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0~Üo ök•.. .. r .. · • • 
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~~I clVtd sır 
tS 'll~/•r, Öoii ın~. sözler, İstanbulin 

etle le ılıkli, fesi kaşıoda 
\ıı~dulcta~ııuşur . Karagöz bir iki 
~t h~gr. •oora ışkırlağı ense-
0 iı içioaçı\ ve ağzı ile bece· 

'1'J lııııı1111 ' e 1?den cevab verir • 
'''ıdıtı •r, hızde, kitabı Raci· 
Ilı 1t•ıeıeİ •~rkıyı Hacivrd güftele· 
~ lltu io~r e Hacivad kurulup 

•ba .ıo, 
\" doğru • 
• ~Çıo, IC su kendimize gülme· 
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• baba d?r diyeceği yerde, ka· 

1'' ~{1ioe ır 'dYeıı, mahdumu kem· 
9
0· ~,Q ! ~a gibi oğlum diyen 

•-0~11 
8' ı.ı biz y d' h0o, baıı· e ı yaşımızda ozon 

ıiıe':'oca 1 §~ arkHıodaki mıh· 
l'lılı\ di( , Potındeo çıkan kuııdu· 

ı.'-• hıyraını 
'Ilı~ lalıııca1tl •rıoı hatırlıyorum: 
, ~~llıtenı •~da Hacivadın mah· 
,_, ~tı1 ub crı kolan vururdu. 
~. 11 t.i1;1 Udiyet ve takdimi ih
~•ı . eyler· 

' ııı b ım. 
~iı 1160 11 unu: - Topuk tozu· 

\.;\;be Çev;1~~ıl1eıını suoerım, 
'Ilı, 1Ve0dd •ye kalkarsanız, 
l ti;~. eıı opera yapılabildiği 
'il 11:1! türle . 
~ rı...··~ıvıdı ç,I~ttırmi§ olureunuz. 
""~blıca 0 hır başk türlüsü! 
~~ ~. ~ o,~lııız bir kalıp değil, 
~1•ı fı •olıca yazmalı: değil, 
~ ~oııı 11~1 • 1 Osmanlıca düşün· . •Ulıuru • ıyız. 

~;~b•lq0 d~~ !•kıo olan Kara· 
ı. ~ '''itt' ılıdır: Yalnız biraz 

'1cS11 '- ·O b •rıııclr; ister 
•rıd . • 

~ n.~ cııız, hen baki payı· 
~ t.. h tıılıı 
•~ıt 'Jıei bi::ı~z, ben ayak top-
~~ b% ır, 
<4141~ g(i:ıı türkçesi açık alın. 

&, ~.•fa gib'ıpla~ g~,l\üe, yalın 
·~ diıı 1

• dumduz, udece: .. 

Felakete ... 1 1 
ugrıyan araj 

Bir yandan Kızılay, öte yandan bir
çok yurttaşlar yardıma koştular .• 

Bulgar Kralı, Kars yer sarsıntı
sından duyduğu acıyı bildirdi .. 

Karaköae: 5 (A.A) - Kars 
deprentisine uğrıyanlara yardım 

için vilayetimiz içinde at•ıli bir 
çalı§ma devam etmektedir. 

VilAyet ve Kızılay korumu 
tarafından her tarafta kurulan 
yardım komiteleri çalışmıya geç
miştir • 

Toplanan paralar yakında 
Karsa gönderilecektir. 

Ankara: 5 ( A.A ) - Silifke 
yanında Gökıu çayının ıu baskını 
felaketine uğrıyanlara Kızılay 
Sosyetesi tarafındın bin lira yar· 
dım yapılmıştır. 

Kızılay sosyetesi evvelce gön
derilen iki bin liradan h•tka 
Kuı deprentiıine uğrıyanlara 

y~niden 450 lira yardımda bulun 
mu§tmr. 

Ankara: 5 (A.A) - Kızılay 
genci merkezi Kars civarındaki 
deprenmeden zarar gören yuıttaı
ların yiyecekleri için iki bin lira 
göndermiıtir. Genel merkez yurt · 

tatların evlerini yapabilmeleri 
için de bu kez 2000 lira dıha 
ııöndermiıtir. 

Ayın üçllnde Erzurumdan yo· 
la çıkarılan bir sağlık kolu cu
martesi sabahı felaket yerine ge
lerek işe başlamıştır. 

Her ihtimale karşı iki dok
toktorla iki sağlık memuru da 
yola çıltarılmıya anık bulundu· 
rulmıktadır. 

Erıuruı.n nümune ve hususi 
idare h.stanelerinde yaralılar için 
gereken yatık 1ay11ı da ayırd 
edilmektedir. 

Sofy•: 5 ( A.A ) - Kralın 
mfişaviri Groueff ile Dış i§leri 
bakanlığı genci katibi Şişmanof 

bugün Türkiye elçisi All Şevki 
Berkeri ziyaret ederek Kara dep
remi yüzünden komşu ulusun uğ
radığı felaket dolayısiyle Kralın 
ve Bulgu hükumetlerinin sami
mi teessürlerini bildirmi§lerdir. 

Kont Dömarfel . 
Telzivan şümendüfer hattını 
açmak üzere Beruttan ayrıldı 

Berut : 5 (Husuıi) - telzivau 
hattını açmak için Ali Komiser 
Haleb yolile Beruttan hareket 
etmiştir . 

Yanında Barukan ve Mösyö 
Başid vardı . Suriye Reisi vüze
rası ve Tübnan mümessili de ora· 
ya gitti . Lürkiye , lrık, İran mU· 
me'8illeri de gelmialerdi . Kü· 
çük tepede Jemiryollar idaresi
nin verdiği ziyafetten sonra Tel
zivaodan - Telküçüğe giden 80 
kilometrelik yeni yolun açma 
merasimi yapıldı . Buradan Musu
la yüz kilometre kadar me11fe 
kılmıştır . 

Bu demiryolu Kont Dö mu· 
tel'in büyük iktiıad planının ilk 
adımıdır ve bir ıenede yapılmıı 
tır . Bu yol Suriyeyi ırak ve İrana 

lspartada 
Güzel bir çocuk 
bahçesi yapıyor 

İsparta : S (A· A) - şehrimiz· 
de bir cocuk lıahçesi yapılmaya 

başlamı§tır . 
Yapı itleri ve 'yııpı çerçevesi · 

nin düzenlcndirilmeei günden gü· 
ne ilerlemektedir . Bahçelerde 
çocukların eğlendirilmesi ıçın 
oyuncaklar da bulundurulacak 
tır . 

Oyuncaklar ısmarlanmııtır . 
Çocukların temiz ve açık havada 
oynaması için yapılan bu bahçe 
memleketimizin büyük bir eksik· 
liğini gidermelttedir . 

Bir Sovyet heyeti ltal
yada uzlaşıyor. 

Torino : 5 (A.A) - Bir sovyct 
heyeti bura mficssescletioden biri 
ile Moskova civarinda bir Tayyare 
Motorları döküm hanesi kurmak 
için uı.la§m& yapılmı§lır. 

bağlamaktadır • Mühim trın1it 
yoludur . 

Bundıın sonra da Bcrut lima
nının geniılemesi ve transit mın
tak111 yapılacaktır . 

Suriye ticareti bundan çok iı· 
tifade edecek ve komşularla ye· 
ni ticaret muahedeleri yaparak 
daralmış ve 11kışmış vaziyette ka· 
lan ticaret iıleri geniş bir nefes 
alacaktır • 

Resmi tebliğe göre Ali Komi
ıer bu merasimden sonra Dicle 

keqarında Aynidivar mevkiine ve 
oradan Habura gidecektir . Bu

rada Güldani muhacirler yerleşli
rilmiıtir . Onlara .hıkııcaktir . 
Trene binip oradan Reaülayna gi
decektir • 

Yugoslavya seçimi 

Yevtiç Fırkası 
kazanıyor 

Belgrıd : 5 (A.A) - seçim 
hakkındaki duyumlar Yevtiç lis· 
tesinin parlak zıferini göstermek
tedir . 

"Politika,, ııazeteıi Kral Alck
sandrın ölümünden sonra yapı 
lan bu S<Çimin tarihsel bir önemi 
olduğunu söyliyeıek diyorki : 

Memleket bayat gartlarının 

dllzeltilmesir.i, iadre makinasının 
kolaylaştırılmasını ve ulusal bir· 
liğin korunmısınr istiyor . 

Sovyet artlsleri 

İzmir : 5 (A.A) - burada bu
lunmakta olan Sovyet arliıleri 

dlln alışım Halkcvi salonunda 
ikinci konserlerini vermişlerdir. 

Dost ve kardeı ulusun bu 
yllkeek sanatkarları her defaeıodı 
§iddetle alkışlanmıştır . 

-

Venizelos 
Harp divanınca ölUm 
cezasına mahkum 

edilmiştir .. 

Venizelos 

Atina: 5 (A.A.) - Harp di
vanı Venizelos ile Plaıtiras, Kua. 
duros ve Çanakakiai ölüm ceza· 
ııaa mahlı.um etmiıtir. 

Türk heyeti 

Rusyada büyük bir 
kabul görüyor -

Moskova: 5 ( A.A ) - Dün 
Voks Soayeteai baıkanı Aroasev 
Moskovada bulunmakta olsa 
Türk aaylavlarıyle Türk ııaıete
cileri adına bir ziyafet vermiıtir. 
Ziyafette, hatlarında MuzAffer 
Göker buluoan Tllrk kooukları 
ile Türkiye Büyük elçisı Vuıf 

Çinar, Dış itlari komeerliği Şark 
departmanı haakanı Sukrrman, 
Sivil hava filo~u merkezi idare 
başkanı Tkatchef, Sovyet Rusy• 
Ziraat komseri, sıcak memleket 
ler fen ioleri merkezi idare baı · 
kaoı Leuan, Dıg işleri komserli
ği Volrs sosyetesi ileri gelenle
riyle Bilgi evltri ve baaım dılge· 
lcri hazır bulunmuılardır. 

Geceleyin Türk konukları 
Diny•per elcktıilı; santralını gez 
mişlerdir. 

Konuklar Harkof ve Kiyefi 
de gördükten ıonu Odesa yolu 
ile Türkiyeye döneceklerdir. 

Büyük elçi Vasıf Çinar ko· 
uuklarla birlikte Ukranyaya git· 
miştir. 

Filistin haberleri 
Alman gençleri : 
Alman hükumeti Havfadaki 

Alman gençlerine mektub yaz•
rak yakında bir harb oluna mem· 
lekele döııüb kıtalarına iltiha
kı hazırlanmalarını bildirmi§tİr . 

Akabe' de 
Cenub livası hakimi Mister 

Kurıspı yanında Birissebi kayma 
kamı Arif olduğu halde Akabe 
ye gitti . 

Bu ziyaretin sebebi malum 
dur . Orada iki gün kılıp dön· 
düler . 

Bir Danimarka tayyaresi 
Mısırdan Filistine bir Dani 

marka tayyaresi g•ldi . İçinde 
Danimarka preosl .. ıioden Vaadi 
Feriz vardır . Remlede tayya· 
reden ınıoce Kudüı' e git • 
miştir , Filistinde bir kaç gün 
kalıp Asarıatikayı ğörmüşler

dir · 
Arazi snlışı cezası 
Hayfa hakimi , son iki ıene 

- Gerisi ıiçüncıi flrtilcle -
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• • • Bugün 1 
Şehir mrclisimiz son topl•n 

1 tısını yapacak . 

ON İKİNCİ YIL - SAYI 3216 

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

Yazan: Ömer Kemal Ağar 

metinin lohilali halinde millet 
müttehiden miidafu ve mukave 
met edecektir . 

Manda ve himaye kabul olu· 
namaz . 

1919 Yılının 19 unda Atatürk 
Samıuna ayak baıdığı gün yur
dun her lıöşeainde derin bir a
cının durmadan işlediğini gördü. 
Düşmanların döğüşerek , karıı 
kar§ıya gelerek ele geçiremedik· 
leri güzel yurdumuzu Mondros 
mütarekesinin aleatiki maddeleri· 
ne dayanarak iıgal ettikleri göıe 
çarpıyordu . 

Kuvayi milliyeyi amil ve millt 
ı iradeyi hakim kılmak eustır . 
1 Vatan ve iıtiklilın muhafaza 
ve teminine merkezi bükuıııet muk 

Yurdu, bu düttügü acıltlı va · 
ziyetteo kurtarmak gerekti . Kur
tuluş için meydana ııetirilrn ku 
rumlar d• vardı : Edirne ve ha · 
valisinde "Trakya - Pa,aelı ce 
miyeti,,; İzmirde "Redıliilbık ce
miyeti,, ; İstarıbulda "T rabzoo ve 
bavalisi adem merkeıiyet cemi· 
yeti,, ; Tra bzunda "Mubafızai 
hukuk cemiyeti ,, ; İstanbulda 
"Sulh ve selamrt,,; Eızurumda 
uVılayati şarkiye müdofui hukuk 
cemiyeti,, mevcuddu . Bunlar , 
yurdun ku•tuluşunu temin etmek 

iıtrğile kurulmuglardı Bır de mrm· 
leketi parçalamak istiyenlerin 
mrydana ııetirdikleri kurumlarda 
vardı. Ne kadar yuıle ki bu ku· 
rumlara debil olmuş bir çok Türk 
!erde yok değildi . Asıl yürekleri 
ıızlatın da bu idi . 
Düıünceluin aydınlıktan uzak

lıftığı, ümıdlerin karardığı, kur
tula' çarelerının nasıl ve ne şe 

kılde yürümesi ıcap etlığını ku 
tirrnlerin bulunmadı&ı bir sırada 
Atatürk de Samsuna ayak bu· 
mıt oluyordu . 

O, mahalli halaı çareleri ile 
bütJn )urdun kortulamıyaca~ına 
emindi . Her ıeyden önce bütün 
milleti, tek kalp , tek vücud ha
line koymak gerekti • Bunu ya
pabilecek kudrette büyük Ata· 
türkte temamen m•vcuttu. 

Bu ıııada "Viliyati şarkiye 
müdafaai hukuku milliye cemiyeti,, 

Erzurumda bir kongre yapm•ğa 
hazırlanıyordu . Atatürk oraya 
gitti . 23 Temmuz 1919 da ilk 
toplantı yapıldı . 

Kongre baıkanlığına ıeçildi . 
14 gün devam P-den bu kongrede 
bütlln ulusal itler görüşüldü. Hı
kilıi kurtulug çareleri ortaya atıl · 

dı . Verdiği kararlarda : 
''Milli budud dahilinde vatan 

bir küldür. Onun muhtelif kısım
ları bir birinden ayrılamaz . 

Her türlü ecnebi i~gal ve mil· 
daheleıioe kuıı Osmanlı hükö-

Şehir meclisi 
Bütçeyi bugün onayacak 

Şehir meclisi dün , b•risi öğle-
den önce.diğeri öğle soou 14 ile 19,5 
arasında olmak üzere iki defa top
lanarak şehir bütçesini konuşmuş· 
tur. 

Bütçenin son şekli bugünkü 
son toplantıda onanacaktır. 

Belediyemizin yardımı 

Kaı staki yer sarsıntısından 

zarar gören yurth§lara küçük bir 1 

yardım olmak üzere belediyemiz 
tarahndan 400 liranın göndcsil· 

lmesi ve ayrıca ıehrimiz adına 
bir acıduym3 tel yazısının ' yazıl

ma11 dünkll şehir .A meclİlinde 

.. ooanmııtır. 

tedir olamadığı tekdirde , mak
sadın temini için muvakkat bir 
hükumet teşrkkül edrcektir . Bu 
hükumet heyeti, milli kongr,.ce 
iotibap olunacoktır . Kongre 
müoakit d•ğilse bu intibahı "he
y.ti temsiliye, yapac•ktır.,, 

Deniyordu . Daho Atatürkun 
Erzurııma gitıned • n öoce Amas 
yadan bütün vi ayetl ere yaydığ• 

bir bildirimd• mılli kongren n 
toplanabilmesi için tı-kmil vi 
!ayetlerin hrr lıv•Sr ıl o mılleıın 
ıtımadrn• m•zhar üç mıırabhasın 
mümkün olon sür.ti S v s gön 
derılmesinı i.ııyo• 1u 

4 Eyluı 1919 d• S ve• koog· 
reıi toplandı . Ba§lıanl.ığa Atatürk 
seçildi . 

İşte bu kongre C. H. partiıi 
nin ilk tarihi kongruidir . 1931 
yılı m•y•ıının 10 und• toplanan 
üçüncü kongrede Atatürk birinci 
kooııuyi şö1le anlat•yor: 

" .. Bidnci umumi koog emiz 
bundan on iki IPne evvrl Sıvast•, 

hır m• ktPp derijh•nesind• yap ol 
mıftı . Oraya gdeo murabbas ar 
tür lii takipler altın da hır çok 
müşkülle.Je karş•laşmışlardı. Mü-
ziketelerimiz d•hilt ve ha.iti 
düım•nların ıüngü ve ıdam trh 
ditleri (.) içinde vukubuluyordu . 

- Gerisi ikinci flrllkde -

( • ) İstanbul hükumeti ve eultın 
Vahdettin milleti kurıarmağa çalışan
ları ve onlara birlik olanları idam 
cezaeına çarpmıştı . O zamanın Şey· 
bilislamı deri z3de Abdullah da Aua· 
doluda kurtuluş hazırlığını yapanlar 
için ?I~ürülmeleri haizdir diye fetva 
vermıştı . 

Mete 

g Mayıs perşembe günü 
- - akşamı 

Asri sinemada 
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fabrikası b sergiye kurultay mümessille
rimiz dUn gittiler .. 

Ana yasaların da değişik-
1 ikler • 

------·------
11 insan öyle bir lıale geliyor ı 

ki , hiç bir ey olamaz ol~yo~ · 
Zaten meıelenin en tchlıkeh cıbe· 
ti de budur. 

Bazı kimseler ıylav Scapioi 
nin Berlin ıeyahatini ve Bitler 
ile konuşmalarda huıuoma ını ' 
11 hali hazırda bu gibi konuşma· 
Jardan ancak çok fena ncliceler 
doğabileceğini ,, ileri lirerek , 
yomsuz addediyorlar . 

Bu noktad M Pirerre Bernoı 
ile « Journnl des Debats • Çünkü 
mevzuu bahsetmek iıtediğimiz 
bu gazetenin oeşriyııtıdır . Ve , 
.M. Scapini'nio Beriin seynhatmın 
az çok , reımen tasvip edilmiş 
olup olmadığını , hpkı « Jouraal 
de1 Debal • iİhi soran \'e oodan 
sonra da bu ıeyahat hılckında ne 
düşünmek gerek olduiunu araıtı· 
rao " Humanite ,, muharriri M. 
Marcel Cachin milttefik bulun
maktadır. Mamafih M. 1arce) Cac-• 
hin biç olmaışa Ualini gayrt 
açıkca soruyor . " Sovyetler itti
hadı ile bir karşılıklı yardım mi 
sakınııı imza edilmP.k üzre bu 
luoduğu ve hu misaka mllteallik 
müzakerderin tam kesildiği bir 
anda bu Berlin eyahalıoın ma
nası ne ola\,ilir? ,, 

Ve bu üali orduktan sonra 
da şu hllkmü veriyor . 

'' Her şr.yden önce Sovyetler· 
le mis kımızı imıalıyalım , öteıini 
ondan oora düşüoüııliz • 

F ey at , Hitler ile konuşulması 
nı htsmeyen ")ournal de Debats,, 
ve 1. Pierre Berııus . acaba Sov
yetlerle anla§ma )8pılmasmı iıte · 
yorlar mı? 

Bundan Uphe etmekte ve M. 
Pirene Bcruııs ile "Jouroal dest,, 
uun sözlerini aşağıya unkletti~ı· 
miz. gazete arkadnşımızıu fikirle· 
rini paylaşdıklarım zaoaetmekte 
haklıyız . Bu gazHeci arkadaşımız 
diyor ki : 

11 Sovyetlcr ile ) apılncak bir 
itlif aka Fransa altuuları , molze· 
z~uıesi ve Ren nehri havzasında 
çarpışmeğ"a buır orduau ile gir. 
mektedir . Moskova ise ilıtiliudan 

b şka bir şey koymamaktadır . 
1\1 · l\f. Flanclin ve Lival 1\1. 

Flandi'nin metodları · yüzünden 
n sıl , eğri bir yola saptıklaa ını 
takdir etmeğe ve daldıkları arı yu· 
vnsınaarı k urhılmağa teşebbUı 
ed(cekler mi ? yoksa , bilakis, ba· 
la yayıp yapmakta de\'am edecek
ler mi ? 

Bunu tahmin flmek imkôa
ıızdır . 

Kendileri için çıkacak tek bir 
yol vardır . Bu yol ise aldandık
larıni , aldatdıkJaranı sımimi ve 
aleni bir surette itiraf etmek, l\10&· 

kova ile münaaebetleıioi keımek 
ve bir Fransız ulu@al siyuaei tal· 
bik ctrnektir . 

u Aııcak bunu yapmağa ka 
biliyetleri var mı? ,, Şimdi.de hu 
Franı;ız ıiyaea"ının tesbi ve tayini 
icab eder . 

Orta Avrupa'dalu dostlukl -
rımızıo idamcıi i teniyor mu G 
HalLuki « Bol§e\lik » memleket· 
leri olmadıkları tiibhesiz olan Ho· 
manya , Y1Jgoslavya ve ç .. koı-lo 
vak ya Sovyetlcrin , ~Avrupa ıul
hunun takviyesi İ§İne Franıa ile 
birlikte ve faal l>ir tarzda hıtirak 
etme ini dilemekte müttefiktir
ler . 

Ve bu devletlerin Fransa ile 
Sovyetlerden birini terc!b etme· 
leri liizım gelecek olursa uzun 
zaman tereddUdde kalmalnrı çok 
muhtemeldir . 

için? 
Çünkü Moskova bazı şeyler 

teklif ederken biz tereddlld ve 
tcalliil gösteriyoruz . 

Biz, Sovyetler ile misak imza.
1 lamakla , bizi alakad r etmiyen ve 

yahud bizi doğrudan doğruya ala 
kadar etmez Kibi görünen ihtiliif
Jara karıştıracak taabhüdler al
tına gireceğimizi iddia ediyoruz • 

Evet ! fak t on beş yıldır İG· 
giltere böyle müteldalar serdedi· 
yor ve biz de , on beş yıldır , hu 
mütalaalarından ötüril İogiltereye 
serzenişlerde bulunuyoruz . 

- Lövr -

C. H. partisi nasıl doğdu? 
- Birinci flrllkden arlan_ 

Fıkat T6rk milletinin baki~i 1 

his ve emellerini temsil ettiğine 
kani bulunan kongre heyeti , mil· 
ll \'a2iftsini ikmal lüzumunu her 
mülAhazauııı U tünde tuttu . Ta 
kip etmekte bulunduiumuz pren· 
ıiplerin ilk esaslarını tesbit etti. 
Ondan ıooraaa f eragatla ve azim 
ile o euslar üzerinde yürlldU , 
muvaffak oldu .» 

Yedi gUo dcyam eden Siv11 
kongresinden yurduo karşılaştıiı 
fdaket(bütün çıp)a"lığı ile ortaya 
ahldı . Amerika mandaamı isti· 
yr:nlerin , İngıliı hima)'Cıine can 
atanların ve bu uiurdn çal.tınla· 
rın içyUıleri birer birer anlatıldı. 

Mahalli kurlulus çareleri ile 
blltün yurdun kurtulamıyıcığı 
hakikati gelen murahhaslar tara . 
fıııdan da iyice anlaııldı . Bu· 
ııun için burna memlekete §amil 
hir millt teşkilatm meydana 2e · 
tirilmesi tekerrür etti . Hedefe 
ancak , muayyen bir proğrnmla, 
milletin bir oluşu ile varılabile· 

crği enlıııldıiından bir ulumoa 
me kaleme alındı . Hu nizamna· 
mede teıeklıül eden cemiyete 
"Auatlolu ve Rumeli müdafaai 
hukuk cemiyeti ,, adı verildi . 
Kongıe loplnumadığı zamanlarda 
koogreııi~ seçtiği temıil heyetin~n 
·~ görmeıı kararlaşh . Ve beyetı 
:~msiliye başkanlığın da Atatürk 

getirildi · . . , . 
Sivas koogrcsıoın verdığı ka· } 

ıarler İstaubul bükOmetiai yerin-

den oyoath . Damat Ferit kabine
si düştü • Yerine Ali Riza Paşı 
kabinesi geldi . 

Sılih Paşayı heyeti temıiliye 
reisi AtatOrlcfe koouşmağa ve 
bunların dileklerini öirenmeie 
iÖnderdi . 

1919 yılının 20 ıoo tt§rininde 
konuşma baolıdı . Üç güo sürdü. 
Atatürk , İstanbul hUkömetinio 
yolla<lığıbu murahhasa , umumi 
intihabatın yapılma11nı m•o<la 
ve himaye kabul edilemiyeceğini 
ittlafc1larla Osmanlı d~vleti~ara · 
sında eulbu takrir için aktolunacak 
konfeuınu o heyeti temsiliye • 
ta uf ıodaa da ta yip edilen kim· 
P.elerin göndr:rilmeıini , Anadolu 
ve l~umeli miidafaai hukuk cemi · 
yelinin tauınmasıoı eöyluli . 

Sılih P-aıa , eus itib.oiyle 
Atatürkün öilcrinin doğru oldu· 
ğunu kabul etti . 1stuıbula gidin 
ce vadinden döndü . 

Yeai meclisin lıtanbulda top
lanmasının yurci için bayırlı olmı 
yac ğını ve dü man ıUngülerinin 
tehdidi altında bir it göremiye
C«"ğioi A tut ürk Amaayada iktn 
Salih Paşaya ıöylemişli . 

Ali Rize Paşa kabineai ıerar 
etti )etenbulda toplanoınsına ka· 
rar verildi . Ana•Johıdın İıtınbu· 
la giden mebuslar Atatürkü görü· 
yorlnr , ondan hem kuvvet ve ce 
saret ve hem de vatanın tememi 
sinin oa11l kurtulabilecegine öğüt- ı 
ler alıyorlardı • 

-Sonuvar -

Ayın dokuzonda Ankarada 
toplanacak olın büyük parti ku· 
rultayında bulunmak üze:e vila 
yetimiz kurultay mümeS1illeri 
dünkü Aakara treniyle şehrimiz· 
den ayrılmışlar ve istasyonda 
uğurlanmışlardır. 

Gidenler, vilayet idare heyeti 
başkım ve Balıkesir saylavı Örge 
Evrtn, Viliyet heyeti UyUlerin
den Hasan Ala§, Dörtyol kaza ida 
re heyetinden ve Dörtyol Beledi 
ye baıkanı Tahsin ÜoaJ, Bahçe 
fırka heyeti baıkanı Tevfık Yıl· 
dınmdır. 

Koyun etlerinin fiatları 

indirili vor. .. 
Satılnıokta olan Koyun etleri

nin Ciatları Belediyece fazla görül
müş ve bunlor toklu ve besili sı 
aıflura ayrılmak surctilc fiuilarının 
indirilmesi göz önüne alınmıştır. 

Ummumi hlfzıssıha 
komisyonu 

Umumi hıfzıısıba komiıyonu 

dün ögleclcn . örıce vali Tevfik 
Hadi B ysalıb baskınlığında top 
lanarak memleketin 11hhi vaıiye

ti hakkında göı üşmüşlcrdir . 

Tahir ve arkadaşlarının 
duruşması 

Vezifci mcmuriyetleıini suiis
timal ve zimmetlerine para geçir
mek ten : suçlu ve mevkuf eski 
eulb hakimlerinden Tabirle tski 
zabıt katiplerinden Mustafa Azmi 
ve Abmeuin duruımalarına clüu 

ı~ır ceıa mıbkemesinde devam 
olunmuş ve Lazı şahidler dinlen 
miştir • 

Duruşmı: g"fmiyen ıahidlerin 
getirilmesine k rar verilerek 20 
mayıs 935 tarihine bırakılmış 
tır . 

Garson Mustafanın 
duruşması 

Genel ev kadınlarından Hami· 
deyi öldürmekden ıuçlu ve mev-
kuf gar on l\1uetafaom duru-maaı 
na ağır ceza mahkemesine devım 
olıınroufur. 

Şahit olarak dinlen~tı genel ev 
Patrouılarınrlao Ayşe ile kadınlı· 
rından Naciye Hamidenin buğaıı 
yaralı olarak Gazoz hanede yat-
makta olduğunu gördüklerini 
aöylemişlerdir . 

Duruıma gelmeyeu bir şahidin 
a-etirilmeai için 8 Mayis 935 Tari
hine bıralulmıştr. 

Bursa iş bankası 
müdürü 

Bursa vilayeti iş bankası mü
diııü Haki Erol, Dörtyoldan ıeh· 
rimiıe gelmiştir . 

Elbise ve parasını 
çalmışlar 

Gnr _on Bayram, karakola gi 
derek yatıp kalktığı Aşiret banı· 

nın odasıoda hir takim elbise ile 
660 kuruşu"'un bilmediği bir adam 
tarafınclan çalınclığmı şikayet et
mesi üıcriue tabkikatabaılanm ' § 
fır • 

Eniştesinin beşibiryer- , 
desini çalmış .• 

Hrcı oğlu Bekir adır,<la biri
nin misafir buluntluğu eoiıtcıiııin 
evinden bir lıcşibir>·edc altuounu 
çalarnk kaçtığı haber \'erilmiş ve 
Hekir yakalanarak beşibiryerde 
meydaoa çıkarılmı§tır, 

_ _,, __ _ 
Son gelen haberlere göre , Su

riye ve Berut cumhuriyetleri kal . 
dırılacaktır . Bu iki cumhuriyetin 
yerini basit ve mükemmel bir hü
kOnnt alacaktır. Kurulacak Şam ve 
Barut hükftmeti ( LA.zkiya ) Cebeli
dürliz hükumetlerine bnğlnnacıık
lardır. 

Bu suretle <lört hükumet birle
şeceklerdir. Suriye, bu birleşik hü· 
kumctlerin merkezi olacaktır. Bu 
şekli hal, gerek Fransa hükfimetine 
ve gerııkso Suriyo kıtosına büyük 
fnidelcr temin edecektir . Çünkü 
Fransa hükumeti Suriyede büyük 
güclüklere maruz kalmış ve bu yüz· 
<len Suriye ve Lübnanın idari şe
killerinde kısa zaman içinde mü
teaddit defalar <leğişiklıkler yap
mış ve her dcfasıoda bunların lıal
~ın ?Yiliği için yaptığını iddia ot
tırmış . 

Fransa , Suriyeyi işgal ettiği 
zaman, burasının idare şekli kra
liyotti. Fransa bir taraftan Suriyede 
Halep ve Şom devletlerini kurduğn 
gibi, diğer taraftan da Lühnan ve 
Lızkiya devletlerini de tesis et· 
miştir. 

Kücük bir mıntaknda dört dev
letin kurulması ve her devlet için 
ayrı ayrı Cumhur reisi, heyeti ve
kile, porlamento gibi esas tcşkL 
ldtln sonsuz masraflara yol açı) 
ması halk tarafından mcmnuni · 
yetsizlıklo karşılaıımıştır. Nilıoyct 1 
bu şekil teşkilAtın ömrü uzun ol· 

1 
rnamıştır . 

Fransa, 1922 <le Ittühadi hüku
meti namı altında Şam ve Halep 
devletleri vs Lazkiyo alevi! ı r hü
kumetini birleştirmiştir . l.Afbnan 
hükilım ti , bu ittühada girmek is
tomediği i~in ayrı olarak bırakıl
mıştır. 1924 de bu şekli hükOmet 
ilga edilerek Şam ve Halep mınta· 
kalnrı Suriye devleti aılı ile birleş 
tirilmiştir . 

Bu <lofıı <lu Lazkiya hükumeii 
müstakil kalm •ştı . 1926 <la De. 
rutta , Lühnan Uumhuriytıti tesis 
edilmiştir. Bundan az bir zaman 
sonra, bu Cumhuriyette kaldırıla
rak y('rine Şam Cumhuriyeti ku
rulmuştur. 1932 de Lozkiye nlovi 
<levleti ldğvolmuş ve bunun yerine 
Lnzkiya hükumeti kurulmuştur • 
1933 <le Lübnan Cumhuriyeti mey· 
dana getirilmiştir . Bütün bu de
ğişiklikler halk üzerinde çok fena 
Lir tesir bırakmış, protesto ve şi
kayetlere yol açmıştır. 

Şimdi Fransa lıükt1metinin, soğ
lıım esaslar üzerine yeni toşkildt 
kurmak istediği onlaşılıy('r . Ve 
bunun için de Şom, Berut , Lozkiya 
ve Cubelidürüz eyaletleri birleşti
rilerek hirleşik bir hükumet kuru
lacaktır. Bu şekli hal, gerek siya
sal ve gerekse ökonomik bakımdan 
uygun olacaktır. 

- Elmııkatlam-

Doktorluk yapan 
bir Berber?! 

Berber Süleyman adında birisi 
Ahmet krıı Hüsniye adında bir 
kadının kolu"dan kan almak 
suretiyle bayılmaııoa ıebebiyet 
verdiğinden yılcalanmiıtır. 

Camide abdest ahrken 

Antepli falımul oğlu Halil , 
Ulucami avlusunda abde~t almuk 
üzere musluk kenarına astığı cı . 
ketinin cebinden· 14•1 lira para 
ırnın çalındığını §ikayet etmesi 
üzerine tahkikata başlanmıştır. 

Kaçak kereste 

Salcılarda yepılaıı araştırma· 
d. yirmi iki tane kalın tahta ve 
sekiz danc topak bulunmuş ve 
orman dairesine teslim edilmiş 
tir. 

Temel kısmı bitti , de
mir malzeme gelmeğe 

.başladı 
Sümer bank tarafından Ereğlidc 

yaptırılmakta oları Pemuklu do· 
kuma Fabrikasının trmemel kı 
sımları bitmiştir. 

Fabrikanın demir ve makin • 
kısımlarını yapacak olan Alman 
şirkctinic mühendis ve ustaları · 
Ereğliye gelerek iıe başlamışlardır 
Bu hafta içinde 20 V ağon demir 
malzeme gelmiştir. 

Fabrika elektirikle işleyecektir. 
Elrktirik Ereğliye üç saat uzaklık· 
taki ( lvriz ) köyünde bulutıao su
dan iıtifade edilerek istilısala edi
lecektir. 1600 Beygirlik bir kuv· 
vrt elde edileceği ve bu kuvvetin 
fabrikayı fazlasile idare edeceği 
hesap edilmiştir . 

Sümer Bank bu fabrikanın ya 
nanda memleketin kola ihtiyacını 
karş)lamak üzere bir de kola falı· 
kası yaptırmaya karar vermiı ve 
fabrika için liıım olan araziyi 
Hlın almıştır . Kola fabrika11 ip 
tidai madde olarık fıir senede 
100 vagon patates ve mısır kulla· 
nacak ~·e bu ıuretle bu mıntaka· 
nın yetiştirdiği iki mühim mahsul 
do pazar bulmuş olıcakll . 

-Babalık -

Beceriksiz dostlar 
, Yazdığım zaman hadiselere 

tamamen uyan dünkü makalem , 
intişar edince vakıalara uymadı . 
Dışişler bakanlığında öğle yeme
ğine beklenen Litvinof Cencvrellen 
doğruca Moskovnya hareket etti . 
Mosko'·~ hükumeti aılınn parafala
mıık şerefi Sovyetleriıı Paris büyük 
elçisi Potemkin' d kaldı . Mamali 
parnflamak sasıti henüz hulul et
miş bulunmuyor. Görünüşe bakı
lırsa Dış işler bakanı Lav al tarefın · 
una Fransız bakanlar meclisine ve
rilen anlaşma metni Cenevrede Lit · 
vinof He tesbit edilmiş olan metnin 
ayni dcğihlir . Fransız ,bakanların

dan bazıları eski anlaşma metnine 
dönmekte tereddüt ediyorlar. Üze
rine aldığı taahhütten kuvvet olan 
LiLvinof ise yeni metni onama -
maktadır . Bundan başka mahut 
hukuk bilginlerinin de işe karış
tıkları söyl~niyor. Fraasız - Sov · 
yot özel misakı ile Uluslar sosye· 
tesi genel misakı ve Lokarno an
laşmaları arasındoki bağların daha 
Lazı znif yerleri vardır. Eski z -:ı r
luklar tnmamil~ düzeltilmemiştir, 

daha doğrusu hukuk bilginlcriain 
karıştıklnrı lıer işte olduğu gibi, 
yeni zorluklar çıkmıştır. 

Vaziyeti iyzem etmek doğru 
olmaz . Franeız - Sovyct miaakr 
vaktı gelince Stıezada tasdik edi 
len ve Cenevrede başlıca çizgileri 
teshil edilmiş bulunan şekli ılc 
paraflanacaktır ve batta imzalana · 
caktır. Mamafıb :şu tereddütler
de ve fikir değiıtirmelerde arsı · 
ulusal fikirleri inkisara ve hatta 
sinirliliğe düşüren bazı haller ol · 
doğunu kabul etmek gerrktir. 

Ne istendiğini ve ne yapıldı
ğını bilmek lazımdır . Bir İşe lcal· 
kışmazdan önce düşünmek taşın· 
mak , vrrilco karaılarda ve bil
lıassa arsıulusal taahlıUdJer<lP. sc 
bat etmek lazımdır , " 

Leon Blum 
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~Nebati süt, nebati peynir 
(TlrkSktl) 

ıı_s_o_n_D ___ ay ___ a_k_la_r __ I 
Flrdk 3 

~~!!!!!!l!!!!!!!!l!!l!l!!!!!!l!!!!!l!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!m!!!!mm!!!l!mıı!!mll--

Asrl sinemada 
nebati 

. ~Soya de ·ı 
ntbat nı en bir nebat vardır. 1 

~~İnd~:d~en§ei Çindir. Bakliye 
~Ya le ır · Bu nebata yağlı 
~ ~ai s:a~ fa~ulyası dn denir. 
ı ·4114e11 Ya Hıspida olan bir 

, \., oı,11 Pek çok çeşit insan gı · 
r · . •oya nebatları elde edil-

~1• lleh 
Jlek atının istimal mahal-

COktu S . . Ç1kı1t 1 r. oyadan hır nevı 
d~ b' 1 ırıakta Ve hundan da 1

" ne · llıaail vı peynir ve yoğurta 
}a gılJai kıymeti yükı1ek 

Soy, Pı lllakta ve satılmakla -
~ll&dya~ı Avrupada da kulla-
\' ır in ·1 ·r lıı. ~Pek gı terede ':Soy deni_ 

tli :~ tah,:a~b.ul olan ealça , So
kıı.Pele • ınurılo elde edilir. So
gıd•dıtrı hayvanlar icin mühim 
~t,•, ~Soya yağları , sabun· 
~ lbi~y Ya ve vernik sanayiinde 
\tdır ~ata iatim!ıl mevkii bul. 

Qıl • 'W &ket So ru_Pada hemen her 
"eııııe\ Ya ıthal etmekteılir ki 
te, ~l etlerin en mühimleri ln-

t~~ P,~anya, Hollanda, Dımi-
uı "nsa r ç0~ • •• dır. 
''-lb1· lbeınıepetlere ithale· 

il' ' Qı lll'k ı t•tır111 •1 dırdı olm111, iyi 
' ,ılitı.,:~ ~~hilde ve hariçte 

f ~eli .. e.~etimıl mahalleri 
,odl He~ YUziinden Soyı zeri-
f :o~ memleketler pek 
,. \....,...,, a' ehemmiyetle meı-
•1' 

1
\ ~et ::~aya da tecr6belere 

d" ~~ leQ rıyor . Bulgaristın
,,- ': t, ~11 e 23()() hekt1r zere· 
~'. 8 lene de zeriyat ar· 

,ı ~ bell•l .algariıtaadaki mıh· 
tJ ~ ~. ~1 '-•r •ene iyi fiyatlı 
ı" ~ lollıer~enyanın Ferhtnin-
;· · nı tıahbnde gırit 

.1 

v yag 
Memleketimizde de yeli§ece 

ği tecrübe edilmit olrh Soya ne· 
batını kartı likayit bulunmak ; 
hu milhim madde piyaıılaunı 
şimdiden bıtkalarına kaptırmak 
ve gerek ihraç ve ıerck dahili 
istimıli için ehemmiyeti itikir 
olan bir maddeden iıtifıdeye uzak 
kalmak dem~ldir . 

Soya nebatı , soğuktan llrk· 
mız , ııcağı sever . Memleketi 
mlzde pek ali y~tiıir . Bilhıs11 

bütUn nebıti hastalıklua , muzir 
böceklere de ıon derece mukave • 
metlidlr . Acıba Soya nebatının 
ekim iıiai memleketimizde ehem
miyetle tamim edecek bayırla bir 
teıebbüs olmıyacak mı ? 

Türk SÖZÜ : Yukardaki ya
zıyı İstanbulda çıkan '"Ticaret gaze
tesi,, arkada§ıoıızdan aldık ve yazı· 
nın sonundaki soruya bir kaç eatula 
kar~ıhk vermek istedik : 

Çukurovad11 bir kaç tane mo· 
dern ve höyük nebati yağ fabrikası 
vardır ve iolemektedir • Bu fabrika· 
lardan birisi bundan üç yıl kadar 
önce, Çukurovada soya fasulyaeının 

ekilmesini yaymak için çok önemli 
bir düoünce ile ortaya atıldı ve soya 
tohumunu Adana çifcilerine parasız 
dağıtacağını , elde edilecek ürünü 
de değer baha ile alacağını ve dile
ğinin; yurdumuzda bu yeni ürünü 
yaymak olduğunu ileri sürdü. 

Bu tohumun yurdumuza girmesi 
için ziraat bakanlığına bat vurdu, 
yazıldı çizildi ve sonra, bilemeyiz 
neden ötürü bu teıebbüıün sonu gel· 
medi .. 

O zaman gazetemizin de uzun 
uzadıya uğraştığı bu konudan her 
halde arkadaıımızın haberi olmamış • 
tır • 

Yurt da mektepliler 
bayramı 

Ç•nkm : 6 ( A A ) - Bugün 
5 Mayis mektepliler gezintisine 
beı binden çok kadın , erkek 
Çankırılıların iştirakile .Ftslikın 
ve Kirnılı dere mesirelerinde top· 
lantılar yapıldı . Çoculc:Jırın bu 
gezintisine çocuk anı babalarının 
karııması mektepliler eğlentiıinin 
bugün bir bayram haline getir· 
mittir. 

l 

lzmir : 5 ( A.A ) - Bugün ta· 
lehe bayramıdır . Bütün talebele-
rin bir arada bayramı geçırmele· 
ri için geaiı yer buluamıdığından 
lise ve ort• mektedler tılebeaioiıı 

bugfla , ilk mektepleır talelıeıinin 
de Sıla gtiofl bayramı kutlamaları 
kararlaıtarılmııhr . Bayramı kut
layacaklolan mektepliler bu sa
bah parti parti bayram yerlerine 
gitmiılerdir • 

Bir Ecnebi gazeteci 
kadın lzmirda 

İzmir : 6 (A.A) - memle\.e 
timizde bir tetkik ıeyahatı yap
makta olın İogiliz yazıcılarından 
Bayın Leyloliog bugün İzmire 
gelmiıtir • 

Gazeteci Bayan Bornovada 

Samsun Halkevinde 
bir konferans 

Samson : 6 (A.A) -Halk evin
de büyük hir kalabalık karıısındı 
Doktor Salahatdin tarafından Ze 
birli ğazlır ve korunma çueleri 
hakkında iki Saat sfiren uzun bir 
konferanı verilmiştir. • 

Ash yokmuş ? .. 

Moıkova : 6 (A.A, - Fran
sız g1Zdtlerioden « Le Jour » 
ile « Liberte • kar§ıltklı yard ım 
ındlıımısı yapmık :üzere Fran-
11zlar Jı Sovyetleıin yıpmış olduk
lara görilşmeler esnaeında Sovyet 
Rusyaya borç para verme itinin 
büyük bir rol oynımıı olduğu· 
nu yazmışlardır . 

c İzveatiya » gazeteıi bu du· 
yumun bıştan bııa asılsız oldu· 
ğunu bildirmektedir . 

ltalya - Avusturya 
ve Macaristan arasında 

müzakereler 

Venedik : 6 (A.A) - İtılyan· 
lar - A\·uıturyalılar ve Macarlar 
sabaha kartı ikinci bir görüıme 
daha yıpmıılardır . 

Bu görüşme iki buçuk aaıt 
ıürmüştür . 

Görüımelere yama tekrar bıt· 
laaacıktar . 

6 Mayıs pazartesi gilnÜ akşamından itibaren 
• 

mevsimin en güzel ve en efilenceli filmi 

.- Oöntu tuzağı -. 
Oynayan : 

Hanri Garat 

ilaveten : F oks jurnal 

pek yakında : Boğaziçi şarkısı 
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Bu akşam 

Alsaray sinemasında 
Gene iki filim. Mevsimin en güzel filimlerinden biri daha göeterilmiye 

başlıyor . 

1- incili kadın 
Mümessili : Brigette helm - Jean gaben 

2 - Tehlike adası 3 üncü kısım 
ilaveten : Dünya havadisleri 

ziraat mektebini ve haıarat ınıti· , .. mwnnnuınnmııuıııımııaı~.ııııuııııııaııııııa911111uııımııın11111111 .. 

tülerioi gezmiıtir. Bugün de Va- 1 bu gece nöbetçi ı 
li General Kizım Dirikle birlik- • 5377 

tekö~udefür ~tkik gtdntld 1 &zane r ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~ 
yapmaya gitmiıtir . 11 . i 

B L l J• k 1 k . Kalekapısı cıvarında 1 
ayan ey o ın z mem e etı- 1 M R.f t . . 'd' 

mizde gördüiü yenilikleri hay- ~ • 1 a czanesı ır 
ranlıkla anlatmaktadır . ı-11111111111111111N111aııuuın--.mıımıııııııllllllUllll 

Osmanlıcadan Türkçeye karşılıklar kılavuzu 

-----------------------------------------
letindir - Egemenlik ulusundur -
La souverainte appartient a la na· 
tion . 

2 - Hindistan logilizlerin 
hakimiyeti altındadır - Hindistan 
lngilizl~rin baıathğı ahıodadır -
Les lndes ıe trouvent sous Js domi· 
nation Anglaiaf' • 

Mahkum - Kölemen - (Fr.) 
Asaervi 

Örnek : Mahk6m millet -
KöleD'.\en uluı - l~ation aseervie • 

Mahkumiyet - Kasınlık -
( Fr.) Condamnation 

Mabk6m olmak - Hnknm 
giymek, k11anmak - ( Fr. ) Etre 
coodamae . 

Mebküm etmek - KasAmak 
- (Fr.) Coadamner 

Muhakeme - 1 - Ökem, 2 · 
Duruımı - (Fr.) 1 - Raisonoe 
ment, 2 - Jugemeot 

Muhakeme etmek - 1 · Ôk
lemek, 2 - Duruşmak - ( Fr. ) 
1 · Raisonaer 2 - Juger 

Örnek : 1 - İnsan hiç bir 
fikri muhakeme etmeksizin kabul 
edivermemelidir - İnsan biç bir 
fikri öklemeksizin kabul ediverme· 
melidir . 

2 - Alacağımı vermiyen a· 
damla dün makemede mahkeme 
olduk-Alacağımı vermiyen adamla 
düo hak yerinde duruıtuk • 

Hal - Ben - (Fr.) Grain de 
Hal - Hal ( T. Kö. ] 
Hilen - Şimdilevia 

Hali hazır - Bugünkü ( Şim· 
diki ] bal 

Örnek : Hali hazarda - Şim· 
diki halde, bugünkü halde - Hal 
hazırdı böyle bir ite teıebbüı 
edemem - Şimdiki halde böyle 
bir ite giriıemem . 

Hali medeni - SoyHlhk hali 
Hali nekabıte gelmek - Din· 

cclme 
Hileli nezi - Cıa çekiıme 

Halü vaziyet ( Bak : ıhvalü 
şereit J - İşler, haller 

Hail - Kotarma 
Hali - Eritme - {Fr.) Actioa 

de disıoudre 

Orotk : Şekeri suda hallettim 
- Şekeri suda erittim - J'ai disıou 
le sucre danı l'eau • 

Halletmek - Eritmek -(Fr.) 
R&oudre 

Halletmek - Açmık - (Fr.) 
Deaouer, deviner 

Halletmek - Kotarmak-(Fr.) 
Sohıtionner 

Örnek : Bu iti büyük müşkü· 
!atla halledebildim - Bu iti büyük 
güclüklerle kotarabildim - J'ai pu 
solutionner cette affaire avec beau· 
coup de difficulteı • 

Çarei hali - Çözge - ( Fr. ) 
Solution, arrangemeat, traoıucti
on, accomodement 

Örnek : Ben bugüne kadar bu 
işin çarei hallini bulamadım - Ben 
bugüne kadar bu işin çözgesini bu· 
lamadım - Je n'ai pu trouver au
cuoe solutioo a cette affaire ( prob
leme ) 

Tarzı hail ( sureti tesviye ) -
Anlaşıt - ( Fr. ) Compromis 

Örnek : Tarafeyn bugüne ka
dar hiç bir tarzı hali ( surati tesviye) 
bulamadı - İki taraf bugüne kadar 
hiç bir anlaııt bulamadı - Les deux 
partiee n'ont pu trouver aucun com· 
promie juequ'aujourd'hui • 

·Tahlil - Çöze - (Fr.) Ana
Jyse 

Örnek : Kan tahlili - Kan 
çözesi - Analyee du Hng • 

Tahlili - Çözel - (Fr.) Ana· 
lytiqueJ 

Örnek: Kimyai tahlili ile meş· 
goldür - Çözel kimyıt ile uğraşıyor 
- İl s'soccupe de la chimie aoalyti· 
qu~. 

Tahlil etmek - Çönlemck
(Fr. ) AnaJys~r 

Tıhallül - E'ime - ( }~r. ) ' 

Dissolution 

Örnek : Onun tahallülü pek 
güç oldu - Onun erimesi pek güç 
oldu - Sa dissolution a ete tres dif· 
ficile • 
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le 

Nüahal - Erir - (Fr.) Solub-

Örnek : Suda münhal cisimle 
- Suda erir cisimler. 

Münhal - Açık - (Fr.) Va 
cant 

Münbalit - Açık yerler -
(Fr. ) Les places vacıntes 

Filistin haberleri ı 
- Blrlrıcl~firlilrdcn artan -

zarfmdı uazi satımından nllkül 
eden tıhasa ceza hükiim etmek
ttdir . Arazieini satanlar fiyatla
rın yUkıelmui üzerine satııından 

Mnnhallat - Erirler - (Fr. ) 
Matiereı ıolubles ı 

Ga.yri münhallit - Erimezler 

1 
- (Fr. ) Matieres insolubles 

ceyıyorlardı . Şimdiye ·kadar ve 
rilen cezı miktarı iki milyon Fi
listin lirası tutmuıtur . 

13/r Feylesof 

İnhilal -Dağılım, çözülüm- (Fr. ı 
Decompositioo, desagregatiorı 

Meşhur Arab Feylesofu Emin 
Rıhani Kudüse geldi . Bir kon
ferans verdi . Oradan Elhamme 
kaplıcalarını gitti . Örnek : lnhilali siyasi ve iç· 

timai içinde bulunan memlckf'tler-
Siyasal ve soysal dal!ıhm içinde bu· 
lunan ülkeler - Les paye qui se 
trouvent dans la Mcompoııition po· 
liti<ıue et la desagregation sociale . 

İnhilal - Erime - (Fr.) Ac· 
tion de foadre 

Örnek : Şeker su içinde in· 
hilal eder - Le eucre fond danı 
l'eau . 

İohilil - Açılma - (Fr. ) Va 
cınce 

Kabili iahilil - Erir - (Fr.) 
Soluble 

Örnek : Bikarbonat dö eud 
suda kabili inhilal cieimlerdendir -
Bikarbonat dö aud suda erir cisim· 
lerdendir. 

Gayri kabili inhilal - Erime 
- (Fr.) İa1oluble 

Kaçakçılığa _karşı 

Fransız Mümessili ile Filistin 
hükumeti arasında bududda güm-

1 rük kaçıkçılığına , kaçakcı çete
~ lcre paaaportıuz hududu grçen· 

lere kuşı mOşterek tedabir aha· 
mık üzere bir itilaf yapılmı§tır . 

Rumanyantn kiliseleri 
Rumaoya hükumeti Filistinde 

biri Hayfıda , diğeri Eıkassede 
iki kilise yaptıracaktır . 

llerbert Samollin oğlu 
Filistin hllkômeti , Y ıbudi Ji. 

deri Herbert Simoilio oğlu Mie
ter Edoyini , muhacir dairesine 
memur tayin etti . 

Bindt on! 
Telli Ebip ve Hayfaya spor 

bayramına gelen Yahudilerden 
yetmi§ kiıi avdet etmiştir . Hal· 
buki bu müaaeebetle Filiıtine ge· 

Kadirli asliye mahke
mesinden : 

nacı isminin Şahin olarak de
ğiştirilmesini isteyen, nüfus kütü. 
ğündo Azaplı köyünün 36 numa
ralı hanesinde kayıtlı Osmanca o
ğullarından ölü Bekir ve Ommü
gülsüm oğlu 315 doğumlu Hacının 
bu talebi muhik görüldüğünden 
isminin olveçhile dPğiştirilmesine 
7-4-935 tarihinde mehkem•Jce 
karar verilmiş olmeğla medeni ka
n ununun 26 cı maddesi mucibince 
nldkndaranın bu değişmeye bir 
sene içinde itiraz ~Jebilmelerinl 
teminen keylıyet ilAn olunur.5388 

Seyhan Defterdarlığından 
Vergi borçlarından dolayı ha

zinece tefevviz olunup 29-4-935 
gün mülkiyetlerinin ihalesi mukar
rer emldklere talip zuhur etmedi
ğinden 9-5-935 tarih perşembe 
günü saat 15 de ıhale olunmuk 
üzere on gün uzatılmıştır.Taliplerin 
Milli EmlAk idaresine müracaatları. 

7-10 5385 

}enler binlerce ziyaretçi idi . Ka
lanların ıay111nı Filistin hükumeti 
ve muhacir dairesi bilir ! . 

ltlıaldt ihracat 
18 Şubat 935 gayesine kadar 

bu sene Filistine itholit yekunu 
4,78•859 lira ve ihrac•t 2,804.357 
tirıdır • 



Firtik 4 ( Türk Sözft) 

.--------~---------~-----------------------------------------, 
r Gazetemizin 1 

Çinkografi atölye ve mücellithanesi 

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

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

Adana Borsası Muam~leleri 
PAMUK ve KOZA 

---~-----;--·Kilo fiyatı 

CİNSİ 1 En az En çok 
K. S. K. 

-~-· 

3ü.25 

" 37,2.5 
23 

YAPAGI 
Beyaz 

1 Siyah 

Ç l G 1 T 
Ekspres 

1 
ı-iane 

1,80 

HUBUBAT 

Satılan l\likdar 

Kilo 

.__,_~··---~-ı_e_nt_a_n_e ___ 
1

. _______ 
1 
_______________________ ~ 

Arpa 
Fasulya 

ulaf 
Delice ·------------- -----·-------------Kuı yemi 
Keten tohumu 

~ ..... , ·-
UN 

.... Salih Efendi 
~ ... ~----------------· 

~ ;c " 
~ Düz kırma ,. 

~ u:: Simit ,, 
- c: -

Kadirli asliye mahke
mesinden: 

ilacı isiminin görüşçü olarak 
değiştirilmPsioi isti yen nüfus kü · 
tüğün<le Tutarlı köyünden 40 No.lu 
hanesinde koyıtlı ispir oğulların
dan Ali ve Cennet oğlu 328 do
ğumlu Hacının bu talebi muhik gö
rüldüğünden ismfoin olveçhile ı<le
ği~tirilmcs=ne 7-4- 935 tArihinde 
mahkemece karar verilmiş olJu
ğuodo.n medeni kanununun 26 ıncı 
maddosi mucibince aldkadaranın 
bu değişmeyi bir sene iç-inde itiraz 
edebilmelerini temioen kuyfiyot 
ilAn oJu"nur. 5386 

Kadirli asliye mahke· 
mesinden: 

Hacı isminin.Do~an olarak Je
i~iştirilmesini isteyen nüfus kütü· 
ğünde Azaplı köyünün 42 numı· 

ralı honesin<le kayıtlı Yirik oğul· 
}arından Mehmet ve Ümmügülsüm 
oğlu 298 <loğumlu ilacının bu to.· 
lehi muhik görülmekle ismini ol
veçhiJe değiştirilmesine 7--4-935 
tarihinde mahkemece karar veril
miş olduğundan medeni kanunu
nun 26 Cl maJ,\rısi mucibince ala-
kaJaranın bu değişmeye bir sene 
içinde itiraz e<le.hilmelel'ini teminen 
keyfıyet ilAn olunur.5387 

Seyhan. Tapu müdürlüğünden. 

A 

7 Mayıs 1935~ 

DARA• 
BiRiKTiRE~ 

. RA~T ~ob~ 
o - .. ._ Cumhuriyet ;2• ,__,~------------ Mihmen<ler k ariycsin<len 1smail 

llnkkı oğlu Zeynelin ıncızkOr kari
yede gün doğusu Hafız Mustcıfa 
çiftliği ;gün lıatısı lsmail Hakkı 
llokkı oğlu Nuri poyrazı llacı Mah
mut ,·oreseleri kıblesi yol ile çev
rili 919 metre murabbaındn iki 
fevkani iki tahıani otla ve bir bap 
ahuru nıüştemil çiftlik damı·senet
siz olurek ehaence<ldon intikal et
mek suretilo tnsarruCun<la bulunup 
vorose tarofından tesçilini istemokt•J 

- . \ - - /' --·------------11 
> ... '' 

N~ ~~--=----....;.;...--------1----~--1----------·--~ r-- u- Düz kırma ,, 
Alfa ,. 

Liverpul Telgrafları 
6 I 5 I 1935 

Santim 

- -----------· 
Kambiyo ve Para 

iş Bankasıodao alınmıştır. 
Pene 

5- -Liret 9 ü3 .~ 
l---:'"'.'"'"----:-:-------1---~150 u ---ı-1 97 uayşmark 

-1-~F-'ra::..::n'-k-"F-'r_a_n_sı-z,-, --- 12 06 

Mayıs Vadeli 6 
Temmuz Vadeli 6 

ı-~-~-----ı-..;.__ı 8S Sterlin "lu~ilir,, 608 75 
78 Dolar "'Amerik-..no-,-, --ı 79 50 

---· 88 ~=--..,,.__....,,,..__,....._--:.;~- ---
:Frank "lsviçre,, 

llazır 6 
Hint hazır 5 

1 Nevyoık 11 

Evkaf müdürlüğünden. 
Talip çıkıp da haddi IAyik gö· 

rülmiyen akarlar ile isteklisi çık
m1ynn akarların artırması 4 gün ı 
müddetle uzntılmıştır . 11-5 - 935 
cumartesi ihaleleri yopılacoğındnn 
taliplerin evkaf dairesine mürıı
caatları. 5390 

l'' ~~~--ımll!ll'llllll!lm-----------~ ... ~----..-ı olduğundan bu hususta ildn tnri . B e l e d i y e i 1 a 0 ı a r 1 hinden on gün sonra mahallinde 
tahkikat icra kılınaco~ın<lan çiftlik 

r--------------------------- damında ola.kosı olanlarda ellerin-

kiralık ev 
Kolordu civorınıla BuğJay pa

zarı karşısındaki evimi yazlık İçin 
icara vermek istiyorum . tutmak 
istiyenler gelip boni görsünler. C. 

M Adananın Bucak mevkiinJo Belediye ahında 26 numaralı horhor ve deki resmi vesikalarile Lirlikto ay-
l 30,32,34 numaralı bnkkol ve 36 nuınaralı lokanta ve müşt~mildtı ·ve ni günde mahallinde haıır bulun-

i Kale ~epısında 1/2 benzinci ile 2/4numaralı dükkdnlor ve Kemer allı malıırı ve yuhut hu semt içinde 
U!ovkıınde 188/15 numaralı saııtçı dukktl nı o~~ık artırma ile icara vod- tupu mii<lürlüğiint) müracaat etmc-
lecektir , teri ildn olunur.5389 

Muhasebei hususiyo müdürü 
Kani Akgıirz 

lhule 1 l -5-935 cumartesi günü sont on b"şte Belediye encümeni 
oJasında yapılacaktır. İstekliler her zaman btllediyo hesap işlcrin<le 
şortnnıneyi görebilirler. 

. l 11 r ihale günü teminatlo.rıle birlikto Belediye encümenine gdl · 
md r ıli\n olunur .5351 25- 29-3-7 

Adana: Milli mensucat fabrikası Limited şir-i keti müdürlüğünden: . 

• =--.F~brikamızda son sistem makinalcu ile tcchiz ettiğimiz Boyahane 
~kısmında kosarlı koe.nrsız her nevi iplik ve bezler mükomnıcl bir su-
.. rette ve aı zu edilen renkte boyanmakto olduğu gibi resmi ve hususi 
her daire ve müesseseye, Bekçi, Polis, jandarmn ve mektep talebelE1rİne 
vo bülü holkn yuro.yışh elbiselik kumaşları ha.ıırlllmo.kto. olon fubri· 

• kumız muhterem müşterilerimiz torafınJan voki olacak iplik ve bez r siparişJ~ni arz.u edilen renkte boyornoğı kahtı\ ve taahhüt ederiz. 
YeniJfnbrikemızın 80D sistem ve elektrikle İ§leyen iplik makinalu 

rındo imAl edilen· her numaradaki iplıklerimiz Avrupa iplikleri ayarında 
olıluğu gibi Japon mallarına faik nefasette bulunan C C C şapka mar
kolı kaput bezlerimiz ile yurdumuzun her köşesinde tanınmış Arslan 
markalı knlın kaput bezlçrimiz renkli kumaşlarımız ve yeni çıknn ip · 
likl~rinıiz hokkındeki sözlerimizin doğruluğunu isbnta kMi geleceğini 

hterem halk ve müşterilerimize arı ve talep edilecek niimunolerin 
~~~mnuoiyetle müşttrilerimize yoJlenecağını ilAn ederiz. 5146 

26-2-9-16-23-30-7-14 

inhisarlar tütün fabrikası Müdürlü
ğünden • 

Fabriknmızın amelosine öğleleri 
verilecek yemek tablu mevkii mü
nnknsayo vazedilmiş ve mayısın 
21 ipci salı günü sa ot J 4 <le iha. 
lei katiyesi icra edileceğinden talip 
olanların şeraiti anlamnk iizerc 
fabrike<lnki komisyonu mahsusuna · 

kiralık bina 
Bu ny nihayetinde konturot

lrırı b'tccek ve hükumet konoğınıı 
ooklc<lecek olan muhaselıeı husu
siye vo nafıa dairelerinin 0turduk
lorı köprü başındaki on beş odalı 
büyük binayı kimya verrceğim<lcn 
isteyenler houi görsün . istqnilirso 
alt katı da birlikth kiralanır. 5372 

3-5-7 

Göz doktoru 
Abdullalz 

müracoa\ eylem 1 ~ri.5391 

~------..;..------.-------~~---------------------..... 

Doktor Bahaddin Yengin 
Çocuk hastalıkları mütehassısı 

Yeni istasyon caddesi, Doğruluk fabrikası karşı torafırıda dört yol 
ağzındakı muayenehanesinde. 

Gündüz sabah saat sekize ka<lar 

Ögle saat 12- 1 arasında 

Ücten sonrada her arzu edilen zamands miiracaat eden hastala-
rını kabul ve tedavi eder.5174 19- 30 Telefon numara~ıı 63 

.... _._. ........ --................... ________ ..,.. __ _. _______________ ..,z 

----......-...------..------
Çifçilerimize mOjde 

a~"' Beri J~· 
Sovyot fabrikalarının Son model yaptığı pıı•'o 

. oıo.rı 
J" ~t:ıkıfl ~ 

sistemi orak mukinnlarımız Ilusyado.n gt)l 1
• ıı1tltl', 

kümleri gayet soğl~m çok hafif ve iş.tektir.. ataııık jsters~;ıuo ~~;, 
lla(ıf sağlam işlek hem do ucuz bır mo.kına 0 ~Jı1 111Iığ~ Jii ot8 f 

Sovyot mnkinası al. çünkü Sovyet mnkinaloııının. 8 
; ııer d0 ' 11ıil4t 

M ı I> •• sisteını-; ·· k te f ynca tanınmıştır. oğnzamızl a JCr~uzar d biiYu rP~ 
kinaların yoJek parçaları mevcut olup fintların u t1l 0ğ8''tl 
pılmıştır . . . . 01utlok3 biltlı g 

Çifçilcrimizo ihtiyaçları.·u tç nin etmek 1 ~~0 ıızoıni ıes ~~ 
uğramalarını tavsiy~ eJ.oriz. 'foJiyut hususun 

3 
.1 t19 

r ilmekte Hr . dil lsf11°
1 _.ıı1 

k • a 1 tı O el Otı ı \ Deposu : Adıına<ln Osmnnh [30.n a::ıl ı<o;' 1 

Satış yerleri : Mersinde postane cnJ<lPsinılo 
rozııcı oğlu. 
Ceyhnnd:ı : Cızzn<lc Gnni ticarethnnesin<le 
Tarsusta : Halit Arslan hanında 


