· 
di,, e hudcesinin mu ... aadesi nisl.ıctinde 

1O:!17 mct.ı·c kanal açılmıştır. 

Hunun için ~tıHüU lira ~arfrdil· 

ıııi~tir. 

Ada nalıl ara içec9k su 
di.) enin önU ve 

·'ağ c :ı. mi i n e 
kadar uzayan 
ı.:ac1cleni11 iki tu· 
n:ılı annık Uı; 

metre gt'nişli• 
grnde tozlu bir 

.' olı'u. Kundu
ı H·ıl ar, t uhıı fı · 

~ ecil er, tel'Ziler 
köhne dukkan· 
kmnda bağdaş 
ltul'muş. fesle
ı·iııin puskulle 
riyle oynamak
la ve esnemek
te. Taksi mey

danında e s ki ilk bakı,ta ' bir vllllyı andıran bu resim Adana Mezbahaanındır. 

Adan:.ı lıol sulu . bununla Ull:ahtr 

IÇ'l•lı 'll\ll olını.Hııı bir ~chiı·di Ttı'· 

kipl.riııdı · f'azl.ı l<iı·l•; ve gn,,ri u·\İ ı 

ırı:ıddl 1, rııı l ·11 luıım;ı-1 ... dıc:lıi.' it· il• lı ; r 
vc k o.' u ı. ıı I arı l · h 1 i IH l ı .' d i 1 [ ıı 1 kın 
bu ı.ul.-ıı ı i1,·nwnıni 11,·ıo, Lduli.' c 
bah.,·e~indt·. ,cbze hal•ndı'. yaJ l'anıii 

m.: .. nlnnın<l:ı, scdba';'ında, kul'Uki.ipı·U. 

Namık Kemal ınekleui bahçe!'indc 
birer halk çeşmesi kurulmuştur. \' e 
bundan başka iki yıl evvel temeli 
atılan bu.vuk içme susu tesisatı th 
vUcuda getirilmi;ıtir. Şehre buyuk 
c?cmir borularla bol bir su getirili· 
yor. Bunun ' için 367,877 lira sarfc-

; diliyor. Adan.ada Cıımhuriyet:devrin-

<le buyuk çe)'mder için 12000, ku
çuk çeşmelet· için 8000 ve buyuk su 
tesisatı için de 370.000 ki, ceman 
400,000 lira para sarf edilmiştir. 

Cennet gibi parklar .. 

Cumhuriyet, Adanalılara. gUnc
~in, ateşin haı·areti altında biı•az se· 
rinlemek ve bo)' zaruanlar111da onlarıt 
daha hoş bir vakıt geçirnıelet·ini te
min için şehir haricine çıkmalarıncı 

ve bu suretle birçok masraf ve ktıl

fcli ihliyar etmelerine IUztıın lıırak

maoıak ınak.,adı ile beledi,, eıııİ7, İn 

eliyle paı·klar, cennet· gibi 1Uıı rııt 

bahçcleı· \' lk uda gctirıni:,-Li '" 

işte AlalUrk Parkı! l~t e Ulus 
parkı~ 

70,0('0 mdrc muı·al>halık lıir "a 
saha Uzerinde kuı·ulan parka, Adana· 
lıların taşıdıklaı·ı şükran \ 'C minnd 

eseri olmak Uzere Buyuk Şcl'imi7in 

heykeli dikilmiş ve bu parka ı Ala
turk) parkı İt.mi ve;rilmiştir. 

Bu parkta iki havuz bir hufe 
kurulmuş ve topraklar ,·eııgareıık 

nefis çiçeklerle kapatılmı;-br. 
A.Ynı park içinde kırk yataklı 

medern bir de otel kurulacak bir 
konserhol yapılacaktıı'. ulus parkı 

da Adanaya başka biı· gUzellik ver
mekte ve buyuk bir ihtiyacı kar~ı· 

lamaktadu'. 

Modern tesisler 
Adana Bt·l·~diyesi şehrin merkc· 

zinde gUzel bir gazino yapmış, 64 
dukkan ve Uç ikametkahı i~tiva eden 
buyuk bir sebze ve me .. n•e hali kur
muş, 32 dukkandan mUrekkep bir 
kasap hali inşa ettirmiştir. 

Sıhht müeaseseler 
Cumhuriyet belediyesi zuhrevi 

hastalıkların tedavisi için bir hastane 
açmt~, çocuk muayene ve mUşavere 

evi tesi~ etmiş, 30 yataklı bir darUl· 
aceze kurmuştur. 

Modern Mezbaha 
Cummhuriyet devrinde, Adana.da 

et meselesi de kökunden halledilmiş· 

tir. Cumhuriyet belediyesi kendisine 
yı lda yUz binlerce lira varidat temin 
eden memleketimizdeki mezbahaların 
en bU_yUğUnU ve gUzelini yaptırmış-

, ,aıı ı 
tır. Bura.da gllndc :ıoo ha,~\ f• 

. ha" mckte ve 500 gövde clı ııııı . ~ ~ 
mahsus buyuk firigo clail'ele• tıı' 
Keza asri ahırlar da kurulrrıtt~ 

Buz fabrikası 
bıt 

Eskiden Adanalı, yazırı f 
kl d ık . ·e,:ı 

sıl:a arın a ı ı . su ıçer ' · 
1 ,~.~ 

tcpclt·ı io<len kar getirtme l ~ 

nıll,kilat çekel' ,.c masraflı1rıı . . 
ıı ınl ı. Cunıhur·i vct bdcdi.' cçı 

• 1 

ht·111(·11 ılk planda gö:ıe nlıııt~ 
r'l' lııı.' tık hir buz lalırikn"1 ~ 1 

111 ll ~ f ll I'. t 
:-,,iıı•ı li ı\daııalıla ı · ll ıniı. ,:ı 

l 1. lıılfl 
.' ~pıl1111~ ıiı· kilo lrnı.ıı ı ıı 

rıı İn l'( rıH· lücd İ ı·. 

Gazoz Fabrikosı 

'
. f'' ( ;eıll' C uınhun, d hclcı 1.1 

ıw \ a. ~ıı ııdc dcfrt . bin ,i~e gDf 
' - . . ~ 

tihsal eden çok nıodl'l'll uir 
kurmu~tur. h 

,\danalıların bu suretle ~1 

rı korLJnmu;; ve halka uı:uı ' 

gazoz temin edilmiş bulunu.' 0 '' 

Şehir ote i 
tıı(l 

Adana her l.ıakımdau . 
ı · eti• kendisine çeken crı('mmı," 

merkczdiı· Bu vaziyeti 
:ılan Cuınhu c·iyet belediye•'· 
merkezinde bir otel lrnrnw~tıırl. 
ni otel). Bilahare bu otelin 1~ 

1 

hakkiyle cevap vcremiyccegiıı' rıt 
yan belediye. ikinci ye muıızı~ \ 
otel tesisine karar vermiştir· I 

l 'riııl buyuk otel Ataturk par u ·~ 

kında in~a edilecektir. 

Modern çarşılar 
Şehri köhne dukkanlaı·ılıı0 ~ 11 

tarmak için Cumhuriyet bdı:ırıt 
1 f d• • t • t' L( ya nız er ı ınşaa a ın ızar . . . ~ 

ve teşvıkle kalmamış( ır. Ayn.' 1,. 
<la sehrin heman her caddesıP' ~ 
der~ dukkanlar ve ayrıca sa:ıt 

0 
civarında vedi dukkanlık rootk' 

• ·c(· 
çarşı vUcu<la getirmiş bulunu.' 

Şehi r Stadyomu lı 
Cumhuriyet lıer bakımd•1 c . lı 

gilıi cumhuriyet gençliğine de iş 
lutuflarda bulunmuştur. Hu11 

birisi de şehir stadıdır. Ada11" 

diye si tnrafından kurulan sl hil' t • . h 1 

kllçllk bir tribuni le beraber 1 c 
azçok kııı·şılıj•acak lıir ~ckk 'ıı 
muş ve bile hare Cumhu ri.' l't 
Partisi emrine de,•rcdi lmi~liı·. l 

. .. ,~ 
Bu yıl yapılan lıuyuk 111 ~· 1.,ı 

stadı en moderıt l.ıir sekle scılı 111 
' . 
Şehre •• •k ı 

l ~ Saltanat devrinde köı· laıtı" 
-~ 

a,rdınlatnıaga çalışılan Ad:ın:ı. ı. 

riyct devrinde clcklı·ik ı~•ö111 '1 

C h . l .ı~d 
vu~muştur. um urıyct il: • 

A 1 E L G . l . . ·t•( 
< anaya . . . ~ır <dını gl: 

lti:?O be,·gir kuvvetinde hu.' Ll~ L . ~~ 

elektrik santralı kurdurrnu~tur·~b 
her tarafına ışık verilmiş ,-c 
tesisa(; yapılmıştır. 

Kimya iş l eri ı ' 
Cumhuriyet belediyesi: fıL•r 1 ~ de olduğu gibi en medeni ,.a ~ıt:ı 

dan istifadeyi göz önUne al:ır:ı~ t 
hirde bir kimvahane vllcuda ~ 

~ 1 

mistir. Bu kimvahanede halkıfl ' 
...:_ Gerisi y;dlncl sahlf ed' 

Atatürk Parkından zDmrüd köşeler ... 
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1 ~' • 
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K cnıalizın in
kılabıııııı yap

:ığı hiiyük i~lerin 

ba~ında, hiç şüphe 

yok ki, ( Kadın ) ın 
kurtuluşu gelir. 

Cumlıuriyel dev
rine gelinceye ka
dar Tiirk kadını, 

'ı iirk ceıniyel i için
de il antıSli', ck~cr

SİZ, liialetta; in {"V 

eşvası mahiyetinde 
bir mahli:ktıı. Onun 
hayat t,rn bütiin nasi
bi, kaft s arkasında 
günlerini sayMak 
öınrunu bıtirmek , 
cemiyet içindeki va
zifesi; bir dişi hay
van gibi çocuk do
ğurmaktan ibaretti. 
Kötü bir din taas
subu, yanlış tefsir 

~ edilmiş dini kanun-
~i adını bir [ Cariye ] esareti ile 
~ ıı arkasına hapsetmiş ve bütün 
adderatını erkeğin arzu ve emir

~ıe bağlamıştı. Bu kanunların, er-
ıı er -
,
1 

• ıne verdiği " Uçten dokuza ,, 
nd "Sırlarca Türk kadınının kabusu 

1~ e Yaş;;mıştır. Türk erke~i ailenin 

Cfk h~kiıı i oldıığu gibi, kadının 
erırıısi idi. 13ir Türk erkeği için 
1tı k· j t k k ı· .. rıpı ( ışarı e ıne ' ·ec ısını 
l'l·k 

'
1 tarı daha kolav bir iı;;ti. s . 

• f)s~ ;ıl hayatla k;ıdının mevkii ve 
!iılırditrı ibaret kalıııı~lı. [ Sa~·ı 

1} ~klı kısa J ~ow imparatorluk 
tlıııin k 1 d··n. .... , · at ını nasıl g cır Uıı; unu 
arııııı 

ır. 

Haıb 
rjtk Uki Türk kadınının cemiyet 

1 bu düşkiin ve sefil vaziyeti 

aı 1'iiı k bünvesinin, ruhunun ka
'tdeıniyeceği içtimai bir bid'attı. 
UıtıanJık ve daha sonra Bizansla 

iy .&'elmedcn evvel. kadının Türk 
r d~lı içindeki yüksek yeri, bu işin 

'ili bir tazyik ve Türk cemiye
t/eni temasları neticesi olduğunu 

tır. Yoksa bu tesirler altında bo-

~:~an evvelki Türk cemiyetı ıçın· 
y, ~tıın kudsiyet derecesine varan 

tı vardı. 

~ İr larartan Garlıa dönen, diğer 
1 

l<ııartan Türk rııhıınun ve Türk 
Yer . 

ıı. 1nın muhtelif lcsiı lcr altında 
'l!~rn· 

l!tJ ış . olan manevi cevherlerini 
endırmeğe çalışan Kemalizm, 

kadın t • • t -'111
1

. ını, ı>ır cemıye ıçın yuz 
A. sı olan bu vaziyetle bırakamazdı. 

"'r11pa medeniyeti ile lı'ınasımı
rı ııı · 

'1[a başladığı " Meşı utiyt'I ., 
lııJ, 

n sonra, Tı rk l; adınının ec-

DÜNÜN 
BUGÜNÜN KADINI 
Keıı1ıılizn1 inkılabıııın yııptığı 

büyük işleı·in en başında 

Kadının lk.urtuluşu 
r , 

Kemalizm, "Azade,, tipindeki romantik, mahmur bakışlı, 
soluk tenli. pısırık ve bir ziynet eşyasından boşka bir şey ol

mıyan Türk kadınını Piyer Loti'lerin romanlarına vakfetmiş 

yerine canlı, kanlı. hayatta erkekle yanyana yürüyen, anne 

olduğu kadar, cemiyet içinde sosyal rolleri de bulunan bir 

Ti.irk kadını yaratmıştır. 

miyet içindeki vaziyetinde hafif bir 
değişiklik olmamış d~ğildir. Fakat bu 
değişiklik Avrupa ile temasımızın ka· 
pısı olan İstanbul hududları haricine 
ve memleketin büyük kütlesi içindeki 

kadın da, altı asırdanberi yaşadığı zin
danın dışına çıkamamışlr. Zaten bu 

devirde kadının hayatında vukua ge
len değişiklik; lstanbul kadınının pe

çesını kaldırmış olmasından ibaret 
kalmıştır. Bu devirde kadını; ancak 

[ Hasta Bakıcı ] olabilmek ımtiyazını 

kazanmış olarak görürüz. 

T ürk Kadını hayata gozunu an
cak Cumhuriyetle açmıştır. 

Kemalizm biliyordu ki : 

1 - Kadın esir kaldıkça, kadın 

hııycıla kanşınadıkça, kadının kafası 

aydırılanma<lıkça Tiirk cemiyetinin 
bünyesine yeni bir hayat vermek ic;in 

bütün sahalarda yapılacak inkılaplar 
yarı!Jldır. Çünkü, inkılaplar yapılmış 

olmakla bitıne1.ler, en zor iş, in~ ılabı 

yapmaktan ziyade onu cemiyet içinde 

yerleştirmek, kökleştirmektir. Bunun 
için de her şeyden evvel yeni nesilleri 

inkılap nesli olarak büyütmek, yani 
sağlam gövdeli, sağlam ruhlu ve ka-

faları yeni fikir ve prensiplere aşılan

mış insanlar yetiştirmek lazımdır. 

Çocuk denilen malzemeden cemi
yetin istediği şekilde bir abide çıkar
mak için de esere ilk çekici kadının 

vurması ve yıllarca onun üzerinde iş
lemesi lazımdır. Bu işinde muvaffak 

olobilmesi ıçın kadının, hür ve 
bizzat kendi ruhunun, kafasının yük-

sek bir dereceye çıkmış olması icap 
eder. 

'2 - Türk inkılabı derin bir su-

retle ( insani ) dır. Kemalizm için, 
cemiyetle imtiyazlı sosyal sınıf 

imtiyaz11 ınsan olmadığını l{ibi 

imtiyazlı ( Cinsiyet ) de yoktur. Fa

kir, i'.l'ngin, ışı;i, çiftçi, cı.tclld.tücl ay· 

ni hava, ayni toprak ve ayni güneş 

üzerinde ayni haklara s ıhip nlcfo~u 

gihi, ka iııı vt· cı kt-k le nıiı~lerek ha-

yati 111 ve ı·ı·rı ı iyı'!lc nı<'vcıı1 h:ıkl.ınhtıı 

;ıyrıi .ı, ıı cı•ılt• ı.tyd .-ıl<i111n'1l1<iıı. 

'\ f l.1~ \ 11 1 ı\dl'llli l.t11lctllll,111Mk 

ıiın• )ilı,ılılnıı';itır. 

K.ıdııısı l clll(' lıara'ı <ıl.ınııyt·c.ıS?I 

~ıhi, d ılı ı ı.;cııiş ıııiky.ı·,t t bir ;ı.l.c 

lıa alı ol.111 ccmiyd dl' kadııısıı 

)ttııııı( ı. K.ıdııı l'rkcgin esiri değil, 
l şidır. l;iituıı lıcıyal r.ıalıyt'llcrirıJe, CC· 

nııyct ışlcrirıde kııdın da erkek kadar 
f afıl ve f ttyda ı olal>ilır. Çünkü, 

tc1bit1! kadının ıııenc\İ bünyesine, 
keııc..liııi hemen bütün faaliyet sahala-

ıında1 erkek kadar f eydalı kılacek mu
vaHakiyet elemanları koymuştur. Ka-

dının hayate karışması demek memle
ketin bütün sahalardaki istihsal kabi-

liyetinin bir kat ddha artması de
mektir. 

K emalizm onbeş yıl içinde bu 
düşüncelerini azami derecede 

gerçekleştirmiştir. Cumhuriyetin kanun
ları kadını aile içindeki, cemiyet için· 
deki mahbesinden kurtarmış, on•· erkek
ie müsavi hak ve vazifelerle hayatın 

içine atmıştır. 

Kemalizm. [ Azade ] tipindel.i ro
mantik, mahmur bakışlı, soluk tenli, 
pısırık ve bir ziynet eşyasından başka 
bir şey olmıyan Türk kadınını Piyer 
Loti'Jerin romanlarına defnetmiş, yeri
ne canlı, kanlı, hayatta erkekle yan· 
yana yuruyen, anne olduğu kadar, 
cemiyet içinde sosyal rolleri de bulu
nan bir Türk kadını yaratmıştır. 

Bugün hayatın hangi faJliyet sa
hasına baksak Türk kadınını iş ba
şında göremeyiz ? 

Mimar Tüt k kadını, doktor Türk 
kadını, mebus, belediye azası, gaze
teci, bankacı Türk kadını büyük bir 
muvaff akiyetle iş başındadır. Dün er
erkeğin esiri olan Türk kadını bugün, 
evde onun eşi, işde rakibi olmuştnr. 

Düıı kafes arkasında hayalini, 
çarşaf ve peçe içinde sıluetini bile 
göremediğimiz Türk kadınını bugün 
mayyo ile denizde görüyoruz. 

Kadın hayatındaki bu kadar bü
yük değişiklikleri, kadına verilen bu 
geniş hürriyeti, Türk erkeğinin mem
nuniyetle ve ~üratle kabul etmesi ise, 
Türk erkeğinin ruhundaki kadın say· 
gısını, kadın sevgisini gösterir. Başka 
memleketlerde olduğu gibi, Türk ka
dını hürriyetine kavuşmak için hiç bir 
zahmete girmemiş ve hiç bir harekete 
teşebbüs etmemiştir. Memleketimizde 
şim'liye kadar ne bir feminizm hare
keti göriilmüş, ne de bir (süfrajet) ye
ı işmişlir. Tiiık kadınının hürriyeti, 
Tüı k nkcğiııin, asırlardan beri yaptığı 

bir haksı:.dıgı biı.zrıt tamir etmesirıden 
başka bir hadise <lcğildir. Bu da bize, 
yukaııda söylcdi~iıni1. gihi;I üık cemi· 
ydiııclc krıdın csar<'l ırıııı, l\1iis'iirnanl k 
vı• 1'11<111..,ı.1 trıııas ı S<'ti ve ılhal ı·dıl· 

ıııı~ tııı ) .ılı,ııın ıııd .ı oldııg-111111 ısb;ıt 

( dl'I . 

Fıllı.ıkıkoi h11~ı111 ı1.- ıdıii ı cdt mc· 
yıı k , ·ı i"ıı k k,ırlıııı biilıiıı tnpl11l11~11 ile 

lrıl..ılcı1 ııı i~tcdiği scviyt>yc yüksc!miş· 

tir. Zalcn onbeş yıl içinde buna im· 
k<'in da yoktu. Yalnız inkılabın bugün
kti ınuvaHakiyeti, yarınki büyük, Türk 

kadını kütlesinin yüksek seviyesi hak
kında hi1.im için en büyük bir umud 

kaynağı ve en kuvvetli bir garantidir. 

Nevzad Güven 

.. 
·> -

MİLLİ TÜRK EKONOMİSİ 
Cümhuriyet devrinde doğdu 

iktisat 
bir 

ve sanayi programlarımız büyük 
muvaffakıyetle gerçekleşiyor 

Yazan : FAZLI METO -------- --

Cunıhuri.n-t rl·İİıııiınizin onlJl'';-İnci 

.' ılını kutl,ırlu:n ıııilldin n: jiıııc krıl'~ı 

olan l'illlllan n: ı i.' ad.ııı ari nıinnt.>l. 

-;-llkı·rn n: lıa.,;lılık .,l.lh·pkı·inin hdli 
lıa~lı-.ı ı'l·jiıııiıı . Tl!l'k l·koııonıi-,irıin ya 
rıi lıirıııdİlc 'l ııı·k l'l J';ılııııın lıani ... i ol 
ıııa ... ııulan ih·ri g idi 1111 gıi1. ib\i ıdı: 

tıılrııak l . nıııdır. Biı· ııııll,tııı l·tllll ı 

didinml·'İ. ,·ıı·pııııııa...ıııın g·ı.', ,.i lııı·İ 

ı.utuı ·t·I. di..:eı·i ,·lwııo:ııık , ·ı lı ıl.ın:a 

ıııllll'ıt1:nlı.' ı·ıı ilcl'li.' u'l·k ıli.,:l·r ııııl 
t~tl,·rd<·ıı a';'a.,,ı kalııııııııak vı: c•nlnra 
ınuht;H' olıııak~nmı ıındt·ııiydiıı h k 
nıd \ ll l: lldll ııl:ı.ıı 111<\lll'\ İ ·' llk~t·lırn: \"C 

macldi n·fohı her gUıı biı·a/. dııh:ı nı" 

tırnıaklan ibarettir: 

Ancnk cumhuriyet devriudcdir ki 

bu yllksek gayeler Turk milletine he· 
def olarak gösterilmiş ve butun dun
} nnın kah hased kah gıbta doğuran 

ha.vr:m gözleri önUnde Turk milleti 
her maniayı _yıkarak but.un h1z1.da 
bu ht.deflerc doğr~ .} UrUmeğP başla

mısbr. Turk akonomisi kendisine gös
terilen hedefe varmak için hnngi yo· 
1 u tnkip etmiştir '! \"' c nihai nıuvaffa. 

kiyct yolu Uzerindc midir ·~ Bilatercd· 
dut evet cevabını verebiliriz. 

I ler milletin ekonomisi Uç men· 
haa dayanır. Ziraat. sanayi ve fü:aret. 

Bu Uç unsuru muvazi yUl'Ut.crek 
lıir millettin ekonomisini kurabilmek 
için bu Uç unsura hakikaten sahip 
olmak lazımdır. 

Buyuk At.aın1z. ölmu':' vatanımızı 

yeniden direltmek mucizesini yarat· 

mazdan ve halk hukurncti olan cum· • huriyet rejimini kurnHl?:d:ın e,·vcl bu 
Uç unsurun hakikaten ... ahihi mi idik'~. 

Zirantimiz lfozrcti Adem devrin
den kalma en iptidai lıiı· :-l·killle idi. 
lic~·ct ve sana_\ imiz ·'ok dt'nilecek 
biı· seviyede idi. Men:ud ohrn kısmı 

yabancıların elinde idi. Bundan ba~

ka ~ abancıların İzni olmaksızın 1.lt.>\"· 
lct, gUmrukleri vasıtasile ne ticMclİ· 

ni. ne sanayiiui himaye c<lcbiliyordu. 

1 Jatta ekonominin en muhim yar<lını

cısı olan mu,·asala yollarının açılması, 

yabancı hakimiyetlerin iznine bağlı 
idi. Memleketin her mınlakasınıla .'ol. 
köprU. demir.' olu 'e limanlar da ya
pılamazdı. Yapılmak istendigi :1.:aman 
_yabancılar vasılnsiyle ~ aptırmak bir 
zarureti siyasiye idi. Memleketin tica

ret muvazcne~i daima aleyhimize idi. 

Yani ithalatımız daima ihracatımız· 

dan çok fazla idi. 1 lariçten gelen 
her çe~id mallal' adeta gUınrUlu•lLı 
denilecek kadaı· hafif bir gUmrUk 
resmi le memlekete girer. mcmleknti
mizde gUnden gUne fakirleşen köylU· 
muzun toprak mahsulleri ıse ağır 

gUmruklerlc ha~ka memlt.>kellerc gir
diğinden gayet ucuz olarak elden çı

kar \"e yine yabancı firmalar vasıta

siy le ihraç cdildiginden but un kar 
onlara aid olur ve Turk ı;iftçi~i, Turk 1 

taciri adeta onların eciri idi. 

Fakirleşen memleket mUtcnıadi

yen hariçten borç para almakla ge· 
çinir ve her borç para aldıkça esaret 

zincirlerine \'eni bir hrılka daha ilave 
edilirdi. Me:Olckctle • saMyi kurula

mazdı. Bir kere bu sana.' ii kuracak 
milli sermaye yuklu. Saniyen kurul· 
sa gUınruklerc ... ahib olmadıgı11111.dan 

hariçle rakabet iınkanswlı. Çunku 
yeni dogacak milli ... ana.' ii ilk :.rnınan· 
lar hinıa,\ e clınt.•k ıln·ldirı k\1\"\·eti 
hnricinde idi. 

Bu.' ilk ı\tan111: n1<·111ll·kdi lrndar
ılıklan n· kıılıir lulııH ının d:u·lıa ... i\ le 
hlllUıı e ... ard ~iııridl·rini kınlıklaıı 
.. onra halk hııJ.üıııdİııİ kunıııı-. \ ' <' 

Tur~ drnnoııı i,i ne hcd, fı ni gii .. t< ;·dik 

ten ... onra .' Uksek iı·aıll·,i.' il· l Uı·k 
mi llctini ckonOtn ik ... ah ada da / ;\ rl'I'• 

den zafere scvkclmi':"tir. \'l .. ' :ılıaıı· 
cılaı· laı·af ından l'l'İ';"ilnıl''İ muh : ıl ;ı,( . 

edilen h,dcflcı·c lıiı·er lıin·ı· 'ardır· 

mı~lır. Turk l·konomi ,i,lcıııinin belli 
lrn~lı \':ı...fı da Bu.' uk t\ lanıızın ~ aral
bgı l lal Partisinin unıddı:ri mcya· 
nında olan dedctçilik pren .. ibinin 
ekonomik hayata da tathikindcn iha 

rettir. 

Turk ekonomisindeki dc,·lctçilik 

prensibinin C!>ası ne komllnist: -,i ... tem· 
!erinde olduğu gibi ferdin hurriyeit 

.. ;-t,[ 

f 

Modern Fabrikalarımızdan biri 

\"e tcşclılılhUııe laııı:lıııi,vll· '<-"d \l."kt·ıı 
mUstcbit bir mUdahaJ, .. ııı: de libcrnl 

ekonomi takik etmek iddiasında bulu-

nan bazı rejimlerde olduğu gibi nazari 

,.e platonik bir murakabeden ibarettir. 

Turk ekonomik de,· lctçili ğintlt' 

{ Economic dirigce ) di: c nıl konulan 
(Dizginli ekonomi) ... i-.tcmi iktisadi 

doktı·in olarak kabul edilmi~tir. Bu 
;İsteme göre memleketin umumi ekonomi 
istiknmet ve hedeflerini dedd tayin 
ve sureti lathikiyesiııi devlet kontrol 
eder, bu -.uretlc [erdin sermaye \"C 

teşebbus payına ayrılan ınt•nfaallt.>rin. 

milletin umumi menfaatleri fcvkint.> ı,.·ık
ınanıasına devlet nı:zaı·ct t·dı:r: liberal 

seçineıı di ... iplinsiz hazı nwnılckctlcrde 
oldngu gihi hu.,·uk umumi menfaatle
rin hıMısi tı·öı.t 'e kadellerin l 11 u· 
... usi buyuk -;crnıayc birlikleri) doy
mak hilnıı:z i-;-tihalarına ,) cm olması· 

na devlet mll..;aade ttmez. 1 lulasa 
ml·nıleketin umum ekonomisinin diz
ginleri ve kumandası dedelin mllra
kabesi altında bulunur. 

Bundan lıa~ka Turk t.>koııomik 1 
dcdctçiligi .milletin st.>rmaycsi \.l' tcşeh-

bUsiyle teşriki mesai ı.:lmck prensibi

n; gaye edinnıiştil'. ,\1illdin fordi k· 

şebbus ve -,crmayc-.ilc ba.,.arılabile

cck iş}cl'ini mulc'i'cbbislcri11e bll'ak

mıştlC'. BugUn için ft:.rd <>crnıa.' c ve 

tc~el>hu .. unun lıa'.'armııı.\ :n·:ıgı i·dt•ı·i dl' 

devlet Uzerine alnıı':'lır. 

Ancak lıu s:ıycdl· hızla ııdİrc.ve 

tlogrn ko~nı:ık ınUnıkuıı olnıu~lur. t\k
si takdinlc çok u1.uıı zamanlar bek
lemek lazımdı. Hu ... istt• ııı o kadnı· 

fe.\yaz m:til·l·lcr \'ernıi,..tiı· ki yukan· 

da söyledigimiz veçhile l·konoıııik 

hayalın Uç un-.uru olan /.İraal, ticaret 
ve sanayimiz l'Unıhuriyet rciirnindt.>n 
heri akıllara hayrd vcri1.·i lt•rakki 

ve iııki~aflön yapıııı~tu-. 

V e hu ll\' unsur o kadaı· ıııUkcnı· 

mel bir surette mu,·:ızi olarak inki· 
~af ettirilnıi~tir ki bir çok milletlerin 
ideal olarak kabul edip bir turlu eri· 

şemedil( leri ( Ekonomik otaqi. ) .' i 
Turk cunıhuri\'cl rcıınıı halletmek 

U:ı:redir. ı\\alunı oldugu Uzrc otar~i 

bir milletin kendi yağiyle ka\ rulnıa .. ı 
demektir. Yani milletin ycn!l'~İni. i.;:
mcsini. giyinme ini. ıııtıdat:ıasıııı. hu· 

la~a harice 'l' yn baııcıl<ıra muht:ıl 

olnıak ... 11.111 ha.\ atla kendi,iıw lfızıııı 

olan hı..·r 'e.d kendi d,oııoıııik faali· 
yelilt• lemin ı.:lıııl'-.İ ,Jllııd<tir. Bitt:ılıi 

im bir idl·a ldiı-. Ve lıu iılcnll· ~ nltln-

sılılık,·.ı lıir ıııill....tin maddi. ııınııcvi 

ı·dalı '<" km veli artnr. 1:-tc cumhuri
~ et rt·iiıni Turk ıııillcliııi bu ideall· 
dognı lıu: uk bir hızla scvkclmcktl'· 

1 lcr ekonomik faaliyetin anası 

ve Lalnı-.ı scı·maye ill· sayidir. Cunı
lıuri..' d: rejimi sayesinde hem biri hem 

de digcri kt',\'} ud ctmi~ bulunuyor. 1 fer 

ikisi de ba~ka memlckclll·ı·dc olduğu 

gibi biC"birinin duşmanı değil yardım· 
cısıdır. Turk l>ankacılıJ;;ını cunıhuri.vcl 
rejimi kurmuş \'e TUl'k ziraat. licaret 

ve sana.' iini <'Cnebi sermayelerden 

kurtarnıı~tır. 

T:barruf ·'ani parn lıiriktirnıck 

fo;ı;ilctiııi Turk ıııillctiııc aş1lıyan 

ı.:umhııriyel rejimidir. Çunku halk re· 
jime itiıııad cttiginden parasını milli 
banknlal'a .' alırnıı~ hr. Bu srycde mil

·' oııl:ıl'ca lira millet pnrası Turk Ban
kasında biı·ikmi~ Vl' Ttırk ekononıi ... i
ııio iııki~afında kullanılmakla bulun· 
mu~lur. Bu t;ısarı·uf paralarından 

ht.>ııı para biriklircnlcı• hem de kredi
,\ c daima ınuhtnc olan nıemlt.>kd eko
nomi i istifodl' etmektedir. 

Yine hu sa.' edetlir ki milli ban

kalar bu.' uk işler ba~armı~lar. nıt:nı
lekctin ticaret \'t.> .. ana,\ iinclcki i~ hac· 

mini az zaman zarfında akıllara ha.' -
ret Yeı·ecek lıir nislıclte ileri gl'lllr· 

mll~ll·rdiı·. 

.\h·nılı:kctin :1.iraatiıw lıu.' uk nıcıı· 
l:rntll'r lt·nıin eden ve hir ı;ok pıu·a· 

lanı mzın h:ıriı..·c ak nınsına mani olan 
Vt.> otarl'i politikam11.ın ilk ınu\·affa

ki.' etlerinden olan ~ı..·ker ve dokuma 
,ı·nnyiinıizin ınlllıinı kısmını i':". 1.iraııt 

ve sair milli bankalarımız hu sa,,·cde 

k tıı·a hil mi ~ll·rd i ı·. 

Biı· taı·attaıı l•h:ıı ·ı·ufuıı temin 
ettiği \ c nıilli lı:ınk:ılanmız tarafından 

i~ldill·n lıu hu-.u .. i pnrnlnrn doğrudan 
dogru.' a dt.>vletin yani uıııuın milletin 

st.>rına.' c-.i hirle~incc mi.ili ,•kononıi 

ziraat, ticaı•ct \.t.> sana.' i ~nhalarmda
ki nıua1.zam terakki.' i .\·apını~ ,.c ynp· 
makta devanı cdt.>ct.>ktiı·. 

Ziraal l'tı nıodenı ve,.aitle lt·c
lıiz edilmekte 'c lopl'ak ınah ... ulleri· 
nııı değer fi.' atl:u·la -.atılınıı<;ı için lıir 

t:ıı·aftan milli fnhı·iknlaı• topı·nk mnh
... ulleriıııize mahrl·ç olm\ ~ diğeı· tn· 

ı·aftnıı fozla knlaıı ıııikd:ırlardn Cunı· 

huı·i~ d ı ·,·ji ıııinc hn ,, olnn is:ıh~ti na· 
zar ,.c lıt•c<·ı·iklikle h:ıı·içlı· .' apılan 
hıı ... ıı'-İ muknn·lelcı• ,a\ c,indl' dun va . . 
pi,\ n-.nlnrından .' llk'<·k fi ,·nt laı in hn-
ı ·İ<'c snt ılnı nldadıı-. Bu o;uı·ctle mlllc· 

Gerisi yedinci sahifede -
__,, .................... .,_..., __ 

Güzel Adana Asfaltta modern evler 



Emniyet ve istik bilimi-
• 

zın en büyük garantisi 

Şanll Arslan Ordumuz 
t· l ,, 

~. . . 
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T ürk Ordusu , Türk milletinin göz bebeğidir .. 
Yurdun dünkü kurtuluşunu ona borçlu olduğu
muz gibi , bugünkü ve yarınki rahatımızı , 

dünyanın en ileri milletleri arasına katmaktadır . Bu 
gayemizin gerçekleşmesi için uzun bir sulha ihtiyacımız 
vardır . işte bu sulhu biıe ordumuz temin edecektir. 

emniyetimizi de onun çelikten bileklerine tevdi etmi . 

şizdir • 
Bunun içindir ki , Cümhuriyet , bekçisi olan ordu

sunu , onbeş yıl içinde dünyanın en kudretli , en mü
kemmel organize edilmiş orduları arasına girecek bir 
şekle sokmuştur • 

Ordumuzun kudreti ne kadar artar , ordumuz etra. 
fa ne kadar fazla korku telkin ederse istediğim ·z 
sulhta o kadar fazla kuvvetlenmiş , emniyet altına 
girmiş olur. 

Hiç şüphe yok ki , dünyanın t'n sulhçu bir mil-
letiyiz . Kımseden istediğimiz , kimsenin toprakları üze· 
rinde gözümıiz , emelimiz yoktur • Mutlak bir sükun 
içinde yurdumuzun ve milletimizin inkişafına çalı~mak 

emelindeyiz . Kemalizmin en büyük hedefi Türk milletini 

Bugünkü Türk Ordusu yurd dışında bu emniyeti 
bi1e temin edecek kadar kuvvetlidir . Fakat onun dana 
fazla kuvvetlenmesine çalışmak ve bu uğurda hiç bir 
fedakarlıktan kaçınmamak bizim için bir istikbal 
borcudur . 

Bugünkü dünyada rahat ancak süngünün ucun. 
dadır. Na-GD 

Cümhuriyet Devrinde 

Adana Endüstrisi 
Cihan iktisadiyatında büyük rol oynıyan 

•• 
UÇ ~EYAZ 
Un - Pamuk - Şeker 

Yazan: ZlHNI BAYO 

Türkün en saadetli yıllarını taşı

yan cumhuriyet devri Türk ulusunun 
yaşayışında yapılan büyük ve göz ka
maştmcı değişikliklerle doludur. Akıl
lara durgunluk veren ve bütün dün· 
yayı şaşırtan bu parlak başanlı işler 

arasında Türklüğü varlıklı yaşatmak 

yabancılar için çalışmaktan kurtarmak 
yurdun çok zengin olan servet kay. 
naklarından ve Türklüğün iktisadi kal
kınmadaki kabiliyetinden istifade et
mek için yapılanlar da vardır. 

Bugünkü nushamızın başka bir 
yerinde Cumhuriyetin onbeş yıllık ve
rimli çalışmalar,nın gözle görülen ne
ticelerini mütalea ederken bu sütunda 
da cumhuriyetidaresinin teşviki, reh· 
bertiği ve himayesile bu devrin iyi 
neticelerinden biri olan güzel Adana· 
mızın endüstri ve ticaretteki inkişafın

dan kısaca bahsedeceğiz: 

Cumhuriyetin kurulduğu gün Ada· 
nada iş gören on kadar ;abrika var
ken bugün bunların sayısı (24) e çık· 
mıştır. Fakat asıl fark fabrikaların sayı 
itibarile iki buçuk rr isli ne çıkmasın· 
dan ziyade cumhuriyet devrinde eski 

ve yeni fabrikaların gösterdiği inkişaf
tır, Filhakika bugün şehrimizde bulu
nan fabrikalarda çalışan işçinin mik· 
darı evvelkine nazaran dört mislinden 
fazlaya çıktığı gibi sermayeleri de 
o nisbette artmı~tır. 

Bu suretle fabrikalanmız kemiye· 
ten artarken keyfiyet bakımından da 
modern endüstri haline gelmektedir. 

Zira iş yalnız fabrika adedinin ço· 
ğalmasiyle kalmamış eski fabrikaların
da tesisatı yenile1ltirilmiş bulunmakta
dır. 

Çukurovadaki fabrikaların randı· 
manı bilhassa pamuk ve un sanayii 
bakımından yurdumuzun milli servet 
ölçüsünde yer alacak dereceye yük
selmiştir. lleride kurulacak olan şeker 
f abrikasiyle cömert ovamızın zirai ve 

endüstriel ehemmiyeti bir kat daha 
artacaktır. Kanaatimizce Çukurova, 
Türkiyenin en büyük ziraat mıntıka

larından biri oldugu kadar istikbalde 
büyük ve çeşidli sanayi merkezlerinden 
biri olmağa namzeddir. 

Fabrika halinde bulunan ve bü
yük endüstri d:ye anılan sanayi bakımın
dan Adananın iktisadi durumunu tet-

kik ederken küçük sanatlardan da 
bir nebze bahsetmek icabeder. Haki
katen cumhuriyetten önce küçük sa
natlar mesela kunduracılık, demircilik 
vesaire gibi işler tamamiyle Türk 
olmıyan ve Türke düşman olanlann 
elinde idi. Çünkü eskiden osmanlı 

terbiyesiyle yuğrulan bu güzel yurdun 
öz evladları bu işlerle uğraşmayı süfli 
bir hizmet sayarlar ve kendilerine ya· 
kışbrmazlardı. Bu yüzden bütün ik· 
tisadi hayatımızın şah damarları bizim 
kanımızı emerek yaşıyanlann elinde 
idi. Cumhuriyet devrinde bu kötü zih· 
niyet de, düşman propagandasiyle 
dimağlanmızda yer alan köhne dev
rin bütün kokmu~ fikirleri gibi kökün
den söküp abldı. Bugün iktisadi faa · 
Jiyetin her branşında milli sermaye 
ve kendi emeğimiz işliyor. 

Sözü bitirmeden biraz da Adana
nın ticari inkişafından bahsetmek la· 
zımdır. Aşağı yukarı küçük sanatlar 
için söylediğimiz gibi menfi terbiye 
sistemlerinin verdiği telkin ve bırak
hğı tesirle eskiden ticaretle uğraşmyı 

ayıb sayarken bugün en ufak bir 
dükkan açarak para kazanmayı bir 
zevk, bir eğlence ve en heyecan;ı 

ve şerefli bir iş telakki ediyoruz. Ticari 
inkişafa hız vermek iktisadi sahaya 
bilgili tüccar ve kuvvetli eleman ye· 
tiştirmek maksadiyle şehrimizde açılan 
ticaret mektebi de cumhuriyet devri· 
nin malıdır. 

Cumhuriyet idaremiz Çukurova· 

·Adan adan-

CÜMHURIYET 
KALKINMASI 

KÖYLÜNÜN VE 
iÇiN DURMADAN 

ÇiFTÇiNiN illi 

ÇALIŞii ~~ 

Bunun en misali bariz en güzel 
ÇUKUROVA ZiRAATi 
Kavuştuğu büyük inkişaftır 

Çukurovada açılan büyiik su kanallarından 

nın iktisadi kalkınması için sırası gel· 
dikçe daha büyük ve daha güzel iş

ler yapınağı da düşünmektedir. Mese· 
la Adanayı cihan ticaretinde büyük 
mevkii olan Hamburg gibi bir nehir 
limanı haline getirmek ve çifçinin 
mahsulünü tarlasında veya tarlasına 

yakın bir yerde vapura yüklüyerek 
doğrudan doğruya masrafsız tüccare 
teslim etmesini temin etmek cumhuri-
yet hükumetinin güzel tasavvurların
dan biridir. 

Hulasa her bakımdan medeni sa
hada ve iktisadi kalkınmada durmadan 
yorulmadan hızla yürüyen büyük ve 
asil Türk ulusunun yaşadı~ı güzel 
ve mübarek ülkenin çok güzel bir 
parçası olan Adana daha şuwullü 

Yazan : Kasım ENER Sıtma ve Trahom Leşkilfıll 

Milletlerin ziraat tarihini tetkik eder 
seniz onlarda birçok inkilap hareket· 
leri görürsünüz; fakat hiçbir vakıt bu 
hareketlerin kısa bir zamanda gayeye 
doğru yol aldığını okuyamazsınız. 
Onların düzenlenmesi daima asırların 
hasretine bağlanmış kalmıştır. 

Bu; ziraatın tabiatı ve kendi ka
rakteri icai.ı olmakla beraber büyük 
Türk devrimi dünya ziraat tarihinde 
de yeni bir benzersizlik meydana ge
tirmiş bulunuyor. 

Nebatat hastalıklarile 

müçadele teşkilatı 

Arteziyen kuyuları 
Ha~talıklarla mücadde 
Ziraat teşkilatı 
Nakil vasıtaları 
Sulama vesair tecrübeler 

Bunlardan başka aşar 
bela yok ed ,Jmiş ve köyle~! 
asayiş tamamen emniyet 8 

ınıştır. Artık köylerde ne c: 
de salgın hastalıklar korkllıı 

mıştır . 
ısr 

Fakat bütün bu başar~~! 
başında gelen şey Cümhılrı00 
resinin Türk köylüsünü efe. 

.. t.. edenı 

B 

( 

olarak Çukurova inkişafa en ziyade 
müsait olan bir bölge olması itibariyle 
en aziz varlığımız olan cumhuriyet 
sayesinde ilerisi için çok büyük ümit· 
ler vermektedir. 

işte buna canlı bir misal Çukurova. 
Türkiyede tam manasile bir zira

at bölgesi olan ve bugün teknik ci
hetlerde en ileride giden Çukurova 
ziraalinin son onbeş yılını gözden ge· 
çiriyoruz. Büyük Türk inkilabından 

doğan cumhuriyet Türk varlığını omuz
larında taşıyan köylü ve çif çi için ger
çekleştirdiği büyük feyizlerden Çuku
rovanın hissesine düşenleri açıkça 

gösterebilmek için cumhuriyet devrin
den evvel Çukurova ziraatinde kulla
nılan şeyleri ve başarılan işleri ayrı 
ayrı sütunla göstereceğiz: 

ması ve onun bu un m .. 
11 

uymasına çalışmasıdır. Bügıı c 11lııt 
ıovadaki bir köylü Adanadıı ~~ ~le 
bir şehirliden farksızdır . on~ 1•sı 

l Bi Cihan iktisadiyatında büyük rol-
1ar oynıyan üç beyazın (Pamuk, Un, 
Şekerin) bolca yetiştiği Çukurovanın 

merd ve çalışkan iıısanlan, Atatürkün 
çocukları kendilerine yakışan ve türk· 
lüğe has olan bir azim, sebat, irade 
ve enerji ile üüyük Atalarının göster
diği yoldan ve büyük bir dehadan 
fışkırarak hay2tımızı, varlığımızı di
mağlarım111 ve bütü 1 benliğimizi nur· 
landıran bize istikbal gösteren maziyi 
öğreten bir ziya huzmesi altında yü
rüyerek iktisadi sahada kendilerine 
düşen vazifeyi elbette eksiksiz yapa· 
caklardır. 

" .. . .. , ... ··' .... -~ 

Cumhuriyette 

Traktör 
Çapa traktörü 
Biçer döker harman 
makinesi 

Cumhuriyetten 
evvel 

Yok 

" 
" 

Üfürücü harman makinesi ,. 
Biçer bağlar ,, 
Mibzerler 
Çapa makineleri 
Kültivatör , Diskler 

" ., 
" 
" Kaymak kıran makine .. 

tırmıkları 

Cumhuriyette 
başarılanlar 

Enstitüler 
Islah istasyonl<:ııı 
Kooperatifler 

Cumhuriyetten 
evvel 

Yok 

.. 
" 

ıiymesini 

tedir. 
ve yaşamasını 

Yaşamak için lazırnge~c~ 
ve görgü Cümhuriyet rejiıl1 1~1 
köylüsüne bahşettiği en b 
nimettir . 

Köylüyü efendisi l<~b~~ 
Cümhuıiyet idare~i hiç şo~~jll 
tur,ki elbette onu, tutıuğ"U "~ 
killerine rağmen, er geç bll 18c 
layik b'r surette müı effeh Jel 1 , rı 
Bugün Çukurovada harıl h3

111f 
makinelerin açtığı su ka~3 y~ 
kında Çukurova çiftçisinıll 
gülderecek bir vakiadır . 

1111 
Bütiin s irf ed kn bl1 

1

1
,0 

ve bundan sonra daha sa~ı6 
1 .. mıı emek ve para hep köy u ·ı~ 

kınması iç:ndir.Cümhuriyet rcJ 
'Jl 

varlığını omuzlarında tııştY' 

köylü ve çiftçisi için elindeNe 
yapmaktan çekinmiyor · · ·nı 

onlara.ki Cüınburiyd icl,ırC' 1 

raati meslek edinmişlerdir · 

------------------~----------------------------.._----

J 

Güzel Adana hergün yeni yeni yapılar la ) 
süsleniyor. Şirin bir çehre alıyor. Yandaki re- ~ 
sim asfalttan bir köşeyi, yukandaki resiınde l 
Ulus parkından yeşıl bir parçdyı gösteriyor. 

,.._ """- ....... • "'-"''-".............,,V"\ ' . 



Türk eko-

) 

._İce fnzln nınl sntıp hn
lı ınal almaktayız. Milli 
tski tcmevUcat 'e sar-

kurt ularak i tikrarını 
"c d ,. ..... , ••• ~ Unyanın en sağlam 

n biri olmuştur. Sa· 
t • k ltıız her sene biraz daha 
tcdir ·v · l · k" • 1 enı c cmır ve ım-

~llıİıJe {otarşi) ekonomi po· 
Cıtıan heman sonunn erecek 
'Yetimizin 'İrminci :.cnc,•i d v v 

~·kendi .' llğınıızla kn\•rul-
ıçf:en mUslngni lrnlmnk 

.,tlkunonıik hedefimize te
' olmuş olnclll,;ız. 

bu ekonomik h:walın 
levk .\ol !arı da .) nni • knrn 

~llar şebekemiz de tekemlll 
U~undan pek .'akın Lir 

Salih Bosna f abrik ı~ın
dan : 

İkinci Teşrinin ikinci Çarşanba 
gününden itibaren yerli koza çek 
meye başlıyacağımızdan bir haftaya 
kadar fabrikamızda klevland çiğidi 

olan sayın mü~terılerimizin çiğitle 

rini kaldırmalarını ric ı ederiz. Şa 

yet bu müddet içinde kalJırmadık 
ları takdirde klevland çiğidi yerine 
bizzarur yerli çiğidi vereceğimizi 
ilan ederiz. 

9426 

ati<le CumhuriJct rejiminin kuvvetli 
irnde ve plynlı iktisad sistemi saye
inde Turk ekonomisine en parlak 

neticeler \'C Turk milletine en mesud 
istikballar mevcuddur. 

,!\\illeti bugUnlerc l'l'i~tiı·l·n hu
yuk atnmıza bin minnet ve :-Ukran. 
Allııh Atamızı bıışımızdan eksik et
mesın. 

işte Nihayet 
Biitün ~inema Meraklıları ve Bütü11 Musiki meftunları 

( CUMHURiYET Bayramımız Şerefine ) 

(TAN Sineması) 
nın 

Bu Akşam 

~aimin En Büyük ve Müstesna GALA Müsamert si olarak 
edeceği, Sine-manın yeni keşfi, Yeni Harikası Emsalsız ve Cazip 

". (Deanna Durbin) 
.._ l~e~ gibi Sesi ve Şahane Güzelligile Süslediği En fazla 
"'Usıkıli ve En Fazla Şarkılı ve F evkaladelikl~r Filmi olan 

•• 
Uc MooERN Kız 

ŞAHESERiNDE görmek 
den kendilerini mene<lemiyecek 
v~ hayranlıklarını gizliyemiye· 
ceklerdir. Bu şayanı hayret 
Artistin, Bu şayanı hayret fil 
mi Mevsimin En Büyük ve Müs 
tesna Sinema Hıdiscsini teşkii 

edrcektir. 

Dikkat 

~EANNA,DURBIN,nin 
'la lık tanıtılması müna 

Dikkat Dikkat 

Bu Şirin Yıldızın bir 
B <>lrnak üzere [ BAL 
. iLE.Ti ] alacak Sayın 
lcrı . . 

tıık . rnıze ımzasrnı taşı. 

lı ve nrfis birer rrsmi 
td' ılecı:ktir. 

iLAVETEN: 

~.sil kudretinin bir harikası, İnsan Hayaliııin aza.net ve fevklade 
~:ı~erniyt>c,.ği bir şaheser, Görülmemiş derecede Müthiş Sergüzeşt· 
Ulrnemiş derecede Mütlıiş Heyecanlar, Binlerce Vahşi hayvan 

Ct Figüran . Aşk, İhtiras, ve Entirikalar Filmi 

(A V C 1 B A V T E K İ N) 
3o 1( 1 S 1 M L 1 K J Azamet ve Dehşet Şaheserinin Birinci devresi 

~t ~ÜRK 1 YE Baş Peh:ivanı [ Arsl'\n Tekiı Dağlı Hüseyin )nin 
tılc yaptığı Heyecanlı Güreşlerı bütün trferruatile gösteren Gü
t Filmi 

~~ Sinema Saat 8.45 de Başlar 
~lrna meydan vermemek için biletlerinizi önceden temin ediniz 

~LARJNIZI Telefonla istiyebilirsiniz TELEFON No : 266 

Bugün 2.30 da Matine, 

Moderin kız ve Baytekin 
MUftertlerlnln 15 ci Yıl dönUmlerlnl 

CANDAN KUTLAR 

~komutanlığına tayın edilen 

llbur homutam idare ede· 

'-81.1 gün uat (20)de gazi o· 
0ıtetmm okıılu tarafından 
~trilecektir. Bu gün ögle

lthir stadyomunda saat 
~lttizm müsabeıkaları ve 

'tin 15 inci yıldöııünıü 
Yapılrcaktır. 

30 Birinci tefrln 1938 
pazar gUnU 

11-bu gün sabahleyin saat (11) 
den itibaren şehir stadyomunda 
güreş, emekli futbolcular arasında 
maç' Cümhuriyetio 15 inci yıl dö· 
nü nü kupa maçlarının finalı yapı 

ı ıacaktır. 
1 l 2- Cumhuriyet bayramının 
ı başlamasından itibaren bitmesinl" ka • 
1 dar her zamanki bayram yeri çocuk 

Ankarada büyük 
tezahürat 

- Birinci sahifeden artan -

Sekreteri Şükrü Kayanın söylediği 

nutukla başlamış bulunmaktadır . Bu 
mesut Yıldönümü bayraml münase· 
betile bütün şehir baştan başa Milli 
renklerle, dövizlerle süslenmiş bu
lunmak.adır . 

Öğleden önce saat on buçukta 
Devlet merkezinde yeni tesis edilen 
Radyo İstasyonunun resmen işlemeğe 
açılış merasimi yapılmış ve bu vesile 1 
ile Radyo evinde yapılan merasimde 
Büyük Millet Meclisi Reisi Abdül
halik t\enda ile Vekiller, Mebuslar, 
Vekaletler ileri gelenleri ile sanat, 
fikir ve matbuat alemine mensup bir 
çok zevat hazır bulunmuştur. 

Burada ı.afer anıtı önünde i:r.cilc
rin yer almalarını müteakib anıta çe 
lenkler konmuı ve saat tam 13 de 
iç işleri bakanı parti genel sekreteri 
Şükrü Kaya Türk ğençliğine ve bü· 
tün yurddaşlara hitap eden nutkunu 
söyliyerek bayramı açmıştır. Parti ge 
nel sekreterinin sık sık ve sürekli al 
kışlarla karşılanan bu hitabesini taki 
ben istiklal marşı çalınmış VP. gençlik 

1

. 
adına söz alan kız ve ukek izciler 
çok heyecanlı nutuklar söyliyerek ulu 
Şef Atatürke ve cümhuriyete karşı ı 

inan ve bağlılıklarını teyit eylemişler 
ve and içmişlerdir. Binlerce halkında 1 
iştirak etmiş olduğu bu merasime son 
verilirken izciler 1.afer anıtını bir de il 
fa daha seliimlaınışlaıdır. 

'-
pm------------------------------------------------------------
Saygıdeğer müşterilerinin 15 inci Yıl Cümhuriyet bayramını kutlayan 

ASRi • NEMA s ı 
Bu gün ve gecelerin şercfile mütenasip fevkalade zengin ve mutantan bir program sunuyor 

Türkçe .sözlü 
Eski ve yeni Türk musikili, son derece neşeli, kahkaha tufanları saçan mevz.uile herkes tarafından 
beğenilecek olan 

( Alibaba 

1 
Hindistanda) 

Misilsiz eserinj mut 
laka geliniz görünüz 
lıaveten: Eşsiz Sarı
şın Bülbül ( Martha 
Egert ) in ( Mavi T u 
na ) Orkestrası . 

Bugün güudüz 2,30 bayram matinesinde 
1-Ali baba Hindistanda (Türkçe sözlü,musikili,taklitli film ) 
2-Bolero ( Jorj Raft ve Karol Lombard) ın yarattıkları 
en büyük aşk, revü , müzik şaheseri. 
Gişe 

Telefon 

her vakit açıktır Localarınızı 

Asri 9418 

telefonla istiyebilirsiniz 
250 

1 

Radyo orkestrasinin çaldığı fstik-
1 lal mMşını müteakip Nafıa Vekili Ali 

1 
Çetinkaya açılış nutkunu söylemiş ve 
fla•monik orkestresi de senfonik bir , 
konser vermişdir. saat 13 de izciler J 

zafer anıtı önünde tezahuratta bulun• ------------------------- -------------------
muşlardır. Bu tezahurata iştirak eden 
üç bine yakın izci Ziraat enstitüsü ta
lelıı>Jeri saat 12 de erkek lisesinden 
hareket ederek önlerinde muıık11lar 
olnuğu halde şehrin ana yollarından 
geçerek ulus meydanına ge'.mişlerdir. 

1 
Cümhuriyetten eve), 1 

sonaa Adana 
( Dördüncü sahifeden artan ) 

tini korumak için her turlu mevadın 
tahlilleri ." apılmaktadır. 

AOaçlanan fehir 

Kurulduğundan beı·i ferdi çalı~· 
nıalardan başka toprağına bir çöp 
dikilmemiş olan Adana, cumhuriyet 
devrinde zUmrUt gibi bir hale kon
muştur. Ağaçlama işini ele alan cum
huri.vet belediyesi şehirde binlerce 
ağaç dikmiş ve bu işi bir plan halin- . 
de _yUrUtmcğe bıışlamıştır. Şimdiye 
kadar şehirde ;;2:; ağaç yetiştirilmir 
tir. 

ÔIDye hDrmet ve itina 

Eskiden ölumun bile şekli çok fena 
idi. Ôlu_ye hurmet. itina ne demek.
tir bilinmezdi. Fak.at Cumhuriyet re· 
jimi vatanda;;ın yalnız <lirİiine değil. 

ölUsU~c de kıymet vermektir. Ve 
bunun içiu cumhuriyet belediyesi 

1 Adanada l :W,UOO metre murabbaı bir 
nrz Uzerinde ve Ceyhan ·'olu Uz erin
de .'·eni bir mezarlık tesis etmiş ve 
her turlu tesisatını kurmuştur, 

Aarl f ldanhklar 

Şehrin ağaçlanması İçin, Adana 
belediyesi buyuk ve asri bir fidanlık 
tesis etmi~tir . Bu fidanlık. senedt! 
l :l ,011(1 fi<lan yetiştirebilecek. bir 
kabiliyettedir. Burada ycti~tirilen 
fidanlarlarla şehrin ağaçlandırılması 

i~i ll'nıin edilecek tir. 

Çam koruları 

,\danaya. Cumhuriyet çok gUzd 
bir hediye daha yaptı: Çam koruları 
Adana belediyesi, şehrin en kulturel 
bir mevkii olan içme sU.)'U 1.leposu 
yanında ,.e inşa edilecek olan bıı.

raja nazır bU.) uk bir çanı korusu 
vUcuda getirmiştir. Bu koı·u emsalsiz 
bir gezinti yeri "lacaktır. 

DAHA k." t• _,-d 
NELER umc ı .-·" anayı 

1 

Cumhuriyet hu-

YAPILACAK? b.ugunku .h~lc g.e-
tırmek ıçın mıl-------

yonlanlar sarf ehi ve daha da ~arf e-
decektir. 

Adanada yakan bir zamand,\ kırk 
yataklı modern bir turist oteli, .)()() 
kişilik kon-scrhol, çocuk bahçesi, lu
napark. pisin, tenis kortları yeni 
belediye me.vdanı, bdediye sara~·· ve 

Milli Mensucat Fabrikası ı 

Limited sosyetesi Direk- i Semikok ve kriple maden kömürü 1 
tö,.lüğünden 

Saygılı Çiftçi ve müşterılerimize Sudan ari,tozsuz topraksız toptan ve perakende satış 
Çırçırlarımız 1. ikinci teşrin tari-

hindenitibaren yerli koza çekmrğe 
başlıyacaktır. 

Klevland Çiğidi matlulm olan 
bütün müşterilerimizin l:u tarihe 
kadar Klevland çiğitlerini an~arla 
rımızdan kaldırmaları mercudur. 

Aksi takdirde Klcvland çiğidi 

yerine yerli çığit vermek mecburi 
yrtind~ kalacağımızı ilan ederiy, 

3-3 

Ergirler ortakhğı pamuk 
fabrikasından: 

Fabrikamızda yerli koza çd me 
ye başladığımızdan klevlanJ çiğit 

alacağı olanların 1 teşrinisani 938 
tarihine kadar kaldırmalarını ve kal 
dırmayanların hiç bir icdiasını ka· 
bul et:niyerek bedelini üç kuru~tan 

vcr~ceğimizi; 

Çekilen pamukların onbt-ş giiıı 
zarfında kaldırılmadığı takl·irde be ı 
her balyasıııdan günde b. ş kuruş ar· 
diye Ücreti alrıcctğımızı ve Lilumum 1 

hasaraıtan fabrikamızı mesuliyct kan 

1 
bul etrriyeceğini ilan e.Jrıiz. 

3-3 9412 

Ytri: Ş. Rıza fşçen Yeni mağaza 

9410 

1 
4 5 

Alsaray • 
sıneması 

Yeni makine, pürüzsüz tabii sesi,marukeıs koltuklruiyle 

Cumhuriyet bayramının 15 inci yıldönümü şerefine sayın müştcıilc::rine 
fevkalade bir programı sunmakla bahtiyardır. 

28 Luma 2,30 matinelerinden itibaren 

LOREL - H ARDİ 
(Periler diyarında) 

Pai masalları kadar esrarlı, bin 
bir gece hikayeleri kadar heyecanlı 
şaheser sizi iki saat kadar giildüre 
ceklir. 

Allan Jonesin 

1 

Nefis şarkılariyle somuz zevk 
içinde yaşatac~ktır 

Hacı Bozazadeler fabrika 
sından: 

Fabrikamızda çekilen pamuklar 
satıldıtı tarihten itibaren yirmi dört 
saat zarfında kaldırılmadığı takdirde I 
yevmiye her balya başına on kuruş 
ardiye alınacağı ilin olunur. 941 7 1 

2-2 

modern bir çarşı. 
Adana için yedi milyon harcandı 

Adananın bugUnku hale gelebil
mesi için hiliyormusuouz kaç milyon 
harcandı? Tam 7 ,000,000 Turk lirası 

her yılki belediye \,udcclcrini hir 
bir Uzerine hesap edecek olur:;anı:ı: 

aynı netice.ye varırsınız. Cumhuriyet 
memleketi saltanattan dl·vraldıktan 1 
beri geçen oobcş sene içindl• Adana~·a ·ı 
yedi nıil.)·on lirra harcanclı. Bu yal
nız cumhuri.'·et bcledi.)'esinin harcaclı
ğıdır. Ya Cumhuriyet huk\tmetinin 
harcadığı! Onu da koyarsak. yirmi 
milyonu bulur. 

Bayram proğramına 

ilave edilecek şaheser filn1ler 
AŞK OYUNLARI 
Kadınların yrni sevgilisi erkek güıeli 

Tiron Pover 
Meftunları aşk oyunlarına esir edec"ktir. 

Şarkıcı haydut 
Heyecan ve merak dolu sergüzeşt f ılmi 

Ken Artür 
Güzel se~i ile en yüksek salon filmi haline konmuştur 

(Meş'um gemi) 
Baştan lıaşa renkii h~yecan ve güzellik fil ni 

Alsaray sineması 
Sayın Türk milletiniu büyük bayramını kutlular 

1 

işte onbef yılın muvafık hesabı! 
9419 Telefon Alsaray 212 

----~------------------------~ --------------..-.--·-------
-- ...... __,. -



Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

Türk Ceza 
Maddelerini 

Kanununun bazı 
değiştiren kanun 

Kanun No: 3531 Kabul tarihi: 29/611938 

ı\'f'ŞI! t arılı i : 161711938 

- Dünden artan -

Seyhan vilayetinden: 
Mahalle Mıkdan Muhammen 

ve metre kıymeti 

S okağt No. Cinsi mu<abbaı lira Hududu 

Babttersus 20 Hane 388 500 Gün doğusu; demirci Siman vere .. 
sesi Nezaret ve kısmen boyacıyan 
Hıçır oğlu Avadis iken elyevm 
Vanh polis Celal ve kısmen Kıbrıs. 
lı Ahmet Besim ve Bekir; 
Günbatısı; Musa oğlu Mehmet hane· 
si, poyrazı umumi yol, kıblesi bak. 
kal Ahmet ve kısmen fotoğrafcı 
Hüseyin hanesi 

1 - Hususi idarenin tahtı tasarrufunda bulunan yukarıda mevki, nıik 
darı ve hududu yazılı hanenin mülkiydi açık artırma suretile ve pt>şİn 
para ile satılığa çıkarılmıştır. 

2- Şartnamesi hususi muhasebede görülebilir. 
J- Artırm1 11-11·938 cuma günü saat on birde vilayet daimi en

cümende yaptlacaktır. 
4- Muvakkat teminat mtkduı 37,5 liradır. 

21-25-29- 4 9885 

Seyhan Nafia müdürlü
ğünden: 

1 - Adana ismet lnönü kız 
enstitüsü Çamaşırhane, muti ak ve 
ütü dairesi il avei inşaatında iki as · 
piratör, bir Su kaynatma kazanı 

(525) lira keşif tutarı ile pazarlığa 
çıkanlmışbr. 

2 - Pazarlık 7 /11/938 Tarihi· 
ne müsadif Pazartesi günü saat ı 1 
de Nafia dairesinde yapılacaklar. 

3 - · isteyenler keşif evrakını 
görmek üzere Nafıa müdürlüğüne 
muracaat edebilirler. 

4 - isteklilerin (40) lira müvak. 
kat teminat vermesi icap etmekte· 
dfr. 

9887 21-26-29- 4 

Hizmetçi aranıyor 

Evde çah,mak Uzere bir 
kadın a•çı ve bir hizmetçi 
haranıyor. lstlyenlerln idare 

hanemize mUracaat etmeleri 

c 

Bu gece nöbetçi eczane 
Belediye civarında 

Yeni ecza hanedir 

Adana asl ye 1 ci hukuk 
hakimliğinden: 

91 
Adana inhisarlar idaresinin 

Adanada deı unu kalan M. de oturan 
Avni paşa oğulları Ekrem ve Ali 
aleyhlerine ikame eylediği tütün 
muhammin ücreti ile anbar ücretin· 
d~n mütevellit alacak davasının 
yapılmakta olan duruşmasında : 

Müddea aleylerden Alinin gös· 
terilen adresinde bulunmadığından 
ve nerede oturduğu da meçhul ol 
duğundan davetiyenin namına ilanen 
tebliğine ve muhakemenin 27- 11 -
93lS Pazartesi saat Çl, 15 talikina 
karar verilmiş olduğundan mumaile • 

, hin mezkur gün ve saate mahkemede 
bizzat hazır bulunması veya bir ve· 
kil göndermesi Jüı.umu tebliğ olunur. 

9420 

Adana Ziraatmektebi müdürlü
ğünden: 

•• 

Türk anlrasiti 

fabrikasının 

Ateş 
Marka soba 

ve ocaklarını 

Çok ucuz 
fiat)a 
Yalınız 

Omer Başeğmez 
Ticarethanesinden alabilirsiniz 

Hükumet caddesi telefon 168 Tel. Başeğmez 

9490 15- 90 

Kiımbaraı biri· 1 

1 ! 

• 
TURKtYE 

CUMHV IİYETI 

ZlRAAnBANKASI __________ _,,_ ______ ,. __________ _ 
Doktor Operatoı· 

Hadi Kiper 
Almanyada tahsilini ikmal etmiş ve Berlin hastahanelerinde uzun müd 

1 

det asistanlık yapmıştır. Haslalaı ını Hilaliahmer civarında Müslüm apar. 
tımanında hergün sabahleyin saat 1 ~ - 81 öğl~den sonra 6 - 2 ye kadar 

j kabul eder . 9598 g. a. 

------.-.--------------------

BELEDİYE 

·ı 

1- Atatürk parkı şimalinda yaptırılacak yol inşaatı açık ek
51 

nulmuştur. 

2- Keşif bedeli 767 lira 42 kuruştur. 
3- Muvakkat teminatı 57 liıa 56 kuruştur. 

4- ihalesi ikinci leşrinin 17 inci perşembe günü saal 
encümeninde yapılacaktır. 

1
,, 

5 - Şartnames belediye fen işleri müdürlüğündedir. lstiyerı 
görebilirler. . . .. .. . . birlı~ 

6- lsteklıl erın ıhal e gun 1J muayyen saatle temınatlarıylc,, 
diye t:ncümenıne mürncatları ilan o!urıur. 29 - 4 - 9 1.l 

lJıl 
t - lsmet İnönü kız. cnstitüsü ni.in cenubundaki yo1un trfl 

açık eksıltmeye konulmuştur . . 
2- Keşif bedeli 3193 lira 26 kuruştur . 

3- Muvakkat t e minatı 239 lira 49 kuruştur . 

4- İhalesi ikinci Teşrin 17 inci per şembe günii 
encümeninde yapılacaktır. ırt 

5- Şartnamesi belediye fen işleri müdürlüğüoJedir. lstt·yerı 
görebilirler. 

6 Taliplerin ihale giinü muayyt-n saatte belediye 
caıı ti arı ilan olunur. 29- 4 ~ ·-13 

S aat Kulesi meydanındaki yedi 
ve riliyor : J 

)'t 
1 - Belediyeye ait Saat Kulesi meydanında yeni yapılan ı~ 

kan 31-Mayıs-·940 tarihine kadar bir buçuk sene müddet 
verilecektir. 1 r bıl 

2 - Her dükkanın senelik muhammen bedeli 300 lira o 0 

çuk seneliği 450 liradır. 
3 - Muvakkat teminat (33) lira (75) kuruştur. Je ı 
4 - istekliler 9 Teşrinisani 938 perşembe giinü saat 15 ~ 

makbuzlarile bdediye daimi encümenine ve şartnameyi görrn;9o~ 
!er de her zaman hesap işlerine müracaatları ilan olunur. 

Raleigh 
say.!sİn b lir • 

25 - 29-3-6 

-- . -- _d __ /j 
Bisikletinin bütün dünya 1 

kazandığı şöhret dayamklıgı 

Meşhur Ralli 

Bisikletinin son 
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Modellerı 'b. 
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Umumi neşriyat ··çl~ 

Macid .. ~tJııı'' 
Adana Türksoı0 
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