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Receb Peker, kurultayda program taslağı üzerine konuştu 
~rab k 1 b. 

1~ ç a ar asına ası an ır yaramaz Her zorlu işin başarılmasında muvalfakiyet temin eden şeyin disiplin 
Qcuk az daha büyük bir felaketin olduğuna inanan C. H. partisi, proğramında disiplin için yer ayırmıştır / 

J 

'°'I 
çıkmasına sebep olacaktı 

) Dan ö·1 
de 1 il eden sonra gebrimiz 
kete ı daha sonu büyük fda -
~lıcık~recek bir otomobil kazası 
kı,1 11 ğı' Fakat toförün soğuk 

,ıı· İlib,;i 1 .~•yeıin de bu korkunç 
''kıd, Q 

00iine geçilmiştir . Bir 
4 d;,, lo ş~ıııııın görüp anlattığı ha 
,~r A Y e olmuştur : 

ıır ~ili 1~~ ~S numaralı Ford otomo· 
~lnr,011;u Sugediği mahall'9inde 
lıriai(, h~h'.°et içinde dört müş 
ltbir, ırlıkte yeni istasyondan 
l\~ın gelirken dört yol ağzına 
''•i y ••falı cadde üzerinde ve 
1bh 'P•nın o"nu·· d b' k" "'-• •ıın n e ır oruıı; 

~la~ b' ın •rkuına asılı bulunan 
lalınc ır Çocuk görüyor . Korna 
aı 1 Çocuk 0ıııoh·ı· yere atlıyor ve tam 

~1- tıllaııı, ~ ın iSnllnde 11ğa ıola ho· 

1~1 ~ bıtlıyor . Şoför de ço 

Ji 
ıııl 

cuğu çiğnememek için bir taraftan 
frtoi sığa sola çevirerek kazanın 
önüne geçmeğe çalışıyor . Bu vazi· 
yet bir kaç dakika böyle devam 
ediyor ve son fren kırmada oto
mobil yolun kenarımJaki taş kor 
kuluğa çarpıyor ve devriliyor . 

Çevreden hemen yetişiliyor ve oto 
mobil yerden kaldırılıyor. Büyük 
tesadüf eseri olarak yolculara lıir 

birşey olmuyor. Y ıalnız otomobilin 
ön taraftaki ciımı parçalanmış ve 
şoför de eiinden ve yüzünden ha· 
fif suretle yaralanmıştır . Araba 
om arkasına asılan ve bu kazanın 
olmasına sebebiyet veren küçük 
yaramaz da karg.ışalıkıan istifade 
ederek ortadan sır oluyor . 

Polis hemen meseleye el koy
mı.ş ve tahkikata başlamıştır . 

Yoldaş Stalin 
Lavalı kabul ederek 

iki saat görüştü 

Moskova : 14 (A·A) - Stalio 
ve Molotof bugün Lavalı kabul 
etmiılcrdir . 

Litvinof ile Fransamn Mos
kova ve Sovyet Rusyanın Pariı 

büyük Elçileri ile Franıız dış Ba 
kanlığının genel sekreteri Bege· 
rin de hazır bulundukları bu ko 
nuıma iki saat kadar sürmüştür. 

Moskova : 14 (A.A) - Eiıvi 

aof dün akşam Laval şerefine bir 
akşam yemeği vermiştir . 

Yemekte Lava! , Leje Rosa 
ile hükumet üyesinden Voroşilof, 
Mejlauk ' Mikoyan , Krestinski , 
Potemkin ve Alfand , Fraosa bü
yük Elçiliği ve dış işleri halk ko· 
miıerliği ileri gelenleri hazır bu. 
luıımuşlardır . 

Litvinof ve Lava! söylev ver
mişlerdir . Yemekten sonra bü· 
yük hir kabul yapılmıı ve Elçi· 
lerle hükumet üyeleri , komiser
likler ileri geltnleri , Sovyet ku
rumlarile Sovyet bilgi ve sonat 
oruntakları , yerli ve yabancı 

gazetecileri hazır bulunmuşlar· 
dır . 

P .. ris : 14 (A.A) - Echo de 
Paris gazet•sinin Moskovaya ge 
len dış siyasa yazıcısı Fransız 

Sovyet paktinin sonradan müs 
bet sonuçlar verm•si ihtimali o
lan izerin menfik parçası olduğa· 
nu yazıyor . 

Bu pakt ile Alman Rus çalış· 
ma bir lig" inin venil•~m•sinin önü ' . 
ne geçilmiştir . 

İtalya - Avusturya 
Arasında hava andlaş· 

ması imzalandı 

Roma : 14 ( A.A ) - Muso 
!ini.ve ön General Donen bir ba 
va andlaşması imza etmişlerdir . 
Bu and!aşma düşünülen yahut 
yapılması kararlaştırılan bava 
hatlarının tlirlü noktalarına ve ha 
va istasyonlarında yapılacak bazı 
kolaylıklrra aittir . 

Yeni andlaşma Fransız- ltal· 
yan hava mukaveluinin yerine 
geçecektir . Valle ve genrral Do 
uen Londra ve Streza konferans· 
laımda konuşulan han projeleri· 
nin tatbik şekilleri haakında gö 
rüımllşlMdir . 

Türk işcileri bir kavga , bir 

devletinin bakasına,varlığına 

ayrılık unsuru olmıyacaklar; onlar ulusal Türk 

inanarak yardımcı bir destek olacaklardır. içten 
- D!lnk!l sayıdan artan

Yeni Tıirklyenin kuruluşıı 
ve doğuşu bir fikir olarak 

:bıiyıih dimağa dıişıip orada 
yeni doğan bir yıldız o/arak ilk 

parladığı gıindenberl Tıirklyede 
ne oldu, ne oluyor, ne olacaksa 
bunun hepsi bıiyıik eserin içinde 
istikamet verişl11dendlr . O pldn 
bıilün planların ana pldn · 
dır . 

( Alkışlar ) 
- Var olsun sesleri . 

Huliisı bu porgramda bu plan 
i§ini yazı tıırafıbdan daha geniş 
bir hale getiriyoruz . 

Ökonomi gibi bayındırlık, 
kültür iılerimiz , teşkilatımız 
halk terbiyesi t•ğekküllerımiz hep 
pliinlaştırılacaktır . 

Uluıca teşkilatlanma , bılk 
terbiyesi işlerimiz de planlanacak 
tır . 

Bütün bu işler görü§ülebilen 
çizgiler halinde hükumetin hepi· 
mizin müşterek kovalıyışımızın 

kolaylaıması için vüzuhlu hale 
getirilecektir . 

Bu planlanış içinde ökonomi 
alanında hususi tPşebbüs, umumi 
tt"şebbüs hep ana çizginin içinde 
yer alacaktır . 

Türkiye politik bakımda ol 
duğu gibi okonomik bekımdın 

da bir iş bütünlüğü arzedecek ha· 
le gelecektir . 

Yeni programımız hu birliği 
ve bu maınayı hassaten tesbit et· 
miştir · 

Arkadaşlar ! 
Devletin teşkilatlanmasının ye· 

nında ulusca teşkilatlanma bir 
anı fikirdir . Devlet teşkilatı bü-

Irak başbakanı 

Yer deprenmesinden 
hükumetinin teessür

lerini bildirdi 

Ankara : 14 (A A)-Kan dtp 
reminden ötürü dış bakanlığı ve· 
kili ile Irak başvekili arasında 
aşağıdaki tel yuıları çekilmiş
fir : 

Hariciye vekili 
Arık ara 

Krallık bükiımetinin derin 
hissiyatına terceman olmağa me 
mur olduğum halde Kars zelze
lesi yüzünden nüfusca vukubulan 
telefalın bais olduğu keden işti· 
riik etmekte olduğumuza itimat 
buyurmamzı zatı devletlerinden 
rica edeJim . 

Başbaka11 
Yasin Elhaşimi 

Yaslrı Ellıaşlmi Başvekili 
Bağdad 

Kas zelzeleşi münasebetile 
zatı devletlerinin izhar etmiş ol
dukları hissiyattan fevkalade mü
tehassis olduğum halde ıize ken
dimin ve Cumuriyet hükümetinin: 
boyecanlı teşekkürlerini sunar ve 
bu teşekkürlerimi hükumeti kra· 
!iyeye bildirmek lutfunda bulun· 
manızı rica ederim . 

Hariciye vekaleti vekili 
$Ukr!l Kaya 

yük bir varlık ve kuvvettir . Bi. 
zim ıanlayışımıza göre eg• menlik 
kaynağından kuvvetini aldığımız 

ve bunun da sade bir sözden iba 
ret olmadığma inandığımız ulu 
su devlet teşkilatının yanında 

onunla beraber, onun içinde ona 
kuvvet oıacak surette kıymetlen 
dirmek için bu toplanışa ve bu 
birleşm•ye ihtiyaç vardır . 

Şimdi burada Türk gençliği
nin yavaş yavaş ilerliyecek teşki 
latını ğöz önüne alıyoruz ve buna 
programda yer veriyoruz . Geoç· 
lik için okunacak maddelerde gö· 
receksiniz ki yüksek bir gençlik· 
ten yurdun istediği yüksek vazi 
feleri programda bunların teşki· 

latına dokunan kısımlar da sayı· 

yoruz . Klaşik mekteb terbiyesin · 
den bışka halk yıgınlarını geniş 

bir halk ter biyesine kavuşturmak 
için göksüm kabararak söyliyo
rum. 

Atalürk'ıin bu yüce kürsıiden 
öğücıi bir dille bahsettik/eri 
Halkevlertnl halk terbiyesine 
esas olacak bir şekilde gençliğin 

terbiye edilip yetiştirilmesine ö· 
nem vereceğiz . 

Arkadaşlor ! 
Cençlik terbiyesine , yığın 

terbiyesine dokunurken halkı ve 
gençlıği kıfasmı kullanmadan 
yat dediğimiz zaman yatar , kalk 
dediğimiz zaman kalkır Sürü 
leşmiş bir yığm haline getirmi 
yoruz . 

Öte taraftan programımızda 
disiplin sıkı bir yer almıştır . 
Her zorlu işin başarılmasında 
muvaffakiyet temin eden fey di· 
siplindir , 

Türkiyenin şimdiye kadar yen· 
diği en sonra da ytnmesi lazım 
gelen işleri gücümsemek doğru . 
değildir • Onluın lıüyük vasıf 
larla iltri günlere hazırlanacak 
birer mevcudiyet olduklarını ha
tırdan çıkaramayız . Onlarm top· 
!anma , birl•şme ve çahşmaluın
da disiplinin çok büyük yer ve 
rolü olduğunu önemle göz önün
de bulunduruyoruz . Fakat bu· 
nun yanında hiç bir kimseyi mi
sal getirmtden nefsimi geri tu· 
tarak ~unu Jı söyl"me~ isti · 
yorum . Türk gençliğini ; ze · 
kasmı kullanmadın itaat e · 
der hale g.ıtirmek bizim mık· 

sadımız dışındadır . ( Alkışlar ) 
Biz partice inınıyoruz ki milli 
sermııyelerin en büyüğii en değer· 
!isi milli zekiidır · Ve o beslen· 
melıdir . ( Bravo seslrri ) Milli 
zekayı söndürüp öldürtcek ve 
inanmadan , bilmeden beraberli
ğe yürüyecek bir varlık bugün 
için bir dısiplin manzarası göste
rir . Fakat bu şekilde yürür gibi 
görünen boşluğa günü oü birini de 
zorlu ; hadiselerin şiddetli tok 
mağı vurduğu zıman dıştan kuv· 
vetli milli varlık gibi görü o en o 
toplantı onun prensiplerini hazm
etmediği kafasını ona inandırma
dığı kalbini ona verm• miş oldu
ğu içirı zoı lu vaziyetler karşısın· 

0

da duhal dağılmaya çokmeye 
mahkum olur . 

Arkadaglar ! 
Biz Türk gençliğini disiplinli 

fakat manevi varlığının yüksele· 
rek ruhlarının en iyi icablarına 
gi>re beslemeliyiz . Her haogi 
bir güclü darbe karşısında kafa-

C. H. partisi nasıl doğdu ? 
Kara günlerin korkunç zorluklarını yene
rek yenı devletimizi kuran bu ana ~urum, 
bir sıra inkılaplarla ulusumuzu yükseltiyor 
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lkiisadlyai: 

C. H. Rartisinin proğrammm 
üçüncü kısmı iktisadiyata tahsıs 
olunmuştur. Bu mevzu Ziraat ve 
sarneyi, rnadrnler ve ormanlar, 
ticaret, nafia işleri ğirmektedir. 

Türk milletinin iktisıdcılık 
kabiliyet ve istidadı miladdan Ön· 
ceki .sırla•da bile bütün aydınlık
la kendini göstermişti. Bızde milli 
ticaret ve iktisat, devlet işlerinin, 
devlet siyasetinin temel meRelele
rinden biri olarık kıbul edilmiş · 
ti. Yapılan harplerin hakiki ıe
bebleıi araştırılırken iktisadi ga
yelere göre hareket edildiği ğö 
rüllür. 

Fakat 16 ıncı 3srın ortalarına 
doğru yabancılara kapitülasyon im· 
tiyazıuın verilmiş olması milli ikti 
sadı söndürmiye atılmıt bir adımdı . 

~Onraları bu imtiyazlar genişletil· 
miş ve iktisadi vaziyetimiz tama
men felce uğratılmıştır. 

1922 yılmın 1 martmde Ata 
türk Büyük Millet Meclisinde 

Yazan: Ömer Kemal Ağar 

ıöylediği bir nutukda bu baki · 
katı çok açık bir surette tebarüz 
ettirmiştir: 

" .. İktı11d sahasında bizden 
çok kuvvetli olanlar, memleke
timizde fazla olarak bir de imli 
yazlı mevkide bulunuyorlardı Ka
zanç vergisi vermiyorlardı. Güm 
rüklerimizi ellerinde tutuyorlardı. 
İstedikleri zaman, istedikleri eş· 
yayı, istedikte ri şartlar altında 
memleketimize sokuyorlardı . Bü
tün iktisadi şubelerimizde bu sa· 
yede mutlak hakim olmu§lardı, 

"Bize karşı yapılao rekabet 
hakikaten çok gayri meıru , ba 
kikatcn çok kahir idi . (Kahrol
sun 1 sadalarıı Rakiplerimiz bu 
suretle inki~ıfa müsait menbaları · 
mızı mahvettiler ; ziraatımızı rah · 
neye uğrattılar. İktisadi ve mali 
tekamülümüzün önüne ııeçtiler . 

"Artık se.rbest ve müstakil bir 
bayata atılan Türkiye için iktisa· 
di hayatım boğmakta olan kapi

- Gerisi ıiçıincü flrtlkde 

sını kullanmasını bilerek teşeb
büs alma karar verme ve zorlulc
ların üstün varma gibi yüksed 
bassalarla onları zor vaziyPtler 
içinden yetiştireceğiz . ( Alkrş· 
!ar ) Türk işçisini ve esnafmı da 
teşkilatlandırmak programımızda 
yer alrn•ştır . Bu teşkilatlandırı 
lı§ bildiğimiz klasik işçi teşkilat 

!anmasından başka üstün ve ulu· 
sal fikirleri olac•ktır . Biz ooları 
devrini yaşamış bükümleri geç
miş ve ihtiyarlamış olan sosyalist 
cereyanların verdıği yurd içinde 
yurddaşa karşı mücadele yollari. 
le değil kendi ulusal anlayış ve 
zebniyetimizle kuruma başlıya· 

cağız . 
Türk işcileri bir kavga, bir 

ayrılık unsuru olmıyacaklar, on· 
lar ulusal Türk devletinin brka 
sma, varlığına içten inanar:ık yar· 
dımcı bir destek olacakludır. 

Proğramda kültür •tinde p•f'n· 
ıipli ve proğrımlı çalışma hususi 
bir madde ile tesbıı edılmiştir. 

Yeni üniversitelerin açılması 
önem verilen bir nokta olarak 
kayd.,dilmiştir. 

Tarih ve güzrl sanat işlerr 
kuvvetle kaydedilmiştir. İık talı 
sil için yenı bir formül t• klıf 
edılmiştir. 

Arkadaşlar; 
Bilıyorıunuz ki bu müşterek 

bir derttir. Bu Ulu Atatürk bizle 
re kadar halk yığınlarına ka· 
dar her Türkün bir gün öuce 
kurtarılmasını istediğimiz büyük 
meselelerden biridir. 

Dün gün doğuncıya kadar 
çalışan kurultay dilek encümeoi 

- Gerisi ikinci flrllkle -

Atatürk heykeli 

Abide komisyonu dün 

toplandı ve kaidenin 
kat'i kabulünü onadı. --

Abide komisyonu dün Bele· 
diyede Vali Tevfik Hidi Baysalın 
başkanlığında toplanarak heyke. 
lin kaidesine ait raporu gözden 
geçirmiş ve kat'i kabul işini ona
mıştır. 

Heykelin merasimle ne zaman 
açılacağı henüz kat'i olarak belli 
de~ildir. Bununla beraber İstan
bulda bulunan Heykeltraş Hadi
den Belediyeye gelen mektuba 
göre diğer iki sembolun da dö· 
küm işleri 011, onbeş güne kadar 
bitirileceği ve bunların Adanaya 
getirilerek yerleıine konacağı 
bildirildiği için heykelin l u ay 
içinde bütün ekaikliklerinia ta
mrmlınacağı ve halka gayri res
mi olarak açık bulunduıulabih.:· 
ceği umulmaktadır. 

Resmi açış merasimi her bıl 
de en uygun bir zaman olarak 
düşünülen sonbaharda yapıla
caktır. 

ltalya üyelerini seçti 
Roma : 14 (AA) - İtalyan· 

Habeş andlaşmasıoıo kıırulma~ı
nı ileri sürdüğü ıızlşama komie· 
yonunun İtalya ;iyeleri seçilmış· 
tir . 



f'Jrtik 2 Türk ôSzll 

Beceb Peker, kara~tayda proğranı 
taslağı ilzerlae konuşta 

- Birinci flrtiklcn artaıı -

de buna uzun 7•manıııı hasret 
miıtir. 

iki milyon• yakın çocuk oku 
mak ihtiyacındadır. Bunu-ı ancak 
dörtle birini okuı.cak çare ve 
vHıtamı:r. bulunuyor. 

Şimdıki vasıtaları ve bunlaıı 
tabii arınma yollarıyle hedefe 
ıittiiimiz t.kdirde normal yol
da .. bu ifin tam gö ölmesi için 
uzun yıllara ihtiyaç vardır ki hu 
•• hiç bir yurıdaşın lab•mmülü 
olmadığı görülüyor. 

Bunun için parti um•ımi re 
iılık divanı b<lki sizleriıı de bu· 
labilec•ğin :z praıik bir ça.e ola 
bilır düşüncesizle Türk çocukla 
rını az zamanda mümkün olduğu 
kadar daha çok okutmalı. için hır 
formül ieklıf elmiş bulunuyor. 

Köy çocuklaıını kısa zaman 
da okutacak hu tipten ba§kll nOr· 
m 11 ilk tahsil beş ıene olacaktır 
maı:ldeıi okunduğu Z•man buoun 
üzerinde durulacaktır. 

Bundan şimdi uzun uzadıya 
bahsetmek lüzumsuzclur. O vakıt 
lazım olursa fikirlerimi aı kn· 
dı~lara bildirmeyi vazHe bi 
lirım. 

Arkad.şhıı; 

Bütün bunlar düşünülüp ve 
lıonuıuluı ken batta şimdidr n 
akiılerini görüyorum. Ya demok 
ıaıi ne o1du diyenler var. Pclıala, 
devl•tlik vasfı , kabul olunacak 
ulusal birlik diıiplin ve saire . 
Fakat d•mokr&1i diye birşey da 
ha vardır. Bu nereye gidiyor di · 
yenler vır . Bu mukadd.,r sualle 
ıe de buradan cevap v.rmezsem 
aöz\aıimin elı.sik kalacağını tah
min tdıyorum. Bundan dolayı 

kısace izab için sizleri biraz dah ı 
uhal!ız edeceğim. 

Arkada~lar; 

Bili•ıiaiz , demokrasinin kısa 
ca tarifi halk tarafından halk için
dir. Halktan gelen seçimle iş ba 
gına ıreçenledn çalışmaları halk 
içın olmalıdır. 

Yani bir adam kendıl •ğinden 
ae ıuyum, buyum diye iş baıın 
da balunmıyacaktır. Oau ulu var· 
lık, ulus vazifelik kılmalıdır . 
O dı çalııırha kendi için rleğil, 
ıil•ai için değil, kendi ihtirası 
için değil halle yığ · oının umnmi 
menf .. ılerini 1fÜtmelidir. 

Demokrasinin öz tarifi budur. 
Bu tarifi böyl•ce aldıktan sonra 
ıekilleıi • usulleri, yolları tatbik 
•dileceti yurdun ve olusun ka 
rakterin~, tabialıoı, iklimine göre 
\:eıitlenir. 

Bu usuller, zıman zıma.ı, yer 
yer, çeşit Ç•tit kullanılmış, bıra
kılmı§ değişmiştir. 

Bizim siyasal yaıımamııda 
idarenin halk tarafındın ve halk 
iç:n ülküsünü tebarüz etıir<cek 
nolıtaları şöyle sıralıyab lidm: 

Bir defa bizde, devit! varlı
ğında kuvvet birdir. Yani tevhi
di kun dediğimi:ı: ana prensip 
hüküm ılirer. O da ulustur. Her 
ıey ulustadır. Ulus krndi adlba 
bir lıurultay seçer. Bu kurultay 
da il(inden bir Cumur Başkanı 
ı · çer. Cumur başkanı iktidor 
mevkrine seçtiği hükumeti kurul
bya arırder. Hükumet ulıısun 

lcarıııına kendi adına çalışan 
lrurultayın huzuruna çıkarak ken 
disini beğenilmiye arzeder. Beğe
nilmezse bırakır gider, bir bıı 
Irası gelir. Bu şekil cali bir iş de 
ğildir Bu hakika( olarak böyle
dir. Türkiye Büyük M. M. dabıı 

111i kulağımızda çinlıyan badıse · 

)er olmuş•ur. 
Kamutııy lceadi bOlcfimetini 

lendinin kabul ettiği hükumetin 

uzuvlarını murakabeden hangi an 
fariğ olmuştur. Sade murakabe 
drğil, millet vr killeri iskat el

mit'ir ve divanı a 'iye göndermiş 
tir. Buou yapmak kudreti bugüu
lıü kurultaydaki şahısların her 
h'rinin aliikısıtda , karakterimde 
ve b y.ıi umuıniyenin mehabe 
tinde her au kendisini gösteren 
bir V•Z f . olarak mevcuttur. (Al
kışlar) 

Türkiye Büyük M. M. her se· 
ne belli günde davetsiz iş başına 
g•lir . Ancak kendı kararile y<
nilrnir . Tü kiycde sade kurul 
tay değil ht!r iş seçim iledir. Hu· 
ıusi c> miyeılerdeo bahsetmiye 
c· ğim . F akaı köylerde, vilayet 
lerdc , hususi iılarelerde ve be 
lediyelc rde srçimle iş başına ge
l.der . Bulundukları idare)i keu 
di kendılrrine tanzim rdeıler . 
Bunlar devletin ıesmi teşekkül 
!eridir . Parti hayatımızda da her 
iş seçimledir . 

Bundan arınra demokrasi an
layışımııı gösteıectk ol<n ve p<ır 

ti çal!~m~mııın mühim bir par· 
çası olan dilekler babsroa ıreç 
miyclim. Her yıl yuıdumuzun dörı 
köşesinde binlerce paı li \ıongrc
leri toplanır, bütün ibıiyaçlar •
!enir, alınan kararlar vıızife ba 
şıudaki resmi makamlar katında 
kovalaaır . isteklerin mürnkürı o 
laoları yypılır vıı yahut yapılma· 

ruaaının !elıebi ıöy lenir , 
Arkada9lar ! 

Bo ulusun arasız bir surette 
devlet çalıfmasına iştiraki de
mektir . Yalnız bir şekil olarak 
değil brn göluümü ge ı er ele bu 
partinin gend katibi olmak ono 
ru ile söylerim ki dünyanın biç 
bir yerinde, biç bir ııiyual parli 
böyle bir çalışma yapmamıştır • 
(Alkıılar) ve yapamaz 

Bizim bu c•uretimi~. birbiri
mize inandığımızdandır , olğ~n 
luğumuzdaodır . Tuttuğumuz yo
lun iyiliğini bildiğimizdeodir . 
Fakıt nihayet paktının bükfimel 
ten, icra makaml.rıudan bekle 
diği şey mümkün olanın yapıl 

ması ve yapı lmıyorsa hakikaten 
yapmak imkanı ve takati olma· 
dığıoın izahıdır . Yap ılması müm 
küo olan bu ş • yin mutlaka ya· 
pılocsğına ia.nıyoruz . Bu malca
nizma her gün ı:laba iyi işliyeıı bir 
bal alıyoı . 

Kurultayda bakanların parti 
ile birlik çal1şma11 ve dileklere· 
vrrilen ehemmiyeti gödiyoısunuz. 

Bundan daha demokratik man
zaralar bulup göstermek kolay 
değildir . Dahası var baogi dev
let bilhassa bizim gibi çok yeni 
inkılap yapmış olan bir devlet 
her haogi bir genel sevioç gü 
nünde yurdun h ·• r kasaba ve f ' h · 
riode yü:ıleıce h·lk kürsÜ•Ü ku
rupta canı istİ)en buraya g,..l si n 
düşüne , t.rini söylesin demeğr ce-
5arrt cdrr . (A l kışlar) 

Evet yüzlerce bal kU.süsü a
dından halk fırkası kürMül.ri an
laşılmasın . Tabii aiz böyle aoı.
mıyac•ksınız . Böyle anlaması ıh 
timali için söylüyoıum . Bu kür· 
süler de bıolerce, on binlerce nu
tuk ve kooferanı verildi . Bu u
mumi t.zabüre göre ulusumuzun 
fıkirlrrimizi anlamada ve bunlara 
inanınadaı uvgunlaşmasını göste
rir . 

Arkadatlar: 
Bütün bunlar hakikaten de 

rinden demokrasi trzahürleı·dir. 

Burada bir feye daha doku· 
oacağıııı Yeni programa gör~ de 
Türkiyede intihap iki dereceli 
olacaktır . Biz saylav Sel(imini bir 
derrceli yaproak yolundaki sn 
miroi emelimizi bundan euelki 

programda lcaydt ımiştik . Yeni 
programda yurdun genel ta ı tla 
rına göre iki drreceli iotibap sis 
temine devam edecetimizi söyli
yoıuz · 

Günün haline göre seçici say 
lav namzedinin şahsı hakkında 
biç bir fılıir edinmiş değildir . 
Bir yurdd • ş ı biç tanım~dığı , bil 
med ıği ufuktan gelmif bir ı ı 
üz-rine bir isim üzerine eve t, 
bayır dern t ğe sevkeclit mi daba 
dernokratı ktir . Yoksa ş a h sını 
ta n ıd ı ğı i kinci k:ıd r m r de i~sar. l ar 
seç•p te onlara b '. z size göveo i 
yoruz, reyimizi veriyo uz . Si.ı de 
adımız • olarak güvendilderin ize 
verin . Q., l . r kamu tap gitsiu de 
mek mi daha iyidir ? 

Ar kad a şl a r: İsviçrede referau· 
dum s ·sıemi v., dır . Mı il et top
lanır ve kanuna reyini verir . 
Elbette demol<rasının en ileri 
lal biki budur . 

Mesela Fra nsa bunu neye Y • ı:· 

mıyor . Elbette l sviçr t nin şaıtla 
rıoa uyaıı bu usulün Fransada tat 
hik imkanı bulunmuyor . Biz de 
kendi şartlarımıza göre bugur• on
dan bir fazla derece ile seçimi 
yapmak vaziyetinde bulunuyoruz. 
Dr mokıasi bir oas, bir ııyet de
ğildir . Bir rub , bir espri ve bir 
manadır . Yapılan işler akil deni
len bir süzgeçten geçirildikten 
sonra mub.t denilen bir icaba 
uydurulduktao sonra tatbik edi 
lirse fayda verir , kök tutar. Zi 
gana dajiı.nıo üzerine portakal a 
jıacı dikilmez. Biz filan millet 
vryahut filan yrrde böyle yepmış
lar, Bizde aynini tatbik edelim 
deyeıılerden değiliz . Biz memle· 
ketimize uyguo olan ulus itiııe 

elvereni tatbik ederiz ve ulus 
itlerinde taklit ve dış görüşle 

beğ< ndirme yerine bayata uygun 
yolları doğıu bulu• uz . (Alkışlar) 

Şimdi yeni niz•mnamede ge 
çea bazı ufak tefek yeni §eyler. 
deo bahsediyorum . 

Proğramda olduğu gibi yeni 
nizamname değişmelerinde de 
g~çon dört yılın tecrübeleıinden 
çok faydalandık . Parti hesap 
münasebatı , parti hesap müraka· 
besi denen iş ıistemleııdirmrsi
dir . Merkezde tatbik rltiğimiz 
dıştan mürakabe usulü ·ü vilayet· 
leıde tatbik edec·ğiz . 

A ı kadeşlar ; bilirsiniz ki siya
sal parti için hcup işi çok önem
lidir . Bunu söylemekte ve ele 
almakta fayda vardır . Hor şeyi 
iyi idare ediniz . Po ' itıkada mu
vaffak olunuz . Fak;.t hesabıoızda 
bir kurıış bozukluk v.ru ber işi
nizi f.na görürler . Bu sebeple 
partide hesapları ~ıkı bir nizama 
aım.k çok ye inded'r. Yeni ni
zomnımede bu yer almıştır . 

Arkadaşlar ; 

Dilekler tezkiresinin başında 

da tebarüz ettirdiğ miz gibi g• · 
çeu döıt yıl hrr h10gi bir p•ıtioin 

kentli kuvvetiyle temosı işinde 
y•pamıy•c-ğı derecede bir uy 
guoluk H öğünülecek bir rlille 
söyl r ıne d eğu bir ahenk ve l.ay 
oaşma içinde ı;•çmiştir . Bunu ya 
vaş yavaş vilayetlrrdeki arkadaş 
!arada siııdırmek Önemli bir iştir. 
Onun için bir kaç satırlık temas 
esası koyduk . Sahibi paıtidcı 

olan gaz, lelerin dikkat noktala 
rını çekecek hususları izah etıık. 

Burada cezai inzob1ti maddeleri d. 
göreceksioiz Günlük çalışmalara 
ait bazı ehemmiyetli noktaları da 
değ•t i.dıı.:. Parı ye giriş için tak· 
dim usullerini ve yeni partilerinin 
bağlantılarını kuvvetlendiıd ı k . 
Parti saylavlarmın meşguliyet'eri· 
ni yeni nizamnıme dahı dikkat 
le göz önüne alıyor , 

Hasılı arkadaılarım bütün bun 
!arla ber geçen yıldan sonra o 
geçen yılın görgüsü ile öndrki 
yıl içiıı daha görgülü daba lr crü 
br li , daba kuvvetli olmayı göz 
öoürıde tutan partimiz tıpkı böyle 
çal şan hüküm.timiz ve devletimi · 
zin yanında dört yıl ı o badi:ı.leri 

üzerinde tetkiklrr yaptıktan sonra 
vücuda getireceği es.rle önümüz 
deki dö t yıl için d . ha çok değere 
çıkacaktır . 

Arkadaşlar ; 
Ortada gözle görülm iyen ulu

sal bir kuvvet v~ ı dır . Bu gözle 
gö·ülmf'Z, •ile tutulmaz, eni bo 
yu ölçülmez bir şeydır . Fakat 
insanlığın m deni h er işte dP,vlet
lere destek olan en büyük tılsım 
bu kuvve ttedir . Hu ulusal birlilı 
kuvvetidir . B;z bu kuvveti b. r 
gün biraz daba besliy< ceğız . ( va 
rol sesleri alkışlar ) 

Ankara : 13 ( A.A ) - C. H. 
partisi büyük kurultayı bildiriği: 

C H P. büyük kurultayı 13/5/ 
935 Pazartesi gi:nü saat 3 de baş· 
kan Saffetl Arıkanın başkanlı 
ğıoda toplandı . Parti g•nel ka 
libi Recep Pek.er kuıultayın Ç•hş 
muıroı aydınlatmak amaciyle ye 
ni p•oğrarn ve tüzükteki ana de 
ğişikıeri izah eden ve ajonsla bil
dirilecek olan ıöylevioi verdi . 

Bundan ıonra söz alan üyeler 
de bazırlanmıı üyeler derin bir 
ilgi ve görüşle fikirlerini söyledi
ler . Eyi hazırlanmış olan taslağı 
tüke) bir özer olduğu noktasında 
durdular . 

Konuşma maddeler üzerinıie 
geç vakıa kadar devam etti . Ça
lısmadan sonra pıoğ • amın öz türle· 
çeeinde baştaohaşa okunarak ıöz 
birliği ile kabul cd:ldi . 

Büyük kurultay 14/51935 Salı 
sabahı on da toplanacaktır. Dilek 
komisyonu 15-5-935 grcesi iki 
dıırum yapmış ve çalışmuını gü 
neşin doğuşuna kadar devım et· 
lirmiştir . Bu sürekli çalışmada 

kültür işleriyle ilgili dılekler İn· 

celenmiş ve kültür bakanı özene 
nin izablaıı dinlenmiştir . 

Encümen sabah saat 10 da ye· 
nidcn işe girişmiş ve torım baka· 
nı dileklerini görüşmüş ve üyeler 
küçük dinlenm•den ıonra kurul · 
tay genel kuruluna girmişlerdir . 

Ankara : 14 ( A.A ) - C. H. 
partisi büyük kurultayı bildiriği : 

C. H. Partısi büyük kurultayı 
14-5-35 Salı ırünli sııat 10 da 
toplanarak yrni tüzük ıul:ığıoı 
konuşmuşJve onanmıştır . Uzun ra· 
poru ancak yarıoa kad•r y•tiştiıi· 
lebilecek olon d ı lek işlerini ko 
ouşmak üzrre oobtş Mayıs saba
hıoa kadar loplanıcaklır . . İller 
den gelmiş olan deltgelu bugüo 
öğleden sonra tarım rns'itüıünü 
gezmişlrrdır . Deleg•lcr Ç1•şamba 
giinü parti genel 1.atibinin öğle 

yemeğinde buluuacaklaı dır . 

Pozantıda 

C. H. P. büyük 
kurultay açılış günü 

-
[ Hususi) : - Mayısıo: dokJ 

zuncu Pe•şenbe günü saat o~beşi 

kırkhrşde çam ve defne dallarıle 
dooınmış Fırka binası önüı:de 
halk toplantısı çok samimi oldu. 

C•şkun tezahürat arasında söy
levler söylendi . Bılbassa Kaınun 
bıy Kadri Önal ilk mü .lafaayı 
hukuk ve ODll inkila'> edea Hılk 
Fırkasının yüksek ve kudr ıli biz 
m• t ve tarihlerinden bahsetti . 
Ve çok alkııl•ndı . Okolalılar se-

ŞEHiR DUYUKLARI 

Dünkü hava 

Rüzgarlı ve fırtınalı 
geçmiştir .. 

Evvelki günkü yakıcı ve bu 
naltıcı sıcağa rağmen düa bava 
oldukç• serin geçmiştir. Sabah
leyin sut yedide beş dakika ka 
dar süren hafif bir yağmur ser
pintisi olmuştur. 

16 Mayıs t9'5~ 

Mısır meselesi 

Halledilmek yolLl,,ı.ı 
tuttu 
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Bundan sonra rüzgar çıkmış 
ve git gide hızını artırmış, şehri 
toz toprak içiode bırakmıştır. Bu 
rüzgar akşama kadar bu suretle 
sürmüştür. 

Evvelki günkü 11cakta fahri 
kalarda çal şan bazı amelenin 
baygınlık geçirdikleri haber ve 
rilm ektedir. 

fa .. ,er ·111 "'tltı 
rine de Şeyh Musl• lkıll ,,~gıdoıl it! 

ki bu ikisi de ba b· 11coi• ~r 

Dün hararet derecesi sahab 
leyin asgari 16 ve öğle üzeri göl
gede azami 26 derece idi. 

Bir kısım tarlalarda 

Penbe kurt ğörüldü tedbir
ler alınaca~. 

Karataş nabiy,sinin İncirli , 
Çukıukımıı ve bu çevrenin bir 
kaç köyünde yine kurdların pa 
muk ve koza fidaalarinıo kök ve 
yap . aklarını yemek suretile ziyan 
verdikleri baber verilmektedir . 

Ziraat müdürlüğü bu çevrelerde 
lizım gelen tetkikatı yaparak da· 
ha baıka yerlere bulaşmama11 için 
icap eden tedbirleri alacaktır . 

Süt ve yoğurtlar 

Bilhassa mahalleler aıasında 
satılan süt ve yoğurtların çok bo 
zuk yenilemiyrcek ve içilemiyecelc 
bir halde bulunduğundan bunun 
Clnüne geçilmrsi için bu sütunlar· 
da btr kaç kerreler y.zdık ve bun
ların önüne grçilmrsini istedik . 

Fakat göıüyoruz ki yine sütler ıu ile 
karışık ve yoğmtlar da yenil•mi · 
yr erk derecede ekşidir . 

Bunun önüne grçilmcsi için 
belediyenin bir kerre dalıa dikkat 
aızarıoı çekeriz . 

Sebze ve m&yve 
bolluğu 

Bir kaç gündenberi babçe· 
lerdrn sebze pazarına çok mik
tarda sebze gelmektedır . Civar 
vilayerlere her gün yüzlerce s•pet 
gönderildiği halde bolluktan fi · 
atlar ümid edilmiy,c<k derec•de 
düşmüştür . 

Bundan bir kaç gün önce ıki 
üç denesi beş kuruştan satılmakta 
olan saletalıklar düu altısı ve daba 
küçüklerin 15-20 ıi beş kuruş
tan satılmıştır . Diğ.r sebze fiat
ları da bunun gibi çok düşmüş

tür. 
Yeni dünya (Malta eriği) kilo

su 7,5-10, erik beş kuruştur. 

Seyhan ve yıldız 

Parkları 

Irmak kenarında bulunan Ada
oamızın en güzel BabçelerinJen 
Seyhan ve yıldız paı kları Belediye 
encümenince geçeo seneki icartı 
larına verilmiştir . 

Burayı tutanlar Bahçenin tanzi 
mine beşlamıılardır. Yarinki Cuma 
günü burayi açacııkları önümüde· 
ki hafıaa içinde de ve istaııbul· 
dan eyi birer Sız tal.ımları getir
lecekleri söylenmektedir. 

vinçli çebrelerile milli marşlarını 
s.öylerliler . Şeker tevziatından 
sonra hazırun Kurultaya ve onu 
yaralan Cumuriyete ebediyen bağ· 
lı ve sadık kalacaklarına and içti· 
ler ve dağıldılar • 
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~n tıtıe11 ° son giriştiği hemen : ~ı 0 ou0 1 w • 

dtO ~ lllu§tu O va, ıgır,ın bu gereği 
e qt r. o k 
b'r' d 11 erke . Ua uvvetli ellerin 

i' '"let dYı teslim alacak olan 
t•1 ~ ' anıı . 

'

.eti Y•ııt1,1 ._ arı meseleyı daha 
ıı .. tıda w.. k f•- ~ "~oro· gorece ferdir. 
Bıı b• ~lolllas· loğ Post,, gazetesinin 
~~ ~ At, 1 

lbUbabiri diyor ki: 
ıl • it., 'ttal Pılsud ._. . ··ı.. .. ifr L. " ar esKıoıq o umu 
ııJ uıt d ııuıue 1 d 
ld p: e~itiklik • uru.~dı büyük 
I•~ ~ Ata,,181 p· Yapabıhr. 

~f ~~''Y•y ılsudeski; Fransanu, 
ıO 1 ııaı k 1h cenubeo içine almak 

, ti' ~İ ~.,,,: 1 ul edenlere uymamış· 
"' '1"1a Yalnız Bartonun Şark . or •ı hlA 
:dOf ı.. .aerı· r- aQını kabul etmişti. 

f "ttİtı IQ: 15 
• d ~ taıtte . (A.A) - Syonist-
• ,ı• ,. th•tı 81 olan "Yuediscbe 
0e ~ ~- &fa " Yazıyor: 

~· "'l 'eıaı p 
)0' 

1 
h. ~t iç· ılsudeski her zaman I•' ,. b •11de y h . 

. 11r •• ~ ,;ırt b a udılerin zararı-
, eY1 

"'" •re ket d' l · · · ~• . til.. -·~teıaı . c ı mesını ıster-
:ııı ,~'•berı Lebıstanm t~krar di· 

1 e•'l~ \'hlldil~;nra rırtaya çıkarı-
·•"" •tı oJ e karşı hareketlere 
'dJrl llıuıtur. 

1• -r• , 
ıoitl 

ıd~:~ 
·b~i 
•e ~( 

•'' 

c'l'ilrkSöztl) Firtit 3 
asa su 

C. H. Partisi 
nasıl doğdu?. 

- Birinci firtikden arlan -

tülaayonlar mevcud değildir (şid 
detli alkışlar) ve olamaz !,, 

Bu nutuk Sakarya zaferind<'n 
yedi ay sonra söyleomifti . MHli 
iktisada inkişaf kapısı açacak 
olan iktisadi istiklal , siya 
si istiklal kadar mühim ve mu
kaddes olarak tanındığını yukarı 
ki satırlar çok güzel isbat eder . 

Büyük Z•ferdeo sonra Atatü k 
19 Kaquousani 1923 de İzmitde 
İstanbul gazetecilerini kabul et· 
miş ve onlarla memleket mese 
leleri üzerinde konuşmuştu . Ata· 
türk diyorki : 

• Yeni Türkiye devleti temel 
terini süogü ile değil , ıüngüoün 
dahi istioad ettiği iktisadiyatla 
kuracaktır . Yeni Türkiye dev. 
Jeti cihangir bir devlet olm•ya
caktır , Fakat, yeni Türkiye dev· 
Jeti iktisadi bir devlet olacaktır. 

« İktıudi faaliyetleri istinad 
ettireceğimiz esaslar her türlü vu· 
kufla beraber , hilba&1a doğ. 
rodan doğruya memleketimizin 
topraklarını koklıyarak , bu top
raklarda bizztl ça1 şa, insanların 

ıözlerioi işiderek tesbit oluna. 
caktır . • 

Atalürk 1923 yılı 25 . 26 
Kanunusanisiude Alaşehire gel· 
mişlerdi . Yurddaşlar büyük kur· 
tarıcıyı görmeğe ve onun ileriyi 
göıteıen sözlerini dinlemeğe koş 
muşlardı . Atatürk onlara yeni 
zaferden bahsetti ve dediki : 

- Sonu var -

. Paranı! 

1 
Boş yere harcama ve har
cıyacaksan yerli malı al! 

Ceyhan icra dairesin· 
den: 

Do:;ya No. 930-1126-1127. 
SatıJacak malın cinsi ve kıy

meti : J 500 lira kıymetinde 3 ayak 
müstamel harman makinesile 1000 
lirn kıymetinde müstamel Diring 
traktörü. 

Cuyhand_a Murat Gazi oğlu Ömer 
ve llalilin Macar şirketine olan 
borçlurından dolayı haczedilen ve 

yukarda cinsleri ve luymeileri ya
zılı makinelerin satışına karar ve· 
rilmiş o!Juğundan satış günü olan 
30_ 5-935 perşembe günü tensip 
kalınmıştır. Almak istPyenl~rin yn
zıJı günde saat 10, 12 raddelerind.:ı 
icra doiresine müracaat etmeleri 
makineler ise borçlu Murat liazi 
oğlu Ömer hanesinde olduğundan 
görmPk isteyenlerin oraya gidip 
bakmaları ve ahcılarıo yüzde 7,5 
nisbetinde pey vermek ve yazılı 
satış gününde sürülen pey mu 
hammen kıymetin yüzde 75 ni 
bulmadığı taktirde artırmanın ikin
ciye bırakılacağı ve daha fazla ma
lumat almak isteyenlerin yukor 
daki yazılı <losya numorasile <lai 
remize müracaatları ildn olunur. 

5435 

Dörtyol MalmüdürlüğU 

Döttyol kazası Malmüdürü 
olup eli işten çektirilen Zeki, Ba
kanlık emrine alınmış ve yerine 
Anamor kazası Malmüdürü Ha
san Çdin tayin edilmiştir . 

Macaristanın yeni 
Ankara elçisi 

Peşte : 14 (A.A) - Dış bakan
lığı hususi Karnen kalem müdü 
rü Marissy Macaiın Macaristanın 
Ankara orta elçiligine tayin e 
dildi . 

karşılıklar 

Seyhan Cumhuriyet müddei umumili· 
ğinden : Asrı· sinemada 

l - Adana ceza evinde bulu
nan mahk~m ve mevkuflar için aüz 
kırma buğdAy unundan verilecek 
bir senelik ekmek miktarı ( iki yüz 
bin ) kilodur. 

16 Mayıs perşembe günü akşamından itibart>n 

senenin en güzel filmi 
2 - Bu işe ait yapılmış olan 

şartname parasız olarak cezo evi 
direktorluğundnn verilecektir. 

Herkes kendi bahtına 
3 - fşbu eksiltme l 5-5-935 

tarihinden itibaren on bfış gün 
müddetle ve kapalı zarf usulile 
münakasaya çıkarılmış olup 30 -
5-935 perşembe günü saat 15 de 
Cumhuriyet müd<lPi umumilıği ma
kamında teşekkül edecek komisyon 
taı afından ihale edilecektir. 

4 - Şartnamedeki tarifat dai 
resinde 825 lira teminatı m uvak
kote alınacaktır. 

•ıA ı ave : Foks jurnal • 

: - '' Son pek yakında 
• f 

nınnı ,, -
Bugün gündüz s.aat 3 de talebe temsili 

.- Mete 
tarihi • 

pıyes 
5 - Kapalı zarf usulile yapıla. S434 

cak eksiltme teklif mektupları 30- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~ 
5 - 935 perşembe günü saat 14 de 
kadar Cumhuriyet müddei umumi
lıği makamına verilmiş ora caktır. 

Adana Borsası Muam~leleri 
PAMUK ve lÖZA 

15- 19-23-27 5417 ·----------~ Kilo Fiyatı 
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-1 
Satılan Mikdar 

Kilo 

Kirahk dükkanlar •-~B_ey~a_z ______ ı~----1 ~--:----~----
Alsa ray sineması karşısında Hi- Siyah _ 

1Aliahmere ait,Boyahone, terzi dük Ç İ G 1 T 
kdnı ve Avuk:tt yazıhanesi olarak Ekspres l,____.....;;.. _ __, ____ ~ı==---------• 
kullanılun 3 büyük dükkdn ile lane 
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detle kiralıktır. H U B U B A T __ ..,.-________ , 

İsteklilerin 25 mayıs cumartesi Bu~day Ktbrıs 
Yerli 

günü yüzde yedi buçuk pey akça· Mf'ntane 
sile birlikte mrntiahmer merkezintı •--A-rr..;.;.'~------- -----·ı------ı 

mürncaatları.5419 2-3 Faımlya 

2,25 

Yulaf 

kılavuzu Keten tohumu 

' Delice , •-=~~-:-~~~-ı-~--~-ı-~--~t 
Kuş yemi 

Bakla 
-------------------------------------------- Si sam 

Kendisine iyi davrandıkça şımarma· 
ya başladı . 

Hüsnü nazar sahibi - Arıbı
kışlı 

Örnek : Hüsnü nazar sahibi· 
dir, kimsenin kötülüğünii görmez -
Arıbakışlıdır , kimsenin kötülüğü
nü görmez . 

Hüsnü niyet - Eyi niyet 

Örnek : Hüsnü niyetle lıu işe 
baıladı - Eyi niyetle bu işe başladı. 

Hüsnü şöbrct sahibi - İyi ta
nınmış 

Hüsnü tabiat sahibi - Zevkli 

Örnek : Hüsnü tabiat sahibi 
bir aclam olduıtu geyini~inden belli 
- Zevkli bir adanı olduğu giyini· 
şinden belli . 

Hüveyda [Bak : Aşikar, ayan] 

Hüıal - Bitkinlik 

Hüziio, teessür - Üzün -
(Fr.) Triıtesııe 

Örnek : GönHiniiz daima lıü· 
züole doludur - Gönlünüz her va· 
kıt üzün doludur - Vous avez tou· 
jour beaucoup de tristesse dans le 
creur . 

Elem - Elem ( T. Kö. J -
Douleur, mal 

MüteeJlim olmak - Eleaı
lenmek, acılanmak, içi sızlamak 
- (Fr.) Avoir mal se cbagriner, 
s'affliger 

Yeis - Umudsuzluk - (Fr.) 
Desespoir 

Örnek : Y e'se düştüm - u
mudsuzluğa düttüm - Je suis tom· 
be dans le desespoir . 

Meyus - Umudsuz - ( Fr. ) 
Desespere 

Örnek : Meyus bir adam -
Uwudsuz bir adam - uo homme 
dceesperc . 

Kelal - Usanç - ( Fr.) En 
avoir aasez, laasitude 

Örnek : Bana kelal verdi -
Bana usanç verdi - J'en ai assez . 

Mihnet - Çile - ( Fr. ) Pe 
nitence, epreuve 

Örnek : Hayatta çok mihnet 
çektim - Hayatta çok çile çektim 
- J'ai eu beaucoup d'cpreuves 
dans la vie • 

Matem - Yas - (Fr.) Deuil 
Endişe - Kaygı, düşllnce -

(Fr.) lnquietudt, souci 

Örnek : Büyük endişe içinde 
idi - Büyük kaygı ( düşiinc6 ) 
içinde idi - tı etait dans une 
graode inquetudc . 

Gam - Gam ( T. Kö. ) -
(Fr.) Chagrio. affliction 

Örnek : Gönlüm garo dolu -
Mon co·ur est pleio de chagrin 

Keder - Keder [ T. Kö. ] 
Gusea - Tasa - (Fr.) Peine, 

preoccupation, souci 

Örnek : içimde tarif edilmez 
lıir gnssa var - İçimde anlatılmaz 

Meraret - Acılık - ( Fr. ) 
Amertume 

Örnek : Ruhua_ıda çok mera· 
ret var - Ruhumda çok açılık var 
- J'ai beaucoup d'amertume danıı 
l'ame . 

Fütur - Bezginlik - ( Fr ) 
Decouragement, desespoir 

Örnek : }'ütur içine düştü -
Bezginlik içine düştü - İl tomba 
dans le dccouragement ( d~eespoir ) 

Meftur - Bezgin - (Fr) De· ' 
courage, desespere 

Istırab - Göynü - ( Fr. ) 
Souffrance 

Örnek : Çok kerre gönül ıs· 
tırabı beden ıstırabına ga)ehe eder -

1 

Çok kerre gönül göyoüsü cisim 
göynüsüoü bastırır - Souvent !es 
souffraoccs morales sont pires que 
l~s souffraoces pbysiques . 

Muztarib - Göynülü, göy
nük - ( Fr. ) Qui Elouffre, ıouf
frant 

bir tasa var . Örnek : Muztarib bir inean-
Kasavet - Bunalma, sıkınn - Göynük ( göynülü ) bir adam -

F 
un homme lJUİ 11ouffre . 

( r.) Suffocation, serrement de 
creur Muztarib olmak·- Göyün-

Müteessir - Üzgüo, kederli mek - (Fr.) Souffrir 

- (Fr.) Triste, chagrine, afflige Örnek : Bugün çok muztarib 

Örnek : Ne için bu kadar oluyorum - Bugün çok göynüyo· 
müteessirsioiz ? - Neden bu kadar rum - Anjourd'hui je souffre 
üzgünsünüz ( kederlisiniz ) ? - beaucoup · 
Pourquoi etes·vous tellemeot triste Veca _ Ağrı, sancı _ ( Fr.) 
( chagrioe, afflige ) ? D ouleur, crampe 

Müteusir olmalc - Üzülmek, 
Örnek : Mide vecaı - Mide 

kederlenmek - ( Fr. ) Etre tou· 
sancısı - Crampe d'estomac . 

ehe ' etre peine ' s'attrister ' se 
cbagriner lztırar - Sıkınç 

Örnek : Hu halinize çok mü· Örnek : lztırar içinde - Sı· 
teasir oldum - Bu halinize çok ü· kınç içinde · 
züldüm ( kederlendim ) - Je suis Ukde - ilinti, düğüm - (Fr.) 
tres touche ( peioe ) de votre etat. Noeud, regret 

Mükedder - Kederli 
Örnek : Bir çok kişive ukde 

Örnek : Dün çok mükedder· oldu - '· Oldu çok kimseye bir 

ÜN' .... Salih Efendi 

·=~ .o «ı -Düz kırma •• 
~ ~·-~---~-----

,. 

::ı Simit ., - ~ ~------··------·--------·~-' ~..: **"'* Cumbariyet 
~~ -
N ::ı " 
r-- <> -Düz kırma ,, 

Alfa ., 

Liverpul Telgrafları 
1'1 / 5 / 1935 

Kambiyo ve Para 
iş Bankasından alınmıştır. 

Santim Ptne - Liret Mayıs Vadeli 6 52 9 
Rayşmark 1 Temmuz Vadeli 6 46 

llazır 6 84 
Frıınk"Fraoı;;ız,, 

Sterlin ••Ingiliz,, 615 
5 86 Hint hazır Dolar .. Amerikan,. 79 

Nevyork 11 80 Frank: "lsvi ·re,, 

Bu akşam 

Alsaray sinemasında 
FevkalAde Metro Goldvio Mayer şaheseri başlıyor 

1- Gönülle.- birleşince 
Norma Shcarer-Robert Montgamerl 

2-Parmak izi ikitici kısım 
ilaveten : paramunt jurnal 

Perşembe günü : saat 2,30 da 1- Parmak izi 1 inci kısım 2- Karımı 
ben öldürdüm. 
Cuma günü : saat 2,30 da Parmak izi 2 inci kısım Gönüller birleşince. 

5422 
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1 1 
Sulh 1 hukuk haklmll-

B e 1 e d i y e i 1 i n l a r ı ğlnden : 

----------------------------------------- No. 1 56 

kiraya verilecek belediye mülkleri 
49 numaralı ışık ticarethan11ini yeni masere adile anılan kısmı 

ayn Te bu binanın çarı• tarafındaki kısmı ayrı olmak üzere ve yine bu 
binaya bitiıik Halkavi okuoıa odaeı ve kuru köprüdti 2 numarah kah
Te,karııyakada 23,25,27,29,31,33 ,35,37 de 1f9,11, 13 numaralı dükka
nının Te bükdm'!t içerisinde 1,2,3,4,5, numaralı Ü9t kat yazıhaneler ve 
3,4,5 numarah alt kat yazıhanelerle Kemııraltı mevkiinde Asri gazino 
ye uki proteatan mezarlağı yamndaki S'lbze tarlası 14-5-935 teri 
hinde yapılan açık ırtumada ilıekli çıkmadığından ihalesi on gün uza
talmııtat. 

lbale Mayıaın 26 ıncı paıar günü saat on bette belediye daimi en· 
cömen odıaında yapılacaktır. 

lateldiler temin11tlarile birlikte belediye encümenine gelmeleri ilAn 
olonur.M31 

Kanaradakl (kırıntı) sakatat eatllıyor 
1-Haziran-935 tarihinden 31-mayıı-936 sonuna kadar kana

rada kaHplar tarahodan kesilen baı,ayak,itkembe ciğer ve küpeden 
mürekkep aakatat ( kmntının ) takımları bir 18ne müddetle kanaradan 
alınıp belediytM:e gösterilecek yerde satılmuı, açık artırma ile müteah
hidine nrilecektir. 

ihale 30-5-935 perıemhe günb saat 15 de belediye dairesinde 
•ncümeni daimi odaaında yapılacaktır. 

&&ekliler ıartnameyi görmok üzere her &aillan he1&p işlerine gel 
meleri ilAn olunur. 5429 16 - 20 - 24-28 

H•etahane tlmallnda aGaçh yer k .... hve olarak 
kir•ya veriliyor 

Hut.hane fimalindeki belediyeye ait a~açh yer kahve olarak 1-
basiran-935 tarihinden 31- may11-936 sonuna kadar bir 18De 
müddetle H açık artarma ile icara verilecektir. 

ihale 30 mayıa 935 perııembe giinü 11at on bette belediye dıire
ıinde encümeni daimi od11ında yapılacaktar . 

lıtekliler ıartnameyi görmek üzere her :aaman belediye hesap iılerL 
ne gelmeleri il4n olaour. 5430 16-20-24-28 

HDkOmet yanındaki eski tanzifat eh1rları 
icara veriliyor 

HökGmet yanında belediyeye ait eaki taoıil11t ahırları olduğu gibi 
bir atene müddetle icara nrilecektir. 

llaale ma11aın 30 uncu pertembe günü aaat on bette belediye encü
men oduında yapılacaktır. fateklileı ıartoameyi görmek üzere belediye 
hesap itlerine gelebilirler . 

latekliler ihale günü teminatlarile birlikte belediye daimi encüme. 
aiae gelmeleri ilin olunur. 5425 16-20-24-28 

Yeni mezarhkt•kl ylkama yeri yaptırıhyor 
Teaiı olunan yeni me:aarlıkt11 proj' ve ıartnamesi dairesinde ve 155~ 

lira bedeli kqifii ölü yikama ıalonu ve teıiıatı açık eksiltme suretile 
7apılacaktar • 

ihale mıyııın 30 uncu perıembe günü saat on beıte belediye dai
resinde toplanan belediye encümeninde yapılacaktır. 

lsteklılerin ıırtoamA, ketif ve projelerini görmek üzere hergün ya
sı itleri kalemioe ve ihale günü de yüzde yedi buçuk teminatlarile bir· 
likte belediye encümenine gelmeleri ilAo olunur. 5426 16-20 24 28 

Sebze pazarındaki dUkklnlar kiraya veriliyor 
Sebse pa11r1ndaki sebze halinde yeni inşa edilmekte olan 46 dük

kandan 7 dikk4o bakkal 3 dükk4n balıkçı ve 36 dükk4n dı sebzecilik 
yapılmak bere icara verilecektir. 

lbıle 30 mıy1a perşembe günü saat 15 de belediye dairesinde eocü
•eai daimi oduıoda yapılacaktır • 

l.teklller her samın belediye beaap iılrrindeki ıartoameyi ve ha
mrlanmıı olan krokiyi görebilecekleri ilin olunur.5427 16-20 24-28 

Kanaradakl hayvan boynuz va tırnakları 
satıhyor 

1-HHiran-935 tarihinden 31- ml\y11 - 936 tarihino kadar ka· 
unda ıoplınacak hayvan boynuz •e tırnakları bir sene müddetle açık 
artır .. ile lateyeae ih•I• edilecektir. 

ihale mayısın otusuncu perteuıbe gönü aaat 15 de belediye tlaire-
llDde enciimenl daimi oclasmda yapılacaktır. • 

l.tekliler prtnameyi görmek üHre belediye he1ap itlerine gelmeleri 
ilin olonur.M28 16-20-24-28 

C. H. P. Seyhan vilayeti 
baıkanlığından 

C. B. P. &t,laaa Yill1et heyetine ait enalilcten !>eledire yanıadaki 
bir aumarab dlkklala J•Dİ Yıldız 111ino1aaun ihaleıi ••kiraya ve· 
rflm•li bir Wt. müddetle uzatılmıttır. Taliplerfn 22 ma11ı Çar,.mba 
günil gat oa •ibda pati villr•t hlonuna ı•lmelıri Din olunur. 

5436 16-20-22 

Davacı Adana iohisarlar idare. 
ıinin Abıli oğlu köyünden Şükrü 
oğlu Mebmot aleyhine açtığı ala· 
cak davasının yapılmakta olan du 
ruımasında müddea aleyh Meh
met namına çıkarılan gıyap kararı 
mumaileylıin köyJeo gittiği ve oe
reye g ttiğinin meçlıul olduğu şer
hile mübaşir tarafından bila tebliğ 
iade kılınması hasebile ilanen gı· 

yap kararı tebliğine kar11r veril-
diğinden duruıma güoü olan 28-
mayıs-935 salı günü saat 9,50 ıle 
mahkemeye gelmediği ve ya bir 
vekil de göndermediği taktirde 
duruşmanın gıyabıoda devam ede
ceği ve bir daha mahkemeye ka
bul olunmıyacağı ilan olunur. 5432 

------~b~i-ş~çi~-----· 

M. Nedim Yurtman 
Yeni Otel karşısında açtığım 

dit muayenehanemde saat 6 dan 
21 re kadar h&Bta kabul ettiğimi 
ve tedavi ve diş imali hususunda 
muhterem müşterilerime azamt 
teshilAtı gfüıtt-rdiğim gibi cu~a 

günleri fukara için tedavi ve dıt 1 
çekmek beleştir .5228 

21-30 

Sevimli mUşterilerlme 

Telgraf hane kart11ındaki k.
ba pçı dükkAn1mı saathane yanında 
Acem hanı karş11mdaki lokantaya 
naklettim. Lokantada hem yemek 
Te hem de kebap yapılmaktadır . 
Ahuna olmak isteyen müıterilerime 
istedikleri yere öğle Ye akıam ye
mek ve kebap gönderilecektir. Bu 
gibi abunalarımıza yüzde yirmi ten
ıilAt yapılacaktır • Ucuz ve temi:& 
yemek ve kebap yemek isteyenler 
lokantamııa bir defa gelmekle doğ
ruluğumuzu göreceklerdir.5423 

2-3 

.... ------------------------------------------------
Doktor Bahaddin Yengin 

Çocuk haatalıkları miJtehassısı 

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

Gündüz sabah saat sekize kadar 

Ögle saat 12-1 arasında 

Üçten sonrada her arzu edilen zamanda müracaat eden haetala-
ram kabul ve tedavi eder.5174 23-30 Telefon numarosı 63 

~----------------------------------.-------------

Seyhan Parkta 
lzmir Şen Musiki cemiyetinden bestekar udi CEMAL idaresinde. Sahi

binin Sesi bq muganniyelerinde Ankara, lzmir ve lstanbul sahnelerinde alkış
lar toplayan Bayan Küçük F AHRIYE, NEFiSE, HÜSNiYE NECLA, BELKIS 
ile kemani ŞÜKRÜ, kanuni KAMiL, cünbüşi bestekar ALI nin iştirakile muaz
zam fevkalade saz heyeti SEYHAN PARKTA icrayı ahenk edeceklerdir. Bu 
heyet pek yakın bir zamanda muhterem ADANA halkına güzel geceler yaşa
tacaklardır. Yann askeri bando ile parkın küşat resmi yapılacaktır . El ilan· 
lannı sabırsızlıkla bekleyiniz. 5424 2-4 

Bor Okçu menba suyu şarımızda 
satılmaktadır. 

Okçu menba suyu lstanbul ıehremanetinio tahlil raporu ile en eyi 
bir su olc.luğu tahakkuk etmittir. 

Okçu Suyu Sıhhat•' elveritli ve ıınideye iıtah vt'rici bir 
ıuJur Mohtertm müıteriler bir defa bu su 

yu içtiklerinde bir daha baıka ıu içmeyeceklerdir. Bir defa tecrübe 
ıozltfrimizi iabat edec tktir. 5433 1 - 78 

Satıı yeri : tarsus kapıda merkez oteli altlnd 
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Çifçilerimize mOjde 

"" Sovyet fabrikalarının Son moJel yaptığı 8Sf
1 
_ _.,, 

k"ll• ... 
elc.li . M• ı 

S ıstemi orak makinalarımız Rusyadan g I 
. . . ,,.. 

kümleri gayet soğlHm çok hafif ve ı~lekt ır',na aıınak ı•'' ;..-.., 
llafıf sağlam işlek. hem de ucuz bır mnkı 1l-laınl•A1 16 r 

k. ı aının B
4e Jil~& sovyet makinası al. çünkii Sovyet ma ın1 '1• • ve ber 

. ı B .. sısternı .. k yaca tanınmıştır . Mağazamızua erguzar da büYU 
kioaların yedek parçaları mevcut olup fiatların 

pılmıştır . . . oıutlak• biJI& 
Çifçilerimize ihtiyaçlarını temin etmek ıç~n szalDi tel 

uğramalarım tavsiye ederiz. Tediyat hususun 
8 ~•d 

rilmektedir. d• 1,..-

0 • Adanada Osmanb Baokesı altın f.;ot eposu ~ , 
Satış yerleri : Mersinde postane caddesinde 

l\ozacı oğlu. . 
Ceyhanda : Cızzade Gani ticarethaneaınde 7-10 
Tarsusta : Halit Arılan hanında 


