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Turfanda sebzeler 
Şehrimizden bergüo yüzlerce 

sepet gönderilmektedir . 
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Gençlik 

Cavit Oral 
C Niöde saylavı 

d. crıçtik h" • .. . 
~·~•ııaca . ır ulu un, bar re1ımm 

1ttı:i~ k ğı, •nanacağı ve güvenec,.ği 
11lıı0 " uvveuir . Gençlik bir re• 

ıaea 01 ~flın 1 i . a.ı, tutunma ı, onra!ız· 
~~tlj 1~10 turulacak en önemli ve 

tf· uır 1 Jıllliıı e emandır , Gençlik bir 
J tutun 
~ .Yıp y up tutunomıyacagını, 

Ilı bir aşarnıyacağım gösteren en 
F · kanıtdır rı ··d·· 

1 ı~ııi , > çu ur . 

1
1
Yor? fj~ C~nçliğe niçin önem ve· 
tıd· . ttlerazrn ı · . . . k" I ı •. •rıy0 genç ığı mçın ~e ı . 

"fi r ve 1 t ~ • Parıis· ıa ta otuz yaşını aşan · 
'~il 1ne bil ı ? B ç tlenı e a mıyor olşevizm 
tiıı bur· anları yetiştirmek için ni-

iııi p~~.Ye.'erile çalışıyor? Rt>jim· 
ıı~ degiı 1 ~ırrnek Vf' köklendirmek 
Qıtı . llıı ? ç .. k- f . . d 
~ Crıını· un u oşızruı e , 

i~ ten~lide. • Bolşevizm i de yaşa· 
~ ~tııçlik ~~ır de ondan. · 
~1111 nı. ~di ~r rejimi , bir devrimi 
"'·'ildi v nu, o rejimin ideolojisile 
""l e r .. 
lrıko tl'jinı ~J~ rne ınamp bağlandı 
te . 1~r. Pak •çıu kaygu \'e korku 
t, 111§ik iz ·~ gençlik rt"jioıle ilgisiz 
~/dır, ka rı:ıı ; o rejim için korku 
'ee gcıı~likY:u ~ardır . Onun jçindir 
~ı t!t uı..' zl erınde durulacak, işle-

ıııı .. ea b. 
iıı· lltd110 ır konudur . Bu ba· 

ltr'.11 Progr Curnuriyeı Halk parti· 
~tıı d~~e ~ıtıında gençliğe verdiği 
lil:~htıı§ ::

10
ve Önemi kendiliğinden 

ı 1:-<:lllek . Yor . Yalnız .. unu da 
t • ı te · · "$ lld· ' 1tilerını rıı kı parti bu gençlik 

t.1.ır . p . e~e yeni boşlamış de· 
~·d· &ttı b 1 
'Jlld 1 ~ • Bu u u u al işle çoktan 
•~ .. tııı ta .~~ anlamak için Büyük 

g~rllıek tı 1~ söylevini okumak 
~ •rr b Yeter . 
)~ 1 il k 

~tı-~arı 0Zlü erf\ de kurultayda O· 

ltııı 1 bir Progrıtmıoda gençliğe 'i ~tograYer ayırmıştır . Partinin 
t ~ b· lllına g·· T"' k ı· . t d •r ahı· ore, ur genç ığı 
'1 C\>rillı ak , yüksek bir yurd 
,, 1 b· e" i . . . d 
'I k ır Ör .. 1 ıçın e toplanacak 

ll:ıi • YGk :~le baglaoacaktır . Par· 
ijltıiıı~'ıı bed Vö baktı olan genç· 
ıt~: ı d en e1;'t' . . f'k' . '"il• cvr· . e1 ım101, ı ır egı· 
~~ ... tı İçind'rn.ıoıiı ve erginliğim iz 
de "IC e ı 1' rıtd "e y . ~Yecektir . Fak.at bu 
~ıll:ı•kll~u gi~~1§ltrınedi~er rt-jımler· 

~ & llttıac·ı' mutlak bir iıaata alış-
li 1 ~ d /;"ld' c~ ııokı , ebı ır . 

~)ttı Pck;1' genel sekreterimiz 
1tl'l aıttı,1 r Çok açık ve çok. güzel 

"-1c~i; Ve anlatmıştır . Pektr 
~ .. 
~ il Cflçljk 
~~,: doktın:e~hi)·e ine, yığıo terbi· 
ı~rı 1 k1.111

81 
r en halkı ve gençliği 

'-r >'•tıır ~nıa dao, yat dediğimiz 
'lir~ L Ütüt'e a~k dediğimiz zaman 
r.t,. Şt.Qı b. . 
'Jıe ı tenı· ır yığın halıne 

t4 tıırar 'Yoruz . 
~ ... } tıı d" • 
r1ı er alı.o, 181Plin de pro~ramı· 

~tı d~~ ınıj41 §tır · Her zorlu işin 
lu 'ıılj 11 d. ltıuvaffakiyet temin 

ı b l<'fıı ır, ll IAI • 1· 
~~tı"I' 1 Sİ.izi '; u sa a ııyet ı ve 

'ıt • 'f t'rı ,... . ile 
1 

1 )qj .. ı:,Oi!t ~rıyor ki par· 
t t 'ah:ır iı 1111~

1 ~ır~en ondan kör 
)ıı,1 

111 , k "ğıl onun benli· 
,, ba~16"\'a ,:~ıırJı, Şuurlu , bilgili 

• 1) r oln:ı 8 a her riirlü fedakar 
• \' l)t'tı 1 ı ıı 1 • • 

" 1 çık . 1 tıyor . Fakat 
~i 0~M1.1ıllt\ "~ıtiıııindc bııyu • 

•rı fıllll 1 ••• 
'Ço , cli ir.ı· • urıcık muvaffa· 
'tı ı:ı,İi t" ırıı d ~r Şu c e aM görhlü· 
,htıı Ulu tırı nı~t~akkaktır ki di· 
Ilı 1 d·· gıdı . . 1 

t lıl Uıet.ıı· ıııı . uzını ve 
~ı: d~ll Utı i 'Yen bir kuvveuir . 
t . liıt· ç Yıııı . 

l, e,, .. ll ot .. aıınnda gü\'en· 
ıı g!Jr ''•az 

h. '· (j Utıı11 11 ulu 110 sosval 
~r uı rz J 
1ıı_tı d., ll tıarsınıılarla kar· 
-~ b· 11 ııarA· · · Ur· 1_ •r ut :ııl ıçıode kalır . 

\a~ll L~'liYel1'ıtlı u yıkıma ve uçu· 
~~ .. {;İi CCek · ş ı ıı .. il ()ld hır ı;alıeptir , 
tAıı lı11 ıd0r'1ek1 ~g 1•1 gihi gt-çmişıe 
·ı e t>tıuı ı.· ı· 

\'<'ti Zıııe uı 1) Oruz • 
g., 1k ll Zt>k" k . 

~~ tıçlir.· .ve •fi n, apasue ve 
trı bıltı . ıırJ\. le 

111• Ilı . 1Zın 1 
/ ıaoıomış 

ı 1 rı h.iot ıu vo fi ·· t~ d. erinde . ı arı reJım 
~ ~ 01

11 
Ytr al 11 •şleııirken di· 

' l• llıaı llıa ı k d .. ~ ı 1(igr . lıu d a Ar ıahıı 
il liıtı il fJ.. • 

t(ı,ı t tın ın, lı l:>o terıyor ki 
ltur teııliı ~Ztrlarkcrı ıama· 

. e erini .... gozonünde 

' Avll t • u~ L.., s ll ryad 
111\I ~ a 

t "·~ erci t l~t'i•tıa ~ 20 e\tkif edildi 
d ~ tı~e il ( A A ) 

•ı itti itJ,,c.'I . - Graz 
•ı o" ı crı 

~ ı.' İr· 11>0s1 ri I . 0 yapmak 
~ı . • 1 tı b. ş erııı' b 41 qıtl . 1 o"a çı 

y,~ tıcı 1 :ı 
Eltılaaı e ebaşJlaıdan 

lllı§tır . 

Kamutay toplanhsında 
Gümriik ve inhisarlar bakanımız 

barut ve patlayıcı maddeler 
hakkında sorulara cevab verdi 

ÖZTÜRKÇE --· 
~Her gün beş söz 

-4-
1 - Abide - Anıt 

Örnekler : İstanbul bir amtlar 
şehridir . 

Rana Tarhan 

Ankara : 20 (A.A) - bugün 
Nuri Conlcerin baıkanlığında ya· 
pılın Kamutay toplantısında ba· 
rut v~ patlayıcı maddeler inhisar 
idarel~rinin 1931 yılı ht>f aylık 
bilançosu ile 1932 bilinçoıu bak· 
kındaki divanı muhasebat encü
meni mızbatesı görüıülmüştilr • 

Refik İnce bu maddelerin ea· 
tışlara üzerinden verilmiş olan 
primler için bazı sorular 11orul
muı , gümrük ve inhisarlar bakı· 
nı Rana Tarhan da lurşılık ver
miştir • 

Bakan barut ve patlay1Cı mad· 
delt-r iolıi arını işletmek hakkını 
hükumete veren kanunda bükii 
mete bu inbisarın doğru göıece
gi tarz ve şekilde işletilmesi için 
selihiytt verilmiş olduğunu i§aret 
ederek demi§tir lci : 

Hükumet bu selihiyeti aldık
tan sonra ilk tekil olarak şirket· 
lt"r le itilaf yapmak tarzı tercih 
edildi . 

Bunun için ttşekkill eden ~ir. 
ketlere bir tarife tanzim ediyor 
ve kanunun kendisine verdiği ıe 
libiyete dıyınarak bunlara prim 

vermek bakkanı da vermiştir . Bu İstanbul , Atatürk için heykelli 
şirketler işliyor . Fakat neticede bir aolt yaptırmağa karar ver· 
bunların feshine lüzum haaıl olu dl , 
yor . 2 - Müstacı-1 - Evgin 

Feıh edildikten sonra muvak- Örnekler : Yurdu baymdırmak 
kat bir idare teessüs ederek ayni evgin iılerimizin ba,mda ge· 

lir 
Anait altında inhisarı işletmekte :ı Dün Aokaradan bir evgin tel· 
devam ediyor . graf aldım . 

Yeni hükumet şirketleri te§· 3 - Terbiye etmek - Eğit· 
kil ederken nasıl inhisar kanunun mek 
dan aldığı selAhiyf'te iıtinaden Terbiye (education) - Eği· 
şirkttlere ~tarife yaptırdı Ve tim 

prim verdise muvakkat idare ile Mürebbi _ Eğitmen 
bunu doirudao doğruya kendi 4 _ Mektep _ Okul (Okula) 
yapmığa mecbur olduğu güo de s- Muallim _ ötretmca 
yine o ıtlabiyete istinaden satış Örnekler : Cumuriyet okulla· 
tarifeai yapıyor . l\lallaııoı sata rımo genç (kafalı eğitmenlere 
bilmek için diğer inhisar işlerin- ihtiyacı vardır . 
de olduğu gibi prim Vtrivor . Her öğretmen, eğilim usullerini 

Bılirsioiz ki bütlln inhisar bilo.ıez · 
malları primle beyiye ile satılır . Biz çocuk.tanberi ıı;ençliği yeni 

zamanlar için e~itmek ietiyo· 
Kanunda ticari kaidelere göre de ruz. mali satıcılarlD intifa etmeleri ma- ._ __ , __________ _. 

li sürmtk için en iptidai bir şart
tır • 

Bu ıuretle kendi inhis11 mad 
delerini ıürebilmek içia tuttuğu 
acantalarla primler vererek is· 
kontolır yıparak inhisar madde. 
lerinin sürülmesi çarelerini bul
muı oluyor . 

Bunları yaparken de inhiıar 
kanununa istinad ediyor . Bugün 
k;i vaziyet i~io üçüncü safbasıdit. 
Şimdi mer'i olan yeni kanunla 
artık salış §eraiti de birl~~ti . Her 
yerde ayni ıurttle ve idarenin 
doğrudan doğruya memuru olan 
yerlerde memurlar tarafından ki · 
ekseriyetle böyledir . Satılmak
tadır . Barut acaotalart kalkmış 
tır . 

Bugün bu primlerin verilme 
mecburiyeti yoktur . Bu vaziytt 
arzettiğim gibi ,skiden şirkete 

- Gerisi ikinci firlikle -

D. D. yollarında 
Aileler ucuz seyahat 

edebilecek 
··- -

Devlet demir yollarmıo hazır. 
lamakta olduğu aile biletleri bir 

iki güne kader ilin edilecek, bir 
bazir aodtm itibaren tatbik olun· 
mağa baılanıcaktar . 

Bu biletler aileler için büyük 
kolaylıklar göstermektedir . Ev 
veli bir aylak teozilith biletler 
den daha ucuz olmakta , avdet i· 
çin bir ay ytrio" iki ay mühlet 

verilmektedir . icap ederse hu 
müddet üç aya da çıkarılabile· 
ccktir . Aile biletinde takip edilen 
eaas şudur : 

Düşen Sovyet tayyaresi 
Stalin ; ölülerin ailelerine Sovyet 

kurumunun acılarını bildirdi • 

Aıle kaç nllfus oluna olsun 
aile reiıinio bileti tam bilet ola· 
rak hesap tdilmekte , diğer aile 
efradının beherinden tam biletin 
yüzde 25 nisbctiode ücret alın· 

maktadır . 

Bet ya11Da kadar olan çocuk 
lar ücretten muaf tutulmaktadar. 
Ancak ücrt:te tabi çocuklar aile 
efradından sayılarak onlardan da 
tam biletin yüzde 25 i nisbetinde 
ücret alınacaktır . Kazada parçalanan bu tayyarenin 

yerine onun gibi üç tane yapılacak 
Moskov• : 20 (AA) - Halk 

komieerlai mtclisi ile Sovytt 
Rusya komünist partisi mrrkezi 

komitesi parçalanmış olan Maksim 
Gorgi tayyıutsi yerine ayni tipte 
ve ayni hacimde üç büyük tayya· 
re yapılmasına karar vermişlerdir. 
Bu tayyart lerdtn birincisinin adı 
Wıadimir lehin 1 ikincisioinki 
Y 011if Üstelin ve üçüncüsünün 
ki de Maksim Gorgi olacaktır . 

Moskova : 20 ( A.A ) - Tür 
kiye büyük elçisi Vasıf Çioar ; 
Maksim Gorgi tayyaresioin uğra 
mış olduğu f elaketteo dolayı dı· 

şarı işleri komisl'rlığine taziyette 
bulunmuştur . 

Moskova : 20 ( A.A ) - Ga 
zetr Jer Stalio Dalanine ve Molo 
tov tarafından imza ~edilmiş bir 
beyanname ntşretmişlerdir . Bu 
beyanunmtdt: Maksim Gorgi tay-
yartsioin uğradığı kazada kurb,.n 
gidt n arkadaşla. ıa ölümünden 
do~ao k <lerden bahsedilmekte 
aile ve dostlarına tuiyette bulun 
maktadır • 

Moskova : 20 ( A A ) - Mak 
ıim Gorgi tayyaresi kurbanlarmın 
naıi b .. Jediyenin ölüleri yakmağa 

mahsus obn bioasında tabutlara 
konulmuştur . Dünyanın her ta· 
rafıodan taziyet telgrafları gr 1 -
mektediı . Alman rlçiıi de arala· 

randa olduğu halde büti:n elçiler 
dı~uı işleri komiaeıliğine taziyet 
lerini beyan etmişlt!rdir . 

"Praveda ,, gaz,tesi bazı Sov 
yet tayyarecılerinin disiplinsizlik 
terine ve Külhan beğcesine hare 
ketlerine şiddetle hücum etmek
tedir. 

Voroşilofun bir emirnamesine 
göre akub.sı yapan tayyareler 
tayyare meydanlartndan bir 

kilometredtn fazla bir mesafede 
bulunmak mecburiyetindedirler . 
Bu mr cburiyete sivil tayyarecilık 
şefi kozaya sebt>biyrt vermiı olab 
Tayyareci Blaguinrin bu hare· 
ketin cinaytte yalcsn olduğunu 

söylemi§tiı . 

Brt kişilik bir grup İstan
bul- Ankara arasında gidip gel· 
me ücret olarak birinci mevkide 
103 lira ikincide 74 lira, üçüo 
cüde 47 Un verecektir . 

Sekiz kitilik bir grup birinci 
de 134, ikincide 97, üçüncüde 61 
lira verecektir . 

Ankara - İstanbul arasında 
dört kişilik bir aile hirıocide 
101 , ikincide 73, üçüncüde 46 
lira verecektir . 

Yedi kişilik bir aile irincide 
139, ikincide 101, üçüncüde 64 
liralverecektiJ , 

Dc:vlet demir yolları muallim 
ve talebeler için de faydalı )eni
likler tespit etmiştir • Gidecek 

talebeler için •vdet kıydı olmak
sızın yüzde rlli tenzilat yapaca
iı gibi , dört ayı mahsus olmak 

üzere muallimler için de ayni mik· 
tarda tt nzilat yapmaktadır. 

Bundan başka İstanbul gez· 
me yerlerinden biri olan Cebze 
için de lstanbul bınlıyö tarifesi 
25 m•yı~tan ilibarea tatbik edi .. 
lecektlr • 

Laval - Göring görüşmesi 
~Avrupa durumundaki g'erginliği azalta

cak ve Fransa ile Almanya arasındaki 
yakınllğı kolaylaşhracakhr • 

Viyanı : 20 (A.A) - Uval ile 
Göering araamdaki görü~me Vi
yanada ilgi (alaka) uyandırmtfhr. 

"Montegblat,, gazetesi diyor 

ki : 

Almınyanın en son ne isle· 
dijinin bilinmeıi yığın düzenlik 
(tmniyet) antlaşmasına yol açmış-

hr . Uval -Göerfng görüımeai 
Avrupa durumundaki gerginliği 
•Zaltmak ~e Frınsa ile Alman· 
ya ar&1ında timdiye kadar imk 
aaniz sayılan yakanlığı 'kolaylaş
tırmak husuıunda faydalı ola 
c•khr . Bu görüşmeden aulatıh· 
yor ki henüz bütün ümitler kay
bolmamıı ve genel harışıo a111i
lanması ihtimah azalmıştır . Bu 
görüımenin Hitlerin gelecek ıöy-

levine eketkiıi (tesiri) olycağı §Üp· 
heaizdir . 

P11iı : 20 ( A.A) - ''Matin,, 
gazetesinin V11rşova muhabiri Lii
val Varşovadao ayrılrnazdan ev· 
vel aşa~ıdaki bildiriği neşretmiş 
olduğunu bildiriyor . 

Alrnanya ile Polonya arasıo· 
daki ilgilerin mareşal Pılıudski
nin sağlığında olduiu gibi ayni 
dostluk havası içinde d~vam e
decrği kanaati ile Varşovadan 
ayrılıyorum. Almanya ile Polob· 
yayı ilgilendiren ortık sorumlar 
(ınü§terek meseleler) h._kkıoda iki 
ülkt!yi de memnun edecek ıekil· 
de görüıtüm . 

Varıova : 20 (A.A) General 

- Gerisi üçiincü flrllkde -

Y una'1istanda seçim başladı 

Başbakan Çaldaris seçiİn kavgasını 
Patrasta bir Söylevle açtı .. 

Çaldaris bozutçuf ara karşı engel ola
söyledi.. cak kararlar alınacağını 

Çaldaris 

Atina: 20 (A.A) - Başbakan 
Çaldaris s·çme mücadelesini Pat-

rasda vermiş olduğu bir söylevle 
açmıttır. Kendisi hu ıöylevir.i 
bundan böyle tarihe değer kazan· 

mı§ olan halk partisinin kurucu· 
Gunarisin evinin balkonundan 
vermittir. 

Bilindiği gibi Çaldaris şimdi 
bu partinin bışkanıdır. Söylevi 
kalabalık ve çoşkua bir halk 
kütlesi diolemiı ve halk başkanı 
saygı ile alkı§lamıştır. 

Çaldariı hükumetin, bilhacısa 
içeıideki ihtilafları gidermek ve 
bütün Yunanlıların birliğini elde 
etmiye matuf olan icraatından 

babseylemiştir. 
Başbakan Çaldariı Ayan 

meclisinin sistematik obıtrükı • 
yoauna rağmen idaresindtki hü
kumetin mali durumu düzeltmi
ye ve ulus için d.ha iyi hayat 
ıartları elde etmiye muvaffak ol· 
muş olduğunu söylemiştir. 

Bu suretle yenileşmek ve 
yükselmek yolunu bulmu~ olan 
memlektt istikbali güven ile der
piş edebilecek bir durumda iken 
2 martta caniyane ftsat hareketi 
patlak vermiı ve Yudanistanı 
batta harici bakımdan birçok cid
di teblıkeltre maruz bırakmışttr. 

Çaldaris; General Kondilisin 
hükumetin icraat.na olan müza
heretioi sözünde devamla fesat 

- Gerisi riçiincii (lrllkte -

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

~~-----.... ··---------~--
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Atatürk 1 1924 yılının 1 Mar
tında Büyük Millet Meclisinde 
1urdun imarı bak1mından demir 
yollarmın oynıyacağı çok değerli 
rolü anlattıktıo sonra şimendifer 
siyasetini şöyle izah etmişler· 

di 

« Mt!mleketin mühtıç oldu· 

1 

Yazan : Ömer Kemal Ağar 

ğu şimendiferler bir an nızarı
mızdan dur olmayacaktır . Sivaa 
şimendiferinin derhal in§asına 

baılanması kararını esaslı bir İb· 
kişaf tedbiri addediyoruz . Mem· 
lekette her vaaıta ile bb karıg 

şimendifer vücade ıeti~mek , fı. 

- Gerisi lklncl flrllkde -
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C. H. Partisi nasıl doğdu?.. Kamutay 'lngi1teredegene__ . 

toplantısında •eblr Da•akları -ı.gilterenin .m !'
11

·k ~~!: 
- Birinci flr:llkden arlan - ., J ' lerini nnlutıın bir kıtııp ." ht~ıtr 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~ Bu kitop~ ıssJd~:~~d• b~ 
k•t vaziyet her ne olurs• ol su o 
bir gün geri kalmamak diisturu, 
milletin hekiki ihtiyacını. tamı 

mm mutabık olduğu kanaatıa· 

dayım . > 

"Hüküoıetin en feyizli ve en 
miib=m vazifesi maarıf itleridir. 
Hurıda munffık olebilmek için 
Ö)·lc bh program takip etmeğe 
mecburuz ki , o program mille· 
limizio bugünkü halile, içtimei 

- Birinci flrliklen arian -

nasıl beyiye verildiee hükumet 
şiıketio ortadan kılkmHı ve ken 

Kurultay murahhasları K d reele gı•nel snğlık su .,.d• ana ra a çok bılgiler yazılmı?tırr~de çoC11k 

Ankıradan şehrimize 1910 ctunb~ri lngıtte 1 ak ı;ıça· 

Atatürk , bir ço\c vilAyetleıi 

Ldisinin bu işi doğrudan doğruya 
yapması zarureti basıl olması üze· 

Yeni kompresör vefiyat derrcesinin şaşı 1°dc ııtı. k,., .. 
d ·· dul · · eza ı& ıJ•• on er k. · I ğ de lliiQtüğii varımın an1 yı ma ınesı iŞ eme 8 .. azılıdır. p ..... 

tlolaıtıktan sonra Erzuruma gel 
mitti . Orada da bu §İmeodif er 
.,._tine dokundu ve : 

riae ayni ıe,aiti ticariye dahi
linde bu mu•meleye devam et· 
mit bulunuyor , 

başladı serin çoğoldıA"ı .!ddeti oıdoko• 
beri yaşnmo. mu 

zamıştır. "lık bilik~:-.. -
Kanara için ısmarlan•n komp 

" Memleketin ı•rkı ile gubı 
ve merkezi arasındaki irtibat , 
Cumuriyet idareıinin kafi görmi· 
yeceği bir derecetledir . Bunun 

için ıarlu diğer vatan ak11mına bıi· 
lıyacak bir timendifer hatbnın 
buuyı kadar lt>Uıdidini Tilrk Cu· 
muriyeti için h•yati bir meaele 
addediyorum . » demi§lerdir. 

bayatı ilıtiyacile, muhitin ıartla · 
rile ve esrın icablarilc temameo 
mütenaıip ve mütevaf ık olımn . 
Buoun için muazzam ve fakı\l 

hayali, mu~lak mOtellalardan tecer· 
rrut edeıek bakıkata nafiz nazar· 
!Atla bakmak ve el ile temas et
mek lazımdır · 

- Bendeniz Htee bu muhe· 
ta için söi alttıı~hm · Arzedece· 
~im de Aşığı yukarı bunlardı . 

Encümen maıbıtasını bitirlrk•n 
kaounda lüıurn oldutuodan bıhı 
etmektedır . Brodenizde şimdi 
ıöyltdiğim ıözl~rle arzrtmiı hu· 

Ankarada toplanan Cumuri
yrt Halk Partisi dördüncü büyük 
lrnrulta.,ına viliyetimlz adına 
ftluraahaM gitmiş olan vilayet ida· 
re bryeli üyuindtn H&AsD Atat ; 
S•imbeyli ka~uı Cumuriyet Halk 
putiıi baılca' ı Tevfik Yıldınm , 
Dörtyol ı•r bıyı Tabıio Ônrl An 
k1?adao tebrimiıe döomOolerdir. 

rr siir makinası fdmif1 ydİne kon 
mue ve tehübelcri biı fen heye
ti önünde y•pıbrak çalıştırılma 
ğ• baılanmı§tlr . 

Bütün b·ınlar saa cıılek 
ve 1118 

terinin yApılmosı tor. 
· ·1e ol01Uf ~ 

zeııginleşmAsı 1 tıo ~ ~ 
1 ngil tere le 31 m~ykı• (lıBll8"A1 

, . t rnı u "-"" 
6 peni tt!lgrof sıs e acakt•r· ""',Ti' 

B•ıvelci İımet İnönü cie : 

« Memleketimizi çelik ağlar 
la örmek azmimizdir » demitti . 
G. B. Partiıinin ıefleri Nafiaya 
verilecek ehemmiyet ve değerin 
yerinde olduğunu her f ıraatta 
yarddeılera anlatmı§lardır . 

C. H. Partili programının li 
çOncfl luımınd• bu meseleye §ÖJ· 

le tem11 edilmektedir . 

9 - Nafıa iılerimiz her ıube 
linde, •meli ve verimli bir tatbik 
protr•mına tevfikan takip oluna· 
calct1r. Bu itlerdrn büyük feyiz 
ve kuvvet va81ta11 olan Demiryo\
lan inıaatına devam edec•ğiz. 

Limanlar inıaatına baılamak 
lüzumu g6zön0nde tutulacalctar. 

Viliyet ıosaları .üzerinde ça 
ktmakla beraber memleketi bağ 
lıy•n iyi ve fenni k6prülere ve 
ıoıa ıehelre8ine k&VUfmak için 
ameli bir protr•m tatbik oluna· 
caktır. 

İktiucli malcsatlara vrfa ede
cek bir bOyük an iti idealimiz· 
dir. KOÇll& n itlerimizi batarmak 
ilk hedeflerimizdendir, 

10 - Kara, deniz, hava nak· 
lıyecilitinin tanzim ve iokitafıoa 
çelıpcacağız. 

11 - Hayvancılığın tf'§vikine 
ve h•y•alar1mııın lalihıaa ve ço 
ğıhılmHID& çalıtılacaktır. 

12 - Bahkçıhğa ve slhıger 
ciliğe ehemmiyet vereceğiz. 

13 - İktisadi mülibazaları. 
mızda berbengi vekalet ve ma 
lsamlera taalhlk eden bütün d~v· 
let itleriain, milli iktisat ooktai 
nazarından, mutlak karlı ve fay
dalı olmaaı kaideıini umumiyetle 
eıu tutarız. 

Eskiden kılmıı kanunların ve 
aıulleria zamanla• bu noktadan • 
iallhıaa ehemmiyet veriyoruz .,, 

D&rdüncü kısım, maliyeye a 
Jttir • Bunda droiyor ki : 

1- Fırlramızca devamlı ve 
hakiki tnazüne müıtenit bOtç,. 
fikri maliye de e1astrr . 

2 - Vergi matrahlarını müm
kun olduğu lradar safi irad esaı· 
lırena lrci hedefimiz olmakla be 
nber mevcut yergi kanunlarımı 
zı ameli ve tatbiki bir itina ile 
Ye milletin tediye kabiliyetini is. 
tthfef etmiyt• bir zihniyetle te 
Ümlil ettirmek hususundaki me
uiye devam olunac.ktır , 

3 - Gimrllk tarifelerini ve 
muamelelerlal : milletin iktisadi 
meafaatlaraa dah• uygun ,ekil
lere kofmata çalıımak ebemmi
J•t verdi;imiz buıuslardandar , 

Milli talim ve terbiye 

" ... Bir tar•han cehli izaleye 
uğraşırken , bir taraftan da mem 
leket evladını içtimai ve iktisadi 
bayatta filen mütssir ve müımir 

olabilmek için elzem olan ip 
tidei malümatı ameli bir tarzda 
vermek usulü mHrifimizio es11101 
teıkil etmelidir . 

" Efendiler i 

" Medeni ve ıui bir içtimai 
heyetin ilim ve irfan yolunda 
yalnıt bu kadarla iktifa e !emiye 

C'eği ıOphesizdır . Milli debaoıo 
in kııafı ve bu Hyede liyik olduğu 
medeniyet mer l betine yük~e)me 

ıi , bittabi , ili mrslekler erba· 
bın ı yelİ§tİr m~kle ve milli harsı· 
mızı yükseltmekle kabildir . 

11 
••• Efendilf"'r 1 yetift'Cek ço· 

cuklaramıza ve ırnçlr.rimize giire

cekleri lebıilin hududu ne olursa 
olıun , en evvel ve her §eyden 
enel Türkiycuia istiklaline , ken 
di benliğine ve milli aaanel<"rine 
düşman olan bütün anaaırla mü· 
cadele etmek lüzumu öj'retilme-

lidir . 

Beyn•lmil<'I cihan vaziyetine 
göre b6yle bir cid•lın iıtilzam 
eylediği ı tıbi unıurlar ile mü-

cehhez olmayan fu tler ve bu ma 
biyette fertlerden mürekk•p cemi· 

yellere bayat ve iıtiklili yoktur .(1) 

C. H. Pertiıi milli tnüc.dele 
gürllerinde maarife çok ehemmi· 

yet verdiğini mubteltf vcailelerle 
isbat ctmi~tir . 

Sakarya muhırebeleri devam 
ederken Aokarada bir maarif kon· 

g:esinirı toplanmıı olması buna 
e rı güzel bir dr lildir . 

Büyük zaferdeu sonra bir •r · 
kadatı At11türke şöyle ıormuıtu : 

- İttt memlcketı kurtardınız. 
Şimdi ne yapmek istersiniz ? 

- Sonu var-

(1) 1 Mart 1922 Büyük Millet 
Meclisi içtim11 zabıtları • 

---~--------·--------~~ 
Horasanda 

Horaaao Valisinin riyasetinde 
İran milli bankası ulonuoda do 

lunuyorum ki bugllo bu mu•me· 
lelerin istinad dtiği kanun mev 
cuddur . BeDim anlad·ğıma gl>re 

rncümtnin iıtedıii daha vaz1h 
bükumler bulunma81dır ki bunu 
meclise arEetm'"k için fır&at hu 

lunataktır . 

ÇüokU §İmdi bir le§tirilmit 
ol•n tOtOn , müskirat , mevaddı 
infilikiye inbisıulau içio daha 
vazih bir layihayı mtclise teklif 
etmeyi dü§ünüyoruz . O vakıt 
istenilen vuzuh trBbit edilmit o 
lur . Yoksa bugün bu muamrle· 
lcrio istioad t ttiği kın un mevcut
dur , 

Gümrük ve inhisarlar baka· 
nıoın bu sözleri Ozeıine mazba· 
ta reye ~onularak kabul olun · 
muştur. 

Buod•n sonra Kamutay ğün
deliğinde bulunan maddelerden 
Kamutay ve "kitlerinde bulunan 
eşyaoın yf'rli yerinde ve tam ol
duğuna dair mazbata okunmuı 
ve Sivereğin To,ertk köyOudeo 
Halil oğlu Ahdu!labın ölJm ze 
Hflına çarpılması için olan qıaz 

bata kabul edılmiştir . 

Orgütleıi ve ödt>,leri hakkın-
daki kanunun görişülmesiode ka· 
nuodıki devlet te§kilatıoa aid ta 

birlerin değiştirilmrsi için R, filt 
Şevket İrıce tar.hodan verılen 
lıir takrir üzerine kaoun encüme-

ne geıi verilmiı ve Çar§•nba gü 
aü toplanmak üzere topl•ntıya 
son verihni§tİr . 

~-----------·-----------~· 
Malatya da 

Deneme p·•muk ekimi -QP-çen. yıl Mister Klor kın yap · 
tığı denema pamuk ekiminin bu 
yıl Jo. tı:okrorlanocağı bir kAç k z 
söylenmişti . 

Mur•hbularımız ; kor greden 
çok büyOk duygular ve gö· güler le 
ayrıldıklırmı aöyl~mişlerdir . 

Dörtyol malmüdürü 
mz 

Zeki ile arkadaşlannın 
duruşmalarına 

başlandı 
ihtilas suretiyle zimmetlerin6 

para g~çir~ekten ıuçlu ve mev 

kuf Dörtyol karası eski mılmildft
rU Zeki ile muhuebe katibi Nu
ri , Ali ve mütubhit Ali ve diğer 

gayri mevkuf bir arkadaıl•rının 
duruımalarına dün öğleden ıoora 
ağır en• mahk,.meainde vekilleri 

avukat Sıit , llhami , Sabih Üço\c 
ve Halil Naci olduğu halde haı 
lanmııtar. 

Suçlularm hüviyetleri teshil 
oluoduktın soora haldarıadaki 
son tahkikatın açılmaaına dair 
olan iıtintak hakimliğioio karar · 
namesi okundu . 

Yirmi d3rt bliyük sahif~dea 

ibaret ol•n bu kararnamede bil

be111 malmüdüt Ü Zekiye bir çok 
suclar isnat edilmekle idi 

Mahkemece dosya içinde bu· 
luoan ı1tD tler, ita emi. leri ve sair 
kağıtların tasnıfıne lüzum giSrOI· 
müş ve duruşına ba,ka bir ıooe 
bır•kılmı,tır . 

Cavit Oral 

Niğt.le saylavı h•mşebrimiz. 
C•vit Oral, Ankaradan şehrimize 
gelmiştir . 

Holkevinin 
filimi eri 

Satlık ıoysal bakaolığından 
gönclerilen fireogi fılimi şehrimi 
ze gelmiı ve düa akşam Halke
" iode den,.mi yapılmıf, yakında 
yutldaılarımız.a göıterilecı-ktir. 

Tarım bakarılıi1' bu işin ayrı ve 
hususi bir ter la la tatbikını b 1-

Buodaa başka veıem, çocuk 
bak.amına ait fiıimlu de yakında 
gel' ctktir. 

dirırı iı olduğundan müdürlük , 
Eskima1atya ve I< eJıçayırınJa iki 
tarla kiralamış ve ekimi yepmıotır. 

Nahiye mUdOrü Abf 

kuma fabrik•ları şirketi hissedar· 
ları toplanarak sanayi ve ticare· 

Ziraat müdürü llalıl , .-kim 
de lıizzat bulunmuştur. Den( me , 

geçen kez gibi Ax 20 ölçüıündı>ki 
parçalara b ~ş varyetenin yın yana 
ekimi suretile yapılmıştır . 

Adanaya gelirken trrnde 
öldü . 

• ta Dil 

tin inkişafı için mOhim '4ararl•r 
vermioladir . Fiyatlarda tadılit 
y•pacaklardır . 

Bu toplanhda yeni idare he
yeti de ıeçilmiıtir . 

İranda 

Pamukçuluğumuza geniş bir ya
yım açacak olan deneme ekimlai 

için göstı·rdiği derin alAkr.dan ölü 
rü çalışknn tarım çevirmeni Halile 
teşekkür olunmaktadır. 

-FIRAT -

EreA-li kazOBına bo~lı Çayhan 
nahiyesi müdürü Atıf , teılavi ol 
mak üz re lrenle şehrimize gelir-
ken kalp durmasından ölmüş ve 
cesedi Bozan\ıdn Pndiril• rek oreya 
kömulmüştür. 

C. H. Parliıi programınla be
ıinci k11mında milli talim ve ter
biyeye mühim bir yer ayırmııtar. 
Bunu yazmadın 6nce C. H par· 
tin şeflerinin g6rüı1erini anla 
ta• ~ir kaç 1&hrı m•••oo aydm
latması itiberile n•kletmt>ği fayda 

Yer deprenmasi 
Mazeaderao eyalrtiode yer 

d .. preomrsi devam etmektedir . 

iktisadi çalışma 

· Malatyada pirinç ekimi 

Zitaat bek•nhğı, mıııt.ka pi· 
ıinç ~kiminin daha v~ıimli olma 

Kermonıla bir anonim şirket ta sı için Tosya pirirıcindtn tohum 
rafından kurulan fabrikalar var.lır. tutulmHını fayt1•la bulmuı ve bu 
Bunların biri de dokuma fılbrikası m•kutla çiftçiye dağıhlmak üzt-rf' 
dır. Mal•tya ZirHt mü:lürJOi6oe 

Atıf, Bozantı ve Karataş nahiye 
müdürhıklerinde bulunmuş ve totlı 
dili ile her k.eıe kı>ndini sev<lıroı it 
b;r yurUnıtı. 

Ölüye Tanrının rehmetiııi dilı:ır, 
B'il'!sine başını z soğ olsun ı.l ı> rİz 

Bir genç tren altında 
ezildi 

Adaaıd .. Ceybana gitmekte 
olan trenin h11t üzerinde uyumak 

lı buluyorum : 
1921 yılının 23 .Ueanında Ata-

lür'k Büyük Millet mecliıiade bir 

1.ı önceki hesapları verirken maarif 

9 e terbiye dBılurflnna f(>yle te-

m•• et~iflerdi : 

lktl1&Ji buhran Jolayısıle işsiz. (1000) kilo pirioç yollamışlar. 
lik derdi orada da olduğundan Bunun yarısı Sulıauuy•• ba-
hir kooıisyon yapılmış ve labri- rasınıu ekieilerine öteki yuııı da 

kaların gelişerek iteizliğin azalmasa merekz köylerindeki çifçilc re da-
için çareler ~aıupaıtı.r. .. tıdılmııtn. 

t• olan oosekiz Y"§laıında Sabıi 
edıada bir geoci eıdıği Ceyhan 
Kaymakamhğıodan Vi1ayete b l· 
dirilmiıtir . 

Bu makine ile buzhane teıki 
liitı kuvvetlenmiş ve daha frzl• 
buz çıkarmak _imkanı elde edil· 
miştir . 

yani telgraf ucuzluyeni ile 12 r. 
suvaQtan evvel 6 P ı.,·ı..aekil ,. . ..z çe .. JJ'- _J, 
çelıilirkon şimılı 9 80 ey• rlP' 

Şiınılilik ancak bu der"c . rt 

Bir dilek 
Okurlarımızdan birisi ıu aşa

ğıdaki mektubu ile haklı bir di
lekte bulunuyor: 

'·Cumuriyet hüktlmeti, halkın 
h•kh dilc:klerioi yerine getirmek 
h dir. Demiryollarıoda gc-çen yıl 
bi(l't fiatleriode tenzilat yaptı, 

Bunden hc-m halkımız istifade 
etti ve hem de demiıyolları ida
nsi. 

Yurdu taaımıya ve sevmiye 
yardım eden bu itlerdeki cesuet, 
Nafia vekll~tioe yeni faydalı İ§ 
lefl" girişmiye f .. eatlar verdi. De 
miryollannın da g~ lıri arttı. 

rilebilmi~tir. beri let:, 
Bununla üç yıldaD ıao ııtl'ııı-

. J yepı o 
posta. idııresın e 8tdlıf ıo-

b~ .. k b" ı 11n daha '61e 
uyu ırBu bttıc••' ·&e-

yor. Bu tenzilAtıD ak • ,·-11 ~ 
.d. Her e ı ıl' 

nun rekahetı .~r. 1,.ıgrtA .,ı 
ıefonla görüşuyor · 1~_,.-mıştır. 1897 yılınd;e bttt'dd 1 
graf yerine 1934 . 
kadar tel çekilmiştır. 

~' Yeni motorh• gerıı Si 
t mered' )ot 

20 Nisanda rıgb' .,ovl ~ 
b.. ük ır . wrr" 

saoıpt"n d" uy 't gArt• 
serO'isi ıçıl·lı :!O çeşı ııı ,., tııl' 
vo.rılı , 25()0 . ·.I 

1' 8 hP le'' 1IJ Buolar t 52 ır ~ çPtit. b.Slt 
lirasına kadar Ploto~ .. 60 -''1 

· ~ . . aeı""' ,,... 
Bunlardan hırı ~ Tk bird . ~.C 
gidiyordu. 12 kışı 'sergi IJifk ıl• 
mil gt.liyorJu . (1u tlaf de çı1 
Y ıl içimle motor bOr'ıyor· 

.. ste 
leme olıluğu go , 

Çok iyi ve dürüst hir vekıl 
olarak tanınan N11fia Vekili Ali 
Ç· tin Kayadan bir dılekte bulun· 
mak istiyorum. O da, mektup 
pullarının ucuzlatılmaaı vo mek· 
tuplaı ıa daha ucur. bir surette 

naklidir. 
Bugüo paranın kıtlığı yüzün

den beıkre iıtedıii kadar mek
tup yezamıyor. Ucuz olarak aön 
dert.Ceğiııi bilirse b~m dah11 çr k 
yazar ve hem de posta ve telgraf 
idaruirıe bir varıdat temin edil 

miş olur. 

,. Gök göıetlef11,sı 
~ ... 

1 - Dün ıe"~ . 1r,1r'..1. 
'k .,eı• 1111 k-,, 

okuo•D tazyı 1 
" .,c• 

De,let Demiıyollarıoda, deniz 
yollarmde ucuzluklar gösterirken 
ve mektuplarımız da bu v~sıta 

ile gid.:crği yere götü•ülörken 
tcozilita tabi tutulması doğru ol· 

maz mı? 
Nafia vı-kilimizden bu dile 

ğimin kalul edilm sini isterken 
yalnız kendım içio drğil, birçok 
vataodaıl•r i~io de bir dilek 
yıpmrt oluyorum.,, 

lepebağ malwlfrslmle 
Ömer 

Şehrimiz liselerinde 

Son sınrfların sözlU imtihan
larına dün başlandı 

Liselerin son sınıflerınd:ı diinılen 
b'!rİ sözlü imtıhınlar ı boşlun •r ış

tır. Bu irutihenlor, önc••d"n do yoz
rlığımız gihi,5 haziruna kadur sü
recektir. 

İlk mekteplerde betinci sınıfa 
kudar olanlar da yarından it ıbuen 

Y"'Z tatilı haşlı}acuktır. 
Beşinci sınıfların imtilıanlıırın ·1 

ayın 25 inei günü bnşlanııc ık ve 
5 llazirono kadar sür• C•• ktir. 

Dundan bir lrnfto. sorra do ikmal 
imtihanlarına başlanacak ve bir 
hatta sürecektir . 

Be ber H"s3n oğlu Muıa aon 
de. ec · subot o'duğu halde geoel 
ev kadınlarından Mebm,t kıu 

F•tmıyı dövdOğündt"n yalıal•n· 
mııtır . 

Kafayı fazla tütsülemiş 

1
. 1 p en ço ·di , 
ımetre o u A~ ı . t•"' 1 en azı 19 saolll ti o0 1 

Rutubet ~·- it -
k•y Jedilaıiotı' · 0 ,,.-~·· 

Rüzgar garpt• ..,,tr• 
.. ' tı 3,5 

oiyrde sur 1 11' 
ölçülmüştür · ketioti_.J~ ;;' 

2 _ Me111I~ ~•~',ıı 
nen dütük taıyık Jıl 
tir . - öZ"tlı ,rre 

Sı1C'l gok g d 
• e e 

IslahıY~ ••• ' 
~0oP 

Her ctıına g k 

' 

ca ' 
krıru :,_, ~ 
~ . ıı• 1 ıı ,,, 

lslahiy.,,lıJ r oılOIJ.:.~.., 
.b ~n be rıl'"' "-h;ml"n ıtı ar let'~' _. 

karı1r 
zar oçılPlSSI her 
zar muh'lllinde sııtılac•8f -11' 
lııt VA hAyvanot (ığ•OJflO J• 1 
kaza k ,yıııeko~ 11yel\e'1' ıld 
hilJırılıuiş ~e.m 

1

eJilıll;.,11"' 
goleııl· re ~a:~ halk•• 
zarlorn iştıı ı 
hıflll ınd . r · "ııf 
Sustah b•O~ 

~.d .. . .,,'J 
b. eti" tif""- • 

Tuz'a n• •'/ d• b 1ır 
dıtı 111 

o' C•bb•r a ~ ı•f 
Oo u 1 brÇ" 
riode susta ı ur. Jf 
lrrek alıPIPıt rı'~ 

iki kasaP ~ ... ~ 
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16 M erı ıniştir. 
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~ ltalya 
'be. ---•ıstanın teklifini 

Onamadı. 

ıTftrkSllzft) 

duyuklar 
Köylerdeu havadis 

C•yban : ( Hususi ) - 17 
Mayıs Cuma günü saat 15 le Cey 
ben mıntakasıuda dolu ile bir 
likte şiddetli yağmur yağdı • Bir 

çok hasarat yaptı . 

Vezirköprü de 
Köprülüye ait bir 

nak bulundu 
..._...,;.;;.; 

ko-

Kayseri : 21 ( AA) ~ Sım· 
sun• t 10 kilometre meuftde Köp

rülll Mehmet Pao• adına anılen 
Vezir küpril kazesında bu başba 
kana ait eski bir konak bulutı
muşlur . Kon•gın 200 seneden ev
vel yapıld · ğı sanılmaktadır . Sivıl 
Türk mimarlık devrinin klasik 
bezeklerini gösteren bu ev üzeriıı
de kültür bakanlığı anıtaları ko · 
ruma üyelerinden mimarı konak 
taki etüdlerini bitirerek buraya 
gelmiştir . Mimer bnrnda ooarı 

Mı devam etmekte olen örtükleri 

gözden g•yir mektedir . 

iz mirde 
Muhtarlar için bir kurs 

açıldı 

İzmir : 21 (A A) - köy muh
tarları kursu H lkeviode açılmış· 
tır . 

İtbaylığın bütün köy muhtar 
ları kursa g•lmişlerdir . 

ilk olarak ilbıy Ceueral Kli 

zım Dirik Türk dtvriminde köy
cülük konulu dersi vermiştir . 

Fransız frangı kıymet-
ten düşecek mi ? 
Londra : 21 (A.A) - Paris

ten bildiriliyor : 

Altın esasının tutulacağına 
dair finans bakanının söyledikle
rine uğmtn Fran~ızfrangınm kry
melt•n düşürülmesinden korkul
maktadır . 

Pilsudeskinin ölümü 

Etrafında her kesin dü
rüst hareket etmesi 

isteniyor -Varşove : 21 (A.A) - Ma· 
rtşııl Pilsudskiııin ölümOniln mem 
lekette uyandırdığı le&irlerin ilk 
ekislerine hükumet partieioin g• 
zett8i olan "Czas,. geteteıiode 
tesadüf edılm elltedir . Bu gezele 
diyor ki : 

Tarihin en nezik dak.ikların 

da Leh ulusu daima müttehit 
kalmıştır . Ulus şimdi olgunluğu

nu ve vatanperverliğini göster
mek lazım geldiğioi tekdir et -
mekttdir . Pilsudskinin eserini 

korumak içio berkesin dürüst ha 
reket etmui llizimdır . 

Varşova : (A.A) - Parlemen
tonun hükumet bloku denilen Pıl 
sudaki gurupu yeni seçme kanun· 
lerıol batırlemak için büyük bir 

fa.Jiydle çalışmaktadıt . 

İtalya hükumeti 

Liretin istikrarına karşı 
tedbir alacak 

Roma : 21 ( A.A ) - Finans 
bakaoı ıaylavlar kurultayıoda hü
kumetio lıelyao liretin piyasasına 
istıkrar vermek için tedbirler ala 

c•ğıoı söylemiştir . 
Söylendiğine göre ilk kanun 

ile Şubat arasında 2,000 liretlik 
altnn çıkarılmıştır . 

Kesin bir tekzip neşretmek
le geciken hükumet tenkid edıl 
mektedir . 

Sırkıotı, Çarbpare , Damgacı 
köylerinde ve Kouoın Koyunevi
ıııin ekimde yüzde 30 ziyan var

dır . 

Çarhparede 1400 gülek bider 
ekilmi§ti . yüzde 25 hıısardan oa 
bin lira zarar oranlınıyor . 

Kozanın Koyunevi köyünde 
drha çok baur vardır . Köylülrr 

hayvanlarını utma&"• mecbur olu 

yorlar . 

Tumlu kalesinin yakınl1rında 
bir kıblıcaya rast geldim . 

T edkikat yapıyorum . Malu 
mat veririm . 

İran havadisi 
Evlenme ve boşanma işleri 

!randa kanunu medeni yapılmış
tır. Evlenme ve boşama üstüne 
kanun maddelerini tatbik için yeni 

teşkilllt yapılmış , kayitler için 
yeni defterler açılmış ve halka ko
laylıklar için tedbirler alınmıştır. 

Bunun önüne geçmE>Ji 

Köylere ırgat taşımakta olan 
şoförlerin otomobil ve kamyonla

rına köprüyü geçtikten sonra fazla 
miktarda adam bindirdikleri haber 
verilmektedir . 

Her hangi büyük bir kazaya 
meydtln verilmemesi için zabıtııi 

belediye seyrüsefer memurluğunun 
şimdiden l•zımgelen tedbirleri al
mesı IAzımdır. 
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kumarda ifoa etti - Bütün varını 
kumarda ıükeııi . 

2 - Kendi mevcndiyetini bi 
le ifna edercesine çalışıı - Kendi 
varlığım bile yok ederceeine çalı§tı. 

İfuğ etmek - Çevirmek 

Örnek : Bu evi yeni bir şek· 
iP ifrağ t>tınrk için hazırlanan pro· 
jeyi beğendim - Bu evi yeni bir 
şekle çevirmek için hazırlanan ta• 
sarı beğendim . 

İfrat - Aşırt [ Bak : Fart ] 
lfrn elmek - Salmak [ Te

rim] 
İfrez etm•k - Ayırmak, böl 

mek 

Örnek : 1 - Bu toprağı dört 
şerik araeında ifraz ederek ber kıs· 
mına bir bina yaptıracaklar - Bu 
topragı dört ortak arasında bölerek 
her kısmına bir yapı yaptıracaklar . 

2 - Bunlar arasından ifraz 
edece(!iniz bir ıantsi - Bunlar ara· 
sandan ayıracağınız lıir tanesi . 

lfsad etmek (Nifak anlamına) 
- Ara bozmak [Bak: Ftsad] 

İfsad etmek [ Fitne anlamına] 
- Bozulmak [ Bak : Fesad ) 

İfşaat - Gizoçı [ Bak : Faş) 
İfşa etmek - Dile vtrmrk 

( Bak: Faşetmek J 
İftihar etmek - Kıvanmak 

(Bak : Fabr] 
lltire - Karaç ( Bak ' Büb-

ten 
lftirak - Ayrılmak 

Fırak ) 
İftires - Yırtıcılık 

[Bak: 

Örnek : Onda bir kaplan if· 
lirası var - Onda bir kaplan yır

tıcılığı var . 

Örnek : Büyük millet mecli· 
sinin bu seneki mesaisinin ifıiıabın· 
da - Kamutayın bu yılki çalııma
larrnın başlanımnda . 

Nutku iftitahi - Açım söy· 

levi 
Örnek : Türk Dili Kurulta· 

yanda irad ~iliğiniz nutku ifıitahi -
Türk Dili Kurultayında yaptığınız 

açım söylevi . 

lğdab elmelc ( İğzeb etmek] 
Kızdırmek 

Örnek : Kimseyi igzab erme
mek lazımdır - Kimseyi kızdırma
malıdır . 

İğbirar - Gllcen, gücenme 

Örnek : Bana karşı duyduğu· 
ouz iğbirarın sebebi nedir - Bana 
karşı duydıııtunuz gücenin ( gücen· 
menin ) sebebi nedir ? 

Muğber - Gücenik 

Örnek : Y aloız sana d•ğil, 
bütün ioHnlara muğberim - Yaloız 
1&na dt>ğil, bütün insanlara güce· 
niğim . 

Muğber olmak - Gücenmek 

Örnek : 1\Iuğber olmanızı hiç 
istemediğim halde iğhirarınızı celb· 

eııiğime üzülüyorum - Gücenmeni
zi hiç istemediğim halde sizi güct>n· 
dirdiğime üzülüyorum . 

İğfal .tmek - Aldatmak , 
kandırmak, ayerlmak 

lüzumeuz teferruatlı iıtlak etmek 
muvafık d~ğildir - Oyunuzu bir 
çok gereksiz ayrıntılarla çapraııır· 
mak uygun değildir . 

MuğlAk - Çapraşık 

Örnek : Bir sürü muğlak ifa· 
deler arasında ne demek istedi~ini
zi anlayamadım - Bir sürü çapra
şık aolatımlar arasıoda ne demek 
istediğinizi anlıyamadım . 

İğmızı ayn Gözyumu 

Örnek : Cürümlerinde sııi ni· 
yet olmayanları iğmazı avn ile kar• 
şılamalıdır - Saçlarında kötücül 
olmayanları gözyuınu ile karşılama
lıdır . 

İğmazı aynetmek - Göıyum· 
m•k 

Örnek : Bazl'n bir cürme 
karşı iğmazı ayneıın~k mücrimi tek 
rar cürme ı~şci etmek olur - Kimi 
kere bir suça kartı gözyummak suç
luyu bir daha ıuç i§lemeyh yürek· 
lendirmek olur . 

Müaamıbı - Hoşgörü 

Örnek : Müs,mıha, alicena' 
ruhların bir hassasıdır - Ho• .. e 
akı yüreklerin bir özgüeüd · 

· Müsamaha etmek - Ho§glSr
mek 

' 

Örnek : Her cürme karşı mü· 
semaha etmek muvafık olmaz -
Her euça karşı ho§görmek uygun 
olmaz . 

Örnek : 1 - Türlü yalanlarla lgna etmek - Doyurmak 
insanları iğfal edt>oleri affetmek İğra etmek _Hırslandırmak, 
mümkün değildir - Türlü yalanlar· kııkırtmak 
la insanları aldatanların euçunu ha· 
ğışlamak olamaz . Örnek : Zenginliğe, para ka-

2 - Bir genç kızı evlen ece· zandıı mağu iğra t>tmt>kl~, fenalığa 
ğim diyerek iğfal etmt>k bir cürüm· iğrae bir imek değildir- Zenginliğe, 
dür - Bir genç kızı evleneceğim para kazandırmağa bırelandırmakla, 

Müfteris - Yııt.cı diyerek kandırmak bir suçtur . fenalığa kışkırtmek bir değildir . 

Örııek : Kan kokusu almı• 3 - Bizim hizmetçiyi iğfal İğ . ı. 1 
• ile kaçırdılar - Bizim hizmetçiyi tı,aş - 1<arg•t• ık 

müfıeris bir kaplan gibi üzesine e-
ııldı - Kan kokusu alını~ yırtıcı ayartarak kaçırdılar · Örnek : Zuhur eden iğti§•Ş 
bir kaplao gibi üzerine atıldı . İğliik etmek _ Ç•pr•şlırmak müvaceheHinde bir an bile §B§alamı

yarak - Çıkan kargaşalık önünde 
Biiıün varını İfıitab - Başlama, başlaotı Örnek : l\lüt~aaoızı bir çok bir an bile ıaşalamıyarak , ......... ____ ._...:,. ______ ..:..:...::..:...:.:.: _______________________________________ .....& 

Firtilt 3 

Sinema mevsimine veda 

Asri sinemada 
20 Mayıs p:ızartesi günü akşamından itibarE>n 

Jan Anjelo ve Dolli Dovis 
tarafından temsil edilen mevsimin en hissi 

ve en hazin filmi 

..- Son ninni-.. 
ilave • • F oks jurnal • 
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DİŞ MACUNU 
V~ FIRÇAN.IZI 

EC ZANESINDEN ALiNiZ 
....,..... ........... 

UCUZlıUIC"" OOGRlll.ıUK 
19 5370 

yunanistanda 
başladı • 

secım • 

- Birinci flrtlkden arlan -

hareketinin başında bulunan 
adamın ve başlıca suçlularının 

son susçlarındaıı ürkerek Yuna 

nistan haricine kaçtıkları ve baş
ka memleketlere aığınmış olduk 

!arını söylt.dikten sonra hükume· 
tio ikinci derecedeki suçlulara 
kerşı göstermiş olduğ" insaftan 
ve ordu ile umumi idarenin tas
fiyesi meselesinde mukabeleibil · 

misil hislerine kapılmamak husu
sundaki kaygusuodan bıhseyle
miştir. 

Rejimi o biç bir tr hlikeye ma
ruz kalmam;ş olduğunu söyle

miştir. 

İstıkbelde her türlü tahriki 
ta karşı rejimi himaye edrcrk 
olan tedbirler hükumetçe teklif 
edilecek ve ulusıl meclisce bu 
teklıfler üzerine icabeden kararlar 

alınacaktır. 

Hükumet kanunuesasinin şim
diki Cumhuriyet rejimi esasına 

dayanarak drğiştirilmesi teklifin· 
de bulunacaktır. 

Gerek halk pertiıi, gerek hü
kümetle mesai biriiğinde bulu 
nan dığer partiler nazarında bir 
rejim meseleıi yoktur. Yalnız 
bdlk partisi her zaman yegine 
hükümdarın millet olduğu pren

sibini kabul ve müdafaa etmiştir. 

Bundan dolayı halk partisi 

kendi prensipleri mucibince yeni 
kanuoueuainin blebbit yolu ile 

rejim mese'eHi hakkında yüksek 
ifede ve arzusunu izhar etmek 
vesilesini vermesine çalııacek ve 
bunu elde edecektir. 

Çaldaris bundan sonra büku 
metin bil hassı ekonomik yenilik, 
idarenin )enidc:n tensiki, adliye 
hizmetlerinin düıeltilmesi gibi 

hükumt tin acilen derpiş etmesi 
laıımgeleo meseleltrden bahsey
lemiştir. 

Çaldarisin söylevi, balkın sü -
rekli alkışları ile birçok defılar 
kesilmiştir. 

Nutuk Atinıda ve Yunınista-

Laval - Göring 
H H o 

goruşmesı 

- Birinci firliklen arlan -

Goeıing ve yanındakiler dün ak· 
şam saet 2,12 de Varşovıdao 
ayrılmışlardır . Dışarı işleri bak

oı Beck ile hususi kalem mlldü· 

rü Voyvoda Y aroşzeviez, birinci 
kolordu kumandenı Yarnuszke

viez, bava kumandanı Rayski, Al
m•o büyük elçisi Moltke ve pro
tokol şef muavini istastoııa gele
rek Alman heyetini uğurlamış· 

!ardır · 

Paris : 20 (A.Aı - Dün ak
şamki gazeteler Göring ile Llival 
arasında Craco11i,de yapılmış o
lan mülakatı önemle kaydetmek
te ve pekaıi müstesna olmak 
üzere bu husus hakkında mütalai 
beyan eylemektedir . 

Londrı ; 20 (A.A) - Pazar 
gazeteleri Lavıl - Cöring arasın
da yapılmı~ olen görüsmeye bü
yük bir önem atfetmektedir . Bu 
gazeteler Lavalın yakındı Berlini 
ziyeret etmesi muhtemel olduğu
nu kabul etmektedir . 

Paris : 20 (A .A)- Laval ya
nındaki delegelerle birlikte bu sa
bah pırise dönmüştür . 

11 1 L'ii'11;11::11.,.iı llt1mnmılU?lllt11Jl1WllılltlSlımmtuuıumn11111ımı~ 

1 bu gece nöbetçi 1 
1 Eczane 

1 
Y<>nicami eivarında 1 
Afiyet czanesidir 

-aı ıı, "ııı•ıı.ıınııuıae11111uu111111ınııı ııwımııtlll 

oın diğer şehirlerinde radyolarla 
neşrolunmu§lur. 

Başbakenın treni Atina ile 
Patras aresındaki bütün istasyon
larda durmek mecburiyetinde 
kalmıştır, Çünkü halk, Başbakan 

ile onun yaoındaki hükumet er
kanını alkışlamek istiyordu. 

Söylevin eemimi edası ve 
içindeki vatanperverana duygu

lar bütün memlekette çok iyı bir 

tesir bırakmı§tır. 
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Be 1 e d i.y e ilanları 

1 
1 - Askeıi fırka binası önünden asfalt dört yo\ eğzma kadar olan 

yolun ortasırıa 1.20 metre genişliğinde ve her iki tarafı ( 800) metre 
uz\llı\uğunda olan ve 1448 lıra bedeli keşifli yaya kaldırımı ve çe\•resine 

konulacak seki taşları açık eksiltmeye konulmuştur. 
2- Uiale~i 2-6-935 tarihe rastlayan pazar giinü sa&t 15 do he· 

lediyc encümeninde yopılacoktır . 
3- Keşif ve şartnamesini öğrenmek isteyenler belediye fen daire. 

sinden bedelsiz öğrenebilirler. 
4- Bu işin ilk teminatı (108.60 kuruştur) yüz sokir lira altmış ku-

ruştur . 5442 19-22-26-30 

Siptillide yeni sebze halini ortasında su 
deposu yapıhyor. 

1- Siptillide, yeni sebzq halinin ortnsın la, hfllkin ve itfaiyenin İs· 
tifodesine hadim olmak üzere dairede bulunan keşfı , şartnamolPri Vd 

projesino uyguo(865 64) lira bedeli keşifli bir su deposunun yapılması 
açık eksiltmeye konulmuştur . 

2- Açık ekaihme 4-6-935 tarihinde salı günü saat on beşte be 
lediye daimi encümeninde yopılacnktır. 

3- Keşif, şartnttmeler ve ı.rojesini ve bu işe ait diğer ktlğıtlorı oku 
mak veya bedelsiz olarak almak istiyenler, BelFıdiyo fen işleri müJür· 
lüğüne müracaat e<lebilirlor. 

4- Bu işin ilk teminatı : (64.92) liradır.5441 19-23 26 - 31 

Bor Okcu 
' 

menba suyu şarımızda 

satılmaktadır. 
Okçu menba suyu Istanbul şehremanotioin tahlil raporu ıle on 

. 
eyı 

bir su olduğu tahakkuk etmiştir. 

Okçu suyu Sıhhate elverişli ve mideye iştoh wrici bir 
suJur. Muhterf>m müşt .. riler hır ılcfa bu su 

yu içtiklerinde bir doha başluı su içmeyoceklerdir. 13ır defa tecrübe 
eozlerimizi isbat cdec.,ktir. 5433 5 - 78 

Satlş yeri: tarsus kapıda merkez oteli altlnda 

c. H. P. Seyhan vilayeti 
başkanlığı~dan . 

C. H. P. Seyhan viliyet heyt'tine ait eı~lakten belediye yaoındaki 
bir aumıralı dükkanla yeni Yıldız gezinoeonun ihalesi ve kiraya ve· 

rilmeıi bir baftı müddetle uzatılmıştır. Talipl"rin 22 mayıe Çarşamba 
günü saıt on altıda parti viliyet salonuna grlmeleri ilin olunur. 

5436 16- 20-22 

( 'l'tlrk Shtl) 

Seyhan villyeti daimi 
eıncUmeninden : 

1- Husuıi idarenin, Abidin pa-
şa caddesindeki eski ıim ma bi-
nası beş sene müddetle kirı y ~ ve-
rilmek üzere açık artırmaya ko-
nulmuştur. 

2- Açık artırma, 935 haziranı. 
nın 6 ıncı perşembe günü saat 11 
de vilAyet daimt encümeninde ya· 
pılacnktır . 

3- isteklilerin, aoe~ıdaki şart-
)arı da ihtiva e 1 en şartoAmeyi gör-
mek üzere her gün hususi muha-
sebe müdürlüğüne ve açık artırma 
gün ve saatinde de, yüz·le yedi bu 
cuk pey paraları ile VılAyet t-ncü 
menine bıJŞ vurmaları ildn olunur. 

A - Kiror.ı , gerrken tamirat 
ve taJilAtt yaporuk binayı tam bir 
sinema haline koyocaktır. 

B- Beş senelık müddetin biti 
minde binayı hususi muhasebeye, 
bütün tadil4t ve inşaatile bir sine-
ma halinde teslim edecek ve ytı lnız 
taşınabilir demirbaş Pşyosını ela-
bilecektir . 

C- Yapacağı bu tadiltlt ve in. 
şaattan doloyı bir şey istemeğe 

hakkı olmayocaktır.5455 
22-26-31 

Seyhan vilayeti daimi 
encümeninden : 

On lira asıJ maıtŞlı mubasebei 
hususiye müfredat katipliği vekl 
!etine talip olanların bu ayın 29 
uncu çarşamba günü Vıl~yette ,ya 
pılacok musabaka imtihanına gir-
me" üzııre muktazi veenikle Hat 
dokuza kadar müracaat tyleme-
leri ilAn ohmur.5457 

Sağlam 

Dam kiremidi 
Eskişehrin Kurt kiremit fab· 

rikasının son sistem mı kine • ve 
furunları ile yapılmış Türkiyenin 
en sağlam ve altı ay gırantili kır 

mızı dam kiremilleri Adanada 

Ali Rıza kelle şeker 
ticarethanesinde ucuza aatdmak-
tudır. 5451 2-10 

Seyhan Oeftarda~ılından 
• 

liümrülr. ambıırlarında m'vcut 
kcspi katiyet etmiş ipekli , ip ... kli 
pamuklu, pamuklu yünlü meosu-
cat ile attariye tuhafiye hirdevat . 
bakkaliyw ve saire bir cok kaçak 
Pşya haftanın pazar ve çıır -
şamba günlori açık artırma ile 88 • 

tılmolı.todır. Alıcıların bu günlerde 
GaziaotPp gümrüğünde satış ko· 
misyonuna mürf coatları.5456 

22-26-31 

Sayhan Deftardarlılından 
Saç boıiostanda zifirciler çnrşı 

sınıla 3,37,39,5,45, 12 ve yeni si . 
pahi çarşısından 11,21,33,41 ve 
köşk9rler çarşısındn 16, 16,4, 1,30 
ve yemrnicilcr çarşısında 62,67. 72 
vo kazoncıler çarşısında 61 ve pek 
mez paz,.rında 18 un pazarında 
o,8 ve 12 ve yeni be<lestando 18 
ve llıılırilyns mahallesinde 64 ve 
Çırak mnhallesjnde 10 ve kapalı 
çarşıda 10 ve Keçeciler corşısında 
45 ve eski hamam mahallesinde 
41 ,43,45, 104 beh•<liye numaralı 

dükkdnlarla hen ve kapının 1 ha 
ziran 935 gününden 31 mayıs 936 
gününe kttdnr hir senelik icarı ar-
tırmağa çıkerılnııştır, 31 mayıs 936 
perşembe günü saat on Jörtt~ ıha-

lo et!ılı c~ğinden isteklilerin Mılli 
Ewltlk idaresine müracaatları ildn 
olunur . 5458 

,. 
11ı-24-27-30 

22 Mayıı t;!J.-. 
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!fakiki. ?rip ılAc.nı. hulılum 1 Birinci sın C cczı cı ColAl Ergurı 
L .. yın on ıkı senedeı · ~Y'rı yaptıg ( Nevrozin ) Grip hostnhğının ye
gdne ilAculır. K~lbe kotiyen z ırarı yoktur. 

Baş , dit ve romatizına ve h0 l ağrılarını hemen kesen Nevroıini her 
halde alanız.' 537 20 


