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dan hazırlanan bu piyes bugün ve 
yarm akşam Asri sinemada temsil 

1 edilecek . 
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Mete 
Mıladdan 1 •. .. .. 

l<ın] evve uçuncu asrın 

•tına do· "d' O A d Ytoi gtu ı ı. ı ta sya a 
d. •e çok • h · b" 'h• h. ıataj ıı:ıu ım ır tarı ı a-
Oldu· 

11 
meydana çıkmak üzere 

fu seıiliyordu, 
bGıij:o~an adlı bir kahraman 
iç;b turkleri bir araya getirmek 
ıaı 1,;0•ulınık bilmez bir gayretle 
• Yordu Q . •. 
ıhı. · aun ıstegr, ayrı ayrı 
h • ı&o b' 
ıld '· ır ırkdan oldukları 

e b' b' l'Ürkı . ıt ırleriyle anle§amıyan 
1 erı b · 'llıık it bayrak altında top 

tı. 

"1i!add 
ııı,b. arı 209 yıl önce Teo 
lıua8

1

~1hir oğlu dünyayı gtldi. 
tlln il . ete adı verildi. Bu çocu· 
ı.· lıdar ın k" . -.111 k d ev ııne geçmemesı 

ki d' ? ım ır ... 
lışta üstün gelme marifetleri, id· 
manları yaptırılmakta tereddüt 
gösterilmezdi . 

r 
Bugün 

Kurultay açılıyor 

B11gri11 C. il. partisinin dör
dıincıi bıiyıik Kurultayı Anka 
rada toplanıyor . Yurdumuzun 
bııgıinkıi /lerlcytşlnl lınzırlayan Hedefini vuramıyanlar , Me· 

tenin gözüne giremezlerdi . Yer 
yüzünde en disiplinli ordu han- ' 
gisidir ? Sorumu sorulsa karşılığı 
muhakkak Mete olurdu . 

Bir gün Mete ordusunda ça· 
lışan a~ker !erin kendisine ne de· 
rece bağlı olduklarını anlamak 
istedi . Kendılerinden kuşkulan 
dığı neferlerin sevdikleri kadın 
!ara karşı ni§an almalarını emret 

bıı inklldb parlislnln toplan. 
tısında görıişıilecek İşlerdcrı 
hayırlı sonıırlar :çıkacağına 

ı iıkıışkıır.ı:1z yoktur • 
Bugün Türk/yenin lıep kö

şeslrıde C. H. partisinin lar/fı. 

ti . Bu emri dinlemiyenleri öldür
dü . Orduda demirden bir disip· 
!in yarattı . 

çesi , yaptığı işler anlaştlacak

tır . Bıilıin yıırdıı başlan aşa

ğı l/kilendiren bıı dördıincıi 
bıiyıik Kıırııltay Jıakkrnda ha
zırlanan program :ıç sayfamız 
dadır . 

Recep pek er lı.ııdu~ ~entrikaları fuliyet sahası 
ten~; 

1 
erd yaradılıılı bir Türk 

, 1 ıııu1 °
1

80 Mete etrafına kurul· 
o~· i . o aıı ·ı 1 Çtne d' ag arın ve tuzakların 

Mete şarkta hudud üzerinde 
bulunanların ve ara sıra fesad çı

karanların, zehirli ifritler haline 
gelmesine fırsat vermedi . 

Dün akşam radyoda 
bir konferans verdi ıi'l de0 6 uşıııtdi. Bunların hepsin-

µıı· l\. 1Yrıldı. 
Zarar gelebilecek olan bütün 

unsurları temizledi . Kansu da 
oturan Yüeçileri de garbe sürdü . 
Türk İmparatorluğuna girmiyen 
Kralları ve şehirleri yola getir 
di . Yurdun sınırları Japon deni· 
zinden İtil ( Volga ) yollarına 
Himalayadan Sibirya üstlerine 
kadar genişledi . Bütün buraları 
Türk hayraK-ı altında en verimli 
günlerine ka~uştu . 

1 Cndis· · 
• '!t Öl(lrıı .. 1 ııı ölüme ıürükliyen. 

f ıl ~itetr Un ne demek olduğunu 
ıU1 h~tü0 

1
[. Bütün hile çenberleri, 

1•Qi0 k ıtııe ve fesat unsurları Me· 
İlııunde eakin zekası, ileri görüşü 
lıt t •eııdeiemekten başka bir 

Ankara : 7 (A.A) - 8 Mayıs 
Çarşamba akşamı sut 19,30 da 
Ankara radyo~undıt C. H. parti. 
si dördüncü Kurultayı münase
betile parti genel Katibi Recep 
Peker tarafından dinlemli hir ko 
nuşma yapılacaktır . 

~jt 

J.ı u;ı 

1'Paınadı. Ilı tte 'b' •tııı gı ı asırlardanheri doğ· 
~i İild~,~~ görülmemiş bir gen 
1nl 11 ı ıye ve yok etmiye kal-

d • b' I'k ~u Unc 1• 
1
' ı olmıyan medeni 

1 
bbla, e 1 Türkler de yok değildi. 
·~ı ~0 .~er,ç Metenin kahraman-
~ Unde h·· 1 • ·ı . Unla b· urmet e egı dıler ve 
~ •trd'i ırlikte çalışacaklarına 

ı er 
~ ltte11 • • 
~ llıaQ 

1 
hı askerlik ruhu her 

1ndi•ı·ı'§kın denizlere benzerdi. 
I!~ . e b' l'k . ~ lliııtı ır ı olanları mahır 
l~ttle :k en birinci dileği idi . 
.._) •ıııc ) ~aııı uçan ku§lara , azılı 
1 ~lıı11 •r: ok atmak talimleri 

' •rşııındakilere ilk atı -

Günden güne kuvvetlenen va 
dağların ültünden vadilere doğ
ru inen bir çığ gibi cesamet pey· 
da eden Mete imparatorluğu, Çin 
!ileri daha ilk günde telaşa dü· 
şürmü§tü . Çio impftratorları , 
aımrlarının mı..htdif yerlerine ka
leler , duvarlar yaptırmıştı . Çenk 1 
zamanında bu kale ve duvarlar 
birleştirildi . Meşhur Çin seddi 
meydana geldi . 

Mete, Çinlilerin ne dessas bir 
millet olduğunu biliyordu . Mü

- Gerisi üçılncıi flrilkte -

Dış işleri bakanı 

Daimi konsey toplantı
sında bulunmak için 

Bükreşe gitti. 

Ankara: 7 (A.A) - Dış iş

leri bakanı Dr. T ~vfik Rüşlfi 

Aras Bükreşte. 10 mayısta topla 
nacak olan Balkan anlaşması Dı§ 
işleri bakanlrrı daimi konseyi 
toplantısına iştirak etmek üzere 
bugün Anadolu ekspresiyle İstan
bula hareket elmiş ve istasyonda 
Başbakan ismet İnönü ile bakan· 

• ~-------...,,--_..._ ___ -=_.....,,....,.. ____ , !ar, Riyaseti Cumur Yaverleri, 

it ı d f b 1 k 1 ,, Büyük ve Orta elçiler tarahııdan 
J~ Q ya a se er er i mı • uğu~;~*~:t;~k Rüstü Aras hare-

\("M. kelinden önce Başbakan İsmet 
"l,llskerİ fırka ile kara gömlek-' 1nönünü ziyaret etmiş ve bila· l ı hare her ikisi birden Çankaya 

l er Silah altına çağrıldılar köşkünde Atatürk tarafından ka· 
Q,. ı bul edilmişler ve Dış işleri baka· 

'C fi · me ' _.. - - - nımız Reisicumura veda etmiştir. 

l)ı Qreket Habeşistana silah getiril-
~:8ille engel olmak için yapılıyor 

~. ııı, . 7 
11, Oliııj · (A.A) - «Royter• 
~ .1 fıu1Q t liab•ıistıın için 1913 
~ı:'dtıı ik~llıarnen ve Faşist mil
\ılj~ 1

bd111 \~'.tlca ile Eritre yerli 
llıt•iııi 1 fırkanın seferber 

ı ~oıq 'llltetmi~tir . 
~, •:7(A 

ıt ~· ~liQj I{, ·Aı - " Havas,, 
llııt 0ıli f' . ven, Palermo, Kuaeo 
~tL~e •it '§ıstJerini seferber yap-

qıa ı •y h' lt11 edi\ . ızmettcn sonra 
•iır:ış olaıı 1913 sınıfını 

l~l •lada ı§tır . 
ı l . 1 •ıoıfııı f . . 
'kliı 9t;ı . in se er berlıgıle 
\ °ltfer ••ııırı 1914 siyah göm· 
~kt trber h aııaın ild ilk fırka-

Aİ<lır . ale gelmiş bulun 
l Usa~ı· 'n ., ıo· b 1ı ı.,' hp1 ı 1 11 tedbirleri Habe· 

~I '1 ıb an ·ı-h 1ı1~ .tt 8 f sı a ıevkiy•tına 
it l!tih e etberliğiue cevab 

t a, ı. •l etm· . 
t '"et ı~tır . 
•r, llıllnt . . 
~ Yııı d •Zım hır şekıl· 

ı,kıı Oıqa • ; •Celıtir . 
~ı •t . (AA) 
A~' ha olduğu · .. - hangi f•b· 
"l~•b tı Av 1 Yıcıı anlaşılmı§ 
~ kiy •b,h rup, C.brikalarının 
~lQ~lınd1 ~k miktarda silah 
1 iti~ eıİQiıı Ulurııoaları Habeş 

&1, eı .... •eferb,rlık tedbirle· 
"••s· 1 ve Habeş İmpa 

ete: 

ratorunun son zamanlarda söyle· 
mi~ olduğu nutku İtalyanın şar. 
ki Afrikadaki müstemlekelerinin 
emniyetini ziman altına almak 
için bazı ihtiyati tedbirler ittiha
zını zaruı i kılmıştır . 

Bu sebehten dolayı Duce Sa· 
haucie de Cagliali fırkasile ıiyah 

gömlekli teburları da seferber 
edilmiştir · 

Ana v•tanın diğer cüzüt•mla 
rında harlı aleyhinde bulundur 
mak maksadile yalnız altı ay as 
kerlik yapını§ olan 1912 esnan er 
babı da silah altına çağırılmıı · 
tir · 

Bu tedbir dolayisile 1913 es
nan erbabile 1911 ve 1914 esnan 
erbabı tamamen silah altına alın 
mış bulunmaktadır . 

Eıitrede Ali Komiser ikinci 
yerli fırkayı ıeferber etmiştir . 

Halıhazırda ikinci Sabıubia 
ismini alacak olan yeni bir fırka· 
nın teşkiline ve siyah gömlekli 
ler taburlaıı vücude gdirilmesi
ne tevessül edilmiştir . 

Bütün bu icraat mutlak bir 
intizam ve ittirat içinde cereyan 
etmektedır . 

biiyük 

İzmirde 
----

Kurultay günü için me
rasim yapılacak 

İzmir : 7 (A .A) - C. H. par 
ti,inin büyük kurultayının top 
lanma günü olan 9 mayısda vila 
yetin her yerinde büyük ıenlikler 
yapılacPktır . Türk varlığını, Türk 
tarihini en karanlık çağında kur· 
taran Atalürk partisine halk o 
gün bağlılığını gösterecektir . 

Vilayetin 24 köyünde Atatürk, 
Mehmetcik ve denim için dikilen 
anıtlar açılacaktır . Bu anıtlar 3 
metre yükıekliği arasındadır . 
O gün verilecek söylevlerde köy 
lünün devıime~karşı gönüllerinde 
C'Oşan duyguları 1 yaşatılacaktır. 

Ayrıca 57 kadar köyde spor 
alanları ve gençlik kurumları da 
açılacaktır . 62 köye elektrikle 
ve akümlatörle çalışma radyoları 

ısmarlanmıştır . 

Şebin Karahisarda 
yapılan ihracat 

Ş. Karahisar : 7 (A.A) 
Mart , Nıean aylar içinde yabancı 
memleketlere 450 sandık yemur
ta , 600 kilo balmumu yollanmış 
lir . 

Karsdaki yer deprenmesi Atatürk 

Felaket yerine giden sağlık kolu 
ölenlerle yaralıları tesbit etti •• 

Hitleri bir tel yazısiyle 
kutladı .. 

Ankara: 7 (A A) - Alman 
Ulusal bayramı münaeebetiyle 
Reiaicumur Atatiirkle Alman 
Devlet Reisi Hltler arasında 
aşığıdaki telgraflar gönderilmiştir! Kagızman ve çevresindeki felaketin 

de çok büyük olduğu görüldü .. Alman Ulusal bayramı müna· 
sebetiyle ekselansınıza en hissi teb

riklerimle ' beraber özel dönen
ciniz ve asil Alm•n Ulusunun 
gençliği hakkında beılediğim 
samimi dileklerimi sunarım. 

Ankara: 7 ( A.A ) - Karsa 
elli kilometre uzaklıkta Digor 
nahiyesiyle çevresinde :lYID birin· 
de başlıyan ve aralıklı olarak dört 
gün süren yer deprenmesi gayip 
ve zararları tcsbit edilmiştir. 

Felaket yerine giderek bütün 
köyleri baştan aşağı dolaşan s•ğ
lık kolu dün Karsdan dönmüş ve 
gördüklerine ve yaptıklarına dair 
olan raporunu vermiştir. 

Rapora göre deprenme Digor 
nahiyesiyle nahiyenin 3 köyüııde 
insanca ve malca zarar vermiştir. 
Bu köylerdeki 990 evdan 630 u 
tamamen yıkılmış ve geriye ka· 
!anları da oturulmaz bir hale gel· 
mi~tir. 

Ölenlerin ~ayısı 73, yaralıla 
rın sayısısı da 120 dir. 

Ölen hayvanların sııyısı da 
912 ye dolmaktadır. 

Deprenmenin güneşli ve ılık 
bir havada gündüz öğle üzeri b11ş· 
laması iyi havada oasığlanarak 
köylülerin tarlada çift sürmesi 
ve geri kalanların da hnman yer. 
!erinde güneşlenmekte buluııması 
deprenmenin bu kadar geniş bir 
çevreyi kaplamasına rağmen .İıı 
sar.ca gayıbın az olmasına yardım 
etmi§tir. 

İlk deprenme olur olmaz köy 
bekcileri de havaya ateş etmişler 
ve evl~rde oturan halk da silah 
sesler\ üzerine dışarıya fırlıyarak 
kaçabilmişlerdir. 

Büyük bir köy olan Babçevan 
da düğün eğlencesi olduğundan 
buradaki gayiplerin çoğu kadın ve 
çocuklardır. 

Deprenme, uzun bir vadi için· 
de bulun•n köylerde daba çok 

- Gerisi ıiçıincıi firilkte -

Kamil Atatürk 
Alının halkının Uln11l hay· 

ramı münasebetiyle göndermi~ 
• olduğunuz kalbi tebriklerden do· 

layı zatı devletlerine samimi te
şekkürlerimi ıunarım. 

Adolf Hitıer 

Şükrü kaya 
Garb vilayetlerimizde 

bir seyahate çıktı 

Ankara : 7 (A.A) - İç itleri 
bakanı Şükrü Kaya bir tefti§ se. 
yahatı yapmak üzere bugünkü 
öğle trenile İspart•ya gitmi~tir • 

C. H. partisi nasıl doğdu ? 
İzmirli yurddaşlar 
Ordumuza tayyare 
alınması için yardım 

ediyorlar 

Kara günlerin korkunç zorluklarını yene
rek yenı devletimizi kuran bu ana ~urum, 

: bir sıra inkılaplarla ulusumuzu yükseltiyor 

İzmir : 7 (A.A) - İlbay Ge· 
ner•I Kazım Dirikten bir çok 
köyleri İzmir köyleri tayyareıi· 
nin ne vakıt alınabileceğini sor· 
mu§lar ve köy hüdcelerindeki ba 
yır kurumlarına yardım flılın· 
dan her köy için yirmi§er lira ve 
rilmek ıuretile iki yılda verile· 
cek otuzbin lira ile İzmir köylll
sü tayyaresini almak istedikleri
ni bildirmişlerdir . 

-3-
Yazan : Ömer Kemal Ağar 

-"Bu milletin siyasi fırka· 
!ardan çok canı yanmııtır . Şunu 
arzedeyim ki , ba~ka memleket
lerde fırk•lar behemhal iktisadi 
maksatlar üzerine teesüss etmiş ve ı 
etmekt€'dir . Çünkü o memleket· 
lPrde muhtelif sınıfla.r vardır · 

1 
Bir sınıfın menfaatini mubıfaza 
için teşekkül eden siyasi bir fırka- 1 
ya mukabil diğer sınıfın menfa- 1 
atını muhafaza makaadile başka 
bir fırka teşekkül eder . Bu pek 
tabiidir . 

Güya bizim memleketimiz 
de de ayrı ~yrı sınıflar varmış gi· 
bi teessüs eden fırkalar yüzünden 
şahit oldniumuz neticeler ma 
lümdur • Halbuki Halk Fırkası 
dedi~imiz zaman , bunun içinde 
Lir kıAım değil , bütün millet 
dahildir . 

....• Binaenaleyh muhte
lif moslekler erbabının menfaat· 
!arı yekdiğerile imtizaç halinde 
olduğundan onları sınıflara ayır 

mak imkiinr yoktur . Ve umumi 
heyetile hep bıılktan ibarettir . 

Halk, Fırkası halkımızıı siyasi 
terbiye vermek için mektep ola
caktır .,, 

At•türk bu seyahatın sonun
da intihap beyannamesini hazırla
dı . Dokuz umde halinde takip 
edecrii yolu tespit etti ve yurd · 
da~lara bildirdi . 

Bu umdeler C. H. partisinin 
esasını te§kil eden temellıırdi: 

"Hakimiyet milletindir .,, 

"Türkiye Büyük Millet Mec
lisinden başka hiç bir makam, 
milli mukadderata hakim olamaz,, 
"Biitün kanunların tanziminde, 
her nevi teşkilatta , idarenin a
lelumum teferruatında, umumi 

kimiyet esasları dahilinde hare· 
ket olunacaktır . 

"Saltanatın ilgası hakkındaki 
karar değiımez düsturumuzdur.,, 

Bu eıaılar dairesinde intihabat 
yenilendi . 

24 Temmuz 923 de de Lozan· 
da sulh muahedesi imzalandı · 
Türk ulusunun ber türlü kayıt· 
lardan uzak bir istiklale sahip ol· 
duğu taııJik olundu . 

İkinci Büyük Millet Meclisi 
23 Ağustosta Lozan sulh mua
hedesini ta~dik ve kabul etti . 

Teırinievvelin 13 ünde Anka
ra resmen hükumet merkezi ola. 

rak kabul rdildi. 
29 Te~rinievvP!de de Cumhu 

riyet ilan olundu . 
Atatürk ittifakla Cumhur 

başkanlığına seçildi . 
Atatürk , yarın yapacaiı bü. 

yük değişikliği başarmak için 
bir düıünüş etrafında toplanmış 
olanların bir araya gelmelerini 
temin etmeğe çalışıyor ve bunun 

- Gerisi ildncl flrtikde -

Ordusunu ve h•va ordusunu 
nımuıu gibi seven ve koruyan 
köylümüzün büyük orduya ya· 
pııcakları bu armağan sevinçle 
kaışılanmı§tır . 

lzmirlilar çam orman
larını kurtardılar 
İzmir : 7 (A.A) - ıon aylar· 

da çam ormanlarında görüleıı tır· 
tıllar için köylünüD topluca ve 
mece ile açtığı savaşta 127,8·17 
kilo tırtıl toplanmış ve ormanlar 
tırtıl derdinden ;kurtarılmı§tır . 

Gelecek yıl bu sava§ daha ge 
niı olarak tekrarlanıcaktır • 

Muğla ormanlarında 

yangın çıktı 
Muğla : 7 (A.A) - Mandira 

dağının Bozucu köyünDn oluk 
yaylurndaki ormanlarda yanğın 
çıkmıştır . 

Yangının söndürlllmeıi için 
sıkı tedbirler alınmıştır . 

------------------------------,~---------------------
Mete 

Bu akşam saat 8,30 da 

Asri sinemada temsil edilecektir. 

Biletlerinizi Önceden alınız ! 
Bugün va yarın saat on dörtten itibaren 

Asri sinema gişesinden biletlerinizi daha ev
vel alabilirsiniz . 

Acele etmezseniz bu büyük Türk 
piyesini göremezsiniz! •• 

.... ıyes m;iSri sinemada 



}trtllr 2 Ttlrlr Söztl 

Muallimlerimiz arasında ş e h i r D u y u k 1 a r 1 
ers yılı baş~ndan şimdiye kadar ------------·----ıııİııııll.-ll--------
apdan konuşmalar,konfeı anslar, Kurul_tay açılı~ken 1 Mekteplerde 1 Kızılay başkarıı 
münakaşalı oÜmune dersleri BugUn şehrımizde yapı- I BugUn konferanslar \ C. H. partisi genel katipli· 

lçeriaine büneraislerio de gire- 1 
hildili mu,.lılwhk, b~th ba~ına ~ir 
hberdır; bilm•·k, öğretmeeıoı bıl
mek, kendiaıni aevdırmek V• eay· 
ilarmak itidir . Her bılen muallım 
olamu, öğretmesini de bilmek lA· 

zam. 
Bilmek ve a.ıretmesini bilmek 

de yetmes, muallim denen adamın 
kendialDİ aev4irmeıi ve ıaydırmnsı, 
halkm güvenini kazanmış olmaaı 
gerektir. Demek ki tHm bir mual
lim bılecftk, öğretmesini bilecek , 
talebeıinin ve balkın göveninı ka· 
UDIDlf olacak. 

lıte bu sebeplerden dolayı öğ· 
retmek okul&11nıla olıun , ondan 
IODraki hıyı.tta olıun her mual
limin, bu üç kıymetin bir kesimde 
hilyimeaine, ar&tmlmaaına dikkat 
eüiler. öğretmenler araaında za
-.n uman yapılan konuımalar , 
koDferanılır, verilen nümune ders
leri de bunu temine yardım eder. 
Bİi bu bakıma göre,bitirmekte oldu
ıa-111 derı yılanda yapılanları 
kaaaca gözden geçirmek iıtıyoruz: 

Mesktebio açaldılı ilk balatalar 
~iade kühür direktorumusuo ba.ı
bnlılı altında iki kerre toplantı 
7apıldı. Terbiye, tedriı ve inzıbat 
itlerinden geçen yıllar tatbık edilen 
unllerin verimi münakaıa edildi. 
Ba yıl gidülecek yolun ana hat. 
ları çiıildı. Kültür dırektorunun , 
t.pekterlerin ve bir çok öğretmen
lerin aöae karııtığı , düıüuce ve 
leortlbel .. rinı çarpııtırdığı bu top· 

rdan pek Lüytik l11ydalar 
edild•ğln .. tlpb" yok. Horada 

yılnıs şunu eöyl .. mek ieter!z ki 
bu ıekı dft topl ntınm verııni, o 
toplantının mflvsııuna dair okuna-

cek bir kaç kitabın veriminden da
ha çok olur. 

Ondan sonra , muı;llimlerimiz , 
doktor K,,t ıf Ômerin göz hutıtalık
ları ve trahom htıkkında verdıği 

bir seri konferanılara dev11m etti
ler. 

Son aylar içinde de biri Çınarh 
muallimlerinden Necmi, öbürü Kur· 
tuluş muallimlerinden Nedım tara
fından münakaşalı ıki nümune der
si verildi . lspı>kterlerioıızin idare 
ettiğı ve yttlnız muallimlerimizin 
değıl. yarın muallim olacak arka 
daşlarımızm da bulunduğu bu ders. 
]erin h~le pek faydalı olduğunu 

ıöylemek isterim . 
Son olarak yine muallim arka

daşlarımızdan Sedat, yazı tedrisı
tımızda görülen hatalar, güdülmesi 
14zımgelen yol hakkında misaller 
ve nümuneler göstererek bir kon
ferans verdiler . 

Her günkü yorgunluğumuzun 

oğultusu arasınJa biıtün muallim 
lerimizin elbirliği ile yapılan bu 
işler belki çok dPğil amma , azdır 
da diyemıy( ce~iz . Kendimizi yetiş· 
tirmek yolunda attıA'tmız her adım, 
bizim için büyük bir kazançtır. Mu· 
allimlerimız arasında yalnız toplu 
çalıımanın hir yıllık bilAnçosunu 
kısaca göııermek için söyledikle · 
rimizi töylece bitirmek iateriz : ln
kılAp zamanında mullllimlik yap 
mıık. çok terefJi, bununla beraber 
çok yorucu bir i~ .. Fakat Atatürkün 
• mılleti kurtaranlar, yalııız ve an- ı 
cak muallimlerdir • sözü bize bü 
tlln yore, unluğomuıu unutturuyor. 
Gönüllerimiz, yaptığımız büyük iş 

lerin ıevincile dolu 1 • 
z. Ortac 

Ce H. partisi nasıl doğdu? 

- Birinci firllkden arlan_ 

lcla de H. partlıinin nizamna· 
baıırlamakla uğraııyor· 

nizamname 11 Kanunu 
ewyel 1923 de kati tt"klini alarak 
lmbul rdildı • Da yeni aizamna 
aeDin ikirıcı maddesinde : 

9 l l' De evvel meydana çıkmııta . 
Böt&n Anadolu ve Rumr lıye ı•· 
mil olmak üıere ılk umumi kon· 
gremiz Sıvaıta akdediJmitti . 

" . SiHı umumi koogreaiode 
müzakere mevzuu ayni uaslar 
olmuınur. Bu euılar tevriban ve 
bOıüo memlekete teımilen kabul 
olunmuıtur . 

lacak işlerin proğramı verilecek . ğini kutladı 

1 - Bugün Halk partuı ve 
ocakları ile Halkevi ve bütün reı 
mi , busuıi milu1eıeleria , kurum· 
ların evleri ve bankalar gündüz 
bayraklarla ve gece ıııklarla do
naoacıktır . 

2 - s .. t ( 14,45 ) te paıti 
ocıkhları , Halkevliler ile bil.Da 
kurumlar ve Halle , Halkevi bah
çesinde toplanacaktır . 

3 - Saat ( 15) te Ankara , 
lstaabul radyosunun vereccti ku 
rultayıo ilk açılıt nutku dinlene· 
cektir. 

4 - Açılıı autku dinlendik· 
ten sonra Halkevi bındoıunua 

ittirakile iıtiklil marıımızla me
rHime baılaaacakhr . 

5 - istiklal marıından ıonra 
Halkni üyeleıi tarafından Cum· 
huriyet Helk paı tisinin tarihçesi, 
çalıtmHı we inkılip hareketleri 
Dzerine nutuklu aa,leaecektir. 

6 - Saat (19,30) da gündüz 
ibtif altnın devamı olarak Halkevi 
bahçuinde ve salonuda toplanı· 
lacık ve amaca uygan nutuklar 
ve konuşmalar yapıldıktan son 
ra ıpor kurumları ve halk ile 
birlikte Fener ılayına hrılana· 
caktır. 

7 - Fener atayı : Hükumet 
konağı , Belediye , hona , kuru 
köprü , Asri Sinema , askeri fır· 
kası ve kız Lisesi önlindeo geçe· 
rek tekrar Halkeviade soa bula 
caktır . 

. 8 - Bu ge•:e ıa11t ( 20,30) 
da Balkevi temııl kolu tar.fın· 
dan Asri Sintmada ( Mete ) pi· 
yesi temıil tdilecektir • 

9 - Bu proiram davetiye 1e 
rindedir . 

Milıi mücadele 

Kahramanlığı fılme alındı. 
Ordu akAd"misi fılim memurla

rmdan üç kişinın Mılli mücadelede 
Adananın muhtelif cıhetlerin4e ya· 

pılan kahramanlıklarını filme almak 
fız .. re ıehrımııe grldiklerini yaz 

1 

mııtık . 
·Bu h ... y,,t dün idare müdürümüz 

sanntkAr Coşkun Güven ile birlikte 
teıkil edilen grubun yaptıkları ve 
o günleri yaşatan kahramanlıkları 
filme almışlardır . 

Bugün ilk Ye orta okulI.rda 
Cumhuriyet Halk partisinin ta· 

'ı Cumlıurlget halk partisi ge-

1 

rıel kô.tipliğlne 

ribçeai , bııardığı i§ler bakkında 
ilk dente muallimler tnafından 
ltoDferanılar. verilecek tir . 

DUkkAnlar tamir 
ediliyor 

Yeni otel ile saat kulesi arası 1 
ve kunduracılar arastası içinde bu· 1 

lunan dükkinlınn llzerine korku
luk ve ön tar11Uanna da serpme 
sıvalar yapılmaıı hakkında Bele-

diye encümeniniııı karar verdiği ve 
bu kararan dtikkin sahiplerine ve 
içerilerinde oturanlara tebliğ tdil· 
diği yuılmııtı . 

V nilen sıttn 1 Haziranda bite· 
ceğinden §imdiden bu itin y•pıl· 
masına batlınmı§tar . 

turfanda sebzeler 

Şehrimize bahçelerden her 
gün ıabablan çok miktarda seh· 

ze getirilmekte ve bunlardan bir 
kısmı komıu vilayetlere gönde
rilmektedir . 

Kilo itibarile kabık 5 - 7,5, 
semiz otu 10, bezelya 7,5 - 15, 
patates 6 - 8 , bakla 2,5 - 5, 
hıyar daneai 2,5 , enginar 3 - 5 
marul 2,5 kuruıtur . 

Çoban Mehmet ve 
BUyUk Mustafa 

Toros ıpor kul8bllm6z tara · 
fından davet edilen Tlrkiyemİ· 

zio değerli baş pehlivanı Çoban 
Mebmetle Büyük Muıhfı dün 
ak§amki trrnle İıtanbuldın ıeb· 

ıimize gelmiıler ve durakta spor
cu arkadaşlara; tarafından karıı· 

lanmıılardır • 

DUnkU sıcakhk 
derecesi 

Düo ıehrimizde ııcaklık dere · 
ceai sabahleyin 16lgede 11 , ya· 

biı 19 ve öile vıktı yabis 19 Vl'! 

azımi 26,5 derece idi . 

Fahri Uğurlu 

C. H. partiıi ıenel toplantı 
aında ltuluamak tlzere Ankaraya 

Ankara 

Cumhuri1et Halk partisi ku· 
rultayıom pek değerli yilce top· 
lanbeını candan seviaç duyıu
larile kutlularken kurumumuzun 
benim ile birlikte ıoasuz saygı 

ye ıevgi hailannı partimiıi ku 
ran Ulu ôaderimiz Atatürke ve 
yüce katanıza ulııtırmm. 

Seybıa Kızılay baıkanı 
diı hekimi 

Rifat Akyüz 

Garson Mustafa 

On sene ağır hapis ceza
sına mahkfim oldu. 

- • '91 

Genel ev kadınlarından dostu 
Hamideyi ustura ile boğazından 
kesip öldürmekten suçlu ve mev
kuf garson Mostafanıo duruşmasına 
dün öğleden öoce Ağırceza mah
kemesinde devıtm olunmuştur. 

MüJafa11 oahidi olarak ikinci defa 
dinlenen Ekrem,badise günü bak
ka I dükkanında otururken bir gü
rültü işittiğini vı Hamidenin otur
duğu evin önüne gidince kadının 
balkondan aoağıda durmaktı olan 
gar1on Muıtafaya ıöğüp ıaymakta 
olduğunu işittiğini söyledi. 

Baıkanın sorgusuna suçlu ile 
vekili Avukat Muharrem hiç bir 
diyecekleri olmadığını ıöylediler. 

Mahkeme heyeti bir müddet mü· 
zallereye geçmiş ve tekrar yerle
rine döndükten soora suçlu hak · 
kındaki kararı anlatmıştır. 

Bu karara göre Hamidenin suç
luya ıöğüp sayması ve bu adamı 
evine kabul etmemesi ve kadının 
çocuğu bulunan Feribanın halen 
suçlunun kardaşının yanında bu· 
lunması suçun hafifletmesini göz 
önünde tutarak on sene ağır bapee 
mahkftm edilmiştir . 

Fazla içmiş 

Döşeme maballuinde oturan 
Ahmet oğlu Mustafa adında biriıi 
rezalet çıkaracak deı ecede ıarhoı 
olup kendiıioi karakola götürmek 
iıtiyen memurlara da hakarette 
bulunduğundan hakkın.da kanuni 
takibat yapılmııtır. 

Dil kılaousa 
VE 

Kurum gazetesi - • • iÇ 
Kurum razetellDID 'tlf 

.. k. b" s•u ıııDdı, gDa oace ı w ı • 

dili çalışmaları üıtüPe bır 
me bildiriği vardı. idi' 

Şimdi gazetelerde yayı 
baaOD 

olan kılavuzdan sonra uuJ 
ıilmiıi de yapılacağı•• g11//1 
la uğraştıklarını ve kıl•' oıd'-. 
zaman basılaacağını ••~uy ~ 

Bunun bir yerine ıhtiP 
miıtik: • bit tl'ı 

(Kılavuzd•ki sö~le.rıa d..Hr.J'tllL.i 
mı daha kat'i deiıldır!tti~ 
ibtimali vudır) demek 1 

,,.. 

k k ...... c. 
Not etmr. te ı i 

hunun zihin bulan~ı~aı::d•_ ~ 
idi. Bu ihtimal gözo• IW:".a 
larakdır ki uzm•011'~-•et-,, d • X-i 1uP - _,.t,.o 
verec~ğine ıBz ver 1e ,p.,,.,-
ne timdiden dedtkodll f 
tan çekinmiştik. • 1 .. ,., 

Değiımesi ibtiaııli 0 
••""" 

ler de onların arasınd• 0~ 
Bunlar şimdiye ~e~ ~ 

Fr.nıızcı diye bildıği ) ~ 
1 jte .... 

tör, dairedevr, b• • 1 .,,,, 

ıöderdir· lfj _., 
Daha ilk parçal•'~.- "-.. 

. ··rc1ak..- IJI' 
benzer ıözlerı go tat"-"~ 
ve hatta tefrikaya bat. ..,,.......,. 
lara buradaki ıöıl~rı~.ı" 
kat'i gibi kullanılabile k. ~ 
lemeyi gerekli bulaıoıtu .. Jttll 

. ·o ıı•-..... 
kü bunları hepsını i bil ,.-~ 
dutunu uzmanlar. İ,iıditL ~ 
eeler bile hepiaılziO ;itJl'_.tı.l' 
laadığı t&rkçeleşmit koll ....... ,_,.J 
dulrnndan baaları _.a 

".. b" ...... 
devam etmekte ır ,_, 
miıtik. _.,. 

KılHuz~bitdkte~ ~ 
ıeyilleri de çıkarta kil• .. . :.lı 
yazmak ve kitap t«' 

1 
,lf"":.~_1 ; 

madan Boce ıon 161 
.... ~ ~ 

hakkımızı mu~~ ld ~ 
Ancak tekrar ~ 1' 

di neırine devalD , .. a ~1" 
vuzdan hiç kork~ ıd• ,d~ 
doinıdur diJ• iatif ,kell ~ .. 

Ve bir y•si ya~ fıldl""'" ~ 
Fariıc•, Frenkçe '0rırkf' 
ıez lclawuzda 011°

0 ıtJ'Oıdl' • 
lığını aramak borcu 11f~9' 
ride daha iyi baık~ e f,,Jtf 
ıılık buluaH da yerı~Iİ~ 
mıt ve bir ueeniye fi - .J. 
yız· ~ı 

ÇOnkD aı diliaılsl 1 ,..~ 
için bundan batk• 1,.

0

ıır • 1 

- .. art ,...~hiW • , Dil her gila mu 1.,..,-;-..ı 
sizler yapmakla 1rı de'l~.,.a.'!llı.I 

Ba, eski tarı•• • ' " ...,
. koJ• .ı... r .. 

öace ıııeteııae .. ._ eli...-........ -
· Tur .. 

nunla ıDpbeııı kO'•" 
dım etmek,stireo 

0
, • 

gez çatııımıı ol0? çeldt'' 
Aacak biriocı a .~ 

11Hallr Fırlse11 nuar1Dda halk 1 

....... a ; her banıi bir ıınıfa 
,_.basar delildir • Hiç bir imti 
;ıaa iddaııada balunm•yan ve u 
_.iyede kanon nazarında mut 
1111 ltlr m6ıavatt kabul eden fert
W •ıktaDdır. Halkçılar hiç bir 
.ale, ldç bir nıf, biç bir cemaat 

" Gerçi 1 o zaman kullandıtı
mız unvan ile bugOokG unvan ara 
aıada fark vardır fakat t"ıkillt 
esaı itibariyle mahfuz kalmııbr . 
Ve buıGn ıiyaıi Fırka balinda 
trcellı rdeo meYcudiyete mebde' 
t~ıkil etmiftir . BilhHea memle· 

Heye& azası hu günlerde Maroı 
ve Gazıantebe giderek fılim ahı

caklarwr. 

ıitmiı olan Yillyet idare hryeti 
ba,kanı Bıhkesir 11ylavı Ôrıe 
Evrea ıehrimize d&ntlnciye kıdar 
keadisine idare heyeti üyelerin

den F alari Uğurlu Yekllet ede· 
cektir . 

~-Paranı !-....-ıi!! 

1 
Boş yere h~rcama ve har· 
cıyacaksan yerli mah al 1 

yeni dil kdavosu~~I • ,,, ~ 
aını kazandık. • Şi 1,ı,c• ~r
maktan da yı•• olae',.. 

Yumurta , silt , yoğurt 
fiyatları llir fert içia imtiyaz kabul 

~tm4tzıler,, dealyordo · 
Balk F1ıkaaa , millt bıkimiye
tatbibtta t•m olank tecelli-

ket Ye millete umumi gıye ki umu 
mt ırlimet ye refıbı temiaden Yumurtanın altı tJneıi beı, ıü· 

• dotna p.i •• çok ileri bir 
• olmak ll&ere Fırka btlcilitı
k&,lere ~adar t•ımil edilmiı 

• biti• deYlet ıiyas,.füıe köylll 
.... ve klJ Fırka konırelerlain 
ie••l lutolmoı olmamdır • 

Balk Fııka11 karJıldaktan bi· 
,.. IODn kendi aeri olan Ye ilk 
lnartalllf mlcadela1İa6 abldıtı 
tlDd••beri hedef olarak ta•ıdıit 
•• Cambariyet ., adıaı keDdi ba. 
pna ko,ank ., CumhDriJet Halle 
fırb11 ,, olda • 

C. H. partilİnın ik~nci kongre· 
.ı tS-23 Tetrlnievvel 1927 de 
topla8dı • Atatürk altı lfl• devam 
ıdtD bir nutuk ( •) ıl,ledi • 

Atatürk kongrenin açılııında: 
" Cumburiyat Balk F1rlra11eıa 

yek ko•ırraini aç.yorum . Fır 
ilalP' pçea lzbrap ıeneleri için · 

•Uletimizia bayata ve ıerefi 
ip• ıl'terdlli yükak azim ve t 
lradıal• galm•ili olarek bunda• 

ibarettir . aelı, mahiyeti detiı· dün kiloıu 10 ve yoturdun beı 
mekıidn takip olunmuıtur . Bina koruıtar • 
enaleyh diyebiliriz ki , bugOn kil -------------
tadile mlftebir oldutum bfyDk altıccı maddcıiode t11rib eyle-
koogremiz Siveı koarreeindea miıttr . 
80Dra teıl&ilitımızın ikinci büyOk ikinci bOyük koııgreuia yaıı · 
kunrrc1i oluyor . " yan eserlerioden birbi d.: Ata-

Bu ikinc! kooıre de Fırka tGrlıün ıöylediği eşıiz autulıtur . 
esHleranı teıkil edan ana prea - Banu her Tilrkün 6j"r~nınui bir 
aipler daba açık olarak anlaııl· vatan borcudur . 
mııtır. Birinci maddede Cumbu Nutkunun ıonlarıoa doiıo 
riyetcilik , balkçıhk , milliyetçi · Tlrk geacliiiıte bitap ediyor Ye 
lik , teabit olunmuıtur . ÜçGntü diyor ki : 
maddede din ile dewtet iılerinln « Birinci v.zif ~o Türk İ•lik-
ayr~lmaeı , döıdüncO maddede ll!ini , Türle CumburiJrlİni il l t 
halkçılak , beıinci madde de İle bet muhafaza ve mödaf ..a ı tmek · 
dil , duyıu ve fikir birliiine da· tir · 
J•nao vatan laılılc ruhunun teme Mevcudiyetinin ye iı&ik!~lioin 
lini Türk dili ile Tftrk kültDrfl yerine temeli budur • Bu l em· I 
nOa teıkil edeceii e1a1lar •alaııl-1 ıenia tn kıymetli hazineodir . İı 
mııtır . 1 tikbalde dabi , •~oi , . ~u bni . 

Bu b&ylk konııe 
1 

Camburi · ned~n mahrum etmek ıMtıy~cek da-
J•t Halk F11ka11nı kana BllyBlc bili ve harici bedhahların olacak 

Atatürkl daimi umumi reiı ola • tır · 
rak eeçmittlr • V • baaa partiaS. - Soauvar-

Adliye baş mnfettişi 

Adliye baı müfettiılerinden Ttt
IAt ıehrimizden ayrılmıştır. 

Doğum 

Cınarh okuları okotanlarıodan 

Vebbi Şahinin bir oğlu ve lcarde~i 
Remzi Kılıç Yaldırın aa bir kız 
çocoj'u dOnJ•ya gelmi§tir . Ana 
ve babalarını kullarız • 

Sıhhat memurluğu 

Sıtma mücad~leıi Sıhhat me

murluğuna Bursa Sıhhııt memur
larındıAn Akif tayin edilmiştir . 

Silah attığından 

Şehrin çevrPsin(le otorao Mah , 
mut Nedim aıhoda b;riıi baboeıine 

hırsız gird •ğini behane ederP.k ha
vay11 üç d silAh attılından hak
kındı tıhkikaLa bqlanmııtır • 

• • b" k•••DCllDll _.';d 
ıçın ır - ~ 
yoruz . j. 

Brii.ksel 
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'.-~·1 ıı~ıkı~:~e- ki::i~•~i::lm•i• .. k.ı bul·-

1

1 Son Dayaklar 1 
Tarihi iki gece 

Corçsaymen 
Avam kamarasında bir 

9 

söylev söyledi. 

bir va ık 1 _____________ .:, ______ , ____ _! 

1•ard r 1 yaratan Mete, mıtnııtır . Ik müracaat ettiği ça 
•e T~nd, entrikalar çevi- re Metenin önllnde diz çöküp at- Fransız - Sovyet 

urk bı' I'" · · k 1 ak b t k e e r ıgının urul- ım ve ıya ına ıon vermeme 

11~ge~ olan Çin impara· ıaıtiyle tabiiyeti kabul etmek ol Anlaşmasını ltalyan 
't~di . •tı ıurette ezmiye ka- muıtur . ~· Çin imparatoru , Metenia g6· gazeteleri nasıl 

bir 11~1111111110, heklemlme zOne girmek için kızını ona ver· görüyorlar ?.. . 

Asri sinemada 
Mayıs Perşembe ve 10 mayıs Cuma günii akşamları 

MiTi 
.unde t • • • da b ıarruza geçti . mıştır . n ı 11 

lıq rıld blunan Çin ceneral- Çio im pıra toru , Meteden do. Roma : 8 (A A) - Fransızlu-
'\ &

116 
ırını hızile yüklenen ğacak prensin Çinlilere iliıaıiye. lı Sovyetler arasında yapılan 

'ı;e~il:~• sendelediler. Ge ceğini düşünüyor, Türk yumru- antlışmalar hakkındaki yoraların· 
l llı,01,1 er · Tatlı caolannı ğunun şiddetinden ancık bu ıu da " Giornale İtalie ,, gazetesi 
~r Yollarını a·ramağa retle kurtulabilecejini umuyordu. Avrupanın silah yarışının tekrar 
e bl Artık Türk orduıu Yirmi krala boyun eödhen haşlama11 ve hazı tehlikeli tema-

. ' aed b" k • "ll · b d c
6 

' ır ale yok- Mete , yıllanmıt Çini de çiğnlye· yu erıo aş göıtermes! yüzün en , 

~.t~n o~lu oldug" unu so··y· rek tarihde unutulmaz bir ata ol· içine girmek üzere bulunduğu 
~~ .ru, ç· muıtu . Milli birliii kuran ve ta· şimuiki karanlık durumda şu ve-
'"'• b ıo imparatonı ya bu devlet araıındak1" mu"nas•-rı_ ribde emıalinea:. rast gelinir teş ... 
• ıteleOn§atıan bir çıg" gibı" k betlerin aydınlaşma ı 0•• e k ııı. • llath bir de,let kuran bu yük-

5 
na n me 

l,J•rı hu k sınır, dağ, tepe aek başarıcıyı yalnız Çin tarihçi- lazım geleceğini yazmaktadır . 
~ 'İilı d unet önünde a· leri değil bütün dünya takdir et- Fransı:t.1arla Sovyetler arasın-
' Çe•ir~Dc~ek istedi . Me- mekten kendini alamıyor . da yapılan andlışma yalnız doğu 
"' liy 1c e areketile Çin Otuzbeş yıl süren hükümdar· Avrupasında deail ayni ıamanda 

. ~ ~•liıJetol~utu dersi ver- lığında bir çok ıavaılar1 giriımiı Avrupanın diğer ,.taraflarında da 

1 
lor11 p ırıııında Çin ve hepıinden zaferle çıkmııtır . dikkate değer tesirleri olacak o-
~.OOoe-~~og da§'ına sak- lan belgelerden biridir . 
~--. lcıtılik Mete or· Mete ' Türk tarihini pırlak İtalyan gazetesi bundan baı-
~tp e~~· ~uıattı . BOtün or- ıabifelerle dolduran, eıine çok rast ka iki memleket ara11ndaki ant-

uwarıd gelinmtz bir. kahraman ' deferi- J 
1... en ibaretti Bir asmanın arsıulu11I kurumun çer· 

~ • "il le d · ne varılmaz harika yaratıcısıdır • tl'i~difi • 1 suvari ile cen· çevcıi içinde uygutlanacağını ila· 
~ 111'ttir 16rlilınemit ve eti- Ömer Kemal Ağar ve ediyor . ,'tt, d'.' Bundan başka bu antlaşma 

\~"' b~: kol. ay1rdığı atlı Estonya Başbakanı kapılı bir blok değildir. Bu blok 
•U•rd kolunu ayrı renk- Almanya da dahil olmak üzere di-

L.~rw ~11 ıeçmiıti . Şarka Va rşovada ğer bOtün memleketlere ıçıktır. 
_:ttl' tı l 1 ~ ll b illa e yağız batı - VarşovR : 8 (A.A) - cenubta Muğlada umran işleri 
t .. ,ı •ıa kır ' cenuba b l . kt 1 E y''~ renkte ata binmiş B anyo ara gıtme e .~ an stonya Muğla : 8 (A.A) - 934 yılın · 
'ı'trleıurm· r aşbakanı Deata bugno Varşonya da ilhayın köycült\k programına 

~""lı tlc 'f ı. gelmiştir . 

-- - ~-

l,oadra: 8 ( A.A ) - Avam 
kamarasında bir saylav V ersay 
anlaşmaaıyle yadsuel bir hale 
getirilmiş olan mıntakada Alman· 
ya değişiklik yıptıği takdirde İn· 
giltereoin Lokarno anlaşmasına 
göre bütün silahlı kuvvetiyle 
Fransaya yardım edip etmiyece
ğini sormuş ve Con Ssymen şu 
kar§ılıgı vermiştir: 

Lokırno anlaşması İngiliz te 
minatının ne gibi ahvalde;yerleri
ne getirileceğini bildirmektedir. 

Steresa konferansından sonra 
neşredilen İngiliz - İtalyan be· 
yannamesinde izah edildiği veç. 
hile İngiltere hükumeti sadıkane 
bir surette yapmak niyetindedir. 

Olimpiyadlara haz1rhk 

Ankara : 8 ( A.A )- Balkın 
Olimpiyad oyunları komitesi baş. 
kanhğına Türkiye 1 idman cemi· 
yetleri genel mtrkezince gümrük 
ve inhisarlar bakıoı Ali Rina Tar. 
hın ıeçllmit tir . 

Komitenin diğer üyel•rini 
ıeçmek hakkı komite baıkanı Ali 
Rana Tarhan'a verilmittir . 

Türk talebeleri Mos
kovaya vardılar 

~~ lttj' •tın ayrı ayn renk· göre yapılan iıler şunlardar : 
~ iade ilk defa görül· Kaşif pikard Var,ovada Sekiz kö'e telefon çekildi • Moskova : 8 ( A.A) - Nazilli 
ti hı Otl Üç köyde pazar yeri • 3 köyde dokuma fabrikuı yapı müdürü 

-.._ııt._. u olduiunu ıöy· Varşova : 8 (A·A) - Profe· çaprazlama yol , 17 köy alanları 'l 28 ( b M 
.. ""iti Pıratoru b" .. k TQ k .. P"k d ·ı 1 ı e ta e e oskovıya gelmit· 

~ .. -~ t.fet • , uyu r ıor ı ar ı e tanınmıı ıviçre ve yine 17 köyde mekteb , 17 ler ve iıt&11yonda Türkostroy mü-
~l ••ın çelik çembe · uçmanlarından Tilgenkamp bura· köyde çamaıırlık , 67 ko"'yde de ·ıı · f illa'- • me1111 erı tara ından kar1ılanm1•-

1t ıçin çıra dilsBn· ya ıelmişlerdir • köy odası yapılmııtır · lardır • ~ 

~:::-----------------~----·------------
~! Osmanlıcadan Türkçeye karşılıklar kılavuzu 
~~:Bu ü ------------------------------------------
" l't~ b g nlerde siyasi ko· ı Harb - Harp (T. Kö.) -(Fr.) 
• )"-1 lto~:;etl~ndi - Bugün- ' Guerre 

t mı ar pek ateı· Harcetmdr, sarfetmek- Har-

~11 •tQı camak 
~ •, •b ..... 'i •k - lııtmak Harç _ Harç 

:~· ~tıı .... ;~:k, barap (T. Kö.) Hare - Meneviı 
e~; ~ '~ : ll Berelemek. - Menevişlemck 

e,. ....... u•rab bir hane - Hareli - Meaevişli 
' •• ''~ k ne · H k H '-... , ., " maıson en ru- are e - areae 
~ •ht Hareket - Hareket (T. Kö.) 

·• 1'~ (~ ...... 'tık1111 yıkkınlık , Hareketi arz - Deprem 
i~j,tf ~':· ) ltuine ' SeriOlbareke - T eıgider 

l 
'ti~ : '1enı1 Muharrik ( amil anlamına) -

~ )ıl.t ()l11r _ eket için hara· E 
t~k--· ...._~ili.it) Yurd i~in bir yı· tge - (lı-.r.) Mobile Muharrik -
V"'. k-~ ı olu Elabaşı 
J (' ~,L e ~'Y• . r - Ce sera la 

ı~il 111 •tıaı ._ Örnek : İsyaom muharrikleri 
'ol I\.•~ ......_ (~mt, tabriJı etmek- - Azmın olehaglım . 

,ı b't~ , '· ) Ruiner; Müteharrik - Oynar 
.-..,a h. Şidd ı· Ö ~ •tıb ( eı ı bir zelzele enek : ,Müteharrik saodalya 
~ ~Pr tabrib ) elli _ - Oynar sandalya • 
.... ttn b·· .. 
'~ lteaı.bı Utun köyü yı· Müteharrik - İşler 

iL tr.ıit to eıneot de terre 
~~ tıt le village . 

...... -Yıkı 
~ - ( Fr.) Les 

Lb 
h~•t' •leb it • '-ı e harabeleri -

- Les ruioos de 

ili i ~•r,b 
"'e••cıa -: Kağıak -

Örnek : Buharla müteharrik 
makine - Buğarla işle makine . 

Müteharrik bizatihi•- Kendi 
itler 

Örnek : Müteherrik bizatihi 
makineler, büyük bir terakkiye va
ıııta olmuştur - Kendi işler makine· 
ler, büyük bir ilerlemeye araç ol· 
muştur. ~ ruınt, delabre, 

'\: ~iitrita Gayri müteharrik -Oynamaz, 
' hır )' harab bir ha· kımıldamaz, haredetıiz 

'te •pı - U b . r11i1:1 ne at11· 
e ( delabree ru-

~t'ab 

Örnek : gayri müteharrik bir 
cisim gibi durdu - Kımıldanmaz 
(oynamaz) bir cisim gibi durdu. 

\._ • o111aak - Kag"' ı ~ Kuvvei muharrike - İşlt.tge-
~ b~iltrifi (Fr. ) Force motrice 

ati._ harab olan -e q. 
~ uı rneoacent 

...... '( 
~~. •kıcı _ (Fr.) 

'"- ~1~ l'•bribkeff •eı bir ar bir tesir 
ti d~tr eıge yaptı -

llcteur. 

Örnek : On dokuzuncu asrın 
kuvvei muharrikesi buhar idi ; yir
minci asrın kuvvei mubarrikeııi elek
triktir - On dokuzuncu asr; işlet· 

~esi buğar idi , yirminci asrın itlet· 
gf'si elektriktir. 

Tahrik - Harekete getirme, 
kııkırtmı, uynad1rma, iıletme 

Tahrik etmek - 1,letmek 

Örnek : Vapurun çarhanı tah· 
rik eden buhardır - Vapurun çar· 
hını itleten buhardır . 

Tahrik etmek - Uyandumak 

Örnek : Vatanperverlik hissi
yatını tahrik etmek, (harekete getir
mek) - Yurdıeverlik . duygusunu 
uyandırmak . 

Tahrik etmek - Kııkırtmak 

Örnek : Fransada mensucat 
amelesini tahrik edenler tevkif olun· 
muştur - Fransada dokuma işçile-

~ vec une clairvoyance rxtraordina
ıre . 

2 - Görülmt'dik, i~iıilmedik 
~ey - Une chose iııouie . 

3 - (konuşurken) harikulade 
fevkalade yerine : - Olur şey değil' 
- C'est extraordinaire - Olmaz gey 
- C'eat mervt-illuex . 

HarikuHide (fevkalade ) - Üs
aomaJ - (Frı. ) Extraordinıire . . ' 
ınouı, merveilleux 

Örnek : Harikulade bir say
Üsnomol bir çalı§ma - Un ıravail 
extraordin11ire . 

rini kışkırtanlar tutulmuştur. Harim - Gizey, avlu _ (Fr.) 

Tahrik etmek -Harekete ge- ~•nctuaire, enceinte sacrcı-, ence-

tirmek - ( F r. ) Mettre en mou. an te 
Hment 

Örnek : Makineyi tahrik etti 
- Makineyi harekete getirdi . 

Tabriklmiz - Kııkutıcı 
Tahrikat - Kışkırtım 
Harf - Herf (T. Kö. ) 
Haıfendaz - Lıfataa 
Harbara - Hırıltı 
Hariç - Dış, dı§arı 
Dahil - iç 
Harici - Dış 

.. Örnek : Harici cephe - Dıt 
yoney - Hariciye vekaleti - Dış 
Bakanlığı 

Örnek : Ev, insanın harimidir 
- Ev, insanın gizeyidir - La mai
son est le sanctuaire de l'homme . 

Mahrem - Gizli , özdeş -
(Fr. ) Confidentiel, intime 

Örnek : Mahrem evrak - Giz· 
li kağıdlar - Picces confidenıiellerı. 

Malıremıyct - Gizlılik, özdeş· 
lik, içli dışlılık - ( Fr. ) Confi
dence, intimite 

Örnek : Bu dosyanın mabre· 
miyeti - Bu dosyanın gizliliği . 

İki arkadaş arasındaki ~ahre· 
miyet - İki arkada§ Rrasındaki öz· 
deştik . 

Mıhremane - Gizli olarak 
Örnek : Dahili cephe - İç (f r. ) Confidentiellemeut 

yöney - Dahiliye yekaleıi - İç Ba
kanlığı 

Dahilt - iç 

H1ricen - Dııtan, dışarıdan 
Herif - Güz 
Harif ane ( Bak : arifane ) -

Ortaklaşa 

Harika - Tansık 
Harikavi - Tansılı 
Harikulade (fevkalide) - Gö 

rOlmedik, i§itilmedik, duyulmadık 

Örnek : 1 - Harikulade (fev
kalad~) bir basiretle - Görülmedik 
( iıitilmedik ) bir öogörürlükle -

Örnek : Bunu size mahrema· 
ne söyliyorum - Bunu size ajzli 

ı:ı 

olarak söyliyorum . 

Mahremi esrar -Gizdeş-(Fr.) 
Confident 

Harir - İpek 
Harita - Harta 
Haı, mahsus - Özgü - (Fr.) 

Pıopr a 
Örnek : Onan kendine has 

bir yazm var - Onun kendine özgü 
bir yazm var - İl a uoe maoiere 
d'ecriture propre a lui 

Tarihi büyük piyes 

Alsaray sinemasın 
~levsimin sonu münasebetile fevknlllde eserler sunmakta d~vam ediyor 

Bu akşam 

gene iki filim 
1-sarı pijamalı kadın 

Mümessilleri: Renata Müller-Jorj Aleksandr 
fevkalAde eğlenceli muzikli film 

2-Tehlike adası 4 iincü son kısım 
ilaveten • • Paramunt journal 

Gelecek proAram : 

Karımı ben öldlrdlm 
mümessili • • Nansi Karol 

Cuma günü:2 de 4,5 da Tehlike adas(4.üncü kısım Sarı pijamalı kadın 

5392 
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DIŞ MACUNU 

Vf:9FIRÇAN1 ~I 

I 

EC ZANESINOEN ALiNiZ 

UCUZlı l.JIC 
9 5370 

Laval 
10 Mayısta Varşovayı 

ziyaret edecek 
-~-

Varşova : 8 l A.A ) - Fran
ııa dııarı işleri ' bakanı Lavalin 
V arıovıya gitmes~ne ait proiram 
lOMayıs günü sut 18 de Varşovaya 
gelmiı olacak ulueal göretler akıam 
dışarı işleri bakanı Beck tarafın-
dan ziyafet ve kabul resmileri, 11 
Mayııta Laval reiıi Cumhur tarafın 
dan kabul edilecek ve öyle yeme
ğini onun yanında yiyecektir . 

Aktam Franıız sefarethıne ~ 

ıiade ziyafet 12 Mayıs Moıkovaya 
gidiş. 

ispanyaya yumurta 
göndereceğiz 

Ankara .: 8 (A.A) - İıpanya 
hükumeti nezdıude yapılan teşeh· 
büsler neticesinde bedelleri blok 
edilmek şaıtile Türk yumurtaları-
nın İspanya gümrüklerinden geçi· 
rilmesine mllsıde edilmiştir . 

Yeni ticaret anlaşması müza
kereleri Madridde devam edi • 
yor. 

Belgradda saylav 
seçimi 

Belııad : 8 ( A.A ) - Saylav 
ıeçim puslalarının tetkiki devam 
etmektedir . Y evtiç listesi bir 
milyon 640 bin blltün aynı grup 
lar da 970 bin rey alm11Iardır • 

DOGRlllsUK 

Karstaki yer 
deprentisi 

- Birinci firtlkden artan -

zarar vermiş ve bu köyler balkı 
yiyeckıiz kalmıştır. 

Deprenme çevresindeki kö1-
lerin suları iki gündenheri çeşidli 

renklerde akmaktadır. Bazı yer
lerde çekilmiı ve yeni auların fıtkı-

rarak gaybolduğu görülmtııtür. 

Suların renginden şüphelenen 
halk zehirlenmekten korkarak 

suların içilip içilmiyeceğini sağ
lık kolu~dan sormuşlardır. 

En çok zarar gören köylerde, 

arazide geniş çatlaklıklar ve ay
rıklar vaıdır. Bunlardan çökün · 

tünün ne biçim olduğu görülmik· 
tedit. 

Deprenme olurken Balk derin 

bir kuyuya atılan tasın çıkardığı 
ıese benzer sesler duyulmaktadır. 

Bütün bideklerden deprenmeai
nin yeraltı boşluklanndaki çök&n-

tülerdeo ileri geldiği anlaşılmak . 
~d~ . 

Kağızman kazası smırlarına 

yakın köylere ğiden ikinci •ilak 
kolu daha dönmemiıtir. Bu çev-

redeki zarar da ötekilerden aıaja 
değildir, 
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Adana Borsası Muamr'leleri Satlık etJ 
Me h hl• J ··1·· JltıCI /J 

Ş Ur pe IV80 Dabağ oğ u 0 u . e 1~ 
ölü Rabianın varisler~D dP 

PAMUK Vf' KÖZA 
Kilo Fiyatı 

Satılan 
ctNSİ - Mikdar 

En az En çol.. 
f;. s. K. s~ l\.ilo 

·------= ~ 

-X:-i,;.-"'l\ ·' I' ı1tuk ·- 38,50--
= 40 
-40 Çoban Mehmet 

dabaghane mahalle~~ od• 
oda bir mutbab alt ı ıuo•• 

1 yük koza mağazas~ bu saatb 
tı!ıktır . 1stıyenlerıo b y ~ 
varında Küldhi oğlu 008 

1 
~·' a~ı .. - - -
f' " ızı •• . 54 

müracaat edilmesı. - 1 

- ~1 • . 
Eı..""' ... " 

--y{T. "'',. "1 Ve b ·· ylk Mastala Adanadaları • t•~ 
Muhterem nılJt YAPAGI 

'I 1 1 
Brp• 
Siiıtb 

ç 1 G ı T 
Heyecanlı musabakaları görmek için 10 Mayıs 

ıerif118 ıc· 
k .. esinde ı 

Telgrafhane oş ıh•" 
dükk~ınıı bu defa ••:,111dİ1 

~kefrf'I 
]ant! 

1 1 

Cuma ve 12 Mayıs pazar günleri Adana şehir h kart 1" 
rında Acem an•. augGor 
kantnyn no.klettıın. beıP' 
haren hem kebap 'fe ıarıoJ' Yerli ... y,.mlik .. 

"'Tohumluk., ,. 

BuıtdıtJ 'K:!brıe 'I .. Y t>rli 

" 
Mf'Dt80f> 

.\rpa 
Faaulya 
Yulaf 

l,80 

HUBUBAT stadyomuna koşunuz 
- Saat 15 de 

-

' • • • 
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u·1\a ._._ •• .._ 
rıca meşhur aşçı ·. yeO' 
tafa tarafından ıeıııı• oı 111 

ubtere 
yapılocoğını ~ 402 
rime ildo ederım·5 l{eriot il 

ı<ebaPÇ1 

3 ı-

Ur.He.-
Knt !"mi 
Krıf"n ıohnmn 

Baldı 1 
B el e d i y e i 1 an l arı ı ı---------.......----

!-------------~l D~furB~a~ ~n~h-
1 Çocuk hastalıkları mii~ I? Siıam 

iJ N - Salih Eff'ndi - ,, . tarafı ildi 
Yeni istasyon caddesi, Doğruluk fabrıko.sı karşı 

Asri gazino veparklar icara veriliyor 

c! il ---ı')nz kırma 
~~ Si mır 

,. -

KPmMoltı m1<vkiiode Asıl gazino ve kuru köprüde 2 numaralı camlı 
kohve \ 'O Pro fostan mezarlığında arsa ve kolordu civarında Yıldız par· 
kı ve biti ğ ndl'ki Seyhan parkı ve hukfı.met içerisinde 1,2,3,4,5 ou • 
mnralı olt kot yuzılıun,..Jer ılo 1,2,3,4,5 num'lrolı üst kat yazıhaneler 
vo Knrşıynkodn Misis yolu üz.,rindc 5,7,9,t 1,13,29,31,33,35,37 ve Kn • 
rntoş yolu üz rindA 23,25,27 numora, Belediye önünde 1 numaralı sa 
tış barakası Yoğcnmii öoünd(I 2 numaralı satış barakası ve hükumet 
içerisinde 3 numnra11 baroka vo kolordu civarında 4 n1Jmnrnlı borakn 
nçık artırma ile kiraya verilecektir. 

ağzındokı muayenohanesinde. 
::ı .. 
Ö5 ••i• Cuml..ıriyf>l -
~l -c-. G. " 
" Düz kırmi ,. 

Alfa .. ----
Liverpul TelgraHarı Kambiyo ve Para 

8 I 5 I 1935 İ§ Banka ıodan alınmıştır. 
Sanı un Pene 

Mayı& V 11deli 6 50 LİrN 

1 
9 63 

Rayomark 1 97 
Tt-mmuz V edeli 6 45 

Frank .. ı_."'ransız,, 
6 81 Hazar Sterlin ••Jngiliz,, 608 50 

Hint hazır 5 75 Dolar "Amerikan,. -79\ 43 
Nevzork 11 75 -ı.."raok "lsviçrt"., 

BOtOn sergilerde d•im• birinciliöi kazanan ve muhtelif 

madalya1ar elan 

(Rize)nin meşhur kanepe koltuk 
takımları geldi 

Cenup Vilayetleri genel satış yeri 

Sedat Sahir Mersin 

Adanada salış yerl Zablit biraderler 

Sahibinin sesi radyoları 

Cerıup VilAyetlni genel 8atış yeri 

Sedat Sdhir Mersin 5399 
9 - 12 

lhnle 14-11-935 salı günü saat on beşte belediye encümeni oda
sında yopılocoktır. istekliler her zaman belediye hesap işlerinde şart. 
nameyi görebilirler . 

İst"'kliler ihale günü teminntlarilo birlikte belediye encümenine gel -
meleri ildn olunur. 5358 29-2-5-9 

Çifçilerimize müjde 

Sovyet fabrikalorının Son model yaptığı Bergüzar 

l 
ıstrn•i Orak makinolnrımız Husyadnn geldi . Mokinalarımızın dö

küml .. ri goyet srığlıtm çok hafif ve işlektir. 
~~~~~~~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ llnf f suğ!aııı işlek hem de ucuz hır mnkino almak istersen mutlaka 

müzayede ile satılık eşya 
Ziraat bank;,sı Adana mensucat fabrikasından 

f ahrilramızdA hulun"n .-ski ve kullorıılmış ı·şya l\1 .. yısın on ıkrnci 
pazar gür.il saat ondan oıı yedıye kadar açık nı tırma t;Uretılo fabrıko 

dahilınde satıl .caktır Hşyanın tıımomı aynı gün ve snntıerde satıl ı · 

madığı takt rdA mutoakip giinlrrde muzııye tAyC devam olunncaktır. 

1 - Kul!anılrııış kaıtf'po. sırndalya, masa, dolap, kııryola, ayna. yn 
tak ve yorgan çarşafları ve saire : 

2 - D•,ruir ve tohttt yAğ ve boya fıçıları. 

3 - Tek ı•th oraha koşumu . 
6- 9-12 

ssovy"t nıokinosı al. çunku Sovyet mak•nolııaının sağlamlığı bütün dün
yaca tunııımıştır M11ğaz ~mızcl ı Her gUZar sıstemi ve hor dürlii orak ma 
kınalar n yedek parçaları ulf'\0 \;Ut olup fintlarındu büyük tenzılfit Y'i· 
pılmıştır . 

Çıfçılerimize ihtiyo~·larını temin ctmPk için mutlaka mağazamıza 

uğrnnıu lar mı tavsıy~ ederiz. Teı.lıynl hususu uda azami tcshıldt göste. 
rilmıjktoı1İr . 

IJepOSU : Adanodn Osmanlı Bankası altında lsmnil Hakkı 

Srıt•ş yPrl• ri : Meı sind0 postane caddesinde 

l\OZACI oğlu. 
Ceyhoıula : c,zzade Goni tico.rPthnnesinde 

Torsıısta : llnlıt Arslnn honındn 4-10 

Kozacı oğlu 

)) • 

4 - Ba ~.a ların binmAIPrine mahsus ot eğeri.5382 

..-------------------------~-----------------------------------,! 
Gazetemizin 1 Vilayet daimi .'encüme

ninden 
Çinkogı-afi atölye ve mücellithanesi 

Çinkografi işleri, damgalar ve lastik mühürler, her çeşit kabartma 
kartvizit ve mektup başhklar1 ve bukere genışlettiğimiz müceUithane
de cilt işl&ri çok iyi ve ucuz olarak yapıhr. 

Lastik ve çinko mühürler 
ve diger bütün işler 

7 5 kuruştur . Çinkögrafi, cilt 
en aşağı fıyatla yapılır . 

Dışarıdan sipariş kabul edilir ve en kısa müddet içinde gönderilir. 

Abidin paşa caddesi üstündeki 
eski sinema binası bedl'li icarının 
935 senesi Mayıs sonuna kadar 
rçık artırma müddeti 935 senesi 
Mayısının on altıncı perşembe günü 
saot on bir otuza kador uzatılmış 

olduğundan talip olanların yüzde 
yedi buçuk pey akçasile vilt\yet 
daimi encümenine ve şeraiti anla
mak istiyeolıırin her gün Muhese . 
hei hususiye müdürlüğüne müra 
cnotlnrı ildn olur.ur. 5397 

Gündüz sabah saat sekize kadar 

Ögle saat 12-1 arasında 
t edeO 

mu··racaa _._.. 
Üçten sonrada her arzu edilen zamands ..,...l""' 

rını kabul ve tedavi eder.5174 20-30 Telefon ou 

Adananın 
hatır• 

kurtuluş mücadele 

Yazan Kara saylavı ( Eeat Ôzgur ) 

Baştanbaşa hakiki bir surette yazılan 

hını her h•Jlde okuyunuz. 

Satış yerleri : Ylldız gazinosu karşısında gaze 

.. p~°LI 
teler b&1,, 

llüseyin ve Bedestende kitapçı Sadık ve Abuzar · 

yitik tastikname 
Adana Lisesi orta kısmından el 

dığım tnıtiknomı•mi yıtirdim . Ye
nisini alaceğımdnn cs~isinin hükmü 
kalmnllığını ilan eylerim, 5401 

Reşatbey mahallı1 s · ncle keres· 
teci Hacı Ali oğlu 

Ômrr 

-- Dişçi 1 
M. Nedim Yurtman 

Yeni Otel karşısında açtığım 

diş muayenehanemde saat 6 dan 
21 re 1rndar hasta kabul ettiğimi 
ve tedavi ve diş imali hususunda 
muhterem müşterilerime azami 
teshilAtı gö .. terdiğim gibi cuma 
günleri fukara için tedavi ve diş 
çekmek beleştir .5228 

_,, 
\ vilAyet daiınl o tl''~;e 

ııPI ıJf J 
Bobce 1ıozs . ~os " 

1 
. . jdsreı "1~ 1 

hiyesıoıo 3,......'ı"' .sJde 
o 4- -· " kablıcan• bir seod ide" 1 

15- 30 

Tayyare şubesi başkanlığından: 
" İki yüz otuz beş kurban do -

risi mayısın 11 inci cumartesi günü 
sunt lb da satılacnktır. Almak is· 
tiyenlerin tayyare şubesine gelme· 
leri . 5375 5- 9 

r~---------------, 

1 Kacakcılar ı 
~~ h~inidir 

itibaren . e teılld d• '~r 
.. zayedesın ""t~ ,d 

mu "aal ~o> 
'Jdo oıunoo ı·p çı t 
ı ta ı "'' dan fazlaya l te ıdt• 

.. müddet e bed" ·~ 
gun aıı iJ 1 

kıhnıştır· d~ o 
hıra tarın 1 ıO 
talip olon. pıs:f•"ıo, oO 

935 sonesi.. .. ı•• ,ıl• 
b gunu ıcç• 

perşeıı1 a ef s e ı" 
di buçuk p ·ne ~ ~ 

ye .. ıneoı r 8~'1 
. i encU . hll l"~ 

daım. ti eoJerıP ad0f" 
oı k ıs y . e dl t 

bei ııusuı•Y oJıJOıJ • 
s·J '}AD 

tısrı ı racaa 


