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ON İKİNCİ YIL - SAYI 3205 

Ocuk terbiyesi 23 Nisan bay· -ramı.. "' A --k H k ı· 
1 ç.~ ~ tatür ey e ı 
~~. b•ft, P ayrımı münasebetile V'. d h 
ı:•, ç:d•rıı'••ın . terbiye- ı ur an er kJşesinde büyük teza- Açılma resminin Mayıs 
".! Y•ıi h 1~u bakımı çocuk hü l l . . . d k l d içinde yapılacağı 

tt Oldu •~kında yazı yazması r er e ve sevınc fCfn e ut an f e hiıd • • • umuluyor .. 
-,ıı e Anka d A k d A C h · l d'k'l k ~YoYaılltrını rag ~nt g~len UZ· n ara a ta. türk heykeline çocuklar am utıyet a anına ı ı ece 

1 
rıı1 aze emıze ge - olan Atatürk beykeJinin 23 Niıan 

~~tiıı, ~ Burı<laki terbiye- namına kurum tarafından çelenk kondu . } bayramı günü açılma resmi yapı-
~, da 8.~tahaaesıların yazı· lacaktı • · 

ı Yıld, Yeudt.1.1n_lınmız açıktır . Ankara .. 23 <AA) _ Bugün 1 .. . d d 1 1 Fukat bu heykelin kaidesinin "ııı a an uzerın e o aşmış ar·ve muh-
'·· ~.ıg .. ı <>I 1 guq çocuklarla böy. kımutayın ı'lk açıldığı gu'"nu··n yıl )'f h etrafına konulacak olan milli mii-'Qı .. te ı ava oyunları yapmıılardır. 

~ı~ .,·1 
.... ınb·Clrn. ız , onları düsün· dö~ümii<lür . Bu ulusıl gu'"n yur- M . 'k ld cadeleyi tasvir eden dört heykel 

J .... • erasıme muzı anın ça ıgı ve 
ıı'- ır •Ştir . dumu:.ı:un her yerı'nde oldug~u gı'- b"t" k 1.1 . b' ğ d yetiıtirilemediğinden yapılama-

1 ~ terb' . . u un me lep ı erın ır ı ız an 
~ ltrh· ıyeaı deyuıce , he- bi şehrimizde de büyük tezahü söyledikleri İstiklal ve çocuk mışhr · 
~ •ôıı .. r·ı1Ye söziinü cdeb ve ah- ratla kutlanmı•tır • Resm·ı daı're· Bu heykellerden birinin bitti-: -qı~ " ı e " marşlarile başlanmış ve hundan 
'~ la,,11 te~?ra~if sa~arak - lcr kapanmış, bütün Ankara baş sonra Çocuk •sirgeme kurumu na- ği ve lstanbuldan şehrimize gön· 
~ 1 Çıfcarrn 1Yesı eksıktir an tan başa bayraklar la donanmış- mına başkan Kırklareli sıylavı derildiği · heykeltra~ tarafından 

~ı_ llcaıc h a~• yer yoktur . tır . Doktor Fuat Umay ve maarif bildirilmiştir . Diğer grupların da 
\ 

1 ııı Yır: bahse girerken ço· Bugün ayni zamanda - çocuk müdürü Rahmi Vidinli üç okur biran önce bitirilmesine çahşı1mak· 
ı, 1tri ınaztı.ırından sikayet bayramının ilk başladıg"ı ır"undu"r. b' ı ı b tadır . Bqnların da yakında biti-l-Ilı~ •tını 6 rı ırer ıöy ev söy\emiş er ve ü-
"lr . S aınakda mümkün Bu hafta saat 9 buçukta istas tün mektepliler Türk çocüğunun rHeceji ve önümüzdeki Mayıs ayı 
~ ~l'Y•llc Oruaıu bu bakımdan yon ile şehir arasıodaki alanda andını tekrarlamışlardır . içinde açılma resminin yapılacağı 
._b~Yi(Jik • ortada bir hastalık, büyük merasimle ıçılmı~tır . An Bu merasimden sonra mek- kuvvetle umuluyor . 

~ Cdece~t~rnu diye araştırmak kara Maarif müdürü Rahmi Vi· tepliler program dahilinde bir 
'llt 11~~'1la r • dinlinin başkanlığındaki bir be- geçit resmi yapmışlardır • Top· Balo 
'~ lerbiy"aaıazki geııiş anla- yetin idare ettiği bu merasime Jantı yerinr'eo çocuk sarayına ka· 
O ~~ime.. dileklerimiz gibi ' bütün mektepler ve binlerce dır olan caüde yapılan bu gcç~t Bu akşam Halkevinde 

veriliyor .. ''-•ca ili edememiştir . halk iştirak etmiştir • resmi esnasında okurlar kamutay 
~ lıacc '•rınak için çocuk- Ayni zamanda tayyarelerimiz - Gerisi iiçiincıi firtik.de -
\ 1Yrı b •e IDektep idarele-
~~l ,il~~§kılarıam da yapa· 
~r bir llıler vardır. 
~~ leıh· baıtalık varsa ilk 
~ ~-' i '• 18 tlaıeli nereden 
~ ... ,.§t , 
\ ~t•Jer· 1~h>alı, ondan eorı

~,, ••lıt1,11at düşünmelidir. 
O ~lı•aca:a . teşhisinde gijz 

dün~·· hır şey var. 
~~ terh~ terbiye anlamıyle 
~ ltr. ıye anlamı arasın
~ Ytt ,,r ••r: otderken bakılacak 

•tl, .._ kda IDtktcp gören 
'il 'r t tep ·· . ''d ••ı•dı~· gormıye.1 ço t, ~ti •d ,_ 1 fuktır. 
~L t, () r"en d"' - k b' ~? 1111 k· uşuntce ır 

~~ •ınler ve n111J yı-

~lt tı turacıkt 
~~ 

1 
}'iika ~ _hatırlıyalım 

d d•reı : butun sorguyu 
lt~Olrtı t-rıt1e 
·'"tt değud'· muallimlere 
'-· ~l~rd ır. ,....,.,, c d' . 

•ar . ısıplin ve ter 
' · 1 ııb . 
1'' h •y,1 h' 111Yetle üstünde 

\ L •La t ır rnevzudur 
"il erh· · 

Ilı bad 1Yeııoe gelince 
J•tİkt,be ay~ n~bit teıbiyeyi

1 

-..f:~;eriy0r ~lrıneden evvelki 

• ~t~ a.aektebe . 
l b· •da1ı l gırdikten son· 
\ıı ·il' u a 
l~ h,, b tamaıı lesi-

~ tl>il\ I •r•kırsak-
1 'le 'trd;~· 
~ ~,~1

111tette i' . terbiyeden 
~ti. ltıda11 •tıfa de ediyor. 

, ııı~kt tn,ktcp gören 
~~'''lld, ·r görmiyen ço 
~\b, lllekt ark Yardır . 
~ ... ~.rtı~Plcrio çahşmala

L. Yllp ır bir b l k 
1 ~ı k •tak b a e oy· 'b, t Gltiir k aşka işler de ! 
~ Q' ur 1 &~'t tdlt lcaç . d tJmundan baş 
~ ~'l ~t • 

1 
•re kurumunu 

~ '§leıi . 
•ı ttle •çin hug·· A 
•o~ ıı b· un o-

ıı akt,11 
1~ Yazı var . Ço-

~ iat·Çok b b Urtarrnak me· 
~~ilı~;.or ki~ solunınuştur • 
~ ~ı._1111<le11 1 

1 stalıaıo baş
"'l Itır o ın b d ~ d, ~ • u urum 
~ıllıı '»•uı a. • 

• ) Ço Ur, Iıu Çart si de ko- 1 
t Ct1~ habhteyi (Kinden 
·~~~ Çeleri temsil 

t~.ı.. .ll'ıtkt 

l~ l.t~t L' 'Pte11 'l~S>l lt kö çıktıktan 
~.1lc.,. •riy} hye çekilip 

r,~tı'Iİlll . e tnh 1 , ıt ) Ctı t . ygu olamaz 
' tt lltıl 8 . 1 
~ocll\ •tar . ••lleri vakıt 
'~ ())'tın 

tt... ~ il~ r Ytri ' çocuk 
L:\L'-1()"" ıyatrosu k 

ııı " t , çocu 
Ctt ~~inti ocuk stadyo · 

tllllir • Yeti v~ çocuk 

Türk kuşu 

Genel toplant ısını 
Ankarada yaptı .. 

Aokara : 23 ( A.A ) - Türk 
koşu uçucu üyeleri bugün saat 
17 de tayyare cemjyeti genel 
mcrkeıinde bir toplantı yapmış
lar ve Rusyadao getirtilen muta· 
hassaslarla tanışmıılardır . 

Başkan Fuad Bulca üyelere 
iyi başarımhr dilemiştir . Üyeler 
yarın akşama tekrar toplanarak 
hangi saatlerde çalışacaklarını 
tesbit edeceklerdir . 

Lehistan hükumeti 

Almanya ile gizli bir 
adnlaşme yapmamış 

~-

V arşova : 23 (A.A) - hükô
met gazetesi olan \'' kurjer cod
zinny,, Lehistanla Almanya ira
sında gizli andlaşmalar bulundu
ğu hakkiadaki yabancı haber
leri tekzib ederek ıunları yazı

yor : 
Bu haberler A vrupanm -gar· 

binde I~ebistan için gayri müsa 
it bir bava yaratmak maksadilc 
ve :kasden yapılmıı tecrübeler 
mahiyetinde t~Jikki edilmekte· 
tedir . 

Ankara : 23 (A.A) - l..elıis· 
tan Büyük Elçiliğinden gönderil
miştir : 

Lehistan ile Almanya arasın· 

da siyasi ve a1ker i teşriki mesaiıi 
için bir itilafuamc akdedilmiş ol 
duğucıa dair ecnebi mır.abıinden 
sızan haberlerin aslı ve esası ol
madığı gibi bazı J~'ransız gante· 
lerinin neşretmiı oldukları metin 
de uydurmadır . 

Ve biitiln bunlar tabii nezartl 
altında olacaktır . 

Şimdilik yapılacak ilı:i iş var: 
Birincisi çocukları sokıktı 

oynamaktan kurtarmak için onla
ra - polis ve belediye çavuşları· 
nın kontrolu ıltıoda - serbestçe 
oyun oynayacak geniı arsalar 
göstermek • 

İkincisi de enelki gün geçit 
resmi zapan güçük mekteplilerin 
dilek levhalarını bir daha oku 
mektır . 

A. Bakşı 

Şehir Meclisi 
Dün üçüncü toplan

tısnı yaptı 
Dün Şehir Meüliıi toplanmı§ 

ve g6ndeliğine alınan on iki mad· 
de üzerine köklü olan kararları 
vermittir . 

Bu maddt"ler arasında Şehir 
stadyomunda bir pist yapılması , 
P~of esCSr Yao~enle müstakbel Şe
hır plim Ozerınde yapilan gö-
rüşmeler , yeni mezarlıkta husu
si ail~ mezarlarına aid ücret 

J 
memlek~t hastab.a~esinde yapıla-
cak yeoı pavyon ıçın yardım , ma· 
kina muayenelerinden ahnacık 
reı:ıim metıeleleri vardı . 

Sandal partisi 
Yapan iki genç bir göl
de ölü olarak bulundu 

Neustrelitz : [Meklenburg ] : 
23 : ( A.A ) - Bundao bir kaç 
gün evvel sandal partisi yapmaya 
çıkmış olan teknik mektebi tale· 
besinden biri 20 yıfıuda bir İs· 
viçreli ve diğer .Mehmet Sami Sü 
reyya isminde ve 24 yaşında bir 
Türk olan iki talebe ölü olarak 
mohlizt gölünden çıkanlmııtir • 

r 

Cumhuriyet Halk fırkasının 
himayesi altmda Halkevi ve ço. 
cuk esirgem~ kurumlan menfaatına • 
bu akşam saat 21 de Halkevinde 
büyük bir bılo verilecektir. 

Baloda güzel bir Caz takımı 
ve zeugin bir btife bulunacaktır. 

Büyük Müsamere 
Ayın 27 sinde Alsaray 
sın em asında verilecek 

Çocuk bayramı milnasebetiyle 
Gazipaşa, amık Kemal ve Cum
huriyet İlk mektepleri talebeleri 

tarafından '2.7 Nisan 935 Cumar· 
teıi günü akıamı saat 20,30 da 
verilecek büyük milsamerenin 
provalarına devam olunmaktadır. 

Nüıamere proğramında te~
ıiller, şiirler, monoloğlar ve çok 
zengin numaralar bulunmaktadır. 
Girme ÜCrt'ti [ 30, 40 ve 50 ku
ruştur." 

Sekizyüze yakın yoksul yav· 
ruyu giydiren, ~yidiren ve barın
dıran bakım evimiz menfaatına 

verilecek olan bu çok zengin mü· 
samereye hamiyetli halkımızm 
büyük bir alaka göstereceklerine 
hiç ıüphe etmiyoruz. 

Mayısın ilk haftasında 
Halkevi temsil komitesinin 
hazırladığı Mete piyesi Asri 

sinemada oynanacaktır 
Önümüzdeki Mayıs başlarmda Asri sinemada " Mete ,, piyesi 

temsil edilecektir. Aylardınberi provası yapılan, dekorları hazırlanan 
ve bu uğurda balkevi tarafından bin liraya yakın masrafa katlanı
lan hu büyük n tarihi piyesin çok üstiln bir heceriklikle baıarılaca· 
ğım aDlımık için, bu piyP.sin dekor ve diger tertibatını Coşkun Gü
ven'in, resimleriai muallim Necmi , boya ve genel işciliğini de 

f~ marangoz Kadri ustaoın ele aldığını söylemek yeter sanıyoruz . 

.M t> te; zamanımızdan 22 asır önce yaıamış "'e Çine de hakim olmuş 
büyük Türk Hun imparatorudur . 

· Bahadır lığı , devlet idaresindeki üstünlüğü ile Dünya tarihinde 
ünlü bir yer alın " Mete ,, nin bir aşk ve kahramanlık sergüzeştini 
anlatan bu piyes için icabeden dekor ve kostümler kimilen tarihi ve 
o devre ait vesikalar gözden geçirilerek yapılmıştır . Binaenaleyh, 
mu\affakiyetli oynanıcağına inandığımız bu piytsi görmtğe şimdi 
den hazırlanabiliriz . 

Meteyi oynayacak amatör sanatkarlarımızdan 
bir kaçının adı : 

« Kür » piyesinde çok mıwaff ıık olan Bayan Nuriye, Hamdi 
Paramyok, Avni ve arkadaşlan .... Ayrıca 17 flgıiran .. 

Halkevinde konferanslar 

Konferans salonu; muştu din
leyici ulusla hınca hınç dolmuştu. 

~~-------·--------~-
Evvelki gece Balkevinde 23 

Nisan bayramını kutlamığa ge· 
lenler çok oldu • Yer bulamaya
rak ayakta durmığa razı olanlar 
'e geri dönenler de vardı. Bir ta
kımı da yersizlik yüzü1Jden bah· 
çede bandoyu dinlemekle iktifa 
etmişti . 

Saat tam 21 de lHalkevi ban· 
dosunun çatd.ğı icıtiklal marşı ile 
bayram kutlanmağa haşlandı • 

Orta mekteb tarih muallimi 
Ömer Kemal Ağar , 23 Nisan 
bayramı bıkkında güzel bir kon
ferans verdi : Bir iki cümle ile 
umumi harbi anlattı ve Osmanlı 
İmparatorluğunun 9 Teşrinevvel 
1918 de Limnide Mondros li-

tanbul limanına girdiğini , Rum, 
Ermeni ve Yahudilerin çalgınlık 
yaptıklarını , mütarekenin imza
sından iki ay sonra İngilizlerin 
Çanakkale , Anadolu demiryolu 
giizergihı ve l\lusul mıntakalarıaa 

41,500 ve Fransızdarın İstanbul , 
Çatalca, Çanakkale, Rumeli de
miryolu güzergahı , Adana , Tar
sus , l\1erain , Uurfa , .Maraş ve 
Allteb civarı mıııtakalarına 49,000 

( buııun 20000 i Çukurovaya ): hal· 
yanlarin İstanbul , Anttılya , İs • 
parta , Muğla , Söke , Meğri , 
Finike , Af yon Karalıisar , Akşe· 
bir , Konya mıntakalorına 17,400 
asker çıkardıklarım , Rum ve Er
menılerin , Y nhudilerin yaptıkları 

manında Ağamemnon zuhhsmdı taşkınlıkları izah etti. 
mütakereyi imzalıyarak tarihi 
seyrine son verdiğini ve bu mü- İzmitin 15 Mayıs 919 da i~gal 
tarakeoam~niu çok acı olduğunu edildiğini ' bundan dört gün 
tatbik olunurken, bütün §iddetiy- sonra da 19 Mayısta Atatürk' ün 
le yUrekler sızlatıcı bir mahiyet Sam&ona ayak bastığını, memle· 
aldığını izah etti . Yıldırım ordu· kette kurulan mahalli kurumları, 
lıırı gurubu Kumandanı Mustafa togiliz muhil:leri cemiyetiyle Hür-
Kamal'ın 8 Teşrinsani 918 de riyet ve itilaf fırkasının duşman-

. Adınadan Sadırazam Ahmed fz. larımızlı n11ıl birlikte çalıştıkla· 
zet Paıayı çektiği telgraf'ın na- rını, maada ve himaye istiyen ar-
zart dikkate alınmadığıDI, 13 Ttş• r kadış1ar da olduğunu söyledi. 

rinsanide itilaf donanmasının fe. - Gerisi dördıi.nıi. firilkte _ 

Uluslar kurumunun kararı 
Bir gazete "Bu, Almanya için hukuki 

bir tesir yapacakhr .,, dedi 

Başka bir Fransız gazetesi de Al
· nıanların hava kuvvetlerini an/alıyor 

Oslo : 23 (A.A) - [ tehlikeli t 
ihtimaller J serlevhası altında 1 

Cenevre kararına bir makale neşr· 
eden c Tidens teğu ,. gazetesi 
uluslar kurumunun aynı ıamanda 
hem hakim hem ittiham edici 
sıfıtile hareket ettiğini fakat mah 
kum dinlenmemiş oldutunu yaz
maktadır • 

Gazete ezcümle şualan ilave 
ediyor : 

Bu kırar bitarafhklarını ve 
emniyetlerini muhafaza etmek 
istiyen bitaraf devletleri çok mü· 
him meseleler arasında bırak -
maktadır. 

Bu devletler uluslar kurumun. 
da kalmanın kendileri için ne 
derece faydalı olacağı tetkik et-

mek mecburiyetinde kalabilecek· 
lerdir . 

Berlio : 23 (A.A) - Kores 
pondans diplomatik yazıyor : 

Uluslar kurumu konseyinin 17 
Nisanda verdiği karara Almanya 
tarafından yapılan protesto siya
sıl mahafilin bu karara ehem -
miyet vermediklerini göstermek
tedirler . 

Cenevre kararı bir hükllm 
değil fakat aiyaıal bir taraftarlık 
teŞkil etmektedir . 

Bu itibarla Almanya için hu
kuki bir tesiri olmaz . Almanya 
bu gibi usulların siyas.I hayatta 
kullanılmasını müsaade edemez. 

Protestodan maksad alakad., 

-Gerisi dördıincıl firtikde·-

Afrika çöllerinde emperlizm kurbanları 

ltalyan kıtıahnın doğuSAfrikaya varış1arından bu ilk refo!im, ~fer 
gadisyo yakınında bir kararkih1 gcistcriyor • Çadırlar , huluntıukları 
yPrin rengine göre:boyanmı§tır · 

-~ .........,... ... ---.~~--------



Jtll'tik 2 

Bozku:da _ Prevan+oryom-
Bu yazıyı Aokarada iyilik ve içtimai 
yardnn teıkilitlarıoda çahıao arka· 
daflann dikkat oazarlanna sunarım. 

Çocuk terbiyesi ve meUepcilik Fakat bu gBneıli bezb11n, bu 
1f1erinio 18yıııı miitküllerile her ıölgelenP.D çamlikların ve çam 
sama ~arıı ..... BntD bili fıl - kokaltı lrıyaıllıtın 1l ç 1>1r ye-
chrmaı. Her mütkille kartı tedbir- riade bir çocuk prenntoryomu 
ler almak Ye çareler bulm•-k fçtn aua beyaz ve ruh• ce11ret ve-
baf vuracağımıı yoHar v.ırdır. . .Ki- ren manzaraıı yölraelmez . Orta 
tapeız çocuklar icin -. giyimsiz ve yayla dUnyanın prev•ntoryomsuz 
bakı_,ıt: toeuklat için, bio değilse bir parçaııdır . Bu parçanın or 
samıın zaa-ın yardım elleri uza· t11ındaki modern Ankaranın :ise 
DJr. Kimaesiz çocukları barınaira prevıatöfyoma ihtiyacı vardır . 
cak yerler bularuı. HattA muhi- Maarif Vtkaletinin İstanbul 
tiode..•lioden tatacak 1ek kinııeıi daki pr•v•ntoryomu bütBn Türk 
kalmıyan çocuklar tamdım ki bu. mekteplerinin ihtiyacını tabii kar· 
gün bunlar tahsilini bitirmit ve bi- tılayamiı. Veklletin Heybeliada· 
rer iş sahibi olmuılardır. dakl aanıtoryomu da tekdir , 

Fakat çocuk terbiyesi ve mek- Ve ihtiyaca klfi detildir . 
ıepcilık işlerinin her gün bizi kar. Bize çok, yeri bol ve k•pııı 
ıılqhğı sayısız müşküller içeri- çalındığı zaman her tifa arayana 
ıinde bir laneti var ki onunla yat. yer veren prevantoryomlar ve 
aıs karşıla§maktao değil , onu dü- ı•natoryomlar lizımdır . Bilhas .. 
tünmekten bile korkarım. çocuklar, gençler ve muallimler 

Fakat saman zaman 0 bizi ge- için hususi yeıler lazımdır . 

lir bulur. Ona kartı biz Adeta ıi Bütün bunlara ise Bozkırda 
labıız o bizim bu safımızı g&rdükçe kurabiliriz . Bu mllcadcle ve ku 
tiddetini arttmr. Onunla her kar- rulut iıine ilk 6oce Ankara civa· 
ıdqtatımız zamfln kuru bir ölü ka- rmda çocuk prevaotoryomları te 
luıam bembeyaz diılerile yüzümüze sanatoryomları ile bemea bıtla-
brıı lln~ını ve bizimle eRlen- aabilir • 
dilini aanırım. Bu bir hDtçe meaelul değildir. 

Btli yıldım bu kara korku , Ba evvela bir içtimai birleıme 
~zf oileden çıkaran bu kuru ve ve yardımlaıma meaeleıiClir . Ço-
kemikli kahkaha • Çocuk Veremi 1 cuk •Iİrgeme kurumunun , ıenç 
laia cehennemi it~yaletidir. ilk Bilaliabmerinin, Ankara Hallc-

evi İçtimai yar<hm k..>lunuo ve bun· 
~da' Verem • · Hangi bo- lara lcatılaca1' İdealiıt hal~ca ve 

oa, haigl mektep idateeisl vardır terbi1ecilerin bir tek toplantaıı 
ki, her •me bu hıstalıfıo kara ve bu itia baıarıima toharını aça!>i · 
korkunç rizgtnoın kendi mtthi- lir • Aakarada l>unu baıaracak 
tinde, kendi mektehiııio genç yav · arzu • enerji ve para bol bol var· 
rulara &stiloda bir kaç defi eıti- dır. Devlet bütçesi bu b'rfeıme 
tiDI da,.a ... ? ve yardımlaımaaın peıinden ıe· 

...aia.•ıkaıplerde Veremde•..... leceldir. 
&, kaçınırız, korkarm . Bozkırda prevantor,om ve 

, ... ~M buftat \e ıSnun BUmktrA 1aaatoryom .. 

la her kıl'fl)aftığımııda duyduğu. Bunlar Ankaraoın c;e•reainde 
mu ilk f81 acizdir ve çareaislik o kaleler ve •ıperler olacaktır ki 
tir • Ç~ ıcllltıtıtttıdııfoow.ı:.u ıonlar orattl dard kl bit kür6ü · 
aoıp Anu...nın giMfli boskarında mllıün maaamızın , yahut çocuk-

çocuk prevb~ua •anmma bıııüal l>uıGn bizi ac. 
ıkimint : limizd,n ve yuimizdeu çıldırtan 
- Sana bir kloik haıtta gön· kara dBtmaDı ceıurca karıılaya-

den,.IMID! Onu bana sağlam iade catıs . YalDtz çocollarımızın te· 
ksio :. diyemeyiz. Çünkü \ta• daviaini dtğil , daimi ve umumi 

... Mbra föoe ~r yıyladıt . Btt kontroluno A ba kalelerin bekçi 
1-1a ci~anıo ea ~miz , 80 uf lerine teılim edecejiz • 

ı.-n.ıtu' ve bin bir çiçekli bir boz. Bozkırdaki prevontoryumun 
,ardar. Ba hoık1rın turumda bakıcıları ıüler yüzle zaman zı .. 
ıact.. reçiaehri giaeıten ta- maa mekteblerimizin kapılaruı-

bffı' e.d;p, g®eıe karııan yetil dan ic;eriy4' girdikleri zaman bü 
w l'J\ubetais çapıhldv gölgelebir. tün çocuklarımız onlara doğru 

c.-.klarda -m kokulu aen'n aeviaerek koıacak ' onların etra. 
- fını alacak ve : 

•JD&k llllan talılw. itte aaoık - Bize Bakın : Bizi koruyun 
J•~ CM .. ltra AiaUramn an.. O koıkunç duımammıza karıı bi-
-tO km. tarkındadar • lıte ~ 

Alıbn11D •netik 141 knı. tim•· 
diiter • itte Knılcahamamın 
ata -.f.abr111aa ancak ı 00 

• MD6acl-'• Hem ne lallt'Mtt. 
lt"'-ltlilr , i\ıtı Keti6r8ö , i•te 

· • Buralarda düaynYn en 

f Ye •• teaiis güa8f i ••rdll'. 

zim bUtiln cuıreti'miz iizden g_e-
liJor ! .. Diye bağrracaklardar . 

A•kara iyilik ve içtimai yar
dım te1ülitlar1Dda çalııın duy· 
gala ve öigli#en arkadaılar : 

Bu ıtti duymazmııınız ? Bu ıe· 
il duymak iıtemezmiıiniz ? .• 

Şevket Süreyya 
Ank•r• Llıeıi Ot•aı MUdOrO 

Tftrk Sözfl 25 Nlson ~ 

:Cürlıiyede sanoyi
lefme Yaalıyeti 

Belgrndda çıkan Politika ga
zetesinden : 

• Türkiyenin sanayileşmesi hak
kındaki beş yıllık P,hlnın tatbiki 
ilk yıl içinde mükemmel neticeler 

vermiştir. Kayseride ve Ereğlide ya· 
pılan dokuma, lzmitte yapılnn kA 
ğıt ve Paıahahçede yapılan :şişe 
fabrikalarının inıaetı bıtmek üze
redir. Bunılan başka Keçiborludaki 
kükürt madeni tesisatı ve lspar
tadaki gülyağı fabrikası da bitmek 
üzeredir . 

lzmit kağıt Cabrıkası gelecek 
sene işlemeğe başhyecnk ve bu 
fııhrikada yapılar.ak kağıt meınle. 
ket ihtiyaçlarının yarısını temin 

eJecektir. Kayseri ve Ereğli doku· 
ma fabrikaları da yakın zamaadn 
işlemeğe başlıyacaklardır. Kay~eri 
fubrikası 30 vo Ereğli fabrikası da 

7 milyon metre do~uma yapacak
lardır. JJu fabrikalar tesisatı için 
IAzım olan 8 milyon altın dolarlık 
para Sovyetlerin açtığı kredi ile 

fomin edilmiştir. Cam fabrikası yıl
da 3 bin ton cam yapacaktır ki , 
bu Ju memleket ihtiyaçlarının üçte 
birini teşkil etQıektedir, Bu fabri-

ka gelecek yazda işlemeğe başla
ya('alıtır . Kükürt madenlerinden 
yılda 5 000 ton q:ıaden çıkarılacak 
vo l~parta tuktirhaneleri yılda 
250 000 kg. gül iıliyecektir . Ge

lecek sene İçin pamuk i9leme fab
rikaları ve bir de sun'l pamuk fab· 
rikası inta,ı diiıünülmektedir. Ay· 
ni zamand" depıir sanayii yücuda 
getirilmesi <i8r düşünülmektedir . 

Krup fabrikası, demir saoayii için 
!Azım olan bütün teıisatı kenıJiıl 

yapması tAr~pe. Türkiye hükBme
tine 9 milyon liralık bir kredi tek· 

lif etmiıtir ... Jıjtün fabrikalar için 
lAzım plan malzeme Almanyayı. 

ıipariı edilmiştir. Yalnız Kayseri 
fabrikası için lAzım olan makineler 
ft us yadan getirilmittir. • 

Fabrikatör Salih takdir 
edildi 

FabrikaUSr .Bouıale Salih 
ıehrimiz memleket butahaaeaine 
cerrahi alil ve edevat alınmak 
ıızere bia lira yardamda bulun 

muıtu • 
Sıl;ıhat ve içtimai muaveDet 

vekileti Fabrikatöı Salibi ltu 
kıyıpetli y,ardımandan dolayı tak
diraı me ile ıaltif etmittir • 

Et fiatları indlrlllyor 

Mayıı b•ılaagıcından itibaren 
ıebrimizde satılmakta olan et 
fiatları iadirilect klir . 

HUkOm•t konağında 
yangın tertibatı 

Hük6met koaağındaki oda. 
lann gto.leyia 06hetdlc,1 tu• . 
fıodaa iyice kontrol edilcbilmeai 
içio kapılara camlı küçlik birer 
delik açtırılmışbr . 

Bir esrarcı yakalandı 

S&le-yman oğlu Azizin Oze 
rinde doll&aa 11ntigram mikdarın. 
ela Hr,..r bulunarak alaoauş ve 
lcendi•İ ihtiaaı müddeiumumil ği· 
ne lnlim edtlmiıtir . 

Manto hırsızı 

Kadir k•11 Me y~m adınde bir 
kadın ÇU.fU hernamınde MemJ lrı · 
rı GüllBnın maato81nı caldığından 
yakalanmtt ve çald ğı manto rlic
den ahomıiJar. 

Şeblr Da1uıen 
Yedek üyeler 

Şehir meclisinin dünkü 
toplanusında yar aldılar 

..._ 
Şehir meeliıi azasından Eı

ma Naymanla Kemal Kusun ve 1 
Cavid Oralın saylavhğa seçilme
leri ve Ziraat bankaıı ikinci mü
dOr6 Şevkınrn Denizli baakaaı 
müdürlüğüne tayini dolayııile is· 
tifa etmeai üzerine dört liyeliğin 
açıldığı yazılmııtı . 

Belediye baıkanlığı tarafın• 
dan yedekte bulanan üyelerden 
jandarma yüzbaıılığındaa '.müte
kaid Şevkı, Kıbnsh oilu Meb· 
med Ali , Rıza ve bakı · 
mevı müdürü Nariye develiye 
ler ıöoderilmiı ve bu suretle bu 
dört aza tehir mecliıioia dünkü 
toplantı11nda yer almıılar ve mü· 
zakerelere iştirak etmiıltrdir • 

Profesör Yansen 

Yaldız parkı ile saat ku
lesi için planlar 

gönderecek --Şehircilik mlltaha11111 Alman
Jah profes6r Y anıeain ıehrimi· 
ze geltrek tetkikat yaptıiı ya
zılmıth • 

Profesör buradan ayrdırken 
Saat kulesi ile Yıldız parkı ic;ia 
p,linlar iiSaderecetini wadetmif· 
tir • 

Bu plinlara ıelince kule ve 
etrafı yeni bir tekil alacık ve pır\ 

modern bir hale sokulacaktır . 

S~bze ~ali 

Haziranda sebzeciler satış - 1 

lanm burada yapacaklardır. 

Siptillide belediye tarafından 
ynptarılm ıkta olan muvakkat sebze 
halioio yopı işleri çok:ilerilemiotir. 
Hal Hazirana kadar bitirilecek ve 
ıimdiki muvakkat sebze aatış yer
leri buraya taşmacak ve bunun dı
şında ptrakende Bcbze satışı yasak. 
edilecektir. 

Bu halin içerisinde bulunacak 
olan kırk alta dökk4ndan kapuler 
tarafanda bulunan on dükkAn 
bakkal ve bahkcılara ve geriye ka· 
lanları da sebzecilere VPtilecektir. 

Meyva satııına gelince ; şehrin 
her tarafmda serbest olarak satı
labilecektir . 

Kuledeki seren 

Kabulü için bir komisyon 
teşkil edildi. 

Gürbüz çocuk 

Seçimi dün Namık ke
mal mektebinde 

yapıldı 
Diin Çocuk bayramının ikinci 

güatl idi . Bu münasebetle 111t 
dokuzda Namık kem•I mektebin· 
de bir hakem heyati önünde gür
büz çocuk aeçimi müsabakuı ya· 
k.!lldı Mllıabakay • 1-5 yaı ara· 
l51Dda tam altmıı çocuk girmiı 
bulunuyoTdu . 

St'çim işi öğleden evvel ve 
ıonra devam etmiı ve bunlardan 
birinci, ikinci ve üçünctı gelenle· 
re muhtelif cinıte oyuncaklar ve 
diğer girenlere:de çikolatalar ve· 
rilmek suretile seviodirilmiıler

dir . 
l\iüsabakada kazanan çocuk

rıo adlarım yazımızın çokluiun 
d•n bugiin yailımadık . Banlarm 
adlarını ayrıca yazacağız • 

* 
Öğleden sonra çocuk esırgeme 

kurumu tarafından bildirilmekte 
olan çocuklarla diğer ilk mektep 
talebeleri Asri ve Alsa ray sinema · 
larına iÖtü"rülmüı ve kendilerine 
badhava fılimler gösterilmiştir. 

* 
Gece Orta mektepte talebeler 

tarafından davetlilere çok güzel 
ve muvaffakıyetli oir müsamere 
verilmiştir. 

Romen f ayyaresi 
Dün Kahireden geldi 
ve Eskişahire gitti 

Dün ağledea önce aaat 10,45 
de Şehı imize bir Romea tıyya 
resi gelmiı ve benzin aldıktan 
ıonra eaat 13,35 de Eskiıehiıe~ 

gitmiştir • 
Bu tayyare arsıulusal tayyare 

cilik kurumu baıkanı Roman -
ya preaıJerioden Bibeıko'ya 
aid olup iki motorludur . Tay· 
yarede bir pilotla bir makinist 
bulunmıktaelir . Prene'in eaki pı· 
lotu Kahirede ölmüş ve prensde 
cnemle'ıetiae deniz yoluyle gitmi§ 

ve tayyaresini bu iki kitile ıöoder· 
migtir . 
Tayyareciler sabahleyin saat 5 

te kerıdeıa Kıbiredru lialkmıılar Fi· 
liıtitl ve Suriye üzerinden geç(• 
rek doğruca Şehrimize gelmiıler 
ve bir kaç ıaat ŞCluimizde kal 
dıktan sonra lEskiıehire gitmit· 
lerdir . Oradan İstan bula ve Ro 
manyaya gideceklerdir . 

Vanesya tırtıllarıyle 
mücadele 

Saat kulesinin üzerine konulan R.e§ıdbey mahalltıinde fazla 

Çis Uçak kupası nıa 
t.? 

ne:-._ ' geç 1 • . .- ~ 

Şehrimiz kulüpler~ '~ flll 
Sah glinü uçak heyet•. ;ıerif.I' 
konulan kupa için hır ~ 
karşılıımak f ıraatanı ~ ~ 

İlk maçı , Seyb:;:, ...... 
Adana spor Y•P.ll. · Mil 01 "9f' 
medio bakemlığiyle 0~ ~ 
landı . Her ilıi takılll il kt': 
larda birbirlerinİD gif 

00 .,,.f.. 
or 11 

na aradıl•r . Adanı ıp ._.1.,dl 
. . d•~ı· ,,Jj 

vaş açıldı ve yirmıocı 
1 0 

it' 
gol çıkardı . Eo gerıÇ 0 

•,. , ' ' 

ıporun böyle iyi oy0~111:1,~ 
vaffakiyetli glSrDnme•1 ç 1 '"' ~ s b•• 1 ..... ..i 
delalet ediyordu • •1 ~tı~ 
bu sayıya karşılık verlll·~ı1d• ~ 
mediler. 33 üncD dak;·Ji t; 
ıayı çıkararak berıbef 1 

eylediler . • ~.' 
Birinci devre b6Y1.ee

1
.,J il 

ı · tın _,;; kinci devrede vaııye .. ~.....-
mahiyet alacağı bir tilrlu 

19 
, 

!emiyordu . Seyhan sı:•,.~ 
cuları fert itibariyle ç 11 ~ 
ti . Buna ratmen f•ıl• ~fi iP':' 
ramımıılardı . Ta.rıf~ır tJir ~ 
devrenin keodilcrı içiJJ • 11'_'.J'ı ·ıırı ,,,., · • 
ıayılar hazırlachjıDI 1 

!ardı. ~; 
Oyuna ba1tandıkt10 ~ ,,f 

kika ıonra Adana epor rtff' 1 
daha yapb . Seybıulıl•' .-'J 

k 
bit ır,, 

radıklarınıo far ıDI bll,..., 
ramadılar . Sinirlendiler ' j,,,,-

dileriaia zarano• old• ~t ıtf. 
ıpor 40 ıncı dakikıd• t ..... s,. 
daha yapb ve oyu•d•td . 
ıporun 1alebe1iyle bi 

ikinci ..,,q ~I 
İkfoci maç çok be~ ~ 

du . Çnnkll geçe• b• 2....J ~ 
ıpor İdman Yurdun• ._,,t .,...,... 

bl t•" miıti . Bu aefer acı k 111 celı: miydi? oyuna ha ~ I~ 
l,anr1 

• ~' 
.dun düdüjDyle bal 

1 
;ıtirP ~· 

Yurdu , lik maçları•.. ftt~la JI 
ii kadrodan büıbO~:d•• •

1 61' 
mııtı . Alay yurd calı.f#f',.it! 
oyuncularla takılD1111 • 01110 ~~ 
lemiıti . Oyun beyetı Jdtl • ~ 
ıiyle temiz ve ıil~el ;. bit~ 
lular 20 inci dakık• ~lı' "" 
attılar . Toroılular ~~e cıflP'~ 
ıonra buna bir ••Y~ 1 ~·~ 

1 1 bırıı diler . Yurt u ar bit 
dılar . Fakat dcv~ıoll.fat"'~ 
yet teais edea. ed~I~· ,. '3 ~ 
muhacimleri 28 111 ..,., ·~ 
dakikalarda birer ''

11
1 ..,...j r· 

rarak birimci oevreyl .• jfl 
bitirdiler . • ~~i 

Lik maçlarında ~·~.,~,ed' ~ 
Toroı sporun ik.ocıl yoıef" '-~ 

• • OJU O j~ 
çıkuabil, cegı u ldoalo ,,.Llı 
te böyle olmadı · lı ofd"'Jll)"' 
daba çanlı ye k•!'• dt;OJf" 1.. 

d l". • dıkaka •-- •-il -~ 
la ı . ıacı T ro ... .,.,.;j, 

Serenin ( Canavar düdüğü) kabulü ı mikdarda vanuya tırhrları çıktığı 
için Beltdiyede bir komisyon teşkil 1 ve ebe k.ömeçleıioi, Deve dikenle-! 
edilmiı ve lstanbulJa buluoao mü-ı rini, yebaai loginarları ve babçe
teahhit buraya çağrılmıttır. . lerde raatgeldiği lngiaar, hatmi 

Müteahhit gelince şi111dıki <lüdü 

1 

ve krizanteme zararlar veıditi g6 

gol yaptı • Su 
0 kıa • JJ ti' ıS 

mDşkDI vaziyete '
0 l'0 ,d• d""" 

nirleadiler · İdlll~o · d•~"';.J 
• 20 1aCI • t,s"' 

iıt;fade ettı • Şidldi 

1oı daha yapt& • JI'!. 
1 - 5 idi. cı.lsi~,. 

Torosuo kal•• 111~:~ıt• ğijn kabul edılip edilm;yeceği an- rülmüı ve Ziraat dairesiace buu · 
l~tılacaktır . larla m&cıdeleye giıiıilmiıtir. 

Meıhur Kuıparbane 

Moutkarlonoa, lm sırtl.utla vaı Tığı sarsılan meıbur Kamaı bıoeıi .. 
~umarh~a• ı~çea " lı ~ yıltnda yalnız 150,000 liracık ufi kazanç 

temıD edebılmiftjr. E-...lld 1ilki katı 2,5 milyonmu1 ... 

dört aayı çıkar . • oll 111a•• ~ 
. b'tmesıD 1' 

Devrenın 1 b' 8'1' 
kale Toroılular ır J • .,d' 

td tar · l" .. 
muvaffak o u 5 f d01'' ı•• 'r 

d 2 - ..ıet .J Oyun a b'tti . ,. • l 
. le ı fdOJ'~ dit nuo galebesıy dı . ~ P'-: 

1 laın da gijzel ~yn: f Jıkaroe ,f. 
ı d uib ka'eciaı ço d 10' ı•lj 
. urı tar ı ' 'tıt 
1 çok sayıJatı kllr yıya. !Jlllı o~ 

kalrcisi bir kıtÇ. 81ı aıoılı• 
1
J•' 

1
. J" fa\(at bıra ı.j ,,1' 'fO' 
ır ı . dır • ..lıJ • ,,,1 
.ı g· ıodao dol•Y1 ·ı oh• ri .... 
"' . d iQJı •e l 
m fıluhiycuo. eleblerioe ,,11• 
roslular keadı 

101 
pi• 

bir pepaltı ceıa• . ~ 
edemediler · u 60, .. ~~a' 

idman Yurd 
1 

k•'oıl'r.' • 
ta Adana s~o• a ıir•e , 

Haoıiıi ıab.~. ı;PP' fJd/!ı 
yelinin Y.erdııı 
cektir • 



( TürkS3zft) 

~ Son duyuklar 
d",,. Ponv--ad_a_k-.,-z-e-lz-e-le_ı_T __ k___ 1 

Döğülenler , yarala -
nanlar. 

Yortarı mahallE>sindtı oturan Yu , 
suf oğlu Fikri, kardaşı Kemal, an-

ü r gazeteci eri 
,,. 1~rn~ l 

rt\an' lık arazi~tama- Breslav'a vardılar ve 
harap oldu. karşılandılar 

•. l'ih ............... 
!le. Otu· 24 

telı. ı CA.A.) - Tay-
~ •ta .. ·' .e •ıhatıoda iki bin 

.. ıoın h f old _ ta ribata maruz 
uıunu teabit etmişler· 

'laYll:ıi 
'(ıct,01

8'1 gızetcsinin mu ha· 
llı.•111 11 ._ve §eker: fabrikaları· 
l ıı:ıld ~ llYoh •gını yazıyor. 
~. •raya k 

tı11 •de . ya ın bir köyde 
~ıılar dı 0 k.dar büyüktür 
t.tı. et

111 
Cenızeleri , kaldırmaya 

UQ lll:ıtkt d' . ıı 18 e ır. 
~ı. at ii . . . 
"tle l' . Çte tıddetlı dığer 

~d&tGr ·~•u sakinlerini kor
lbuştij 11,L r. 

~·· qlele · 6Yltr . ' 1 kesilmiş olaa 
'ti "eb~1j'ceksiz kalmı§tır. 

'b'1ıtıckt~,d~" yeni bir tehlike 
'Yli ır. 

ı ı l'eı 
, 'llttır ir.C,, gnzetesine 

illa · 1 hrtı 1§ eri de çok 
t,.ı. ar i . d 
~ \llr. Çın e cereyan 

~ bi11 ki. 
) l'rıııa t' yuvasız kalmış 
'P1lıı:ı11 1•oııazım1 çamur-
11'licef olan evlerin yıkıl 

l aıQın.t0d~ aldıkları yara· 
~ "'trdır 
~L~ll~ab•ı • 
.-~lla 1 hafif Japon ev· \it, lli•tluvemet göıter-

dra· 
t • 24 

l~.~tıtııa (AA) - Japon 
~~ ı,,, ._ç'~tiği bir telgraf. 

-----
Breslav: 24 (A.A.) - Alman 

matbuata milli federasyonu tara
frodan davet edilmiş olan sekiz 
Türk gıızetec isi Almanyada tel· 
kik seyabatı yapmak üzere bura
ya gelmişletdi r. 

Breeılav şehri dün kendileri
nin r şerefine bir ziyafet ver· 
miş ve bu ziyafette Silezyalı bir 
çok zevat huhmmuıtur. 

Brcslav: 2.1 (A.A.) - Breslllv 
şehri dün . Alman milli matbuat 
federasyonu tarafından davet 

edilen Türk gazetecileri şerefine 

büyük bir ziyafet vermiştir. Bir
çok Silezya şahsiyetleri bu ziya
{ ette hı zır bulunmuşlardı. 

Devletler 

Litvanya hükOmetine 
müşterek bir nota 

verdiler 

Berlin : 24 (AA) - İngiltere 
İtalya ve Fransa Memel mıota· 
kasının vaziyeti hakkında Litvan· 
ya hükumetine bir nota gönder
miştir . 

J Amerika - Japon 
Ticaret mukavelesi müzake

releri geri kaldı -·-Tokyo: 24 (A.A) - Çinde 
Amerikan ve Japon ticaretleri 
menfaatleri meselesini burada 
müzakere etmiş olan ve Forhesio 
reisliği altında bulunan Amerikan 
ökonomik komitesi Şanghaya git· 
mck üzere Japonyadan ayrılmıştır. 

( Aşabı ) gazetrsi bilhasQa mü
nakaş"lara ıebeb olan Çin öko
nomisiDe Amerikan sermaycsioin 
iştiraki meselesi hakkında biç bir 
anlaşma temin edilme diğini yaz 
maktadır. Gazete, rzciimlediyor 
ki: 

Amerikalılar havacılığm, de· 
miryollarının ve S'loayiin inkişa-
fına iştirak etmek hususundaki 
arzularını barakmıyacaklardır. 

Bu itibarla Amerika ile Japon· 
1• arasındaki müthiş bir rekabet 
sahası açtlmış olacaktır. 

Amerikalılar bütün Japon tek
liflerini rrdd~tttiklerinden şim
dilik iki hükumet ar1sında bir 
teşriki mesaiye imkan görülme· 
mektedir. 

Bir siyasal görüşme 
V:arıova : 24 (AA) - Pat a 

jansınan V.enedikten öğrendiğine 

neleri Güllüzar, Halil oğlu Vehbi 
ve karısı Fatma bir elbise mesele
sinden çıkan kavgada yekdiğer
lerin i <löğüp bıçak VP tabanca ile 
de yaralomışlartlır. Bunlardan Veh · 
hi ile karısı Fotmnnın yaraları 
ehemmiyetli olduğundan tedavi 
edilmek üzere Memlektıt hastane- 1 
sine yatırılmışlardır. 

§ İsyan suçundan hapishanede 
mevkuf bulunan Ercişli Memo oğlu 
Nebi, Süleyman 0A-lu Ali, Hacı oğıu 
Sait ve Mahmut oğlu Mehmet kav
ga ederek yekdiğerlerini taş ve 
sopa ile döğmüşlerdir. 

§ rarsus kapusu mahallesinde 
oturan Musa ilo karısı Fatma ev· 
lerinde kiracı olarak oturan Kadir 
kızı Pakizeyi döğmüşlerdir. 

§ iocirlide oturan sütçü demir 
bir süt satma meselesinden çıkan 
kavgada sütçü Antepli Mehmetli 
demirle başından yaralamıştır. 

~-----------·------------
Sovyet Rusyada 

1 Mayıs bayramı büyük 
şenliklerle başladı. 

.l\foskova: 24 (A.A.) - Sov 
yet Rusya ameleye bir çok istira
hat günlerini bahşeden 1 l\la)ll 
Şenliklerinin les'idine bugünden 
başlanmıştır. 

Mutat olduğu veçhile Komü 
nist fırkası merkezi icra komitesi 
beyanname §eklinde hakiki bir 
program neşretmiştir· 

Bu beyannamede Ruayanın 
sulb azmi yeni haıtan teyit edil · 
Dlt"kte, Faşizm takbih olunmakta, 
Alman amele sınıfı ile bütün Çin 
amelesi ve Çin Komünist fırkası 

Firtik : 3 

Asrf sinemada 
25 Nisan perşembe günü akşamından itibaren 

Mevsimin en heyecanlı filimi 

Aşk , kıskançlık , macera 

.- Baltalı cellat 
oynayan: 

Edvard Robinson 

ilave : 

bugün 

en yeni dünya havadisi 

gündüz iki buçukta matine 
5350 

... -------------------------------------------------·~ 
Arabanıza, otomobilinize, las-

tik fabrikanıza lastik kayış ahrkc 

bir dera da Goodyea r lastiği almayı unut 

mayıa. Göreceksiniz ki bir sene zarfında ödediğiniz lastik masrafı hem 

azalmış hem de makinanız daha rahat çalışmıştır. 

G 00 dye a r 
''lı "raJ F 
4 •den ~- ormoz adası· 

' ~)duc; uyük zelzeledc>n 

Üç büyük devletin bu husus
taki emiiıelerine tercüman olan 
bu nota yapılan ihtarlar netice· 
siz kaldı~ı taktirde devletlerin 
Memel miıalnmo oo yedinci mad· 
desi mucibince meseleyi uluslar 
kurumu konseyine tev<li edecek
rini tasrih etmektedirler. 

göre, İtalyan dışan i§leri müste
,ara Suviç Venedikten geçerken 
orada bnsusi olarak ikamet et 
mekte bulunan L'histın dışırı 
işleri bakanı Bekle görüşmüştür, 
Bu münas_s bet)e Avrupa meae· 
leleri h kında noktai nazar te
meli yapılmıştır . Ve iki memle
keti bağlı yan dostluk münasebet· I 

selimlaomaktadır. 
1 

lastikleri on sağlam, en uzun ömürlü ve size en yarayışlı lastik oldu-
Kıııl ordu ile donanma vata· 1 . .ut 

eessürleri bildir- nın müdafileri diye tebcil rılun· ~unu tecrübenizJe gösterecektir. 19-20 
ı leri müşahede edilmiştir . maktadır. 

karşılıklar kılavuzu 

------------------------------------------
Örnek : Dipsiz sözler - E

sassız sözler 

Esas - temel - ( Fr. ) Fon
dr:meot, base 

Eser - İzer - ( Fr.) Oeuvre Örnek : Eıirranıo melcei -
Azılılarıo sığınağı . 

Eşk - Göz yaşı 
Eşkal - Ş~killer ~ 
Eıkiya ( taki ) - Haydutlar Örnek : Temel koyma -

Vaz'ı esas 
Esasen - Tcmelinclen, aslın· 

dan - (Fr) Au fond 

Örnek : Bu dağlar, bir zaman
Eskis - Taslak -(Fr. ) Esqu- lar e@kiya yatağı olmuştu - Bu dağ· 

isse lar, bir vakitler haydutlar yatağı ol· 

Örnek : Hayatında çok eıer 
vermek istiyeuler, çok ve özlü çalış· 
malıdır - Hayatında çok izer ver· 
mek istiyen)er, çok ve özlü çaltşma· 
lıdır. 

Örnek : Esasen ben hu işin 
böyle olacaAmı daha evvel sezmiş· 

tim - Aslından ben bu işin böyle 
olacağını d"'ha önce srzmiştiın . 

Esasi - Aaaaal, köksel 
(Fr.) Constitutioone 

Örnek : Köksel tUrelcr 
Hukuku esasiye - Droits consti· 
tutioooele 

Anasal kanun - Kanunu e
-sasi - Loi constitutionoelle 

Es ıi - Eobaşlı, başlıca, ba
şın - (Fr.) Fondamenlal, essen· 
tiel, principal 

Örnek : Müzeci Hamdi Beyin 
bir eskisini bin liraya satın aldılar
.Müzeci Hay Ilamdi'nin bir taslağını 
Lio liraya satın aldılar. 

Eslaf - Geçmişler, Önceller 

Orock : Nesli hazır , ahlafa 
yalnız eslafın eserlerini değil, kendi 
yarattıklarını da ulaştırır - Bugünkü 
üren, geleceklere yalnız geçmişlerin 

eserlerini değil, kendi yarattıklarını 
da ula§tırır. 

Biz ' · eslaf ve alılafe oümune 
olmalıyız - Biz, önceler ve ardıllar& 
örnek ol malızız • 

Örot-k : Düdce devletin en 
baş'ı ( başlıca, başın ) işlnindendir Esman, esmıni baliğa (Bak: he· 

del) - Tutar 
Esatir - l\lit l T. Kö. ] 

Örnek : Esmanı baligası bin 
Örnek: Oguz destanıuda Tiirk liradır _ Tutarı bin liradır. 

etıatir'ine aid pek miihirn izler var· 
dır - Oğuz epopesirıJc Türk miti· Esna - Sıra 
ne ilişkin pek önemli izler \'ardır . Örnek : llu esnada dört kişi 

Esbab - Sebelıle Lirden iistiine atıldı - Bu sırada dört 
ki~i birden üstüne auldı • 

Örnek : Esbauını hazırlama· 
Esnaııında - fürasuida dan hiç bir işe teşebbüs etmemeli -

Sebchlerini lıazırlamaclan hiç hir işe Ürnek : Cebri yürüyüt esna· 
girişmemeli • sında fazla mola vermezler - Zor· 

Esed - Aılao lauıa yüri.iylif turasında çok mola 
Esef - E~tf vermrzler. 

.Müessif - EscEli Esrar - 1 - Sır (T. Kö ) -
.. k (Fr. ) Mystere Orue : Onun bu uıiie:ısif ha· 

line yalnız ben d,· ~il, lıerk~s acıdı - 2- Giz - (F r. ) Secret 
Onun hu esefli haline yalnız hf'n Esrarengiz - Sırh 

değil , herkes 11<;ıdı . EııtH - Katır 

Teessüf ttmek - Estf etmek, Eehas - Kişiler 
esefleomek Örnek : Eşhaı;ı ınühiuıme -

Örnek : Size tce s iif ederim - Önemli kişiler. 
Size esef rdcrim . 

Uğradığınız felfıkt· te pek c;ok E~ia ( ~ua ) - Şuvağ 

muştu • 

Eına ( şeni ) - Yırtlaz 
Şenaat - Yutlazhk 
Eşraf ( ve ayan ) - ileri ge 

leoler 

Örnek : Kastamonu eırafıodan 
- Kastamonu ileri gdenlerinden • 

Ena - Eoyı ('l'. Kö. ) 
Evbış - Ayaktakımı 
Eve - Uç, yüce 
Evlad - Çocuklar, oğullar 
Evvd - Önce 

Örnek : Bundan evvel- Bun· 
dan önce • 

Evvela - İlkin 

Örnek : Evvela şunu söyliye· 
yim - Önce şunu söyliyeyim . 

Evvelü ibır - - Eninde so · 
nunda 

Örnek : EvveJü ahır bu borcu 
ödiyecektir - Eninde sonunda hu 
borcu ödiyecektir . 

Eyyamı bahur - Kızılııı 
Eza ( Bak : cefa ) - Eza ( T. 

Kö. ) Üzgü, üzü 
Örnek : Çok eza çt>kti - Çok 

lizgü ı;ekti . 

Ezel - Üzel, öacesizlik 
Ezeli - Öncefliz 

Örnek : Ölüm , insanlar için 
ezeli hir cudişecJir - Ölüm ioı~aular 
için öncesiz bir kaygıdır. 

Eziyet - Eıiyet 

Öruek : Çektiği eziyetleri ben 
bilirim - Çektiği eziycıleri ben bi· 
lirim. 

F teessüf ettim - lJ4radığuuz felake· lnşia etmek - Şavmak 
te pek çok esefleudiw • ' E:-:i:ra ( ıerir ) - zılılar ;Faal - lşçen, işçimen 

-------------------,----------------------------------------------------------------------:. 

3 Adanada SelAnik Bankası sırasında 

Muharrem Hilmi 

Yalnız çocuk bayramı değil 
Bu akşam 

Aynı zamanda sinema bayram 

Çoktanberi beklediğiniz 

Bosna sevdaları 
Büyük Türkçe film 

Alsaray sinemasında 
BAŞLIYOH 

ilave : dünya havadisleri 
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23 Nisan bayamı 
- Birinci firtikden arlan -

ve Atatürk heykeli ile belediye 
ve Çocuk sarayıoıo önünde te
zahürat yapmıılardır . 

Atatürk heykeline Çocuk e 
ıirgeme kurumu genel merkezin
ce bir çelenk konmuştur · Alayın 
önünde okurlar murahhasları 

bulunuyor ve geçit resmine okur 
lardan başka çocuk ~sirgeme ku 
rumu okurlar ve baokalarla mil 
li iktisat ve ta .. rruf cemiyeti 
tarafından hazu lanan kamyonlar 
iştirak ttmekte idi . 

yıoda top1anmış\ar ve buradan 
tazimatlerını ve minnetlerini ar
zetmek üzere Wf'mltket ve fC
hir büyüklerini ziyaret etmişler

dir . 
Ankara : 23 (AA) - Uşak , 

Bafra, Zafranbolu. Çanakkale, Te· 
kitdağ , Muğla , Aksaray, Kara
hi11r1 Erzincan, Zonguldak, Mıraş, 
Çankırı, Kırklareli, Samsun, T-
rabzon . Kars , Denizli , Kütahya, 
ve memlrketin sair yerlcrindan 
alıoao telgraflarda bamutayın ilk 
toplanmasının yıl dönümü ile 
çocuk bayramının fevkalade te
zahürlerle tesit edilmiş, nutuklar 
söylenmiş va ıeolikler yapılmış 
olduğu bildirilmektedir . Alayın gaçtiği cadde etrafın· 

da binlerce halk toplanmııtt . 
Geçit resmi Çocuk sarayı önün 1 1 
de bitmiş ve çocuklar kendi •İle Mete yakında 1 
lerile yerlerine dönmüşlerdir. Ço· 
cuk murıbhaılan da Çocuk aara· _____________________ _. 



Jlirti.t 4 ( Tftrk ~., 

Halkevinde 
' konferanslar 

- Blri11cl firllkden ar/an-
. Büyük kabramaa Mustafa Ke 

malin B•vza, Amasya, Sivas seya
hatlarmı ve Erzurum, Siv.s kon 
greleri kararlarım, Dam•~ ~~.ri~ 
hükumetinin nasıl devrıldıgını, 

. 

yerine gelen Ali Riza Paşı kabi
neainia tuttuğu yolu, İstanbul 
Mebu.aa meclisinin çalışmasını ve 
lc8patalmasıoı, 16 Martta İstanbu 
)un itıal edildiğini ve 23 Nisan
da Ankaradı Biiyü k Millet Mec· 
JiıiDİD ne iibi şerait altında top· 
landığını anlathlctın soara kon
feransı töylece bitirdi: 

"23 Ni110, Türk milletinin 
iradesine sahip olduğu gündür. 

23 Niııo, İoöolerin, Sakarya· 
larıo, Afyoo ve Dumlupınarlaran, 
Mudanya ve Lozanların yaratıl· 
maıı için .bir kuvvet kaynağı ol 
du. Ondan alınan hızla, k"yid 
lerden uzak, hür ve müıtakil bir 
Türk varlığını "Eşkıyı, Çete sürü· 
lerinia ellnrini sıkamayız diyen
lere tasdik ettirdik· Ölmek için, 
eıir yatamık için yarııılmımıı 
olan Türk milletinin yaşamak hık· 
krnı kabul ettirmek!,, millet ira
desinin gücü ile temin olundu. 

Oımanı. ricıli , Avrupının 
en kllçük devletini• murahhasları 
yanıada en bakir muamele ile kar · 
1ılı11rdı . Bug6n , 23 Niıandan 
kuYvet •lan Türk Cumhuriyetinin 
dıı bıkaol , Avrupanın maiıur 

devletlerinin mBmesıilleriDİD top 
laDdığı Cenevredefuluılar kuru· 
manda batk•nhk yıpıyor . 

Türk milletini bu üıtünlü 

ta çıkaranlara ve Türk ulusunun 
birer ferdi olıa sizlere ve bizlere 

• modu 1., 

1 
1 
1 

1 
1 
1 

m 

Ad ana B orsası Muamc-'leleri l 
~x~ıur ve rr>,,A'. 

et sı 
Kilo Fiyatı 

En az 1 En çoL. 
Satılan Mikdır 

K. s. K. s. IC.Uo 

-K&pımalı pamuk l= 39 = 
Piyasa parlalı ,, 38,50 39 

1 

Piyasa temizi ,, 
laoe 1 
iane il 38 

1 Ekspres 
Klevlant ı YAPAGI 
Beyaz 

1 1 
1 

Siiah 

Ç 1G1 T 
Ekspres 
iane 1 

Yerli "Yemlik,. 1 

" 
uTohumluk., 1 

HUBUBAT 1 

Buı!day Kıbrıs 
,. Yerli 

" 
Mtotane 

Area 
Fasulya --
Yulaf 
Delice 

~ 

Ku§ yemi 
Keten robumu 
Bakla 
Si sam 

ÜN - -Salih Efendi . 
1 '-.~-= " ' .ı:ı ıa Düz kırma •• 1 ~ >. 

:ı ı:: Simit " 
. 

:g 5 .... Cumboriyet 
~-= 

. -c-. :ı " 
1 " (,)o Düz kırma " 

Alla " 
Liverpul Telgraflan Kambiyo ve Para 

24 I 4 I 1935 it Baokısındao alınmıttır. 
Sandın Penc 

MayJB V 11deli 
1 

6 42 [iret 
1 

9 h8 
Raytmarlı: 1 97 

Temmuz Vadeli 6 36 
Frank"Franıız,, 12 06 

Hazır 6 65 Sterlin "lnıilis,. 611 2.'l 
Hint hazır 5 60 Dolar "Amerikan .. 79 55 
Nevyork 11 44 Frank "levh:reM 

O.er Kemal Aı•r, konferaaıı 
hlr',çok yerlen.de •Hnılaad ı. 
._ IOllft doktor Ethem N•c 

det, ntlfuı mevzuu üzeriade ,nzel 
bir ko•fereaı Yerdi . Nlfuıu ual · 
tu aebepleri ye billa.... en çok 
~rftyatı lt!bep olan liri haıtabk· 

~ Ulaalar kurumu-\ ~lafta başı....-. 
1 - · Ketil bedeli 66 J 6 lira 70 

.... ••latb vt! alklflandı . 
Sara , Halkevi aqrlyat komite· 

.ıa pktili filmia H.Ikevi sine· 
-.da fllterilmeıine gelmitti . 

Reıat Glcll tarafındın çevri· 
ita bu film çok rBıeldi . Hılkevi· 
misin ilk kurulaıuna ait çekilea 
.... lar ile bu 1ıl yapalan kutlama 
•••timi ve HılkeYi bılnmevinin 
ıaır çocukları laıe ettlthıe dair 
oha parç•lan , Halkıvi komite· 
lednin fıaUyetleriai we Halk6vl 
talu.a.nnı• ıtad1omda 71ptıklan 
91Çları , lcaralırdın mezon olan· 

• eelaadetume tevzilai ıöıte· 
ren bu filmde çok •nvaffak olun-

Balkevi • kendi faaliyetini bay. 
le aize1 bir tuzda teabit etmekle 

lekete de blyök bir hizmette 
........ tor. 

Halkewimlz, •ier bltç ı-ıi mfl · 
t İM memleketimizin ılıül· 

e çok li1ık olıa rerlerini fil 
al .. nr• ÇakarowaJI ~ 

..... kedere de daha rftzel ta· 
:.imli we Hvdirmiı oluruz . 

ilk olarak AdanamlSda çev
..-ı ... ba fll• , Rıpt Glclllnln 

e Cok deterli Herler meyda 
• ı•lirtceti•e dair ol•• Bmitle 
n.lli lrbrdı. 

. Nedim~ urtmanl 

nun kararı 
- Birinci flrllkten artan -

hlkftmıtlere CenıYredeki karar· 
ları hakkında Almuraaıa diltün-
düklerini bildirmekte idi . 

Diğer devletler kendi kabahat-
larmı gizlemeğe utraıtakça böyle 
bir karana Almaaya için hiç bir 
teıiri olam•z . 

P.riı : 23 (A.A) - Fraaco-.. laaftabk 
. 

myrıaane g•zete&i 
Almuyı barbi aaul hııırhyor ; 
gizli t171ıre ıalaalıra batlaia al· 
tanda bir makale nepetmittir . 

Mahanir bu mableliade Al· 
manyanın reımi veeıike n•zıran 

latıtiıtilderi bildirdikleri gibi @ 
deiil 258 tayyare uh111aa malik 
balund11poo ve hattl ba mikta-
na da aagari oldujaaa çlakl 
2500 kadar laava ıpoıo cemiyet· 
lerinin mltemadiyea reai ta1ya-
re uhalan .... damakta oldolda· 
rını Ye hllaa hltiln ıpor ve yarıı 
sıhal•rlDI ve deaiz t•yyareleri 
için taasim edilmiı olan golleri 
illwe etmek icab edccetini yaz 
maktadır • 

Son zamaulaarda v8cude ıeti· 
rilmif olap tayyare sahalanncf a 
atölyeler ve yeraltı bıaıırlan vır 
dır . 

Bu banıarlardın aynı zımaa· 
da 6 tanare birdea çıkmıktaclar-
Bitin buDlır tehiılerdea .... 
larda ormanhk ........... • 
cade getirilmlıtir • 

Mecmua; te .. kkllleria \ı• 
rl•• ı•tlrilmit olan ahitletia 
ilimlerini bile yaamaldadar • 

H--1 •"11 '81ktnt1Pdan: 

1 kurnıtan ibaret olan Mersin-Tar-
ıuı yolunun 0+ 000-1+ 500 ki .. 
lometreler arasındaki ıon tami. 
ratı açık eksiltmeye konulmuıtur . 

2 - Eksiltme 1 Mayıs 935 ptr· 
ıembe günü saat on beıte VilAyet 
encümeninde 1apılaoaktır. 

3 - Muvakkat teminat mik· 
tarı 496 lira 25 kuruı olup talip-
lerin bu miktar teminatı Muhaıe-

bei huıuıiye veneaine yatırmalan 
ve1a muteber banka mektubu ge-
tirmeleri mecburidir. 

4 - istekliler Nafia baımü-
heodiıliğinden alacakları ehliyet 
ve1ikalaranı ihale günü heyete ib. 
raı etmeğe mecburdurlar. 

5 - lnıaut hakkında fasla ma-
ldmat almak. iatiyenler lçel Nafia 
Başmühendiıliğine mörac~atları 

ilAn olunur. 5217 

17-21-25:-28 , - ' 
1 

bu gece nlbetçl 

1 Eczane 

' 
Orozdibak civarında 

1 Merkez ezanesidir 
1-
Seyhan vlllyetl D•lml 
encUmeninden : 

( 2501 ) lira bedeli ııbıkh Acil-
na kuaıına ait Tat , kireç, kire· 
mit ve emııli oaa•lu ..-.ı ı-
6-935 tarihinde• itibaren bir ıene 
mildde\le " aoık artırma surt!tiltı 
milaJedeye çıkaralmııtır 

Ş.rtnameyi görmek iıteyenlerlo 
her gOo har•oıl muhasebe müdür· 
tütüne , talip olınlann da yüıde 

il. 
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Solu bahçe 

Cill8i Dönüm 

Tarla 500 
• 30 
,, 60 
,, 45 
,, 10 
• 45 
• 55 
)) 45 
,, 55 

" 50 
» 55 
,, 51 
• 54 
,, 500 53 
• 500 52 
• 500 45 
" 500 45 
• 40 
" 250 48 
,, 40 
• 500 55 
" 500 40 
» 45 
,, 41 
.. 70 
• 48 
• 49 
• 3 

Nehir hırakm- 6 
km\aıı bahçe 

Hıılneye ait yokarıda oinı ve 
miktarı yızıh tGrlaların iki senelik 

Yeni O&el karşııında aç'11Jm 
dit muayenehanemde ıaat 6 dan 
21 re kadar haıta kabul e\tiğimi 
ve tedavi ve dit imali huauaunda 
•ahı.rem möperilerime uaml 
teehilAta gösterdiğim gibi cuma 
gtaleri fukara ioia tedavi ve dit 

1 llekıme.U.de iııı edilen 750 
çocuğun iaıelerine :raıdım olmak 
üıere dördüncü defa olarak Mac- 15 pey akçal•rile birlikt.e ihale gü-

icarı 4-5-935 tarihine müsadıf 
comarteıi günü ssat 15 de ihale 
edilmek tiıere on bet gün müd
detle açık artarmağa çıaarıldığan . 
dan taliplerin yüıde 7 ,5 teminat 
akçalarile birlikte Milli Emldk ida. 
reıiae müracaatları il4n olunur. 

ı lisi Umaaai uasından Kouolı bay nü olan 9 - 5-935 tarihine mü-

1 
Zeki iki yilı kilo pirinç hediye .adil pertHlbe günil ıaat OD bO• 
etmittir. Bu cömert Talanclaıan hır "*" Vill)'f't Daimi encümenine 
velile ile yurdumua göa&erdili ..,...ilan ilb olunur. 5348 

ıl&Uya derin •1pu11111111U1111. 24-28--2-G 

~-k bel91tir .5228 
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Belediye 

Adananın Bucak mevkiin·le Belediye altında 26 nuaa•~~,;.ı-. 
30,32,34 numaralı bakkel ve 36 nuuıar11lı lokanta ve ıou 1 (.~ 
Kale kapısında 1/2 benzinci ile 2/4 numaralı dük~Aolar ;, .,,ı' 
mevkilnde 188/15 numaralı aaatçı dükka\nı açık artırı.11• 1 

lecektir . · . 
ihale 11--5-935 cumartesi güoü saat on b,ştt eeledıJ'p 

odasında yapılacaktır. istekliler her zam an bilediyo h-t•• 
ıartnameyi görebilirler. aoa~ 

istekliler ihale günü teminatlarile birlikte BelediJe ene 
meleri ilAn olunur .5351 25-29-3-7 

_,,,_, 
Yarbaşı mevkiinde bu~day pazannda divan yoıuod~ "'~ 

30,32,34,36, 38,40,42, 44,46,48,50, 52,54,56, ,,ıı'9 
cihetinde 52. 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70 ouın• JJ1 
açık artırma ile icara verilecektir. . ıııeoi ol!"~ 

ihale 7-5-935 sah günü saat on beşte Belediye encii de ş 
yapılacaktır. istekliler her zaman Belediye hesap işlerin 
görebilirler . 

istekliler ihale günü teminatlarile 
gelmeleri ilAn olunur. 5231 

birlikte ee~ize 
21-25-4':rv 

"' iJ. 
. "'1 .,s •• , 

71 fJI P._' 

Kasaplar çarşısında 57, 59, 61. 63, 65, 67, 69, 
3 

'95, 9'1,' Pj#. 
30, 32 34, 36, 38, 40, 42, 44, 40, 55,87, 89, 9~. ~~,. \'•'~' 
numaralı otuz adet kasap Jükkdna açık artırma ıle . e eO"~I 

ıh 1 
n .. Jedıy 

a e 5-5-935 pAzar ım\nü aıat oo beşte ""' iti 
d e'" d' be••P 

ıın a yapılacaktır. lsteklıler her zamırn Bele ıye -~ 
nameyi görebilirler. . e cnoO~ 

istekliler ihale günü teminatlarıle birlikte Beled~~ 
meleri ilAn olunur . 5227 19-


