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CUMA 

•• -- • • • • Saat 20,30 da 
Asri sinemada Mete 

..,. piyesi tekrar oynana-
J cak. 

ADANA : GUNLÜK GAZETE ON iKİNCi YIL - SAYI 3219 

Partimizin dördüncü büyük kurultayı dün An karada Parti genel yazganı 
İsmet lnönü tarafından 

Atatürkün her cümlesi dakikalarlarca alkışlandı . 

Recep Peker, kurultay açılışına ön
cül bir söylev ile partinin gütmek 

istediği ileri yolu anlattı 
~.k 

~'"' ~r]a ~ 9 [ Haıusi muhabiri· 
q,d&n .~mburiyet Halk par

'-t Gçt, I cu kurultayı bugün sa
~ld,, S •ınct loönü tıraf ından 
r;;ı, b~:: b beıyllzü ğeçea dele

-011 ~ 
1 

8 ınç dolmuıtu. Saat 
~ aaı 1 1 Atatürk alkışlar ara
ı::tel-Olla girdi ve sol köşede 
\ Gçte t'••ında oturdu, saat 

~ kıou~ınet laönü kürsüye ge 
ile d·· ta,, ıçıa. Ve iki asbış 
· ort S "k t,;· ttti o reter seçilmesini 

~li~ I'(, Aıb.aıkanlı1'\lara Ah· 
lı1~ilet. :~a ıle Saffet Arıkan 
~ cla~i~ıd undan sonra Atatürk 
•.ı..,._" •n artık ıüren alkı§ 
'...:r L 8ta} ' 
~ı:~ ltrib erı arasında küreüye 
~~lAö Sel. ve çok veciz söy-
~"'1~,i~ddıler. Söylev hemen 
~ Yltl>d e alkı§landı. 
t~ ar1 :

11 
• s~nrao turu~a beş 

~ . Craldı. 
cı otu 'L .old ruı Rendaaıa bışka 

\ ~ •tçiJ Q. • Bu oturuıta encü
~ ~h dı. Genel katipliğinin 

•ra 0~unuııııa iılu bakkıadaki •Qnd ı ~ 
\ 'dild· u ve encilmenıere 

lı.eai 1 
• Bundan ıoura yur· Ulu önderimiz Atatürk 

'~'llltt •ladan kurultayı gelen kutlama telgrafları okundu. 
\" ~ ~ Pız., gllnll saat on beşte tekrar toplanacakbr . Ankara bı§tan başa donanmıştır . So · 
""'1 'deıı '-tultay kurağmın önü binlerce inuala doludur . Kurultay kurağının önüne partimizi 
~ h-,~tli ar~a.aını llıtüae yüzlerce parti bayrağı dikili yalçın bir kayaya vermiş ok atan dinç bir 
'itte t dıkılmiıtir . 

Qİlt" 
'•"•Ankara donanacak ve bayram yopılacık!Jr 

.r'1 
liltaym açılışı dolayısile dün şehrimizde 

büyük gösterişler yapıldı • 

1 

~'"' ~l 1 önane konulan radyodan herkes Atatürkün 
~il. 1Q->'ı açma söylevini büyük bir ilgi ile dinledi. 
~~ ~.,l' . • -----
,~11.lı.y,:.~ı,, dördüne~ bil- su güzel havalar çalıyordu. Bele· arastnda kürsüye çıktı. Büyük ku· 

~ltıL.du0 açılmaıı muna· diye bıhçesi de y~pılacak mera - rultayı açtı. Atatürk söylevinin 
~~rl, tehrirniz bayrak· simi görmek ve ,;öylenecek söy- her cephesi sürekli alkıılarla kar· 

~ttt •Gılenmişti. levleri dinlemek üzere gelenler · şılanıyordu. Çok kuvvatli ve çok 
bi t fev'- I"' 1 d 1 ~ r h,ı •a ade gllnlere e o mu§tU. özlü olan hu söylevi ·gazetemiz 

~ biıın Vardı. Herkes yur, Halkevi balkonuna bir de opar· basıldığı dakikaya kadar Anado-
~ ba1,:tler yapmıı, de- · lor konmuştu. Bununla Ankara<la lu ajansı vermediği için koya 

ı lt,y111 lllıı bu ünlü par- toplanan C. H. Partiıi kongreıin madığımıza üzüldük. 
tı ~ 1~,d~g•ndao kutlamak de söylenen söylevler dinlene- Hadyoya ariz ol•n parazitler 
~~, 1~ de td~nu yüzündeki cekti. dolayısıyle bütün kurultay konuş· 

1 
cuduna beozetilse oııun dimağını 

------ -~ Cumoriyet , can damıırlarıoı da A k . 9 ( A A ) _ C H. 
h .. k. k·ı d C d n ara. · · u umet teo ı e er • an a- p .. G 1 k. 'b' R p • ı artısı ene atı ı ecep e· 
marlarında kaynıyan temız kan- 1 .· . .. .. 

T .. k ·ıı t' · b l'ğl h . ker, yarınkı partı Buyuk kurnlta-sa ur mı e ının en ı , u tn· .. . 9 
Ü d d k. bd b 1. yı munas~betıyle hu akşam l , 

sın v cu un a ı ru a o en ı 
v• 1 30 da Ankara radyosunda aşağı· 
gı yaşatan soysal yapıdır . Nasıl d k" k f · · . . . a ı on eransı vermıştır: 
in rubruz bır ınsan yaşamazsa y d 1 k d 1 

l b
• b" l urt aş arım , ar a aş arım; 

soysa ır yapıya sa ıp o mıyan 1· 'l'kl ' l'kl ı 
b. ·ıı t d b k b l 1 t yı ı · er ve yenı ı · er yo un 
ır mı e e a a u amaz . ş e d . . . 

b 1 At t .. k'"' T .. k da durum an ılerı gıden ulusal u soysa yapı a ur un ur C . . . 
·11 · · d"ğ" · . t'kb 1 varlık umhurıyet Halk Partısı 

mı etıne çız ı ı genış ıs ı a 

ı f iti C . t yarın Ankarada dördüncü Büyük yo unu as a ıyan umurıye 

h . . . . Kurultayını açıyor. Kurultay ge· 
alk partıııdır . Bu partıde can- a·· ilk 1 ı b' ·k . k .. çen ort yı ı ça ışma arın ırı --

la başla çalışmak tarıhe a · yuzle . d... .. -ı . "b l · 
k k d fl

• 1 tır ıgı gorgu erın ve tecru e erın 
geçme a ar şere ı ve unur u· 1 .. .... 
d sonuc arını gozonunde tutark ge-

urü. t" ü d .. k k bb . lecek dört 'yılın hükumet için ve 
s um z e go u enın ma. p . . . 1 1 k · 

·ı· v • it d k t ğ artı ıçın t~me o aca yenı ça · 
vı ıgı a ımız a ara opra ın b" d · 
k ı 1 d 'ğ" lışma yollarını tes ıt e ecektır. ara tısı asra ara omuz ver ı ı . . 

"dd 'I'" k ·ıı t' Kurultaya sunulan yem partı mu etce ur mı e ı ve onun . .. 
t 

· ··ık·· 1 d l 1 . . programı taslağı soysal ve oko · 
emız ve u ·use uygu ar a açın- 'k d · l'kl · 

d k 
... C . H lk nomı yaşayışımızın erın ı erın-

e aynaıtıgı umurıyet • d d' .1 · · ı •ı•- k . . k e ırı tıcı sarsıntı ar yapan ur -
parhsı yışayaca tır . ,, . k A b b" .. • ı b .. 

Y. H Ik . _ . d V ıo ıla anın utun . şart arına ag· 
ıne a evı uyeıın en e· 11 v 'd · 1. 

d G 
.. d d k h . . ı ıgımızı yenı en perçım ıyor. 

an üclu e ışağt a i ıtabesını lı . ,,,.d k d b k l ·· 1 d' erı ~ı er en yuı ı:ı a ış a 
oy: 

1 
.: C . H lk ve evrene bakışla en doğru amaç-

• . . ugı.J?, ' .. uı~u~.ıyet a pa· lara en kestirme \'e en nygun yol-
tısıoın 4 uncu buyuk kurultayı a· J d .. .. k ' . . . • . ar an yurume an aoesı partıoın 
ç.ıldı . Arkadaıım partının kuru- . v d d d ... . 
1 

'h' . k 1 1 1 yenı programın a a egışmez 
uı tarı ını ço güze an attı ar • b" . 1 le k l k . ır şıu o ara ·a aca tır. 

Bende Cumurıyet Halk par· > .. • • • 

t • · · b "'ü k -d d 1 rogram ımııın yenı şeklı partı 
ıııoın ug ne a ar yur un soy- . 1 • • d h · • J ı b" 
l b

.. · d .. d'.... I k prensıp erını a a ıyı an aşı ır ır 
111 uayesıa e goster ıgı var ı · b 1 k k T" k 1 
l d b b d 

. a e ·oyara ve ur - u usunun 
ar an a se eceğım · · h · • d k" ı 

H d 1 
. yenı ayat ıçın e ı yo unu ve 

er şey en evve şurasını ışa· . . h . 
t ._ ı· d k. C . t yerını da a zıyade açacak ve ay-

re etme1t azım ır ı umunye d 1 t kt 
H ık . . . I 1. b"t·· ın a aca ır. 

a partısı sıy1&a amac ı u un T b ki d 
. • amme a arın a anarş'ıyı' 

partılerdea çok farklı bır kurum -
bes1iyen ökonomide ulusal çalış· 

dur. · 1 
mayı yıpratan ve u us yığınını 

Siyasa tarihin adlarını yazdığı 
istismar eden liberalizme karşı 

bütün partiler uluslardaki ımıf 
cephemizi daha sıklaşlmyormz. 

farklarına dayanarak şu veya bu 
Haklarda hürriyetin :sınırını 

sıoıfın lehin~ ve pek tabii olarak 

devlet varlığının otorite sınırı 
içine alıyoruz. 

Teklerin ve hususi topluluk
ların faaliyetini genel menfaat
lere aykırı olmamak kaydiyle bağ· 
layoruz. Artık her yerde son ne· 
fesini vermekte olan liberal dev· 
let tipinin kucağında beslenip hil
yüyen çatışmalar zincirlerini kı
rıyor, sınıf kavgası yollarını sım
sıkı kapıyoruz. 

Türkiyede iş verenle işci ara
sıdaki davalar aralarında uyuşma 
ile ve bu olamazsa devletin ara
layıp barıştırıcı eliyle halledile
cektir. 

Grev ve luk Avt yasak olacak, 
bu çığrı yanlış anlayarak bizim 
kooperatif olusa kapdığımız hilk· 
münü çıkarmamak lazımdır . 

Bizim ulusculuk ve halkcılık 
anlayışımızda sınıfcılığa kar§ı ol
duğu kadar müstahsiller karteli· 
zasyoııundan başka ,bir şey olma
yaq korporasyooculuk •zihniyetin. 
de karşı gelen bir geniglilc var -
dır . 

Biz proletarya burjuva ta~ni· 
fi içinde yapılan sınıf kavgası sı· 
nıf intikamı sınıf tahakkümü fi. J 
kirlerine yer vermediğimiz kadar 
bunun kontrolsuz geniş istibsal
cılığın müstehtikleri iıtimsır ~t

mesi fikrini de beyenmiyoruz • 
'J'ürkiyenin TOrkiyede her öko· 

nomik teş~bbüs ulusRl bütünlü
ğün ahengine uygun olacaktır • • 

Yeni programımızuı müıtehlik 
halk yığınlarına karşı fiyat empo· 
zisy onu yapacak trösteleri ve 
kartelleri tanmıyan ve dev -

- Gerisi ikinci flrtlkte -

diğer sınıfın aleyhine menfaatlar 
temin etmek yollarında çalışmış

lardır. Sonsuz, bitmez tükenmez 
sınıf farklarının esaslarını her 
halde bir az da siyasal partiler

C. H. partisi nasıl doğdu ? 
de aramak gerektir . 

'l'ürkiyemiz, kelimenin bu ba· 

- Gerisi iiçiincıi flrllkte -

------------··--------~-
Bugün 

Kara günlerin korkunç zorluklarını yene· 
rek yenı devletimizi kuran bu ana ~urum, 
bir sıra inkılaplarla ulusumuzu yükseltiyor 

-----------·...----------~ -4-~ 8() 
1Yordu. Saat tam 15 te Abkara istas- malarını tamamen dinliyemedik. 

~ Ciıı11 hra saat 14 de yonu açıldı. Büyük C. H. Partisi Hılkevi üyelerinden Hadi Stadyomda çoban 
~,. 'ta •r~~hıer gibi kala- kurultay başkanları ve zabıt ki- Okan balkona çıkarak bir hitabe 

Yazan : Ömer Kemal Ağar 

~eli, a Ve mektepli- tjpleri seçileceğini bildirdi. Ve söyledi. Mehmet güreşecek Bir gün 'istiklali ve Cumbu dahi vazifen 'TürkJstiklilini ve 
alkevi bando , bundan sonra Atatürk alkışlar "Bugün oa ıekiz milyonun te- ___ riyeti müdafaa mecburiyetine dü· Türk Cumhuriyetini kurtarmak· 

~t• .._ miz ve ülküsel duygu1arlarla için- Bugün tehir stadında saıt 15 §ersen vazifeye atılmak için , için· hr . Muhtac olduğun kudret da-

l T d b 1 ğ · ı· · kA v marlarıodaki asil kanda mevcut-\JC,\d de kayaastığı yüce bir partinin de Urkiyeoin göz bebeği olan e u unaca ıa vazıyf' ıo ım an e 

' 

.J..._ç_ e a"şar kaldırılıyor. bayramı var. Ağrr eteklerinden güreşcilerimizdeıı çoban Mehmet taraitini dUşünmiyeceksin . Bu 1 tur 1,, 
~ .Meriç boylarına kadar uzanan ile Balkan şampiyonu büyük imkan ve şarait, çok nımüsait bir Bu kongrede söyleaeıı nutkun 

lje karadenizle Akdeniz arasındaki Mustafa karşılaşacaklardır . Yap · mahiyette tezahür edebilir . İs· kıymeti , ehemmiyeti memlek 
t Cu h l · b S · Türk Yurdu bu bayramın tufan tıklan güreıleri kaZ1nan 

1 
Türki. tiklal ve Cumhuriyetine kast sınırları içinden dışarılara çıkmış 

~.. / 1)1 Uriyet eri yerine İr U• dalgalı heyecanlanyle dimdik, yede ve Balkaolarda sırtı yere ge· edecek düşmanlar , bütün dünya· ve bir çok lisanlara tercüme edil· 
Q /ı., k / / . ayakta, altun kalemle tarih sahi tirilmiyen ve töhretleri yalnız bu . da emsali görülmemiş bir galibi · miştir · 

gı UTU QCQğl SÖy enıyor. feleriae geçirilen Atatürk desta· ralara inhisar etmiyerek kıtalara yetin mümessili olabilirler. Cumhuriyet Halk partisi üçün. 
~-h nını söylüyor. Şu saatte A~nkara· ulaşan bu~çok değerll gencleri " Cebren ve hile ile aziz vata- cü büyük kongresi l93l yılı Ma · 

l' '~da Vergı•ler 1•ndı·rı•lmedig"' İ da kamutay kurağıbda Cumburi- karşı karşıya gelmiş görmek bü nın lıütiin kaleleri zabt edilmiş ' yısınm 10 unda Ankarada toplandı. 
~ ~ltı yet Halk Partisinin dördüncü ge· yük bir haz uyandaracaktır. Gü - bütün tersanelerine. girilmiş, bü· Başkanlıkta Atatürk bulunu· 

't haJk 'mı•t• g yapll· •• nel kurultayını açatı büyük Ön· reş federasyonunun müsaadesi ile tün orduları dag"' ıtılmıcı ve memle- yordu · Katiplik vazifeleriui Ru'· 
~ t, t ID · der dirilere sığlık ve diriklik 'it E f 'bt fib • ' buraya gelen bu ırürf'şcileri gör- ketin her köşesi bilfiil işgal edil · §en ~re ( Afyonkarahisar ) Ccv· 
~Otto .ıı~b halkı hilkU- protesto i"in dükkalarmı kapıya· üağışlıyan döleoiyle bu söyleve mek ve onların karşılaımalarını miş olabilir: . Bütün bu şaraitten det Kerim (İstanbul) görüyorlardı. 
L b lçın :ı ton verivor.,, 
°"J) ~.' geçen güa ralc bir mitinğ yapU. Diye hitabesine hışladc . Ve seyretmek Qzere Çukurovanın bir daha elim ve daha vahim olmak Saat tam 14,35 de Atatürk 

t • 'dıı,, apara(c dükkan· Hükümet her hangi bir hadi - ~öyle devam etti : çok yerlerinden adamlar gelmiş· üzere , memleketin dahilinde ik · alkışlanab çok güzel bir nutuk 
b... Ve b' ~ ~, ır miting seye meydan vermemek ıçm c Türk göğüslerini Anafar· tir • tidara sahip olanlar gaflet ve da· söyledi . Sozünün beşlangıcında 

rl~ •hebi § d ehemmiyetli tedbirler alctı ve bü talarda çelikten kal'e, Yıldırım Bu gün sahada Çukurovanın lalet ve hatta hiyanet içinde bu- Cumhuriyet Halk partiıinin , mil· 
t· ile~Cliai11u Ur: tün yollara polis, jandarma kuv· ordusu gurubunda kalkan , İoö- rn değerli pehlivanları da güre· lunabilirler. Hatta bu iktidar sa. dafeai hukuk cemiyetinin temadi· 

-~, G~unı e Verilen bir vetleri koydu. nü , Sakarya ve Dumlu pınarda ıeceklerdir . bipleri şahsi menfaatlerini , müs· si olduğunu bir kerre daha habr· 
~4, 1, ~~~'•1ı~~tea vergile· Uoplu bir halde giden balkı, da en güclü ve en sarsılmaz bir Çoban Mehmet ve hüyUk tevlilerin ıiyasi emelleriyle tevhit lattı ; eski günleri canlandırdı • 
\.'~ ~ltillllea· ~Utenasip dağıtmak istiyen polisle halk ara· ioanç kurağı yaptı . » Dedi ve Mustafa yeni otcld~ misafir edil- edebilirler. Millet yoksulluk için-

1 

" ... Bugünkü kongremizin iı· 
'" . 'tli1 t 

1 •stenmişti. sında hafif bir iki çarpışma ol· C. H . partisinin kua bir tarihçe- mişlerdir . de , zaruret içinde harap vebitap lerine ba§larken Sivas umumi 
~:tin i:~~fı;dan red mu§ ise de halk yolundan dön sini yapta . Ve sözlerini şöyle hi· İkinci kar~ılaıma Pazar güoll dil§mUş olabilir · kongresini yad etmekten maksa · 

~· •liQte, ~~I emiye- memiş ~·e yü~e ~om~erlik daire- tirdi : .. . . olacaktır . Halkımızın bu fırsatı Ey Türk istikbalinin ~vl.i~ı 1 dım ·, onun ~·~kamızca inkılibı-
... k bunu - Gerisi dordııncıı flr/11'/e _ " Turk yurdu bır ınıao vil· kaçırmıyacaklarını umuyoruz . İşte bu ahval ve ıaraıı ıçıode - Gerisi ııçwıcü flrtlkle -

llkşa•n Mete piyesi Asri sinemada 20130 da oynanacak 



t ırtlk 2 Tflrk Sözft 
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1 
... jıl!Y!!!!!!!!!!!!~~~~~-::-'a"' 

- Birinci flriikten artan - 9' ı 8000 Yahudi muh~a ~ 
Geç~~r~ D&~~ Bol~iye ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-·~~~ AJ· •- lik ~ -~ Jete fiJ'Bt .liOnlıoJu nzifrei11i 11n '' 'gi}e \e inına c'ayuıan di- ı aomter .. ti• 11 

1_. • 1. 1. b" b b 1.w meclisi toplanarak kasabanın imarı D •• Gö I I eyUila kadmr altt ay .. •.u .~ veren rubu partinin bu yolda~ı sıp ID 1 ır era er ıgi ÜslÜD sayı h . J V J un gece çemen er yay aya Jlll'"' 
ususunu gö. iıştü er . e mem e· hudi amelenin FılııU 

"" • düşüncesini pek iyi belirti- yoruz · ketin ilerisi için çok verimli ka. gidiyorlar · ~ 
Parti çalışmalarımızda hakiki sine muvafakat ettı • V 

yor . . ··1c • 1 d ·ı . d k l rarlar kabul ettiler. Bu kararJar- Mete piyesi muvaffakl- Bunlar 5435 erkek •• 
Öte tuafta dr.vletın o onomı· an amın a en ı rrı emo rısi yo . dan en mühimi su meselesidir. Ka· ı Kı§lıklartnda bulunan ıöçe· k b p.ı. 

de Yapıcılık vazifesini ve kural- lardaa yürüyoruz . yetle temsil edildi l dın ye 400 çocu e ,.,,,. 
b S sabaya Amanos dağlarından çıkan menler ııcaklaran baılam1Sı üzeri- J d" 8 ular mobı wı maeı i•lemeıi korunan aer e&t eçimlerde namzedler halkı --. me e ır . u ~rle ':" 

" k b d J eyi bir su girer. Terkip itibarile ne yaylalara göç etmeie baıla· d t • }arak gel L...t' ıanayiin taozim ve müra a e e İ · . temsi eden parti kurumlarıoıa Halkevimizio temsil komite e namesı • . • ...... 
Çukurova mıntakasında eşsiz olan . mışlardır . çak girecek Yabadıl• , -cilik vazifesini geniıletiyoruz · üyeleri arasındaki yoklamalarla ıı sanatkar lan taraf ındaa aylar- et 

.b. h ı· t 'l' bu su' kaynağından itibaren kasa- d b . M . . l 1 k Z"ıya Pacta "ıht"ıfal"ı cindedir . Yalmz ziyaı~ o Ulusal saoayilr"şme gı ı yüce e ır ı ıyor . an erı ete pıyesı ıızır anm · y l , 
bir amaçla ön verı en ış er ara· er ya yur un er tara ın x ·ı . l H l d h f baya kadar üstü açık alelAde bark ta ı·dı' . Dekorlar ı·çı·n hı'ç bı"f fe· yabat namile gelip k•. ~lı'P 
8ında serbest ticare hıralulan yön da binlerce parti kongreleri ku- lorla gelir. Akışından sürükledi&i dakarhktan çekiliamemişti . Ya- 17 Mayıs 935 günü Ziya Paşa- ve bayram ibtifaUerıoe 

bir takım maddeleri <le yüklü 1 d · d · ı I d b akadır normal kazanç dışında istismara ruluyor · pılan emr:klerin ve gayretlerin aıa ölümünün yı önümü iır . an ar a •:ı • t;.:;J,: 
olduğundan kaynağındaki evsafı b 0 Hlk · d h' 'h ·f ı - l mle11ı~c 

Yazamaz . D.ş t icaret en örıemli Kongrelerde her yerin k<.ınJi oşa gitmemesi içia şehrimizin gün evın e ır ı tı a ya· Mazarlk muE> e . ~,.JI 
. kısmen kay heder. k d I kt B d . et r...t. Llı uluaal itler arasında ;yer ılıcak. ihtıyaçlarile birlikte yurdun genel ço değerli sanatkarları ellerin en pı aca lr. una aır program Bir Yahudi bey ı ~ ... r 

. 1 . . . ö Bu yüzden Dörtyol halkının ço 1 • • 1 d. hazır lan maktadır . C b ra ~ ~ ,.JL t11 . ış erı ıçın ne sürülen bir çok di. 1 . . . .. ge en gayreti esırgememı§ er ı . vakya Reisi um u ~,ır 
ğunda kum hasta ığı tesırını goste kat 

tJrüoiimüzü alanın ürününü lekler üstüne münakaşalar yapı- 1 d " Dün akAım , saat 20,30 dı O it milıtamere tesisine ,,, 
rir. Dörtyolun çalışken be e tye )" üze ma b r,. dl alacağız . yeni programda her Jıyor . çeviricileri memleketin bu mühim Mete piyteıoin Asri Sinemada Bu heyetib bunu te ~ ,..ı 

çeıit çılışmılar için kredi işleri· Bütün bu konuşmalaran süzül . derdini hissederek bu suyu kay. temeil edileceğioi duyanl1r , ~r Dünkü sayımızan ikinci sayfası- ğioi zannettiler . Hık~~-~ 
ne önemli yer vermişiz . Yurdda· müş ve kıslatılrnıA sonucuları oto- b b 1 k~nden gi•eye mürıc"at ederek nıo altıncı sütuounda ( Kuruo ) bu da bir Yahudi pr~~ı·. 
ıın ökoaomik alandaki teşeb riteJere sunularak parti hükt1me . I h k biletlerinı· Rlmıalardı . Bütiln Io· gazetesi yazılacakken Mürettip dır ki baıkaları be9• • 

~ nağından itibaren eton oru ar :ı b~ JJı 
dahilinde getirip kapa ı ona ar · :ı at ...ıf 

büıleri kolaylıştuıcı bir tesir tinin çalışmalarında ttsir yapıyor. larla memlekete dağıtmağa karar calar , balkonlar , koltuklar dol- yanhıı olarak kurum çıkmış lerini takviyeye 111 aJI ~ r 
yapacaktır . Emlak kredisinin Yarın açılacak parti kurultayına verdiler. Karar arkasından, Seyhan muştu . Oturulacak biç bir yer olduğundan bağış dileyerek dü yet Çekoslavayı bun 
şimdiki dır vasıtalarıot, oturacak eski dileklerin sonu~larile be- .. kalmamııtı • üeltiyoruz • toplamagw a gitti · .il: \' vilAyetine belediyeden hususı me· JI,, fi' 
ev yaptıracaklara ı hasrettirici ye· raber bütün yurdun yeni di- mor göndMilerck horu kalıplara do Mete piyeei ' Adanamızın çok k Mühim asarı aıw 
111 

•oktai nazar gelir ıetiren ya. feklerini getiren geniş dosyalar getirtilmiştir. Bu hayarlı işin biran değerli amatör eanakirlarını ku. Parmağını ma ineye İagiliz ve A• 
pdara sahip rantiye bir Bınıf1D tü· sunulac'lktır. Bü\ün bun~r kurul- evvel yapılış tarzına geçilmiı ol catıaa almıı olan Halkevi temıil kaptırmış )eri be1etleri Hı,ı. 
remeai ferine yerlqmiı ve JUVa- tayda bakanların birleşip çalışma- ması halka karardan daha çok se- komiteeinia gençleri tarafından tahaccür etmlt 12 
laıamıı yurddaıların üıtün bulma· larile incelenip konuşulacaktar. 1 1 d Ziraat menıucat falırikaeında B ı do 

vindirmiştir. muyaffakıyetle temsi o ua u • buldular . un ar •m ulabr • Yeni istekler yerine getirilme p· 1 1 1 h amele Abdullah oğlu lımlil dik- nisbetle (Kermel baft 
Ote taraftan köylüyü toprak imkAnlarile karşılaştırılarak ku. Elektrik işi : ıyeste ' 0 • an arın emen kaıeizlik neticeıi olarak sol elinin ok kidir • 

.. laih• b. u· · 1 k b 1 k G hepıi ba güzel eıeri yııattılar şeltadet pıırma&ını kıptırmlL 8U- cemcemP. ç eı ı yapmayı . ır par prensı- ru tay ararana ağ anaca tar . e Dörtyolun su itleri nazama ~ • "'ürkiye "ahudll 
LJ la -•- 1 Lla bil d ve canlınd1rdılar ve ıiddetli bir ~ , ı, • o r11a • m•• tiİll yurbdaı· çen ört yılın parti çalışmalarında konduktan sonra belediyeye düşen retile yaralanmıştır. Yaralı tedavi 

1 llrı keadilerl•ia olaa ilke üetiln- olduğu gibi bu seftJrki kurultay mühim bir iş de kasabanın aydın- surette alkıılandılar . edilmek üzne Memleket haatane- y ahudi gazete 
&le badi mali olaa toprak· kararlarının da ta\bı·L alamna gir- 1 1 1 Yirmi iki aıır 8oce eıiae rast 11·ne LaJdarılmıştar . kiye Yabadileri .. Rtı ması meselesidir. Dağ Csart a· .. • d 
larda -rd içia ve kendileri irin meıi ııkı ııkı kovalanacalttar. Bu ıelinmeı bir imparatorluk yara· port almak içı• ı- - rından oldukça eh~tnmiyetli bir E · ·ı hl t · t ~h-• , wapr onurlu, varlıklı bir sistem ile Türkiyede halkan iJareye taa bu Türk kahramanı Metenin çok vıne sı a a taarruz e mış liyetll müracaat • 
.- .- ı meyil derecesi ile şehre akıp relen y 
kide laali•e gelirm11k iıti1oruz • teıiri yalnız aecim•Jrde rey vermekle 1 k • . 'Ik k d canla bir ıarette oynanmaıı i ıe lar İıpaa1ad•• 

su, mem e ete gırdiğı ı no ta a Sü' I "l M t fı dı d 
Banlar yurddaılana ıealiji kalmıyor • Eğemenli~n kayna""ı ı lenlerin , temsili ıeyrcdenlerln eyman °e u uı tl a 0 n a rucana aadınyor.:... 

e· " sekiz dokuz ffi9tre gibi bir çajt •· birisi Yunuı adanda birisinin evine ı bl
1

-acmcla partiain vatancı, uluıcu, olan ulus yığını parti makanizma- yanla dökülür. Su yolları , verilen kalplerinde ıilinmez izler bırak- hıciret dairee T 
.Uıci, mülkiyetci vasaflarıaı daha sının iılemeai yolundan devlet ida. karar mucibince düzene konulduğu ta • silahla taarruz ettiğini iddia etti- kiti Hymqtır. ~. 
apdıklabeliıtea 1eni ve ile. resine araaaz bir surette iştirAk takttirde bu suyun hızı bir kaç DflD akpm 0 mubteıem de· ğinden tahkikata baı1anmııtır. hudileri• dlrtle i 
ri dü ... lt ve it yollarımızdır • etmiı oluyor. Geçen yılların gör- misli artar. Bu suretle yalnız ka- korları, o ıüzel temaili görme- Arkadaşının parastnı çalmış Fırka he,etl 

Ktlltflr itlerimizde ökoaomik gOsü yurddıtlara müşterek bir saba merkezini değil, bütün civar yenlere bu akttım tekrar ediltce· keı ve möllkat ttıı•~,.,._;.... 
ılaaiz plll kawrayıcı bir pllna halk terbiyesi vermenin faydasını köyleri de aydınlatmak kudretini li•i baper wermek ıaretile ıe•k Sabri oğlu Dıırmuş odmJa bi ve mali ifleri•1 ....... '*'*' premlbi olacak. ·ve gerelini göe\ermiftir. kazanır. Belediyemiz himmet eder dayayoraz • risi bir evde beraber bulundukları ıaldlr • Bu 111"~..., 

Okulada ve meslekte t9k tek d b h ı · · d ha daba kayyetle 
e u ayır ı •tı e ıınrsa o Halkevlndeki kon- Mustafa oğlu Sabrinin evd" bulun-yetiımenin uluı taliinin dolura- zaman Oörty<'l Türkiyenin yalnız 

ca""ı ~eıitli güclüklerı' gu" venle kar . 1 ki fara n s madığı bir ıırada buvulundao pa-
& W' bir lavanta memleketi o mı a kal . 1. 

'
ılamak ve yenmek için yeter bir rasını çalmıt ve Sabrinin eV<l ge ıp 

maz, ayni zamanda bir pırlantaıı d k k 
güç yapacağma kani değiliz . Bir da olur • Dün akıam oaat 19,30 da bal. de parasını iıtemeıin en .zara 
ulusun her zorluğuna göğüı vere- kevinde Erkek Lisesi direktoru boğazını da sakmak surt'ltile tehdi-
cek bir olgunluğa eri§meai için Dörtyol Belediyesinde Cevdet Barlay tarafından C. H. datta bulunduğundan yı .kıılan-
kluik terbiyeden baıka yığına kararlar partiaiDin tarihçesi ve 1apbkları: 
devamlı ve yeni Türkiyenin ileri iıler hakkında çok sBzel bir koa-

mltır . 

giditioe uyar bir halk terbiyesi D6rtyol Belediye Mecliei ge feranı verilmiıtir . 
vermeyi çok gerekli buluyoruz. çen aJ içinde ıalvar, peçe ve çar- Mekteplerde kon- Polis kurumları kanunu 

proJesl Bunun için Halkevleri halk kürsü- pfın kaldırılmaııaı karar altına 
leri halk hatipleri kurumlarını alau1t1 . Bu kanrın mfiddeti feranslar 
kuvvetlendireceği bu yollar be- bir Bıziraada bib1or • Gİlvendik itleri geael direk

t&rlüpnce hazırlanmakta olan po· 
liı kuramları kaaaa projeainia ba · 
zırht- bitmiftir • 

rinde aoılaoak çalıımalar araeında Dörtyolda geaç neall daha bu 
uluıun kültür ve ılyaıa terbiye1i karardan çok •••el bir kı1met ve 
için değerli 18yJıiımız radyoyu mesiyeti olmıyan ıılvar, peçe ve 
teknikoe kavvetli kullanmayı ko çarıafı ıtmııtı • Karar1n iliaın· 
lay ve e'll ucuz duruma getireceğiı. daa eoora da bir çok lsimıeJ_,r 

Yeni proğramın gösterdiği bu medeni kıyafetlerini iktiıab et. 
gidiş içinde yJğın ıerbiyeıinin özü mitlerdir • 
olara Türk genoliğinin yetiıtiril · Gönlll iıterki bir cebir ve taz-
meai bir önemli yer alıyor.Gençlik yika ihtiyaç kalmadan her ferd 
ııralı Ta saygılı bir disiplin içinde kendi kendine bu köhne ıtıyafet 
ıek41ını kullanacak teıebbüs al · ıekliadea kendini kurtar1tn • 
mağa karar verme vasıflarmı beı· Yirminci aıno giyinme ıek-
liyecek inkılAba ve bunun istiklal liae yakııa11yan ıılvar , peçe ve 
ıar\larile yurdu korumayı üstün çarıafta hemen dfioyanıa her ta 
ödev 1&yacak duygularla teıkilAt- rafında hiç:blr kimıe bir kıymet 
landırılacaktır. •e . meaiyet görememiftir . Ba 

Bu kurumun geniılemttsf ya- köhne k11ıfet ıeldine hail udık 
nında ve onunls beraber beden kalmak demek, Aleme güllnç ol-
terbiyesinin bütön gençliğe mal maktan baıka bir ıey olmı,acagı 
edılaıeai it i kovalanacaktar . Bu ıibi , hük6mtt zora ile mede•i 
aöılerimle parti kurultayının açılıt kıyafete girmek te en bü1tlk bir 
gününü karıtlarlun dinleyicilere a1ıp olıcaktır • 

a prenlipler lserinde geomifl 'YI Bemıerilerlmia ba iti keneli 
.. leoeti birbirine ~ bir fakir .... leri•e llenimalyeıek •61.e 
Ôlfl Jlpmıyı ~ineli• • lhmua ..,._._ aald qaeaklanadaa emi 
tola •ha styıde ~ pri>ln• * . 
prc;p.w ....... e&tifmelte ... 

.......... aoklalan iW6ncle dur- •-----------

... • 4oldrinlerle ........ .... bi-
a.u fi• ..,..,... la. biri sim as Ye orijiliet yolnauda daha 

•111 ....... ....... • wa1'1y gicll ve daha ahenkli 7lriyeeek 
ı~ tilt;lli ve n,li oal•ı••- 1aıda• partiye m.m11 .{>OttD oo
larih IOlt ,._.. ._..litll . h oUI,n hirMrten.. deha Mı haf· 
pklla ~ha a,tliaLk ,.,_ lanacaktar. Yeni protr .. ha ha
da•asu her blkımdlii ._ ileri 1atb, M_rcah ilde J6r6Jeari 
•• daha 8atiia J• f*lli t .. alila J11laaaa 1.aoa1ara 81· 
... .,. gidea 7ollan8mi ...._ mak ada •• OD11111 ...._ ~ 

._.,.. • Parti ~ -~. 

Dla b8tBn ilk ve orta okul
larda birinci derste C. H. par· 
tiılnln d&rdüacü bllytik karul
t•1ınıa toplanması münasebetile 
konferanılar verilmiı ve bu ku· 
rumun taribçeıi , bıprdıjı büyllk 
itler anlatdmııtır • 

Ynznklerini çalmış 

Danaöı Haıan kızı Kıymet onar 
lira deterinde üç altın ytiıüğönün 
İzmirli Ali Rıza oğlu Sıddık tara
fından çabndağ1D1 tikAye\ etmesi 
üzerine Sıddık yakalanmıı ve tah
kikata baılanmıttır . 

Ruam mUcadelesl 
devam ediyor 

Baytar mldürllpnce ruam 
m&cadelellia• clevam olanmekta · 
dar • 

Proje saıden geçit ilmek lıe 
re ba günlerde bakanlık makamı
na verilecektir • 

Gllvenlik itleri ıenel direk· 
t6rlüğl 935 fiaaoı rılı içinde 1e

aidea bir takım vilayetlerde atb 
poliL• kurumları J•pacakbr • 

Balkan olimplyad ko
mitesi baokanhğı 

Balkan olimpiyad oyular1 ko
mitesi beıkanlığına Türkiye idman 

birlikleri genel merkezince güm · 
rük ve tekitler bakanı Ali Rlol 
Tarhan ıeçilmlıtir. Komitenin di

ğer üyelerini uçmek hakkı komite 
baıkanı Alı RtnA. Tarhana veril • 
mittir . 

Mete 
• 

Bu •lc .. m saat ao.ao da 

Asrı litiemacla &emıil edilecektir. 

• • • •• eden 1 J ... , one amız 

aeat dörltenl8b 
n4en bilette nlzl • 

Slıara kUOIU bii 
Kahve t,5 karut 
Plriaç 2 Milllll 
Buiday 5: 

Otomobiller!_, 
40 llÜİ81 (Y.,.. 

mobil ve kalllro9" 
20:~-
50: Yedek 
25: Çocak 



Dayaklar 
Profesör Pikar Uşakta ba-y-ra_m __ , 

ı-..1tJlllmı.ı ---- hazırhkları 
ll~lten Cumur rei

••fından kabul 
8dildi. 

lı'lo -.H u 

fll~r'' 9 ( A.A ) - Profe . ı 
'' "'.t 11,41 : Ceisicumu

t~'lllİftir • Profeaöre 
,~alıenkınıp ile politek

b tc uJusal mDdafaa 
' · tef ~"• tübesinin bir mü . 

PrOf,...'••t etuıekte idi 
.....,r a-ı · · llıld 1 eden ıonra bava 

'•. -·· &rQ General Rayski 
~k llllldıfaa11 ctmiyetinin 

"rtteı llıı miralay Muniuıko 
~ CJleıniıtir • 

sr ''•cilerimiz 
fıı Sotyada 

Sor,,: 9-. -
~i\.1! • ( A.A ) - Buliar 

Uşak : 9 (A.A> - C. H. ptr 
tisinin döıdüocü kurultayı içio 
şenlik hazırlıkları yapılmııtır . 

Uşak : 9 ( A. A ) - Şeh
Şehir şimdiden donanmıştır . 

Bir çok yerlere Büyük Önderin 
ıi>ylevini dinlemek için radyolar 
konmuştur • 
rimizde bir atlı son spor ku· 
lübü kurmuştur . Kulübe 20 
bay ve bayan üye yazılmıştır . 

Uşak muhtarları bir 
tayyare ahyorlar 

Uşak ; 9 (A.A)- Uıağın muh· 
tarları mubtırlar tayyuresi teber· 
ruuna iştirake karar verdiler. 

Habeşlstanda silih 
kaçakçllı(jı 

• 4ı~ ··'lltıyor : ~ Roma : 9 (A.A) - Habeşistana 
~'?~•ki.tetkik seyahatin. silah verilmeı-i işinden bıbıeden 
~ 16 ;r1ı r•zetecileri bu su bıkanhğının oıganı yazıyor : 
. dir a tayyare il Sofyaya Adenden gelen logiliz ve Mı 
'-thr' Gaıeteciler Bojo sır gazeteleri tarafından doğru 

~-dft'~e llleydanında Bulgar oldukları s6ylenilen haberlere gö-
L~ L tonı Nuimof Bul· re transit halinde bu ıenenio ilk 
ı'let ıııı:.,.. ' 8-J Olu bııkını Banefi üç ayında Habefistana gönderi-

'" if' . ~!~r gazeteleri mümea len sıvaş malzemesi tahminen 60 
~ a.,, 811 karşılanmışlar· toa kadardır . 
tJlı .ı"'tat•tkad 

1 
Fakat teı:nin olunduğuna göre 

.,,.- ' ~ l&rk 81 arının daveti binlerce ton ıilih ve mühimmat 
\ ... t ~ l•zetecileri Sofya- bııka eşya gibi ambalaj edilerek 

tİt ~teQ~~•yı kabul etmiı- Hıbrşistaaa göaderilmiıtir . 
~rlı ~De Bulgar mıt· Bu savaş malzemesi İspanya, 

l~"•ti iu tarafındın bir lıveç ve Almanyadan cenubi Ame-
~~iy, ::r.i1?1it ve bu ziya· rikaya gönderilecek diye bazı ka
.~ er~i çııı Şevki Berker çakcılar tarafından satın ahnmı§ 
...,,~lör~ı .ve Sofya gaze • fakat yolda gerek gidrctği yer 
it erı hazır bulun- \ v~ g.erek ım hılajları deği§tiril -

mıştır • 

(TflrkS3zft) 

Partimizin dördüncü Kurultayı 
--~--------··---------~--

- Birici firtikten artan -

kımdan anlımile, bir siyasal par
tiye lüzum göstermez. Çünkü Tür 
kiyede millet sınıflara ayrılmış 
değildir. 

Türkiyede geniı servet, geniş ı 
arazi sahipleri, halkı istismar e
den imtiyazlı bir sınıf yoktur . 

Ne ezilen vardır, ne de rzen . 
Herkesin meofaatı baıkasmın 

menfaatı ile birJtşiktir . Ve Bu 
nun içindir ki Türk ulusunu sınıf· 
lara ayırmak imkaoıızdır . 

Fakat Atıtürkün dediği gibi 
halka siyasi tnbiye verecek bir 

mektep şeklinde bi(partiye lüzum 
vardır . 

Büyük öaderimiı. Atf!türk yap· 
tığı bütün büyük işler de olduğu 
gibi Cumuriyet halk partisini ku
rarken de uluaa danıştl . Yurdda 
bir çok i'ezintiler yıptı· Her git
tiği yerde bir parti kurmak fikri
ni ortaya koydu ve bununla ulu ~ 
su üzerindtki tesirlerini tetkik 
etti . 

AtatOrkUn umumi konuşma· 

31arda vardığı sonunc bir parti 
teıkilini lüzumlu gösteriyordu. 
Bunun içindir ki Atatürk Cumhu· 
riyet Halk partiıi.kelimesiain asıl 
aolımiyle bu siyıRi halk terbiyesi 
müessesesini kudretini Cumburi· 
yet halk partisi bütün Türk ulu. 
sunu çevresini iyice almak üzere 
kurulan bir kurumdur . Gizli 
emellerinden kötü politika dü· 
şüacelerinin yer bulmadığı bu 
kurum nasıl ulusun tasvibij·le ku
rulmuşsa ayai ıekilde milletin 
itimadını kazanarak , kazandığı 
itimada layık olduiuau yaptığı 

Jşlerle g6ıtererek yürüyor . 

Çok değerli ve Türk ulusu için 
çok bayati ehemmiyette 6 esas 
üzerine kurulan Cumhuriyet Hılk 

partiıi, kuruluşuodan günümüze 
kadar proğramına sadık kalmı§tır. 

Milli kültür , ökonomi , siya· 
sal bakımından !Ayık olduğu çok 
yüksek yere çıkarak içten atıldığı 
her sevıştan şanlı bir zaferle çak
mııtır . Bunun en canlı örneği 
inkılap TOrkiyesi , Atatürk Tilr· 
kiyesidir . Çok yOksek emellerle 
hazırlanan parti proğramıaın her 
gün yeni bir kısmı yurdda meyve 
veriyor. 

Bir taraftan topraklarımızi 
ekerken , çifçiler için kredi koo · 
peratifleri kurarken bir taraftan 
da yurdu fabrika bacalariyle süs
lüyoruz . 

Tür~iyoyi demir ağlarla ören 
demiryolu siyasası milli Türk sa
nayiinin zaferini doğuruyor. Sivas 
kongresile siyasal hürriyetini ka
zanan Türk milleti urtık ökonomik 
hürriyetini de kazanmış oluyor. 
Cumhuriyet halk partisinin proğ. 
rammdaki esaslardan birisi de mil
leti kültür bakımından :yükselt . 
mektir . 

Bugün millet mektepleri , Hal
kevleri gibi yeni kültür kaynakla· 
rrnın yanında liselerin , üniversite· 
nin ıslahı bu işe ne kadar önem 
verildiğin! gösteriyor. 

Yüksek kültürlü yurddaşların 

birleşmesinden değan bir millet 
dünya durdukça yaş.ır. 

Türk milletini bo kültüre ktl
vuşturan, kavuşturmak yollarında 

yorulmadan savaşan yine Cumhu
riyet hulk yarışıdır. 

Hor şeyden evvel , her bakım
dan halkçı olan, ismini hile halktan 
alan Cumhuriyet halk paı tisi her 
attığı adımda milletin sesini din
liyor . 

Alkışı ve yaşatan başka bir ses 
duyulmıyordu . Bu sesten aldığı 
haberle ve bu adımlarile ilerileyor 

~t§ı Osmanlıcadan Türkçeye karşılıklar kılavuzu 
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~"-ct f ı - (Fr.) Subs 

tt ...._ •
0 

Ond 
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'~ 8u )'Yazıda bir asliyet 

l ~1!~ - ~ııda bir özgün· 
~t."'llı c 0 reınarque de 
~ ~ et •rticle • 

(l- -t ....._~Zati - Özel 
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-._ ıçtlle 

':"- e· l <-• ıçnıek 
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taı ( Sayıeıi .. 1 ) ı.ı0 • ıoy eı · 

4)t 't •trrı 11~0A •nlam111a) -._,le ' ( münıkaıa 
• Çı tııına '-

• lbtıh it 

•vıre - Konu· 
.. (Lt 

Ubabaıı) - Ay 

Muhabere - Haberle§me, ya· 
zııma 

Müzakere - Görüıme, gör üıü 
Müzakere - Belletim ( okula 

terimi) 
Müzakereci - Belleıici 
Müzekkere - Asbitik 

Taıtii efklr - Oyla•ma 
Tezekkür etmek - Görüımck 
Tezkere (Tahrirat) - Bitik 
Haebeliktiza ( Bak : İktiza) -

Lüzunıundan dolıyı 

Hasebiyle - Dolayı, atürü 

Öroek : Böyle olmak haeebiy· 
le - Böyle olmaktan ötürü, böyle 
olmak dolayısiyle 

Haseb ( Bak : Neııeb) 
Hased etmek ( Bak : Gıbta ) · 

- Kıskanmak, günülemek 

Öroek : 1 - Bana hased ede· 
Cf'ğine sen de bir baltaya sap olma· 
ğa çalı§ - Beni kıskanacağıoa sen 
de bir bahaya sap olmıığa çalış • 

2 - Haeed etmek , gıbta et· 
meğe benzemez - Günülemek İm· 
renweğe benzemez . 

Haaud (Bık : gıbtı) - Kıs · 
kanç, günücll 

Hasıl olmak, husul bulmak -
Olmılr, Üremek 

Hasılat - Ürüt 
H11ılatı safiye - Ôıürüt -

(Fr. ) Benefice net 

Hasılata gayri safiye - Ham 
ürüt 

lstibaal - Üretim - ( Fr.) 
Production 

Örnek : İktı1&di iıtihsal yo· 
lundaki terakki ıayaoı hayret bir 
derecededir - Ökonomik üretim yo· 
luodaki ilerleme taımığa değer bir 
derecededir. 

lstibıal etmek - Üretmek -
( Fr. ) Produire 

Mahsul - Ürün - (Fr.) Pro · 
duit 

Müstahsil - Üretmen -(Fr.) 
Pıoduc\eur 

Miltehassıl - Olma , ürüme, 
çıkan 

Hasım - Hasım (T. Kö.) (Hak 
yerinde bir birine karşınlık anla· 
mına) 

Ha11m - Düşman 
Husumet - Haaımhk. - (fr.) 

Adversite 
Husumet - Düımanlık 
Hasiı - Cimri, bayaiJ, ışığı 

Örnek : Hasis menfaatler -
Bayağı ( aşağı ) asığlar. 

Hi11et - Cimrilik 
Haslet ( Bak: Seciye) - Ira 
H11retmek - Hasretmek ( T. 

Ka.) 

Örnek : 1\lcsaiıini, yaloız ilme 
hasretmİ§tir - Ça lışmalarıoı, yaloız 
ilme hasretmiştir. 

Hasren - Hasrın 
Münhasıran - Salt 

Örnek : Münhasıran pederini 
çağırmış - Salt baba1ıoı çagırmı§ . 

inhisar (Monobol) - Tekit 
İnhisara almak ( Mooopolize 

etmek) - Tekitlemek 
Hısret, tahassür - Özlem 

Örnek : Hasret günlerini an· 
dım - Özlem günlerini andım . 

Huşunet - Sertlik, Katılık 

Örnek : H aşunct göstermeden 
iş yapttrmasrnı bilir - S<•rtlik gös· 
termeden iş yaptırmasını bilir . 

Haıiv_- Şişirme 
Haıiye - Çıkma 
Haşmet, ihtitım - Görkem 

Örnek - Haşmetli hir yürü· 
yüşü vardı - Görkemli bir yürüyü· 
şü vardı . 

Haıyrt - :Belin 

Örnek : Yıldırım düştüğü va· 
kit haşyet içinde kaldık - Yıldırım 
düştüğü vakit belin içinde kaldık . 

Tebaşi ( Bak : ihtiraz) - Sa· 
kanma 

Örnek : Ona söz söylemekten 
tehaşi ederim - Ooa söz söylemek· 
teo sakınırım . 

Mütchaıi (Bak : Muhteriz ) -
Sakmgan 

Hat - 1 - Çizgi, 2 - Yol , 
3 - Yazı, 4 - Hat (T. Kö.) 

Örnek : 1 - Kırmızı bir hat 
çekti - Kırmızı bir çizgi çekti • 

2 - Hututu hadidiye - De
mir yolları 

3 - Hattı mihi - Çivi yazısı 

Hattı hareket - Gidiş, tutum 
- (Fr. ) M~nieic d'agir, Iigae de 
conduite 

MOtebaısir olmak _ Özlemek Örnek : Hattı hareketini be· 
ıenmiyorum - Gidişini (tutumunu) 

Örnek : Mütehassir olduğum 
demler - Oaladiğim demler . 

İttiyak - Göresi 

Öroek : Günln geçtikçe size 
olan itıiyakım artmaktadar - Günler 
geçtikçe size olan gört"sim artmakta· 
dır. 

Müştak olmak - Göresimek 
Hasta - Hasta ( T. Kö. ) 

Hııak - Çöp, ıüprDntü 
Ha§ere - Böcek 
Haıia - Sert, Katı 

beğenmiyorum 

Hattı vasıl - Bıtdaç 
Hati - 1 - Yanlış, yanlışlık, 

2 - Yanılma, 3 - (Bak: kusur) 
- (Fr. ) Faute, erreur 

Örnek : 1 - Bu yazıda terti 
hatası (11ehvi ) var - Bu yazıda diz' 
yanlışı var. 

2 - Bu hattı hareketinizdeki 
hayayı anlıyor musunuz- Bu gidişi· 
oizdeki yanhşlrğı anlıyor musunuz? 

3- Hatayı adli- Tüzel yanıl· 
ma. 

Flrdt 3 
~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!l!l!B!!!!!l!!!!!!!l!!!!!!!!!m!!B ..... !!!!lıı ... 

Tarihi 'gece 

Asri sinemada 
Bugün akşam 

MiTi 
Tarihi büyük piyes 

Alsaray sinemasın 
Mevsimin sonu münasebetile fevkaHtde eserler sunmakta devam ediyor 

Bu akşam 

gene iki filim 
1-sarı pijamalı kadın 

Mümessilleri : Renata Müller-Jorj Aleksandr 
fevkaldde eğlenceli muzikli film 

.2-Tehlike adası 4 iincü son kısım 
ilaveten • • Paramunt journal 

Gelecek proöram : 

Karımı ben öldtlrdlm 
mümessili • • Nansi Karol 

Cuma günü:2 de 4,5 da Tehlike adası 4 üncü kısım Sarı pijamalı kadın 
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----------------------------------------------------
C. H. partisi nasıl doğdu? 

- Birinci firlikdcn arlan _ 

mızın tarihi bir hatırası olarak , I " Fırkamız mensuplannın bu 
mahfuz tutulmasında fayda gör 1 ıiiirı yükseldlkce , Fırkamızda 
düğümdendir . Millet için ve mil· tesanüt yüksek birlik. ve milli mef· 
letçe yapılan işlcria hatırasi her ki'ıreye hizmet kudreti inkiıaf 
türlü batanların üstünde tutul- eder , yükeelir . Birbirimizi ir .. d 
11 milli tarih mefhumunun kıyme ve halkı tenvir etmtkte yalnız 
tini takdir etmek mümkiln olamaz. fayda vardır . Bundan aslı zarar 

" Büyük milletimizin Fır · gelmez , fakat aksinden çok za. 
kamıza göstermekte olduğu alaka rar görüleceği tecrllbelerle ıabit· 
ve itimada kartı - ıyağa kal· tir . 
karak - en derin tazim v~ hür- Muhterem arkadaılar , büylk 
metle eğilir • ve oaa minnet ve kongre mesaisinin memleket ve 
§Üktanlarımızı sunaram . " dedi . milleıimiz için yeni aaadetler ha· 

Memleketin dört köıeıinden z1rlamasmı temenni etierim • ,, 
gelmiş olan dörtyUz murabbu AtıtürkOn bu ıöıleri dak:ika-
a1ağa kalkm11lar • milletio ma- larca alkışlınmııtır • Bundan ıon· 
nevt huzurunda eğilmiılerdir . Bu ra riyaset divanı seçimine geçilmig 
manzara hakikaten görülrcek ve Başvekil İsmet İnönU baıkınlığa, 
yaşanacak bir manzara idi. Millet katipliklere de Ruıeu Eıref ( Af. 
bıkimiyt-tioin önOnde tğiliş ne yonkarabisar ) 1 Ayni DoğaD 
canh bir levha teıldl ediyordu . ( Yozgat ) , Cevdet Kerim ( latan· 

A talürk sözlerini şöyle bilirdi: ı bul ) Hilmi ( Bilecik ) intihap 
" Arkadaşlar ; biz yüksek olunmuılardır • 

mefkureli büyük bir Fırka aileıi· Bu intihabı , Baıvekil lımet 
nin 

1 
birbirine samimi arkadaşlık· İnönlloüa kongreye verdiii izı-

la bağlı az asıyız . Müşterek mef. batı takip eylemiıtir . 
kiire ve karııhkli samimiyetin ica· Başvekil dört yıl zarfında da-
bı , birlıirimizi tenvir ve irtad hilde Ve hariçte baıarılın İ§leri 
edenk umumi heyeti en isabetli anlatmıı ve bir çok defalar sü-

yolda yürütmeldedir. - Lütfea firllği çeirinlz -
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Çoban Mehmet 
Ve bilylk Mastala Adaaadaları. 
Heyecanlı musabakaları görmek • • 10 Mayıs ıcın • 

Cuma ve 12 Mayıs pazar günleri Adana şehir 

stadyomuna koşunuz 

Saat 15 de 

Adana Borsası Muam~leleri 
PAMUK ve KOZA 

CİNSİ 
Kilo Fiyatı 

, 
• • • 
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Suriyede aşar 
kaldırılıyor 

En ız 1 En çoL. Satılan Mikdar 
ıı:. s. K. s. xu. - Birinci flrtikden arlan -

11..apımalı pamuk 41 · 

1_P""'ı,,.· y_as'-a-'p'-a_rl""a~s-c'....:·::....· --.ı-=::38,75 40 aioio önüne kadar giderek bu 
Piyasa temizi ,, 38 ı---------• · vaziyeti protesto etmiştir. 

1-ı~a~o~eiı-.:.....::'--''-----1·__:::::__: ___ 1-----~--------1 • * ... 
lene ll 42,50 Son güolerd~ Suriyede Kral 

ı-~ubı:ıe:::~:r:ı::::-:;'"'""----·1-----1-----1---------1 1 lığın iade edileceğine :dıir y~ni 
bia haber çıktı. Zaman zaman 

Beyaz 
Si"Y•h . 

.uran reli 
iane 
Yerli "Yemlik;; 

çıkan bu heberin doğruluguııa 

inanmak ğüçtür. ÇOnkil Suriye 
tahtı meselesi bundan evvel de 
bir çok defalar meydan almıı ve 
muhtelif zevat için mevzuu bahis 
olmuıtu. 

811 zevat şunlar idi: 
Merhum Kral Fey~al, biraderi 

t-....--=-...--...-,....-------.----..,------.---------i 1 Emir Ali, eski fııır Hidivi Ab 
Bujtday Kıbrıs , H bıs ılmi Paıa. 

" "Tohuınlulı:,, 

" 
" 

Ierli Meoıane Şimdiki namzet de Hic.z ve 
Nııcit Kralı İbni&Suud'uo oğlu ve 
Veliahdı Emir Suuttur . 

Arpa 
. l!"aıulya 
Yulaf 
ııelice 

Knı yemi 
Keten tohumu 
J:lakla 
Si sam 1 

.... Salih Efend'i -----.-----.....---------• 

-c.S İ -n·""'u,...z~lı:ı,--rm-a-' - :"------·1---1----------11 
Lw"' --"'s,,.:ım"'i,...t=.:::.:;.....::.. ______ ---1---------1 
l~C: •U• n :;! 1 _ Cumhuriyet ---·--------~ 

V atanilerio Krallığa taraftar 
ve "Büyük Arap tmparatorluğu" 
hülyasını güttükleri malumdur. 
Vataniler bu gaye için §İmdi en 
kuvvetli ve yarı müstakil bir 
Arap devleti olarak İbniasuudu 
görmektedirler. 

Hatta Vatani ricalin ıon Hi 
caı seyahati de - bütün tekzib 
!ere rağmen - bu iıle ilişiklidir. 
Mamafih Fransızların böyle bir 
şeye yaoaşacıkları şüphelidir. 

Gazetemizin 
Çinkografi atölye ve mücellithanesi 

Çinkografi işleri , damgalar ve lastik mühürler, her çeşit ka~•~ 
kartvizit ve mektup başlıkları ve bu kere genişlettiğimiz müceıııthl · 
de cilt işl&ri çok iyi ve ucuz olarak yapılır. 

Lastik ve çinko mühürler 7 5 kuruştur . Çinkögrafi, cilt 
ve diger bütün işler en aşağı fıyatla yapılır · 
Dışarıdan sipariş kabul edilir ve en kısa müddet içinde gönderilir. 

C. H. P. Seyhan vilayet başkan
lığından : 

C. H. Partisine ait Postan~ civarındaki Yeni Yıldız gazinosu ve üs
tündeki bina vıı biftiğindeki dükkdnlar; açık artırma suretile kiraya 
1erileoek\ir. Talip olanların 15-Mayıs-935 çarşamba günü saAt (16) 
da Cumhuriyet llalk Fırkasına gelmeleri ilAn olunur.5394 
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Seyhan Detterdarı~ın~•1,1ı ~ ~Q 
N~ - --.:;:-;;::;:::-:-"'"'-------1------1---------_j ı-- Dilz kırma " 

Alfa 
" 

Liverpul Telgrafian 
9 / 5 / 1935 

. . 

Kambiyo ve Para 
Suriye köyİ~İerinin en başlı 1 

derdleriıden biri de "iş ar. bela- ) 
sıdır. ~~ 

. 1 dan ° .V 
Vergı borç arın 29_.... ~f f 

. f • 0(ııoUP · Ol~ () 
zınece te evvız 'b ıesı ,J1 

. ·o ı e ııl' ~ 
gün mülkiyet\erı~ı zulıur ' i~ 
rer em\Aklere talıP 'lı p<'rf' oı'' ~ 

Sonlim Pene 

52 
17 

l'ılayıs Vadeli ı 6 
1--=''-----'--- ---..,6~-ı-= 

Temmuz Vaaeli 
Hazır 6 80 
Hint haz1r o. 5 75 
Nevyork 11 82 

rekli alkıılula karşılanmı~tır . 
Baınkil sözlerini şöyle bitir
miştir : 

"Büyük kongrenio muhterem 
azası; 

" Geçen kongreden beri baı
lıca icraatımız bunlardır. Cumhu
riyetci, mıllıyetci, halkçı, devletçi 
laik ve inkılapçı fırkamız ge
çen devr.de m6epet eserli ve 
muvaffakiyrtli olarak çalışmıştır. 
Bunu açık alınla ve itimadı nefa
le ifade "deriz .,, 

Slirekli ılkıelarla korşıluıan 
bu izahat kongre tarafından it
tif kla taavip olunmuıtur . 

Cumhuriyet halk partisinin 
üçüocli büyük kurultayıoda bu 
gün latbık edilmekte olan proğ· 
ram tesbit olunmuştur . Tfük 
ulusunu ülküıüne götürecek en 
emniyetli bir veaika değerinde 
dir , Proğram, bütün uluıun yük 
aelme yoluna çok açık bir auret· 
te göstermektedir . 

lı Bankasından alınmııtır. 

Liret 
1 

9 64 
Raytmark 1 97 
Fraok."Fransız,, 12 06 
Sterlin "lngili:ı,. 608 25 

Dolar "Amerikan,, 79 50 
Frank o.."lsvicre,, 

İkincisinde: Cumhuriyetçilik, 
milliyetcilik, hılkçılik, devletcilik, 
liıklık , inkılipcılık • 

Üçüncllıiinde : iktisadi siya· 
aet. 

Dördüncüıilude : mali siya
set . 

Beılncisinde : Milli talim ve 
terbiye siyaaeti . 

Altıncıaında : İçtimai bayat 
ve umumi sıhhat . 

Yedinciıinde: Dahili, adli, ha· 
rici siyuet . 

Sekizincisinde : Vatan müda 
faaaı. 

Dan balisolumıktad ır . 
Vat.o; "Türk milletinin eaki 

ve yüksek tarihi ve toprakları
nın derinlıklerinde mevcudiyet· 
lerini muhafaza eden eıerlerile 
yaıadığı bugünkü siyasi sınırla 
rımız içindeki yurddur . 

Vatan biç bir kıyt ve şart 

altında ayrılık kabul etmer. bir 
lıüldlir .,, Deye tırıf olunmakta
dır . 

Millet ; " Millet , dil, kültür 
C. H. Partisinin üçüncü bü

yük kurultayında kabul olunan 
pro&'ram aekiz kıaımılan ibaret 

tir • 
Birincisinde ntao, millet, dev-

ve mefkure birliği ile birbirine 
bağlı vatandaıl.rın teıkil ettiği 
bir siyaet ve içtim•I beyeltır .,, 
diyor • lelİD eıaı teıkilitı, amme huku · 

kil , -Soouvar-

936 da buğday fiatlerhıin ,_ 
en yüksek bulundağu bir zaman-
da maktu bir para vergiıine çev-
rilen bu aşar belası, buğday fiat· 
lerinin mütemadiyen düşerek o za 
mana oiıbetle dörtle bir nisbe
tine inmesine rağmen hali eski 
nisbet üzerinden tahsil edılmekte 
ve bu bal köylüyü çok perişan ve 
elim bir vaziyetle bulundurmak
tadır. 

Son üç senedenberi köylüler 
bu işar vergisini veremez bir ha· 
le gelmişler ve.hükumet tam hu 
man zamanı köylünün harmanla· 
rını haczetmek suretiyle bu ver
giyi t.bsil usulünü kabul etmiştir. 
Zavallı köylüler dokuz tırnağını 
toprağa yidirmek suretiyle mey
dana getirdiği mahsulünüıı böyle 
aşar vrrgiıi dıye hemen yarısın · 
dan fazlasının hükumetçe alıom .. ı 
kuşısıoda çok feci bir vaziyete 
düşmüştür. 

Öyle anlaııltyor ki hükumet, 
artık bu krunu vüstai vergiyi tah. 
ailden aciz kalacak ve köylülHin 
birgün ayaklanmasını gözöoüne 
alarak verğinin başka şekilden 
cibayetini düıüumliı ve bu huaus
ta tetkikat vapmak üzere biı ko 
misyon teşkil eylemiştir. 

Komisyon komşu memleket
lerdeki vergi usulleri hakkında 
tedkikat yapmakt.dır. 

Komisyonun, aşarın kaldıdı

rtlması için bir karar vereceği 
umulmaktadır. 

•• 
~akiki Grip~ - il4cını buldum 1 Birinci sınıf eczı cı Ce!Al Ergun 

beyın on iki senedenberi: yaptıgı ( Nevrozin ) Grip hastalığının ye
g4ne il4cıdır. Kalbe katiyen zararı yoktur. 

Baş , dit ve romatizma ve bel ağrılarını hemen.kesen Nevrozini her 
halde alınız. 537 16 

Sat/ık ev 
Dabağ oğlu ölü0Hijcı Ali kızı 

ölü Rabianın varislerine ait olup 
dahaghane mahallesindP üst beş 

oda bir mutbah sif.bir oda ve bü • 
yük koza mağazası bulunan ev sa
tılıktır . lstiyenlerin .. saothane ci 
varında KülAbi oğlu bay Ahmede 
müracaat edilmesi. 5400 1-3 

Muhterem müşteri -
lerime 

Telgrafhane köşesindeki kebapçı 
dükkanımı bu defa saathane civa. 
rında Acem hanı karşısındaki lo
kantaya naklettim. BuO'iinden iti-o 
haren hem kebap ve hem de ay· 
rıca meşhur aşçı uııtalarından M us
ta fa tarafından temiz yemekler de 
yapılacağını muhterem müşterile. 
rime illl.n ederim.5402 

Kebapçı Kerim Çavuş 

1-3 

_________ "'!!!!' __ '"""!' ________ __ 

Dişçi 1 
M. Nedim Yurtman 

Yeni Otel karşısında açtığım 
diş muayenehanemde saat 6 dan 
21 re kadar hasta kabul ettiğimi 
ve tedavi ve diş imali hususunda 
muhterem müşterilerime azami 
teshil4tı gösterdiğim gibi cuma 
günleri fukara İçin tedavi ve diş 
çekmek beleştir .5228 

16-30 

Tayyare şubesi başkanlığından: 
"Şııbe binasının üst kısmı ma· 

yıs ayının 11 inci cumartesi günii 
Saat 16 da artırma suretile kiraya 
verilscektir. Kiralamak istiyenlerio 
Tayyare şubesine g~lmeleri,,5376 
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