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Benesin Moskova gezini 

Dünya her zamankinden ·daha fazla 
harp tehlikl:siyle karşı karşıyadır. 

Sovyet Rusyanın barış yolunda 
tuttuğ yol en uygun olanıdır •• 

Mosl<ova: 14 (A A) - B .. nes 
Moskovadan ayrılmadan örce Sov· 
yet ve yaba.-ıcı gazetecilere §unları 
söylemiştir: 

Harp tebliktsi sıvasal ve eko 
nomik sebeplerdea dolayı son 
zamanlarda her vakitkinden fazla 
artmıştır. 

Bu sebepten dolayı bu tehli 
keyi oı tadan kaldırmak için en 
iyi çare olmak üzne kollrktif 
güven eistl'miniıı açık bir terafta 
rıytm. 

Kollektıf· güvı n için yapılan 
ve yapılacak swaşlarda Çelcoslo 
vakya ile Sovyet Rusyanın ıeığ-

ları (menfaatluı) ile sıyasaları bir 
birlerine uygundur. 

1'llmamiyle kaoiim ki Sovyct 
Huıya gerçek bir barış tauftarı
dar ve gerçek bir barış sıyasası 
gütmektedir. 

Bcoes sözlerini şöyle bitirmiş 
tir : 

Avrupanıo şimdiki durumu 
güvenin tcosikine ve gü~ea pakt
ları bağıtlınmı;sı için görüşülere 
devam etmemizi amirdir. 

Önümüzdeki 1936 ve 1937 
yıllarını çok kesin yıllar olarak 
saymaktadır. Bir kerre bu yılları 
atlattık mı Avıupanın lıarışı uzun 
süre için sağlanmış olacaktır. 

Faydalı bir kurum 
Onbir yıldır değerli sanatkarlar 

yetiştiren biçki yurdunun sergisinde 
çok güzel eserler göze çarpıyordu . 

Dün bir arkadaşımız , onbir 
yıldanberi gehrimizio Türk kızla· 
rını büyük bir emek ve diklıatle 
yetiştiren , onl •ra geçim yolunda 
eo değerli vasıtıyı kazandıran hiç 
ki yurdnoun s"nelik sngisini 
gtzmiştir . 

Sergide çok ılerin ve ince bir 
zevki e ba~arılmış olan i~ler , gö 
ğüslcri kabartacak , hu yolda d.ı 
Türk kızlarının ne biiyük bir var 
lık sahibi olduklarını isbat ede · 
Cck olan güzel eserler vardı . 

Çııy örtüleri , ıoplar , tuvalet 
takımları , grcclikler , buluzlar, 
erkek pijamaları ve gömlekler , 

kostüm tayyörler , Aoteb ve ca· 
rn işleri , Filtre: ve Hı:lçika a· 
jorları , yastık ö tüleıi görülecek 
ve gözleri üzerine çekecek dere· 
ceJe ioce idi . 

Bu yıl ilave edilen tuvald· 
/er, ş•pka'ar , kuını~ta'l yapma 
salou çiçaklcri d~ p~k ziyade gö 
z~ ç::upıyorrlu . Yağlı boya yas 
tıklarde dikk11te ırıyandı . 

Bu dersleri Recep Çolakgil 
göFtermiş ve bu yeni i~leıde bü
yük bir lıabiJiyet salıilıi olduğunu 
ta .dik ettirmiştir . 

Vali Tcvf4k Hadi Ba)bıl ve 
Kültür Direktöıü Yunus Kazım 
Köni taıııf ındau se1gi açılmış ve 
muv:-ffak olanların diplomaları 

Vali ve Kültür dır~ktö ı ii tarafın 

dan lıız!aı 1'111zıı verilmiştir . 

Valimiz, çocuk analarına ve 
kızlarımızı ilk hhsilden sonra 
en çok öğroıilccek işleriu, dıkiş, 
biç\ıi, ve ev işi olduğunu hatır 
Jatmı~ ve çok yerinJe sözler söy· 
!emiştir. 

Diploma alanlar ve o·ada bu
lırnaular bu süzlerden çok sevin 
mişler, yeni ırçtikleri yoluo bü 
yükler tarafından beğeoilme:5io 

den dolayı derin bir haz duymuş 
lardır. 

Önümüzdeki yıl biçki yurdu 
biraz daha geniş Lir proğramla 

işe Laşlamağa karar vermi:;.tir. 

Kızlarımın dikis ve biçki<l : u 
baş\u çocuk hıkımı ve ev idaresi 

der!lr.ıini de Pefika Hecep Çolak. 
gil göıterf!cek tir. 

Kız muııliim mektebinde do 
kuz yıl bu deısleri gösteren Rdi· 
ka Ceop Çolakgil , yurduna ge· 
lenlere hll hilgileri vermekle çev
remizin kızlarını eevin<lirmiş ola· 
caktır. 

Bu yıl diploma alanların acl-
1..rını a~ağıya yazıyoruz: 

Tevhide, Pakiu. N ~zmiye, 

Kadriye, Perihan, Müzl"yyeo. Jü· 
liJe-, Azize, .Nadide, Fatma, Emi· 
ne, Makbule, Hatice Nimet. 

Yurdu bitiren kızlarımıza ha· 
yır)ı ve uğurlu işler başarmala 

rını dileriz. 

----~------ ·------~--~ 
Çif çi borçları 

,-- Tecil kan~nu onandı-, 

ANKAUA : 15 (Özel) küy· ı 
lıllerimlz/11 ve çifçlml:in borç
larwı lwlaylılda üdeyebllmele
ri için luiloimctlmizin kayır.et 
ve koruyucu ziraal bankası 

borçları im mrnu /< a muta yca 

1 omıy/arıdı . 
Nığde Saylavı 
CAViT ORAL 

Berlinde 
Büyük bir fabrika 

patladı 

Berfin : 14 {A.A) - Heus 
dorf dinamit ve barut fa Lrikası· 
nın tutuşmasında ve yıkılmasın· 
da işçil~rden 52 kişi ölmüş 7!) ki
şi çok eğır ve 300 kişi hafif ta · 
ralanmıştır . · 

izmire uğrıyan bir 
oku'a gemisi 

İzmir: 14 (AA) - Yugoslav 
ya Okula gemilerinden Villa Be· 
lavilda g~misi limanımıza gt lmiş 
tir. Gemide Y ugosl .. vyılı Profe
eöder ve talebeler şehrio göıül 
miye dtğ .. r yerJerioi gl'Zmekte 
dirler. 

--
GUNLUK GAZETE ,. , 

ÖZTÜRKÇE 

Her gün beş söz 
-24-

1 - Refah - Genlik· 
Örnek : Bizim da\'amız sınıf 

df'ğil, halk gf'nliğidir, 

2- İs'alı ttmek - 1 - Yt ğit 
mtk . 

2 - Arıtmak: 
Eski kitaplarda "susruak , 
söylemekten yeğdir. ,. gibi 
sözleri hatı.J .. rsıoız Yeğrit· 

mek kelimesinin kökü işte hu 
"Yeğ,, dir . 

Örnekler : l - Bu kurumu 
ye~riımek , onu yı
kıp yenisini yaknıak· 
tau daha zordur . 
2 - Yıllardanlıni 
bizdeki at r.iıısiyrtirıi 
arıtrnağa çalışıyo • 
ruz. 

3 - İelalı , İslabat - ı -Y tğ 
ritim. 
2 - Arıtım. 

Örnekler : l - Tanzimat Av· 
nıpa korkusile lıa~ 
\' tıruluıu§ hir yrğri
tim harekati idi ; 
bir devrim değildi. 
2 - İslahi cio5i fe. 
n~ns - At cin,.inio 
yeğriti mi · 

4 - Salah b&ı'llmak - Y "ğri 
mek. 
Salih - Y t'ğrim . 

Örnekler : DUnyada ekonomik 
durum , henüz lıiı; 

hir yeğrim beldeği 

(Alfimeci) göstermi· 
yor. 

- SAiih - Yarar, elverişli 
Örnekler : ] - Bn e\'İ bu işt" 

yarar bulmuyorum. 
2 Bıı e\'İ otur
mağa elveri~li lınl

muyoruın . 

ot: Gazeıemiıe gönderile•·ek 
yazılarda bu kelimelerin 0:.nıaulıca · 
)arı ku llaoı I mıınıa!ın ı riea ederiz. 

----------------------------
Kamutay 

Toplant.larını bitirdi 

Ankara : 15 (A.A) - Kamu 
tay : hirbiri aıdınca yaptığı üç 
toplantııLı gündeliğinde bulunan 
bütün kanuo layıhalarını müza · 
krre edtrek kabul elmiş ve Kü 
tabya Saylavı Hecep Peker ile 
Aolalya Saylavı c,mal Tüncanın 
Kamutı)ııU 1 ikiı ci Ttşıioe kadar 
tat l edrfmf'si lıakkıodıki takririni 
kabul edeıek toplantıya nilıayet 
vermişıir . 

K•ımutııy h'şkaoı Abdülhalik 
Renda , toplantıyı son \'erirken 
üydere gezdikleri her yeıde ha 
va kurumuna aza kayd edılmekri 
için halkımıza tavsiyede bulun 
malarını dilf'miştir . 

Giresunda 
Tarim kooperatifleri 

iyi işliyor _ ... _ 
Girf'SUn : 14 (A.A) - Ziraat 

bankası sayısı 34 Ü bulan tarim 
kredi koopeıatifleri orurıtaldarı

na ve ayrıca 1.ncirleme kefillik
le kooperatifler dı~ında kalan 
ki>ylülere iki hö'üm ile ödünç pa· 
ra verml'yl': başlamış birinci bö 
lüyü yeı miş , ikinci biilüyii ver 
mere başlamıştır • 

Verilen bu paran1n miktarı 

şinıdiueo ikiyüz bini geçmiştir. 

G,çe-n yıl ucuz satarak son 

zamanlaı da darlığa düşen köylü · 
lerim'zin ziraat bankasının çok 
yerinde olan bu yardımından duy-

' duk)urı kıvanç pek biiyktür . 

•• 1Havalanmız1 1 
Dii~ınan uç.ıklnrınııı tt>hdidi al

cındadır . Bundan kurtulmak için 
uçak kurumuna yardım gerektir. 

ON iKİNCi YIL - SAYI 3250 

Tuz, Şeker, Ekmek 
Tuz fiatlarının indirilmesi hakkında 

ki kanun dün meriyete girdi _______ .. _______ _ 
Ekmek fiatlanna birer kuruş eklendi ve 
şehrimizde şeker buhranı ~aş gösterdi 

Tuz ve ş'ker fiatlnrının indi 
rilmesine dıir olan kanu layiha· 
larınıo l<amutayca onandığını yaz 

mıştık . 

Bu kaııunlaıın onanması üze
rine ş ~ lırimizde tuz ve ştker fiat
ları iizeıine bazı tccimeı lerim'z 
ek y-.pmık suretiyle ihtikar yo· 
luna sapmışlardır. 

Bir yazğanımız dün gerek ala 
kalı d,irelerde ve gerekse ~arşı
cla bunlar hakkında tetkikat yap
mış ve şunları i>ğrenmiştir: 

Tuz fiallart: 
Knoun onsnıııcıya değin de

ğiı mende çekilmemiş yüz kiloluk 
bir to ha tuz, inhisar dairt~ince 

tecimerlere yediyi.iz elli kuruştnn 
veriliyordu: 

Şımdiys~ bu kanun ılünd"n 
itibaren mcriyet yerioc girdiğin
den tor La~ı bu kanun mucihioce 
ÜÇ)ÜZ kuruş ekıikl ığile döıtyüz 

elJi kuruştan verilmektedir. 
Huna gört:: tecimere beher 

kılosu dört buçuk kuruşa msl ol 
duğuna gürt~ bunnun kilosuna 
değir mco. dük kin ve saire ücrdİ 
olarak bir kuru~ eklend;ği takdir 

de çeldlmiş hız b"ş buçuk altı ku 
ıuştao satılacak ve lıuodan üsle ioe 

sataular hıkknıds iktikiir kanunu 

tl'tbik ohınacRktır. 

Bazı tecimerleı: c ilerinde bu· 
lunan tuzları kanmıun çıkmasın 

den önce inhisar duiresine vere 
rek fıatları şimdiki kanunun em 
rettiğine göre indirilmesini iste 
mişleıse el~ bu isteklerinin onan· 
madığmı 'e bu yüzden zarara 
gırdikelrici SÖ) lemişlcrdir. 

Alakalı daireuiu bir şefi ise 
tecimerleıin bu diyevleıioin ye· 
rinde olmadığını çünkü buııJarıo 

ıoptnn tuz ~atan ve hesabi ciri 
defterleri tutan tecimer tsıoı 

fından olmadıklarından dılekle
rinin onanmadığını söylemiştir . 

Şeker fiyatlôrı : 
Şeker fiyatlarının indirilmesi 

ne dair olaa kanunun da ooan 
ması üzerine Şthrimizde buhran 

baş göstermiş ve bir çok dükkan 
la,<f a şeker buhınmamağa başla

mıştır . 

Y ıptığımız ıabkikatta ellerin
de şeker LuJucduran bakkaJlar 
y .. ni istok mal gelinciye değin 

bunları şimdiki fiyatlaıından daha 
fozlasına salmak için bunları giz.H 

- Gerisi ikinci sayfada ·-· 

C. H. partisi nasıl doğdu ? 
Kara günlerin korkunç zorlukla nnı yene
rek yenı devletimizi kuran bu ana ~urum, 
bir sıra inkllaplarla ulusumuzu yükseHiyor 

------------· ·-------~---33-

KÜLTÜR İŞLERİ 

Parti kültür işll"rini eo öuemli 
bir ;ş olarak benimsemiştir . Bunu 
pırti genel se\\reteri çok gözel 

if ad~ f eliyor : 
''Pro~ramda kültür işinde preo 

sipli ve programlı çalışma busu 
si bir ınaclde ile tesbit edılmif 1 ir. 

Yeni üniver ~iteleıio açılması, önem 
verilen bir nokta olarak kaydedil· 
miş , dil tarih .1c güzel sanat işle

ri kun'etle kaydcdilmiştır . ilk 
tahsil için yeni bir formül teklif 
edilmiştir . 

Arkadaşlar; 

Biliyorsunuz ki, Lu müşterek 
hir derttir . Hu ulu Atatürkten 
bizlere kadar halk yıgıolarıoa 

kadar her Türkiin bir gün öoce 
kurtarılmasını istediğimiz büyük 
meselelerden biridir . Dün gün 
cloğuocaya kıdar çalışan kurultay 
dilek encümeni de· buna uzun za 
manını hasretmiştir . iki rnilyooı 
yakın çocuk okumak ihtiyacıncJa 

dır . Bunun arcak dörtte Lirini 
okutacak çaı e ve vasıtamız bulu 
unyor . ŞiouJiki vasıtaları ve bun· 
ları tabıi arttırma:yollatiyle bed~ 

fe gitıiğimiz tıkdirde normal yol 
ela o bu işin lam göı ülmesi için 
uzun yıllar. ihtiyaç vardır ki , bu · 
na biç Lir yurttaşın tahammülü 
olmadığı görülüyor . Bunuu 
için parti umum reislik divanı bel 
ki sizlerin de bıılabilecl'ğiniz 1 

pratık bir çare olabilir düşünce· 

Yazan : Ömer Kemal Ağar 

siyle Türk çocuklarını az zaman
da mümkiio olduğu kadar dıha 
çok okutmak içio bir formül tek
lıf etmiş olunuyor . 

Köy çocuklaııoı kısa zamanda 
okutacak Lu tipten başka normal 
ilk tahsil be:. sene olacaktır , mıd· 
desi okunduğu umC!D bunun üze 
rinde durulacaktır . Bundan şim· 
di uzun nzadıya bahsetmek lü 
zuuısuzdur . o vakıt lazım olur1a 
fıkir )erimi arkndaşlara hildirml'yi 
vazife bilırim . 

Arkndtışlar ; 
Bütün bunlar düşünülüp ve 

konuşulurken , batta şimdiden 

akisl('riııi görüyorum .: « Ya de 
mokrasi ae oldu diyenler var . 
" demokrasi ne oldu " diyenler 
rnr . " Pekala devletçilik vasfı 
kabul olunacak ulı...sal birlik , di
siplin vesaire . Fakac df'mokrasi 
diye bir şey de \'ardı , bu nereye 
gıdiyor ., diyenlt~r var . 

Bu mukadder süallcre de bu -
radan ı•evnp vermezsem sözleri
min eksik kalacağını tabruin edi
yorum . Bundao dolayı kısaca 
izab için sizleri biraz daha rahat-
sız edeceğim . 

Dh'MOKRA~INİN ÖZ TARİFİ 
Arkadaşlar ; 
Bilirsiniz , demokrasinin kısa

ca lBrifi : " Halk tarafından batk 
iciu ,, dir . Halktan gelen seçim 
ile iş lııışırıa geçerı lerin ç11lışma · 

-Gerisi ıiçıincü say{ ada-
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Bulg.riıtan için dahi bir de 
receye kadar vuzuh getirecek olan 
Bükreı konferansına Bulgarıstan· 
da büyük bir alaka ile bakılmış
tar . Bu konferansla ıailiihlanma 
ve hukukta müsavat meıelesinin 
ballıne bir adım daha Y"klatıh
c•ğ• az çok ümit ediliyoıdu . Hal 
buki bu noktanın tamamilr. meı 
kiit geçılmiş olması efkaıı umu 
miyede bir hayal kırgınlığı yıp

mııur. 

Bulgeriıtanın ıiliblanmuı ya
hut daha doğru bir tabirle Bulga 
riıtanda askeri mükellefiyd kon 
muı işinin -lı:i bu Avuıturyanın 
ve .Mıcaristının ıilablanması işi 
ile birlikte mütaliia edılmektcdir -

ortaya halJı pek kolay olm•yacak 
bir meseleler komlexi attığı gö· 
ıü)mOşlür . Bu meseleye Bulga · 
riıtınıo ıilablanması imkan ve ih· 
timalile alakadar olarak Türkiye 
nin militariıe edilmesi ve Trakya · 
nm tahkimi hakkında Türklerin 
ln&iltereoin menfaatlerine temas 
eden talepleri de ilave olununca 
orta Avrupa ve ıkdeniz meaele
lerile ilgili olarak balledılmesi 
liizımg~len meıeleler erlik cihan 
politikası sabasına intikal etmiş 
demektir . 

Türkiyenin Balkan "onferan· 
sında kendi talepleri için Balkan 
devletleriaio yardımını temin et
mi§ olduğu söylendiğine göre işin 
daha karııık bir bal aldığı görü· 
nüyor. 

Bulgariıtan için şimdiye kadar 
vniyd §Öyle idi . Devlet kendisi· 
ne silahlanma hakkının taoıoma· 
sını bekliyordu , fakat hususta 
§İmdiye kadar resm('n hiç bir te
ıebbliste bulunmamııtı ve hatta 
bilak\s Bulgar hüküme\i Aokara 
dı.ki elçiıi vısıtasile BuJgaıistıınn 

bir tııaflı olarak sulh muah~de
lerinı feshetmeği düştlumrdiğini 
ve bütün baıekat ve muamelatın 
da §imdiye kadar olduğu gibi 
bundan sonra da sulhun muhaf a· 
zasına yardım etmek gayretinde 
olduğunu beyan ve lemin etmeği 

lüzümlu görmüştü . 

Bu beyanat, Balkanlardaki ah 
val ve şrrait \'e bilbasıa Bulgar
Türk münasebetleri üzerine lcs· 
kin t dıci hir tesir yapmaktan 
hali kalmımıştır. Esasen bu he 
yanattau matlup olao esas gaye 
ve mıksat dahi bu idi. Zira bu· 
kukta müsavat meselesi buouola 
bittabi ortodao . kıldırılmış olmn 
vordu . Ahule vakıf mahfelJer 
ce mılfun olduğu veçbile bu a 
rahk bir çok defalar sondajlür 
yapılmıotır . 

liulgaristanıo silahlaumasına 
kaışı tc\'azün husule getirmek 
için ayni veçlıile dığer devletlere 
karşı da yeni akit ve şı-killerle 

t~miııet istenmekte ve bu meyao 
da daima resmen beyan edıldiği 
gibi Bulgariıtanın iştiraki için 
evvel \'e ahır açık bırakılan Bal 
kan paktı üzerinde düşünulmek· 
tedir . 

Bulgaristının İzole ve her ta· 
raftan tehdit idilmiş olmasına 

rağm~n bir kerre daba sulh mua· 
bedesioi garanti edemiycc~gi bu 
aralık Balkın itilafı rauahedele· 
rinde dahi anlaşılmıştır . Hazı 
diplooıasi mahfelleri Bulg11ista 
nın Halkan itilafına yaklaşmak 
temaylHürıclen uzak bulunmadığı 

ve bıı bapta muayyen tekliHcr 
beklediği lcnnaatiodcdir ler, Bu 
hususta mıevzuuhıbs olıbile -
cek şeylerin Bılkan paktının U· 
luılar sosyete i paktına dayan
mısıdır ki, orada 19 uncu maade 
reviziyon imkanlarını ihtiva edi· 
yor . 

Bu suretle statuıquo güçlük 
!erinin ortadan kaldırılabileceği 
düşünülmektedir . Bununla bera
ber bu mütalea ahi Tıtülescu· 
nun "reviziyon demek harp de 
me"tir .,, l\f~aliodeki m .. şhur sö
zü ile taaruz etmektedir . Bükreş 
koofe aansıoıo gerçekten bu düşün · 
celcrle meşgul olduğu resmi teb
lığden de anlaşılmaktadır . Bu
resmi tebliğde Balkan birliğioin 

faaliyet sahaaıoı genişletebileceği· 
ni ümit ""ttiği yazılmıştır ki, Lu, 
Balkın paktınin Hulgaristana da 
şamil olacağı maoasıodadır . 

Bulgaristaoa g"licce - on"un 
\'aziyetinde böyl~ hir siyasrte şim· 
dilik bir tr m•yül alamtti görül· 
memekteclir . Bulgaristan şimdiye 
kadar resmi ve gayri resmi ola· 
rak daima statuStf uoyu kabule
<lemiyeceğini bildirmiş ve bu şarl· 
ların her bnogi bir suretle ta
dili ise şimdiye kadar düşünül· 

memiştir . Balkan birlığinin ke11-
diıirıi Avrupa politikasına karış
tırmiiğa başlaması Bulgaricıtan i
çin bir teşvik malııyetıode değil
dir . 

Bulgariarnnın bütün gayreti ken· 
clisini dahilen takviye etmeğe ve 
pek feoa olan ekonomik ve fi11an· 
el vniydioı düzeltmı ğe muruf 

tur . Burada bulgaristaoıo Ytrgos 
lavyaya temayül edip dayanma
s:nıo dığer bütün Halkan devlet
lerine dayanmaktan daha ümitli 
daha doğru v~ faydalı ,,ıduğur a 
hükmedilmektedir . 

-Pölkl§er Beobalıler-, 
Gök gözetlemesi ıl 

1 - Dün ögledeo sonra o 1 
kunan tazyiki ne imi 754,06 mi
limetrft olup en çok sıcak 35,5 
en az 20 santigra<ldı . 

Bir mektup-

Rutubet vasati yüzde on do 
kuz olup rüzgar cenu bu garbiden 
ıürati şıniyede 3,5 metre olarak 
ölçülmüştür • 

Sıiel gök göutleme 
durağı 

Aydında fay dalı 
yağmurlar 

Aydın: (Anadolu) - Bu aym 
onbiriode ilimizin bir çok yerle
rine faydalı yağmurlar yağdı. Ay· 
dıo içinde 16 - 17 bir saat şid 
detli ve rençberlerin gölleme de
dikleri yağmurdan yağdı. Dolu 
amadı&ındın ekinlere zarar ol 

ya. 6 "f 
madJ. Bu çok faydalı yağmur çı ~ -
cılerimizi çok at vi!ldırdı, 

Bahçeden Ahmet Kahyu oğlu 
Mustafa imz silo oşrığıdnki mek · 
tubu aldık : 

12-6-935 tnrihli ntıslıanız .:la 
" Balıçe havadisleri» sütununda; 
( Kasnbıı tiiccarlarından AltınJış 
lsma•li ynrolamok surctile suikast 
yapnn Osrnanı ; ikamet ctmekt~ ol
duğum bubam Alımt t kiihyoPan 
ev.nde sılAhılo beraber Rnkladığım) 
yazgısını gö

0

rdüm. 

Esasen J,erıi lekelemek istiyen 
diişman)orımın bir eseri olan bu 

. havadis scrflp.ı yalan ve uydur

madır. H o vadisi veren hakkında 

konur i yollara rniırncaat edece
~imdcn bu nwktuoumun; matbuat 
kanunurıa tcvfıknn oyııi siitunılu 
neşrini soygılnrııula dılerim. 

1 

Paranı! 
Boş yere h:ırcama ve harcıyacaksan yerli malı al ı I 

-Kahrın Türkçesi yok mu? 
Dediler . Var dedim. Bir sa

niye dilşüodllm, iki karşılık bul
dum: 

- Sin , Kör 
Bunların ikisi de Adana köy 

}erinde konuşma dıliode vardır· 
(Sin) sözii sinmek iş kökünde 
vardır . Eski .sözlüklerde . divan 
lfıgaıtn da vardır. 

Köre gf'lince söverken Elinin. 
körü yahut ölünün kö Ü dedih lerı
ni her kts batı r lar . 

Bu dü~mtnmıo meıarı ya 
but ölünün mezarı d.-!mek olu
yor . (Köı) şimdı ğöıü görmiyerı 
anlamrna sıfat olarak bildığimiz 
bir kelimedir . Bu iki anlamdan 
bengi i mtcezdir eraştırmak is
ter · (Kabir) e geliDCf'. uzmanla
un bunun da Türkce olacağını is 
pat etmek durumuoda olduğu 
anlaşılıyor. (Kap) kökü kaplamak · 
ta kap~makta var. (ir, r.) bir 'l'üı k 
çe ektir . 

Buna bakınca kahrın de Türk· 
çe olduğunu belki koL'}'CB isbat 
tdtcekleıdir. Son geltn tel yazı· 

laııoda tetkik cemiyt tinde (Klı· 
vuz) üstüne gr.len önergeler göz· 
den geçirilmtğc başlandığı yazı 

lıyor . 
Oıada kılavuzda .. ıat acele u 

nudulao daha iyi başka Türkçe 
karşılıklara ru gelerrk onların 

da kılavuzun zı-yliı.e yazılacağı •n· 
laşılıyor . O zaman böyle (Sin , 
Kör) gibi kabir karşılığı vs. daha 
baıka Türkçe sözler olduğunu 

da göreceğiz . 
Yine tekrar edelim o vakla kı· 

dar (Kahir) gibi ukidcn Arapca 
bildiğimiz ve fakat adam akıllı 
Türkçeleşmiş her ktsin anladığı 
sözleri kullanmıya devam etm~k 
te de biç bir engel yoktur . 

llöyle Arepca, Acemce san 
dığırnız sözlHin yarısının Türkçe 
köklerle yakınlığı olduğunu -
kökler ve ekl~r üstüne yaptığa· 
mız aıaştırmalara dayanarak b ız 

de görüyoruz . 
Jıeride (akademi) •oa Türk 

sözlüğünü y•parken bunları daha 
iyi tesbıt edectktir • 

A. Ba/\şı 

~~~------·.-----~~-

Tuz, şeker, ekmek 

- Birinci sayfadan artan -

bir suretle satmak yolunu tut· 

. 
llbeyimiz 

llceler·deki teftişlerin
den döndü 

- •lllMD •• 

Yanlarında jandarma komu 
tonu Hikmet ve Nüfus direktörü 
Midhat olduğu halde Fekf', Sa 
imbeyli ve Kozanda daireler işle 
rioi teftiş ve numrohj işlerioi in· 
celiyeıı İlbeyi T~vfık Hadi Baysal 
düo ögleden sonra şehrimize 
dönmüşlerdir . 

Çimento kalmadı 

Varın çok miktarda 
Şehrimize çimento 

getiriliyor. -
;; lırimizdeki bütün mağaıa 

ve dükkfa ı ların önleri SHpme sı· 

\'8 ve tıhanları beton yapıldığın· 
elan şehrimizde çimento mevcu 
du tükenmiştir . 

Bunun için bir ln~ım mığiza 
ve <lükkarılarle siptillideki sebze 
halinin bir kısım yapı işleri bu 
yüzden geri kalmıştır . 

Haber aldığımıza göre İstan 
buldan ısmarlanan çimrotolar 

treoe yükletilmiş olup yar"1 öbür 
gün ştbrimize getirilecek ve geri 
kalan bu gibi yapı işlerinin biti 
rilmesine çalışılacaktır . 

Şarbaylıltca da çimento bulu 
namamasındao dolayı seı pme iş
lerinin bitirilmesi için bu gibi 
d&ikkiio trnhiplerine ayın sonu 
na kaılar mühlet vcrilmiştil', 

Yine ufak para 
bulunmuyor 

Bir kaç günderıberi ·hri 
mizde ufak para bulmak hayli 
güclr~m:~tir . Bir , b"t ve on li 
ralıklaıı bo1.clurmak için nereye 
hış vurur ~anız bunları kolay ko 
hy bozıluıamıızsınız. 

Bu ufak paralarıo mühim kıs 
mınıo amelenin elirıde bulundu
ğu ve bu yüzden bu ufaklık buh 1 

raoanın meydana geldiği söy), ni· 
yor . 

Alikıalı katların buna bir yol 
lm'ma ı ve balkı Sıkıntıdan kur· 
tarması lazımdır . 

-
~·uruş l klt>nmeh. surt·t .lc bir;nci 

ID\J!21ardır . l k · k durlü unJon yap. ıın e :tH'ğın i-
BıJnuıı ıÇ\n §arlıaylıkça dün bii- !osu dokuz ve ıkinci diirlii uı,dan 

tüu tophıncı VP pe okenuc>ci esnııfa ynpılıın ekmeğin kilosu sekiz bu
tenlıihat yapılarak gerek t\·Z vo çuk kuruştan satılmfıg ı Lnşl ın
tYetl kse şeker fiatları üz, r ntle 
o mıştır . 
ihtikttr yopocoklurm hemen nıah 
kemeye \'erilerek huklorındn nıeni 13u <lı.. huğdı:ıy ve un fiııtlarının 
ihtıkôr kanununun tatbik e lilcco ylikselmPsi •rleh İleıi g · imiştir.Dün 
ğiııi bılJırıııiş vo bunlar.n üz .. rine hıığd ıyın kilosu dört buçuk ku· 
liotlorını gösterir birer etiket koy ruşt 111 sntılmışt r. 
nıolurını omretm=ştir. l'optııncı ltı- Yaptığımı talıkik::ıtın bıığday 
c:m rlerin fabrıkolara ı.maılo.dık- ~e un fıut1nrının yüks,kliği <lola-
lıırı şr·krrlcr lıir kor güno ka.lur yıs le bugünkü ekmek fıııtlnrı no:-
şolırimiz · göndoıilecektir. Bunla- mol bir durumda bulu ıı mnktndır. 
wı tutarı ol ın parulor göııd•·ril- ~arlıoylık un fabrikalurıı 1 Vı3 rurun· 
mişti r • J loı ını S kı bir nıurukoho altınıla 

k bulıındurınnklollır. elde hulunıın l\anıutaycn onanan onuna göre 
loptan loı şekerin kilosu 25 v..ı formiil mucih•ı.ce Fintlor norınut 
kesme şekerin kilosu 28 kuruştur . durumu geçtiği tnk<lirde lıcmeıı 
Budarın kilosuna dört kuruş nok· işe girisecpk ve ekmeklere narh 
liye ve sa"re masrafı cklend•ği tnk. koymoklu bcraher ihtiktır yoponlar 
diı de şehrimizde toz 29 ve kesme hakkmdu kanuı i mu mele yapa-
31,5-32 kuruştıın satılacak ve coktır · 
bundun faz?asına satanlar hakkın- Yuk1ı rıda yozdı~ımız gibi ekmek 
Ja takibnt yapılncuktır . li'nko.t hu fiutlorı'\da h:r fazlıılık yoktur. 
satışlar kanunun n "şir ve huna ait Onccılen bir torhe,sı 500 k ;, ıış _ 
tuiirnutnaıııe t•· blığ eJildikteu sonra lnn salılın kh olun birinci diirlü 
tutbik olunacuğından ~ekerler şinı unun torbası hugiin 700 kuruştan, 
dilık yine eski r at üzerinden sa- ıkinci <liirlii unun torbosı ılo 450 
tılncuktır. dr•n 750 ku• uşa çıkm•ştır. 

Ekmek fiullart : Uıı yiizdon örıc~den 7 kuruı;ton 
Ek n Pk fıatl ıırı g iinbegün fazla - satılan birinci dürlü ek mı>ğin kilosu 

loşmaktndır . Ötey gün yapı'nn 9 ve 6,5 kuruştan satılan <:knı<>ğin 
yır~i poraya t k QI rak dün dt3 bir kiiosu da 8,5 knuşn çıkmıştır. 

Bürücekle 
Şehrimiz ar·: sında telefon 

görüşmesi olııyor. 

Bürücekle şflhrimiz oıa ındold 
telı· fon hattı Lu yıı isldlı cdilnek 
halkın konuşmasına düzgü:ı bir 
Ş"k ide açılmıştır. 

Bugün her arzu eden bu tele
fonclnn istifade edrrı k müstacel 
işlerini görmektedir. 

zun cevabı 
---- e 1 butdılJ g · 

Geçen hafta stao kırıt'' 
IDuesını 1. 

len " Top ,, ID'C 'd bir f 
un• aı . 

ruken A fana spoı .. 
1 

.. 08k"'' '' 
·ı· . " ll u \d•· zı gözüml" ı ıştı · 0 ı 

bu yaz.1111 1 e 
im:t.a~ım taşıyan . . dış il er 
na spoıcu g· nçlığıoı bir de 
L "t - ı uıyacak &ııdır u et· 
•O u a oıası ş 

a al et· <li koduyu o tay . cbur 
vaLı verdirmeye bePI rne I 

d. k 
ti : billllel •. ı·,ı 

Hu nrknd; § iyi b'rb•11 
k f ,·e ı ,ı. 

Adrnanın ço 5 " d ufacık . 
bağlı geı:ıçleıi arasırı l 1ıııı>•iii1t Jandarma ve posta telgruf idıı· 

rl's inin bu himmetini takd rle kflr
ş ı ldrız . 

Gelenler 

suo geç· msizlik yer .'~ııu olg11
: 

tır . lı'ılvaVi Çukurdo'• r•Y' t9D~• 
g nı·lrri k~ı dileıioi ışt pağ" 00 

x d p (ı ,e 
mıkla lüzumu kı:l ar.. (l'lj~le'. J 

Güloar ilçesi kaymakamı Hay 
ri ve Mersin Türk Ofis direk· 

törü Celal Masindeo ş· brimize 
gelmişlerdir . 

izin verildi 

Memlekf't hastabaol'si Ront
ken müteha11ıı1 Ekrem Necdete 
on br ş gUn izio vrıilmi§tir. 

Sağlık filimleri 

Sağlık ve soysal yardım b ·
kuıılığından liehrimize gönıh· rilmiş 
olun çocuk bakımı , baııyo , sıtma 

tedavisini Vt.. buna beı ıZ"r yirmi 
bir porçndan iban t bulunan snğl k 

f ı limleri son defo. olaruk lltıl1<cvi 

bolıçesinde halka bedava olarak 
gösll·rilmiştır . 

Yangın başlangıcı 

Salc lar,\n Ali f lvi k ınlo~ların 
hızur fııbrıkosıııdn yıwgın ba~lı:ın-

gıcı olmuş İSq tlı:ı etrafına bu loş · 
mu sına meyılnn bırakılm odan he

men yetişiJerek sönJürülmüştiır . 
Yongınm ameleden birinin sön
dürmeden yı•re attığı bir s i ğor.ı 

izmaritinin tnlaşları tutuşturma · 

s ındon ileri geldiği anlaşılmıştır. 

Zarar ve Y.iyan yoktur. 

Kendi kendini yaralamış 

Karşıynkada oturan lsma 1 oilu 
Ahit adında birisi c linde tuttuğu 
toplu tubnncuyı karıştırır kon fl J İ
lum ş ve çıknn ktirşuıı Locağınn 

rast gAlerek yaralanmışıır . 

Zabıtaca bu ytırıılonma llnkkıtidcı 
tahkikat ynpılmnktııılır. 

Kad ncağızın baş,na 
gelenler 

Ocak mıı hallcsinılo oturaıı Ayşe 

aJınıla lıtr kaıiın yaıa~ı nı n içeri

s 'rıe suklamış o1 <luğu sck;z yüz 
lira Jeğerindeki altın avııJıınlık
lo rının kızı Sabriye, ılsmn<lı lliıJa-

yet Vd g11lini Te-limc tarafından 

~·alını.lığını ş·kdyet etmesi üzuine 
tahkikata hoşlanmıştır. 

Kızı zorla kaçırmak 
istemiş 

Önc~den kaçırılan orıaltı ya· 
şıDdakı Belkis adıodaki kız hak 
y~inde babasına teslim edilmı§ 

\'e buı atlan çıkacakları sırada Nt-c· 
m~ttio a<lıoda biıisi Be ikisi ko · 
luoJan tutup zorla bir arabaya 

bindirip kaçırmak isterken yaka 
lanmış ve tahkikata başlanmıştır. 

Görülüp yakalandılar 

Kl\zım , Kanber ve Ali oıllarında 
iiç arkod ış nan 'snfzaJe mahalle· 

siııde Demir Ali oJında bir isin•n 
boş evinin per.ccrosiııi kırınok su

retıle içeriye girmişler ve göıiile
rek yakalanmı§lardır. 

l goııter ·~ııı 
yapmakta ibma 1-u gtııçl 1• 

1
• 

de ftıkat yine bu top 8ca1' k 
. . unutuır ~ 
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Pay asta Son duyuklar 
~evf -:-----------------------

et rnerkezımizi İtalya .. Habeş Süveyş kaoahnın ka 

Sıtmadan şikayt>t ediliyor. 
--· 

Poyas : 14 ( 1 lususi ) Sıtma 

e 
ıı 

ı• 

:ıı 

fan k pat.iması etrafında 1rna için Mussolini gene söyledi. -·-
~ 8lltıjl· 

15
----- P Roma : 15 (A.A) - İskende 

ah · (AA) C H p a1is: 15 (AA) - '·Ex ·lsior,, riyedeo bildiriliyor .· 1 "'Sa ili . - . . ar 
~ılc il kurumunun Öocü Ü gazetesioin Roma ya göoderdiği . ·• Elbcl 6 ğ ., adlı Mısır gazettsi 

tt':.. • Çcv re,· d · · t l l S h "Jıılc ıo .. partının .. , hif ay arının soıu arına c .. vap o a- üveyş kanalının kapatılması ak· 
'lıu e, ~a Y ' k ıı.ı İ :ıaa biı ınıın ocak kurumla- ra n ussoliııi deınİ§tir ki: kıcıdaki ogilizlerin ortaya attığı 

1~ hir llltt al arılardan 200 ili- Habrşistan i~leri Iojik bir so kanıtları (delill ~ ri) reddettikten 
1 Bu11 ,.grup Aokaraya gidecek- nuca varacaktı<. İt.Iya k,.odi keş sonra 1888 tarihli entlsşma pren-
Q .. ıı 'V ~ 1 la111 argısı Devld merke kiline (mukadderatına), kendi ege· siplerine göre şuolara yazmakta 
~ ~.k d ~de g" ve uJu~al çalışnıayı mendir. Sınırlaıımıza karşı yapı ır : 
Gıu ~stcrmtktir. )an botL·m (tehdit) başlaııgıcıod,e l - Süveyş k~nalı gerek barış 

1 ~•ra: lı l~aziraoda Borsadan d,.ğif, fakat büyüme d eVrt siodı:a· ve g,.rek harp z~manlarırda bütüo 
~"ara v~- 15 haziranda Aoka dir. Bunun içindir ki İtalyan - ulusla·rn harp ve tecim g"mileri-
1'"' ca"tır O d . H beQ ı'lgı· 1 rı· du tı k ne açık uuİou<lurulması rtercktir. 

'<lll)a k · ra a pazartcsı 6 
.. ıt r muou en açı 15 

~İ}fe B •du kalıp ogüo akşam ve en radikal bir şeki'de ortaya 2 - Gemilerin Süveyş ~ar,a 
Ursay d" k . atıyoruz lınJan pzgür olara~ geçmeleriı i 

J a onece tır. · ar>o I ~Iı.ssolioi şuaları ilave r tmiş sağlamak işi M·sır hükumetinin 
~arın isteği tir: kuvvetlerine düşer. 

~"ka ------ .Fıarısa ve İtalya kuvvetli iki Bir kısım devletler 
~l•tı ~~: .~5 (A.A)_ _ Japon ulustur. Roma andJaşmııları bu 

J
'%ltd, guo Pekın üze inde iki ulusun hMp sonu ilgileriııi Amerikaya borçlaranı 
• t. yeni bir §ekle soktuktan başka vermiyecekler 1 

t ~'>ıı kuvv ti ülkelerimiz aıaeında daha sıkı 
'<Iİ{ e eri büyük dıvarı V · 15 (A A) l\l ,o· ti~. R'eç ..... ,·ıııı d' J bir ralı 11 ma hiıligvioin temellerı"nı' aşıogton: · - 1 a · 

'11(1 rı·ııd • ., :; er ır . aponlar-, '.5' -s • p 1 L L' 'r J H carıtao. o ooya, etooya, ıtvan 
taı1!~,1 e aponyayıt karşı 0 atmıştır. er ıamao alumsar (nik-
nı, •ra so ·ı . . Lio) olmalı ve olm3k istemelidir. ya bükumethri güoü bugün gt leo 

d ıay8 k o verı mesını, ha'p borçlarını ödemiyt: cekleıini 
~ta '•k,ı'''' yabancı devld- Bir bağı,lama Birleşik Amerikaya hıldirmiş 

~r , l'a~ le •rna bulmak fikrin· - -.-.-- Jeıdır . 
ık d~lij Çınhini , Pekinde Ja Ankara : 15 (A.A) - Balike-
gi· ~l Yap k . sirin tanınmış zenginleıinden E llı,11111 • •ca hır polen ke 
k· ~ ıst k .ı I mir oğulları balyadaki bütno öz ,,, ''~f. •Ole tt uir er . ,. ~ ~ ı~ genlerini Kızılaya ve çocuk csi1 · Siptilli mevkiinde Evka(a ait 
,e· ~t. 11,~e Vesikaları geme kurumlarma teberru ,tmiş. Mestan hamamanıo ktşfi mucibince 

~di ~-~cak lerdir . tamiri 13 bazirao 935 den itibartn 

şı· ~d· •ra: 15 .. Bir anlaşmanın sonucu yirmi ğün müddetı .. açık eksiltme-
'· •ilet" (A.A) - Tur k ye konulmuştur. 11 Temmiiz 935 
v:rr ıne · ı li' 1 

1 )ı t f· verı mi§ olan ikin· Londra: 15 (A.A) _ "Royter,, 1 Peışmbe ğünü öğledro evvel saat 
r hı •e •ye 'k ~ô tfı , 1Q~ k vuı alaıı mub ajansının öğıendiğine göre Bak oobirde ;:vkaf dairesinde ihalt>si 

r~· c 1ıtıd, •t§ılık yüzde yirmi xerlcr aola§masiyl~ Ptkirı ve Ti- yapılacaktır. keşif bedı-li <2720) 
.,,. t,L, Para d • ' l T • ~ı ~leli ı· •ııtı mas1 nı mı · yeçinde lmluodurulan İngiliz 85 . liraı ır. aliplerio evkaf dairt>sine 

llİt lra•t b.ıokasıo& bil· kerlednin gt>ri gelmt-si düşüoiil- müracaatları. 5544 

,. 

Evkaf müdürlüğünden : 

mektedir. 13- 19 26 - 3 

denilen şu sırnaşık lıastıılık hu öl 
keyi kusıp kavuruyor . Uir günd·~ 
elli altmış kişı bu hastalıktn n ktv
ranmıı ktatlır Nahiye çevresincieki 
her evd·~ vf! rı evsinı dolay .sı le butı 

diyarlara göndPrılen ıohirPlerirı 
yiiklt•tİJmt Si kin iskPleJo bulunan 
altmış yetmiş amele arasında tlo 
her gün on bPş kişi bu hastal ığıı 

tutuım ıktadır • 
GPr~~i amPleye burudoki ııa k 

liye şirketi solıiplori taraf ı nd11n 

kinin \'C Jokıor getirıl.Ji ve bu hos 
tolığın öoü olınmnk ist0nıni~se <lı• 

bu ıia k:lfi gelmedi . 1'öy lıa kı 
İÇ'itıılc nr•ısıra sıtma mücadeh• lıe
yrti tnrafındon kinin Jağ ıtılmakta 
ise dl3 ı.un.ıu il d n fo z 1 a bir isti r(l de 
e<lilmeıliği anlaşılıyor. 

Özılen söylemek lazın gelırsr· 
sıtmanın kıı rurgdlıı olan yerJo hıı 

gi!ıi ufak tedbirlı ıhı sıtmanın önii 
ne grçnll•k yöndem .. izdir. Ancuk 

hütiin sılılınt tı'şkilôtları .. }birlik 
olup buruyu gel .. rı k hıı !lın!ı 

düşmanı kökünılen silip süpiirnıı li 
ve huJkı hu biıımun diişmandan kur
tarmı• k zamnnı gelmiştir . Alfikn
(lıırlorın dikkutlerini ılilAğiıne ilgi
ler, sonsuz snygıların • I sunarım. 

Pu) astn Şaş .. ti lrnrdn~lur 

mcmurlurındnn ,\1nsir li 

ıl/ il sa 
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' karşılıklar kılavuzu 1 
------~------'"'!'-----------------------------

iab) - Otru, - (Fr) Habitatioo, 
domicilf', demeure 

Meekent t - Uyuntuluk 
Mosldit gemek - Sus geçmek 
Meslek - Ertik - <Fr.) Car-

riere 
Mtsmu - 1 - Duyuk, 2 -

Dinlenir 

Orur.k: 1 - l\lt'!ô!nıuata nazaran 
- Duyuklara gört' . j 

2 - Sözü ınf>sın u olacaı?ı dn- f 
kardır - Sözii dinlenf'Cf'ğı Lellidir. 

Mesoed, destek - Dayanak 
Mesrur - Ö tülü 
Mesul - Soruk, soravlı, yü· 

kümlü - (Fr ) Rt's ponsa ble 
Mesuliyet - Sorav 
.Mesuliyetli (iş) - Soravla 
l\ff'sut - Mutlu, bahtiyar (beh· 

h yn> - (Fr.) Heuı cux 
l\leşale - lşınak 

Mt>şcer, meşcrıe - Ağaçlık 

Meşgale - İş, iş güç 
Mtşgul etmek- Oyalamak 
Meşgul olmak, iştigal t imek -

Uğrı-şmak 

Meşher -- Sergi - (Fr.) EX· 
position 

Me~bur - Üolü, tanınmış, 
Belgin, Aııgıu (Fr) Gl"ltbıe 

Meşbuo - Dolu 
Meşime - Dölyatağı 

Mt'şreb · Gidiş 

M,ş;ubat - İçecek 
Meşrut - Şat tlı 

Mt>ş'um, menbus - Uğursuz, 
şom 

Meşveret - Dotnışıml 
Mtşiy - Yürüme 
Meta - ~lal 

Metanet - Pekinlik, berki, 

diıeoim, sağlamlık - (Fr,) So 
lidite, ı esistance 

Mtlin - Berk, pe\dıı - (Fr) 
Solid~, resiatant 
Methetmek - Öğmek 
Metot, usul - Yöntlm, usul 

- (Fr.) Meıhode 
Meva - Barıoak 

Meveddet - Dostluk 
Mrvaşi - Davar 
Mevç, Mevce - Dalga 
Mevcud - Olan, var 
Mevcudiyd - Vatlık 

Ademimevcudiyet - Yokluk 
(Fr .) Non txistar c..: 
Mevdiat, tevdtat - Konum 
Mevhibe - V• rgi 
l\Iev'icli müJa~at-Bolcay 

Mcv'ıza - Öğüt 
Mevki - Yer, orun • 

Mevkii ik ticlaı - Eı ke - (F ı ) 

Pouvoir 

l\levkif - Durak, uğrak 
Mevkuf - Tutak 

Mevkut - Devrel, çağlık 
M~vlid Doğum yeri 
Mevsuk - Doru, belgin 

Mevt - Ölüm 

Me !ta - Ölü 
Mevzu - Konu - (fr.) Sujet, 

objet 
Mevzun - Tartılı, ölçülü 

Meydao, temayül, meyi -E 
ğilim 

Mt'ylrtmek-Eğilmek akıomak 

.Meymenet, yümürı - Yüm, 
uğur 

Meyus, naümit, oevmit, - U
mutsuz 

.Me-yyal - Eğgia 

Mezak - Damak, zevk 
Meur, kabr, medfen - Kabır, 

sin 

Mtzbaha, salbaoe - Kesme 
lik, kanara 

Mrzbuh - Boğdzlanmış 

Mezbuhane - Buğazlabuca 

sına 

MezLele 
tülük 

Çöplük, süpıüo-

Mezcetm rk - Katmak. kar ı ş-
tırmak 

Mezemmd (Bak: ı.rm) 
Mezliiir - Adı grçen, ayıtılao 

Mezmunı - Çirkin, kötü 

Mezraa - Ekelge 

.Mezruat - Ekin, ekinler 
Mezun - 1 - İzinli, 2 -

Çıkaıış 

Orıwk : l -- Üç ğiin nıezıın-
8Ullllz - Üç j!i.in izinlisiniz . 

2 - Gıılatar;ıarayJau ıııt•zun 
lıir ~··111:: - (;alatn8arcıydan çıkmış 
lıir genç . 

Mıotaka - Kurşa k, çevrek, 
maııay, bölge 

Mığfer - Başlık, tulga, bdge 
l\liad Va kıt 

.Mihman - Konuk 
Mibnt t - çile 
Mibr - Giineş 
Mikyns - Ölçet, kıya8lık 
Mıladi - Doğum. doğumyıl 
Mi ilet - Ulus 

Mingayri kasdin, bigayri lfas 
din - İstemiyerek, irdesizce 

M akar - Gaga 
Minnet - Mionel [ T, Kö J 

Minval - Gidiş [ ll.ık : Ve 
cib, tarz] " 

Miras - Kalığ 
!rs - İrıı [ T Kö.] 
irsi - lısiğ 

Mirilay - Albay - ( Fr. ) 
Colonel 

Mir'at - Ayoa 
Mirfak - Dirsek 
Miri - Beylik 
Miısad - Bakıt I 
Mısafir - Konuk 
Misek - Pekt [ ~r. Kö ] 
Mısal - ÖııHk 
Mis'ara - Sıkma 
Misk - Icır 

Mıskal - Burgu 
Miskin - Uyuntu 
Misi Eş, Kat 
Misma - İşitlik 
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C. H. Partisi nasıl doğdu? .. 

-JJirlnci sayfadan arlan _ 

)arı halk için olmalıdır. Yeni bir 
adam kendiliğinden beıı şuyum , 
buyum diye iş başında buluumı

y&c.ıktır . Onu • ulu 'arlık ulusu, 
vazifelık kılmalıdır . O da • çalı
şıı k .. n kendi için <leğıl , ailesi için 
dtğil , kendi ihtirası için değil , 
halk yığının u umumi mrnfaatleıi 
be<lı fmi gütmelıdir . Demokrasi 
rıin öz larifı budur. Bu t::11ifi Löy 
lı ce aldıktan soora ~ekilleri , 
usulleri, yolları talbik edıltcf'ği 
yuı dun ve ulusuo karaktninc , 
tabiatına , iklimme göre çeşıtlP.

nir . Bn usuller ıaman zamaıı , 
yer yer , çe~it Çt'Şit kullanılmış 

bırakılm1ş , dt>ğjşmi~tir . 
Bizim siya~ al yaşamamızda 

idareuin halk ıarafıııdan ve halk 
için ulusunu trbariiz ettirecek 
noktaları şöyle sıralıyabilirim . 
liil' defa hizd~, devlet varlığında 
'' kuVVl t . bırdir ,. yaoi " tevhidi 
kuna ., deılığimız ana prt>nsip 
büküm sürer . O da ulustur. Her 
şey ulustadır . 

Ulus kt-ndi acltna bir kurultay 
8f~t·r B~ kurultay da içiı;den 
bir Cumur B,şkanı iktl<lar mev· 
kiine seçtiği hükumeti ltvı ult•ya 
arzeder. Hüktiımt ulu~un karşı 

şıııa kendi adına çalışan kurııltaym 

huzuruna çıkarak kendisini be 
ğer·ilmeğe arzeJer . Beğenilmez
se hırakıhr giılı.-r . Bir başkası 
gelir . Bu şrkil haklı bir ış değil· 
dir lln baki kat olarak t böyledir . 
Türkıye Büyük Millet Meclisin 
daha SfSİ kulağımızda çınlayan 

lıadi~eler olmuştur Kamutay 
krn<li hükfıaıetioi kendinin ka 
bul etliği lıüb.cmcli 'l uzuvlarını 

mürakabedeıı bar gi an fariğ ol
muştur . Sa<le mürakabe değil , 
millet m. clisi vtkilleıi iskat etmiı · 
ıir . Ve divanı aliye göndu miş
tir . Hunu yapmak kudreti bugün· 
kü ~ ıırullaydaki şahısların her bi
rinin ahlakında ' karakterlerinde 
\'e he}'tti umumiyenio muhabbe
tinde her an k~ndisibi göstnen 
bir vazife olarak mevcuttur . 
( alkışlar ) . 

Türkiye Büyük Mıllet Meclisi 
ber s~ne belli günde daHtsiz iş 

başına gelir . Ancak kendi kara
riyle yrni!eoir . Türldyede sade 
karultay değil , her iş seçim ile· 
dir. 

Hususi cemiyetlerden babset
miycceğim . Fakat köylerde, vila· 
yetlPrcle hususi idarelerde ve be
lf diyelerde sı çimle iş başına ge 
lirler . Buluoduldarı idareyi, ken · 
eli kendilerine taozim ederler. 
Bunlar devletin resmi teşekkülle 
ridir. 

DİLEKLER HAHSI 
llun<lan sonu demokrasi anla

yışımızı gösterı cek olan ve parti 
~alışmamızın mühim bir porçası 

olan dı!ekler bahsine geçmeliyim. 
Her yıl yuıdumuıun dört köşe
~inde binlerce parti koug• eltri 
toplanır , bfüün ibtiyaç1ar elenir, 
alınan kararJar vazife başındaki 

rtsnıi makamlar katında kovala· 

rı ı r . 

İsteldeıin mümkün o)aoları 
yapılır , ve yahut yapılmamasının 
sebebi söylenir . 

At kadaşlar ; 
Bu ulıısun arasız bir surette 

- Lıi.lf en sayfayı çeı'rirıi:. -
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devlet Ç•lışmuını iştiraki de . 
mcktir . Y rlaız bir ş•kil olarak de:-1 
ğil ben göğsümü:gererek bu par 
tinin genel katibi olmak önörü 
llc söylerim ld , dünyanın hiç bir 

siyasal parti böyle bir çılışme yap 
mamışlır . ( Alkışlır ) . 

TLJRKiVE 

llRLAT 
BANKA51 

·DAoA, 
BiRiKTiREN 
RA~T (;D6Q 

r, 

Eyi su ve • 
eyı gazoz 

..,.. 

f( ı yadden suyundan yapılım Kayodelen Gozozu dünyanın en eyi 

gozozuılur : Midesinden şikfiyet eJenln Knyaılden gazozunıl •1n içtikle

rinıle mide ş i kdy etinılen kurtulmuş olurlor. Yalnız gozozumuzun tak

litle rinıl e n sakınmak için şişe ler in ağzındaki morkalHra dikkat edil-

mcsi lfizımdır. 10 
1 

& 
5 5 

vilayet kadim komisyonundan : 
Adana Memleket lıatan P sinin 

ihtiyacı olan ianıi ve sayısı 12-
5-935 günlemeçli ve 406 sayılı 
söz kesıminde bildırilen eşyanın 

Açık eksiltme günü 2739 sayılı ka 
nuna göre hafta tAtıline rasılamış, 
bu sebepten eksiltme yapılamamış 
olduğundan eksiltme müddeti 935 
senesi haziranının 18 inci salı günü 
saat 11 re uzatılmıştır.5535 

8-12-16-18 

Seyhan kadim komisyonundan: 

Adana kHnt esenlik evinin 1-
6-935 gününden 936 sPnASi ma
yıs sonuna kadar bir sPnelik er. 
zak ve saire ihtiyacından aşağıda 
ismi ve sayısı yazılı 10 kalem ge
reklilere tayin ve ildn olunan va · 
kıtta bir kısmına istekli çıkmadı: 
ğından ve bir kısmına d.ı 11ürülen 
peyler dPğer görülmediğinden açık 
eksiltme müd•leti 935 senesi ha
ziranının on yedinci pazartesi günü 
saat on bire kadar uzatılmıştır. 

lsteklılerin bu vakıtta Vıldyet 
kadim komisyonunda bulunmaları 
şartnamesini görmPk isteyenlerin 
de Adana kent esenlik evine baş 
vurmaları .5525 6 9 13-16 

Azami M. Asgari M 

kilo kilo Cinsi 

50 Ton kok kömürü 
1300 900 kılo sade yağ . 

16000 12000 kömür 
25 20 kuru bamya 

1000 800 gaz yağı 
75 50 Un 

1250 1000 Kesme şelı:er 
600 500 Tuz 

3000 2500 Adet yumurta 
1000 800 Kefenlik bez 

Ankara oteli 
Abidin paşa yolu ÜZPrin<leki 

Ankara oteli fenni ve son usul 
üzPrice tamiratı yapılmıştır: MPz 
kür otel 12 odalı olup otuz kar
yrlıılı yataklarile ve b!itün mo
bilyasile birlikte bir 'seneden b f Ş 
seneye kadar kiraya verilecektir. 

lsteklililer knseplar çAı şısında 
31 numaralı dükktlnda kasap Ab 
diye başvursunlar! 5549 2-3 

Doğum ve çocuk bakım evi baştaba
betinden : 

Ve yıpamaz . Bizim bu rHa 
ıetimiz biribirimize inandığımız 

dandır , olgunluğumuzdandır . 
Tuttuğumuz yolun iyiliğiııi bildi 
ı}'imizdendir . Fakat nihayct Par
tinin hükumetten ' icr. makamla- :-------·--------------------- Adana doğum ve çocuk bakım 
rından bcklediği şey mümkün ola 1 evinin bir yıllık yiyecek ve yaka-
nın yapı1ma11 ve yapılmıyorsa Bor Okçu menba suyu şarımızda cak ihtiyacı 30-6-935 güuünde 
bakikıten yapmak imkanı ve ta üstııı mek kesimi icra edileceğinılen 
kıti olmıdığıoın izıbıdır. Yapıl Satı/maktadır. ~ksıltmeye konulmuştur. lstekl ı~r 
ması mümkün olan ber •eyin mut- şartnameyi görmek ve tnfs ılat al 

v Okçu menbn suyu lstonbul ş .ıhremanetinio t•lılil raporu ıle en eyi 1 m k .. k 
Iıka yıpılıcığıoa ioanıyoıuz . a ıçın urumumuz boştnbobetioe 

bir su olıluğıı tah akkuk etmişt ı r müracaatlorı illln o'unur 5545 
Bumıkanizma her gün dılıa Ok S.hbnte elvJ rişli va mideye iştoh vr rici bir 

J"yı· ı'•lı'ycn bı'r bal alıyor . Kurul - ÇU SUYU ı 'I ht 55 t ·ı b' d f 13-l5-l6 18 20-22-25 27 28 30 , su ur " u "r< m muş erı er ır c a bu su 
tayda Bakanların Partiyle birlik yu ktiklerinde bir ılolıo başka su içm"yeceklerdir Bır defo tecrübe 
çalışmuı ve dileklere verılen sozlurimizi ısbat edec ı ktir . 5433 25 - 78 
ehemmiyeti görüyorsunuz. Bun 
dan daha dcmokratik mauzarılar 
bulup göstermek kolıy dt ğildir . 

ArkadRılar; İeviçrede Refe 
randum sistemi vardır. Mıllet top
lanır ve kıouoa reyini verir. El
bette demokraıinio en ileri tatbi
ki budur. 

Mesela Fraoıa hunu neve yap 
mı yor? Elbette lsviçrcnin şutla 
rına uygun bu usulün F11osada 
ıaıbık imkanı bulunmıyor. Bız de 
keodı şartlarımıza göre bugün 
ondan bir fazla derece rle seçimi 
yıpmak vaziyetinde bulunuyoruz. 

Demokrasi bir nas, bir ayd 
d•ğıldir. Bir ıub, lıirespıir ve bir 
manadır. 

Yapılın itler akıl den Hen bir 

Satış yeri: tarsus kapıda merkez oteli altında 

süzgl'çten g• çııilditen sonra mu
hit denilen bir icaba uydurulduk 
tın sonra tatbık edilirse fayda 
verir, kök tutar. 

Z·g~na dağının Üıtrine por ta
ka) •ğaçı dikılmrz Bız fıliin mil 
let veyahut filan yerde böyle y•p 
m_•şlar , Liz de eyoloioi tal -
bı_k ed•lim diyeoleıden d•fıil , z 
Bız meml•ketimıze uygun olın 
ulus itine elvereg•leni tatbik 
ederiz: '1 .• ulus işlerinde 1 ki' 

d Ö "lb aıı ve ış g ruş e ~g•endirm e . e y rıne 

bayata uygun yolları •loğru bulu
ruı . (Alkışlaı ). 

- tonu vır -

1 
Adana inhisarlar baş müdürlüğün
den : 

930 ve 931 Ü rümünden 22 ılenlı 
te 1119 kilo yapruk tütün :m. Ma
yıs 935 den tibarım 21 gü~ müd
detle a{· ı k art rm ayn konulınuştıır: 

llıale 19 lluziran Çarşl\mba gü 
nü saat 15 tedir. Alıcıların bedeli 
oıuhammon olan 1119 kuruşuu 
yüzde yeıli buçuk muvakkat temi
not purası 84 kuruşla Adana lnhi
sarlıır iılaresine uğramaları . 

5499 30-5-10 16 

vilayet daimi encümeninden. 
1 - Hususi idarenin l<•rşıya

kad• kAin behçPli kahvehane üç 
s~ne müddotle kiraya verılmek 
üzere açık artırmaya konulmuş
tur . 

2 - Aç:k artırma 935 s• nr si 
haziranın ı n yirmi beş ı ci salı g•ınü 
saat üçte VilAyet Jain·i rrcüme
ninde yep"acekt r . 

3 - isteklilerin şaı tnamfyı 
görm• k üzere her gün mulınsebei 
htısJsiyo müılüı lüğün ı ve oçık ar
tırma gün ve saatt" de yiiz•Je yedı 
buçuk pey paralarilo Vılllyet e:ı
cümenine başvurmaları ildıı olu-
nur .5551 15-21 

19J.i 
16 J/az/rıııı ~ 

Seyhan Valiliğinden : cı· 
f brikoSI a 

Kara' salı kozasının Pos D-.vlet ormaı ı ın · la Turalı dere 8 111 uhı 1 
varı Eğridere vo Vata.ı köprüsü , Çaltı mevk iledndA bulunan ça (l)ob· 
çapta ( 18781 ) pa ,ça kerPSte il e V; Aılanudaki ( 1298) p:r 'e JePl1 

üzerınu ıııı 
telıC çapta tahtanın bu mevk ı lerd en Seyhan ırmagı bfŞ • 
indirilmesi vapura tahmili 7-tı-935 tar ı h i ndeo itibaren °0 

müddetle ve kopalı zarf usulile eksiltmeye çıkarılmıştır .. aıak•(l)'P 
21-6 935 cuma günü snot on altıda Seyhan vildywtl 

toplanacak komisyonca ihalesi yapılacaktır : 25 ,:e 32 "'
1 

lst ı• klil ~rin şartnameyi görüp 2490 numaralı kanunu.o (erile 1~~( 
deleri v~çhile <900) ılokuz yüz lirolık muvakkat teınınnt ıneJerı 1 

mt·ktuplarını ihale güoü öğlP<len evvel Seyhan Valili~ine ver 
olunur .5'i36 9- 13-16-20 

1 
Belediye , _____________ __. ·ı• 

Belediyeye bir sene içerisinde lazım oıa;ı~ıı· 
ların yaptırılması açık eksiltmeye .ko;ınU ;1io.ıı 

1 - Belediyenin bir sPnelik ildç ihtiyacı şartnamesı hu 
ve açık olarak eksiltmeye konulmuştur. . irebillrlerd 

2- Eksiltmeye ancak A<lanadaki eczahane sahipler'. g _935 el 
j . . I '>9 hozıran 1 ııo 3- ğretı tulum parası (105) lıradır . hale .w .- ,: ıen O· 9 ~~ı1' 

martesi günü saat onda beled i1e dairesinde <laımı encun 'io brleu~ 
yapılacaktır: isteklilerin şartnamesini görmek üzere h~r g~aiıni e~ 
baş tab i plığine ve ihale günü de tutum parasile beledıy; 
menine gelmeleri ildn olunur,5552 16-'-0-25-2 

t (90 
Yeni mezarlık için ( 5000) m&tre tah )

8 
ff1 8tr' 

kilo odun, (200) kilo salJun ve ( 2000 
kefenlik bez alınacak · ht• l 

Yeni mezarlığın altı aylık ihtiyacı olan (5000) ~etr~ ~ şertoB 1 
lıilo odun (200) kilo sabun ve (2000) metre k~fdnlık . etuıutTI ~ 
hükmü içinde açık olarak eksiltmeye konmuştur. e~retı 

9 
bel içıO 

odun ve tahta için altmış beş lira sabun için dört )ıra v . 
kırk b110 liradır . . daicrıİ tPcU 

İhalesi 2- temmuz-935 salı güni\ saat on beşte "zere htrd 
· · ·· mek u bele · odasıodu yapılacaktır . isteklilerin şartnamestnı gor sile 

belediye yazı işleri kalemine ve ihale günü de tutum P::ıı,......26 ... 
daimt encümenine gelmeleri ildo olunur .5553 1 

cskfıf· 
Kanara için Amonyak ve yağ alına 5

1 
kilo~ 

K b 1 b 'k . 5 .. • • k'I A onyak j)c ıkiYU 9çl~ o 
~nara uz a rı ası ıç•n uç yuz ı o m 

1 0111as• 
pressö'r yoğı ve iki yüz kilo da makine yağının s ıtın 8 ı 
rek ekıiltrneye konulmuşıur . d' 

lyreti teminat parıısı kırk dört liradır: belediye 
ihalesi h•z ranın 18 inci salı günü saat on htşte 

encümeninde yapılacaktır .. 1,Jiye Y~1\~ 
!eteklilerin şartnemesini görmek İçin lı~r gun be I• ri iJ~o t1 

kalem ne ve ihalA günü de belediye encümeı ine geJaıe 5510 
2- 6-11-16 ~o 

ı k8"' ve bU 1,, itfaiye arazözleri, kanara et 
larile hizmet otomobili için be'1t 

ve yağ alınıyor. 1ıiıoı~ı 0~ 
itfaiye arazözlerıl• kana111 et ve buz kamyoıılorı '~~jJtOl'Y6 

bılinin b'r s ndlik b,nzin w yııı.: ihtiya r ı nçık oln •ak e ~~~ 
muştur . . ıııi beş 1' 

Kaneranın bir senelik benzin ihtiyarı altı yüz yır ,!~~ 
·f 

Ve i i~reti teminat par~sı iki yüz beş lırndır. . . ıenPı.a ' ıır 
1 • . . b' 1 k b . 51 . :• yüz yıraıı be~ ~ trnıyeıııo ır ~ere • o m.ın ı ıtıyorı UÇ ·ı yiiı ııP' 

ynğı ihtiyacı ıln iki yüz k;lodur. iğreti t eminat P 0 ' 85,.ırni~ l•f'.~ıo 
Hizmet otonıob linin b'r senelik benzin ihtiyacı d.ı .Yltınıı il'' ,,şı 
d. f 5 t . . . b il d \rık ekSI "ııııl ır. ğrotı emınat parusı yırmı eş ıra ır. ' ' _ . .. Jı ı. 

nacak olan işbu benzinlerin ıhııl • si h z i rnı ın 18 ınrı · . ~ 1 ~ 
beşte belediye daimi ercümenindıı yap ı lnco ktır · .. ysz• işıer~ıır~' 

lst. klıle(n şijr•nameloıirıi görmek iiv re her gun· ııı r oire 1 

ve ihale günü ıl e ~aat on beşte bı lrdiye daimi encu 
ları ildn olunur. 5509 2-6-11- 16- b8 51 

Temizlik işleri için 15 adet el ara 
11

,,. 

yaptırılacak . ,çık e~·: b 
ln11JSI ı 0 

Tem 'zlik işleri için 15 nılet d ara bası yapt ı rı _ ii so'1 

konulmuştur . ihalesi hoziraoın 27 nci pe rş rımhe gur . ~~I -
b 1 1 d · · . ı d · • .. · lucaklJf. · .Jer1 ·r~ e tl ;yıı aır csınue aımı encumemı .ı yap ı :• yoz• ı; 

0 
y1 ,1 

isteklilerin şartnıım ı sini görmek üzero ıı ~ r gun o.ra"' 01:,ır• ,p 

ve ih"lesi günü de yüzde yedi Lııçuk iğrı b tuıurııd~ir aınrıı~ 1 
buçuk liranın b-lediye vczresine yalır~ı~l r·n~ ııU' · 55 ~ V 
ile belediye daimi encümenine gelıııele rı ılıln o ıı 16 _20,......2 Of 

12- 1<6"' 
Elli ton odun ve yirmi ton maderı 

alınacak· il' '(to:C 
5 • - a\ık eksı 

Elli ton odun ile yirmi ton mod n kömuru dır· 
olınocakt · r! • . . ili bir (ır0 . •C 

iğreti teminat parası odun ve kömür ıçın e beşte [ıelr,I ·) 1 
ihalesi haziranın 18 inci salı güııü ~aat on :.(afi~~, 

ninde yapılacnktı• . nin yazı \ f 1 

1 kl ·ı · . . . L : • ere her g .. rııeo Ste 1 erın şartnamesını rrormC0< UZ • • cnl'U 
ve ihale günü ıle iğreti teminat parolarilc doırııı 
ilAnolunur . 5511 2 6 - lt-16 


