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GUNL ÜK GAZETE ADANA 

Atatürk Kurultay açılışmda dediler ki .. ,, __ , __________________________________ __ 

··· Bütün 
hazırlıklı 

I 

dünya gidişini göz 
uyanık bulunmak 

önünde tutarak dikkatli, 
lüzumuna kan1ğız .. ,, 

~--------··-----------
Ceçeo kurultaydın bugüne r 

kadar , kültürel ve soyıal alanda 
başardığımız işler , Tiirkiye Cu
muriyetinin uluS1l çehresini , ke. 
sin çizgilerile , ortıya çıkarmış

tır . Yeni harfleri , ulusal t1ribi, 
öz dıli , ar , ilimsel müzik ve ıek
nik kurumları ile , kadını erkeği 
her hıkta ~şit , modern Türk 
sosyetesi bu son yıllırın eseri. 
dir . 

Türk uluıu ancak varlığını d~ 
rin ve &1ğlım kültür sınırları ile 
çevreledikten sonradır ki , onun 
yüksek kapasitesi ve erdemi , 
uluslar arasıoda tanılır . Türk 
ulusunun doğunsal rengini veren 
bu drvrimlerdtn her biri , çok 
geniş tarihsel clevirluin övünebi
leceği büyük işlerden &1yılsa ye· 
ridir . Bütün bu işler , partimizin 
programını , özenle göz önünde 
tutarak başarıl.bilmiştir . 

Tüzel , sığlık sosyıl finans, 
ekonomi ve bayındırlık işlerimiz
de , hiç durmadııo aldiğımız ye
ni tedbirlerin iyi ve yerinde oldu
ğuna kanığ bulunuyoruz . 

Alcdenizi K.radeoize demirle 
bağladık . Anado'luda özel şir
ketler elindeki hütün yolları satın ı 
aldık ; İstanbul ve İzmir'd~ liman 
ve rıhtım itleri devlet eline geçti; 
Diyarbekir kıpısmdayız . Antıl · 

ya'ya , Erzurum'a kömür yurduna 
durmııdan gidiyoruz • 

Devlet Demiryolları . kurumu, 
bugün , kendi malımız olım be§ 
yüz milyon liralık bir iti çevir· 
mektedir . 

Geçen dört 'yılın başlıca işle
vi ekonomi alanında olmu§tUr • 
Bir çok ülkeler , acunsal buhran 
karşısında sarsılmış ve umut· 
suzluğa düşmüşken biz ,bu kap
ıal felaket önünde cuda irkilme· 
dik . Yurdun ekonomisini yeni 
bir düzene yönetlcmiş bulunu 
yoruz . Arsıulusal tecimi denkleş
tirerek , iç pazarı harekete geti 
rerek kendimizi korumağı başar· 
dık , Asıl önde tutduğumuz iş , 
geniş bir endüstri programını ger· 
çekleoştirmeye bışlamak olmuş 
tur . Bu program , tamamile g.-r. 
çekleştiği gün , şübht-siz yurdda· 
şan geçimi hi!solunacak derece
de geniıJiyecektir . 

Tarım ve endüstri hareketi· 
miz birbırini koll•yan tedbirler 
le yapılmaktadır . 

Maden ürünlerimiz , son za· 
1 

manlarda özel bir gelişim göster
di . Umudumuz odur ki , gele- ) 
cek kuıultay maden işlerile bera• 1 

her deniz ekonomisinde bugün 
almıakta olduğumuz tedbirlerin 
verimli sonularını dermiş olarak 
toplanacaktır . 

Görüyorsunuz ki arkıda,ıar ; 
yepyeni bir güdümlü ökonomi 
düzeni kurmakla uğraşıyoı uz • 
Partimizin ökonomik anlayışı; bu 
yöndeki programımızın, yurdun , 
ihtiyaçlarını karıılıyacak ve onu 
az zamanda ıeliımiye ve geniş 
liğe erdirecek en iyi program ol
duğunu a-östertcektir . Yeni . ö
ğütleriniz ve direktifleıioizle, ~e
oiden ilerleme v~ yükıclme ted 

Sayın arkıdaş(ar ; - Gerisi ikinci firtikte -

tlJnıuriyet halk partisi 
~ ~ ~G4 ~ Halk zelzelede sokak-

Fili pin adaları 

' I' to "'llrultayda, seçilen encümen· larda bulunuyor 

i,~ b '1>/aradr, dilek/er gözden geçirildi° Eotigo: ~:ı~; adaluı (A.A) 

r,.J "~ ehemmiyetli bir volkan indi· 

~::;~ ~~hakan kendi ödevine aid ~:;.~·~:~~!d~::i~~ir·i.ddrtli zelze· 

_,fi ~ eııit b•ı •ı • ) tt Evlerinden kıçan bir çok ai-,c, ~~~-t-. en 1 gı erı an a 1 leler otomobilterrle yatmaktı· 
,,~ .; lO (A· A) - C H Dilekler komisyonu da çalış· dırlar · s (\._ '\'1tıı) . • tıı { k ,~ ~115 C:u lıyı komisyonla masına saat 10 da başlıyarak baş· inau : Ameri a ] (A.A) -

1 ~'t ba ~· günü saat 10 kanlığı Mümtaz Okmen , rapor- İllinau ahaliıiadeo 1200 ki -
~'•a: ~tn 1şlardır . torluğa Hakkı Tarık Us , sckre- §İ açlık 11 ümayışcuı hükumet 

Mekteplerde imtihan 

Merk~zdeki ilk mektepler 
23 mayısta tatil edilecek. 

Merkez ve köylerde bulunan 
ilk mekteplerin imtihan ve tatil 
gllnleri vilayet ilk tedrisat meclisi 
tarafından tesbit edilmi~tir. 

Buna göre merkezdeki mek
tepler mayıs·n 23 üncü ve köy 
mektepleri mayısın 16 ıncı günleri 
tatil edilecektir. 

Brşinci sınıflarının imtihanları 
ise 18 mayısta başlayacak ve 25 
mayısta bitecetir. 

Bunuo için soo sıuıfların im 
ti hanlarını yapını~ üzere her ders 
grubu için muallimler arasından 
ikişer mümeyyiz seçilmiıtir. 

İmtihanları vıpılacak olan bu 
son sınıf talebelerinin yekunu 
altıyüze yakındır. 

Orta tahsil mekteplerine ge 
lince; kültür bakanlıgırı yeni tali 
mıtnameıiıae göre yuı ile yokla
ma imtihanlarına dünden itibaren 
bıştınmııtır. 

Bu imtihanlar 26 mayısta 
bitirilecektir. 

J.,ie son sınıf dersleri 16 mayısta 
kesilecek ve 21 mayısta liseyi bitir· 
me sözlü imtibaolarma başlana
caktır. 

Diğer sınıfların sözlü yolama· 
larma 10 haziranda' başlanacak 
ve 25 inde bitiıiltccktir. 

Lise son ıınıf oJgunlu\c imti· 
hanlarına 15 haziranda başlana 

cak ve 30 undı bitirilmiş ola
caktır. 

Muallim mekt~binde imtihan 
}ara 10 haziranda başlanacaktır. 

imtihan sualleri kültür bakan
lıi'ındao göod~rilecektir. --------·--------
Romanyahların ulusal 

bayramı 

Bükre§ 10 (A A) - 10 l\la. 
yıı ulusal baynmı hususi bir par
laklıklı teı'it edilmiştir . 

Skat 11 de kıtaıit Kralın önün· 
de rtsmi gttçit yapmışlardır . Hü
kumet erkanile Etçiler ve askeri 

ateşeler hususi tribünlerde ve Bal 
kan Antantı dı§ bakanları da Kra
lın locasında yer almı§lardır . 

300 binden fazla bılk kıtaatı 
şiddetle alkışlamıştır . 

Prens Nikola muhafız kıtaa· 

nın htşında V eliahd Mi hail de 
oldugu askeri mekteble geçmiş 
ve alkt~lanmıthr . 

Yüz kıdar tayyare bu sırada 
sahanın üzeriode uçmakta idi . 
Gece fener alayları vardır . Ve 
bütün meydanlarda muzika ça· 
lınmalıtadır , ~ C. J.t p 0ınisyonu baı· terliğe Akagüadüzü ıeçti ve ev- ııarayın" yürümüşlerdir . 

;~-,·~.Ankara idare kaf Umum Mfidür Vekili Baıb~ ------------~,~~·~------~------------~----~--~ 
tı"~, na ıfat Börekçi ' kanlık müst•şarı Kemil Gedele- c H t 1 d "' d ? 

'~aliııe li~~r Arık oğlu, cin ilgilcrdiradiren dilekleri üze- • • par İSİ naSi og U . 
'~1 tt )allık tıın ~ulahyı seç rinde ki izahlırını dinledi . 

~~elttiııj f-1'.~ıartı heıibları- İkinci oturmada ıağlık dilek-
~, 00Zden geçirmit lerine geçildi . ~aghk ve soysal 

~· 1
"telcküre değerli yardım Bakanı Dr. Hefik Saydam 

l"ııııı '~~'•rn her dilek üzerinde ayn ayrı iza-
'I~ 11 8•at 1 Ve nizamname hatlarda :buluodu . 
t,~b Şe O da toplanmış Bundan sonra tuze işlerinin 
• 't~totl1.ı~'ctıin Günal- görüıülmeıine g~çildi . 
!) 'etirJ· ... Perid Celal Bakan Şükrü Saraçoğlu di-
~ ~e i)~ ~i•oe Muhiddin lckler üzerindeki fikirlerini al-

tı G.. .•ı olarak prog· · 
t~ • "'trınd dıktan sonra konuşulan işler ıçin 
'-tı b ~ e Çalışmayı kuroltaya ıunulıcak noktalar tes-
• .. '~l '~er p bit olundu . Geç ~valnt tarım iş -
"tt '•ı h ' 0grıın ve tu· • 
"1,ı/~lı1~ •ıırJ, 011 .ktn par· leri üstündeki dileklerin konusul -
-...~l'iıı.· denccl . . mıııına başlandı . 
~~ 'il ··k erının si-
.. ,~ '~ıı d: Otıonıi gidişle · Komisyon 11 5 935 Cumar-

~,thlli ö tutulduğunu tesi 'günü de çalışmıya devam 
"'ı•t ııergel · d kt" a.. ~ ı, crı ıcbeh· e ece ır . 

7Gll • --------------·---------~~,, bu i~ahı r , 
l~t g ardan son- y k d 

N')G~ltır ~Çerek akşama arin i sayımız a 
t\1 1ls9 - - 1 11-..,, 35 Cumar Çoban Mehmet i e 

111
' dcunı ede mülakat 

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

------------·----------~~ -5-

Devletin eski teşkilatı " Türk ı 
millttinin idare şekli kuvvetler 
birliği( vahdeti kuvva)esasına müa ·' 
tenit olan bugiinkil devlet şekli 
mizdir. Bu şekilde , Büvük Mil · 
let Meclisi , millet nımına onun 
hakimiyet hakkını kullanır . Cu
mur ı eisi ve icra vekilleri heyet 1 
onun içinden çıkar . Hakimiyet 
birdir , kayıtsız , ıartslz milletin 
dir . Devlet teşekküllerinin en 
muvafıiı bu olduğona fırka kani· 
dir . ,, 

Amme bukukuua gelioce : Türk 
vatındaşlarıaa teolcilitı esasiye ka 

Yazan : Ömer Kemal Ağar 

nununun verdiği ferdi ve içtimai 
hürriyet , müsavat , m11uniyct, 
ve mülluyrt haklarını mabfuz bu· 
lundurmak fırkamızca ehemmi· 
yt:tli ~saslardındır . ., 

ıc Bir dereceli iotihabı tatbik 
etmek yüksek emellerimizdendir. 
Ancak vatandıtı , intihap edece· 
ğini tanıyabilecek vasıflar , fart· 
lar ve vasıtalarla mücehhez kıl
mak lazımdır . Bunun temini hu· 
ıusundaki mesainin matlup neti
ceyi vereceği güne kadar vatan-
daıı , yakından taındığı ve emni 

- Gerisi iiçiincl1 firtlkte -

••• Geçen yıl borçlarını kısmen 

veya tamamen ödemi§ olan pamuk 
müstahıillerine çapa parası olarak 

ziraat bankasmdan kefaleti müteıelsile 
ı il~ ikrazata baılanmııtır · 

ON iKiNCİ YIL - SAYI 3220 

Balkan -Antant. Konseyinde 

Titülesko yanında Bakanlar olduğu 
halde gazetecilere beyanatta bulundu 

~--------··---------~~ 
Ve müzakerelerin çok samimi duygularla 

yapılmakta olduğunu söyledi .. 
Biikreş: 10 (A A) - Saray

da Kral tarafından verilen öğle 
yemeğinde Balkan bakınları ve 
murabhaslarıyle Tilüleıko hazır 

bulunmuşlardır. 

Kral yemekten sonra üç ha· 
kanla görüşmüştür. Saat 16 da 
Y evtiç ve 16,30 da Maksimos Ti
tüleskoyu ziyaret etmişlerdir. 

.Buu<lan sonra üç bakan meç· 
bul askerin mtzarına merasimle 
çelenkler koymuşlaıdır. Kendi 
!erini orada mevki kumandanı 
karıılamış ve merasimde üç mt-m· 
leketin Bükre§teki elçileri \'e Ho
manya yüksek ş~hsiyeıleri hazır 

bulünmuştur. 

Yevtiçle Maksimos mütnaki · 
ben ayrı ayrı Titülcıkoyu ziyaret 
etmişlerdir. 

Saat 18 ile 21,30 arasında de
vam eden ilk celseden sonra Tı
tareıko ile Titüleıko üç baka- . 
na ziyaretlerioi iade etmiılerdir. 

Bükrrş: 10 (A.A) - Balkan 
Antantı Konseyinin ilk celsesi 
saat 18 de bışlamı§, saat 21,30 a 
kadar devam etmiştir. 

Celseden sonra Tıtülesko ya
nındı Tevfik Rüştü Aras. Yevtiç 
ve .Mıksimos hazır olduğo hılde 
kendisin:!en mshimat İstiyeo ga-

zeteciltr~ ıncak şunu söyliyebile· 
ceğini bildirmiştir: 

l\luhabbetkarane denilebile
cek derecede samimi bir temıyül 
içinde mesaimizin ruznamesini 
tesbit için noktai nazar teati el· 
tik. Bu mesaiden antantımızın 

daha ziyade kuvvetlenmiş olarak 
çıkacağından emin bulunuyoruz. 
Bu mesainin neticesi bir tebliğle 
neşrtdilecektir. 

Bükreş: 10 (A.A) - Dış i§· 
Jeri bakanlığında Titüleakonun 
oezdiode aktedileo celseye Çekoı· 

Jovakyanın Bükreş ~lçiei Sıpa da 
gdmi§lir. Bütüo bakanlar celse 
ıonuoda memnun görünüyorJard1. 

Konferansın yarın ak~am hi
tam bulması mümkündür. 

Söylendiğine göre Yevitç Bel
grada gidrcektir. 

Bülueş: 10 (A.A) - T. Rüş· 
tü Aras dün öğleden ıonra gide
rek deftere ismini yazchrmış, son
ra Titiileıko ile baıbakakan Ta
taresko kendieine karşılık ziya
rette bulunmuş ve Tıtülesko 
uzun müddet kendisiyle görüş· 
müş tür. 

T. Rüıtü Araa saat 20, 30 da 
dunğa giderek Yugoslav ve Yu
nan delegeıini karşılamıştır. 

--------..-.----------11!-.-------------------------------
Irak' da mecburi askerlik 

1936 yılı başlangıcıncla kanunun 
tatbik edilmesine başlanacaktır. 

Musul ile Basra arasında tayyare 
seferleri yapılacaktır • 

Bağdat : 5 (hususi) - (A) -
Bağdat da mecburi Askerlik ka
nuni çıkdığını yazmı~tım. Şimdi 
Aıker alma nizamnamtsi ikmal e
dilmiş ve Nüfus tahriri de yapılmış 
olduğundan T eoşrini evvelde kurl 
Çekilecek ve 1936 yılı Kanunusani 
iptidasında asker silah altına alı 
nacaktır . lık önce 18 - 20 ya
şında olanlar askere alınacaktır . 
Harbiye mektebi talebesi de artı 

rılacaktır • 
Ordunun her lürlfi levazımı 

takviye edilmekte ve bilh11sa ha
va kuvvetlerine ehemmiyet veril
mektedir. 

Öbür yandan sivil tayyareci· 
lik de teşvik edilmektedir . 

Musul ve Bureda tayyare pos
taları yapılacaktır . 

(B) - lrakdaki Asurilerin mem -
lcket dı§ına çıkarılması ikdam ce
miyetince kabul edilmiıti . Bun· 
!ardın bir kısmı Suriyeye gitmiştir. 

(C) - Yeni mebusan intihabı 
1935 Mayıs ıonuoda bethyacak· 

mının kontoratoıu ytnihniyor. Bir 
çoğunun istihdamından vazgeçili· 
yor . Yeni mukaveleler •üç yıllık· 

tır . 
( F )- Irak, Londradaki tica

ret koogruine iştirak edecektir • 

(G) - Devlet hastahanesine mü· 
ncaatlar çoğaldığından hastahane 
genişletilecektir . Ve yeni tabbi 
alit konacaktır . Bu yıl yal
nız zührevi hastalıklar için yüzhin 
dinar tahıisat konmuştur . 

(H>- Kral birinci Gazi timal 
şeyabatini bitirdi. Şimdi de Cenu · 
ba gidecektir. 

Irak Kralının Mr oğlu oldu. 
(ikiaci Fayıal) adıylP. V elidht ilin 
edildi . 

( 1 ) - Irak hükumeti Viyana
da toplanacak olan kalp akça mü· 
cadelcsi kongresine davet edilmiı
tir . 

( J ) - Irak baytarlık idaresi 
koyunh istif yaparak ( yiin)
l~rin iyileımePi içio teıebbüse gi
rişmiştir. Yünlerin iyileımeıi için 
bir iliç da buluumuştur . lrak'da 

tır · M oe milyon koyurı vardır . Ve Irak 
(D) - Demiıyolunun usula 

birinci derece yün utan memleve ba§k• yerlere uzadılma11 iıte· 

t ketlerdendir • niliyor . Bunun için önceden o· 
· · ı k l · ( K ) - lrak'ın Buut konıoloıu gıltere ıle yapı ma ta o •o dcmır· L d kl ·ı Abd"l . 
il Ü ake e.ı . ..,.·10 bı"tmes· b k olup on raya na adı en u azız yo ar m z r u ı e · I 

leniyor . Bu da iki aya kadar bi- Muzaffer Şamdan Bagda-
tecektir . da otomobille 10 saatta gitmiıtir. 

( E ) - Ir1k'da müstahdem Bu, Bağdıd - Şam yolu için bir 

Britanyalı memurlardan bir takı· - Gerisi riçı'incü flrtikle -



1-lrtik 2 

Metaksasm kralcılık partisi ı 
HUkiimet tar•fı gazetelerden (muhalrfel) partilerinin de böyle 

Katimerini, Metaksuın ''h~rleti~ \ düşündük~Hini ulamıktadır (ilavt 
Krılcılar ,, adı altında seçıme sıı · etmcktedır.) 
receiinin öğreniJmeıi üzerine bas· , Elen gö:tiyle Boğazlar me-
tığı bir yazıda dıyor ki : 1 selesi : 

"Bu duyum bizi çok üzdü · · llü~ tlınttd Pıoto gazeteıi,Tev 
Yunanistan& yönetmek (idare rt- !I fık Rüştü Arasın uluslar Sosy- t esi 
mek) isteyro bir politika önderi · konscyinJ11 Boğazlar ın rse lesi için 
le bir siyasal gurupuo nasıl olup 1 yaptığı diyev ( beyanat ) üzerine 
da böyle kayıcı yollara sapıbil- Türk ve lngiliz go zetelcrın in yozı 
dik)crioi anlıyamıyoruz · Meteksa ! larından bahs.-.derek diyor ki : 
1111 seçim proğıamı üzerinde bir B 

1 

Arasın bu meseleyi ne için 
cok. ıeylcr swöylcniyo.r ve .b.u par.· ı ve ıangi durumda İ leri eurdüğünü 
tivın krall ıg n gerı g'tırılmeaı b 

itiyo ruz . Alın ıny .ı nın • kimseye 
bayıa~ile seçim elanana atılacağı sormadan kendi kı•odine silahlan-
dt niyor • Gene deniyor ki : 

Krallığın gtri gdmuile bir 
tükel bağıı (affı umumi) yapıla-

1
ı 

caktar Böyle bir proğramı , Bu
gürılıü hükCimetteo hoınud olmı
yınl•rla beraber şu adamları top-,1 

lı)abilir : 

ı -Yunaoistıoıa dört larafın
d• dağılı kr. lcılu . 

2 - R~jimin değişmesile is 
teklerine ereceklerini düşünen 
sertlik tarafını güdenin . 

3 - Çok yabancı garip bir 
durum olarak, Cumuı luk ve k
r•llıktan artık tükel bağışı jı;;teyen 
venizeliıtler . 

Bu 6nder ile dostları için çok 
ıeyler yazabilir ve Metaksu ta 1 
rafından 1922 de, 1923 de 1925 
ve 1927 de bir çok k~re ba,ıa. 
Dip yarıda bırakılan 11vaşın Uir 
lü evrelerini (1afbılarını) anlata
biliriY-. Fıkat bunu yapmıyaca
ğız , çünkü içsd lcaygaları ve ey 
rıhklın yenilmek istemiyoruz . 

Bunu Metalc111Jn bükQmelttn 
çekildiği zaman da yapmadık . 

Bıı , Metak111ın bir kaç gün 
6nceye kadar bir çok günler de· ı 
jerli bir iş arkadaıı olduğunu 
ve tehlike çıkar çıkmaz Metak
aaıi bagıız olarak yanı batımız . 

da bulduğumuzu unutmak iste · 
miyoruz . 

Fakat buğlln bu çetio saat
lerde hem bükômcte hem de 
doıtlarımıza çok dikkat tavsiye 
ederiz . Bujünlerde yıpılaca\c t'n 

ufak yaalıılar çok pabalıyL• otu 
racaktır . Bize olduğu kadar Ml
taksHada ilişkin olan buğünkti 
reiım dü§mınlarıoa karşı bir tü 
ze ve ahlak utkusu (uferı) kaıao
mııt11 • 

Onlar Cumurluğun teblıkede 

1 
olduğunu ıöyliyor lardı . 

Eğer ıimdı bizler Cumurluğu 
ıleğiıtir meye kalkarsak onlara 

1 

dütm•nlara, hak verdirmiş olmaz-
mıyız ?,, 

Metaksas , bu yazıya bir ce
vap vermiş ve bu çe"apla birlik 
te bir de basılmış bir cönk {Risa
le) göndermi§tir . .Mrtaksas. bu 
r.öokün, Yunanislanda IBr• ıÜr ol 
mı.klı beraber, tiden ele dolaş
tJğıoı ıöylemektedir . 

Katimerioi gazetesi Metakea . 
ıın ne cevapl.rını ne de cönkü
nü basmı§ ve yazdıiı bir yazıda 
Metaluu gazeteyle ııyni de§ (mü 
ıavi) ıartlar altında çatışma (mü
naka§•) yapamıyaca~ındın • bu 
çatıımaya ıon \lerdi~ini bildirmi§ 
tir . 

Ml/ıalakopulos ne diyor: 
Mıhalı~opulos. Etnos gazete

ıiae verdiği bir diyevdc {beyanat 
ta) ıunlırı ıöylemiıtir : 

Ben, seçim savaşına ancak bir 
lraç şart altındı karışaçıığım . 
Bunlar, partilere pıoğramlarını 

ıalatmak için en ız bir ıy zamın 
bırakılmuı. idorei ürfiyeoin kal
dırılmuı, baaıma özgenlik (hürri
yet ) vcri'mesi ~e toplaotılarm yı
Hk edilmuidir . Sorıra 70 bin 
işyar (memur) iıiadea çıkarılmak 

korkuıile çalı§uken, seçim özge· 
r Hği vadar denebilir mi . 1 

Eınos gazetesi, Mihılakopu 1 
loıun ıeçime k.,ıımıyacajını bil· 
diıdikten ıonra bir çok ayrıf 

nıusıı ı.lrı n v~ bıınur. üzerine Versay 
ı.ndlaşmnsının sü"l moddelerinı 
herab~rco kaldıı mııyı konuşmak 
prensibi on t ylaılıkton so ra, Ver
snyo bımzcyen Senjermen,Tritmon 
v9 Nöy yi nntloşmolnrının değişti

rilmiyeceği sovganamozdı. ( mü
dafaa edilemezdi ) 

Nl' tekirn, İtalya , önce olduğu 
gibi StrezoJ ı Jn, Avusturya , Ma
caristan vo Bulgaristonın silah
lanmasına b;r ŞPJ demiyeccğini 
ıınlatlı. İngiltere de bu Jüşünce 
ıle <lir. Yalnız Fransa, bu işte örı

ceden küçük ani ışmıı ile Balkan 
ıınlaşmasının dütürıcfsini almak 
lAzımg .. ldiğini söyledi . l~te böyle 
bir zamandır ki Tevfik llü~tü Aros 
Boğazlrır meselesini ortaya koydu. 

1'ürkiye haklıdır : Lozan ant
laşınnsıııda doğusal Trakyr. ile Bo
ğazlar için süol şartlar va rdır. Fa· 
kat Türkiye, bu antlaşmayı imza 
ettiği zaman Nöyyi antlaşması bir 
yıhlanberi eritilmektedir . ( tatbik 
edilmekte itli ) Bugün Nöyyi and
loşmaıı ıleği~irse Lozanm da de
ğişmesi lAzımgolmez mi ? 

İııgilterc, proosip bakımından, 
Boğazların siluhlanmasını koouş· 
mok istemiyor. Fukat bunu iste
miyenlorin diğrr tındlaşmaların ve 
Nöyyinin do dPğişlirilmesini İsli) · 

memt leri gerl•ktir Fa ket ne İogil -
tere ne ele ltalya, Avusturya , Mn
coristan ve Bulgaristnnın siluhlan
mıısına tam olarak karşı koymak 
dölenini ( azmini ) güJrr gözük
miyorlı. r. 

Biz Yunnoistana gelince, Tür . 
kiye ilo olan çok sıkı hoğlurım ız 
ve iki memlııket orcısındaki sınır 

için 11lınan korşılıklı garantiler, bi
zim bu işteki durumumuzu göster

mPğe yeter. Şunu da ulanıak ( ilAve 
etrnek ) 16.zımgclir ki Türk - Elen 
paktının imzasın<lcrn ve bu paktın 
senraı.lan yonileştirilip genişleıti 

rildiğinden sonra Boğazlar meso-

lesi bizim için oski önemini ( ehem· 
miyctini ) büshutün kttybetmi9tir. 
Bulgaristanın ihtimal olarak sıluh-

lanmnsı is , hunun Türkiyo kader 
bizi do ilgıleıliğı ( nldkoJ ::ı r ett iği) 
besbellıdir . 

Açık mtJ/rnbert: 

Seyhan rakı fabrikası 
sahibi Mahmud 

Nedim'e: 
Gönderdiğiniz tavzih çok uzun 

ve el!asc•n hırsızlara mukabclett' D 
siHilı atıldığı yıızılarak ı"bıtad ıtn 

alınan havadisi teyid etmekte ol · 
duğundan dercine lüzum görül 
memiştir kısa yazıp gönderiniz . 

Emre aykırı hareket 
edenler. 

Ali oğlu Zuyncl aJınJ ı birisi 
h ıçok tuş11lığın<lan , M .. hm't oğlu 
Ömer hükQaıet emrine aykırı ola-

ra 1t knrodon gPydiğioden , genel 
ov sahiplerinden M hmot kızı llay 
riya o'inde müşterisine rakı iç r.li
ğinden ve Tayyip oğlu Salih adında 
birisi de g enel eve şarap ~irdirmck 
istediğinden haklanndo z..ıLh tu
tulmuştur. 

Tiirlc Sôzft 
ı 

Şeblr Dayakları Atatürk kurultay . 
açılışında dediler kı" ~11 • • 

Pehlivan güreşleri yapıldı ~ 
- Birirıcl firilkten artan - • f'! ~ 

bi 00kt•Y ~ ılet 

Bu heyecanlı 
bugün de 

ve meraklı güreşlere 
devam edilecek • 

birlerimizi kolaylaıtıracağımıza 
şlipbe yoktur . 

Bayanlar, haylar : 
Cumuriyetin dış eıyısada ö

zenle güttüğü amaç aruuluul 
berııı korumak ve güven içinde 
yaıamaktır. Komıularımızla dost
luk ve iyi g,.çinme yolunda her 
gün biraz daha ilerlemekteyiz . 

Cuma günü şehir stadında 1 

lıir güreş hnyıamı yapıldı . Mu-
1 

b ı tiwizio en değerli p~h livanlara
nın iştira~ edec .. ğini duyeDlar 
bu ka r ~ ılatmayı görmek üzere 
g· imişler di . 

Bilhassa Türkiye ağır ıiklet 
şampiyonu Ço'>an Mehmtt. yarım 

ığar siklet ~ampiyonu büyük Muı 1 

tafanıo da bu gürf't ba~ram•.u~ 1 

iştirak etmek üzere geldıklerıoı 1 
eşidaolcr, Balkanlarda, Rusya ve 
Macaristanda kezaodıkları yüksele 

ıcrcf ve galibiyeti temin eyliyr.n 
bu çok ünlü gürtşcileri görmrğe 

ı?'elmişle . di . 

Stadda her türlü inıibıh ted
bir }er de alıamıştı. Valimiz Tev 
fik Hadi Baysal, Fırka kumanda 

oı Ceneral Salih Avgın , Bele· 
diye Reisi Turhan Berıker \'e da 
ba bir çok tananmış ve Revilmiı 
kimseler güreşi seyretmek üzere 

gelmişlerdi . 

Cuma günlıü gürr.ılerde bil 
hassa Gerdan köyünden Diıi çü
rüğün oğlu Mehmtt. Y tğeni Sü 
leymao , İubacılıdan Pışa, Yoz· 
gatlı Habip nazau dikkati celbet· 
tiler . Bundan sonra Türk milli 
güreş takımının gözbrbtği olao 
Çoban l\t<"hmet ile büyük Mus
tafa ıahıya alkışhr aruında çık
tılar . Bu çok dcğali peblivınlar 
on dakika elafranga gürf'§til~r ve 
alafranga güreşin inceliklerinı 
iÖZlerimiz önünde yışattılar . 

• 
Bugün ögleden sonra saat 15. 

30 da yine ıtadyumda galip gü 
reşciler 11irbirile karşıl•f•caklar
dır . Bunların yapıcakları iÜreıin 
çok heyecanlı olacağı ;tabiidir . 

Bugüo yine ıtadda Balkan ı· 
ğır sıklet şampiyonu Büyük Mus 
tafa ile ığır sıklet §•mpiyonu Ço 
hın Mehmet ~arşılaşacaklardır . 

Misafirlerimiz pazartesi günü 
buradan lstaobula gideceklerdir. 

Sovyetler le dostluğumuz, her 

:ıamaoki gibi. sağlamdu ve içten-ı 
dir . Kırı güolt'rimizdro kalan 
bu dostluk bağını Türk ulusu u 
nutulma değerli bir batıra bilir. 
İki memleket arasında her yön 
dtn d"ğ,.tler sıklaşmakta ve ge 
oişlemektedir Sovyetler, Cumu 
riyetimizio onuncu yılında , yük· 
sek delegelerile, şenlikİerimizde 
hazır bulundular . 

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

Devletlerimiz, hükumetlerile 
ve uluelarilt-, her fusalta, biri· 
birlerine nısıl ioaodıklaııoı ve ne 
kadar gUvendiklerini bütün dün
yaya gösterm,ktediı:. Son gün · 
lerde, hoğazlar mueluini ortaya 
koyduiumuz zaman, Sovyetlerin 
bizim ltzimizdeki doğruluğu ve 
haklılığı bildirmi§ olmaları, Tüı k 
ulusunda yeniden derin dostluk 
duyguları uyendırmııtır • 

Tüı k- Sovyet dostl•ğu ~arsı 
idman Yurdunun 

kır gezintisi 
--

Her yıl yaphl<Iarı gibi bu 
yılda İdman Yurdu Cuma günü 
bı§da idare çevirgenltri olmak 
üzere faal ve fabrt üyeler Cume 
sabahı erkenden bnırledıklan 
otobüMlerle şardao iki saat uzak 
lıkta bulunan çakıl kenarına git
mişlerdir . Yolda Yurtlu gençle 
rin bepıi bir eğızdın Cumuriyet 1 

maı şıoı ve sporcu ıakılarıoı söy
lemişler ve orada biraz iıtirabıt 
ten sonra nehire inip yüzmeler ve
aair eğleaıcelcr yaparak cğlendil,r. 
Sporcu gençlerin yı ptıklar ı bu 
ıpor hareketleri Haşit Eoer tara· 
frndan filime alaoıp gruplar halinde 
de fotoğı aflar alınmıştır. Yemek
ten ıonra gençler yakın ltpelere 
çıkoıağa baş'amışlardır . 

idman Yurdunun tertip ettiği 
bu kır eğlencesi çok samimi ol 
muş ve Yurtluların biı birine ra· 
bıtalarıcı daba fazla kuvvetlendir -
miştir Akşam ayoi n~ş'e ile o·hre 
dörımüşlı:-rdir . 

Filim heyeti gitti 

Mılli mücadeledeki kahra 
maol ığı filimini almak üzere ıelıri
mize gelen ordu harp akademi!İ 
filim heyetine mensup üç kişiden 
ibaret heyet buradaki ödevini bi· 
tirmiş ve MarAfa gitmitlcrrlir . 

Kasım Ali Hasanan 
duruşması 

Karııaı ve çocuğiJnu öldürmek 
ıuçuna iştirakinden do layı nğır 

ceza wabkt:mesince yedi buçuk 
ıcc,. hapse mahkum olup ha"kın· 
daki bu hckum temyiz mahke
mesinde bozulan Çarhpare köyün 
den Kr.sım Ali Hası.cın duru§ma· 
sına dün tll'Vam oluomuştur . 

Suçlunun istt ği üzerine ıf"l· 
miycu şahitlerin evvelki if adel. ri 
okunmuş \le iddia malcamır. ca u s 
hakkında mutalôa yapılmak üze
re duruşma 20 M!iyıs 93.5 tarihine 
bırakılmıştır . 

Şehrimize gelecek 
tayyareler 

llugünlrrde Jetanbuldan Şeh· 
ıimize bir Çckos!ovak ve bir Ja· 
pon tayyart ei gtderek Suriy"ye 
ıidcccktir • 

Belediye dispanseri uıusa1 barış için şimdiye kadar 
yalnız bayır ve fayda getirmiı

Bi rayda 740 hasta mu· . tir . Bundan sonra da yalnız ha 

ayene edildi yırlı ve fıydala olacaktır . 
Arkadıış'ar ; 

Geçen Nisan ayı içinde bele· 
diye dispıoıerine 740 hasla mü· 
racaat etmiş bunlardan 615 ne 
bedeva ilaç verilmiı, 124 kiti mıo 
tıka içi ve 3 kiti mıntakı dııı 

hastahanelere yatırılmış, 104 kişi 
ölmüş 34 çocuk doğmuı • elli çif
tin nikahları kıyılmıı ve 530 kö
pek öldürülmüştür . 

Dünkü sıcak 

1ki gJndeoberi Şehrimizde 
yine yakıcı ve bunaltıcı ııcaklar 
büküm sürmrğe baılamışhr . 

Aılceri hava reEaddrın aldığı 
mız malumattı dün sıcaklık de· 
rece11i sabahleyin gölgede 15 ve 
öğle üzeri 30,5 idi . 

Ceyhan ırm5ğında 
bulunan ceset 

Küçük kapılı köyü civarında Cey 
ban ırmağında Ali adınciı birinin 
cesedi bulunmuş vb tebri mize ste· 
tirilmiştir. Sulh baldmi Fevzinin 
önüode bükum~t doktoru tarefıa· 
daa yapılan muayeneleıde hunun 
üzerinde bir ciuayete kurban ıit
tiğ ı nc dıir hiç bir iz bulunama· 
mış ve bunun ıımığa yıkaomak 

üz.ere girdiği ve boğularak ö1dü· 
ğü anlaşılarak gömülmrsioe izin 
verilmiıtir . 

Koyun eti 

Kilosu 45 kuru~tao satılmak 
ta olan koyun eti bugüuc!en iti 
harca 40 kuruş~ao satılacaktır . 

Oı ta mekteb Müdürü 
değişti 

Şehrimiz Orta mekteb Mü 
dür liiğünüo vekaleten Türkçe 
Muallimi Sdlui Güzel tarafından 
yapılmuı münasip göılilmüıtür. 
Saba" Müdür İbrabim muallimlik 
Y"pacaktır · 

Sıhıi güzel , tlüoden itiharl"n 
bu yeni vazifesine haşlamıştır . 

Mülkiya müfett şi geldi 

MU ıkiye müfetti~lığioe tayin 
edilen Osmaniye kaymakamı Üs· 
man Nuri şehrim:z. gclmitlir. 

Gl'ÇP.o dört yıl içinde bir ö
nemli hadise de Balkın paktıdır. 
Döıt devlet , kendi güvenleri 
için ve B .. llunların, karışma ve 
karııtırma konuıu olmaktan çık· 
m111 içia içt~n bir kan•ğatla bir 
birine h•glanmıılırcJır . Balkın 
lı bığlaşıklarımızla gittikçe artın 
bir beraberlik ve dayar.ışına siya
sası güdüyoruz . Yükenlerimizin 
gereklerini, kesin bir bıyrılakla 
gözetiyoruz . 

Aııl dikkate dtğen Balkan 
p•ktıoıo, daha bir )ti içinde , ar· 
aıuluıal bauş için büyllk bir etke 
olduğunun ıolaşılmasıdır. Balkan 
paktı, ğittikçe Avrupa baı ııının 
başlıca temel taşlarından biri 
olmak yerindedir . 

Geçen dört yılın şertfli ha
diselerinden bir- olmak üztrt'• 
İran tabinıabanın , sayın konu
ğumuz ol<luğLnu kıvançla hatır · 
latırım . Bu ıabıiğ t8CJJ§madan 
iki memleketin kazandığı f•yda 
lar pek geniş olmuştur . İki kar· 
deş ulusun aruını açacak biç bir 
mesele kalmadığı i lao edilmiş ve 
birbirioin bahtıyarlığındao , kuv
vetli olmalarından başka dılekleri 

bulunmadığı aolaşılmııtır . 
Afğan devletinin ulusler ıoı 

yeteaine girişini sdamlamakla 
bahtıyaı olduk Bu kardeş uluı 

ile dostluk bağlarımız mutlu bir 
surette ilerlemektedir . 

Yakın komşularımızla ve uuk 
devletlerle olan ilgilerimiz genel 
olarak • aıormal ve dostçr1dır • 
Arsıulusal ilgilerin gerrktirdiği 

lbütün d('ğetleri ve konuşmaları 
kıvançla kolaylaıtırıyoruz . 

Türkiye cumhuriyeti arsıulu· 
ıal nilenin ancak faydılr, çalışkan 
ve iyi geçimli unsuıu olmalc a 
macındadır . Uluslar sosyetesinde 
ciddiğ banş ve elhirliği isteği!e 
çalışıyoruz . 

Uluslar ıoıyetuinin , anıulu 
sal güveni arttıracak. goçmiıhn 

~alm~ v hastalıkları iyileıtirrcek ı 
ıosanıg sonuçlara varabilmui 
beşlıca dilekleriınizdendir • 

Arkadaşlar ; 
Araıulusal durum naıik bir 

buhran grçirmektedir . Eılci ve 
büyük ınlaımıılık, son çdışma-

lerla heyec~nı... r okıek ıo••'_, ~k. 
miştir • Bugun~U. ! e"yıkl•I~ ~il 
ğıo, ulusları bırbırın İ gii~ett~ ~ 
çaresini bularak, gene 01 udi ~ıı 
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J, __ So_n~D_ay ___ a_k_la __ r_I doğdu? •• 

•' ltt.... - Birinci flrllkden artan -
"'t'li. 

~ letbeıt ı~ıaafarı intihap etmek· 
~li i •rılrınığı dtmokrasioia 

1 

f, -.rııı • ;1:t'•rıoa daha uygun hu· 
.~ hatb•'-ı 11111Z vataodaıları si . ~ '-tL " •rı Ro k • . ..,... .'' g6z ... 0 tasında cınııyet 
~ \ill,U.. etaaez . Bilakis Türk 

',; ~'i~t'.0 Yllksek ve derin tari· 
._ • •111a" b • hit!i" 1 &yatını her nokta· 

d~ h.ı~ bu:: / 1tinat ettirmiş olda-, 
~· -.._~ti d'ırkamız , kadınlara
tıa' ~fil,.' ıye intikabııında ol· 

11 
b' ~"i bt~ı lbebuı intihabında da 
~ ~ 'rele •rıoı kullanmaları için 
.lıl;I lb•tı b· 0 

IDüsait umioi hazır
~J~ "'-~ b ır ••zife addeder . Fuka 
1"" '•h· tı lakd' d '-" .__ı hayat ır e tarihi ve şe 

'- ailbaıi1~1~1 yeni ıeraite uy· 
C ••ilidir 1 e ıhya etmiş olacağı-

1' ~it, Par): '' denilmektedir . 
il ~rt-.111 •ıi 934 yılı sonunda ka 

ıa...'~ hale lllebus s~çmek ve se· 
• ~il 

1 
lcını vermekle proğ-

~f. ~ ,.,~• bıt11r1ndan biıiıini 
• . ne ge . . . 

., , • •ilci lcı sırmııtar . 
~i IOei.,ileıı Bunda hnınn altıokla 

.~ Cıırnur~na vasıflar yazılıdır • 
ri' Cıı Yelçillk : 
oı' " llltıriyet . b ,-· 'tcı t6 1 ' mıllet bıkimiye 
f '1 'il ed Ze ve en iyi bir tarzda 

i•~ ~"'ıa e:n' Türk milletinin ya. 
tfPi'' 'ıı...dit · l'e 

11Y~~n olan bir devlet 

~ b· . llcıtatı eıaıiye kano· 
ff •nnci 

.. \ı ti t. Dııddui " Türkiye 
,. "' ,111, c . . 

,.,ı . ~ 4ttt,,~ 111Dttrıyettır . ,, diyor. 

1,~
111 

\ ~tı1cl Cumuriyeti mem 

1ıı 11' ~t •öy~:~Q~ emanet ettiğini 
• ~ .. ,.~ Jılı 30 A 

1,ı ~d, 11 tustoıunda Dum· 
~~ta 

111 
M,cbul aıker ., in 

~deÇ{)~ aa ezırı baıında sö7le · 
., : tel hitabesinin bir ye-

t\ t,~Çler c . . . . 
'....... uaretımızı takvı· 

Oldu~ •den eizıiniz . Siz al· 
uıauz terbiye ve irfan 

ile insanlık meziyetinin , vatan 
muhabb tinin , fikir hürriyetinİ4 
en kıymetti timsali olacaksınız . 

" Ey yüksek yeni nesil , istik 
bal sizsiniz 1 Cumuriycli biz tesis 
ettik ; onu ila ve idame edecek 
ıiısiniz f ,, demiıti . Yurdun bir 
çok yerleıinden gelmiı olın bio · 
Jerce iasınıa bir araya geldiği 

Dumlupınarın Karatepe sırtların· 
da ıöylenen bu ıöz)erln aldsleri· 
ai hila hafızamdo yafatıyorum . 

1927 yılı C. H. partisi ikinci 

büyük kurultayında Atatürk altı 

glio devam eden nutkunun so4un 
da gözleri yaşararak şöyle de
mitti : 

" Bu oeticeyi Türk gencliiine 
emanet ediyorum . 

Ey Türk gençliği , birinci va
zifen Türk istiklalini, TOrk Cumu· 
riyet'ni ilrlebed muhafazu ve mü
dafaa etmektir . ,, 

Türk milleti , Cumuriyeti düo· 
yalar durdukça mlldafa a ve muba 
fazı eylemeğe yemin etmiıtir • 

Bizde milliyetçilik : 
Osmanlı imparatorluğü , kendi 

tabiyeti altında y· ş yao Rum1arı, 
Ermenileri , Yahudileri , Arap, 
Kürt , Çerkes ve Arnavutları110s
maolı ,, kelimesi içinde toplama
ğa çalışıyordu . Bu unsurlardan 
her hangi biriıine ıorulıa 

onlar kendi milliyetlerini söyle
mekte tereddüt bile röstermiyor. 
lordı • Hakikatte bir Osmanlı mil· 
Jeti yoktu. 

Uzun asırlar tarih devirle· 
ıine hakim olmut ve üalB bir 
geçmiıe malik bir TOrk mil
leti vardı . Türküm diyebilmek de 
çok güçtO . 

18 inci asrın sonlarına doğ 
ru Avrupıda milliyet cenya-

Maraşal pilsudeşki Bir Türk hekimi 
Hastahğından dolayı için Ödernişte büyük 

Lav al ile g~şemiyecek bir ihtifal yadıldı .. 
Varşova : 11 (A.A) - uluıal -•-

birliğe göre , Fransız dıt it· Ödrmiş: 11 ( A.A) - Beı 
leri bakanı Lival'ın Var§ovada buçuk asır önce l\lıstrda Marieta· 
kalma progr•mıada bazı drğişik-ı ni Mısır adındaki Sağ yurdunun 
Jik yapılmıştır . ilnlil hekimi Ödemişin Birgi kö· 

Bu drğişlkliğio srbebi Mareşal yünden Türk Doktoru Hıdir Ali-
Pilsudskinin satısal durumunu nin mermer aoıdı büyük bir ka· 
fena olması ve doktorlırınm tav- labalık ve Etibba Odasından gön 
siyesi üzerine LivaJla yapmayı derilen üç bayan, iki bay Doktor 
tasnladığı mü1 akatı yapamamak bütno Ödemış dokto·lut önünde 
yükümünde bulunmasıdır . açılma f"nliği yapıldı. 

Amerikada işsizler Bayan Doktor Handan ve 

İllinau : İşçiler birliği Reisi 
Edvard Morgan tarafından idare 
edilen nllmayiıciler saray önün 
de kamp kuracaklarını ve yardım 
tevziatı merkezleri tekrar açılma
dan gitmlycceklerini söylemişler· 
dir . 

ni bat n her yerde derin sar
sıntılar yaratmıştı . Osmanlı im 
paratorlutu , mütecaniı unıurlar· 
dan mllrrkkep olmadığından hun
dan çok zarar g&rmüıtn . Balkao 
harbinden ve büyOk harpdeb son· 
ra Türk milliyetçiliğine daya ama· 
nın en muvafık olacağı dü§On· 
ceıi yavaı yavıı zihinlere yerleı
mtğe ba~lemıştı . Türk milleti , 
kendini ancak kendisine dayan 
malda kurtarabileceğine başka · 
larından yardım istemenin , dile· 
menin maoızıılığına bir çok acı 
tecrübelerden ıonra kanaat getir

miıti • 
Türk milliyetçiliii kurtuluıu 

yarattı • Bu ifÜn TOrk milliyetci · 
liği « bütün mu11ır milletlerle 

Maoisadın gelen Doktor Necdet 
söylev veıdiler. 

Cumhuriyet çığında büyük 
Türk bilgioinin tlıihin karanlığın 
dan çıkarılıtı ve bunun büyük 
kurultay gününe rastlay17ı mutlu 
bir i§ sayılmıştır. 

Ulusal savaştı yıllarla yurdu 
ve dağlarını tutan ve uzun asır

lar kahramanlar yetiştiren Birgit· 
ler tarihinde büyük Türk hekimi 
nin görünüşü halkın minnetini 
kazanmıştır. 

bir ahenkde yürOmekle beraber , 
Türk içtimai hayatının hususi seci· 

yeaini ve ba§h başını müstıkil 

hüviyetini mahfuz tutmayı esas 

1ayar.,, Bu düstura göre milli olmi· 
yın cereyınlrrın mtmltkete girme· 
ıine ve kökleımesine katiyen mO · 
eaade etmez . Bu gün , Türkiye 
Cumuriytli dahilinde Türk dili 
ile konuıau , Türk kültürü ile 
yetiıen , Türk mefkdreaini benim
sryen her fert , hıngı tfinden olur· 

- Ge~lsl dördlincıi firtlkle-

r§ı Osmanlıcadan Türkçeye karşılıklar kılavuzu 

e ~~~tal ----------------~------------------·-----
uıı .J •ttt, - Uoutıılık - (Fr. ) a lı parole facile, beau parleur . r. rıe, 
bil•11 ' Ö11ı Nutuk - Söylev - (Fr.) Dis-
_.ıd•I ~Ilı tl: ' Aff 
fU 1 ·1i-. ..... 8ıe 1 ediniz, zühul et-

011 b ' •ı ayınız, uoutsalık rt· 
• ~ 'qt~ 
1 .. ," 

ısııl ~ ~ - Yanlışlıkla 
~- ,, tlt. B 
-~'t1ıl'6tledi. u •özü , ' her halde 

b 1• ao 1 - Bu sözü her halde 
~ 1 edi . ' 

2 ~· tt11ı,k 
~t) Ulak - 1- Yanılmık, 
~~ Coııı : kusur etmek ) -

cours 
Muhıtab - Aytıç 

Hatime - Soasöz 

Hitam - Son, bitim 
Hatmetmek - Bitirmek, sona 

erdirmek, tüketmek 

Örnek : Koca bir kitabı bir 
gecede hatmetti - Koca bir kitabı 
bir gecede bitirdi . 

Havfetmek'- Korkmak 
Hıif - Korkak 
İbafe etmek - Korkutmak 
Mabof - Korkunç 

Örnek : Mahuf bir fırtına -
Korkunç bir faruna 

Hiras - Korku 
Hitasan - Korkak 
Havi olmak , ihtiva etmek -

içine almak. kaplamak 

Örnek : Bu kitabın havi ol<lu· -1111>, llıett 
r re une f aute , se 

,_ (},._ l. 

Hatta - Bile ğu ( ihtiva ettiği ) fasıllar - Bu ki· 

'\ tıti . eııı;: : s· Örnek : Hatta aen _ Sen bile tabın içine aldığı ayrıçlar. 

,~1tı~i 1 1 
•ze itiaıad etmekle 

)b. t hn,:~:rorunı - Size gü-
""tı11ı ğııuı anlıyorum. 

etllltk 

Hatve - Adım 
Hava - Hava (T. Kö) 
Havale - Gönderi 

1 ()l'tı - Unutsamak I 
1tt ıı 'l: : Bu . Örnek : Para bavaleıi - Para 
la '-lltaıd 1 ıtc zühul etıim- nöudcrisi 
~qılt, •rn " 

,:"tı, 'li•tır (T .. . Havale etmek - Bırakmak , 
· lf r' ·) ~ .. ıt' 1 A 

2
· Ko.) Üıtüne bırakmak, göndermek (pa-

..,l,1..11 fL tellir oı, Andaç - .. ) 
ı•· ,,1~ ııt, ra ıçıo 
l 5" 11 b ' tt 
Jıl ,.°"I> Q:ıtk II Örnek: Bu iııi ona havai~ etti· ""'' ''L · l>tl,r - atırlatmak-y-1 ~ fh "'t ler - Bu işi ona bıraktılar ( oouo 

c~,.el- "''·) .,, ttın üııüoe bıraktılar) 
fıl" ~1 ~~~~ Se '•p ek -HatırlamRk 
l : .~ "it, lıt, _ Peler, se souverıir Havali - Dolay 

J,ttV'c ~~G Andıç - (Fr.) Me- Ürnek : lstanhul havalieinde 
il / /~ ~lib lttka, et - İstanbul dolayıuda . 
fl~J ~'-h.' 1\ IDek - Anmak Etrafü havali - Yöreçevre 
1"6~) ~it,L - ıtıç 
oırfY-. ~ ttlb 1ta Örnek : Köyün etrefü havalisi 

&:. () tk - A hep bahçe idi - Köyün yöreı;evreıi 
;il: a "'ttıe~ • . ytımak hep bahçe idi . 
/~ t 'ttı • Sıte b. 

zll v tr~ Yorunı ıtab ediyorum 
il/ Ilı •• '' h· 
~ ı~'~ ~. ıı •t•be et 

ı / 1 ~ )'- 9Q Dıelc _ Ayta 
) : I' Ilı"~ . Ylrrnelc 
~e ~ \ıtL. ~t•ti • lrac11 • : ıfı . t ""'l ~tr _ hıtabe ederken 

0~1pl' "'de tU11u k A_yta söylerken 
~I· ll'1tk eaııler. 

(Jr9 ı' etnıeıc .. 

) 
.,,, , (\_ -Soylev \ler-

ı ,,, ı~'\e~ 
,Js / , : n. At 
,,llY~ S' ~~ ~"lbuıı;d Me~liııiode iradı 
·tfl • ' S a eoylev verdi. 
' 6z 

rn,o - (Fr.) Qui 

Havari - Yarlar 

Örnek : Havariyundan Saint 
Paul ilk incili yazdı - 1sa'oın yar· 
larıodan Saint Paul ilk incili yazdı . 

Havas - Ağal 
Havası bamtte - Beşdnyu 
Hıvayici zaıuriye - Yaıatık 

Örnek : Şeker de havayici za
ruriyedendir - Ş~ker de yı§atıklar· 
dandır. 

Haver - Doğu 
Havf - Korku 

Havza - Havza (T. Kö ) 
Hayi - Utanç 
Hayasız - Utenmaz 
Hayasızlık - Utanmazlık 
Hicab - Sıkılma 
Mahcub - Utangaç 

Örnek : Çok mahcub bir ço· 
cuktur - Çok utangaç bir çocuktur. 

Hayal - Hayal (T. Kö.) 
Hayalet - Görümsü 
Hulya - Ktıruntu 
Hayat - Hayat (T. Kö) 
Hayide - Bayat 

Örnek : Bir takım bayide söz· 
l«>rle bagımızı şişirdi - bir takım 
bayat ııözlerle baıımızı şişirdi . 

Hayıflanma (Tclehbüf) - Ya· 
zıklaııma 

Haylı - Haylı (T. Kö.) 
Haylı1let etmek - Araya gir

mek, yol kapamak 

Örnek : Hayltllet eden maııi· 
alar dolayısiyle - Araya giren en• 
geller dolayısiyle . 

Hı vme - Çadır 
Hayr - Hayır (T. Kö.) 
Hayret etmek - Şa•mak -

(Fr.) S'etonner 
Hayran - Hayran (T. Kö.) 
Hayran kılmak - Hayramak 

- (Fr.) Admirer 
Şayanı hayret - Şaıılacalr 

Örnek :. Şayanı hayret bir h4 · 
rekct - §a§ılacak bir hareket • 

Mütehayyir - Şışkan 
Meftun ve meshur olmak. -

Tanıımak - (Fr.) ~'emerveiller 
Haysiyet - 1 - Onur , 2 -

(Bak : keyfiyet, mahiyet) 
Ha11um - Geniz 
Hayt - İplik, tire 
Hayvan - Hayvan (T. Kö.) 
Hıtyyen - Diri olarak , diri 

diri 

Örnek : Hayyeo mi , meyyi
ten mi drrdeat edildi? - Diri olarak. 
mı, ölü olarak mı yakalandı . 

Hayyeo meyyiten - {fıü dui 
Haz - Hııız (T. Kö.) 
Hazın - Güz 
Hazfetmek - Kaldırmak, çı

karmak 

Örnek : Bu kelimenin bir har
fini lıazfedince - Bu kelimenin bir 
harfini kaldırınca ( çıkarınca ) 

Kabilihızf - Kıldırılabilir 

Örnek : Dır noktası bile ka· 
bililıazftır <leıwmez - Bir noktası 
bile koldmlal,,ilir denemez . 

Hezer - Çekin 
İçtinab - Kaçınma 
lçtiaab etme - Kaçınmak 

Örnek : Her türlü fenalıktan 
içtinab eder - Her türlü fenalıktan 
kaçmır. 

mı 

Müctenib - Kıçıngan 
Tevakki - Korunma, sakın 

Örnek : Büyük söı; söylemek· 
len tevakki lazımdır - Büyük söz 
söylemekten eakıoma gerekıir. 

Tevakki etmek -Korunmak,: 
sakınmak 

Örnek : Herkes sari hastalık· 
!ardan tevakki etmelidir - Herkes 
bulaıık hastalıklardan korunmalıd1t. 

Gençler, yalancılıktan tevakki 
ediniz - Gençler, yalancılıktan sa· 
kıoıoız . 

.fl'irdk 3 

Asri sinemanın 
Zengin ve fevkalade proğramı 

11 Mayıs cumarte~i akşamından itibaren 
Uzun zamandanberi sabırsızllkla beklenen mevsimin nefis 

ve müstesna filmi 

... Boğaziçi şarkısı .... 
Türkiyeyi bütün dünyaya tanıtmak içio bilhassa lstanbula gelen 

sevimli büyük nrıist Gustav Frohlich tarafından 
temsil edilen bu nefis ve müslosna fılmin çevrild iği sahneler 

Çamlıca-Kağıthane- Göksu -
.c;uftanahmet -Eyup - Karaköy 
köprüsü-Haliç-Fatih camisi
Dolmabahçe sarayı ve istanbulun 
son derece güzel manzaraları .. 

b llllmde• Rol alan Deniz zabitlerinden ••bir a • gasp moyaoırHla ( Darul-
lbedayi ) . •rtisııerinJen F erditayfor, Refik 
1 

Kemal beyleri de göreceksiniz . 

•ıA ı ave : Foks jurnal. 
5409 

Bu akşam 

Alsaray sinemasın 
Sevimli Amerikan yıldızı Nancy Karolun t emsil ettiği 

His , aşk , facia filmi 

ilaveten • • dünya haberleri 
Gelecek proAr m : 

Gönüller birleşince 

Norma Şearer 
5410 
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lrakda mecburi 
Askerlik 

- Birici firtikten artan -

rekor olmuştur. 

(E) - Suriye ile Irak arasın

da telefon battı bitirilmiştir. Ha
zirandı işlemiye baılıyacaktır. 

Iraktan Cemiyeti akvama gi 
dccek olan heyet Nuri Sait Paşa 

ile birlikte Beruta gitti. Bt'rutta 
Nuri Paşa Ali komserle Asurile
rin iskan meselesini görüşecektir. 

Asurilerin hepisi do bu , iş kin 
Şi mali Suriyeye gelmiştir . Mureh· 
hasları Beruta gelecektir . Bir kı
sım Asurilerin Suriyede yerltşme · 

sine Akvam cemiyeti ve Fransnca 
muvalakot edildiği hakkında Irak 
hükOmeti resmi bir tebliğ neşret 

miştir. Bunlar Harun mıntek,sındo 
yerleş,cekler<lir. 

Gelenler 

Mersin gümrük muhafaza mü
dll r ü Nuri ve Samsun gümrük mu. 
haf aza müdürü Neşet EPayastao 
şehrimize gelmi~lerdir. 

Sıhhat memurluğu 
Sıtma mücadelesi sıhhat me

m11rluğuoa Adana Sıtma enstitü· 
kursunda muvaffak olan Zelcli 
Lutfi tayin edilmiştir. 

Sıtma mücadele 
labibliği 

Şehrimiz Sıtma müradele ta
hibliğiae Diyarhekir hükumet ta
bibi Arif Fevzi tayin edilmi§tir. 

Kalp durmasından ölmüş 

istnnbulclıı n tr~nle gelmekte 
olan Kemaliye kazasının Ocak kö
yünden 78 yaşında Ahmet oğlu 
Şakir kalp durmasından ölmüş ve 
muayene edildikten sonra gömül
mesine izin verilmiştir. 



Fırtik 4 ( Ttırk Shtl) 12Mayıs19~ - Adana Borsası Muam•:'leleri 
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Evkaf müdürlüğünden : 
PAKIUK ve KOZA 

Kilo Fiyatı 

Siptilli civarında evkafa ait ta
mire mühtaç M. "itan hamamı mev
cut keşifnamesine göre evkafça 

tamir ettirildikten sonra müstecire 
t r alim Pdilmek ve teslim tarihinden 
itibaren kirası işlemek üzere üç 
senelik kirası artırmıya konulmuş 
tur. Artırma müddeti 27-4-935 
den 18-5 - 935 tıırihine kadar-

Meşhur pehlivan 
CİNSİ Satılan Mikdar 

Kilo 

42,50 

Klt•vlaor dır. 18-5-9:i5 cumartesi günü 

Çoban Mehmet Ba 

Ve blylk Mastala Adaaadalat ~ 
YAPA C I saat 15 de evkaf dairesinde iha-

Bryaa ı ---;,,.---------• lesi yapılacaktır. ·rutmak ist~yen -
ı-.;;:S:;...ivt.:.a;.=h---------- --------• lorio evkol deireeioe gelmeleri. i 

Heyecanlı musabakaları görmek icin 10 
Ç 1 G t T ~8-5-12 - 17 5354 I • 

h
., 

Adana şe ı Cuma a~~ 1 •-r;;·-=-::-=-~i__,:-=~-r-:-:-:-,!"'"1i~-~-k-•• -:~=ı=-.so=-=--=--=--=ı ____ ==--------• M.-N-e-dml!!~~m-i ş_ç_y_i _u_r_t_ m_a_n-ı ı 
HUBUBAT 

günleri ve 12 Mayıs pazar 

stadyomana koşunuz 

Saat 15 de 
' • • • 

Baıtdav Kıbrıs Yeni Otel karşısında nçtı~ım YP-rli 
Mt"ntane 

" 
- ı diş muayt>nehanemde saat 6 dan 5395 

Arpa 
F1111ulya -

----- ----------• 21 re kodar hasta kahul ettiğimi 
~ı~------· ve tedavi ve diş imali bususunda 

ı-... v.-u-=-ıa-:-f------•---- - - -- - ·-------
ı-nn~el~ic~e~-----ıı~----1---~ı---------• 
ı-~K~o~ş~y~~m~i-----1-----~1-~----------• 

Keten tohumu 

muhterem müşterilerime azami 
teshilAtı gö ·tı rıliğim gibi cuma 
günleri fukara için tedavi ve diş 
çekmek beleşt i r .5228 

------------------------------------------------------------
1 --, 17- 30 Gazetem İZİ n 

• 
ve mücellithanesı ü N' 

.!::: .c - " 

alib Efeod'i ----.,.------.--------- 1 

•-------•yitik şehadetname 
Çinkografi at~lye 

. ~· 
Çinkografi işleri, damgalar ve lastik mühürler, her çeşit k8~~~ıı" 

kartvizit ve mektup başhkları ve bukere genişlettiğimiz mocellıt 
~ Düı kırma •• 

~ ıı:: Simit ., -------· - ------ 1 1327- J 328 imtihanı umumisi 

g ~ -...... Comlıo_r..,....iy_e_t --~- --·--•----- --
·----------- -· > -~= " 

" e> Düz kuma ,. 
Alfa 

" 
Liverpul Telgrafları 

11 / 5 / 1935 
.5anıina 

Mayıs V11deli 6 
Ttmmuz Vadeli 6 
Hazır 6 
Hint hazır 5 

Peruı 

52 
47 
80 
75 

Kambiyo ve Para 
1§ Bankaeıodao alınmıştır. 

-
nret 9 164 
Rayşmark l 97 
Frank" Fransız., 12 06 
Sterlin .. Ioıili:ı,. 608 25 
Dolar "Amerikan,, 7~ 50 

yılırıda Krıstamonu Rüştiyesinden 
a'dığım şehodetnamemi yitirdim 
yenisini alactığımdan zayiin hükmü 
yc,ktur .5408 llalil 

de cilt işl&ri çok iyi ve ucuz olarak yapıhr . ,. ilt 

1 
Lastik ve çinko mühürler 75 kuruştur. Çinkögrafı, c 

.

1 

Paranı! ve diger bütün işler en aşağı fıyatla yapılır . 
Boş yere h·•rcama ve har-11 Dışarıdan sipariş kabul edilir ve en kı~a müddet içinde gönderilir. 

cıyacaksan yerli malı al ıl ~~~~~----~--~~~-~~~--~~--~-~~~--~~~~~~ 
t Nevyork 11 82 Frank "İni ·re " 

müzayede ile satılık eşya 
Ziraat bankası Adana mensucat fabrikasından 

Fnbrikamızda bulunan r ski vo kullanılmış eıya Mayısın on ık inci 
puar günü saat ondan on yediye kadar açık artırma suretile fabrika 
Jnhilınde satılacaktır. Eşyanın temamı ayni gün ve saatlerde satıla

madığı takt ırde müteakip günlerde müzoyeJeye devam olunacaktır. 

:--D_o_k_t_o_r_B_a_h_a_d_dı-.n-Yı-en_g_i-;--- ı B e 1 e d İ Y e il in 1 8 t
1 ,,ı 

Çocuk hastalıkları miitehassısı J itfaiye Neferleri için yazlık elbise Y8P~:~:'!,~ 
İtfaiye amir ve efraJı için yerli ketenden olmak üzere Y' ,, 

1 - Kullanılmış kanepe, sandalya, masa, dolap, karyola, ayna. ya· 
tak ve yorgan çarşafları ve saire : 

2 - Demir ve talıtıı yoğ ve boya fıçıları. 
3 - Tek atlı araba koşumu . 
4 - Bayanların binmı-ı lerioe mahsus at eğcri.5382 6-9-12 

Yeni istasyon caddesi, Doğruluk fabriknsı karşı tarafında dört yol 
ağzındokı muayenehanesinde. 

Gündüz sabah saat sekize kadar 

Ögle saat 12-1 arasında 

, 

Üçten sonrada her arzu edilen zamanda müracaat eden hastala-
rını kabul ve tedavi eder.5174 21-30 Telefon numarası 63 

C. H. 
nasıl 

partisi 
doğdu 

Muhterem müşteri . 1 ----------------------,-----------~ 

- Üçıincü firiikten artan -
ıı olsun Türktü.r . 

Milli ıdar,.miz , asırlarca sll 
rrn lli>tü trlkinleılt" yerleştuilme 
aine çalışalmış olan Oımanlı mtf 
bna111nu tamam"n kökünden eök 
mnı ve Türle milletini ve TOrk 
vatanını:keodi adına kavuıtur· 
muttur. 

Bugüa Türk v. tanının adı 
0 Türkiye ,, ; devletin adı da 
"Tiirkiye Cumuıiyeti ,, dir . 

Türk milliyttçiliği her glin 
biraz daha gc-niı olarak vuzuh 
keyda etmekte ve yurddaşlar ara 
ıında fuurlışmaktadır . 

Halkçılık : 

Biz do balkcılık denebilir ki 
C. H. partiıioio doğuıile lıatlar . 
Parti bunu en eıaılı ana preneip 
lerioden biri ıayar , ve : 

lerime 
Telgrafhane köşesindrki kebepçt 

dükkanımı bu defa saathane civa · 
rında Acem honı karşısındaki lo
kantaja naklettim Bugiinden iti
baren hem kebap ve ham de ay · 
rıce meşhur aşçı u:ıtalarından Mus-

tafa tarafından temiz yemekler de 
yapılııcoğını muhterem müşterıle
rime ilAo ederim.5402 

Kebapçı Kerim Çavuş 

3-3 

Satlık ev 
Dabağ 0~1ıu ölü Htıcı Ali kızı 

ölü Rabianın varislerine ait olup 
1 dabeghnne mııhallı:ısiude üst beş 

" Kanunlar Öııllnde mutlak ' 
bir müıavat kabul eden ve biç 1 

bir ferde , biç bir aileye , bi~ bir 

oda bir mutbah alt~bir oda ve bü · 
yük koza mqğazast bulunan ev sa
tılıktır . lstiyenlerin saathenA ci 
varında KülAhi oğlu bay Abmede 
müracaat edılmesi. 5400 3-3 

ıunıfa, biç bir cemaate imtiyaz -------------
taoımıyaa fertler balktandır 

" 
der . 

Cumuriyet ilaoıodan önceki 
zamrnlerı göz önüne getirenler , 
imtiyazlı ıınıfluı hazırlayanlar , 

0 zamanlarda bir çok hasıılıklara 
ujrayanlar bunua na demek oldu -
;unu ve ne mani ifade euijini 

çok güıeJ •Olarlar . . 
-Sonu tar -

kiralık ev 
Kolordu civnında Buğday pn

zarı karşısındaki evimi yazlık içia 
icara vermek istiyorum . tutmak 
istiyenler gelip beni görsünler. C. 

Muhasehei hususiye müdürü 

Kdnl Akgün 

Çifçilerimize müjde 

8ovyet fabrikalarmın Son moJel ynptığa Bergüzar 
S stemi orak makinıılarımız Rusyadan geldi. l\hkinalarımızın dö

kümleri gnyet seğlam çok hafif ve işlektir. 
llalıf seğlıım işlek. hem de ucuz bir makina almak istersen mutlaka 

sovyet makinası al. çünkü Sovyct mokinalaaının sağlamlığı bütün dün
yaca tanınmıştır MağozamızJıı Bergüzar sistemi ve her dürlü orak ma 

kinalnrın yedek parçaları mevcut olup fiatlarmıla büyük tenzilat y'l.
pılmıştır . 

Çifçilerimize ihtiyaçlarını teınin etmek İçin mutloka mağazamıza 
uğramolnrını tavsiye ederiz. Tediynt hususunda azami teshildt göste . 
rilmı:ıktedir. 

Deposu : Adanadıı Osmanlı Bankası altında lsmeil llııkkt 

Satış yer )eri : Mersinde postane <'ıııhksindc 

k.ozacı oğlu. 
Ceyhanda : Cızzade Gani tico.rt thonesin<le 
Tarsusta : llnfü Arslan hanında 5-10 

Kozacı oğlu 

)) . 

ktm yazlık elbise ::ıçık eksiltme 8Uretile yaptırılac~ktı~ ·de roe"c~" 
K~ten ve dikme istekliye aittir. Keten nümunesı dflıre at oO 

Eksiltme maytsın 26 ıncı pazıır günü öğleden sonra sa y•-
Oelediye encümeninde yapılocaktır. . her gOO •0J• 

Keten örneğini ve şartnamesini görmek ist~yenlerıP 5 ) pis~!' 
işleri kalemine ve istt klil rin de ihale günü yüzde ( 7,l 110r.54V" 
teminat ptualar ıld Belediye encümenine gelmeleri ilan ° ll21 _24 t 

12-17·- ı~itl '~ 
Temizlik işleri amelesi ve hadenıeıer - 'r 

yazhk elbise yaptırllacak 130 ,.~~,ı 
Temizlik işleri amel"si ile daire hademeleri için 1?9-y•Pıırılıtl 

örneği dairede mevcut yorli mah ketenden yazlık elbısa 
açık olarak eksiltmeye konulmuştur. & oO 

Keten ve dikme masarifi istekliyo aittir. ora ıı99 ,pı~ 
Eksiltme mayısın yirmi altıncı paıar günü öğleden ~o eoiııdJ 1 

beşte Belediye dairesinde toplanan bdeJiyo da' ıni cıncııırı ;ıı' 
··ıı JI 

lacaktır . her gil r_,ıı.> 
isteklilerin şartname V•J keton Örn•,ğini görmek üzer~. eııj08 "'°1 

işleri kalemine ve eksiltme günü de Belediye daim~ ~ncu:ıuııor.5 2, 
7,5 nishetinde temioat perahrilo birlikte gelmeler• ılı1n17_2ı ....... ' 

12-

---------------------- t1t•ıif e "'" BUtUn •ergilerde daima birinciliöi kazanan 
11 

madalyalar alan 

(Rize)nin meşhur kanepe 
takımları geldi 

yarı 
Cennp VilAyetleri genel satış 

• 
Sedat Sahir Mersııı 

,__.,,.-' 

---------~ ıer 
birader 

Adanada. salış yeri Zablit 

Sahibinin sesi radyolar• 
yeri 

Cenup VilAyetleri genel satış 

Sedat Sahir 
Mersin 


