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Hava kurumuna on bin 
lira armağan 

buyurdular 

Türkiye cumuriyeti ile Sovyet Rusya 
dostluğunun kuvvetli Önemi var .. 

\Tusıf (,..'war 

l\foskova: 29 tA . A) - Bü 1 
yük Moskova tiyatrosunda; Tür
tdyrde yaptıkları seyahatten dö
nen Sovye-t ntistleri bir konser 
vermişler ve bu konserde Tür ki
ye Büyük elçilik ve dış işleri 
komserliği ileri gelenleri ve basın 

mümrssilleri hazır bulunmuşlardır. 
Tür~iye Büyük Elçisi V ısıf 

Çınar hükfımrt locasında gözü . 
kür gözükmez salonda ıiddetli 
bir alkıı kopmuıtur. 

Çinar kenidi alkı§lıyanları Jo. 
cadan ıelamlamı~ ve teşekkür 
etmi,:ir. 

Tiyatro müdür muavin! Arka 
nof Sovyet artistlerinin Türki· 
yede bulundukları zamanı anlat
mış ve gerek bükümet mıbafilio
ce, gerek halkça artistlere yapı
lan çok yürekten kabulünaeo 
bahsederek bu sevgi gösterirleri
oin lki ulusu birbiri.o., bağh
yan Sıkı dostluğu bir kerre daha 
meydana koyduğunu söylrmiştir. 
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Konser artistlerin Türkiyedeki 
Proğramf ,,rıntn aynı olmuş ve hü· 
yük bir muvaf/akiyet kazetımıştır. 

Konserden sonra Tiyatro mü 
dürü mütnik Tıyatro büfesinde 
bir süpe Vf'rmiş ve söylevinde 

Türkiyeyi dahiyane ırvkü idaıeıile 
yeni yeni muvaffakiyellere götü
ren büyük önder Atatürkün şere 
fine kadehihi kaldırmıştır. 

Verdiği cevapla Türkiye bü 

1 
yük elçisi zor günlerde doğan 

Türk - Sovyet dostluğunun il~r- j ~ 
lemekte olao Türkiye Cumurl· _ 
yeti ile kuvvetli So~yetler birliği AtatUrk 
arasında her an t:Jaba sıkı bir hal Ankara : 29 (A.A) - Ala·· 
aldığroı ve dostluk duygularının lıirk, TtUk ltaııa kıırıımıına on 
iki ulusun içinden geldiğini söy· bin lira vererek hava tehlike 
)edikten sonu demittir ki : sini bllerılerlrı başına geçmlş-
Vatanda~larımı Sovyet artistlerine ferdir Vt~ demi~lerdlr ki: 

hayran kalmıılardır. Hususileki bun ''-Bu ulus, en zor zamanlar· 
lar büyük Stalinin idar,. etmekle da memlrkei ödevlerine canla 
olduğu memleketten geliyorlaıdı. I başla koşmuştur • istediklerin· 
Bir Türk vataodaıı olarak Sovyct den daha fazlasını başaracak-
Rusyanın başarıklarıodan biJbas- l<ırdır . Tuttukları yol doğru-
sa kıvanç duymaktayım . dur . ,. 

Türkiye büyük elçisi; en iyi 
artistlerinden bir guıupu Türki
yeye gönderdiğiodrn dolayı Sov· 
yet hükiimetioe teşekkür etmiş 
ve musiki alanında Türkiyede 
islabat yapılmakta olduğu bir 
sırada bu gezinin çok faydah ol
duğunu söyliyerek sözlerini bitir
miştir . 

Gazeteler Sovyet artistlerinin 
Türkiyede yapt.kları gezinin ıo· 
ucleri ve kendi intibaları hak
kındaki yazdıları bir çok maka
lrler neşretmektedir · 
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Ziraat bankası 

Buğday satln almağa 
devam edecek 

Ankaradan aldığımız bir ha
bere göre, hükumet bu yıl da Zi
raat Banka~ile eliyle çiftçiden 
değer fıatlı ve peşin para ile 
buğday ve arpa almağa devam 
edrcektir. 

Arab gençleri ve İtalya 

Yeni mahsulün piyasaya dö. 
külmek üzere olduğu şu günler· 
de bu hakikat karıısında alıcı ve 
satıcıların uyanık bulunmalarında 

fayda umuyoruz . 

Berut tüccarlan; vergi indirilmediği takdir
de mağazalannı kapayacaklarını bildir.diler 

-------------··------------
Hicaz Veliahdi Avrupadan dönü
şünde Atatürk'ü ziy(jret edecek 
G .. çen yıl oh.luğu gibi bu yıl

da Suriyeden İtalyaya bir talebe 
kafilesinin gitrnesi için teşebbüs
ler yapılmakta<lır . Suriyeli genç
lerin İtalyadaki bu gezintilerini 
mahzurlu görrn Şam ülaması bir 
toplant• yaparak mukabil propa· 
ğandaya gf'çmeğe ve talebe babala· 
rına karşı bir beyanname neşre 
derek ktndileı ini uyaııdır mığa 
karar vermi§tİr . 

- Vergilerin 11ğırlığı ve güm 
ı ük resimlerinin yükflekliği yüziin· .. 
den işit rine kesad geldiğini ileri 
süren " Şuku Ayatı ,, çar~ısmda 
ki tüccarlar , vergilrr ve güm· 
rük resimleri indirılmediği 
takdirde mağazılarıoı kapayarak 
aoahtar larını 'tiraret odasına . ~ 

verm~ğe k:ırar vermişler ve bu 
kararlarını ticaret odısına bildir
mişlerdir . 

Tıcaret odası bunlara vrrdi 
ği cevapla , odanın bu işle meş 
gul olarak hükumet ııtzdinde le 
şehbüsatıa bulunduğunu LHdiıe 
rtk bu ttşebbüsatm sonunu bek· 
lemelerini tavsiye etmiştir . 

lerin iodirilmesiui protesto için 
iki saat dükkanlarmı kapamaları 
üzerine Şam , Hama ve Humus şe
hirleri de bu protestoyu teyid 
için iki saat mağazalarını kapa 
mışlardır . 

- Hicaz ve eciıl Velialıdi 
Emi1 Suuduo Avrupadan döner· 
ken Anluraya uğrayarak Ata 
türk'ü ziyaret ulrcf'ği ve ondan 
sonra Suriye yolile l\111ıra gide 
ceği haber verilmektedir . 

Veliahd'ın Suriyede büytik te· 
zahürat)a karşılanması için hazır· 
hklara başlanmıştır . 

- Hicaz Veliılıdi Emir~uud İtal 
ya Kral. tarafından kabul edil 
miş ve şerefine bir ziyafet ve
rUmiştir . Zıyafette Mussolinide 
hazır bulunuyordu . 

Veliahde askeri merasim ya
pılmış ve muzika Hicaz marşını 
çalmıştır . 

- Hicaz Veliahdi Emir Suud 
Romadan ayrılarak Floransaya 
doğru yollanmış , süel türenle 
{ askeri mensimle ) uğurlıomı~· 
tır . 

~----------·--------~~ 
Hava kurumu 

Üyelerin yekQnu gün
den güne artıyor 

Ankara : 29 (A.A) - hava 
trhlikesioi bilen üyeler listesi : 

{ 550 ) Hamıt Fettah [ Anka· 
ra posta ve tercüme me-muru] 20, 
( 511 ) Kem31 Yüksel [ Ankara 
posta ve abone memuru ] ; 20 
( 552 ) Cevat Tuna [ Ankara pos 
ta mtVrÜ<le Baş Müdürü ) 20 , 
( 553 ) Hidvan Nafız [ Kültür ba 
kanlığı müsteşarı] 20, ( 554 ) İh
san ( Kültür talim ve terbiye haş
kanı 1 20 , ( 555 ) Haydar [ Kül
tür tulim ve terbiye üyrlerinden] 
20, ( 556 ) Ne VZ• t 1 Kültür telim 
ve terbiye üyülrrindeo J 20 , 
( S57 ) Tevfik [ Kültür talim ve 
terbiye üyesinden ] 20 , ( 558 ) 
Cpvat ( Kültür bakınlığı tefti§ ha· 
kanı 1 20, ( 559 ) Hefik [ Kültür 
bakanlığı orta ted . C . Müd . ] ; 
20, ( 560 ) Rasim [ Kültür ba 
kanlığı zat işll'ri dir .. ktörü J 20 , 
( 561 ) Dr. Cel.l [ Kültür bakan , 
lığı Baş MMettişi Diı ek törü ] 
20, < 562 ) .Muhiddin r İstanbul 
Türk Hava K· S. Muhasebecisi 

20, (: 563 ) ·- Febimi [İstımbul 
Türk hava k s. muhasebesinde J, 
20, { 594 ) Salim [lttaobul Türk 
[ bava k. s. memuru ] 20, ( 565 ) 
Kazım [ lıtanbul . Türk , b.va 

••• 1 Havalarımız 1 
Düşman uçaklarmm tehdidi al· 

ttndadır . Bundaa kurtulmak için 
uçak kurumuna yardım gerektir. 

1 
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Amerikada olduğu gibi ... 
Birleşik Suriye Emirliği yapılarak 

Emirliğe Ahmet Nami ve Başbakan
lığa Suphi Bereket getirilecekmiş! •.. 

"Filistinde çıkan Yahudice 
~Dvar Hayom) gazetesinin Suriy" 
muhahiri: yüce komserio Fransa 
da bulunması münasebetiyle Su
riyenin ileride alacağı hükumet 
~~kliyle tekrar ve sıkı surette 
atakadar olmağa ve bir sürü ha· 
herler uvdurmağa bı~lamı~tır. 

Yine ayni muhabir bir müd
det evvel yüce komserin değişe· 
ceğini bildirmişti. Şimdi de lıize 
Suriye ve Lübnan bakkmda şu 
garip haberleri vermektedir: 

Yüce komser Haziranın sonu
na kadar Fransada kalacak, bu 
müddet :zarfında (denizaşırı Fran
s111) komisyonda Suriyede tat
bik edilecek proğramı okuyacak-

tır. ,, 
Muhalir, habere ilave olarak; 

hususi surttte bu proğramın bazı 
mevaddını öğrenmiye muvaffak 

oldu~unu iddia etmekte, gizli tu. 
tulmak<a olduğunu ileri sürdüğü 
bu mevadd1n birkaçını saymak
tadır. Muhabire gör .. : 

Ahmet Nami, Cebeli düruz 
ve Lazkiyenin inzımamiyle vücu· 
de gelecek olan müttehit bir Su· 
riyc emirliğine, Hakkılfizım Ce
nubi Suriye hakimlığine tayin 
olunacak, İskenderoo; Cebeli dü
ruz, Lizkiye, Cezıre ve Fırat 

mıotakalarına ise birer idari ha· 
kim nashedilecektir. 

Bu mıntaksılar, - Müttehit 
Amerikade olduğ•ı gibi - Ah. 
met Nami ve yüce komsetin lıük· 
mü altında müstakil birer mınta 
ka olacaktır. 

Bundan başka, şimdiki mec 
lis reisi Suphi Bereketin başkan · 
lığında Vatani bir kabine teşkil 

- Gerisi ikinci sayfada -· 

C. H. partisi nasıl doğdu 7 

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

-22-

Atatürk : 

''- Kurultayın sayın üyeleri, 
Karşılarında bulunınakla baz 

duyduğum delege arkadeşları ıe 
lamlarken, yüce ulusumuzu aaygı 
ile anarım . 

Bu anda, bundan önceki ku· 
rultayları vt! partimizi doğuran 

ilk Sivas kuıultayın1 ki, dış ve 
iç düşmanların süngüleri ahında 
kurulmüştur . Hatırlamak ğeçen 
16 yıhn hadiselerini gözönüne 
getirmryi kolaylaştırır : 

Uçurum kenarwda yıklk bir 
tilke ... Türlii düşmanlarla kan· 
lt boğuşmalar... Yıllarca süren 
savaş ... Ondan sorıra , içerde 
ve dtşardn saygı ile tanılan yeni 
vaları , yeni sosyete , yeni devlet 
ve bunları başarmak için ara· 
sız devrimler .. İşte Tiirk genel 
devrimlrılrı bir kısa diye ml .. ,, 

Diye söze başladı ve şöyle 

devam etti : 
•'Bayanlar , Baylar , 
"Partimizin her kurultayı, de

nebilır ki , bir dönüm başında 
toplanmıştır . 1927 kurultayı, do 
ğudao kopan azıyı yenerek Cu· 
muri yetin sarsılmaz temelde ol 
duğunuo aıılaşıl~asına, 1931 ku· 
rultayı göveolik ve sükunun keıin 
olarak kurulmasına rast gelir ·. 
Bu kurultayımız ise, gf'niş ölçü 

viye[ İstanbul Türk ha'I• k. s. m.], 
20 ( 568 ) Hilmi [ İstanbul Tfük 
hava k. s. ] 20, ( 569 ) irfan [ is 
tanbul Türk bava k. s m ] 20, 
( 570) Abdulleb [ İstanbul Türk 
bava k. f· m. ]20 , ( 371 ) Tevfik 
[ İstanbul Türk b. k. m. ] 20 , 
( 572 ) Ac;ım [ lstınbul Tüzk b. k. 
ş. m. ) 20, ( 573)Ali( lstanbul Türk 
b. k. s . m. J 20, ( 574 ) Rauf [ Is 
tanbul laleli apartman] 20, (375) 
Zeki }Istanbul laleli apartman me· 

Yazan : Ömer Kemal Ağar 

de gelişim devri içinde bulun
duğumuz günlerde toplanmıı o· 
luyor . 

"Kurultayın yeniden alacığ1 

ılerleme ve yükse-lme tedbirleri 
ile vatanın yüksek yönctimioi 
erdemli ellerinde tutan partimi· 
zio şerefli tarihini zeoginleştire
ceğine şüphe yoktur . 

"Geçen kurultaydan bugüne 
kudar , kültü ~el ve soysal elan-

-Gerisi dörciıircii sayfada -

ÖZTÜRKÇE 

Her gün beş söz 
-12-

1-Sukutu hayal - Umns~ 
Sukutu hayale uğramıak 
Umusanmak 

, 

Oroek : k -n isinden o kadar 
i§ beklc'diğimiz bn zat , bizi ne 
çabuk umusaya uğrattı . 

2-Tesanüt - Dayanışma 
Örnek : En biiyük kuvvet , 
yurddo~lar arasında dayamşma· 

dır. 

3 - Seviye - Düzey 
4 - .Maksat - Erge 

Örnek : Kültür işlerinde erge· 
miz , bütün } urddaşları yüksek 
bir bilgi diizeyine çıkarmaktır. 

5 - Rekabet etmek - önürdeş 
mek 

· Rekabet - Önürdrşme 
Rakip - Ônürdet 
Örnekler : 
1 - Ekonomi işlerinde lüzum· 
euz önürdeşmelerio zararını çe· 
kiyoruz . 
2 - Örıürdeşmek , her zaman 
faydalı değildir . 
3 - Bay "XX , yüksek zekası 
ile • hütiin önürdeşlerini yıktı. 

Not : Ga1.Neınize gönderilecek 
yazılarda bu kelimelerin Oewanlı· 

calan kullanılmamasını rica ederiz. 
- Berut tüccarlarınm vergi· - Gerisi dürdıinııci(sayf ada- lk. s. veznedarı: 1 _ 20, ( 566) Ad-~ ~murudur J 20 . 
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Yolculuk mektupları Emir Suudun 
~eyahatı 

- Hicaz Veliıbdi Emir Suud 
ıeyıhata çıkmıştır . Veli•hd ter
tip edilen proj'ramı göre şu mem 
l~ketleıi ziyaret edc.cektir ~ 

k _ıs 

Şehir Duyukları 
Kaçakcmm başına gelenler Buz için 

--- .. d 
' FIZ 55 E a:vrz r 

Ankaı·a gittikçe güzelleşiyor 
yeni şehre akın-sıcaktan şikiyet
gezinti yerleri orman çifliği, baraj 

S. Gül 

İtalya , Fraa1a , Holanda, Bü· 
yiik Biritanya ve İsviçre . 

Veliahd ~mir Suud 21 Ma· 

Ank.ıra , ~ün geçtikçe yapı 
lıyor , büyOyor , geniıliyor ve 
albelJEŞiyor. kaç yıl Önce batlıyao 
yeni Ankarayı yapmak , daha doğ. 
ruıu bugüakil Cumuriyete yakııan 
Ankarayı yapmak isteği ve çalış· 
malar durmadan ilerliyor. Bu ça· 
hşmalar bize her gün Ankuanın 
bir yerini ıöıleyen güzellikler 
doğuruyor . Öyle ki ; bir yıl önce 
ıelenler , buglln ~Ankarayı daha 
bııkalaımı~ bulurlır . 

yısta Romaya vaaıl blmut , 
mani:ıklaı ' bahçeler meydana ge· vi kirinal aarayıntla kral tara· 

Kaçakeı )"akaianaeafıöl anlayın
ca et sepetini yere atarak kaçtı .• 

Dültklhlarln. ~nu;, 
dakikaİarca beki• 

mi ıızım 1 
_.,_ . 

ıscak .e 

Yeni ıebire , yeni Aokaraya 
dojru akan yer yer yapı itleri biç 
durmuyor . Evvelki yıl baılıyao 
bakanlıklar mahallui , güzel , 
modern bir bale gelmi,. yapılııı 
biten binalara bakaalaklar taııa 
mıt . Böylece bir zamanlar bütün 
kalabalığan toplımdığı eski Anka
ra ıimdi az çok tenhal•şmış ya 
na devletia blltUn kurumlara yeni 
tehire tııınıp yerletince eski An
karaya bıkarak nasıl yeni ve mo· 
deı n sayılıyorsa , yeni ıebre ba · 
karak da ıimdiki Ankara eski 
aayılacak. 

Ankaraya gelen her yurdtaı 
muHaka yeni tehire , bakanlıklar 
mah•Ilesine uğramalidlf . Uğra
malı ki : T'irk devriminin anıtla· 
renı gözleriyle gôrmelioir. İnsan 
ba yeni ve her biri Tlbkliiğün ıe· 
bircilik ve yapıcılık alanındaki 

kabiliyetini ifade eden binaları , 
Çank•yaya kadar uzanan aafalt , 
temiz Baharın iki yanına dizil
miı evleri , villllan , kaHç Anka· 
ranın ye§illiklerini gördükce kı· 

vanç doyuyor . 
Toprak l11atrdır , kıraçtır , 

ataç yeliımez l. Diyenler , Anka 
ranan şu bir kaç yıl içindeki 
ağıçlanmaıına g&rerek tııarlar . 

• • • 
Yeni tehre kuvvetli bir akın 

var . Bu akın karıı11ada vaktiyle 
d&nümle ve pek ucuz ıatılao ar. 
aalar timdi metro ite ve çok de 
terli Ht•lıyor. Sırası geldik!;e bu 
ar11ların nasıl rağbete kavuştuğu 
nıı , beı on yıl öııce ne kadar de· 
ğersiz olduğunu duyar1anız . Söz 
telifi : 

- Filia adam beı yı! önce 
timdi villalar kurulan filan ı~ri 
d~nümO y6z eJl~ li•a hesa.biyle al· 
mıt. Geçende metro dördülüuU 
d6ıt liraya 11hnıı . 

- Üç yıl önce filin adam bu. 
rıdau dönümü il&iyüz liradan btt 
dönlim yer almış . Şimdi beş bin 
lira veriyorlar vermiyormuı !.. 

Bununla beraber ıunu da ek 
lemeliyiz ki : Bugün aldığınız ve 
be1"i de bahalı ıandığınız bu de 
ier: ; yarına g6re yine ucuz
dur . Çtınkll yarın bir miıli daha 
fazlBBına satabilirsiniz 1. 

* • • 
Biz Adanadan ayralarlren An 

karayı çok ıerin bulacağımızı 
umut etmiıtik onun için ihtiyatlı 
davrandık. Halbuki : Bu ihtiyatı 
mızın çekilmez bir yük olduğunu 
iıta"yona inince anladık . 

Çtlnkü : burada da , ( 34 ) e 
çıkan botucu sıcaklar : var . Biz 
b&yle ( 34 ) e değili, 38 - 40 ve 
batti ( 41 ) e alıfhğımiz için hiç 
de şikayet etmiyoruz. Ve ... 32 
dea oflayup puflayanlara glllüyo-

ruı . 
Bir kaç yıl &nce, aiaçıızlıktan, 

tirilmi§ · fından kabul olunmilftur. Kral , 
Hele Cumaları orman çiftliji, Velieğd terefine bir ötle yemeii 

Kaya§_ve Çubuk h.ra;ı yanındaki vermiıtir . Yemekte Musıolini, 
güzel yerler çok kalabalık oluyor. Veliabdin maiyetindeki zıtlar ha· 
Orman çiftliii çok gilzel olmuı. zır bulunmut111 dır • 
Bira fabrikasının yınana ortasında Hicu hükdmıt~ hariciye ba· 
bUyü:C bir havuz bulunan r~niı kanı Fuad Hamza ~mir eunda 
bir bAbçe yıpılmıt · G·çea Cuma refakat etmektedir · Fuad Ham· 
burası çok kalabalıktı . za bu seyahat hakkında Eleb 

H•va sıcak olduiu için daha ram aatetesinin muhabirine a~a· 
öj'Je Uzeri baıhyan trea ' otoblls, ğıdaki diyevde bulUbmu§tur : 
otomoba katarları binlerce Anka- Emir Suud Avrupa memleket 
r•lıyı orman çiftliaine taıımııtı · lerinla vaziyetini anlamak ve bu 
Mükemmel bh caz , havuzun or- memleketlerle dostane ilgiler kur· 
rosindan fııkıran bol ıuyun çıkar· mak için seyıhata çıkıyor . 
dığı fonl~ı ile kerıııyor , tıze bira· Emir Suud Avrupa dev -
lar neşe ile içiliyordu . Saat gece letlerinin modern &istemleri 
dokuzd11n aonra şehire dönO§ haı· ni 6ireoecek vP. Avrupa mede· 

hyor · niyetinin bi:e uygun olan kısım· 
İstasyonda insanı ıaıırtan bir inanı iktibas eJecektir , 

insan kalabelıği var . Ankara- Bu seyahat çok f•ydalı ola· 
dan gelen katar durakta durur, caktır . 
durmaz, kadın, erkek, küçük, bü- Zlehram gazetesinia mubabi-
yük berku bir anda vagonlara rinin Lal Abdi>laıiz ileıide biz 
doldu. Kimse oturmuyordu . Çlln zat Avrupada bir ıeyabat yapa-
kü oturacak yer yoktu . Bazıları cak mı ? sualine F'uad Hamza 
vagonun baaamaklarında . . ıu cevabı vermiıtir : 

Yedi sekiz vagonluk lcat.r dol- Kral Abdllllziz memleketinde 
duktıa baıka yerde daha l:>in itiyatlarJnd•n ayralmak istemez ; 
ince in1ao ikinci ve ıon trene Avrupayı ziyareti :muhtemel de 
kaldı. Bu kalabahkta ezilip, bU tildir . Mililüman ml'mleketleri 
ıülmr.kten çekioirseniz ya bir tak. ne ise icabettigi .. takdirde , bli· 
aiye atlamak mecburiyetini du- yllk acviaçle ıeyabatlar yapacak· 
yaraınaı. veyabud da kalırsınız. . tır . 

O günler Çubuk barajı da çok Şamda neırolunan 17 Mayaı 
kalahalaktı . Ankaraya 12- 13 tarihli Elknea rueteei diyor ki: 
ki\ometro uzaklıktaki barajın yo- Hicaz hükumeti , Aakarada· bir 
lu tozlu ve bozuk olmasına göre, elçilik kurmak istiyor. Hicaz Ve
yine de otomobilleıin ıidiı, dö- liahdi Ank•rayı ziyaret edecek 
aüıü ekaik değildi . Or1ya giden· ve Cumuriyetin devlet adamla-
ler , hem yapılmakta olan tmu- rile bu husaıta konuıacaktar . 
azzaam barajı ıörmek, hem de o Hicaz Veliehdi AtatBık ile 
barajın yananda ve agaçh bir görüıecelc ve aimdiye kıdar ko 
ytrdeki gazinoda biraz oturup tarılmımıı ( halleditmemit ) me 
ıcrinlemek için "oıuıuyorlar. seleleri gözden gtçincektir . 

Başka günler bilh111a saat Bazılarına göre Hademi Şerif 
beıten sonra halk; tehir içinde- evkafının meıelesi de Ve\iabd 
ki parklara, halkevinin, kamutaym tarıfandın mevıuubahı olacak -

bıhçe1in ve ıurda hurda meydana tır . 
getirilmiı ağaçlık ve çayır çimen· Sığlam _kaynaklardan öğren 
liğe uşufuyor . difıimize gö~~ Hi~az .~eliahdi Oç 

Deniz, banyo ihtiyacını duyan- glin Ataılirk un mıaafm olAcık.tar 
lar ateşlerini çiftliğin Kar edeni· t' 111nıııuıuııınımıuıuo11mııı11mllll11P.lltlınnm11M1an•-.., 

zinde ıöodürüyor_. 1 bu gece nöbetçi 1 
l!iUün hunlar , ığaç , çayır çi· 

men banyo ; Ankara için ne bü· Eczane 
yük bir nimettir. Bunlara hep Cum· • • 

buriyet getirdi verdi... 1 Kalekapusu eıvaruuıa 

1
• 

M. Rlf at eza nesidir 

İtalya- Habeşistarı 1----· ·• 
Fraaıa ~e lngiltere ile İtalya a 

anlaşmamazlıkları rasenda yer tutmnı bulunan dost 
bakımından böyle bir · teıebbGsün 
yapıl .. cıiıoı ummadığını s6ylemiı 
ve batk• devletlerin de İtalyanın 
siyasal itlerine karıımağa kalkıı· 
malarına dayanamıyacatıaı ulu 
orta g6z6nüne koymuftur . 

Uzun zamandanberi acun ge 
nel düıüncelerini uğraıtıran ltal
yı - Habeşiıtau anlafmamazlık
laıında son günlerde, göze çar· 
pacak kadar m6him bir yenilik 
görülmüştür . 

İngilizler, Roma hllkuuıetinin 
Hıbetiıtan lıarşısınd• 1ıüttllkleri 
eiyas11dao lluıkulanmış ve bu ya
sa İngiltr.rede bayii .dedikodula
,. me} dan vermiştir . Geçen ye· 
dı günlük raporumuzda ıöyledi
iimiz gibi lngiliz saylavlarından 
biri Loodra hükumetinden hu 
iı hakkında sorğular ıormatı bi· 
le hazulanmıştı. Bütün bu haller 
lngiltere ve l''ransamn Romö bü 
kümeti yananda teıebbUılerde~ 
bulunacatı sözlerinia ortaya çık
me1tna sebep oldu . Bunu üze 
riue Roma ayan1Dda bir söylev 
s&yley~n İtalya ha§bakanı Muıoli 
ni her ıeyden &nce teıebbüs aö
zünOn hiç te ho .. gitmiyecek bir 
ıöz oldutuou aD19ttlktaD eoori 

Mu18olininin iyandaki söyle 
vioi araıtıran Fransız gazeteleri, 
b6yle bir teşebbüslln yapılma11 
doğr: olmıyac•ğ•aı tanımakla be 
raber , Şimal Afrikaaımn hllyllk 
menfaatlerle bığla bulunan · Fran 
ıa ve İngiltere ile araaınd• Ha. 
be§istan için dostca denıımalar 
gerek oldutuou da ileri ıürmek· 
te ve bu üç devlet arHında Y• 
pılmıı bulunan bir anlatmamanın 
da bunu gerek kıldıiını yazmak· 
tad.rlar . 

Bunun içia loıilt~re veya F
raaaanın Romada aıy11al anlam 
çc!rçeveıi i~iode bir tetebhlls yap 
mıları beklenemez iae de, doıtca 
bir donııma ve dll~ünce deiiıtir 
me yapılacaiı ve belki de yapıl 
dıtı ıöylediler • 

Düa 11bah ıaat yedide komilr 
paıarmda bir k•çakçının ha#ı 
götftrmek lstkliti !elcİI kilo kaa
dar k•nara dııtada keliİmiı et 
tutulmuttur . ı\u tutulöla hadi
seıi 16yle ohnUıtur : 

kanerıdin çıka~Umli olan 
Ahmed tltlu kasap Tahsin , dün 
aabahleyin erkeaden evinde kes
tiği bir koyunu parçalamıı ve 
bu11ların her birini birer okka 
olmak üzere kagıtlara ıarıp bir 
aepetin içeriılne yetleıtirmit v~ 
tizerlerini de aıma Y•praiıle 
örterek yiAeni Ali oğlu Mahmud'· 
un koluna vererek bağlara •gön
dermiıtir . 

Fakııt ~ Tıhsin;in kaÇakçallk 
yapıtıakta olduğunu tesbit eden 
Şarbaylık takip memurlarından 

Mehmed Ali çavuı da bot dur
mamıı 11bahın erken valctında 
nygun bir yerden bütün bu iıle· 
ri gözetlemektedir. Mahmud ev· 
den çakınca Ali çavuıu görüyor ve 
onun dur emrine kulak aıtnıya-

Buyıl~n 

ilk arpası Mersinden 
dıtar1ya g6nderlldl. --

Birkaç ıün önce Çukurovama 
Boyıllli ilk arpa ürllnl Merainden 
vapura yüklenerek dıtarı memle
ketlere ğ6aderildi. 

Bu münasebetle Merein Tecim 
ve Endüstri odHı ve Bor .. çok 
güzel bir türen yıpmıtlar; tren· ' 
den iıkeleye arpayı taııyın aıa 
balar bayraklar la ve yeşil dallar
la aüıleamif, iıkele batında da 
vetlileıe limonatalar içirilmit, 
söylevler verilmit ve gönlll ferah· 
)atıcı g6steriıler yapılmıttır . 

Mer1in borsasını ve Tecim 
odHını bu güael ilgiıind em dola 
yı kutlarız. 

Daimi encümen 

Daimi encllmgn dün öileden 
6nce ve sonra Vali Tevfık Hidı 

Baysalın baıkanlığında toplanmıı 
ve mtmleket bastıhanuinin er· 
zaklarını müteahhitlerine vermiı 
tir . 

Yeni gelen filimler 

Bundan bir kaç gün önce soy · 
ıal yardım ve ıığlık bal.anlığın· 

dan ıehrimize freaıi ve Hir bu 
laııklt hHtılıklard•n korunmaya 
ait on üç parça filim gönderilmi§ 
ve bunların Halkevi , Alsaray 
ve Aıri ıiaemalarda halka bedeva 
gösterilmişti . 

Bu kez bakanlıktan yeniden 
yirmibir parça fiıim göoderilmiı 
tir . Sıtma , çocuk bakımı, ıiatk · 
ler , su , yakınma vuair mevzu 
ları gösteren bu fllimler yine haf· 
ka bedeva olarak gösterilecektir. 

Bu filimle r dün Halkevine tes
lim edilmiştir. Bunlardan bir kıçı 
yarm akpm Halkevinde bedeva 
halkı ve öbür akıam dı talebeye 
göıterilrcektir . 

Belediyec~ cezalandır•lanlar 

Bağlar yolunda furuacu Ömer· 
le Reıatbey mah•leainde furuncu 
Mehmedin formüle aygıra ve ha 
mur ~ilmek çıkardıkları görülmü§, 
ekmekleri toplattırılarak kendi
leri Para cezaaıyle c,.zalıodırıl
mıılardır. 

rak tabaoları yaAladığı gibi var 
hıtile lıoımaia batlıyor . Meh
med Ali ~avut peıinl , birakiröu 
ya ~ Haydi ö da onun peıinden ... 
Sokak aralarında heyetaolı bir 
takip ... ~alk da bir tnıilıôıe ... 
Mahmud kendini lco111llr pazarı· 
ne zor atayor ve kurtulduğunu 11· 

nıyor . Halbuki arkHına balım· 

ca birde ne görsün Mehmed Ali 
çavu§ orada deiilmi ? . Hemen · 
eepeti oraya atıyor ve yine ma· 
halleler araıına 11parak g6zden 
kayboluyor . 

.F:tler Şarbayhk zabıta merke· 
zine getiriliyor ve bir ubıt tutu 

luyor " . . 
Haber verildiğine g6re bu 

kaçakçıhk Tabıinin_ikioci kaba 
hatıdar . Bundan dolayı yine ön· 
ceden hakkıDda zabat tutulmuı 

tur. Fakat etleri Tahsin taeımaz. 
evde hayvıa keter ve yiğenleri 
vasıtaaile sattırmak lttehbüıüode 
bulunurmuı . Bakaltin bu ikinci 
suçundan sonra ne olacak ? 

cvz 

Bu Şöf6r deli tni ? 
Çarşı içinde 60 kilo
metre sUratle gidiş •.. 

Ôtry ıece I" hrimbde az daha 
hütfik bir otomobil kaıası olacak· 
tı . Fakit gtce olmuıodan ve 

balkın hllyük bir kısmının da so
kakta bulunmamaaından böyle bir 
kazanın 6nü alıaabilmittir . An
latalım : 

J 32 numarolu Grayıl-r mar
kalı otomobilin ıoförü Şaban ot
lu Nuri , &Ht 20,30 da Yeni ote
lin 6oünden belediye : cıddeıine 
dotru otomobili altmıı kilomttre 
siiutinde sürmekte ve korna çal· 

mıya bile lüzum görmemektedir. 
Caddede tek tük dolıt•nlar çi~ -

nenmemek için kendilerini güç hal 
ıle 1ekilere atmaktadırlar . Bu 

91ziyeti gören ıarbaylık zabıta 
memuru düdük öttürmek ıureti
le durmasını ihtar ediyorsa da 
soför kulak asmıyarak ayni tekil 
de yürümesinde devam ediyor ve 
varacağı yere : varıyor . 

Dur emrine kulak atmıyan ıo 
f6r Nuri hakkında kaauoi muame 
le yapal•ak &zere zabıt tutulmuı
tur . 

Buz harcanması 
artıyor 

Şehrimizdeki yakıcı ve bunal· 
tıcı 11calclar dolayııiyle buz har· 
canması günden güne ıhtmakta 

dır . Öteyi giinkü 804 kılıp buz 
harcanmasına kırşı dün 900 ka 
lıptan fazla harcanmııtır . 

H 

Olum 
MııJiye Muhasebe Mümeyyiz

i• riodeo Afifi uzbn müdJetJen 
beri tutulduğu hastalıktan kurtu
lamıyarak dün ölmüş vo cenazesi 
öğledl!n sonra m11slek arkadaşla
ra akraba ve dostlan taraCaodan 
kaldmlarıık gömülrnü§tür· 

uzun yıllar Meliyede t·\miz ve 
dürüst hareketile amirlerine vo 
ark11daşlarına keııdioi sevılirmi ş 

olan Afifiye Allahao ra lırnetini di
ler ve ailesi efradına acılarımızı su
narız. 

Adana balkı en 8 
l . . ,,,.,ıyor. k 

nıltıcı gilo erını ı birik 
dtiklrinlarınıo öoüadl~ "' 
lıbaİık vat. Üu, bl . •e c1iollle 
üzeri bıiln• ve e~n b• ffls • 
üiere buluna?la!la. i~et• j• 
tıybr. İnsan keaoioı 1,rdlO 

k ·1 furu• 
savaşta vesi a ı e b" d1Jf 
m•k almak iıtiye.1 ır 

Hnıyor. . 1 ID b•l1' 
İrili uf akla ıasan ar 

ları: ttlt be 
Yahu yarım 'j 

yorum. f:Jlr kilo buıJJ flit~teO ' 
- Öldüm be, ver 

de gideyimL 1,od•• 
beP ~ 

- Acelen n•; d tıtılP 
kadar lince ğeldiaı · : k J, 

A'llıcı 
buz · alamadılD " J •• c 
beki;... Ve daha oe er, 

leler. rıd• ff 
Au 1t1rdık. Kan• b••' çd 

günlük ihtiyacına yeterd·ıti lı• 
h' iıte ıe 

yor ve mUte•h ıt ·rtiydr ve l 
buradaa buz ıetı 1 e ,,.,a .. 

l erlerıo ' ls•I•" ditz eri satıf '/ ya• 
göre; kıı k_ kalıptaobdti\•t ' fi 
kadar dsğıtıyor 1 b d•• ,8 
ma y· akan bitiyor ' 

0 
1e •"" 

·1111ı1°r d• buralara buz veri &sıpıflO 
müteahhidin Tarskuı p1ıod• ' . . ır 

merkez otelının oll•oıl•• 
1 

de depo olank ~ k 11tıf yeı 
p11arıaa yakın bı ı tıırıo•• 
bulunuyor, halk dı ·tatif•çl•' 

ı · de bu•• I• ııcak gün erıa c1Gkkİ•d•ll I wil 
yalnız bu iki i de k• •r 

b ·yet " etmek mec ura bi 
mut... . . ci~ cb' 

lıte bu hali• brrı eleP •' 
11111•8 

Şarbaylığıa ifi• 
k bU 

tırmıyı yapar• 
ki' oru•· 

1ıeçmrsini be ıy kll" 
dUnkU sıc•. 

derec!!' .• ı 
- a , •• 1' 
d ıoor ... 
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Ay~d~ 
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Akçadenız k·ır11eJ.lo _,,_,.._ 
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el edilmiştir. .• ,,el,. 
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~"''"' .. Jatl " · r-, 
- Birinci soy fa. 1>111'"'1Jil 
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Fnn11zfarıo ı, 1•'' .. "' 
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1ar•.. t1ıı•"' 

makamın a : ı · ıre İP" 
11ur •e-

la kası bu ' .,~' 
caktır. tl•Yolll, ~,d' 

Yioe 0\'•r io'•r• ...il 
brt f" a bil ,ı r _. 

ne göre, u u. ~·~!..Ji 
d Çe\fırtO . ,,..-

kasın ao ..,d•"• ,~, 
dir. Ve LObo ".,,,11ldl ,,ıi_."1 
mü§kü\liodeo · - 9 

. Moroo• .~ 
kahir bır " 0 rtP f'. 
bir Cumhuriyet S"''1',~ 

l 5UO e 
Patrik Tarab u vıf,k,t 
edilmesine IPu 

lunuyor. 

ı&lgesizlikten tikiyet eden An 
karalılar artık iıtediklerine ka'!uf 
muı bulunuyorlar. Şimdi Ankara 
yımyeıil • Yer yer ajıçlar , or· 
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ııauı.e usun kat'i söylevler- bildirdiler _ -·- Ekspre" 

n., ..\ R'eçrnek istedi. - Berlin : 30 (A.A~ ..,.... Mecbu~i Dübeln: 30 (A . A) - Başba- Klevlant 
'<lliı/c~ 11 

meclisinde söz alan Ankara : 30 (A.A) - Türkiye oskerlık hizmetinin nihayet t('lşkı · kan dU Valen 1, landa diyetiode'-
tinde, ~§,.bbüs,, sözünü ken Birinci Basın Kurultayına ErmPni ldtı kara bnkımıntları sonradan ya- ki diyeviode bük6metio genel il · 
~~llhu st O§a ~itnıiyeo bir söz dı l ı ndeki Türk gazetı-leri delegesi pılacakdır · Şimllilik her askerlik baylığın kalduılacağını bildirmiş · 
U°İ•u yJ~nıı, ve demiştir ki: olarak iştirak etmiş olan Şamlı; mıntaknsı ihtiyat kuvvetlerinin baş 

~~hııs Ya olan ftidur ki, biç bir Basın genel dırektörlügüne şu lıcası kendi mıntakalarında~ te tir. Bu planın gerekleşmesi için 
~" ~ FPılaıarnı"tır ve bugu··n t ı fi ··rıd m' • ı · darik edeceklerdir . Fakat oğu d d ğ' 'kl'k ~ ~ :ıı e ı?ra go. e· ış ır : l y a ka unun a e '"' ı ki ran 1 "" Prusyası gibi ıınnvafaıt<lan ayrı · ana as 0 :ıı ı~I 1 sız - ngiliz ili· Kurultayımız münasf'bctile bi- i yadılacaktır. 
•eıercrekoin Uuru'mu ba•ımın · " k · .. t d·-· . .. k k ı . mış ve kendi sdvgasını kendısin n 

1 
.
1 ') K Le arşı gos er ıı.rınız yu se •ar- A lid ri •ı'mdiki gene ı 

QI te d • d ...... yapması ldzırn ı:relen ve nüfüsu az yrış e ., Qr e yapılmıy cağ ec:ılık muumelesine ~andan teiı'ı:ık- .._, <l l . h h . b. ha·: • ' :1 'i olan bu triıntaka i~in harbiye hu- baylık ö ev en er aogı genç ır 
1 furıdükJ . . kür ederken yurJ işlerinde Türk , konlıi11 mecburi ask<·rligl ellibeş işyar taralındao yapılabileceğini 
'l>uç, ~rını böylece ao Ermeni gozet .. lt·rinin diğer hemşPh- yaşına kadar çıkarmış ve ikinci söylemiştir. 
tde b ço göze çarpan ka· rilerinden ayrılmnmayı prensip bir sınıfı 1910 sınıfını da sildh al- Geoel ilftay Buckız yalnız 1n-

k' kıaacae~. d.~P~omatik teşeb- olarak kubul ettiklerini yüce bü tına çnğırrnışdır . Öııümüzdeki se- gili:ere ile İrlanda devleti araııo-
u haı, a Onu~ü ke~mitir. yüklerimizle Ankara İnkıldp ınuhi· nelerde de 1915 liler ile J9J ~ li- da irtibat vazifesini görmek-
\ t,1118• ab~l'stao ıçin :ttal- tinin bitde bıraktığı silinmez ha- ler , 1916 }ilerle 1912 liler ve tedir. 

~~llt0ıaı - ngiltere arasın tıra ve heyccanlorından hız nlnrak 1917 lilerle de 1913 liler oyni za·- ı·talya-Habeşı"sfan 
, ..... ~ b,ıta •r olmayacağını gös· bundan ~onra da ö'd~vlcrini <lahn montla silah altında bulutı<luru)o · 

lırıııtJ ~ Uzun tamao önce büyük bir nnluyışla ve bütün kabi- cakdır. 
tlu0,taeb· de .t•pılebilirdi. liyetlerile ifu edeceklerinden bü- Almanya hükOmeti Arasındaki ihtilafın düzel-

hi, ır teş"bbüs _ belki yük şeflerimizi tem:n buyurmanızı tilmesi için 
d' "t~e~ düşünülmemiştir derin sayğılarımla dilerim. konferansına gidecek ~ 

Satılan l\tikdar 

30 

YAPAGI 

~B~e~y~az_· ~~~~~-·~4_2~~--ı~~~_:::l _________________ , 
Si vah _ 

ı~ 
Ç t G İ T 

•• 
0 Toh urnluk •• 

Buıday Kıhrıs 
Yerli •• 

" 
Mentane 

2,37,5 
Fasulya 
Yulaf 

,____.._, 
De tice 
Kuş yt:mi 
Keten tohumu 
Bakla 
Si sam 

l/ N 
.... Salih Efendi 

·~D .... ~~-__.!.":_--~~~-l-~-~~1---~~~-~ ~~ iee da '' yolsuz bir iş delegeİeri seÇdi Cenevre : 30 (A.A) - Utuelo 
t ~ •r ter Oatça konuşmalar da ııuşmamazlıktao doğabilecek 81 · - Sosyetesi g*'Del sekreteri hakem-

tle d 'k olurdu. kıntılan giderir. Berlin : 30 (A.A) - Haber ve lik işini düzeltmek için Uenevre-

.D cıS -Düz kırma ,. 
~~ -S-im~it~-.,.----' .. ~~~.......-~-
ö E - ....... ,.,,.,--...,.C.-u-m~horiyet 

ltı: 0
•tca k K ı· 1 k IJ. . . <l 1 k k l n • p . "" v k • oouşmelar bu üç imse ta yayı sı •şlırmayı rı ığınu göre onanma ıa rnı ... de kalmı!l olan HabPŞıstonln arıs 

'iı.ı~1 tııe Habeşistan bak tlüşüomüş değildır. Fakat İtalya lngiltı:.ro ile Almanya nrosıntla ya- elçisi ile görilşmüşlür. Q .. nel eek-
~ ~ borııı •1nııf oldukları ıınlaş hu yolda yürümekle çoğa mal ola· pılacnk müznkırelerin tarihi 4 lln- reter hakom komisyonunun top· 

1
• • ao ı k b' ati tı •a b d ziran olarnk knbnl edilmiş<lir. ~lü 1 'hi · · k rlnş •ıı,. l o ucu 0 urdu. ca ır eavaıı a ı o uan a anma tarı ve yerıoın ara u 

h:ıs,'•ğiİtere ve ltalyayı bir· oooruna dokııoacak ne vardır? znkereler Lontlrada yupılncok ve tırılmosı hakkırıda her iki tarafa 
•-ı ıs'" 1 1 H b · d k d" · Almon murahhas hoyotine RibPnt - kl 'f 1 "'eti ~an ve son Avrupa ta ya, a eşıstao a en ısıne yardımda bulunmayı te ı AY e· 
'~·~ d YUZiiııden daha ziyade imtiyazlı bir durum elde rderse rop boşkanlık edecektir . Hnyeli miştir. 

o ı murahhosayn amiral sonu§la Kor · I ı..~rıkı>est Uk hu koou•maları feoa mı olur? Bundan başka Ulus· K V 
1 1 

Paris Elçimiz Liva 
11 '> k " vet apdunı on Nider en ve A · ~~lıt§hırt lt~dirmektedir. lar sosyetesinin bir çoğu uygun- manyanın Londra Ateşenavalı Yüz ile görü9tU. 
~ oq~k111:0• Der üç devletin suz sonuçlar verebilecek olan başı Kossnor dahil bulunmakta 
~lıotnı • koouımalar yıp · yeni bir buhran geçi,memesi ge dır. Paris: 29 (A . A) - Dış ba-

•1111 b~ bir şeydir. rektir. Alman hoycti murnlihasosı haf kana Liva), Türkiye Büyük El 
Yle olmuı iee ko· ".fournal <fes Debats,, 1a soı \ nJa Lo\ıdı ayo g de celıtir. çııi Sııı dı ı.a l t1l 'tnıiştir. 

i·' ~, o 1 d -1·· k ,r ~ sman ıca an ur çeye 
~ ~~· 

karşılıklar kılavuzu 

'. 

,, 

t 1tıd -----------------------------------------~ 
.. ô l', : :.Q ehemmiyetli bir 
1 llelllli' 1.'r ülkenin çevrimin-
~~,~ >ır Şeydir. 

•ıaı tt 
Ôr11 rtıek - Katılmak 
q~ f:' . (j 
u~ bir. d 0 ürnüzdeki layiiad 
l tli e bu iozımam etti -

~ •tıldı sayısız güçlüdlere bir 

~-~a~ 
"- (jtıı 1_ - Çelcilge 
'f G ti[: Bi 
l l~ll'ıttciııd r zaınaolıır şehirle · 

1,YU İn . en el çekı•rek bir 
Qi ~I Vag~ (ı · • • 
~d t t.anı u Hlıhaz ctmış· 

••l·'tı el llQlar ~ebirlerirı kor· 
l~ı 11ge ediÇek.er~k hir kiiçlik 
•at nrnıştıın . 

~,~ l~tk 
I~ - Bırakmak, alı-
lbl.' k,ı, 
''\ k n - n·· k •lnı k ooe 
l~l~I 

11 
- Dönmrk, kal-

eııtı 
fJ tk - Ç" .. k l i ~ıı~k . urutme 
~ 'ıı h.' l'ttabı "d · tııı ırıb· ıu atım ıptal d: ~ilttı 1

1t Yola baş vurdu -
" llıek · · r . •çın hinbir yola 

l~ • 

ı· '• ..... ı~,j .... Ilı . 
~ 'lık 1 

tıı,l . ti 

müLıela oldu - korkulu bir ha talığa 
uğradı (yakalandı). 

İptinı etmek - Dayanmak 
İptisam etmek, tebessüm et 

mek - Gülümsemek 
İptizal - Bayağılaşma 

Örnek : llu yoldaki mütalealar 
artık iptizale u~radı - liu yoldaki 
oylar artık bayağılaştı . 

İrade ( İhtiyar anlamını ) 
1 de 

İrade ( Kmlu-t anlamına ) 
Enerji 

İrade tlmek - Buyurmak 

Örnek : Böyle yapılmasını ira
de ettiler - Bö)le yapılmasını Lu· 
yurdular. 

İradi - İrdesel 
Gayri iradi - İrdesiz, irde 

sizce 
İradeli - İrdeli, enerjik 
lras etmek - Vermek 

Örnek : Çt·kirgt•ler ıoprğın 
verimliliğine zarar irss t:tti - Çekir· 
gf'ler toprağın verimliliğine zarar ver· 
di. 

İrad - Gelir 1 d • Ak · 
~ 1. lıl ıı, tt!ııb Va~ı iptidaiyenin Ürnck : İradiyle geçinir bir a 

llL 11
1 larır• 

8

1 ~etı dt> iptidaidir 111
" d· • )1) ·ı dam - Gı•liriyle ge~inir lıir adam. tw 1t. gı eri de, uzcl· 

t ~" D .. 
1'ııt U§künlük 
1 ~11 ,~ : G. 
~)' ~ d Hıı:ı ~'"" ı,· d' \ ı L' f:tec: • ,, ı ır şey ır, 
t~ lr esırıe 

t • Oe)<l' varıııanıalı-
14 ır y I 

~ e \·a • a ııız düııküo-
ltJa trrıurnalı • :. 

1'1 ..... ()·· 
tııt'L U§kiju 

{ 111 • 

ı. J •. O acJ . 
,,., danı i ~rn ışrete ruüp· 

ııt~ı~ çkıye düc:k .. d .. 
~, ,. Ol ~ un ur. 
'it' llliık 

t,t ~•k, y k - Düşkün c 1-
~~ıı"~ : l ' alanmak 
~~ !Jyıı n·ı 

~tı 1 1111 111 .. • nıeoı neden 
rıu ll(ltela old B'I 

~ ıtad u - ı.-
l( 8 oyuna düşkiiıı 

OtklJtu 
bir ha lallğa 

İrad etmek - Grtirmek, Vtr· 

mek 

Örnek : 1 - Nutuk irad etmek 
- !;öylav vermek , 

2 - 1\lisal irad etmek- Örnek 
getirmek . 

İrşad ermek - Erdirmek, us 
lamak, yedemek, yönemtk (Bak: 
ikaz) 

Örnek : 1 - Sizi hakikate ir· 
şad etmek i terim ~ Sizi doğruya 
erdirmek i~teriııı . 

2 - Bu genç , pek eğlenceye 
daldı, 01111 İrşad t>lıncli - Bu gı•nç 
pek f'ğlerıcı•ye duldı, onu tı"lamnlr. 

Jeri yedemek borcumuzdur. 
4 - Yüksek Lilgileriyle yal o ız 

bizi değil, bütün milleti İrşad etti
Yükı;ek bilgileriyle yalnız bizi degil, 
bütün ulmm yonedi . 

irtibat - Bağlanım, bağlantı 

Ürnek : Aralarındaki ~ık~ ir· 
tihata nazaran - Aralarındaki sıkı 

bağlaoımu (bağlantıya ) göre . 

1rtica - Kaytalık 

Örnek : irtica his~ i , inkılabı 
bazmedcıniy~nlnde doğar - Kayta· 
lık duyµ:usu. devrimi sindiremiyen
lerde tlo~ar. 

İrticalen - Doğaçtan, tasar 
sız, hazırlanmadan ( Bak : Bilhe· 
dabe) 

Üroek : Jrıicalen bir nulu k 
irad etti - Doğaçtan bir söylev ver· 
di. 

1 

İrtidad etmek - İnanındao 
çıkmak, dönmek 

İrtifa - Yükseklik 
İı tihal - Göçüm 

Örnek : Pek kıymetli Lir mn· 
(•idin irtibnli - Pek değerli bir bul· 
manan göçümü . 

İrtisam etmek - Sıoaylanmak, 
ıesmi düşmek 

Örnek : Cfukta irtisam eden 
bir yelken - Ufukta smaylaoan bir 
yelken . 

İrtişa - Ahmsaklık 

İsabet etmek - Dil§mek, tut 
turmak, düşgelmek, isabet etmek 

Örnek : A uı~ı kurşun tam he· 
defo isabet etti - Attığı kurşun tam 
amaca dü~tii ( dü:geldi, amacı tuuu, 
isabet etti ) • 

İsabeti rey ( vuzuhu nazar, fe· 
rasd) - Y algörü 

Örnek : Devlet ricaline en çok 
nıuktazi olan bir Şt!Y de isabeti rey· 
dir - De\'let adamlarına en çok ge· 
rekli olan bir şey de yalgörüdür . 

İsabet ettirmek - Düşgttir· 
mek, isabet ettirmek 

İrsal (iblağ) etmek - Ula~ 
tırmık 

İsar rtmek - Esirgememek, 
bol hol vermek ( Bak : bezlctmek) 

İıbat - lıbat (T. Kö. ) 
İsga etmtk - Eslemek , söz 

din itmek 

Örnek : Size verilen nasayihi 
pederaneyi iııga etmelisiniz - Size 
verilcıı babacn öğüdleri eslemelisiniz. 

İsim - İsim (T. Kö. ), ad 
İskio etmek - Yurdlandır 

mak 

Oro ... k : .Muhacirleri iskan el· 
nıek ii:tere yerler tt•frik edildi- Göç
menleri yurdlaudırmıık üzere yerler 
ayrıldı . 

İsmet - Arığ 

Örnek : İrtişa Lir. memleketi 
harab eden hallerden Liridir -Alım· 

Raklık bir iilkeyi yıkılayan hallerden 
l iridir. 

Örnek : İsmeti her türlü şai· 
beden beri olan - Arığı her lake-

' . deo berı olan . 

İsabet - Doğruluk, yerinde· 
lik yanılmazlılı., düşgelmek, isabet 
etmek 

Örnek : Her bir meselede gö
riilen i abct ~ayam hayrettir - Her 

lsnad - Üsnet 

Üroek : Bu gibi isnanat ona 
hiç bir zarar veremı•z - Bu gibi 
üsnt>ler ona hiç bir zarar veremez. 

İsnad etmek - Üsoemek, yas· 
damak, iistüne almak 

Örnek : Onun bir kabahati 
yoktu, fakat kabahati ooa isoad et· 
tiler - Onun bir suçu vokıu, ancak 
ona iiımediln ( yaedadırlar, onun üs· :~ - Aklı ernıiyenleri iışacl 

etoıek vazifemizdir - Aklı ernıiyen- t :· ne attılar) . 

bir sorumda güriilen dof:ruluk (yanıl · ı 
nıazlık, yt:rinddik, isabeı) şuşılma~a 
df'ğcr. 

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

~ ~ __ ....,..__....;,_ __ ~----
N ~ ~---~~-~"-----~-
t-- <> Düz kırma ,. •-----• 

---· 
Alfa ., 

Liverpul Telgrafları 
30 / 5 / 1935 

Kambiyo ve Para 
İş Baokasmdan ahomıştır. 

Son tim Pene 

Temmuz Vadeli 6 37 Liret 9 
1 6 07 Rayşmark 

1 inci T. V 11deli Frank" Fransız,, 9 
7 93 Hazar Sterlin .. lnl!iliı,. 622 

Hint hazır 5 61 Dolar '·Amerikan,, 79 
Nevyork 11 57 Frank "lsvi re .. 

Modern bir kurum 

Genç rakısı direktörlıiğıind en : • 

64 
96 
60 
50 
38 

Alınaııyadan getirttiğimiz son sistem makinelerle kovvetleodirdlği · 
miz fabrik'lmızda değerli bir mütehassıs alile en mükemmel vasıfta 
rakı çıkarmnğa başladık. 

TPmamifo yeni şartlara ve fennin en ileri tekniğine nyıırnk çıkardı
ğımız bu rakılo.rı; Genç Rakısı ve Çukurova Rakısı diye iki ayrı etL 
ketle piyasaya sürüyoruz. 

Piyasadaki benzerlerine her halde çok üstün olan .bu raklların bir 
hususiyeti de eyi su ile söndürülmüş olmasıdır. 

Zevk sahiplerinin bu rakılardan İçerek sözlerimizin doğruluğunu 
tasdik edfloeklerjfülen eminiz. 5490 

Genç rakısı fabrikası direktörü 
2-5 Ali İboş 

Bu akşam 

Alsaray sinemasında 
Vals muharebesi 

Mümessiller : Sevimli'Fransız artisti 

Fernand Gravey-F lorell 
Perşembe· günü 2, de sontdefaeoıarak 

Kızıl Çariçe Parmakizi 
1 inci 2 incı kısım 

cuma günü:2 de Vals muharebesi 

Parmaklzl 
3, 4, 5, kısım 

5493 

DİŞ MACUNU 
v.ı;:- Fi RÇAN.I Z 1 

EC ZANES!NOEN ALiNiZ 

UÇUZlsU/C OOGRll~Uk 
25 5370 



Sayfa 4 ., CF5 
( Tftrk Sktl) 

Lord Eden 

lngilizlerin silahl~nması lü-

Arab gençleri 
ve İtalya 1 ~~-B~e_I_e~d_i_y~e~_i_I_i_n~I-a_r_ı~~r Bor Okçu menba s~u şanmıs~ 

satılmaktadir • ~ zumundan bahsetti 1 --Londra : 30 (A.A)- Etlen; mu-
bafazarkAr knd·nlar bir!iginin top
}antısınıda infirlld 11iynsası aley· 
hinde bulunmuş ve demiştir ki : 

Diş~erine kadar sila.hh bir dün
yada ve koll11ktif bir sistem için
de lngıherenin sill'hsızlanması İm· 
kAnsııdır .Başkalarının silahlan
ması göz önünde tutulursa lngiL 
terenin silAhlarını artırması bıle 
}Azım gelir . Hemde bu silA.hlan· 
ma p}dukça kuvvetli olmalıdır . 
1'aki İngiltere ko\lektif sistemin 
bir üyesi olarak ödevini yapabil
ıtn . lngilterenin ve dünyanın man 
faatları ortaya çıkacak her dürlü 
zorlukları yenebilecek kuvve\li bir 
uluslar sosyetesi tarafından ko
runmalıdır. 

C. H. Partisi 
nasıl doğdu ? 
-Birinci sayfadan artan -

da hııardığımıı iıler, Türki)e 
Cumhuriyetinin ulusal çehresini 
keaia çizgilerile, ortaya çıkarmış· 
hr. 

" Yeni harfleri, ulusal lari 
hl , özdlll , ar , llfmıel müzik ve 
teknik kurumlarlle , kadını, er
keği Jıer hakta eılt, modern 
Türk sosyeiesl bu son yılların 
eseridir . 

"Türk ulusu aacık varlığını 
derin ve 11ğlam killtilr 11nırları · 
ile çevreledikten ıooradır ki, O
nun yüklek kapıtıiteai ve erdemi, 
uluslar ar1tıındı tanılar . Türk u-

- Birinci sayfadarı arlan -

Emir Suud ıyrılmadan evvel 
İttlyan radyosile beyanatta bulu· 
oı&rak İtııly• Krah ile Mu&1olini· 
den ve ltalyan milletinden gördü· 
ğü yüksek teveccühten dolayı 
minnetdarhğını bildirmiştir . Ve· 
liıhd , İtalyı Veliıbdine , Mus 
soliniye ve dış bakaolıkdaki yük
aek memurlara değerli ırmıiaa
Jar d•ğıtmııtır . 

- Gazete Ier ; Hicız Veliab· 
drnia İtalyayı ziyareti doJuyısHe 
Arabistan hıkbnrlı uzun yazılar 
yazmakta ve İbnisauudun Arah 

lımn Napolyoo olduğuouu kaydet· 
mcktedirler . 

- « Elnehar » gazetesinin , 
Fılistinde çık1ıın « Palasli post ııı 

gszetesinden oakleo yazdığJoa gö· 
re , Oömartel Franaa hilkiimeti 
tarafından Avrupa Elçiliklerin
den birir,e tayin olunacaktır . Bu 
geutenin yazdığına inaomık la
zımgelirse Konta dış bakanı ta
r.faodaa böyle bir teklif yapıl· 

mıı ! . 
- Cumur Bışkını .Mebmed 

Ali Abid, rski finans ( Mahye ) 
Bakanı Şakir Ş .. bıoiyi evinde zi· 
y3ret ederek kendisile iki saat gö 
rilımüştilr . 

Bu ziyarete önrm ( ,bemmi
yet ) verilmektedir . 

- Şım ile Medine arıaındı 
Olomobil yolu kurmak için tet· 
kikata giden beyet Şama dönmüş· 
tUr . 

Heyeti karıılamak için top· 
lanın büyllk bir kalıbılık c ya· 
ıasın İbnissud! » av.zelerile cad 
deleri dolaımıılardır . 

1 uıunı doğunnl rrngini veren bu·----------
devrimlerden her bıri , çok geniı 1 

, 

ıarib&et devirlerıa öğünebileceği Bayanlar dikim evi 
büyük işlerdeo 11yılsa yeridir . 
Bütün bu işler, partimizin prog 
r.mıoı, ~benle glzöniade tutarak 
baprılabilmiıtir . 

Zahide GUnsoy 

Vali konağı caddesinde yeni 

yapılan eve nakletmiştir. 5452 

Telefon numarası : 32 

" Tüzel , sağlık , sosyrl , fi -
nans , ekonomi ve bayındırlık 
tılerlmizde , lılç durmadan aldı 
ğımız yt!nl tedbirlerin iyi ve ye - 1 5-5 

rinde olduğuna kani bulunuyo 1 ·-----------ruz . 
11 Akdenlzl karadenfze de· 

mirle bağladık . Anadoluda özel 
,ırketler elindeki büll1n yolları 
satın aldık . lstanbul ve lzmlrde 
liman ve rtlıtım işleri devlet eli
ne geçti . Dlyarbe kir kapıswda
yız . ft ntalyaya , Erzrıruma , 
Kömür yurduna durmadan gidi-, 
yoruz. 

"Dt·vlei demlryollart kurumu, ı 
bugıin kendi malımız olau 500 
milyon liralık bir tıl çevirmek
tedir . ,, 

Seyhan Deftardartı~ndan 
liümrük ambarlarında mevcut 

kespi katiyet etmiş ipekli , ipekli 
pamuklu, pamuklu yünlü meosu
co.t ile attariyo tuhafiye hirdevat, 
bakkaliye ve saire bir çok kaçak 
fşya haftanın pazar ve çar -
şamba günleri açık artırma ile sa
tılmaktadır . Alıcıların bu günlerde 
Gaziantep gümrüğünde satış ko-
misyonuna mürecaatları.5456 

22-26-31 

AtatOrlc , reçen dört yıl ıçın 
de ekonomi alıoında bışırılan Yillyet daiml encomeninden. 
İtılere , tarım ve endOıtri hareket- l _ Ceyhan Kazası taş ve em-
lerine , maden OrOnl•rimize do sAlı ocrkların bir senelik resmine 
kunmuı ve buoluan genişlediğini ı sürülen key haddi lAyık görülme · 
IÖJIİJerek demiıtir ki : d i ğirıdoıı oçık artırma müddeti 13 

" Bayanlı B 1 1 Haziran 935 gününe kedar uzatıl-r , ıy ar , 1 
" C . . d I mıştır. 

.. 1 
u~dudrıyetın 11 ıiyasada 2- ihale 935 Huiranıoın 13 

D e ... qa amaç Ar11uluıal 1 

huqı konmak ve ı&v.,a içinde üncü Per, embe günü ıaat onu 
L oıuıda VılAyet Daimi Encümenin-

1•ma•br .,, 
• KOIDftl)arımıala dost ve iyi ce yapılacakdır. 

ıeçlame yolanda her tün biru 3- lstekli1erin şeraiti arılamak 
deha ilerlemekteJ'iz . ,, üıere her gün Mohasebei Hususi 

Atatirk , Sovyet R•ya doat. ye Müdürlüğüne ve açık artırma 
liıtand•• , Balkaa paktından , gün ve saatında da yüzde yedi bu-
•-- ŞaLI h T çuk pey akçeleriyle Villyet Daimt 
anu a ... ıDID tlrldreyi ziya· 
retiadea, Afgae de•letlain ulaalar Bnoümenine bat vurmaları ilAn 

olunur. 
IOlyetealae ıiriıinden tHİDçle 5503 31-5-10 

Belediye kanununun 54 üncü maddesi mucibince BPlediye meclisi 
3/6/935 Pazarteai günü saat 10 da fevkalAde olarak toplenacaktır 

Azaların teşriflerini rica ederim. 
Ruıname : 
1- 1935 bütçesinin tasdiki mes'eleıi · 5502 

Siptillida yani sebze halinin ortasında su 
deposu yapıhyor. 

1- Siptillide, yeni sebze halinin ortaaanda. hal kin ve itfaiyenln is · 
tifadesine hadim olmak üzere dairede bulunan keşfı , şartnameleri ve 
projesine uygurı(865 64) lira bedeli keşifli bir su deposuouo yapılmalı 
açık eksiltmeye konulmuştur . 

2- AçJ> eksiltme 4-6-935 tarihinde salı günü saat on beşte be · 
lediye daimi encümeninde yapılacaktır. 

3 _ Keşif, şartnumeler ve ı. rojesini ve bu işe ait diğer kağıtları oku 
mak veya bedelsiz olarak olmak istiyenler, Belediye fen işleri müdilr· 
lüğüoe müracaat edehilirlor. 

4- Bu işin ilk teminatı: (64.92) liradır.5441 19-23 - 21-aı 

Divan Yolu Caddesinin Asfalt Cadde ile bir
leştiği yarde bir umumi helA yrıptlrllacak : 

Divan Yolu ile Asfalt caddenin birleştiği yerde 18221 40 bin sekiz 
yüz yirmi iki lira 40 kurut bedeli keşifli bir umumi betanın inşası 
açık olarak eksiltmeye kmıulmuştur. 

ihalesi Haziranın 13 üncü Perşembe Günü saat on beşte Belediye 
dairesinde toplanan Belediye encümeninde yaptırılacaktır. 

iğreti tPminat parası yüz otuz yedi liradır. 
isteklilerin şartname , keşif ve planını görmek üzere her giln Be

lediye yazı işleri kalemine ve ihale günü de iğreti teminat paralarile 
Belediye encümenine gelmeleri ilAn olunur. 

5496 30-4-9-12 

Temizlik işleri arabaları demir aksamının se· 
nelik tamirat. açık eksiltmeye konuldu. 
Temizlik işlerinde kullanılan arabaların demir kısmınan bir sene

lik tamiratı açık olarak eksiltmeye konulmuştur : İğreti teminat para
sı yirmi beş liradır 

ihalesi Haziranın 13 üncü Perşembe Günü öğleden sonra saat on 
beşte Belediye daimi encümeninde yapılacaktır. 

isteklilerin şartnamesini görmek üzere her gün yazı işleri kalemi· 
ne ve ihale günü de iğreti teminat paralarile daimi encümene gelme
leri nan olunur. 

5495 30-4-9-12 

Darülaceze ile Emrazı znhre"'iye hastanesinin bir sene
lik yeyecek ve yakacak ihtiyacı açık olarak eksiltmt>ye 

konmuştur. 
Darülaceze ile Emrazı zühreviye hestenf'Sinin bir eenelik ihtıyacı 

olan 9033 kilo ekmek , 2409 kılo sığır eti , 1690 kilo kuru erzak , 
2374 kilo sebze ' 10220 kilo odunun satın alınn•ası açık olarak eksilt
meye konmuştur 

lhpsinin i~reti te'minat parası yüz yirmi bPŞ l iradır. 
ihalesi Haziranın 13 üncü Peı şcmbe Günü saat on beıte Belediye 

dairesinde toplanan daimi encümende yapılacaktır. 
isteklilerin şarlnamelerini görmttk üzere hf'r gün yazı iıleri kale

mine ve ihale günü de iğreti paralarile Belediye Encümenine gelmele · 
ri ilAn olunur. 

Sıhhatını seven miJ.şterilere müjde 

-

Fevkalade 
tenzilitlı 

fiat 

Okçu metiba suyu Isianbul şeliremdrtetinin tahlil raporu ile 
88 

e 
bir su olduğu tahakkuk etmiştir. ,icİ bir 

- 'd . teh vt•• ,u 

Ok Sıhhate elverişli ve mı ~ye ış. lef• bd çu suyu sudur. Muhterem müştArıler bır ( ıecrftb8 
yu İçtiklerinde bir daha başka su içmeyeceklerdir. Bir defa 
sozlurimizi isbat edec ıktir. 5433 13 - 78 

. ıtırtd 
Satıt yeri: tarsus kapıda merkez ute~ı 8 

/ 

' TWX 

'elAl Srl'' 
Hakiki Grip ilAcını buldum ! Birinci sınıf eczı cı ~ 1ığıoı1J f ~ 

beyin oo iki senedenberi yaptıgı ( Nevrozin ) Grip h
99 8 

.,ı \ı " 
gdno ilAcıdır. Kalbe katiyen zararı yoktur. NovroıiD' \ 

Baş , diş ve romatizma ve bel ağrılarını hem'lD kesen l 
halde alınız. 537 23 ·tt' ' 

f d•' '~ Seyhan vi1AY8 1
• M" 

· den • ., 
eıncümenın bidİ' ~ it. 

'J nio, >. ı İli 
. · psk• • 1• 

Sağlam 

Dam kiremidi 1- Hususi ı are . ıoe- ti' ~ 
şa caddesındekı te ~ır• •"• 

Kskişehrin Kurt kirflmit fab· nası beş s •ne ınüJdetrtırıO'Y' ~ 
rikasaoın son sist .. m makine ve rilmek üzere aç ık 8 .,,~ 
furunları ile yapılmış Türkiyenin nulmuştur . 935 b••1

, ıt 
en sağlam ve altı ay gırantili kır 2- Açık artırılla, iJrıii ,s• f 
mızı dam kiremitleri AllnnaJa uın 6 ıncı perşemlı0 .~ıveoiPJe 

Ali Rıza kelle şeker de vildyeı J"imi. crıcU ~i ··~r 
. h . pılacoktır . . 9Jf1de ..1 f 

tıcaret o.nesınde ucuza satılmak- 3_ lsteklilerın, af ~,.aoı'J~~r 
tııJır . 5451 7-10 'h · efen şer ı" ı )arı dn ı tıva husu' Jır' 

- h giirı .. ır• .. ,. 

Sayhan dafterdarlliından • 
Mevkii Cinsi Dönüm 

Kapu arazisi Otlakıye 7~ tah
mınen 

Hazineye ait yokarıda yazılı 

otlakıyenio 3 senelik icarı 5 - 6-
935 tarihine müsaJif çarşamba 
günü saaı 15 de ihale edılmek üze
re 15 gün müddetle açık artırmağa 
çıkarıldığandan taliplerin yüzde 
1,S t-minıt akçalarile birlikte Milli 
EmlAk idarE'sine müracaatları ilAn 
cHonur .5469 24-27- 31 - 4 

Dişçi 

Nedim Y.urtman 

Yeni Otel karıısmda açtığım 

dit muayenehanemde saat 6 dan 

mek uzere_ ~r .. e ve 8çı .. ,Jı"' 
sf1be müdurluğ00 as ıe 1 ;,J 

.. e saatinde Je, Y IA1e' t t• gun v ·ıe vı ıotı 
çuk poy paraları ı jlAD o ,. rt' 

aıarı '8',. .. :t 
menine bJŞ vurın 1ı,eo ""..,... 

. gert lD''' 
A - Kırar.ı ' bio•1' 

ve taJildtı yapıırt1k sktıf· b '1 

h ı . koyoc sifi ~ 
sinema a ıne ·idde b'1 

B- Bet aenelık ~~ota•'" 
minde binayı hu~u·~aıılt .ıt 
bütün tadilAı v~ uı:deO'~ fi 
ma halinde teıluP ,,;~ 
taşına bilir derl'irbat 

bilecektir · \idil•' 
c- Yapaceğ• bd f''/ ' 

1aattaıı dolay• bir 5'55 
hakkı ohnayacıktıf· 

22-26-31 

bahmettikte• 10ara ; 

" Ttlrki1e Camarlyeti Arnula
ul ailealn , ancak faydüa çabılıaa 1 
,. iyi geçimli bir onıorn olmak J 

amacındadır . Uluılar ıoıyetelia· 1 
do ciddii buıı ve elbirliti iste· 
iİJle cahfiJOr11S • 

t••• dlft ...... ~alkan K~t~rı ayarmda Ayrancı Kaıar peyn:ri kilosu 32,5 kuruıtur. 21 re kadar h&1ta kabul ettiğimi 
WJHa11 lrı .... 1 : EJırne ~ey~ıranden daha nefiı ve daha lezzetli beyaz peynir toptan ve tedavi 've diş imali hususunda 

MilU Emlake ait kira icarları· • k •1 4 ı d y ~ d muhterem mu··ıterı'lerı'me a•aml .ene e.. ıra ır. e6 .. oe Htıı yeri ve eposu Adana Aziz Naci ve • 
nın 3115/935 gönünde yapılacağı ıeriki ticarethanesile Niğde han ve otel müateoiri Hacı Rüstem hanında teıhilAtı gö ~t· rdiğim gibi cuma 
ilin edilmtı ise bu tarihin Cuma· günleri fukara için tedavi d' 

a •-·a.d'fi h b'l Cum-..... • Dikkat : Katarlarımızdaki iki wılJıı ve Ş mar kawa dikk•t ediniz ve •t 1 ' -- ı 1 eaa 1 e canvSl 18- 6-10 J J 5473 çekmek balettir .5228 
bıb .. , 10 da yapılacatı ilin olu-J 25- 30 par 5504 .............. ~ ................ ._. ........................ - _____________________ ....... 

- S..utar -


