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q•)brdu ı 
L"lldor . n ner köşesinde beş 
~°" t ıçlere aydınlık, yarınlara 
., t l!reo b" '.'tile" ... s~ .. ır kaynaşın~ ve ya· b,, ~1 tun yurd, ıaşile, top· 

._ 18ıe, ·· _. 
~ " el e ıçaoue oturan in· 
~"r .: eterli bir amaca doğru 
~ ~Pi8Q. ~maç; artık hepimizin 
~"'-Qıo nu~ın anladığı Türk gök 
\ · lıpıt Çelık kanadlarla örülme-

'11.tf, ~•na yurdun yüzünü çe· 
~ 8ia bn ordiiğilmüz gi lıi ... 

~ "'ııı ,"80: yurdumuzun istediği 
."'-•-..:

0 •Yet tertiplninin bep
İl •i .lbış bulunuyoruz . 
~ 6, bıİ~egeınenlik gibi bir ulus 

11o,: •o.da gelen haklara al
)ol ' Jüz yıllarca bakımsız 

ı_a... '~ıluk bayaodırsızlık ve ""'1 . 
~I Ç•ode hunalmıı bu güzel 

ıuo , 
Jıl ~ acınacak durumu· 
~ . gibı pek az bir günde 

Co Qaıyecek biçimde detliş-
Qauri 

~ • " 1 Yet kurduk ye onu 
~•ele Yı 1 • bir kurumu yaptık. 
)lltt dı le"11 bir dirlik ve dü· 
iti! tında d · . 

hıı-..ı bit a yıne geoıı ve 
.,._ llot ~•rlık t•rattık .. 
~1•ıı IÖtftlen 'İ'ütk ulheu; bu 

lf.t '-td,~: i>~rınakla gtiııerdiği' 
leJd bır. uluı oldu . 

~~ e en · · · .. :"bilen b ıyısını, co üsıünü· 
Qiıı • u ulus, büyük dev. 

• ıtoi b' SOt : ır çığırını gırmiş 

•rdu 
l\ •e '- 0 

gök egemenliğini ko
~ •1 QıltQllQ)IL 

~ ... " & ... 

~-•• ~· :u heı on yılda ne
'1tta1tltt ~r. ~e büyUk, ne ilsu· 

ıı, lf •t•rınıştır ? Bunu biz 
" ... erke, d b·ı· . ,,Q e ı ıyor ve ına-

' tQaııiy · .. bt.tt e11 ve gökten ge· 
~iııı 111111 birer birer söndü 

t~~ )ı:erekeo bin kanat el· 
~-- lı •oda bızarlanacaktır • 
.!.•.~t Yerinde , z,.ngin , 
!ti-~ Y~k küçük her yurd · 
~ ~ bir u •kıı \'e amaç bir· 
\ ' engel ybk1tır . 
~- Oldu•u 'b" b . . 
"'-~·•rı ~ gı 1 oe rımız -..;d ~.•zın ıu 1100 gün-

do'td • goeıerdikleri istek 
•e bii uauoıuz lluvaoç çok 

Yfiktür . 

Yurdumuzun her ~yam~da 
r o ZF ·r t 'ZZS • - • q r r , n 

Hava tehlikesine karşı memurlar, 
işciler ve bağınsız çalışan bütün )'Urd
daşlar alabildigine yardıma koşuyor 

Ankara : 5 (AA) - Hava tth· Abdullah ( Ankar1 §ark pazarı 
likeeioi bilen Uyrler. Oye 110 : sabibı 1000 ) ; 792 ( Ankara zi 

775 Salih Eroğlu ( Belı diyeler rast enstitüsü ziraat fakültesi bi · 
bankası idare meclisi Rl'isi 50 ); rinci sınıfı 20 ) ; 193 Avni Gü-: 
776 Nusret Evcen ( Belediyeler ciiyener ( Ktşan ttıccarlarıodan 
B. 1 M. azısı 40 ) : 777 Kadri 30 ) ; 794 Tayyip Akalin ( Krıın 

Sav ( Belediyeler B. f. M. azası 40); hükumet doktoru 20 ) ; 795 Za 

778 Avni Aktolga ( Belediyeler ti Yürüken ( Ke§an belediye bat 
(B. 1 M. azası ~O ) : 779 S . Ke kanı 30 ) ; 796 Muhlis Savt§•l 
pe~c~ .. ( Beledıyrlcr bankaeı u. ( K,ıan bezzaz 21 ) ; 797 Hılil 
Muduru 40) ; 780 S Sezgider İbrahim ve karuı ( hayvan tile 
( Beledi!eler bankası muhasebe cara 108 ) ; 798 Huan KadJi 
muamelat Md. 30 ) ; 181 M. Ar· ( Ktıan tüccarlarından 36 ) : 799 
da ( Bt'lediyeler baokası muhııe- . tr , t1 
bıt ıefi 21 ) ; 782 Abdi Denel Emın ( n...ç şın tilccarla.nödan "6); 

B . " 800 Mustafa Sarapoıli ( Kıan 
( eledıyeler bankası muamelat d .. 30) so·ı s n ·ı· ti .. · "1 - .. 1 erıcı ; uaroı ı nuse· 
ıefı L. ) ; 783 F .zı& lgen ( Bele· · ( ..._ b kk l 21 802 
d

. l . i yın n.~oan a a ) : 
ıye er b1nkası kontro'Örü 2 ) ; Al' N · ( -b- b "' tıl"I ) ' 803 
84 Ö 

. ı urı ~e~an e<t.HZ ov . 
7 R. ıgey ( 8eled1yeler ban B k" S tk ( g' b kk ı 3Ö )· 
k . f' 21 785 ~ ır ı ı eıan a • • 
ası sıgorta ıe ı ) : Asım 804 s··ı S ( K b 

E 8 1 d. B k H k k . u eyman ırrı eıan ez 
rsan e e ı . an . u u ıı · 30 805 M f K 

1 · Md 2l ) . 786 •• P k zaz ) : Balcı usta a ( c· 
eıı . , .. uıtat e · 1 

man ( Beledi . Bank • .Muh . Si · şan bakkal 24 ) ; 8p6 ımal Sa 
cil evrak Mdr. ~ Muavini 21 ) ; raç ( Keşan tücc:arlarınd~~ 20 ) ; 
687 Sıid Basak ( Adapazarı ti 807 Ahm~d ( Kr§al'I ılerıcı 60 ) : 
carethınesi diretörll l:,O ) ; 788 808 ls~aıl Aşcı ( K~şan bakka 
Hamdi Mutlu ( Malatya Lisesi 24 ) ; 009 Mehmt d Ozcaa ve ai· 
Mdr . Ve Türkcc edebiyat öğret- lesi { Ketın fırıncı 24 ) i 810 
meni 60 ) ; 789 Seraceddin Gü- Receb Cihan ( Keıan bakkal 
ner (Malatya Liıesi tabiiye öğ· 20); 811 İbrahim Tunca ( K1 şan 
ret meni 24 ) ; 790 GeneJal Ref~ t Mıl Müdürü 20 ) ; 812 Emir.e 

Bele (İstanbul Saylavı 50 ) ; 791 Gerisi ikinci sayfada -· 

Kabine bir türlü kurulamadı 
· r nwf snm m 

Laval, Parlamentonun Buisson kabine
sine karşı aldığı durumu iyi görmiyor. 

Yeni kabinenin de gene Buisson 
eliyle kurulacağı umuluyor •• 
Paris: 5 (A.A) - "Anadolu" 

ajansının özel ayları bildiriyor: 

Parlamentoda gen it yet ki pro 
je!i iki ay fazla ile reddedilmez· 
den önce Fioane komisyonu p:o 
jeyi 181 oya karşı 19 oy la ona · 
mı§tı. 

Bu duıum kar§uı ında luşba· 

kan Buiısoo hükumetin çrkilimi 
oi verdi. 

Cumur batkanı Lebruo yed 
kabineyi kurmıya tekrar Bııissonu 
memur etmiş iee de Huisson ka
bul eımemitlir. 

Bugünkü buhran kagşısında 

Radikal fırkasıoın çoğunluğu Her 
yoyu d•ğil Daladier ve Boonete 
yi tumyor. Buolar Soıyalistlerle 
birlikte bir sol kabiae kurulma 
sına taraftar bulunuyoı lar. 

Bu çoğunluğun veni kabine 
nia kurulmaaı işinde nazım bir 
ıolil olacağı görülmektedir. 

Paris: 5 (A.A) - Buisson ka 
bineai Dçüncü cumurluğun kuru· 
luşundanberi parlemento karşısı 
na çıkar çıkmar devrilen beıinci 
kabinedir. 

Biriociıi Rocbe Bout kabinesi 
olup 16 mayıı 1877 de devrilmiş
tir. İkincisi Ribot kabinesidir ki 
1914 de devıi!mittir. Üçüncüsü 
1926 da düşeo Herriot kabineıi
dir. 

Pilris: 5 (A.A) - Cumur rti 
nin uzayacak oluraa ckotomik 
alanda frangın duruluk bakımın· 
da p..-k tera ıonuçlar vermesi ih· 
timali olan kabine buhranına çı-

buk son vermeğe çalıımıığı eöy 
leamektedir. 

Dün yası ı.lanınde biraz sü 
rekli bir durum kazanacak hüku
mdi kurmağa en çok yarayacak 
olan diplomatın Laval olacağı 

ıöylenml'kle ve Cumur reisioio 
yeni kabineyi kurmak için Lavalı 
yanına çağıracağı sanılmakta idi. 

Lavalın bunuekabul edip et 
miyeceğı b-:lli dtğildir. Y ılnız 
"endiıioin Cumur rEisine Buisıo· 
uu bir kerre daha teklıf edeceği 
söylenmrktedir. Buisson da Cu 
mur reisioe bu işin Ayan meclisi 
başkanı JeannyyP. verilmraioi söy· 
lenmesini söylediğini gazetecilere 
bildir mittir. 

Pariı: 5 (A.A) - Laval Reisi 
Cumur ile görUstükten sonra aşı· 
ğıdaki beyanatta buhınmuıtur: 

Meb'usan meclisinin vrrmiş 

olduğu reyden dol:ıyı milteesı;i

rim. 
Ben demokrasi müe111eseleri· 

ne ve Amme hlbriye tlerine sadı
kım. F•kat bunları muhafaza et 
mek icap etmez. 

Franıauın her hangi bir ala!l
dın ziyade dııarı siyas. alınmda 
kuvvetli olması lizımdar. Bu ıiya 
sayı idare edenler kendilerine 
lazım olan otoriteyi ulusal kre 
dinin bozulmaması nisbetiade elde 
edebilirler. 

Avrupa a"üde değildir ve 
ıulb kaaarsızdır. Bütün mes.imiz 
ıullıa aağla1m bir esas vermeyi is-

- Gerisi ikillcl say/ada -

~---------, 
ÖZTÜRKÇE 

Her gün beş söz 
-16-

1-Hakikat ( T. Kö.) 11-gcr· 
çek , Gerçeklik - Verite 
2 - ( terim ) Gerçe , Gerçc
lik - Realite 
Örnekler : 
1 - Hakikat budur 
2 - Bir devlet ac1amı , hayal 
değil , gerçeler ( Gerçeklikler) 
üstünde yiirür . 

2-Hakiki 1 - Gerçek, Haki
kiğ - Veritable 
2 - Gerçel ( terim ) -Reel 
Örnekler : 
1 - O , hakikiğ Lir iş adamı
dır . 
2 --Belki iyi değil, .fakat ger
çek ( gerçel ) olan budur . 

3 - Tıbkik etm~k - Gerçinle 
mek 
Tahkik , tahkikat - Gerçin 
Örnekler ! 
1 -Polis meseleyi gerçinlenıe· 
ye ba§lanıı,ht . 
2 - Tüzel gerçinlet - Tahki· 
kıttı adliye 

4-İahakktik etmek 1 - Ger
çrkleımek , Ger~efeımrk 
2 -Kesinlemek 
Ôrııekler : 
l - Yurd bayındırlığı ülküsü, 
aocak:Cuoıburiyet devrinde ger· 
çt>lı>şıi ( gerçeltlt>flİ ) . 
2 - Kesinlenen vergiler -Ta
hakkuk eden Yergiler . 

5 -Tahakkük ettirmek 1 - Ger 
çeleıtirmtk , Oerçeklettir 
mek. 
2 - Kuinlemek . 
3 - Varlaştumak . 
Örnek : Asırlardan beri A nıdo
ln en büyük bayındırlık: işleri· 

oi varlaoııran Cumburiyeuir. 

Noı : Gazetemize göoderilecek 
yazılarda Lu kelimelerin Osmanlı· 

calatı kullamlmamaeıoı rica ederiz. 

Moskova elçimiz 

Vasıf Çinarın cesedi Türki
yeye getiriliyor. --

Moskova: 5 (A.A) - Vaııf 
Çinara son ölü töreni dün yapıl
mıthr. Elçilikte tabutun bulun
duğu salonda merkezi yönetim 
komitesi bakanının orunbğı Mi 
az ki ile Litvinof, Rozenkolz, 
Kreıtiıki Stomontakof, Budonni 
Eliava, Mıhael, Kaganoviç, Ezo 
rof, D•ıisleri komscrliği yüksek 
iıyarlarındao Zokerman, Barkof 
ve elçiler hazır lıulunmuşl..rdır. 

Tabutun Laşıoda ıon saygı 
növbetini .Litvioof ile elçilerin 
en es~isi halya büyük elçisi At· 
tolıko, Afgaoislan Ortaclçisi Ab 
dülhasim Han Aziz ve Romanya 
Büyük elçisi Cuyuntu yapmışlar· 
dır. 

Elçılik önünde Stılin muhafız 
kıtasından bir suvari müfrezesi 
ile süd okula öğrencisi va Pan
rus merkez yönetim lcemiteai dy 
gı töreninde bulunmuftur. 

Ölü alayı istasyona doğru iler
lemiı, muhafız kıtası piyade ola· 
r•k alayla birlikte gitmittir· 

Binlerce kişi alayın arkasın

dan yörümüıtür. latasyonda bay· 
raklar yarıya çekilmiı ve trenin 
önünde ıüel kıt'a ·yer almııtır. 

Tabuta götüren tren agır bir 
surette ve ölü havası içinde uzak 
laşmıhr. 

Ankara: 5 (A . A) - Mosko 
va Büyük elçimiz Vasıf Çinarın 
ölilmü memleket içinde ve dışın· 
da kendisini tanıyan ve sevenler 
aıasıoda büyük bir acı uyandır· 
mıştır. 

Vasıf Çinar ailesi ha acıyı 
paylaşanlara minnet ve ıükraala· 
nnı sunmaktadır. 

•• 1 Havalarımız ! 1 
Diişrnan uçaklartnıu tt>hdidi al· 

undadır . Bıındaıı kurtulmak için 
uçak kurumuna yardım gerektir. 

ON iKİNCi YIL - SAYI 3242 

Hava tehlikesini bilenler 

Vatansever tecimer ve tarımerler 
üye yazılmakta devam ediyor 

~-----------·-----------~ 1 

iki kardaş kumbaralarında biriktirdik-
len 20 lirayı kuruma verdiler. 

H•va tehlikesini bilenler ku. 
rumuoa şehrimizde üye yazılmaıı
na devam olunmaktadır . Dün de 
aşağıda adları yazılı olanlar cumu 
ıiyet halk partisi kurağıoda her 
gün toplanmakta olan yardımcı 

koluna giderek üye yazılmışlardır: 

Ömer Başrğmez ve orteiı Boz· 1 

doğaolı Mt'hmet Nuri yirmişer lira 
üyelik, tüccudan Feyzi Dural 30 
Jira yardım ve 20 lira Uyeli~, Ha
ciyevliya 100 lira üyelik, Bindehir 
oğulları Ali ve kardaıı Mehmet 20 
§er lira iiyelik , tüccardan Alber 
Diyap 150 lira yardım ve 25 lira 

iiyelık, Köıkeryan 25 lira yardım 
ve 2, lira üyelik, saathane yanın 
da Toraman Ahmet 50 lira yardım 
ve 20 lira üyrlik , Elektrik ıirketi 
200 lira yardım, 100 fira iiyelik , 
tüccardan Zekeriya Bakır 30 lira 
yardım, 20 lira üyelik, Bizim lo · 

kanta ıahibi Ömer 50 lira yardım 
20 lira üyelik, Kelleşekcr Ali Riza 
100 lira yardım , 20 lira üyelik , 
Kaddur A li 100 lira yardım 20 
lira üyelik , karda§ı Mushfa 20 
lira üyelik, çerçi Yusuf İzıeddin 
30 lira yardım 20 lira üyrlik, Mi-
11rac. Süleyman 20 lira yardım, 20 

- lira üyelik, Abdülkerim oğlu 
Naci 100 lira yardım 20 lira Dye

lık, k.rdeşi lbrabim 20 lira iiye· 
lik, Sabri Gül 100 liıa yardım ve 
25 lira üyelik, Edirne bao1 miiı· 
teciri Mehmet 20 lira yardım, 20 
lira ilyelık, Tüccardan Mazhar 
Hasan 50 lıra yardım, 20 lira 6ye· 
lilc, Aziz naci 20 lira yardım, 20 
lira üyelik, Kadri Asım 20 lira 
yardım ve 20 lira üyelik, Bakkal 
Ethem 50 lira yardım ve 20 lira 
üyelik, çifıçilerden Ali dayf 100 
lira yardım ve 50 lira üyelik, katı 
iplik fabrikası sahiplerinden Hakin 
Salıh 100 lira yardım ve 25 hrıe 
üyelik. 

Üyelik kaydına bugün de de 
vam olunacaktır. 

İnci ve Hüsam Dural adların 
da iki kudeı kumbaralarında bi 
riktirmiş oldukları yirmi lirayı 

dün uçak kurumuna vermek sure
tiyle bava tehlikesin! bilenler ku. 
rumuaa üye yazılmışlardır. 

Bu iki vatansever yavrulan
mızın hava kurumuna kartı gös 
terdikleri yüksek alakayı takdir le 
karşılarız. 

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

~~-------··---------~~ 
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13 Mayıı 935 Pazartesi gunu 
C. H. Partisinin hiiyük kurultayı 

asbakan Saffet Arikanın başkaolı· 
ğıorla toplınaıak proğram tasla · 
ğıoı konuşmuştur . Toplantı ·~ılır 
açılmaz başkaııı proğram üzerinde 
konuşulaceğıoı söylemis ve proğ
ram , nizamname komisyoduoun 
mazbatası okudmuştur . 

Bundan sonra Parti geael ıek· 
rthıri Recep P~ker söz almış ve 
proğramın aoa hatları etrafında 

çok drğeı li diyevd~ bulunmuştur. 
Yeni proğr1mın aydınlanmaamı 

kolaylaıtıran hu diyevio bazı par· 
çalarını aşağıya 1tlıyorum . 

P•rtioin bilgin ve olgun sek· 
reteri Recep Peker , ıöze şöyle 
başladı : 

" Arkadaşlarım , 
Partimizin doğuşu ve ilerleyiıi, 

yurdun kurtuluşuna ve yeni Tür· 
kiye devletinin kuruluı ve ilerle
yiıine hititik , onun içinde ve 
onuala beraber , yüce ve bütün 
yer yilzü için enteresao bir bayat 
hadiaeıidır . Bunun gibi ve bun · 
dan dolayı Parti , bOtün dokterin 
ve prensiplerinde , baıtan bugü 
ne kadar kurduğu ve kovaladağt 

yollara her hıagi bir oazariyeci 
likten d<'ğil , hayattan , hayatın 
kendisiodrn ve bizi etraflayıp 
kuıatan , kaplayan özel n gecel 
şartların heyeti umumiyeflind<'n 
ıhp tesbit etmis1ir . Şimdi k.onu
ıulmak ;çin yüce katmıza sunulan 
Parti proğramı taslağı , geçiıdi 

Y azan: Ömer Kemal .Ağar 

ğimiz dört yılın g6rgülerinden 
ve tecrilbelerioden f aydalanaralr, 
günilmüze ve ilerimize uygun hü· 
tün imkan ve saatler göz önünde 
tutularak , hazırlanmıt ve Jilce 
kurultay tarafmdan konuıulabile • 
cek d"ğerde olduğuna inanlı , 
konuşmamıza incelememize , ça· 
lışmamız:ı verilmittir . 

-Gerisi dördüncü say{ ada-

C. H. partisi 
Genel yönetiminde verilen 

kararlar. 

Ankara: 5 ( A,A ) - C. H. 
partisi genel yönçtfm kurulun· 
dan: 

1 - Genel yönetin kurulu 
bugün toplanarak Ankar• , Balı
keıı:ir ellerinde açılan üyc:liklerle, 
Kelkit ilçesinde açılan haıkan

Jığa yerlerinden bildirilen arka
daıların tayinlerini oaaylamıo· 

tır . 

2- Parti kurumlarınııı kurum 
hesap ve cahşıı hakım l arındııın 
devamlı bir teftiş altında bulun· 
durmak için bu işi pilanlamıt ve 
kamutayın bu yaz tatilinde bu 
yoldan çalıımıya batlamaıını onay, 
lamıştır . 

Bu surt tle bu azat ıooundı 
illerin yaraıı teftiş edilmit bulu· 
aıcakhr • 



Sayfa 2 

Pamuklarımızı yiyen kurtlar 
Yazan : isliib i sıasyonu 

osistanlarından : 
Dr. Em/§ Mohanlı 

Dıl nloi sayıduıı arlan -

Koza helme geleı den 2 - 3 üzerinde bu kurtlardan muhak-
hııfta sonra kozalardan kelf• b~k kak görürüz . 
olarak çıkı uçuşuyorlar , Çiftleşi- Bir k•dar lıöyle •Çık yaşayış 
yorlor ve yumurta koyma ğa baş- g•çirdiklen eonra güodüz yaşayış 
lıyorlar . !arını gece Y'f•yışına çöoderiyor· 

Soyıık yerlerd• bunların uçuş lar i gündüzü bitgilerin diblerinde 
larl takriben Temmuzun evvelle- ufacık keseklerio altında yahut 
rinde başlayıp , birden çıkmadık · kendileıi ile yapılm•Ş hususi de· 
Jarıno sebep, tA Temmuzrın sonuna likl.rde kıvrılmıt halinde saklana· 
kadar uzııyor. Rn şidllelli uçuşları rak g ce otlamağa çıkıyorlar . Ve 
.ı" T~mmuzun ortalarımla oluyor. yaıayışlar 1010 bu vaktında da en 

im kıJar Btıcak y~rlerJe uçuş- büyük ziyan veriyorlar. Bir müd 
)arı Haziranın evvellerinde b 1 şlı- det de böyle yaıayı§ geçirip büyü 
yurak, Temmuzun ortalarına kaJar yend~n sonra bahar dölil ikinci 
uzoyor ve en şiddetli uçuşları Ha dö•üoü vermek için , yoz d61ü ise 
ziraom ortalarında oluyor y., bu kJşlamak içiı:ı , top r ağın sürülen 
vakıt uçuş başladıkları yerlerJe katını g•çoıiyerek , toprağa girip 
erasıra ikincı döl de veriyorlar.Bu oradr evv~:imcisi krizolit haline, 
dölün de uçuşları Ağustosun orta- ikincisi iıe kış uykuıuna dalıyor· 
lorınJa başlıyor . Buradan daha lor · 
ıstıcak yerlerde uçuşları Mayısın Bunlar kurt yaşayışı müdde 
ortalarında yahut daha da evvel tinde , yeni yumurtadan çıkıp 
başlayıp haziranın sonuna kadar krızolit olana kadar , S lıomnek 
süriiyor. En kuvvetli uçuşları da deti§lyorlar : lıirinci 3 gomnekle-
haziranm evveline doğru rastge - rinı değişene kadar ııündii"& otla-
liyor. Böıle yerlerdd bunlar daima ıın üzerinde ve d r ,•rı İıay•lı ge· 
iki döl veriyor , ikinci döllerinin çiriforlar ; 3 üncü korno• g deği· 
da uçıışları da Temmuzun sonla- ıenılen sonra, normal (Kıs Kur 
randa başlayarak td EylO.lun yarı dunun) tebrini alıp, gilodüı f•Ş• 
sına kadar sürüyor . En şiddetli yı~larını gece ya, ıyışlarına çevi 
uçuşları da Ağustosun ortalarında riyorlar . 3 üncü komn• ğini de· 
oluyor . ğişmiyen kurtlar deıiı en kurtlar 

Bunlarıo şiddetli uçuş vakıtla- dan Y•t•Ylf tartları ile ayrıldık-
rı~ıo çok büyük eheaımiyeti var- ları gibi dı~arı görünüşleri ile de 
dır. Çüokii o valı.ılları ile yaşııyış- ayrıhyorlu . 3 ilncü komnekle 
!arının ziyan veren dolamaları bi- rini değişmlyen kurllıır değişen· 
!iniyor ve ona uygun savaş kay !erden biraz küçüktür ve sonun-
daları yapılıyor . cıı hıılkaıındaki kara zıyıla (nası· 

Ad~na ovasında bun)a;ın uçuş- ra) obşuyan hıtın kalkancıklarııı 
ları \!artın somıntl!i , Nisanın ev. nın etrafındaki olan kına rengio-
vell~rinde bnşlıyıuok Ul M ıyısm deki tüyler kaholoşmı§ gibidir. 
ortalarına kadar sürüyor. En şid- Bu kurtlar baya dolamlarında 
detlı uçuşları d ·ı Nisanın orta larıoa çok obur oluyorlar ve sevdikleri 
rloğru oluyor . ikinci döll~rinin bitkioi bul11ma,.lar, önlerine hın-
uçuşları ne vakıt başlııeığı bizce gi bitki rastgelse oou yerler. Hat 
malüm değildir . Çünkü ikinci u~uş- ta "Artemısta absıotıum L ,, ile 
!arını dııh~ görmedik; ikinci döll e· tutunu da emekten çelı.ium•z-
rin uçuşları görüldükte onu da ya ler . 
zacağız. Bunların ikincı dölleri pa- Bun1arıo yaşayışlumıo birin 
muklnrımız ı ziyan vurmuyecok ci dolıımuı , çok vakıt, çifci iç"n 
güz ekinlerimize büyük ziyan vu duyolm•z bir halde geçiyor . Çüo· 
rabiltcelıtir . kii bu vakıtlarını çıktıkları yaba-

Bu kurtlar uçutlarından bir ni otl~rıa üzerinde ğeçiriyorlar 
kaç gün sonra çifleşif yumurta ve ekilmiş bitldlere duyulacak de-
koymağa başlıyorlar . Her dı'ı rtcede ziyan vermiyorlar . Ekil · 
orta beaapla 200 kadar yumu t" miş ditkıleıe ziyan vermeleri ya· 
yumorlluyorlar ( türlü uaşdırma· şayışlarının ıkioci dolamasında 
lara göre bunlardan 8- 800 kadar 4 üocii ve 5 inci komn•k değiş 
yumurta yomurılayanları vardır . tirmesiodr. başlıyor . 

Yeni yumurtlanmış yumuıt Ziyanı birinci sırada tarlanın 
lanmıa yumurtaların renkleri ağ yabıoi otlara yapıtık yerinde ver 
( beyaz) dır . · Görünüşü yarım mejıe b•şlıyıırlar ve yavaş yavaş 
yuvarlalı: ve köşelidir . Yumurta başka yerlere ğeçerler . Tarla e· 

kilmezden evvel temiz olmuş ol· 
ların liçeriıiodtki yavru büyü 

ıa ziyan keoaı lardan başlayıp 'lr 
dükçe , yumurtanın rengi koyula 

Y t 1 k .. ilk k" ilk taya taraf gider, •ğ< r ekilmezden 
,ıyor . umur a arı uç uç 

otlu olmuş olsa ziyan tala tarla 
toplu halinde yahut da dağıt.ık orrla hurda olup gittikçe böyüyüp 
belinde yumuıılaoıyor, 

Yumurtalarını tulauıu kena· 
rında ve yahut içindeki yabanı ol
Juıo üzerine bırakıyorlar , araüır 
~kilmit bitgilerin yapıaidarırda 
doğuruyorlar · Meıela : pancarla 
rın yıpraklııın• . 

Y amurtalarını koymak içi o eo 
sevdijıi bilgi urmaşık " Convol· 
vulvs arvensis ,, , " Malva rotun
difolia ,, , " Cı11ium avrensis ,, 
ve başka bunlar gibi yııpralı:lıları

dır . 
Yumurtalar lmyuldulı.tan 5-

, 12 gön sonra yumurtadan kl'.çzçük 
tırtıllar çılı:ıp , oldukları bitgilerin 
üverindeki yapraklarını yiyerek , 
dqarı ve gündüz yaııyışı geçiri· 
yarlar. Yedikleri yeprağı tama 
ıııen yemeyip oradan b .. radao 
deliyorlar , arabir de y•prağıo 
el k.ıımını yeyip damarlarını hıra · 

kıyorlar • 
T arlalıırın kıyısında yahut or 

tasıada bu şekilde olan y•prakl,a 
rın bi!gilerioe bak81k o bilginin 

bütün tarlanı tutar . 

-Sonu yarin-

Kabine bir tilrlü 
kurulamadı 

- Blrlııcl sayf adarı artaıı -
tibdaf ediyor. Memleketimizdeki 
siyasal buhran Fransanın otoıi· 
lesini ufa uğratır. 

Dostum Fernaod BuiHond•n 
başka biç kimse hükumetin zı 
mamhrmı eline almıya cbliyeıli 
değildir . Parlamento bu muzaaf 
buhrantl•n sonra artık uzun müd· 
det voz·felerini imha edemiyece 
ğioi anlamak m cburiyetiodedir. 
Heyden sonra mecliıin Bui8sona 
karşı göster mit olduğu semp•tİ 
v.rilen ıeyin şabs" müteveccih 
olmadığnı isb.t eder. 

Buissonuun tekrar kabineyi 
t•tkile memur edilmeei içi o Re -
iıi Cumur nezdinde iararda bu
lundum. 

Türk öSzil 7 Haziran 1935' 

Yurdumuzun 
her yanında 

-Birlııci sayfadan arlan 

Şeblr Duyakları 1° ;~;~;:di~ee:ı;~i~; 
·----------------' tabiiyet meselesı 

-----:-~T~ürkiyede 
Gazeteler geçende . Jak•d•' 

· · · eliler• 1 
( Keşan bezzaz Ali Nuri karısı 

20 ) ; 813 Bekir Bursalı ( Eski 
şehir J..öprJba~ı bakkal 20 ); 814 
Cemal Sancar ( Haydarpaşa dev 
leı demiryolla r ı lıimyı~er Taksim 
taliınbane Sait Şakir apartıımıını 
40) ; 815 Osman Ger cer (mü
berdis devi t demüyolları Mul 
ğa irlare meclisi üyelığir. d·n 
miit• kait Beyoğlu Nuri Ziya so 

kak oo . 15 5 İstanbul 60 ) ; 
816 İbrahim Saotur ( Galata Bab 
tiyar ban oo. 25 . tütün tüccarı 

20 ) ; 817 Hikmet Aılam z (Ey 

yııpsultan tl'ı<Cı İstsnbul 20 ) ; 
818 c.Jaleddio Germiyan oğlu 
( Göıtepe ist eyo~ ca Jdeei uo · 
36 elektirik tirk~ti memuru 20); 

819 Barzil,y ve Beojam n ( ar 
matör vapur ilrketi İstanbul 
ın .. kez · ııbt ım ban ikinci kst 
6- 12 100 ) ; 820 J M. Sayab 
( doklllr Beynilu meş utiyet cad· 
drsi yemrnici sokak kefeli ban 

ııo 6 . 20) ; 821 Hakkıye Ku•al 
( Şehir m cliAi Üyrlı ı T. K İstan 
bul ıubui bayanları kolu baıka· 
oı . Paoga1 tı Şakirpaşa apartma· 
oı nO 55. 20 ) ; ( 822 Eregili ın~· 

drn ki}mfirl~ri ~iı kt ti i500 ) ; 
Ankarada ir şaal müt.abbidi mü· 
beodiı lbrahim ,.e kardeti Türk 
bııva kuıumlına htşbin liralık bir 
yaıdımda bulunmuşlar ve gele
cek yıllar içio bin lira yüklcomif 
tir . 

Ulus gaı.c ıe ve matbaasında 
yızı ve baskı işlerinde çalışanlar 
her ay aylıklarınıo yiizde ikisini 
Tüık bava kurumuna vermeği ka· 
rarlaştıımışlardır · 

Rize : 5 (A A) - İlbaylık Or· 
mao direktörü ve ityaılart birer 
ayhkl .. rıoı hava kurumuo6 ver· 
meği kararlaştırmışlardır . 

Ormancılar diğer 11rlc11daşla 
ıının da katılması eurctile or 
maocılar ,dıoa bir uçak alınma· 

81 taıim b•kanlığıoa bildirilm " ş 

!erdir . 
Mersin : 5 (AA) - bava 

kurumunda düo akşam ilbayın 
başkanlığında ikinci bir toplantı 
yapılmış vr hazırlanan p • oğram 
µzerinde bava tehlıkrşioi bilenle· 
ri kayd için ~ıkı çalışmalara baş 

lanmıştır · 
Bııgüo paıti kurağıod• parti 

yönt tom kurulu toplanarak yapı· 
lacak propağaoda ve yayın işle
rini ıaptayacaklardır . 

Şimdiden bir çok kimselei 
üye kaydoluomuşlardır . 

Bilecik : 5 (A A) - bugün il· 
bayıo başk•nlığıoda yapılan top· 
laotıdao sonra bava tehlikesini 
bilen üyeler kaydına başlanmı~ 

tır . 
Bu büyük yurd itini daba 

kapsal bir hale koymak için köy· 
lüyü bir araya getirerek bava teh
likesi hakkında konferanslar ve
rilrc k ve halk bu teblik•ltrin 
önemine karşı srferber edıl<cek 
tir . 

İzmir : (AA) - Valinin baş
kınlığı ıltıoda C H. Paı tisi ve 
dığer kurumlar başkaolorı dün 
viıay<t konağır.de bir :ıopl•ntı ya
parak bava teblıkesi üzerıud~ ko 
nuşmuşlardır . 

Bugün b•yıinların da 
ettiği ikinci bir topl.utı 

mışlır . 

işlirak 

yapı\ 

Kıırsta faydalı yağmurlar 
yağdı. 

Kars : 5 ( A. A ) - iki günden
beri bölgeoin her yeTine fayJalı 

yağmurlar yağmaktadır. Yağış en 
ziyude yeni gelişmede bulunan 
buğday , arpa , çavdar ve dığcr 
ekimlrre çok y ıramışlır • 

Bu yıl 
Liseyi bitiren kız 
ve erkeklerimiz 

ilk mekteplerde 

Bugün sözlü imtihanla 
son bulacak 

emlak sahıbı !Surıy 'lef , 
eden bir tebliğ neşretti tı'oio b~ 

b .. kOıııe Orada Türk u k•dar 
11 t 01111uıa . o· 

Hah• tatili dolayısile ilk 
mekteplerde ayın ikinci günü ya 
p lamıyıu; imtihanlar bugün ya 
pılacak va bu suretle imtihanlara 
son verilecektir . 

muameleleri • 1 b ,ıır• 
bl irmek istediğindeo ve 1•

9
bul et• 

r ler .. 13 
Kız lisesi son sınıf sözlü yok· 

lamaları dün bitmiş ve yirmi bir 
talrbeden 9 u ekai.ı..siz olarak lııe 
yi bitirmiı ve 12 si ise eylftl yok· 
lamasıea kalmıft•r . 

Fen edebiyat kollarından ka 
uoao kızl uımrzıo adları şudur : 

29 İc"al, 32 Edıb .. , 33 Nez•be 
Tüzüo, 35 C9hide , 37 N zıh•, 38 
Rahime, 39 Mübeçc<I, 44 Naime, 
67 Hadıye ve bunlara ek olarak 

da dı~ırdan yoklamalara giren 
Vedia . 

* * • 
~rkek lisesi son sıuıfondan da 

35 tal•beden 31 i liseyi bitirmiş 
tir . 

Bu 31 talebeden 15 i fen ko· 
lundaodır ve adları şudur : 

21 Rahmi, 145 Tekin, 136 Ra 
sim, 137 Suad , Vı6 Ne! td , 150 
Fethi, ıs§ Sacid , isi Musa, 162 
Abdullah, 361 r ·ebmi, 470 Csfer, 
472 Halil, 490 Naci, 494 Yusufı 
497 Haki 

Bu koldan yalnız 476 B sim 
Eyliıl yoklamasma kalmı§tır . 

Edebiyat kolundan mrzun o· 
l•n 16 talebtnio adları da şu 

dur: 
3 l Emin, 52 Ertuğrul, 154 Mi· 

tat, 184 Nuri, 251i BU:bu, 358 
K~mal , 362 Ke.im , 436 Fuad, 
448 Muzaffer, 454 Ahm•d. 468 
Kemal, 503 Far iı, 532 Yaşar, 84!! 
Adnan , 407 Net'det, 863 Cabid. 

Bu koldan da 130 Ali, 215 A 
bidio, 300 Hüseyin Eylôl yokla · 
masına kalmışlardır . 

"Liseyi bitirme diploması,, 

alan bu gençlerimize bundan son· 
raki yollarında da başaııklar diler 
ve krn<lilerioi kul 1 a•ız · 

Tuz fiyatları 

15 Hazirandan itibaren 
3 kuruşa satılacak 

Kamutsyca onaylanan konun 
mucibince 15 Haziran 935 taıi· 
hinden itıbaren g.r. k tuzlalarda 
ve gerekse iohisar anb•r larıuda 
tuzuo beher Hlosu 3 kuruştan 

satılacaktır . 

İobisarlar dairesinde hesabı 
carilcri bulunan toptaocr tüccar 
lar bu taıihe ,degin ellerinde bu · 
lunduıdukl.rı hız miktarlarını bi 
reı beyanoame : He tevsik ederek 
b•şmüdürlüğe verecekler ve bu· 
na göre fıyat faıklarioı alacak
lardır . 

Bu tevsik işleri inhisarlar iı
yar ve dir.ktörü ile mal memurla· 
rının öoüode yapılacaktır . 

Gardenparti 
Seybın spor kulübümü>< yarın 

akşam Halkevi bahçesi bitişiğin· 

deki şubaylık bahçesinde güzel 
bir gardenparti ver, cektir . 

Gardenpartioin her yönden 
güzel ve mükemmel olma11 için 
epi zamandır uğr•şma devam 
tdıyordu . Evvelce 6 H•ziran Per
şembe günü içiu düşünülen bu 
gar den par ti 8 Haziran Cumarte · 
sino konulmuştur . 

Seyhan spor kulübümüz , gar · 
denpartiye ~elecekler için hazır
ladığı çağırma kağıtlarını bir keç 
gündür dağıtmaktadır . 

Saı fedileo çalışmnlara göre 
y:ır.o ki gardenpartiye çağıı l• ıı lara 
mevsimin rn güzel ve eğlene , lı 

bir g'ce geçirteceğinden emioiz. 

ikmal imtihanları da Salı gü 
oü yapılacaktır . 

Dün şarbaylıkta imti
han yapıldı. 

Ş•r baylıja yeni alıoac . k kom 
ser muavir,liği, tebliğ memu· lu· 
ğu ve tabsıldarlık imt o banı dün 
şaı baylık kurağında y•pılınııtır. 
İmtrhaoa yirmi bir Orta mektrp 
mezunu girmiş ve bun laı dan hl 
risi s"nir buhranına tutulduğun · 

dao imtibıi ro l yarıda l:ıırakıp çe 
kilmiştir. imtihan kağıtları bugün 
irce I mekteo g çirilecektir. 

Daimi encUmen 
baimi encümen dün 6ğleden 

önce Vali Tevfrk Hadi Bays•lırı 
başkanlığı allıcda toı;lanmıtlır. 

Eczacı Celal Bayer 

Adanamlzın yetiştirdiği de 
ğerlr gençlerden eczacı Celal Ba · 
yer'ın , şimdiye kadar birlikte ça. 
lıştığı Mustafa Rifa t l czs baneıin 
den ayrılarak ı ski buğday pai'.a 
rındaki rsl İ Aliyet , ct•han sinin 
yı rinde " $ yban eczabane~i ,, 
adiy!e yı oi bir ı cıabane açtığını 
kıvançla 6ğ.eııdrk . 

Bilgisi , doğruluğu ve çalış 

kanlığı ile tanıdığımız g•DÇ arka
daşımızın yeni işici kutlarken krn · 
disioe de bol kazanç büyük b•t•· 
rıklık dileriz . 

Trabzona kaldırıldı 

Şehrimizi obisarlar müfelliş mu
avinlerinden Suphi Trabzon inhi· 

sar !ar daireslııe kaldırılmıştır . - ,. ,._...... _ 

Hava postaları 
Üıldan yıla , yer yüzü gittik 

çe daılaşıyor . sü·ekli bava za 
ferleri ıraklık ( m•safe ) anlam ı nı 
biçe indiriyor . 

İosan oğlu ıimdi acu uo bir 
ucuodao öbür ucu~a şaşılacak 
bir ivi ile göçüyor . 

Y aloız yokular Jeğil , bava 
postalarile • bav ad is , ma!Uıaat , 
mektuplar , gazeteler de bir gün 
de üç aylık yol kesiyor . 

Telsiz telgraf ucaıl> şm:ıyı ne
te \ıolaylaştııı:'ı ise uçaklar da ya· 
r şmayı kolaylaştırdı . Artık bir 
ayda gidip gr lmiyor , bir güode 
gidip gel•yor . İngi!leredeu Avuı 
turalya yapılan hava post•ları üs 
göroek ıoouç vermiştir . 

Bu yeni postalar kurulblı da· 
ha dört ayı g• Çmfmişlıen g"dip 
gelen me ktuplarıo sayısı o yol 
dan taşınan beş yıllık mektup lu 
hrını bulmuştur . 

Altı ayda mektuple9mnk kim 
ne •nlar . Fakat onu şimdiki gi
bi ahı günde y•vınca herkes 
mrktup yrzmağa düşer . G r ç.ıo 
yıl LoodrB Avu8lurya postası 
122 ton ağrrlığıododır . H.va yo· 
!ile allı milyon mektup tışımış 
tır . 

İngiltere bükuıı°ıeti bu dene 
medı n sonra bütün poslalann 
havadan uçurulmasını tasarlamış 
ve buau her yana yaymıştır. Böy 
lece İogilteıe bava po:ıtasile bin 
ton mektup •parla C• ktır . 

İş böyle g c nişleyi u ce g• lir ço 
ğalacak ve bir çok işs : z adımla· 

ıa da i~ bulunmDŞ ol.calıtır . 
Loodra - Avuslaralya posla yo 

lu bir ay yerine şimdi bir bafta 
olacaktır . 

dao sonra yeni ta ıp yor . 0 

miyeceğioden babsol.~:ıı,~yede efil' 

müddet kısa ise de T~ bıklırı01 
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· i de I" sı için bu ış oruı . 8ıi1 1 
nasebet'e batırl'.y ~ le bir • r gıl 

B d bidir kı boY b'iyeı Ji~ı 
e ı di~er ta ·1ılı' . 

I• t ' bi y.ıtni B 1 re jsıı bl' 
1ıetrn ek , mek iç ıı ı r · verec i 1 ıı 

k kar.ırı 01 rill 8 I' 
düşüoeıe 1111981 jjıe blHe ~i 

.. , ı t bıralı• ki ta .. ~ 
mu tll a e• 1 ı • . 
fak rdiler • anı. tro:ıiteD e ao ıll 

d.. oıek ıs v "'' lerioe on .. b'lirl•' · .,~• 
d h ıyı 1 01 o işlerini • a . · ve ili ,,,:ı 

k eçıcı . ıİ'"' 
fakın anca g. el dei!lf tli'. 
tesiılerle tabııy kılııı•b /"'11ı/0 
laolara muııbasır ııı· bcışbıJ.' 

() 
t 

Suriye ve /119 .j, 0yes~ ·5 
ı,;o 

d bır rnıı ııl' ' ı rı arosıtı a k'li yı ,.,,ıı ~ 
B ve ı ı·· ı 1 ~ · ; İogiliz aş . fııgi I• ıı ır 'il 

d 2 bı~ d ' I• ~ 
ve oazırı a bu-ıuoU ı , ·ı ~ r 
lırlar . .' lngili~ ~,-ayı.g•ç:' jıı~i~:ı ı' 
da gunde ı. soO M•'Y~ tıi• o ıı t~ı 

·ı· b"tçesı i ıı< · ·ı' gt iZ U bülçes 5ot 1 ~ ·ti 
lirası • Soı ıye b•ıd• ı lri:n• ~ı.ı,t 

• 0ıduğu ı• (l'' 'il 
yoo (ıra · .. . y•P"ıı \a o 

k ·ı· rş•DI . aY' , 
başve ı ın yaııı dorl 1 ,ı ~ 

k. d JJ fazla l'JIO 9 o 
zin ıo • Jıyor · .. ıııııı . 1 or Suıiye ]ırası .. 1 yor . ,.. .. ıi'' ~ ~ 

. i bı 3 1 J• v ıı1 ' 1 
radalı.ıler g b · ı bı>r3 ,.90 

d kilere mıık• ı bı olıll' 
8 k erb• ~, 

Jükler aoc9
• . • ~ 

elim~ g•çebılır b;f c/nilYel bfi ~~ ~ı 
Kaıııış/ırla lı: ııe ııı''•t ~I 

Gıkın' i 0 b~' '.il 
Kamışlıda . gell' p.. ,1 ~ 

.. E• ıııeıı• 1 ,rıo~ •'' 
oarıod• uç ı<•rt 1 p ~ ı 

.. orlar . /V' ·ş • 
,.kı ıç•Y . de bir jıı1 1 / 

h•oıid iso:ııP k ıar fena fııJ•' 
Ba 1 ~ ııY 

0 turınuŞ · ı·ncıi 5 

_ Gerisi döf< 11 
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Radyoda bi;:-konferans 
"e gün doğu görgüleri . 

-------------·------------
~ Dunku -3 

ııı:ı 8Byıdan aı·tan 
ıu 111n~nostırının düalu;ının, 1 rısı· 
rinirı •yan ortodokslarının 
b~tırJ de onunla kuruldu . 

t size ~tı · Modam Julia Vo
'ıı t 0nıpüz tör alfazı ta-
~ tkjo~lana:ı Filistin lıavol:ı-
t ııi111ı" anesini söyliyecektir . 
'. ( ~rrkısı gibi ne kadar 
•Oiıı i ~dl\oı Volo<ltzki siyah 

1~tır. ) cıodı.ı çok güzel ve çok 
Qse • 

~. 
1 llzıkr~uziki tesirlerinin ne 
k~0 • ra yayılıhğını sıra 

~oı11<l~ız~ ~nlatıııak için ma
~iııı. ~~ lnın şarkısını biran 
r nıı ~Seld Rus havalarında 

ı.. anın ... 
unrtıd nısının bir koç öl-

1:1. t 
illada oze , tatlı ve tıtrek 
•· tıdı': Robejaoski ninniyi 
· Sor <a • 

gemi · 
llı11ua 5ınde benimle Shan" 1\ ın p o 
l aeYohu or~e odanda bir 
t s.Ynh tadıyordu . ~hdam 

ba.nll d ııt rnnksadımı öğre 
Siz edi ki : 

Oyu 
n~, Pr Cnnuzun içinde , çin 
i " ıınsızlar .. .. k . 

<ılJz a goturme ıs-
ı Ve o 
e\tir.i . na Shanghaide t··-

5 Otzi ·d ı · . 
aııgh 1 1 ıa eılıyorsunuz~ 

6zerin? Çın değiJdir . Bu 
· bn§k 6 oşılnrımış bir şiş 
•p do,: ~aşka elli millete 
Yapnı11 cnıJyoıı ferdin yoşa-
1-n ı~in~rsı~lusal bir yığınılır. 
~ kı~ıııtı ~turediler.Bütiin dün

rl~r Çoğ 0nsfesterler ve mil
"e nlıyor. ÇınlJlerin dü-

b ~·~ h~ll~ri.~i fena bir 
CUruten kokutan 

Şanghayın yeni idaresi biitün 
kuvvetile harekete geliyor . Çok 
sıkı buyurulıular yerlileı i terbi
yeye, kanaetkôrlığa ve eyi tabi
otu çağırıyor. Bütün Çıoin uyun· 
dığı gibi Şanghoy da kalkınmada 
vo ilerlemededir. 

Asıl Şunghııy fikri vo srtistık 

kaynamlarını ~·oğnltıyor. Fakat na
zik toplu, gizli Çin ruhu onu Pei -
Ping de ve başka yerlerde nramH ğa 

gidiyor. DJrtyiız milyon Çinlinin so
luk alJığı hu wn1 ş ilJe aranıp ta
ranacak mevzu çoktt•r . Fılhakika 
en modern fngiliz binalarının yiik
s~k damlı giizel Çin evlerini <lir· 
seklediği bu geniş limona geldim 
g~leli kalabalığın içinde ke~ılımi 

kaybolmuş buldum.Durmad ım kay
naşan ~·alışan şehir sizi gürültüden 
ş •1şırtıyo 1 , bisikletlerin grulosu 
çınlar. Sıneınalar.n kesk n Ç•ngrak
ları kulağınızı burgı.ılar. 

En önemli moğozıı kapılo.rıuın 

üstüne tııkılınış T. S F. hoparlörü 
bağırıp çoğııır. Oto1110...ııllor d ·li
cesine güı ültü p ıt:rtı t'derek gi
derler. Çin arabalorı , el ar<!bııla
rının kollıırı arJsınd' zıplıynrak 

hırılJar. Tehayyül edilmez h r fena 
ses . Cesaretle kalabalığın İçine 
atıldım. ÜnivP;rsiteleri gezdim. Ça· 
lışkan Çin gençliğini görJüm. Hol 
kın metıınet ve çalışma gücünü 
öğdüın. O ılorın yanı başında daıı 
sigler ve oyuıı evleri vnrdı . ller 
mılltjtlon ylldırgı hıılk kütlesi zen
cir<len Loş~nmış gibi Şarıghıylıla 
rın sakin ve güler yüzlü çnlışma

larile aykırı gidiyordu. 
Okuduğum kit~plardan birini 

ıTürkSôzö) 

General Göring 
Yeni teşkil edilen hava 

kurumunun başına 
getirildi 

Bcrlin : 6 (A.A) - uçak iş· 
leri kurulunan yeni tüzüğü çık · 
mı~tır . 

Bu kurul bava bakanlığına 

bağlıdır . Hava işlerinin başına 
General Göring getirilmıştir . 

Hava ordusu 5 büyük bölgeye 
ayrılmıştır . Bunların merkezleri 
şunlardır : 

Koeoigsherg , Berfin , D,es 
den , Muoı;ter , l Munih ve Kilye 
her büyük bölgenin başıoda bir 
bava Generah bulunmaktadır . 

Siirdde yol işleri 

Siird : 6 (AA) - Şehrin güzel 
leştirilmesi içio yeni yollar •ç•l 
masına başlanmıştır . 

hatırladım . Bu suretle hafızama 
eski Türk cenup mesl·lleriı,den biri 

geldi : 
Bir okutan bir gün okurhrın<lan 

üçünü Bnğd.ada gönderi:yor . Ay 
lorca sonra dönüşlerinde onlara 
soruyor : 

- Bağdatta nasıl yaşanıyor ? 
Birinci okur korşut veriyor : 
- D ·li gibi 1 dans eılıl •yor. S'L 

baha kadar eğleniliyor 1 
İkincisi haykırıyor . 
- ravorı<la uyuyan sineklere 

varıncıya kadar karanlık bir şehit! 
Üçüncü de şöyle söylüyor : 
- ilimler, sanatlar , en büyük 

felsefeler oradadır. ili~~ bir ynde 
oradaki kadar colışılmıyor. 

- Sonu var -

Kam ut ayda 
Dört katilin ölüm cezaları

na çarpılmaları onandı., 

-
Ao\cara: 5 ( AA ) - Bugün 

Fıkret Sılayıo başkaolığıoda top· 
lanan kamutayda polisin ödevi 
ve yetkeşi kanununuo beşinci 

maddesinin (•) fıkrasının değişti 
rilmesi ve yargutayıo 1935 bütçe 
yılı için Aokaraya taşınması hak
kın ~aki kanunların ilk görüşme
lclİ y11pılmıştır. 

Yaıgutay hakk adaki kanunun 
hiikümleriae göre Yaıgutayıo 
Anlı:aıaya taşınması zamanı ve 
nasıl yapılacağı tüze bakanlığınca 
atanacak\ır. 

Kamutay bugünkü toplantı 
sında Çalındere köyünden Ömf!r, 
Kulanıı> Camiikebir m1balleıinden 
M"hmet oğlu Hakkı, Çalmseyhel
van köyünden Mehmet oğlu Veli, 

Kurçayın Çorak köyünden Meb 
mc~ oğlu Cafeıio ölüm cezasına 
çarpılmalara hakkındaki mazbata· 
yı kabul etmiş ve Salihli 
nio Gele köyünden Puşovalı 
ı\t"bmet oğlu arabacı Halil ile 
Maksut oğlu Cabu.ı Sadri hak
kındaki ölüm cezalarını 21 er sc 
neye indirilmiştir. 

Kamutay Perşeııbe günü top
lanacaktır. 

uuıııııııımıııııııııımıııııımn 111ıııııııııı1~1111ıuıuııııı uıııııııımıuıımııınıı1JJQı1,r 
~ . 
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İ Eczane 1 
Venicami (•ivarırada J 
Seyhan czarıt'sidir 1 
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S ~~i k -. Ç•trdak 
ı.. nti •ıntriye - Ayyıl 
l\a • i"nı&i 
~ llit(...::::. ı{~ - Güoyıl 
l tttıt\j oy 
~~ ltıtvıun e1bibi 
~ıtıiı ...... 
~rıı Oı2un. t rşkio 

t t:ı, :~: O, kumil hir insen• 
' bllt) ( • k 

~- erış iu ) bit in-

'fttıi« 

Kuibeo - Yakında 

Ürnck : Kari ht>n avdeti me· 
muldur - Yukarıda dönmesi me· 
üıulilut - Tukındu dOnmt>ı11i uır.ulur 

Karıhi hakikat - Ilıtk•katsi 
[ Bak : Hakikat ] 

K orin - l daş, deş 2 · '! a· 

kın 

Kıırinc - İmlutııl 

§uikııst - 1<.'ıyıoq 
Kaşane - Köşk 
Kı ~~i - No 1 atdı 

l'>rnek : Kaşki oraya gitme· 
st>jdi - ~olAydı oraya giırıw C)dİ. 

K"l·eımek - Ke~mtk -(Fr) 
Couper, t · a. clıer 

Örnek : ;\liic.ıdt lı•) i katelmt-k 
için - Kavgayı ke mek içio . 

1 

nııula kim e yoktu Öldiirültlü~ü 
vakıt )'arııııdu kinısı~ )Oktu • 

k t 1 ....-.. Ö iiıçü , üldüren , 
kı.n : ı 

Ôırll'k : 1 Kıııilini hula· 
nı adıl ıır Ü 1 ü ı çiit;il rı ii lnı la ıııa ıl ılu r · 

2 - Oııun kuıili .... dır -
Onun ö:diln·ui .... dır. 

K t ıam - Kırım 

Savfa · 3 

Adana Borsası Muam~releri 
PAMUK ve 

K i lo Fi";8 ıı 
CİNSİ En az )~n 

Satılan ~likdar 

K. S. K. Kilo 
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Santim Pene 

~ en . 
._ Büşbütüo, b, 1> 

(}, 
i tıek . b 

Ornek ı houn ne demek is; 
tcdiğioi ancak karine ile anladık -
Oouo ne demek istediğini ancak 
itnkanıda anladık ı 

K6t 1
1 alAka etm"" - Etçek

mck, elyumak, ilitik kesmek -
(Fr.) Cesser see ıelations, Fompıe 

K.ıı e - D.smla 

1 
Ürıll'k : Sn nıuslukt<trı katre ~;;;~~~~!!~~~~~~;;::g~~~~~~~~~ ~~ 

katre akıyordu - Su mu luktan ~:;;~;m~;;:; 

lı/3 ,, 

, ' li~, t>rcııou kiimilerı Ö· 
cııoıı biisbiiıün öde· karo - Kurun, çağ - (Fr.) 

Epoque 
Kasaba - 1- Kent 2 [ Teş· 

rib mônAıı terim kr luoa bırakıl 

mıştır. J 
Kaıye - Köy 
Kasavet - Tasa [Bak: gussa) 

Ôrnt>k : Kaeavetten kendini 
kurtaramadı - 1\ıead kendini 
k urtarattıadı • 

Kesem - Ant 

Örnek : Size kasemle söylil· 
yorum - Size antla söylüyorum . 

Kasretmek - Kısmak, Ktsalt
mak 

Örnek : Sözli bu kadar kasr· 
etmek anlaşılmasına mani olur -

Sözü bu kadar kısaltmak anlaşılma· 

eıoe eng«"l olur • 

Kasıı basar - l Kıu görü 
2 -- l Tıb manası tt'rim lwJuna 
bırekı\mışhr . 1 

Kasir - Bodur, kısa 

Örnek : Ka!!İriilkamc - K ı· 
sa boylu . 

Kesat, sii - Ulak 
Kass11m - Bmücü 
Kasd - Kurma 

Örnek : Ka d ile yapılmı~ bir 
iş - Kurma ile yapılnııe hir i~ . 

Kasdetmek - Kurmak 
______________________ ...... 

Ornrk : Sizinle kat'ı alaka 
ettim - Sizinle ilişi~imi ke51İm. 

Bu işten kat'ı alaka ettim -
Bu işten <·l çekıim . 

Kat'ı mesafe - Yol alma -
(~""r.) Parcourir lee distances 

Ket'ı merabil - İlerleme , 
yoldU·me 

Örnek : Yav~ş yavaş kat'ı 
meeafe edebildi - Y aveş yavaş iler· 
liyebildi . 

Kuttaı tarik - Yolkuen 

Kat'i - Kesin 

Örnek : Kat'i olarak t'ize söy· 
Iüyonım - Kesin olarak size söy· 

lüyorum . 

Kat'iyyen - Asla, üzkes, cuda 

Örnek : Kat'iyyen izin vere· 
meın - Üzkes ( asla ) izio vt:remem 

Kat'ıle~tirmek - Kesioltştir 

mek ( Bak : Hakikat J 
Örnek : Yevmi hart·keıini 

henü?. kat'ile~tirt>medi - IIııreket 
güoiinü heoiiz kesinle~tiremedi. 

Kati - Ölüt 

Ornt'k : Onun katli herkesin 
yürt>~iude derin bir acı bıraktı -
Onun ()liitü berkı>sin yürt>~indc clr· 
rin hır acı bıraktı . 

Katletmek - ÖUörmek 

Ürrıl'k : Katledildi~i vakıt ya· 

damla damla akıyordu . 

Kavi - Kuvvetli, Zo lu 

Ürnek : Kuvi bir irade 
Kuvwtli bir irde . 

Kavim 1 Mıllet anlamına ) -
Ulus 

Ürnek : Cemiyeti ak,·am -
Uluslar o yelesi • 

Kavs - Kavis l Kavus - Ke 
mer .. Radloff il) 

Kay - Kusu 
Kayb - İrin 
Kaymakam [ askerlikte ] -

Yarbay 
Kayd - Bağ - (Fr) Lien, 

. reser\'ı' , ~nlrave 

K"yd [ Bak : ihtimam ] -
Kayıd - (Fr.) Soio, souci, assi
duite 

Om.-k : Keydsız bir adam -
Kaydınz bir adam . 

Kayd - Y azmı, gtçirme -
\fr.) \scr\pt\on, enregistrtment 

Örnek : Bu isimlerin deftere 
kaydı bilmedi - Bu isimlerin dt·f· 
tert! ıı;t'çİrmesi bitmedi . 

Kfza - Kaza [ Ash: Kada] 

Ürnek : Büyük lıir kaza ge· 
çirrli - Biiylik hir kvw gt>çirdi . 

Kaza - İlçe 

Ürnek : Karacabey kaza@ı -
Karacaht-y ilçe .. i . 

Basın kurultayı 

Seçilen üyeler arala
rında toplanarak karar

lar verdiler . 
il D it 

Ankara : 6 (AA ) - Türki

ye birinci basın kurultayında in· 
bul edıl niş esular dairuiode 
Türk bıteıo kurumunu teşkilatlan 
clırmak, devlet ile basın kurumu 
erasıoda iş birliği yollarını araş 
tırmak iş1triyle uğraşac"k ve ikin 
ci k•uultaya .. kadar Türk hasın 
kurumunu temsil etmek üırre 
kurultıl)' tarafından seçilmiş olan 
heyet, bugün b•sıo gene\ direktör 
lüğünde bi . ~oci toplRrıtısını yap 

İtalya hükumeti 

Doğu Afrikasına boyu
na asker gönderiyor 
~ 

Roma : 6 (A.A) - Askerlerin 
ve İşçilerin do~u Af rikasıoa gön -
derilmek üzere vapurlara bindi
rilmesine devam edilmektedir . 
Pazartesi günü Triyestedeo S•· 
ltıruia ismindeki büyük vapur dört 

bin ameleyi ve Crneva Jeu de 
Lhornu \'apuru bin işçiyi alarak 
liP\andan çıkmışlardı!' . Scf~r ber 
rdılmiş olan Ladu da Tumelioin 
bir kısmında Çağlıarde grmiltre 
bindiril~cektir . 

m•ştır . J 
Bu toplantıda kurultayda ona 

oan işlu üzerinde umumi bir su
rl"lte görüşüloıüf ve her şeyden 
önce Tüı k bas•o kurumunun res
men kurulması içia gerekli olan 
işleıio yapalma~ına karar veıll 

miştir . 

Sergi 1 

Heyet toplantıs oı müteakip 
iç işleri b~kaoa Şükrü K11yayı gö 
ıerek gözden gtçirdiği işler ve 
aldığı kararlar et rafında kendi 
sioe malumat \'ermiştir . Gelecek 
toplantı Cuma güoü yapılacıktır1 

Adona11ın Yoni istasyoı yolun 
Jaki bkki '"dik "ş ve şapk ıwı l ık 
yurdunun sergisi huglioden iti
bardn nçılınıştır Sergi sant sekiz 
buçuktan on ikiye on dörtten on 
sekize kndnr aç ı k bulundurulacak 
ve sergi 11 haziranda bitecektir. 
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ingilfere - Almanya '' Be 1 e diye i 1 in la r ı lı 
Arasındaki konuşma· 1

--------------------· 

lara Londrada devam 
olunmaktadır. --I..ondra: 6 (AA) - lngiltue 

ile Almanya arasındaki deniz ko· 
nu§malarının başlamasını yazan 
"Taymis,, gautesi diyor ki: 

Sırnıldığıoa göre ı O'lllfmala·· 
rın ilk güoünde J, giliz üyrferi 
evvelce o devletlerle yapılmı§ 
olan deviz İ§leri koouımılarıoın 
genel gidişini izah etm krtedir. 

Alman üyeleri ise Almaııyanm 
11e gibi ıebeplerden dolayı İngıl
terenin deniz kuvvı tlerioin yüz
de 35 i kadar bir kuvvet istedik
lerini anlatmı§lardır. 

--------------·-------------
Suriye ile Türkiye 

arasında 

lkind say{ adan arlan 

tıtmışlar. Ermenilerden ikiıi Ara
bın Oıtüne atılarak hançer dar· 
brletile öldüımüşleıdir . Bunlar
dan biri Türk hududuna doi· 
ru kaçmıştır . Bunuo üzerine 
jıocfarma gelmiş lıalan iki E· mt
niyi tevkif etmiı, kaçını bulmak 
için müfrue göndermiı ise de ka
til bulunmamıştır . Jandarma ku 
mındanının himmeti olm.aa idi 
diğer caoi de üç kilo karıdan da. 
ha uzak olmıyın Türk hududunu 
reçecelt ti . 

Siyonist gençler Berutıa : 
Lübnan lepeleriode bir kaç 

güo ııeçirmek üzere Beıuta büyük 
kamyonlarla yüz kadar kız ve er 
ktk Siyoniıt geoç gelmııtir. Bun· 
lar Beyrutua yıkıa yerlerini gu· 
diler . Bur.dan Erz ve BeJebe
ke gidtceklrr ve Fıliıtine Şam ve 
Tedmir yolile döoecelderdır . 

Cumhur Reisi riyaset kö§kıi

1- llaziran-935 tarihiuden 31-Mayıs-936 tarihine kadar kıı -
naruda toplarınn boynuz \ 'C tırrıakl:ırın o~·ık 9.rtırma surrtile satılmı;sı 
ili\n <'dilmiş istı de talibi çıkmadığıı• dan ihale müddı ti on gün uzatıl 
mıştır . 

Uzatma mÜd• fetİ 20 hazİran-935 perşPmbe gÜnÜ bitecrğioden 0 

gün suut on bHşte belediye encümeninde ihali yapıncaktır . 
isteklilerin şartnameye görmek ;çin her gun belediye yazı işleri ka • 

lemine ve ihale günü de daimi encümene gelmeleri ilan olunur 5527 

Belediye zabıta memurlarına yaptırılacak yazl k elbisenin ihnl ·si 
haziranın 9 uı cu pazar günü yapılacağı evvelctı ill\n edilmiş ili. 

Yeni hafta tatili kanununa göre pazar günü Jair hr k•ıpalı bul•ın
duğundan işbu elbis .. ihalesi haziranın 11 inci Sıtlı günü saat on beşte 
yapılacaktır .5528 

İsteklilerin o gün iğreti tutum pazarlaril~ bel • diye daimi encüme-
nin~ gelmeleri ilAn olunur. 

Etüv evi için altmış kilo Formol ahnacak 
Delediye etüvünün bir senelik ihtiyacı olan altmış kilo Forınolun 

satın alınması açık oltırak eksiltmeye konulmuştur. iğreti tutum parası 
altı bucuk liradır. 

ihalesi haziranın 20 ior.i perşAmb~ gü11ü s ıJt on beşle l> le.tiye en-
cümeninde yapılacaktır. 

isteklilerin şıırtnamPsini görmep için her gün beleıliye ; yaz, işleri k a 
lemine ve ihale günü de iğreti tutum p:ıralnrile b •tediye dııimi oncü-
meninA g*'lmeleri ilAn oluour.5529 7 - 11-15- 19 

10-6-935 gününde ş,,hrimizd··ki otomob 1 , otobüs , kamyon ve 
motorsiklotlerin umumi t··knık muayen• leri yapılııcnktır. Muayene yeri 
set başında ordu evin=n 100 metre ilerisidir. 

Bu güne kadar belediye zabıta miidürlüğüne müracaatla muayene 
rıumarflSı alınması lüzun.u aldk&dıı rlara bil<lirilır.5524 6-7-8 

Sıhhatını seven miJşterilere müjde 
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Fevkalade 
tenzilatlı 

fiat 

nii bırakıyor : 
Riyaset lcöşlcü ıahibleri Abit ~ 

oiullauadan Mazhar, Hulu, Nıbad \ 1 __ , ~: 
leri bir istidada icar mOddetinin ~"" ~ 
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7 Haziran 19J5 .-

T~RKiYE 

Z:I RAAT~ 
'· BANKA51 

DARA• 
BiRiKTiPE~ 
RAJ...!AT ~D[;'"' 

ve Adil maliye ve•irlitine verdik · ~~ ' ·:;) 

13 temmuzda biteceğini ve icar ~ 
bedeli olan 300 'ira Oımanh al- ~ 

1 
., ., 'ey~an o· ef't8rdarRİIDdari 1f ,,, 8Jtı~'• 

tununu vezirlik vermuse mıh 6 ~ 11 0JııP •e 9 1 

kemeye mOracut edfCf'kferioi OL Eyi su Ve eyı gazoz Merkez kurııa surıd11 

"' 

b ıd. 1 1 17 b" bı T0 rsuS çar!~ Ju"kkAtı dil' 
i 11mi§ erbir . stidayı veziılik ·· 

0 

• r 0Jaııl 9~ t 
Cumhur reisine takim etmiş ve Acem ilanı cıva · on ~ ı 4 ·ı b b d "-..- K.ıyadelen suyundan yapılan Kııyadelen Gazozu dünyanın on c>yı 1 12 Hazır ıı 0d06 lıJ> 1f mumaı ey un an müteu .. ir o· mağza arı!l 936 gu '' r 
larak gt:ltcek ıy lcöşkü bırakarak gazozudur. Midesinden şikdyet oılen,er Kayadelen gazozundun içtikte- ntlndo 31 ~tayı~. 1ttıfı1'8!ptr~ l 
S k Balkan l\oşarı ayarında Ayror.cı Kaşar peyn'ri kilos 1 ı 32,5 kuruştur. Jik ıcarı g3;J ,.ti o;,. 

u sarucada"i evine dönm,.ğe ka- E·lirne p;yılfrindenldaha nefis've daha \pzzetlıl beyaz peynir loptıın rinde mide şikdyetinden kurtulmuş olurlar. Yalnız gnzozıımuzıı 11 tık· dtır bit sene 2 Batıran 1~ eu. 
rar vermiştir. k • .ı A . N kllr lmışdır. 1 15 Je ih

9 1' t nı· esi 4 liradır. Yega.ne satış yeri ve deposu Auana zız l aci ve litlerinılcn sekınmok için şişı>ler 'n o~zındaki markalıua ılillkut edil · ant de I~ 
Irak J'ollslerl ordııya bir tay- 'k' t' ı ı · · · ıı R" t h şe rnbe güoiı s · *Ut ~i şerı ı ıcaret ınnf'sile Niğ\le han ve ote miıstecırı ıacı us em anındıı mesi IAzımdır. " . ı liııh:rı0 "ı ı. ıe o 
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are allı 

0 
ı . u .t. leceütııdcn ıı •1 b:r "
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1tt 

Y r "'" Dikkııt : Kaşarlıırımızdaki iki yılJız veŞ markaya dikkııt ediniz. te•ni~ut ak{·aln\ 
1 ~ • .. c 10 11 •'

1 

lraklılaran bava kuvvetlerine 9 - 10 5473 J · rnıır,. ~arşı göıterdikleri ılikayı ki~ıe ~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~-~ r~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~ Emldk i t r~sıne 1~10 
inkar edeınf'z . Bu sahıda teber- 1 olıınut. 30..-3- S 
rular bili devam etmektedir. Çiftehan kaplıcası açıldı. 5500 ~~ 
Muht .. lıf devairin devlt:t memur- dan ' 16· \ 
lara bu teb~rrulan iıtirik etmek· Eğer Ro···atitma, siyatik, karneiğcr ve böbrek kumları mesane taş - Seyhan oetterdarlı~n ·,os·zS re' ~ 
tedirler. Ôğreodığime naziran Bor Okçu menba suyu şarımızda lurı, ğrılatına nıuztaripseniz vakıt gcçirmeılen Çifte itan kaplıcasına Ablli oğlll 1'öyü

0!:rpt 5 r:f!4~ ~~ 
polis umum mOdOrü Sabih bey J k d koşunuz. . 76 192 döııüm~e:ek;Z oıii&ll~ ....... ~ ıt,~ 
Necip Irak tayyareleri ar.sındı sa fi ma fa ır • Bir çok Jı>ri hn!'tal·klarına, muannit ekz 13 ınal' r ı şifa verir. tarlalıırın bı}delt til" 29,.......111uJ"• ~ 
poliıltrin de bir tayyaresi bulun- . Ç ft h k 1 'ti ölJenmek sure ı 5 gii" ıtıJfl''' lı 

a . t . Okçu ınenba suyu lstanhul ş~hremanetinin tahlil raporu ıle en eyi i e an ap ıcası na Si e 't'bareo t ltlf". "'' ' m ıını ıı emış ve polis memur tıırihiııden 1 1 ıırııt o 
1 

dlf r ~ 
lar nd (5000) d. b bir su olduğu tahakkuk etmiştir. - çıkııfı ii•" tı' 

1 an ınar te erru top S ·diye ile gelen bir çok kötürünıler yiiriiyerek dönmiişlcr·lr • ller le ortır nol-{n 'hioe rt1 k 111 
1' ~: 

ı.mak için bugüa polis dairrleri Ok . S.hhato elv.ırişli ve mideye iştah vırici bir k 13-6-935 tarı 15 desçlıtıııd', l!~ 
t 

bl'i çu suyu suıJur Muhtı•rı m müşturil('f bir defa bu su ne ndar f nnen kabili izııh değilse llO senelerce g~he olmıımış hnzı .... sııot 1 o•"·"' ı.çO .~~ 
ne e 1 at yapmış ve pııalarao ki d' 1.3 kadınların 15- 20 günlük brınyod•ı'l sonr ı ha ınile kı1ldıklun crörül şcmbc gunu · · re k• 

1 
t '' e \ 

devlet hazinesine verilmek üzere yu içtiklerinde bir daba başka su içm .. yoce er ır. ır <lefa tecrübe o mn ile ihııl~! .. rı •;,5 teıOi~d" •'"''' 'ı, 
Bıidada gönderilmeaini tamim sozltjrimizi isbat edec lktir . 5433 18 - 78 müştür . taliplerin yuzde. B"'tAk ı O ttt 
etmittir • Çifte han ko.p llCQSlnln sile b'rlikde ~~;~~ olll 11U3~1_,.l ~ 

Satlş yeri: tarsus kapıda merkez oteli altında R mürocnatlflfl 30-ndyo aktifıtesi <lünyoda movcut hütün kaı lıcalıırdan <lt1h1 viık- 5501 

C. H. Partisi 
nasıl doğdu ? 

- Birinci sayfadan artan -

l lçio dört ,.ıı.ı. bereket düsturu olı 
cık kıymeter getirilmek üzere bO· 

Bu hazırl•dığımız , yalnız ken· 
dimize • kendi Y•t•Y•§!ve §artla- i 
rımıza göre de yapılmamııtır . 
BüyOk bir ilgi ile dünyanın fikir, ! 
kültDr, politika ve ekonomi alemi l 
içindeki giditi göz öoOnde tutu 
!.ırak kendi yollarımız kendimize 
göre çiıilmittir . Bu :eser Parti· 
miz gibi yüce ve uluııl bir varlı_k 

tün iç ve dıı cereyanlar, ve gidiıler 
kartııtndaki tartlara gö·e k«"ndi 
halimiıe eo uyan bir §ey olduğu 
kaoaatiyle jönderilmiştir . 

Arkadışlar ; 
Bunu Partiııin yüce varlığı 

olan kurul tayda iyiden iyiye ince· 
Jeyip gör üşebilm"k ve Herdeki 
dört yılıo düsturlarını kuvvetçe ve 
değeıce üstün l'87mette teabit ede-

bilmek için , arkadaşların dıha 
o gün baıtrlığ• e1aı olan ana fikir 
l eri anlayıp kavumılarınd. f•y· 
dalar vardır. Bunu ben yrni proğ 
ram enclimenind_, konuşu:urken 

tecrübe ettim . Oradaki izahat 
larım maddeleri , kıaımları müza
ker~de kolay . ınlaşmata , yaıdım 
etmı§ oldu . Bu seh;ple ayni va . 
ıifeyi ayni gödOıle katınızda d. 
yap•cığım. 

- Soou var -

sektir , • 

Çifte han kakhcasında 
Esbabı is~irahat mükemmAldir. Furu'lu , lıakkoliyesi 

kasabı, berberı vardır. Fiotlar mut• dildir . 
• gazinosu , 

Tiren ücretleri yarı yarıya teıız •lııtlıdır. 55İ2 4 

inhisarlar Başmüdürlüğünden : 
15-lloziron, 935 sabnhır dan ı 

~~ baren tuzlalerıla tnztın kilosu 1 
uç kurnşa ve anlıarlarımızıln ıla bıı 
günkü onhar sııtış f atından üç 1 

kuru~ cks ·~i!e satılacaktır. Top . I 
tııncı tuz tuccarları 15 hnziranden 
48 saat evveline kadar depolıırın<la 

' bulunan tuz miktarlarını beyanno.- 1 

mo ile inhisnrl 1r Aılann bışmti

diirlüğiine Lildirccek lı>rJir. ldnre
nıiz 13-14 llıızirnn 935 crifo}e-
. ' n 
rınde tüccarın bu tuzlorıı ı boyan 
nonıelerioe göra muayene ed cuk 
"' 15 llazirnnJ;ı depolarda koloc ık 
tuzlorın farkı fıat karşılığı tuzlıı 'e 
anLarlarımızıJtı n tuz wrmek sur -

tile ö<lenecektir . 5532 . 
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