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-- ••• Kurultay 
Konuşmaları devam ediyor . 

Ulus i çin iyi sonuclar elde edile 

1 cektir. 

~ lURUŞ ADANA : GUNLÜK GAZETE 

B~){;n anlaşması konfer .. ansı sri;ükönder Atatürk ! • 

ON 1K1NC1 YIL - SAYI 3221 

~, 1 
~gazeteleri bu toplantının çok 
ıçten olduğunu yazıyorlar 

Dört d evlet bakanı arolarında cok 
ltiiihim meseleler 
8&kr 

• 

görüşüyorlar 
ltıttete ~§~ 11 (A.A) - aabah 
~İtıin '1, •ikan anlaımaaı kon
~lcr :ı ~~lışnıasına uzun bö· 
~ "ı-. "l ~tıı11111 11 ~aıekte, konseyin ilk 
'-•ktc nı hOyük bir önem ver
~ ~e b1 

o'•ıaı 1 oturmanın program· 
te d·· •mı• ol 'ğ' . ~ Ort 

1 
v an uzarı geçtı ım 

tdet" ~t Slirdüğünü balirtere" 
~ Diınie tedirler • 

~ tlbi d~:•ta gazetesinin dedi· 
liııciye ~tt hakan çalıımaları 

Aıterın •dar tam bir gizlilik 
~d ey, k 

den ayrılmaz bir varlık oldukla
rmı berkit~ceklerini söylemekte
dir. 

Bu gazete uluslar "urumu 
konseyinin 20 Mayıı tarihli top
lanma devresinin küçük anlaşma 
ile B.lkan anlaşmast aruntakları
n• yeniden toplanmak ve Laval 
ile görü§ teatisinde bulunmak 
fırsatını verdiğini yazmaktadır . 

lngiliz ve Irak Kral
larını tel yazılarile 

kutladılar -·-Ankara : (A.A) - İngiliz Kra
lı beşinci J orjun Jubilesi dolayı
yile Reisicumur Atatürk ile mü· 

:ıarünileyb Kral hazretleri arasın
da aşağıdaki telgraflar çekilmiş
tir : 

Majestelerinin tahta çıkması-
nın 25 inci yıldönllmllnün kutlan· 
dığt bu anda kendilerine çok sa 
mimi tebrikluimle birlikte şahsi 
saadetleri ve Krallık ailesinin 
saadeti için olan en samimi bara
retlerimi arzetmekle bahtiyarım . 

Kam61 AtatUrk 

~ •ııı d 1 arar vermiş oldukla · 

f!'' ~iç b~ı?ı çılışmalar haklııo-

"

I' ~ ')iıı k fe!, aızmadığını, yalnız 
1, d,h, ilçuk anlaşma ile olan 
a)''-k lcl§txıayı berkitmeye ya· 

Bükre§ : ll (A.A) - bugün 
öğleden sonra toplanan Balkan 
Antantı konseyi ruznamesindeki 
meseleleri konuşmıışıur . 

Yarinki soo toplantıdan son
ra varılan bilimler hakkında bir 
tebliğ neşredilecektir . 

Tahta çıkışımın 25 inci senei 
devriyesi münasebetile vaki na 
zikine tebrik ve temennilerinize 
bütün kalbimle teşekkür ederim. 

Corç 

,,da 
1
:'•rlar alıc•ğı, yakında 

"1lt ~ '- '-, Plınacak olan konfe
·ı L. ~ ,,, 'd 

Saat 20 de Balkan Antantı dı-

Ankara : 11 fA.A) - Reisicu
mur Atatürk ile Irak Kralı ara· 
ıındaki aıağıdaki telgrafla teati 
oluomu~tur : 

Haşmellıi birinci Gazi haz~~ile, 
1

1 urumunu ve sınırlı-
tı.~•rı il a tuıa ılan Avrupa mi· 

k~ \'e 'I\ Bulıariıtan , l\Iaca· Ailei Kraliyelerile dost Irak 
~ltıa • \'usturyanın tekrar sı - milletini sevindiren meıud hadi 

relleri, Irak 

-~- lSte . k Saat 22 de Kralın sarayına 
'-lf tl11 ile d·gı arş11ındaki tu- bir kabul resmi yapılmıştır . seyi sevinçle öğrendim . Zatı haı 

it. 
11 ıreceğini oranlamak· • metanclerinin Kraliçe ve gene Ve· 

~ Balkan konferansı Roma an-
1,q hi ı liaht hazretlerinin sihbat ve son-
~ •r••ın;ıete dört Balkan dev· lı§malarina erkinliği ' Avustur· suz saadetleri hıkkıdda samimi 

~il il .. il tanı bir anlı§ma ol- ya .Macaristan ve Bulgaristanın tem~nnilerimi takdime müracaat 
~ o

1111
1lVe etmektedir . Süel statülerinin deği§tirilmesi ederim . 

~,":suı .. gazetesi Balkan hakkındaki istekleri ve İtalya ta· : 
~de C\'letlerinin bu müna- rafından düşilnülen orta Avrupa 
t:~ h,:'.•larındaki tam görüş barışının petkiıtirilmeıi meselele
~ ~CIQf ıbtinııl karşısında ve rini konuımuştur . 
ı. "'ı -. eraaısına aid olan ar- Konferansın Akdeniz andlış-

tseıe üıtünde birbirin- - Gerisi i/\incl flrtikde -

~· H. partisi nasıl doğdu ? 

Kamil AtatUrk 

Kama[ Atatürk har.retleri 
Ankara 

Zatı devletlerinin nazikane 
tebrikloriaden çok mütehassis ol
dum . Yürekten teşekkürlerimi 
ıunar ve ıaadetinizin devamile 
dost ve komşu Türkiyenin ikbali 
hakkındaki öz dileklerime inan-
manızı rica ederim • 

t~ g .. 1 
qi" ~~ ~ t.ın erin korkunç zorluklarını yene· ı Büyük kurultaya 

1,~1- lirsırE!~ı devletimizi kuran bu ana ~urum, 
,.1"'•'

1 

Cl 1 nkılaplarla ulusumuzu yükseltiyor 

r 

--~----------·------------6-
\~~ılaL Yazan : Ömer Kemal Ağar 
ı. t-tı ltlıızı b 
'1 ~ •k , h n alkçı esası , de milletin istiklalini emin ve mab 
\tı~ llıttye ~r bangi bir fert ve [ fuz bulundurmaktır . 

qti • lllılleti • lı k 
1 tılltf . n umumı a · ı Bunlardan başka, Bayındırlık, 
tı~&c,d,~,1~tiyaz tanımamak, kültür , sağlık , içtimai yardım , 
~~1dc blıli 

1 
kabul etmemek tarih , ticaret ve saoai , iktisadi 

~1 ~~l bir ~a ohınab: lir . sahalarıo la kcqdisindeo beklenen 
d ~c, tU 

1
1
dare , halk men işleri başarmak da yine vazifesi · 

lttit·l11t,/ ~ ıabsi menfaatlerin dir . 

~ •l,,iy u tarzda düşünüş, 11 Ziraate , ticarete , sanayia ·t ~ d . 

~ 'd ltıtıu ·' aıına ileriye gö ait iktisadi icılere devletio girme-
•~ rıyer v 

~tın' gelliı . ~n .on iki yılda mesi , fertlere terk etmesi , lazım 
1~· ile lltt' .

1
1 enn bilançosu geldiği iddiaı:ıında bulunan naza· 

1 t.._ •tı b ltlli h 
,.,.lll •llc, rıe alkçı bir . riyeye " fertçilik 11 derler . 
~ L~td, b ile kadar yararh Milletin umumi ve müııterek 
~f· llluaıd v -s 

Komisyonlar çahşma
larına davam ettiler 

•l D U • 

Ankara : 11( A.A )- l 1/5/1935 
Cumartesi sabahından geç vakla 
kadar çalışmalarına devam etmiş 
!erdir . Bu çalışma gece yarısına 
kadar sürecek yarın sabah tekrar 
haşlıyacaktır . 

Broğram komisyonu dil cemi
ydi üyeleriyle birlikte proğramın 
öz Türkçeye çevrilmesi yolunda 
çalışıyor . Dilekler komisyonun
da ilk oturuşta gümrük ve iohi · 
sırlar bakanlığı ile sü bakanlığını 
ilgilendiren dilekler ikinci oturum· 
da finans dilekleri üzerinde çalış
mış ve ilgili bakanların izahını 

dinlemiştir . Bu komisyon saat 
22 de tekrar ökonomi dilekleri lJ 1 

lltl' ugunu anlat · menfaatlerine ait siyasi , fikri iş 
e"let ır · ni görüşmeye bışlıyaçak ve öko-
~ ~ili'- lerde olduğü gibi iktisadi her ne-
ı. · ~ " : nomi bakanını dinliyecektir . 

1
"11d,

11
' Partiıin· vi iılerin dahi fertlere bırakılma 

\ ~di hirisj d ın ına prensip . yıp devlet tarafından yapılmasi 
~~ı. b~'s•i e devletçiliktir . daha muvafık olacağını müdafaa 
·~~d~"•b,;e fa~liyeti esas tut- eden nazariyeye de " devletçilik,, 

Heup komisyonu mazbatasını 
yazmış ve parti merkez heupla
rının tamlığını ve düz~ünlüğünfi 
takdir diliyle anmıştır . ı~ ~ at ta~ llluınkün oldu- dtrler . ı 

ıt c .... ~an i . d . . B k b ------------------ıtllıcı ~'ttıl k .çıa e mılletı izdeki devletçili azı yer · 

1 ~ti\:• ll:ıiÜe;.tı tnamuriyete lerde tatbik edilen devletçilikten mümkün olur· 
\: 1tı,td tıfa•tlerj 1? umumi ve büsbütün farklıdır . Biz , muttdil Bugün millet için faydalı olan 
~-, tıo ...._ b· oıa icıp ettir· devletçiliği benimsemekteyiz . müesseselerin , teşekküllerin mey · 

t~ "1 d,~l _'lbasıa iktisadi Vatandaşlarıa yapabi!ecekleri iş dana gelmesini fertlerden bekli 
~ ~'\'l~~ittı ttı filrn alakadar leri devlet kendi üzerine almış yecek olursak aradan yılların geç· 
~ 'l' eıasl ' · · d F 1 · ~'' 1? "•ı'f ~runızclandır.,, değildir . mesı ıcap e er . ert erın serma-
\ 'tt:!lti Vtı ~ı ; huzuruıü· Uzun asırlar, ilerlemeden mah yeleri bütün dilekleri karıılıyacak 
~ -~~i lrı.ıek a •leti tesis ve rum kılmış , Avrupının ilerleyi kadar geniş değildir · 
\~'-t hur,i 1 Vatanda§ların şine ayak uyduramamış vaziyette Devlet , millet tarafından ay· 

~'tlt ~-~ ~ellerini masun olduğumuzdan aramızdaki mesa· 1 ralmı~ bir heyet tarafındın idare 
t '-i her ahilde müdafaa feyi çok az bir zamanda gider- edilen bir mües~ese olduğuna gö 

'•kıt _hazır ve J 1 mek aQcak devletin kudreti ileC · IJ - Gerisi ikinci flrllkle -

Diniiyat- pirinç - bulgur .. 

Habeş topraklarından zorla demiryolu 
geçirip Erifre ile Somaliyi bağlamak. 

İtalya bunu düşünüyor ama, tepesin
deki Alman tehlikesi unutulmamalı 

Londra : 11 (A.A) - " Eko dö ı 
Paris,. muhabiri İtalya- Hıbe 
ıistan anlaımaz\ığının halli için 
bir Fransız- İngiliz teşebbüsü 
yapılacağını bıldirmektedir . 

İtalyanın Eritreyi Somaliya bağ· 
lamak içia Harar ve Ogadeni 
elde etmek maksadile icabında 

kuvvet kullanacağı muhakkak 

bilinmekte, İngiliz hükumeti Man . 
çuko işinin örneği olan bu i~
ten uluslar kurumunun ağar su
rette müteessir olmasından kork · 
makta ve Avrupınm siyasal va
ziyetinin ince olduğu bir zaman· 

da İtalyanın sonu şüpheli bir 
Afrika macen11 için kuvvetleri
ni iıraf etmesini tenkit etmek 
tedir . 

Koloni iılerile meşgul olan· 
İtalyanın bir Alman taarruzu kar· 
~11mda kalabilecek Avusturyayı 

koruyamamak durumuna düş
meıinden korkulmaktadır . İngil 
tere, İtalya- Habeş meselesinin 
hallinin uluslar kurumuna de-

ğil fakat bizzat İtalyaya düşdü 
ğüne dair olan İtalya iddiasını 
kabul etmemektedir . 

Loodra : 11 (A.A) - "RP.uter 
ajansının duyumuna göre , Fran
sız ve İngiliz hükumetleri mulı 
temel bir ltalya - Habeşistao 
savaıına karşı koymak çaresini 
aramak için konuı:malara bat
lamıılardır . 

Fransa ve İngilterenin yakın · 
da İtalya hükumetine .. sasen 
ber iki tarafın kabul ettiği bir 
uzlaşma. komitesi teşkilinin barı
şın devamı için elzem olduğunu 
bildirmeleri muhtemeldir . Şim 

diye kadar Loodraya 930 kara 
rımn çiğnenerek Habeşistaoa si· 
lab yullanması hakkında hiç bir 
İtalyan protesto~u gelmemiştir . 
Söylendiğine göre bu karar Ha 

beşistana silah kaç•kçılığını ya· 
sak etmekte fakat bu memlek~· 
tin kendini korumak için silah 
satan almasını ıerbest bırakmak 

tadır . ____________________________ mll!" ____________________ __ 

Meteyi nasıl gördüm ? 
Bana gelen Adana gazetelerinde ! 

Mete hazırlandı , hazırlanıyor di1e 
ardı sıra yapılan rekldmları gö
rünce acaba Adana Halkevi bizim 
bildiğimiz ve gördüğümüz cMete• 
den başka bir şey mi hazırlıyor 
diye bayıığı Lir meroka düştüm. 

Rekldmlar uzadıkça bendeki me
rnk derinleşti, büyüdükçe bendeki 
merak da büyüdü. Nasıl oldu bil-
mem : 

- Şunu mümkün olsa ben de 
görsem <liye oğzım<lon bir söz çı· 
kıverdi . 

Tanrı kırk yıhlıı bir kulların ın 

sonu gelmez dileklerinden her 
hangi biri!ini yaparmış, zahir be
nim de Lu dileğimi hoş görmiiş 

olacak ki yapıve rdi Kendimi A<la
nada ve i\1ete oynanırken kdh per
de arkesındıı,kAh da p !lrde önünde 
gördüm. Böylece eserin ne kadar 
büyük zorlukları yenerek ve ne 
büyük bir çalışma sonunda ortaya 
konduğunu yakından anlamış ol
dum . 

İşin bozuk tarafı - Çorbada 
benim de tuzum bulunsun kabi ~ 
linden- Akın'ın arkasından yazı. 

lan Mete'yi ıkinci bir defa Adanada 
ortaya koymağa kalkışınaklıı baş -
lanılmıştır gibi bir düşünce akla 
gelmiyor değil .. Bu hız asrında 
şehir tiyatroları bile piyesi değil, 
koınedilE ri bir tarafa bırakmış, işi 

çıplak revü ve tuluata dökmüş bu
lunuyorlar. Manzum bir piyesi üç 
saat dinletmek ve dinlemek imklln· 
sız bir hale gelmiştir. 

Ben böyle <lüşünmiyorum. Nite· 
kiın bu güç işi Üzerlerine alan 
İstunbul ve Ankııra llalkevleri de 
ellerinden g~len maddi ve manıwi 
her gücü ortaya koyarak eseri 
meydana çıkardılar. Esere eyi rek 
lam yapan, seyirciyi sahne önüne 
kadar getirebilen bu cenkte üst 
geldi. 

Adana bunlara bakınca ne 
lyapmış:: 

) - Adanalılar deha oyi ça
lışmışlardı. 

2- Dekor, temsil bakımından 
daha kuvvetli idiler . 

3 -Dekorlar daha çabuk de· 
ğişiyorlardı . Fakat bu emekle bu 

eserin biç olmazsa yirmi defa aab· 
neye konması lazım gelirdi . iki 
temsil ile bu iş bitirmemeliydi . 

Bununla beraber arkadaş· 
tarın bir kısmı sahne , dekor, 
temsil ile uğre~ırken diğerleri de 
bu emeğin biricik karşılığı olan 
seyirciyi bulup getirmeli idiler . 

Bu i şin ihmal edilmiş olması 

birinci noksandır. 
Diğer noksanlara sıralama· 

ğı sor.a bırak·~cağım . Çünkü bu 
işin iyi tarafı kötü taraf ından da
ha çok olduğundan iyi olan hir 
şeyde kendim i zorlayıp kötülük 
aram•ğı doğa u bulmıyorum . En 
nş•ğı otuz Türk gencinin başka 
hiç bir menfaat ve karşılık bek· 
lemedeo aylarca çalışarak bir eser 
ortaya koymaıo.ı Adananın oldu· 
ğu kadar Türk milletinin de gök· 
ıünil kabHtrcak bir iştir . 

İşini gücünü ( memleket ve 
kültür uğrunda ) bırakıp her gece 
bir kaç saatini feda etmek ve ao· 
nuoda da bir kaç gece s ırtı 11raya 
uykusuz kalmak ve karşılık olarak 

yalnız memleketin bir alkışını bek· 
lemek .. Bu ancak memleket 11cv · 
gişilii · yüreğinde duyabilenlerin 
işidir . bu dekorları Türkiyenin 
hiç bir tarafında ortaya koyama
dılar , ( brn İstanbul ve Ankara 
ile lıarşllaştırıyorum ) biç bir 
sahnede bu kadar temiz , pürüz. 
süz lıattii can sıkmadan da diye· 
ceğim lıu esl'f oynanamadı . 

Ben evvelce görmüş olmama 
rağmen ueri büyük bir zevkle 
ıeyrettim . Bir sahnenin n•sıl 
kurulduğunu bilmeme rağmen 

lsabne arkasında durdum dekorlar 
lkurulurken haklim . 

1 -1J - Gerlsflüçiincıi:ftrtikte - ~ 

2Z 

Türk dJli 

Araştırma kurumunun 
bildirimi 

A nkara : (A.A) - Türk dili 
araştırma kurumu genel sekreter · 
liğinden ; 

Türk dili bülteninin onuncu 
sayısile birinci abone yılı bit
miştir . ikinci abone yılının ilk 
sayısı olan on birinci Türk dili 
de basılmaktadır . Dil devriminin 
geçirdiği bütün değişmeleri için· 

de toplayın Türk dili bültenine 
abone olmak yolile bu Lüyük u
lusal cievrime ilği ğöstermiş olan
larm yeai yıl içinde abonelerini 
yeniliycceklerioe inanıyoruz . 

Birinci abone yılı içinde abo
ne merkezinin iki kene değiş· 

mesi yüzünden vaktinde "bulten· 
!erini alamamış olanların adlan 

yeniden devJet basımevine gön
derilmiştir . AbonelHimiz içinde 
eksik nyı almış olanlar kalmıf

sa onların da lı~m,.n kurum ge
nel sekreterliğine adları ile ad
reslerini ve hangi sayıyı alrua-

dddarını bildirmelerini dileriz . 
Yebi ·yıl aboneleri için lstanbul
da Ankara caddesinde Türk ki
tapcılık limilet şirketi merkez 
edilmiştir . 

Abonelerini yeailemek iste · 
yenler eskiden abone oldukları
nı da bildirerek hu şirket müdür· 

lüğüne yazmalıdırlar . Bültenin 
abonesi on sayı için üç liradır . 
Türkiye için tle abone olanlardan 
ayrıca po ta parası alınaıaz. Bül
tenin yeni yılı içinde ikincı Türk 

dili kurultayında okunmuş olaa 
degerH tezlerden bir çoğu çıka· 
rılacak kartılıklar klavuzu derle
me dergisi ekler dergisi hazarlık· 

lanna dair bir çok malumat bu· 
Junacaktır . Bütün abooelerimi· 
zin geçen yıldan çok daha öaem· 

li olacak olan yeni yıl abonesine 
ilgi göstereceklerini şüpbesiz sa· 
yarız . 

Çekoslovakya 

Almadyayı protesto etti 

Berlin : 11 (A.A) - Çekoslo · 
\'ak elçisi Çekoslovak sınırından 

kaçırılan Alman göçmeni Am · 
pertsberger meselesi hf!kkıodaki 

protesto notasını Bulova vermiş · 

tir . 

Harb divanı 
Zabiti ölüm cezasına 

mahküm oldu - -
Atina : tl (A .A) - Divanı · 

harp Venizelist ihtilaline iştirak 
etmiş olan 35 bahriye zabitini 
ölüme mahkiim etmiştir . 

Diğer 36 müebbet küreğe 
mahküm edilmiştir . 

Amiral DeCDtStikas ölüme mıh· 
küm olanların anısında bnlun
maktadar. 

Musolini Şuşinğ ile 
görüştü 

folransa : l 1 (A.A) - Musıo· 
lini b~raberinde dış asçıkam Su-

viç ve .bava asbakanı general 
Valle 01duğu halde Floranıa u-

' çaklar limanına inmiş ve Avustur• 

ya başbakanı Şuşnig ile Avus
turya elçisi ve şehrin yüksek me· 
murları tarafından karşılanmır 

t ır . 
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Çoban Mehmet diyor i: - Birinci (lrUkdtn arlan - F, R, Abıv 
'' 7 iJrk gürefini ii.stünlükte tutmak 

için çalışıyor ve yaşıyorum. ,, 
Ttirk mi11i güreı takımının 

pzbebeği olan Çoban Mehmet 
iÇ lfladenberi ıehrimizin misa
firi bulunmaktadır. 

Ruıyada, Ma~ariıtanda, Bal
kanlarda ve Tfirkiyede yaptığı 
gtlreıleri kaıanao bu değerli 
peblivenımızla bir arkadqımıı 
slrlfmDı ve onun hayata ve gü
reılera hakkında malumat almıttır. 

Çoban Mebısıet diyor ki: 
- "'1320 de Balıkesrio Bey· 

klJöode dotdum. Yetim ottu 
Mustafanın oğıu,um. Küçük yaı· 
ta iken çobanlık yaptım. Köyler
de yapılaa düğllnlere ittirak tder, 
yapılan f8retleri dikkale 1eyre
derdim. Babam beni büyük kar· 
tletlerimle r&reıtirirdi. İlk za
manlardı hep ~enilirdim. Bıbam 
lsaNetlerime: 

- Daima sizi yendirmek için 
Mebmetle Dğraııcağım. Derdi. 
Aradan az bir zeman geçti. Kar
.... lamaıl öldü. 

Bir ,an köyümllz::le bir düğün 
nıdı: Büyük kırdepm Aliyle gl 
rettim, ona yarım 1aatta yendim. 
O.dan eonrı adım aaılmıya baı
..... Aiabeiim de beni ıüreı 
olan rerlere lfitmeme milaude 
elti. O heni prqe teı•ik ediyor· 
ela: 

- Sea preı ö~rea, y•paca
lm itleri, vazifeleri hen görürüm. 
Derdi. 

Epe,ce Rftreti ilerletmiftim. 
bk clefaa kiıbet aldık. Bir giln Ba
Lkeıdrde Hima1eietfal menfaati 
aa bir ıtb'•ı yapıhyordu. Kurtde· 
reli de hakem olank gelmiıti. 
lea de (clelte) gtlrepne 19kmıt
taa. 3-4 kifiyi yendim. 

Kartdereli beDİ yanıDa çığır 
dl, ıliai lpt8m. Bana dedi ki: 

- Bayatta iyi bir pehlivan 
olmak için fU ıaretle har"ket et· 
••k lbımdu: · 

1 - Slpra içmemek. 
2 - Soi istimal yapmamak. 
3 - Spor içi• çalıımak. 
4 - Uıt.ıları, hüylklerin IÖz 

Jeriae itaıt etmelr, dedi. 
Ben de bu söıleriae göre ha· 

reket edeceğime dair söı verdim. 
Fliat öperek J•Dıada• aynldım. 
Kendimi glrete verdim. intizamla 
llLtmap blflıdım. Şurada, bura
da türettim. hmire de gittim. Bir 
HM IODra da baı peblivanlak ıtt
raperiDe iıtirak ettim. İıd yd 
içl.cle bet peblivaalıi• elde ettim. 

340- 341 de İıtanbulda Di
lekler ara11nda yapılan gilreıte 
lllrincl oldum. Bana bir madalya 
Yerdiler. uçobaa Mehmet,, diye 
anılmap be1ladı111. 

Bir iki ay sonra sillb altına 
181nldım. Balıkeıir Belediye Re
ili Hayrettin (Bilrcik aaylavı) be
ni ikınci Kolordu Kumandanı 
Ali Bıkmrt Peıeya ıanıııırdı. Ora
da llkerliğımi yıpmata baıladım. 

bulıaryah Mehmut we Cemal 
kehllvanlar Alı Bıkmet Peıadan 
bir laüret iatediler. Peıa beni Ç• · 

'71'dı, ba adamlar peblivanm1f, 
gir.. ilti1orlar, ne derain? Dedi. 
im de lsabal ettim. 

Bir PerPJnbe günü Bigadiçte 
Bw,aryalı Cemal pehlivanı Jeti· 
dba. Cama pnö Balıkeıir ıtadın· 
ela P••m hazuııuıda yendim. 

Bu aaradı Anbndan Muhafız 
,accı ıelmiıti. Onlarla ıpor yap
tak. Dlflk attım, cirit attım, utta 
bir de 100 mıtre ko.-ı•a ıir 

••• Galataaaray atletleri Balıkeai 
re pldiler. İkidci Kolordu ile 
karfıllfhlar ve bizi yendiler. Be. 
b karplqmada balaama~ı111; 
g:ce çay ziyafeti veriliyordu; P ... 
GaJataıarıy lılara: 

- Bizı bu oyunlarda yendi
niz. Benim bir pehlivanım var. 
Onunla güreıecek pehlivıuınız 
var mı? 

Demiı. Kafile reiıi tarahndaa 
gorillmekliğimi ıöylemicler. Ben 
de gittim. 928 olimpiyadana ha· 
zırlanmaklığım için güreı antre· 
aörll (Peter) in bani görmesinde 
ısrar ettiler. 

Pata heni çağırdı, İatanbula 
gider misia dedi. Ben de gidertk 
çalıpcağı1111 sayledim. Kaf.le gitti. 
Aradan bir zaman geçti, Pe§aya 
bir mektup geldi. Benim vücudu
mu ölçtüler., 1stanbula göaderdi
Jer. İıtanbuldan cevap geldi. Beni 
istediler, Paoamdan müıHde ala
rak ıittim. 

927 de 1ıtanbul merkez iozı
bat kamandınlıiana verildim. 
Haftada Uç gün GalataHray ku
lübüne gidiyor, antretörüa buzu· 
runda idmanlar yapıyordıım. Alef· 
rangaya yeoi baıladığım için bir 
hayli zahmet çekiyordu111. Sonra 
•Üçudam alııta. 

Ecnebi takımlarla temaslar 
Macariıtaada Avrupa güreı 

gampiyonası olacaktı. Dört aylak 
bir çalıımadaa ıonra iştirak et
tim. Biı aıfer olduğumuzdan ilk 
kafile ile ıidemedik. Tayyarla 
birlikte batımızda Bürhaneddin 
(Felek) oldağu halde trenle Buda
ptıteye hareket ettik. istasyonda 
kafilemiz tarafıadan karhlandık. 
Bana (Dam) adında bir Franıız 
basmin var dediler. Mindere ça
ğırıldık. İki rlaki a zarfında o ea· 
ki bizim göz çapraı ıekliade olan 
bir oya•la baamını yeacllm. 

İkinci akıam bir Almaala ıü · 
rettim . Benden çok koı kayordu. 

Açemiliğimdea 11tifade ederek beni 
Jendi t 

1928 do yipılan Amıterdam 
Olimpiyadına ıekiı ay çahıtıktan 
aonra gittim . iki kiıi1ı yendim . 
Sonra hasmıma yenildim . Sonua· 
da dünya altıncısı oldum . 

lstanbula dönUnce Ali Hikmet 
Paıının yardımiyle tlltün inbiaar 
idare•ine girdim . Babkesjre git
tim . 

Fecleraayoalar 1.tanbula ala· 
caklarına dair aöı verdiler . 

Balıkeıir'de o ııralaıda evlen -
dim · İstanbul Haliç İdman Yur· 
du , bana , iı bulacağız . Gelir 
misia diye bir mektup yazdı . Ben 
de muvafakat ettim . 

O Ankarada Himayeietfal men· 
faabna tertip edilen allturka gD· 
reı ı•mpiyonluiuna dllvet edil· 
dim . Uzun zamandaoberi idman
ları bıraktığımdan idmanıızdım • 
Şimdi Amerikada bulunan Dinarlı 
Mehmet pehlivanla gürettim ve 
onu yendim . Bulgaryalı Cemali• 
da karıılaıtım . Onunla berabere 
kaldık. 

Bandırmalı Kara Halil benden 
bir fazla kiti yenmiı olduğundan 
onu birinci , beni ikinci ~Türkiye 
baı pehlivanı ilan ettiler . 

Hayatta ilk defa olarak böyle 
bir bir hak11zlıkla karıılaıtım · 

lıtanbula ıittim . Haliç idman 
kultlbll yazdıkları 111aaşı temi• ede · 

medikleri için eaki vazifem olan 
inbi1ar idaresine müracaat ettim. 
Ve orada çalı@mağa baıladım · 
Bir taraftan da idmanlara devam 
ettim. 

Arkadaılanmla birlikte Bal 
kın P•piyoalarına girdim . ilk 
birinci Balkaa pmpiyoaaıında bir 
hatam yldadea yenildim . Bun · 
daa biltDn millet tre11ir duydu . 

İkinci Balkan ıampiyonaıHada 
fa•pi1onlutu aldım . 932 -933 
de lstanbul Balnvi Raıyaya bir 
epor kafileli a&adercıl • Orada 

re kendisini teıkil edea fertlerin Cumhuriyet BaJk Partiıinin 

1 
menfaatlerini daha iyi bir surette lprogram drjigiklikleri üıtünde 
dO§OnOr. Fertçilikte f8hai menfa dikkatle durmalıyız. Çünkü bun-
atlar eb öa safta 111evld alır . lar Ka111alist rejimia , soıyal ve 

Biı iıte bunun için devletçi· ekonomik karamanı , tam 'Ve top-
. lu olarak , belirtmektedirler • yız . 

Laikbk : Biz bupn bulunduiumuz 
noktaya , kuru teeriler peıine ta 
kılarak ıelmedik • Bizi bu nok· 
taya getiren etkeler ıualardır : 

Liiklıiın maanHı , din ile 
2dllnya , 1ahad , dünya ile ahiret, 
din ile dövlet itlerinin birbirinden 
ıyralmaaıdır . Bueu dinsizlik maa· 
11Hında anlayan geri düıüaceli 

insanlar da yok değildir · 
Devlet bir ıahıı , bir ferd de

ğildir ki dini ohun, kelimei ıaha 
det ıetirsia, haca ıitain , namaz 
kılsın , oruç tutsun , zekat ver· 
ıin ! 

Devleti , dinin emrettiği şey 
leri yapmadığıadan dolayı ıoruya 
çekecek biç bir makam yoktur · 

Devlet ile dinin bir tutumu 
yüzündep ilrrlemek mümkün ola· 
mamıştır . Eski nizamlarla , H· 

ki adetlerle medeniyetin gidişi 
ne •J ak uydurmak çok zor · Bu· 
nua neticeleri bizim uzun a eır lar 
ger ide kalmamızı hazırladı · 

Yurddaşların inanışlaunda ser 
best oluşu bir felaket. değil • bir 
ilerleyiş ifade edtr . . . . 

Laik devlet, dini vızıfe lcrrnı 
yapanlarla yapmıyaoları b~r lu.tar. 
Oouo nazarında birini dığerıne 

tercih aebebleri yoktur. Devletin 
istediği liyakat, bece~iklik, . o Ai şin 
istediği bilgidir. Bu, ıster dın~ va-
zifelerini iyi yapanlardı, ı ster 
yapmıyanlarda olsun, bununla 
alakadar bile olmaz. 

C. H. Partisi proğrımında 
lliklak prensibi ıu satarlarla ifade 
edilmektedir: 

"Fırka devlet idaresinde, bü · 
tOn kanunların, nizamların ve 
usullerin, ilim ve fenlerin muaıır 

medeniyete temin ettip eıH ve 
gekillere ve dD•ya ibtiJ~~an~a 
göre yapılmasını ve tatb~k. edıl
mesini prensip kabul etmı11ır. 

•Din telakkisi vicdani oldatun· 
dan, fırka dia fikirlerini devlet 
ve dlioya işlerinde• •e IİJalıttea 
ayn tutmayı milletimizin •a~ıar 
terakkiıinde baılıca muvaffakıyet 
amili ıörOr. ,, 

C. H. Partiıinio aha vasıfla-

r ndan birisi de laikliktir. Avru-
1 l . . le 
rupanın en ileri millet erıaıa •· 
bul ettikleri de budur· 

tnk ılipçılak : 
C. H. partiıiaio ana va11fların

dan biriıi ve en mühimi inkı
lapçılıktar . 

İnlcılip, balunulan bir halden 
daha iyi ve daba llsttln bir bale 

1 ,.çmelctir . Türk mill!t!nla iler· 
Iemeıiae enıel olan buton t•Jler 
birer birer ortadan kıldırılmııtır. 
Onun yerine, y~r~um~zun zen
sıinleıme•ine, bu,u~eaıae, lı~Y 
vetleameıine ve kokleımeııne 
elveriıli olanları alılco1duk • 

Rublanmızı öldüren medre
seleri tekkeleri kapattık • Mis
kinler içia ıçılaa imarethaneleri 
yok ettik. Kadıolanmızı lcafuler 
arkasandan temiz havada• mah
rum yaıatmanan dotru olmıdıiı 
ni takdir ederek onlarıa en tabii 
baklaranı tanıdık · 

- Sonu var -

ahı maç yaptım . Hepsini kazan 
dım . Erteıi aene yine gittik . 
Moıkovada 2 , Leniograd'da 1 , 
Kiyef'de 1 , Harkof'da 1 gilre§ 
yaptım. Hesini de kazandım . 

Oradan gelince İtalyanlarla 
Qç 't'aç yaptık . Atatürk' de ıo· 
ı.uucu maçta bulundu . Tilrk §ere 
fiai, Türk sporculuğunu yeqilmek 
ten korumak için, Büyük Atatürk 
ten aldıtım im:ın ve cesaretle gü· 
reştim . Sonuncuyu da kazandık . 
Macarlarla da altı defa kaı şılaı · 
um ve hepsini kazandım . Bütün 
dileğim , Türk glireıini , Türk 1 

ıücüau bOyük bir titizlikle daima 
OstOnlükte bulundormaktır . lıte 
banun için , Türk ırrrfi ve sporu 
için çahııyor ve yıııyorum .. " 

• ) En bııta , Türk devrimi· 
nio ana prensipleri , 

b ) lı haııada 16 yıllık deneç· , 
!erimiz, 

c ) En büyük demokraıileri 
bile , köklerine kadar ıaraan buh 
randan aldığımız dersler . 

Atatürk , büyilk yengi'dea he
men ıonra • İzmit'te TOrk gazete
cilerine , yeni Partiıiain ilk eaaı
larını şu iki vaııfta ltoplamııhr : 
1 - llalkçıyız , 2 - Sınıfçı de· 
ğlllz 1 
_ Atatürk , 0 zaman , partisini , 
bir teoriler çemberi içinde , kas· 
kata kımıldanmazlığa düşiirmek
ten kıçınmışhr . Partiyi yol sap· 
maktan ve yönet ıışırıaıında• 
koruyan bu iki prensip , kendi
siniD ve bütün arkadaılarmın , 
her tllrlü deneç "ve yordamlarda 
buluamasına da elverişli idi . 

Büyük istratrj , har blarında 
olduğu gibi, devrim davasında da 
rşsiz unahm kullanmıthr . Bugün 
yol deiiıtirmiyoraz: Vardığımız 
noktanm adıaı koyuyoruz; ve 1921 
den se:ıinmesiae imkio bile olmı· ı 
yan bu noktaya ne kadar kı11dan 
ve keıtirmeden ı&ldiğimize , biz, l 
kendimiz de f8§ıyoruı . 

Fırka proıramınclaki değiıke 
ve ilaveler, bir yandan ıosyal 

davamızı perldttirmelite , bir yan
dan da onun ökonomik ve kültü· 
rel daynçlarını sağlamaktadır . 

Herkt1 halktıadır ; berkeı , 
bakça eıittir : "Parti ıınıf kav· 
ıaları yerine ıoı)al dlizealik ve 
tJayan11ma elde etmek amaçan· 
dadır • Bu ıözler yalnız , ıü:ael 
ve ideal dilekler deiildir . Prog
rjm taılağını• uyfala11nı çevi · 
riaiı : Hemen bu preaıiplerln ll· 
mii ve hakil&ii berkiteleriai ba-, 
Iacak11aıı . 

Bu berlkterlercle• bir k111111, 
Atatürk'ün M>ylevinde duydugu· 
muz ıüdümlü ekonomi ıazünde 
toplanabilir. Parti, ekonomide 
bayalit bir eıidlip delil, fakat, 
ger çel bir tüzeye •e herkeıe çalı· 
tim ve ıirifim baklannı ödiyea, 
ancak biç kimıeye kendi kazancı 
için kamuğaııya karııt ıitmek 
bıkkını vermiyea bir düzeae da
yanmaktadır. 

Proğramın e11sları, her fi~ir 
adamına, büt6o devlet itlerini 
yakından tenkit ve kontrol ede· 
bilmek imkanını vermektedir. 

İçin için ıllren ve her çarpıt 
mada Cumuriyet Halk Partiıinin 
halkçılılc ve aınıfsızlak davaaanın 
kanıtlarıyle yenilip üılenen, prea· 
sip kavgHı, 4 üncü kurultayla 
ıonuaa ermektir. 

Ülkll bakımından biı bakla idik: 
İçerde ve dıprda kendimizin ve 
baıkalannın bütün d~ntç~eri ge
çici bir kargaıa değil, fakat bir ku · 
ram dtğiıtirme hadsesi olan bO · 
yük buhran da bize bak kazan
d1rmııtır. 

Kuram : Struclure - teori : 
nazariye - rtke : amil ( Fac 
teu ) - derıeç : tecrlibe - ye rı · 
gi : zafer - yfüıet : islikamet -
yordam : ldlonnemerıt - islra· 
tej : sevkulceyşci - değişke : 
tadil - dayamşma : frsamid -
taslak : proj e - berkllc : mii · 
eyyide - güdıimlr1: sevk ve ida 
re olunan ( dirlge ) --;- gerçel : 
ıe,ııi (reel) - tılze : adaiı·t -
glrtıi- : teıebbıis - kamu{j<Jsı 
menfaatı umumiye - karşıt -
zıd - düzen • nizam - kantt : 
bt'gylne-

- Rize -
Hopadan ayrıldıktan sonra; va

purumuz, ilk önce pazara uğradı .. 
Buraom eaki adı: Atinadır . Orada 
biraz kalarak doğruca Rize yöne
tinde ilerilemeğe koyulduk ... Ve , 
itte, oraya gelmiıiz bile ... 

Rizt;- Koyu ve geniıliği ba
kımından-, belki Hopadan hile 
güzel bir yer .•. Çoruh İlbaylığı 
( ViJAyet ) oin de oasrkezi... Vapur 
gnerteıinden baktığınız zaman, 
-Rizeyi-, yem yeşil bahçeler ve 
ağaçlıklar ar&1ana gömülmüş bu
luyorsunuz .. Bu yeşillikler artt
sanda beyaz boyalı , kırmızı kire
mitli bioalarile , bu memleket , o 
kadar sevimli ve o kadar cana ya
kın ki ! . . Sonra , burada evler , 
daha geniş bir alan içerisinde ya
pılmış n daha dağınık bir halde ... 
Öyle hepisi üst üste yığılıvermemig 
yani... 

ulutanrım ! Bu karedeniz ille
rindeki, ve hepisinden fazla olarak 
bu, çoruk ilinde, ve biraz da Trab · 
zun ilinin Of ve Sürmeneeindeki bu 
feyiz, bu büyüme gücüne ne de
moli ~!.. Meğerse, hayat , gerçek · 
ten suılaıı geliyormuş ! ... füıkın , 

bu borızersiz vatan parçasının dağı, 
t11ş ı ve toprağı, baştan başa yetil 
helılRrla örtülmüş sanki ! .. Büyü· 
medeki güç öyle taşkın bir bal ttl · 
mış ki ,- Otomobil ve arabaların 
gidip gelmelerine ra~mon- , Yol
ların hir çok yerlP.ırini otlar , çi
menler ve yeauoJar bürümüş ! . . 
Kayalıklı ve Uşlıkh yerlerin üst 
tarafında kızıl ağaç, landık ve Mür· 
verler; geçilmez ve aşılmaz bir or
man halini almış ... Bunların alt 
tarafları 111 t>ğriltiler ( ora tabirile 
ifteriler ) sarmıt • . Hatta, bu yeıil 
örtü t4 deniz kıyılarına kadar in· 
miı ... Nerede ise, Yeşil ile df'niı 
kucaklaşacaklar!. . lnıao bu görüye 
( manzara ) bakıyor da , - 1&01· 

yor ki -, deniıin öMCirücü tuzu 
olmasa, orada bile büyüme devam 
edecek !.. 

Rizenin , Çapara adını taşıyan 
ptk bi9imli, .büyük kıyıklarile ke · 
narı boyladık .. Kocaman kayığı , 
bir büyük adamla iki köçük çocuk 
götürüyor ... Bu; ya , kayı~ıo ha
fifiiğinden ve yahut ki Karadeniz 
uıağmın denize tahakküm duy
gueuodan ileri gelH gerek ! .. 

Sağlam topra~a yine ayağı
mızı koyabildik ... Polis ve gümrük 

Balkan anlaşması 
konferansı 

- Birici firtikten art•n -

maaı meaeleıine de dokundugu 
sanal111aktadır . 

Toplantının çok içtea olduğu 
kaydediliyor . 

Bükreı : 11 (A.A) - Dimine&· 
ta gazetesi Yuıoılavya Başbaka
nı Y evticia ıu diyevini yazmak
tadır : 

Bira• aıığlarımı:a yolunda 
Bükreı'e ilk defa ıeliyor deği· 
lim. 

Buraya gelmekle duyduium 
sevinci artıran bir f'Y varıa o da 
Romanya ile Yugoılavyanın kü
çük anlatma ve Balkan aalaıma· 
sı gibi iki aa;ıam kurumda bu
lunmalarıdır . 

Hoolnya kamusal diiıünün 
uzun zamandaaberi tanıyorum . 
Vefah bir dost ve bayrı bir bag. 
lılık olan Romen ulusuna selim· 
lamakla bahtiyarım • 

Homanyaya gelen her hanıi 
bir Yugoslav gibi kendimi ••İm
de saaıyorum ve illerimizin ya)nız 
geçmişleri bakımından değil hal 
leıi ve gele gelecekleri bakımı•· 
Jao ne kadar birleıik oldukları
Dı görmekle artan bir ıevioç da
JUJOhm • 

bıltıtl'"" 
iıyarlarınıo ( memur ) .. •is•'* 

k ··kur '' dan kurtularak ço I~ ke.d•" 
ıoseıine çıkabildik · er <11,,,..,, 

b. 'ld'ı Bence. J - ·.tt zarı ıze çevrı · dur ı,·-. 
lığın en fena tarafı ~a bir 'İll' 
Anadoluda her haagı ıf'f · r 
gittiğiniz zaman ( Bu: ~ fııl'ı 
karı her yerde böyledır _,,,la , .,. 
oranın bir çok iş~o~ı •

0 
e ,isi~ 

muşu, büyüğü, ku_çuğııkt -~ 
tinel ( manevi ) hır b 

1 
8' ır 

trol altında bulundurur·;..~ 
sinir bir şeydir ~i .ı ... ::re '!J 
geze, geze bu gıbı 1; l>ll f" 
adam ek ıllı alıştık ~ 

0
,.._ .. 

teceBSüse önem verm•Y ~ 

Riıede ' kadıofar ' ,.~ .. - " ve ayalclarana kırm~ ! .. • 
pqtemallar ıeçirmıtk" ~ 
raaın çarpıtılacak ve eli_~ 
sı gereke o bir ıare:ı, ~ (1 
Her kadıaın elindı .,-

1• . ı Sık••• .,,.. Jı 
rHt ıe ınıyor ·· d"r ,r ~ 

k 'çia ı ' 111ura korunma 1 

yıa .. 

Burada, şemıiyeJi .;,, ; .~ 
gliaeıe, kıımen J•i'P ~ ,-M 
daha ziyade sakl•0~6~ 
taıımakta i111ig~•~ !,. 11~ 
raya,- denildığıo.• ~~ 
rabzon) dan geçmlf• ... 1" .... ' çe) kaldarıldıtı il klll .. 
Riye beliıı ortaya '8 .,.ı 
elinde ıemıiye t•ttY•; .. 
•an - bir erkek ı" ;, ' çe 
onu ylzllne doit'U ..,. 
kendini güya yalJIDCI 

• l ôyl• .. d •ıyormaı . . . akıa ı 
bura belediyelerı, f ıe) 
(Şemıiye ile mocad•~~ 
ile lsarıılaıacıktır · ~ 
250 glnl ,.ımurlll .,.. 

bO 
lllkede, bilmiyorlllll• ol 
ceve kadar lkolıy fl'lt t11 
Malüm ya Tir~:.. 'f!i 
yatmur daıen -,.:;rl 
da t Rize ve Hop• isi 
Hatti bu yüzdendir tw 
kal ve mndıl~ kttd"'' 
mak11Pn yetiıebılın' 1Jtt: 

Diter ••Y'e .,.~~ 
le .•. Onun için • b':,.r" ;. 
diadea kurtulmak ~ 
cak glbime rlifd' '.ı·~~ . . c 
burluk idareı_ıa~P aiti 
(azim) ve enerıb~ 
ufak iıleria ne ~ 

. •-· '? 
mıf Ki • •• "" 

Ragıp 
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ı•n helak oldu - Düoman ordusu 
açlıkıan biıti . 

Bu senenin mahsulü kargalar 
yüzünden helak oldu - Bu yılın 
ürünü kargalar yüzünden yoğaldı . 

İstihlak - Yoğaltım 

Örnek : Şeker istihlaki giıgide 
arlıyor - Şeker yogalıımı giıgide 

arııyor. 

İstihlik etmek - Yoğaltmalc 

Örnek : Aokara,rla günde ne 
kadar buğday isıihlak edilir - An· 
kara'da günde ne kadar butday yo
ğalıılır. 

Müstehlik - Y oğaltman 

Örnek : A lmanya'da müsleh· 
lik kooperaıifleri çokıur - Alman· 

1 ya'da yoğaltman kooperaıifleri çok· 
ıur . 

Helecan - Çarpıntı 
Helezoni - Yılankavi 

Hem-Hem 
Heman - Hemen (T. Kö.) 
Hemağuş - Kucak kucağa 
Hemasıl - Aslıbir 

Hemayar - Denk 

Örnek : Bu iki adam birbiri 
ile hemayar mı ? - Bu iki adam 
birbiri ile denk mi? 

A. Z. 

Hırsızlık 

Bihemta - Benzersiz 
Hemzeban - Ağzıhir, dilde§ 

Örnek : Onu övmekt" cüm· 
lesi hemzeban oldular - Onu öv· 
mekte hepsi ağzıbir ( dildeş ) oldu· 
lar . 

Hemzeman ( mu1111) - Çaji · 
dat 

Ööroek : Timur ile Yıldırım 
Bayazid muasırdırlar - Timıır ile 
Yıldırım Bayazid çagdaştırlar. 

Hengam - Zımın 

Henuz - o,hı, yeni, daha ye· 
ni 

Örnek : Henuz uyanmışıım
Yeni uyanmı§tım, daha yeni uyan
mıştım . 

Henuz gelmedi - Daha gel· 
medi . 

ti! 

Her - Her, tü 
Her nevi - Her türlü, her çe-

Haraaet - Çifçilik 
Ziraat - Tarım 
Zer'etmek - Ekmek 

Ziraat vekaleti - Tarım ba
kanlığı 

Hercai - Y ınardöııer, gelgeç 
Heıcü merç - Kaımakarış , 

Hemcins - Cinsibir ıllakbullak, altüst 
Hemdem- Arkadaş Herçibadahad - Ne olursa 

~ Hemnam - Adaş olsun 
~~li~e Hempa - Ayaktaş Heıem - Kocama, çöküı 
1tııı ..._ f.f Herze - Saçma 

.~ı1,.. '- l!:ı·'lne (T. Kö.) Örnek : Asilerin reisleri ve Hesab _ Hesap ( T. Kö) 
ı "'Ct 'lU ı. · b 1 k ı 1 A 1 I llıek • ınırme empa arı aç ı ar - zıyan arın Htsti _ Varlık 
1, - Eıi lr başkanları ve ayaktaşları kaçtılar. 

lı ~lııi tne • sinir· Heves - lııek, heveı (T. Kö.) 
1 ı~ kola Hemrah - Yoldaı H J, 1 ..._ ı. Y - Sı"n . evi ( Bak : Dehşet ) 

llO gıa Hemsin - Yaşıl H ı k 
~.,1' t. ~. hofuna ev oak ( Ba : müdhit ) 
~ 1~c 'lece Hemşehri - Hemteri (T. Kö.) Heybet _ Aybaı 
~1~ııı ..._At Örnek: Samsun'un fahri hem· Heybet vermek - Aybıımık 
ıı,~Ctıııek lUağan şehrisi - Samsun·un onursal hem- ' Heyelan .- Kayşa 
1l 01ıııa'- - Yıkmak şerisi . 

o; B Heyelan etmek - Kayşamsk 

Fransa - Sovyet 
itilafı •• 

Fransa - Sovyet andlaşmaıı 
nın Paıiıte Laval ile Potemkin 

Yoldış arasında imzalandığı ma 
lümdur . Rıdyo bunun üstüne ya 

pılan rtsmi tebli~de andlaımamn 

uluslar derneği misakının 15 inci 
maddesine dayandığını , gayri 
me§rii bir tecavuze karşı müteka 

bil müdafaa sistemini uydurduğu 
nu ve hiç bir devlete karşı olma
dığiaı bildiriyor . Pötl Pariziyen 

gazetesi bunun beı 

şöylece yazıyor : 
maddesini 

1 - Akvam cemiyeti miıalcına 
göre gayri meşru bir hücum kar 

şıaında onuncu madde mucibince 
ıüratle müşavere . 

2 - 15 inci maddenin yedinci 
fıkaksına göre iki taraf karşılıklı 
birbirine yardım edecek . 

3 - 16 ıncı madde mucibince 
gayri meşrü hücum karşJSında 

müşterek müdafaa yapılacak . 

4 - iki tuaf akvam cemiye· 
linin maddelerine riayet edecek. 

5 -itilafın müddeti ( 5 sene) 
Bağlar pıolokolu danışmanın 

acele olmasını ve akaam cemiye 

tioe de mümkünse müracaat olu 
nacağın·ı yazıyor . 

Rakı götürmek istemiş 

Hüseyin oğlu Mehmet adıdda 

birisi genel evlere rakı girdirirken 
yakalanmıştır . 

mına) - Sılkur - ( Fr. ) Delega 
ti on 

Heyet l Meclis anlamına ) -
Kurul - ( Fr. ) AsaembJe,, con 
seil 

Heyetiyle - Hep birden, ol· 
doğu ıribi, lakımiyle 

Heyeti umumiye - Genel ku 
rul - (Fr.) Assemblee generale 

Heyhat - Yazık, ne yazık -
(Fr. ) Helas 

Heykel - Heykel (T Kö .) 
Heykeltraş - Heykelci 
Heykeltıraıi - Heykelcilik , 
Hezeyan - Saçm1lama, sayık- ' 

lama 

lıık 
Hezimet - Bozgun, bozgun· 

İnhizam - Bozgun, bozulma 

Uzun 

Asri sinemanın 
ve fevkalade proğramı Zengin 

11 Mayıs cumartesi akşamından itibarı•n 
zamandanberi sabırsızllkla beklenen mevsimin 

ve mUstesna filmi 
nefis 

.- Boğaziçi şarkısı .... 
Türkiyeyi bütün dünyaya tanıtmak için bilhass1 lst ı nbu la ..... , lw 

sevimli büyük artist Gustav Frohlich t J raı ı nd•n 
temsil edilen bu nefis ve müstesna fılmin ç e vr i ld i ği sah neler 

Çamlıca-Kağıthane- Göksu -
.'iultanahmet -Eyup - Karaköy 
köprüsü-Haliç-Fatih camisi -
Dolmabahçe sarayı ve istanbulun 
son derece güzel manzaraları .. 

bu llll•mde· Rol alan Deniz za lııtl er i rıd e n •• bir 

• grup mPyanınd a ( Darul-
bedayi ) orlisıleriııden F erditayfur, Refik 
Kemal bPyleri de görecekdiniz. 

ilave : F oks jurnal • 

bugün iki bucakta umuma gündüz 
tenzilatlı 

• 

matine 
5409 

Bu akşam 

Alsaray sinemasın 

His , aşk , facia filmi 

ilaveten • • dünya haberleri 
Gelecek pro(jram : 

Gönüller birleşince 

Norma Şearer 
5410 

DİŞ MACUNU 
V~ FIRÇANIZI 

ECZANESİNDEN ALiNiZ 

Münhezim - Bozguo Uf>'U_'9' ı_ Jll~ 
Münhrzim olmak -Bozulmak, '-'• hilUfl, 

-OOGRUlsUK 
bozguna uğramak 

Hezl - Alay 
Latife - Şaka 

12 5370 

Hıfzetmek - 1- Saklamak • 
2 - Ezbeılemek ' 

Muhafaza etmek - Muhafan İranda dil encümeni 
atmek (T. Tö) Bıuımak, özetmek j 

Hırs - Hırs (T. Kö) 1 Türkiyede dil kurultayı ku-
Hiyanct - Hayınlık rulduktan sonra İranda ve Arap 
Hisse - Pay memleketlerinde Fars ve Arap 
Hissedar - Paydaı dillerinin yabancı sözlerden tu · 
Hışm (Bak: Gazab · hiddet) fiyesi ve Asri ihtiyaca göre zen-
Hııta - Kıta (T. Kö) ginleştirilmesi içio teşebbüsler 
Hıyaban - Ağaçlı yol olduğundan evvelce de bahsetmiş· 

Hizb - Grup tik · 
Hıbe - Barrışlık Son poıta ile gel~n lran ga. 
Hicab:- Utanç zetelerinde okunduğLna , göre 

Fars dili için bir encümen ya
pılmıştır . 

vilayet daimi encümeninden. 
Ceyhan koza sı Taş ve emsuli 

ocaklarının resmi 1-6-935 tari· 
hinden itibaren bir sene müddetle 
ve açık artırma suretil o müzaye
deye ç ıkarılmıştır Tulip olanların 

yevmü ihale olan 935 sen•si Ma
yısının yirmi altın c ı pazar günü 
saat o nu otuz,la yüzde yelli buçuk 
pey akçPsile Vılnyrt dnimi encü
menine ve şeraiti onlu maıt isteyen
lerin her gün muhaS'obei hususiye 
mtiJürlü~üne müracoatlRrl ilAn 
olunur5398 9 14- 19 - 24 

Örnek : Hicabından kıpkırmı· 
zı oldu - Utancından kıpkırmızı 
oldu. Maarıf Vezirinin davetile ıeisi ---·---------

Mahcub - Utangaç 
Hiciv - Yeriç, geçiv 
Mecca r - Geçivci 

~~ k - İlaıek, yo Hemşire - Kızkardtş H~yet - Şekil - (Fr.) Foıme 
: l)Utıııa Heıoşirezade - Yeğen Heyet - Kur - (Fr.) Corps cavdı 

11 ordusu açlık- Hemi• - Benzer, taydaş Heyet ( Murahhas heyet anla· idi . 

Örnek : Nef'i, büyük bir hec· 
- Nef'i, büyük bir geçivci 

vüzera da hnır olduğu halde İıa· 1 

nın alimleri hukuk melı.tebinde j 
bir loplantı yapar. k bu encüme 
nin tesis naslaıını tespit ve ta 
yio etmişlerdir . 

Gazeteler Firdevıinio , Sadi 
ı 

nio, Hafiz Şinzinin o zengin di 

linin ~on zamanlarda uğradığı lıeş 
melıeşlen kuıhırıp buğünün kültü 
rfinü ifade edecek ve İran ede· 
hiyatıoa eski parlaklığı verecek 
halde onaımak içın yapılan bu 
teşehbüıten kıvançla bahsediyor
lar , -----~~----·----.:.....:.----~-~----.;,_--



Firtik 4 ( Tftrk Shft) 

-------------------------------------------------------,. Gazetem İZİ n 
Çinkografi atölye ve mücellithanesi 

Çinkografi işleri, damgalar ve lastik mühürler, her çeşit kabartma 
kartvizit ve mektup başhkları ve bukere genişlettiğimiz mücellithane
de cilt işlfJri çok iyi ve ucuz olarak yapıhr . 

1 

Lastik ve çinko mühürler 75 kuruştur. Çinkögrafi, cilt 
ve diger bütün işler en aşağı fıyatla yapılır . 
Dışarıdan sipariş kabul edilir ve en kı~a müddet içinde gönderilir. 

Ad ana Borsası Muamc:'leleri 
ı;A~iur ve r.,zI 

CiNSİ En 

Kilo Fiyatı 

az En çoL. 
Satılan Mikdar 

K. s. K. s. Kilo 

~apımalı pamuk 4l 
Piyaea parJaıı ,. 40 42 . 
Piyasa temizi " iane 1 
iane 11 34 
Elupr.-s 
Kl,.vlanı 

YAPAGI 
e~ıaz 
Si~"h 1 1 1 

Ç t G t T 
!Eksprf's 

1 

lame 
Y r.rli "Y f'mlik.., 1,80 

,. "Toh umhık •• 

HUBUBAT 
Bulday Kıbrıs .. Yerli 2,25 

.. Mt>otane - -Ar~a - -Fasnlya -Yu af 
Delice -
Kue yemi 
Keten tohumu 
Bak.la 
Si um 

Ü~' 1 

- ~alih ~fendi ... -
·=~ .. 
ı.o :. Oüz kırma •• 
~ı= Simit " 
~i 

.-.~. Cumhoriyet -C"I e. ,. 

""" Düz kırma ., 
A'llı -

•• 
Liverpul Telgrafları Kambiyo ve Para 

12 I 5 I 1935 1§ Bankasından ahnmı§tır. 
Santim l'~ 

Mayıs Vadeli 6 62 Liret l 9 

T emmoz V edeli 6 56 Ranmark 1 
Frank"Fransız., 12 

Hazır 6 92 Sterlin ••Iogiliz,, 612 
5 Hint hazır 90 Dolar '"Amerikan,. 79 

94 Nevzork 11 F'reok "lsviçre,. 

1 

1 

1 

1 

1 

68 
97 
06 
75 ,_ 
12 -

Tayyare şubesi başkan
hğından : 

Şubemizin üst kısmının kiraya 
verilmesi 18 mayıs 935 cumartesi 
sa.at 16 yn bmıkıldığı ilAo olunur. 

5412 

Seyhan vilayeti daimi 
encümeninden: 

Eksiltmeye çıkarılan ve müd. 
detinin uzatıldığı Adana Türksözü, 
fstenbulda Cumhuriyet ve Anka
rada Ulus gazetelerile iltl n edilen 
Adana istasyon cad<lesi üzerinde 
yapılacak ( 39950 ) lira keşif be
clelli ılk mektep inşaatı 935 ııenesi 
mayısının 23 ncü perşembe günü 
saat 11,30 Ja pazarlıkla ihale edi· 
lecektir . 

İsteklilerin Villlyet daimi encü
menine gelmeleri ılAn olunur.5413 

--------~--~-------~ Dişçi 

M. Nedim Yurtman 
Yeni Otel karşıs~nda açtığım 

diş muayenehanemde saat 6 dan 
21 re kadar hasta kabul ettiğimi 
va te<lnvi ve diş imali hususunda 
muhterem müşterilerime azami 
teshilAtı gösterdiğim gibi cuma 

1 
günleri fukara için tedavi ve diş 
çekmek beleştir .5228 ı 

18- 30 

1 

:1 ===B==e=ı=e==d=i=y=e===i=I=a·---n=ı=a=r==· ==r 
Yarbaşı mevkiinde 22-34- 40 numaralı z bira mağnzalarile kola 

kapısırıda 2-4 numaralı dükkAn yapılan açık nrtırmaJa istekli ~~ık 
madığından nrtırmıı l 2-5-935 tarihinden itibaren on gün uzntıl · 
mıştır. 

.. İhale 25-5-935 perşembe günü saat on beşte belediye tlaimi en
cumen odasında yapılacaktır . 

AlAkadarların vaktında teminat vesikalarile beraber müracaatları 
ilAn olunur. 54 l 1 

Temizlik işleri amelesi ve hademeler için 
yazhk elbise yaptıralacak 

Temizlik işleri ameltsi ile daire hademeleri için 109- 130 takım 
örneği dairede me,·cut yerli malı ketenJ.en yıızlık elbise yaptırılması 
açık olarak eksiltmeye konulmuştur. 

Koten ve dikme masariCi istekliye aittir. 
Eksiltme mayısın yirmi altıncı pazar güoü öğleden sonra saat on 

beşte Belediye dairesiude toplanan belediye daimi uncümeoinde yapı
lacaktır. 

ls~eklileri.n şartnam.e ve keten örneğini görmek üzere her gün Yazı 
işlerı kalem1ae ve eksıltme günü de Belediye daimi encümenine yüzde 
7,5 nisbetiode teminat po.rohrile birlikte gelmeleri ilAn olunur.5407 

12-17-21-24 

ltfaiyP Neferleri için yazhk elbise yaptırılacak 
ltfıoye dınir ve efradı için yerli ketenden olmak üzı-ıre yirmi beş· ta· 

kım yazlık elbise açık eksiltme euretile yaptırılacaktır . 

\ 

- --- -- -

T~RKiYe= 

llRAAT 
BANKA51 

·DARA· 
BiRiKTiRE~ 
RAUAT ~Db'"' 

ı ------------------------
Seyhan 
ninden : 

Vilayeti Daimi 

Cimd 
Diikknn 

" 
" 
)) 

)) 

)) 

• 
• 
• 
• 

Akarın 

l iane ve <lükkdn 
K~lıvuhane 

Beş oualı meJrese 
Dükktın 

" 
ti 

" 
Çinko ınağıızıı • 

ilana 
l lnne iki o.lalı 
Dükkl\n 
Beş odalı hane 
llano bir odalı 

Mevkii 
l lükt1met civarı 

" 
)) 

" 
" Siptilli civarı 

• 

" 
• 

Tnşçıkan civarı 

• 
Karşıyaka 
Nucaran 

)) 

Kapalı çarşı 

Suthane civarı 

Keçeciler çarşısı 
Ahi<lin p ışa caddesi 

Karasoku mahallesi 
İstiklAI ,, 
Köşkerler orası 

Ziraat bankası arkası 
lcndiye mahallesi 

13 
14 

K~ten ve dikme ıstekliye aittir. Keten nümunosi dnire<le mevcuttur. 
Eksiltmo m .. yısın 26 ıncı pazar günü öğleden sonra saat on beşte 

·~ciediye encüoıenındc yapılacaktır. 
l\eten örneğini ve şartnamesini görmek istoyenlerin her gün Yazı 

itleri kalemine ve lıtrklibrin de ihale günü yüzde ( 7,5) oisbetinde 
teminat paralarıle Belediye encümenine gelmeleri ilin olunur.5406 

12-17 - 21-24 

I Hakiki Grip ilı'.lcım buldum 1 Birinci sın ıf cczı cı CclAl Ergun 7------------------·---- ,_,6J 1 

/ beyin orı iki sorıedenbui yaptıgı ( Nevrozin ) Grip luıstalığının ye · 1 şri)''t .J 
gAne ilAcıdır. Kalbe katiyen zararı yoktur. Umumi rıt Bokl1.,, 

1 

'

/ Baş , di§ ve romatizma ve lıel nğrılnrını hemen.kesen Nevrozini Jı ?I' Mk ,a.il 
halde alınız. 537 17 Adana Tür 

P. 


