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ADANA : GUNLüK GAZETE 

~eb Peker, k-urultayda program tasl~~ üzerine{ konuştu 
> ':'İYoşamak için ulusculuk vasfımız üstün ve önemlidir. Türkiyede cins 
0 hır, mıntaka menlaatı, ağalık, aile, cemaat imiyazı fikirleri de yoktur.,, 

~~-------··-------~~-Q· 
ır devletin müstakil sayılabilmesi için sınırlarmın yalnız düşman 
4 korunması yetmez; onu yabancı malından da mahfuz tutmak 

ordusundan 
lazımdır • 

• ~~~ra : 13 (A A> h ·· • B ·· ·· l · ıw~ e · - ugun l uyuk ur 
Jı~bt Hılk partisi büyük ku· ilgi ile dünya-

' lalrg •tkanı Saffet Arıkanın 1 nın fikir, kültür, 
lteı.~nda toplanınk prog 1 politika ve öko 

. --guu müzakere etmiş - nomi alemi için 

l
ayr ılık imkanını bulmıksızıo pren· ı 

siplerimizi ılJmrliiz yoldan kovı· 
hyac,.ktır . 

lo))l1Q deki gidişi göz 
._ tı açılır açılm1Z baş"an önünde tutula · 

f)jr..ı.111iiıakeresine geçilcce rak kr-odi yol 
""'lr111· 
0~ 11 'C encümenin maz- larımız ktndi 

a...;11 llb111uştur . miıe göre çizil-
ti Qlltealc:ib parti genel miştir . 

a... tceb Peker ıöz alarak Bu eser pı1r 
l '""QlQ 
"'Y•Q •na hatları etraf ıudı timiz gibi yüce 
~tlra;u• bulunmuştur : ve ulusal hir 
~'"' •tlarını · varlık için ı!ii t 

'1llıiı' • 
\ıL.,hatdQ ın doğuıu ve ilerle- yıllık harekat 
.. ~'ite 11 kur tulmaıına ve yeni düsturu olacaic 

i.i dtvlelioio kuruluş ve byme\e getiril· 
a.._, oe b' .. 
-""lıaJ, b 1htık , ,onun içinde mek üzere bü · 
te. YQ traber yüce ve bü· tün iç ve dış 
:_ Jıtd.ı& içio enteressın bir cereyanlar ve 

~""'ll1aıı 1•tsidir . gidişler karşı 
ı..ı" lıtıtG Iİbi ve bundan dolayı sıodaki şartlara 
~"de ht 11 

doktrin ve prensip göre kendi ha 
~-t lttın huğüne kadar kur· limize en uyan 
~ lıi, ovaladığı yolları her bir şey olduğu 

~ L "•z•riyecilikten değil, kanaatile kurul 
"'"d' . lu •sınden \'e bizi et- taya gönderil-

~! htao , luplıyan özel miştir . 
t•rtıır n h . . 
•lı 1 eyetı umumı- Arlcadaşlar; 

P. t~sbit etmiştir. Şimdi bunu partinin 
hl'ti •çın yüce katınıza su yüce var]ığı olın Receb Peker 

ı... ı_döt'ogramı taslağı g'çir kurultayda eyiden eyiye inceleyip laşmaya yardım etmiş oldu . 
~~~el: ~ılın görgülerindea görüşülmek ve ilerideki dört yılın 1 Bu seheble ayni vazifeyi , ay-
'~ rı?den faydalanarak düsturlarını kuvvetçe , değerce 1 ni güdüı1e katınızda da yapaca-
~~ll \le ılerimize uygun bü- üstün kıymette tesbit edebilmek ğım . 

l~ ~Ve §artlar göz önünde için arkadaşların daha dünden Arkada~lerım ; 
~ t, .. ,t~ırlanmış ye yüce ku hazırlığı esas olan ana fikirleri Yeni taslakta da partinin ilk 
~ ~~.~:~•n konuşulabile- anlayıp kavramlarında faydalar günlerindenberi bize değişmez 

'-lellJe~?•nlı konuşmamı vardır · yol olarak çizilmiş olan devrim · 
' ir ıze , çalışmamıza r Buou ben yer.i program en· cilik ana yoldur . 

~:rlıd 1 cümenindc konuşurken tecrübe Partinin ana prensiplerine sa 
' leııd· ığımız yalnız keo· ettim · dakatımızı daha kuvvetle tekrar-
gat, d 

1 Y•şayış ve şartla- Oradaki izRhlarım maddeler lıyoruı . 
e Yapılmamıştır • · kısımları müzakeırc de kolay an· Puıi programımızda sosyal 

partisi nasıl doğdu ? 
~& g·· .......... _______ __; 
~e lırılerin korkunç zorluklarını yene
\ıra ~'devletimizi kuran bu ana ~urum, 

1rıkılapıarla ulusumuzu yükseltiyor 
-8- 1*1 

~ lı ır " 
'1. ~ azarı : Omer Kemal Ağar 

~ ~ 'tti .. 
l e~er sıoın genel katibi ı 
'-ttıı ' dördü ·· b"" ·· k 9) tt~ı11dı b~cu - uyu 

d S) t n ır gun evvel 
'lib,, 

1~Y0da söylediği bir 
'O 'd,,k ' devlet sistemini 
.. •l,,in~" sınıflara taalluk 
, ~'lı~ b f 6yle bitiriyor : 
't~kt tr Yerde son nefe-
~ e ola · '-t ~t la lıberal devlet 

L 1lııı.-J IQda besi ' b"" •. 
"' ~'e •r enıp uyu· 

-.,, .. }' 1

1
en<'irini kırıyor. 

• · o la "tG rını ıımııkı ka-
'ı ,,d,. 

1~ -d'-.,ı:' \'erenle işçi ara-
e L r at 1 'a Qtı ot a arında uyuş 
~tın 1111•ıaa devletin a· 

•rıcı · 1 1 e balledi-

'tt "''-ee ~ h:::k Ve balkçılik 
t hit Cılığı karşı ol· 

' ,d,'Q ~6atahsiller kar· 
\ Pot, •§ka bir şey 

~' •,.... 'Y0 ncululc ıihni· 
relen b' . l"k 

1 ~· ır genış ı 

J'-l• p 
· arleterya taz-

yiki içinde yaratılan sınıf kavga
sı , sınıf intikamı, sınıf tahkümii 
fikirlerine yer v~rmediğimiz ka
dar kontı olsnz geoiş istihsalcılığın 
müstelılikleri istismıır etmesi fik· 
rini de beğenmiyoıuz . Türkiye
de her ökonomik trşeblıüs ulu
ıal biltünlüğün ahengine uygun 
olacaktır . • 

İsmet İuönüoüo de smıf im
tiyazlarının aleyhinde söylenmiş 
bir çok değerli sözleri vardır . 

Yukarıya naklettiğim sözler 
C. H. partisinin giitdüğü ve be
nimsediği prensipleıi .kafi dere
cedt- aydınlatmıştır . Demokra 
si ile idare edilen Tiir kiytde sı· 

nıf imtiyazlarmın tanıomamış olma
si ileri bir demokrasi tatbik edil
mekte olduğunu aolaıır . 

- Sonu var -

[ • J Bu seri yaznnn diirıkii mı · 
marası 7 olacakken yaolışhkla 6 di· 
zilmişti • Bugüukiine 8 numarasını 
onun için koyduk . 

T .. S. 

bakımdan, c>konomik bakımdan 

her hangi sağ ve sol telakkilere 
imkan bırakmıya<·ak bir açıklık 
vermek için yeni taslağın hazır 
laomasında bilhas~a dikkat gös· 
terilmiş\ir . Yeni taslak ileıideki 
döıt yıl içinde paıtinin bir tc 
mel program J halini aldıktan son· 
ra böyle sanıyoruz ki bu partiye 
bağlı olan her yurddsş kendisi 
için çizmiş olan yolu sağa sola 

Fabrikacdar 

İçin bir talimatname 
yapıldı 
--~ 

Öoümüzdeki iş mevsiminden 
itibaren fabıikıılarda tatbik edil
mek üzere hıfzıssıhha komisyo· 
nunca bir talimıtoame lıazırlao
mışh. 

Amelenin sağlığını \'e soysal 
yaşamasını ve sermaye salıipleıi 
arasından onla rın eıilmemesioi 

temin edici tsasları bir araya lop 
layan bu talimatname, evvelki gün 
şt~hrimizdeki bütün fabrikaların 
mümessillerioir. de bulunduğu 

bir toplaohrla okunmuş ve uygun 
buluomnştur . 

Talimatname ; fabrikacılan 
omelc sağlığını lemin edici tesisat 
yapmağa ve ameleyi bir düzüye 
on , oubeş saat çalıştırmak gibi 
teamülleri ortadan kaldırıp daha 
insanca ve daha soysalca mecbu-

' riyetlere tabi kılmaktadır .• 

Ondan başka bizden olmryan-
lar ıla hizi daha iyi aolıyacaklar, 
bizi hizden başkalarına beozet!Ş 
yolumla öylenmiş , yazılmış , 
fikirlerin trkrarlaomasını yeni 
programımız kabul olunduktan 
sonra , hiç meydan kalmıyacak
tır . Bizi bizden başkalarına ben
zetiş yolundaki her hangi söz ve 
yazı kaı şısın<la biz de onlara da
ha a~ık ve ayd1nlık yolda cevab 
vP.r mek için hazır hulunacağız • 
( Alkışlar ) 

Arkadışlı:ırım : 
Yeni program1n göze çarpan 

ve kendini duyuran başlıca farı
kısı yeni Türkiyede zaten baştan· 
beri devletle bir ve beraber ça
lışım Cumuriyet Halk partisinin 
varlığı devlet varlığı ile birbirle· 
rine daha sıkı bir surrtfe yakla-
~lyor . 

E asta partinin ana vasıfları 
olan Cumuriyetcilik , ulusculuk , 
hnlkcılık , devrimcilik , devletci
lik 'e laiktik yeni program ouay
landıktan sonra yeni Türkiye dev
letinin de V1Sıf1arı halini ılıyor . 
K !ldi üzerinde derin konuşmala 
ra me\'ZU olacak kadar ehemmi 
yetli görülmcii tabii olan bu ook· 
tayı kiirsü konuşuşunun müsait 
bulunacağı çizgiler içinde aydın-Q 
latmak için mümkün olduğu ka 

dar kısaca fikirlerimizi söylemeyi 
faydalı bulmaktayım : 

Arkadaşlar ! 
Biz , ~Cumuriyetciyiz . Hugüo· 

kü Tark devleti bir Cumuriyet
tir . Türk teşkilatı eı;asiye kanu· 
nunda Türkiye devleti bir Cu · 
muriyettir denmektedir . Ve bu 
kıııunun bu hükmi.inden baıka 
bükümleıi malfim olan wmllerle 
proset.lürlerle değişebildiği halde 
bu vasıf kauunda değişmez bir,~ 
nokta olarak-yazılıdır . Fakat kül· 
türde , siyasada , ökouomide bü
tiin anlayış ve ileri gidişlerde ye 
ni Türkiye devletinin fili lıir hal 
olarak esas tuttuğu diğer beş va
sıf hugiine kadar devletin mev-

- Gerisi lklrıci flrtlkle -

Ziya Paşa ihtifali 

Her yıl yapıldığı ğibi bu yıl 
da Ziya Paşa ibtifalinin lıalke
vimiz tarafıodaa yapılacağı ve bu
nun için de timdiden bir proğram 
hazırlanmakta olduğu haber alın· 
mıştır . 

ihtifal günü önümüzdeki cu· 
madır . Hu ihtifale ait proğramı 
ayreca yazacığız . 

Amele paraları geriye 
veriliyor 

H ı> Zi fabıikacılarm yeni işçi
leri ilk onbeş gün çalıştırıp para 
vermediklerioden dolayı Vilayet 
katının bu i~e el koymasını dile
yen h.r yazımız üzerine yapılan 
resmi araştırmalardan sonra bu 
kınunsuz işi yapın fabrikacıların 
bu paraları sahibleriDe geri ver· 
meğe mecbur tutulduklannı da 
h•br-r vermiştik . 

Öğrebdiğimize göre bu fabtl 

•• Dünkü sıcak 1 
ıcaklık derec~ei birdenbiTe 

1 
fırlamı§ ve 30 u bulmuıtur. 

ON iKiNCİ YIL SAYI 3223 

Dünkü sıcak 

Hararet derecesi bir
denbire otuza fırladı 

Dün şehrimiz ulusu bu yıl yine 
en sıcak günlerinden birini yaşa· 
dr . Sabahleyin 14,5 dan başlayan 
sıcaklık derecesi öğle üzeri 30 
dereceye kadar çıkmıştır • 

Şerbetçi dükkanlarının içinde 
ve dişında biiyük bir kalabalık gö· 
ze çarpıyordu . Seyyar şerbetçi· 

lerde yakıcı ve terletici sıcaktan 
bunalmak derecesine gelen , hal· 
ka gazoz , şerbt-t ve ayran eatıyor, 
belediye kamyonları kanaradan 
şehrimize mütemadiyen buz taşı 
yordu . 

Akşaa>a <loğrn belediye bahçe
sinde , set üzerinde , park'da bü
yük bir kalabalık vardı . B•ğcı· 

ların büyük bir kısmı şehirdeki 

ihtiyaçlarını temin ederek hemen 
b_ağl ıu ına koşuyorlardı . 

Hağı olmıyan ve şehirde kal
mak mrcbnriyetinde kalanların 

bir kısmı da ber sene olduğu~gibi 
damdı yatmışlardır . 

---- :as 

Şehrimizde 

Kara sinek mücadelesi 
ve çukurlar .. 

Hele Bu mevsimde kara sinek
lerin her tarafta insana rahatsız
lık verecek derecede çoğalması 

ve bunların birçok hastalıkları 

taşıması gözönüne alınarak umu-
mi bıfzısııbha.komisyonunca, Bele· 

diye ile elele verilerek, bir sinek 
mücadelesi açılmıştır. 

Bu mücadeleyi kolaylaıtır· 
mık için şehrimiz dört mıntaka
ya ı.yrelmış ve her mrntakanın bu 

mücadelede azamiPgayret göster
mesini temin rdecek vasıtalar 
ha:ıırlanmııtır. 

Hıfzı11ıhba.komisyonunun ver· 
diği diğer lıir karara görede, Şehir 
içinde bataklıkların meydana gel

mesine yarayan Çukurların doldu
rulması ve binaen aleyh Şehir bal· 
krnıo sağlığına dokunan zararl.mn 
ortadan kıldırılması için gene Be· 
lediye ile birlikde bazi tedbirler 
almmışhr. 

Balkanı.larm kaynaşması 

Bükreş toplanhsının sonunda yapılan bir 
bildiride Balkanlı dört devlet arasındaki 
kaynaşmanın sağlamllğı tekrarlandı .. 

Büluee: 13 (A.A) - Balkan ı 
antantı konseyi konferansı buglln 
öğleden sonra işlerini bitirmiştir. 

Titülesko, Tevfık H üştü Araı, 
Maksimos ve Puricio bir arada 
Kral Karol tarafındaııJ kabulün
den sonra Halkan devletlerinin 
dört mümessili dıştrı işleri veka
letine gelmişler ve Balkan antantı 
konseyi başkanı 'l'itülesko etrafın
da meslektaşları olduğu halde 
aşağıdıki resmi bildiriği okumuş
tur: 

Balkan antantı konseyi Bük
rtıte 10, 11 ve 13 mayısta Ro 
manya dişarı işleri bakanı Titü 
leskooun başkanlığında yedi top 
lantı yapmıştır. 

Konsey A\'rupada (;enel du
rumun t>n derin bir tarzda tetkl 
kiyle işe haşlamış ," Balkanlar du 
rumuoun gerek barışın idamesi, 
gerek Avrupanıu bu kısmında 
komşuluk miinasebetlcri bak1-
mından düşüncelere meydan ve
recek mahiyette olmadığını gör· 
müş ve hunu sevinçle anlatmıştır. 

Daimi konsey bilakis Balkan 
antantmın Halkanlardaki icıaa 
tında bir takviye ve genişleme 
husule geleceği anrnın yıkm ol· 
duğu kanaatmı elde etmiştir. 

Daimi konsey bundan sonra 
daimi konsey gerek Balkan an 
tanlı de\·letlerinin bir aradı, ge· 
rek bunlau ayn ayrı ilgiliyen bü· 
tün meseleleri özelle incelemiıtir. 

Komıey Genel ve özel Balkan 
antantı menf aatleriain ancak is
tisnısız bütün mem1eketleıio ve 
bilhassa küçük aotaoho Avrupa
<la barışın durluğunu tetkik et 
mek iizere teşriki mesaiyle de
vamlı bir surette temin edilebile · 
r.eğini teslim bususuoda müttefik 
kılmışlardır. 

kacılar böylece amele gündelik 
lerindcn kestikleri paıa1arı bükii
metin gönderdiği memurJar önün
de bak salıiblerine ödemeğe baş 
lamışlardu . 

Daimi konsey doğu Avrupa 
emuıyetinin müstakbel teşkilitı
nıa bir esas olarak telikki ettiği 
Fransız - Sovyet karıılıklı yar· 
dım muahedesini sevinçle selam
lar. 

Homı nzlaşmalarma ğelince 

Halkan antantı kendi meşru men
faatleri gözetildiği takdirde 711/ 
935 I..ival - Mussolini protoko
lunda iıtibdaf edilen bütün mem
leketlerin te§riki mesaisiyle bu 
eserin gerçekle7tirilme.sine yar
dım edecektir. 

Bu menfaatler sıkı ve etrafh 
bir tetkike tabi tutulmuş ve bu 
tetkik bütün meselelerde yalnız 
tam bir görü§ mutabakatıoı mü
şahede imkanını vermekle kal
mamış, fakat aynı zamanda Bal· 
kan antantı devletleri öyle bir 
tesanüt ve ayrılmamakıızlık göı· 
termiştir ki daimi konsey bunu 
birinci direktifi olarak ilin etme· 
yi ödev bilir. 

Ökonomik meselelere gelince 
dıimi konsey Balkın antantı 
ökonomik konseyini 9/1/935 de 
Atiuada ve 25/4/935 de Ankara· 
da tanzim ettiği protokol ve ra
porları biiklimetlerdcn ther biri 
tarafından tasdik edilmek kay
diyle tuıvip eylemiştir . 

Daimi krınsey gayretleri mü· 
teraf ık kılmak, mübadeleleri İn· 
kişıf ettirmek ve binaenaleyh 
şartları islab etmek için icap 
eden şeraitin mevcut oldugunu 
müşahede eder. 

Bioaenıltyh daimi konsey ıu· 
na karar vermiıtir: 

A - Balkın antantı içinde 
ve aher devletlerle olan ticartt 
mübadelelerinin teksifi. 

B - Münıkalitm inkişafı ve 
islabı. 

C - Turistlik münasebetleri
niıı teksifi. 

D - Banka tetkiki daimi 
konsey ticaret buıuıunda daha 
açık ve daha basit kaideler ko
yarak daha geniş bir serbestliğe. 

- Gerisi iiçıincıi flrtlkde -
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Beceb Peker, kurultayda proğranı taslağı lzerlne L lionaştiı 
- Birinci firllklcn artan -

cudıyrtinde bir kayıtla ifade edil · 
mit drğıldir • 

ArkRdıışlu ! 
Ulusculuk bir parti vasfı ota 

al1 kalsın . Devlet lcanununda 
devlet vasıfları içiode yer alma · 

sın. Bu ne doğru ne hakikate ve ne 
de de,·leıin var lığı müf'yyede- ı 
sile &Da f ıkirleri ve ihtiyaçlarına 
uy•c bir fıkir değildir . 

Türkiye Cumuriyetci olacak, 
fakat milliyt'lcİ olmıyabilir . Bu 
fılılrin doğruluğunu kim k:ıbol 
eder . Cumuriydci olmıyan bir 
Türkiyenio varlığı nasıl t11savvur 
edılemez bir bal ise Cumuriyetci 
dt- olsa milliyetçi olmıyan bir Tür 
kiyeoin §SD ve şer,.fle ve ayni za 
manda .zoıluklaı la dolu istikbal 
yoluna gidişi de ne kadar zayif 
ve topal kalmıya mahkumdur . 
Cumuıiyetsiz , fakat milliydçilik 
iddasındaki bir Türkiye ise mil
liyetçi olmıyan bir Cumuri -
yetci Türkiye zibniyetir.i dc-

Binaenaley sınıf kavğası, ta- heri kendisine çizdiği ev.safi dev- yeli ancak ulusal devlet yoluna 
hakküm, imtiyaz zihniyetlerini kö !ete mal etmekttn ulusun yaşa- girmekle bulacaklarına kani bulu-
künden silen bir zihniyet mem- rua kudıt!tini koruma yolunda nuyoruz . 
leketin zihniyetini tamamlayacak- en iyi ve f'n ileri bir kuvvet adı · Arkadaşlar; Türkiyede ulusal 
hr · Ancak bizim istediğimiz ve mı daha ataıış olacaktır . cnduaturu ilerlemektedir . Devlet 
anladığımız man da b11lkçı olmak Arkadaşlar, bu yoldaki fikir kendi yapıcılık kuvvetinin ber 
tadır ki milliyetçiliği en temiz ve akışımı t&mamlam11k için yardım· acunda göz kemaştır11cak bir mu-
saf Lir değere çıkarır · Sade mil· cı ol11 cak bazı şeyler daha söyle vaffalsiyP.tle tebarijz ettirmekte 
l•yetçilik Türk vatanmın sınan mek istrrim . Bilıyorsunuz ki in- ikea hususi teşebbüslere açık bu-
içiode dil hirliki kültür birliğile ' sanlık ilkin federal bir idare devri lunan sabada da bir çok işler her 
mazi halıralarına ve gelecek za geçirdiği sahası arzuları tek ada· gün ileri gitmektedir. BütUo bt.o-
manın emt'l lerioe bağlılıkla bir- mın tabıtlckuklarını tek ailenin larıo ne-ticesibde memlekette ge · 
leşaı e yapar . F kat bu anlayışta kaprislarını tatmin edici yollardan niş bir işçi sıoıh türemr-ktedir . \ 
biri · şmemiş olsa dabi içiode sı- devlet sistemleri uzun asırlar düo· Düıturu açılmamız neticrsiode 1 

nıf imt:y0 z çarp ışm.:ıları kopm• yada büküm sürdü . İosaolık bu mevcut işçilerimizin sayısı arta· ı 
yan yani halkçı bit duygu ile bir· esirlik devrinden çıkmak içio ih· cakt r . Gert>kti ki bu ileri giditin 
le§memiş olan lıir ulus yığını tilaller yaptı . Y n yer ihtilal ateş tabii neticesi olarak artacak olan 

1 

hak ve Şt~rrfte miisavi teklerden leri yatJdı . Bütün bunhrm ne· İfçi sınıfla klasik sınıf mücadele-
kurulmu§ bi r ulusal birhk kütlesi ticesiode insanlığa bir hür ya§a· si liberal devletin ber fena ccre-
vücuda g .. tirem,.z . ma devıi geldi ve federal dt vlet yana açık rubunda doğup onun 

Uluı yığını bu saf duyguiarla · te yıkıldı . 0.1uo yerine liberal içinde be~lenmiş olan ve ona 
balkçı olmalıdır ki halk yığınları ı devlet kuruldu . Libeul devlet karıı cephe alıp çahımıf bulunan 
ulosculuğu yaptığı büyük kuvvet- acıklı esirlik deviıleıinden çıkmış ve gaye olarak onun yerine bir 
le birbirini seven birbirine bağ- j insanlığın bür yaşayı§ s .. rhoşluğu- sınıf tahakkümü devlet kurmayı 
lanan büyük bir varlık teşkil e nuo tesiri altında bulundurduğu za güden ooktai nazaıı .takip eden 
debılıi"· (Bravo sesleri) 1 manl~r Jibe~aliım aldı yürdü o_"u.n cereyanlar uluhl fürk devl~tinin 

Ondan sonra a,kadaş\ar biz ona çızglltrı olao haklarda hürrı değerli evlatlarından ve yurdd&ş · ı 
devJetçiyiz. Fili olarak bDkıi· yetin ve çalışmada ; kazanmada !arından ibaret olan bu yeoi genç~ . 

onun gıbi görmek en doğru bir 
düşünü~ olur . İleri yaşayı§ımızıo 
emoiyeti için oJusculuk vaıfımıı 
o kadar mühim ve o kadaı üs 
tündür . ( AH"§lar ) 

metçe de, partice de devletçiyiz . hürriyetin tatb ı k edilmişleri za Türk işçi smıfıoıo zehirlenmesine 
Bu .ıa kaışı olanlar liberallık ta ser- mFola derin sui istimallere uıra · Öo 9ermeıin ve bu genç hbaka 

besl olsun, diyoı lar. 1 dı . Haklarda bürıiyetio suiisti- yurt tçin olduğu kadar !kendileri 

Cografya bakımından Türkiye 
dünya iı;inde öyle bir vaıiyetle· 
dir ki şimalden ~ cenuptan , do
ğudan , batıdan be-r taraftan bu 
çeıit rüzgarlar bizim üzerimiz. 
den geçer • Yurdumuz için cog 
rafi _bakımdan bu her ceıeyaoa 
maruz kalış hali fikir, politika 
propagandaları bakımından da 
aynidir. Aoar~İflt , markaeist, fa · 
ıist , biliifetçilik ve beyoelmilel 
cilik propagandaları ve buna ben
zer bir çok pı opıgand.lar hf'p 
üstümüzdeo geçer . 

Bütün bunlar karşısında Tür 
kiye ancak sıkı bi, ulut1culuk ima 
r•ına sarılmış olmaktadır ki biri 
ötek ni b~sliyen Zt birli cereyan
lara karşı kendini ko,uyabilsin . 
Bu cereyanlar karşısında Türki
ye halklnı korumık için şimdi
ye kAdar partinin ana vasıflarırı
dan biri olarak sayılan uluscu 
luk kilidi ile Türkiyenin kapısını 
llımsıkı k1tpamak için bu vas ıf da 
devlete mal olacaktır , ( Bravo 
sesleri) . 

Biz halkçıyız bizim balkçılt · 
mız , bizim anladığımız maoadadır. 

Ba,ka bir çok yrrlerde de 
populer, popııtist gibi adlar taıı 
yan halkçılık davasında bir çok 
partiler vaıdır , Fakat bizim ö 
aemlı bir vasfımız oJ,.o hal~ çılık 
rrn'aıınlci gibi bir klişeden ibıt
ret değildir . 

Biz her yurddışın elini yurd 
deş olarak sıkarken, beraber ça 
lı§ırken onda ıaygı ile tanımaya 
drğer vasıflar görürüz . Her va· 
tan~aş.• müsavi haklı, müsavi şe . 
reflı losan olarak tanınz ve imti 
yaz davasında hulunmıyan yurd
d~ılar kütlesioi halktan ve halk 
çı olarak tanırız . (Alk,şler) 

Biliyorıunuz eılci pıogramı· 1 
mızda halkçılık vasfı gayrt ehem· 
miyet verdiğimiz bir noktadır . 
Bugünkü proğramımızda da yer 
•lan bu nokta devletin 'vasıfları 
ar111nda yer alacaktır . 

Türkiyede sınıf yoktur, cins 
yoktur , imtiyaı yoktur . Mıotaka 
menfı.atı, derebeylik, ağalık, aile, 
cemaat imtiyazı fikirleri yoktuı. 
TOr ki yede değer aDc•k bilgi üs 
tllalüğü kapasite ve çalııma ile 
yükselebilir . 

Bir taraftan işçilerin çoklu
ğa ve parti kuvvl tine dayanan 
kuvvetle ulusal çalışmanın ahrn 
gioi bozacak zorlu hareketlerine 
vo öte taraftan ıermaye sahiple , 
rioirı büyiik İf sahiplerinin para 
ve urlık gücüne dayanarak iş 
,.iferinia haklarını çignemesine .... ~ . 
>ol hırakmıyoruz . 

Arkadaşlar 1 bunun ne demek 
1 

mali insanları yıkıp çürüten bir içio de felt\kct getiren yılnıı duy-
olduğunu davanın ehemmiyet ve anarşi devrine götürdil . Her~es gu~nla zehirlenmesin. Onun için 
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değerini h~pioiı ı1 nlarsınız . Li kendisini hür sayıyor. Keodi var· yeni doğan bu işti ııoıfının pıtroo 
berel sistem elemek bugüoün bu : lığının hürıiyetioi sıoıreız bir Jarla mUnasebaıı ooktasını bütün 
uluıuo varlığında gözleaimizi "a genişlikte kullaıurhn kendi öı.- parti pıoğramının baştaQ aşağıya 
maıtırau eo hüyük muvaffakiyet : varlığının yatıında bütün tekvar· yazılışında ve anlaşıhşmda ruh 
yollnını kapamak demektir. Biz . lıklarıa yekununu da korumak olan ahenk aolaşma haline irca 
devletçi olmuaydık paramızın 1 ödevinde bulunan devlet kudreti - ediyor• 
bugünkü kıymeti temin edi ebilir nin masuniyeti hiç göz 3nüııe Aralarında uyu1ma yolu yet• 
mi idi. o., ticaret ve ödeme cenk- alınmıyordu ' Herkes brr meydEI meze;! devletlo koyacağı hakem 
liğimiz sınayiirı ~o.uma altında hür tek tek olacaktı :. Ht-psi bir yolu çatışmaları önlıyecektir . 
doğması ve ya~amısı mümkün o ; tarafa çeken hepsi hirbirioi yıp · Proğramda Türkiyede greve luk 
lur mu idi . Biz devletçi olmuay- ratan ve devleti düşüren fikirler, avt sınıf çarpışması yasak edile 
dık meml_eket evlatlamun akıtıl- i sözler • yazılar sorup gitti . Bete· cektlr , ( Bravo sesleıi ) fakat bu 
mıt olan yüce kanları pahasına I riyet medeni kabiliyetlerin bol yasak olsuo . Yanında hr-r baogi 
elde edilen Tüı k va\aornda m<'m· meyvelerini almaya imkan hul uir sermayeden fikrinin kendisi 
leket malı yerine ecnebi malının 1 du . Berabnlık yeriae aoar§İnin kadar bu memleketin halkçılık 
serbestçe satışıua yurd kapıları 1 leıiri altında uıun müddetler ho · zıhniyeıinderı dolayı bir evladı 
açık kılır , ecnebi malları Türk 1 caladı durdu Ôkonomi alanında olan işçiyi haksız yolda tazyik 
pa"'arlarım istila ed~rdi . liberalizmin ıatbikleri de cfaha rdemrmesioi temin etmek ıe Ji-

Bir devletin tam manasile müs- 1 az feci olmadı . Büyük sermayeli ıt.ımdır • Ôouo yanmda Lir İfÇİ kit 
takil sayılması için ~ınırlarınm ~ iosaular kullandıkları itçilerl \'e lesiuin topluluğuna tesanüt kabi 
tlüşmao silahından ve ord1Jsun fabrikn çrünlnini vücude g~tir- liyetine güvenerek devlet varlı 
dan mahfuz olması Lifi değil- 1 mek için muhtaç oldukları ilk ğından esas olan sanayi mevcudi· 
dir • maddeyi yetiştiren ve nihayet bii yetinin tahrip etmesine müsa 

Aynı zamanda milli pazarlara yiik istihsal temin e\tiklen soura it bulunmamak ge~ektir . Bunun 
ecnebi mauifakturun istilasın koı;koca müstahsil kitlesini beş için grev ve luk avt'ı yasak eden 
dan da mahfuz kılmak laz ı mdır . tan başa istismar ettiler . Bunun >eni proğı amımızın ya,..ır.da it· 
Bugün rahat yaşıyoruz. Yuıd neticesinde Lütüu hakları çiğ'oe çi ile İf Verenin münasrLetle· 
kurtulmuştur derken iç pazar ec- nenlt·r liberalizmin yaptığı Çalış rinde anlaşmalarını esas olarak 

nebi ürününün iRtilası altıoda malı- mal ardan c!oğan bu büyük nefret koyuyor . 
volmaya mah~üm buluodukça ya - duyguları içinde karşı karşıya Şu halde acaba kooperatif bit 
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rtnımJz iÇİu en derin yoksulluk CPpbeler kuı dular • OOğUŞtular ' devlet dÜfÜncesİ IDİ hakimdir fik 
vev felak~.tlerio varlığım~zı sarsa 
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İdsan yıgınları arch arası geİmiyrn · ri batıra gelebilir . Bunu da kar 
cagına şuphe etmemelıdir . bir kavga içinde yaşadılar · Liba · I şılamak için projreınım ıtda bir 

Şu halde d evletçilik te bir 1 ral devlet siaesind<! b '!r liirlü za Go rmli maddelvardır . Hatırla-
parti vasfı olıuak kalmamalı, d t:V- rarı ve kırışıklık ve kavga Unsur tayım. Türkiyede istismarcı yolda 
lelin v11ıflan arasında yerini al · j ları yaıamıya müsait bir zemio çalışacak trosllH ve k.srteller de 
malıdır . Hunu b'r söz değil için· buldu · Çünkü herkes bir fry yasak olacaktır . Bılirsiniz nasıl 
de bulunduğumuz devria bir ha · ; yaptı ' marksıs sosyelist fikir Lı '.r ulusu 
yat m,.selesi olarak k6ydetme· 1 Arkadaşlar ; üzeriade daha içinde sınıf duygusu ile lesliye-
liyiz. j çok durmaya d,.ğer bulmadığım l rek paıça parça çatışma saflarına 

Laiklik, d evrimcilik hakkında . bu me\'!UU bitirmek için liberal 1 ayırır bir sınıf aleyhin ~ uğrasa 
söz söylemt>yi eıt ı k bulurum. 1 devlet tipinin de bütün bu ıcbep- l aUıüldcyici telkinler yap3ısa müs 
Çünkü bu iki mdbum olmayınca I lerle artık can çekişmekte ol - j tabsillerio aralarında Lirlcşmele 
yeni dcvltl varlığının dayandığı 1 duğunu söylemeliyim · Federal ri ve elele vrrmeleri ve b,1 suret· 
iki dayanak diıeği kökünden yı ·; devlet bat.ı · Onun yeıioe gelen le müsteblikle, aleyhin~ ilk ba 
kılmış olur. Her şeyimiz tamdır. liberal d evlet de kendi içind .. n kışta baıriz görüomiy«>n ·fa.kıt ha · 
Düzenimiz yolundadır. (Devletin 
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tefessüh neticuinde düayauın:ber 1 
kikalta zararlı olan bir haşka çe 

tekamül usulüyle ileri gitmesini yerinde çöküyor• Yerioe çeşit çe· 
1 şit sımf mücaddesioe yol açar • 

muvafık bulacak olursak ı'l e ri şit devlı-t tipleri kuruluyor · j1 
H Ib k L a u i ir Türk varlığında 

gitmek için l>ütün müşkülleri Arkadaşlar, Ft"deral devletten bu müstahsiller c.,:atıımasıoa da 
yenmek hususunda da bu suretle sonra geleo liberal devletin yıkı yer vermiyeceğiz . HergUo kr.ndi 

harel<et edersek yalnız ileriyi değil, lışı ulusal devletin doğuşu dtVri· 1 eioe maliyet fiyatıom kııt kat f . z 
~imdiye kadar elde edilen bütün ni getirmiştir . Ulusal devlet key-

1 ı b" r· t d" a ır ıya empoze e ılmelc vazi-
inkıJap neticef,.rinj de tehlike)C fi bir idare değildir . Iler kafadan ' yetinde bulunan ve istismar rdrn· 
düşlirmüş oluruz .) bir ses çıkarao değıtıcı bir idare lere karşı yüreği nrfretle do!u müı-1 

Hu anlayış devrim fıkriuio demek de- deği ldir · Bizim anla · 1 tebl.~k .. kitlesi mey~ana çıkmasının ı 
anası olao rusal beytcana söodü- dığımız ulusal devlet oinmlı bir da ooune geçmeyı esaslı bir prcn-
rür. Bu asularıo biriktirdiği kok· idaıede herkesin öz-1 teşebbüsü 1 ıip lutmuş oluyoruz . ( alkışlar ). 
muş fikirlerden mülhem karan · demekfir . Bir takım insanlar libe· i A ı. d 

ha aşl.tr ; Türkiyede tek 
lık yollara <löomekteo vf! dünya ral devlet çöküyor , onun yeıioe 1 

1 · f cıın men aatı umumun menfaatı 1 
nın bugiinlıtü ilerleyiş h ızına ayak sıoıf devleti geliyor diyorlar . sınır içinde bulunacaktır . Bu 
uydurmayı bırakarak dı' rlı'k ve a - Bı"z bayJ tlı' o u L"b ı 1 d b d r Y ı z · ı era I sa e ır e ebiyat d«>ğildir . Hu 
damlık ~vaş~. y~geri etmek- d t vl . t ynine kurulacak olan Hl · lıugüokü bayatta görceldeş•iril 
len baıka bir şey değildir . · nıf devletinin er geç mutlaka cloğ -1 mesi gerek olan bir düsturun tam 

Şu halde partimiz yıllardıo · , ru yohı hulac ğına ve muvzffııki· 1 ifadesidir . Bugünkü dünya duru . 1 

munda genel uarhğı düşkün olan 1 
bir devlet ve ulus içinde kendiıini 
gerçekten o ulusa o devletf bağlı 
uyan bir yurddaşın ne kadar şah 
at varlığı ne kadar par111 olursa 
olsun kendi ba§ını mesut olma~ 
sına imkan yoktur . 

Ar kadaılar ! 
Bugfin zeogiolik ddordi ol

maktan çıkmıştır • En bijyük 
varlık sahibi kazanmış olanların 

bile p3ra&ı milli paranın duru· 
r um una bağlıdır . Şahsın parast 
devlatin ve ulu.un hakiki kune 
tine d•yanmıyors• bu bir gece 
içinde mahvolabilir . Bir millet j 
tehlike içinde iken btr hangi 
hakiki bir vetandaşın bu umumi 
tehlikeden masun kalmasıoa im· 
Lao yoktur . 

Ulusal bir tehlike herkese 
tesirini yıpacaktır Bunu aolayı· 
ıı kıt olanlar l~in anlatıyorum . 
Y okH sizin bu sözlere ihtiyacı· 

ntt yoktur . Devrimizde batının 
bağlı olduğu ululüö umumi şart 
ları düzgün gitmezken tek ada 
mın ne huzur ve ne de şeref nok· 
tasından güler ylizlü olmasına 
imkan yoktur . 

Şu halde proiramda tek adam 
meofaatloi umumi menfaatin ıı 
Dırı içinde g&ıtermekle bir haki. 
kalı ifade tlmiş oluyotltm • 

Arkadaşlar 1 
Yeni proğramdııı devletçiliğin 

tarifioi açık bir halde koyuyoruz. 
Eski proğramdaki tarif de umu 
tnt teıebbüs serbuttir . Devlet 
de iktisadi bakımdan istediği §ey
leri yapmakta serbesttir diyor· 
duk. 

Sağtmıtda koyu lıberal fakir 
denilen ikinci cUmleyi almadan 
diyorlar ki: 

Bana devlet kar.fmaz , ben• 
den ne b~sap sorabilir , ne beni 
kontrol edebilir , ne yapacağım 
işin mahiyetini , ne kullanacağım 
ilk maddeyi, ne müısteblıkeden iı
tiye<!eğim liall , ne kullandığım 
iıçinio hakkını ıoıebilir . Öte ta· 
rafta bir kııılmaı ksıs de her aa
yı devhtio ıapacağioı hususi te 
şebhüse bir şey bırakılmıyacr.~ıoı 
ifade ediyor .. 

Hakikat ne öyle ne de böyle
dir . 

Bu noktayı yeni progrım ay· 
dınlatıyor . .Bıtim devletçilij'imi: 
ıin hakiki maanası busust tPşeb
biisüa serbest oldugu fakat umu· 
mi mcofaatlar noktıssıodan getek 
olan her ekonomik b§~bbllete 
devletin yapıcılık saba ve selabi· 
yetioi açık buluyoruz . 

~vvr-1 kendi yapacak ve ku· 
ıulmasını teıvik ve himaye etti• 
ğini endüstriye kotıhol da ede
cektir . 

Arkadaşlar! 

Türldyede hususi tefebbüslere 
bırakılmış her hangi bir işi yalnız 
teşrbbüsü alaoların kabiliyetinden 
kuvvet alarak büyümüyor. Türki· 
ye gümrük kapılarını büyük divar· 
larla ör müıtür. Milli sanayii iler· 
letmek için her kolaylığı ve her 
imkanı temia etmiotir Devlet bft
tiln bu yardımlarla beslediği ulu · 
111 endüstiı inin kontrolsuz çalış
ma ile ulusu istismar etmesine ka· 
yıtsız kalamaz. Tilrkiyede ticaret 
8erbestliğinin yanlış anlaşılmama
ıı için de bir noktayı izah edece
ğim. 

Proğramda ticaret -serbestliği 
eskisi gibi kalıyor. Fakat sermaye 
normal çıhıacaktır. Rasyonel iı· 
tibıal için sermaye teknige iı:ıtioat 
edecektir. Normal çalışmanın ser
mayenin himaye ve teşviki mev
zuubahis olaı:n.z . 

Arkadaşlar 1 
Bu bahsi daha fazla uzatmadan 

kredi bahsine geçiyorum . Kredi 
ler için yeni proğramda mühim 
noktalar vardar . Tatbikat i'eı le-

be' 
·1 berab'-r 

dikce uruncuıu. 1 ~ f balıkc• ı 
küçük sanat sabıbı esoı •·eııdi· 

1 kolu~ d' süngerci ber ça ışına • d ı.rc ı 
· ın e " ıine normal şartlar ıç ._ 51.,10 

E ı "'k ban~• bulabilecektir. UJ a oı d•· 
simdiki şekline de proğra ııı•Y'' 
kunmuştur. Mevcud dar ~e: ve ir•' 
nia dar bir mıntakada 8 a .08 dt' 

· · yer• " · getirici olanlara tahsııı ıeıı>•· 
d a yuVI d 

niş mıntakada yurt aş.. ,karı e· 
· • •• 1• u Büyuk · e oını goze ıyor z · b" ter•" 

1 !!8 ıp 
polar , apartman ar yuv•· 
kredi vermiyerek yurtd;.!~. ( ı\I· 
Iamak üstün İf sayılaca 
kı§lar ) 

1 1 .. 
IArkıdaş ar . aıiillll 

zıten ı· o· Prog• amımızın ·oill ~' 
söyledim . Parti hOkUOJ~~~ fiİ'~ 
d. · · ı· · ediodıg . ·oe ısıne öoem ı ış k Jf1 

k .. lü .. .. topraklaıııdırnıa .,,or· oy sunu t ferlı 

de yeni programda y~ rk lı•" 
Bunun için hususi jstaOI ~.,iiısde 

aaı e· 
nunlar yapılmasını ~ kilit• 

T b··d· kı tef d' · tutuyoruz • a 11 ır d •• 1
• . p e er 1,,. sasiye kıennu ıc• Jiiıe 

öre d'~' ğer kanunlar bunı g 
5
öyle ~ 

lecektir . Şimdiye kad~r parti eı• 
lerimi birbirine ekle~ıp ı:.4tert0 

• l ff111 
' masmıo bir cepbeııo 

1 
uıusc 

. k bakıac ~• ıolere toptan an . ,ti Y11,. 

vasfımızın müke~ın.~:~ııeci bil' 
baı"' ı Ue toprak bagı 1 

•. a lioll' ' viyetimiz birden g r va sh 
ddaş yıı ·rt Tı1rldyedı1 yur tak fıı 

lzlbl olacak ev sa!ıf bi 0
1 ib o/tl' 

.... da sa ı l r. 
valanda§ı toprayın cok ı Nana 
cak ve çlf çl lopra \ ıst•0 

.• bllll b"tuo ,. 
(Alkı§lar) Nihayet. u ulusu ıoP:k 
yekunu olarak Türk lfh ol•' 
ğaoe, i§İDf', yuv:ı~ı~~ b::ı1rd~0 .:~. 
her türlü zehirlı ruı:gd telk1

1 f k. Jer eo, (A · 
zararlı, dığıtıcı i ır 1-tıl'· 

olaca~ 
lerden korunmuş °' 
kıtlar.) . ptogt•., 

Arkadaşlar! Yen• ;rılll isP,, 
her ıeyde plan ve. ~ro bit Jeıll~ 
yor. Bilirsiniz ki bıııınd, z,ııı• 

... 9aı ı · "'OJe: yolu programımız . biikil {f 
• • · tı" aıJZt"t fı~ 1 

zaman hızım par 1z• 
larıJJI d•o 

timize ve çıbıoı• tarafıo 1J 
.. ü ı·· b zı insanlar dört f gor ş u a d•O ,.. 

inıaatlar yapıldı. Bun pııJJl'ı ıc• ,. 
evvel yazılı ~r~ğrBBiZ bet •;,,el 
ca orada yazıla ıdı. . değil, :f)t' 
deo önce yazı sonr• .~ ettilı· l:ıd' 
işi soura yazıyı tere• Defle~ dİ· 

b Jadık· ·d•" miryollarına ~ş esas ı d•" 
on kendi varlıgı~•. yarısııı tJi· 
O . d"kıoıll .. tf. :ram an §lm 1 ·o·ıu lJÇ r .,tı 

b"tresı }'r 
az olıo devle u .,. dok· aı• 
rini bu işlere ~eri~O' pı0ğr•~;~. 
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kaynaıması 

- Birinci firllkten artan -

~ Iİdilmesi, ihracat meselesi hakkında Türk heyeti 
~ letriki meuiıi ve murahh1SHID1n tevdi ettiği proje 
~ aergi, panayır ve taslağı ihraç bankalaranın tetki 
~ e karıdıklı Balkın kiae vazolanmuıtur. 

rl e~et~eri arasındaki ı Bu bankaların müdürlerinden 
• ~nkııaf ettirmiye biç olmaz11 ıenede bir defa top· 

a....:_ ted.~irler •lmıetır. 1 laamaları rica edilecektir. 
""Ullley ödeme vasıta- Keza dört memleketin busuıi 

bn• müteallik ve bir kredi mUmessilleri her aer.e 
bırekette bulnn- toplıamıya davet olunacıklaıdır. 

----1&i teklifleri de Daimi lıonsey ittihaz olanan 
tedbirlerin ekonomik §artların 
hit•oluaacak derecede iyileıme 
ıini teminden hali kılmıyacağı 
neticesioi vermiştir. 

Bılkaa antanta devletlerinin 
dört bakanı buğüa s11t 6 da S. 
M. Kral ikinci Kaıol tarafından 
toplu olarak kabul edil mittir. 

Balkan antanta konseyinin 
müzakere ettiği biHün meeeleler 
ve bu müzakerelerin Yerdiği b& 
tün müıbet neticeler Krala etra· 
fıyle inlatılmııtır. 

Rom•nya Baıbak•nı da hazır 
bulunmuıtur. 

S. M. Kral ikinci Karol Bal
kaln antantı memleketleri bakan· 
larına memnuniyetini beyan et· 
mrk lutfunda biılunmuıtur. 

Yillyat daimi ancomanlndan. 
Ceyhan kazası Taş ve emsali 

ocaklarının resmi 1-6-935 tari
hinden itibaren bir sene müddetle 
ve açık nrtırma suretile müzaye
deye çıkarılmıştır. Talip olanlano 
yevmü ihale olan 935 senrsi Ma-
yısının yirmi altıncı pazar günü 
saat onu otuzda yüzde yeJi buçuk 
pey akçesile VilAyet daimi encü
menine ve şeraiti anlamak isteyen
lerin her gün muhasebei hususiye 
müdürlüğüne müracaatları il4n 
olunur.5398 9 _ 14-19-24 
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ŞEHiR DUYUKLARI Marsil ~k aslrpma knıu -
kanblladın : Asri ılaemaaıa 

HUkOmat konağı 

Yapı işleri ilerliyoJ. 

Hükumet konatıam üst ka 1 
tında yapılmakta olan umumi mec· · 

liı, daimi "ncümen ve diğer oda 
larla, bahçe kısmındaki Halk 

müracaat Biiroıunun yıpı iıleri 
ilerlemektedir. 

Bund11n baıka birinci ve ikin· 
ci katlara da bir beli yaptu ıla· 
caktar. 

Köy me kteplari 

Şimdiye kadar aamamnda ka· 

yıdları yapılmamıt olup 15 mayıs 
tarihine kadar elde edilen koyun, 

Zengin ve fevkalAde profiramı 

11 Mayıs cumartesi akşamından itibar~n . 

1- Çocuk esirgeme kurumu 
Mersin merkezinin milki olan Mer
sindeki ıinema binasında ealde mev· 
cut proje ve keşifname mucibince 

Uzun zamandanberi sabarsızllkla beklenen mevsimin nefis 
ilAve ve tadillt ile yeniden inşa u t ı·ı · • . ve m •esna ı mı 
edılecek salon ve çocuk bakım evı . 

binası 11,648 lira 11 kuruş keşif •• , .. azlçl şar•·ııı · ..... değeri ile kapalı olarak eksiltmeyA 
1
.- Ilı 

konulmuştur. 
2 _ ihalesi 26-5-935 paz11r Türkiyeyi bütün dünyaya tanıtmak için bilhassa lstanbula gelen 

gü~ü ~aat 16 da Mersi~ belediye sevimli hü ük nrtist Gustav Frohlı·ch tarafından 
daıreıınde bulunan komııyoııu ta- Y 
rafından yapılacaktır. temsil edilen hu nefis ve müstesna fılmin çevrildiği sahneler 

3 - Rkıiltmeye girecek olanlar Ç / V "' ., th G .. k 
bu inşaat için seçilmiı olan fen he am ıca-nagı ane- o su -
yetinden bu işi başaracaklarına .~ultanahmet -Eyup - Karaköy 
dair ihale gününden üç gün evvel 
ehliyet vesikaaı alacaklardır. köprüsa-Halic. -F a.tih ca_ misi -

4 - lıtekliler keıif bedelinin °/0 

1,5 olan 863 ura oo kuruş temi· Dolmabahçe sarayı ve istanbulun 
nat akçası veya banka mektubunu 
teklif mektuplarile beraber 2 inci son derece glJzel manzaraları .• 
maddede yasılı günü saat 16 ya il llllmd . • Rol alan Deniz zabitlerinden •• bir 
kadar ihale komisyonuna vermiş 

1 
g • grup meyaomda ( Darul-

bulunacakıardır • 

5 - inşaat plln ve şartname- b d • ) r' d • (ı R fik 
lerini isteyenler 250 kuruş bedel e ayı artistlerinden r er ıtay UT, e 1 
mukabilinde çocuk esirgeme ku- 1 
romu Mersin merkezinden alabi- ı Kemal beyleri de göreceksiniz . 
lirler. 5418 

ilave : F oks jurnal • 
Savlmli mUşterilerlme 

Tl'lgrefhane karşısındaki kP I 
hapçı dükkAnımı ıaathane yanında 
Acem hanı karşısındaki lokantaya 

5409 

keçi ve develer üç miıl ve 16 
mayıstan itibaren deve ve dıvar-

lardın be, miıl ve teırinievvelin 

ilk haftuından itibaren de bir 
miıl vergiye tabidirler. 

ı naklettim. Lokantada hem yemek 
ve hem de kebap yapılmaktadır . 

~bu~a olr~ak is~.eyen müşterilerime . Alıaray 

Bu akşam 

ılaemaııada 
Sopa ile döğmUş 

Ali otlu Aıcı Mehmet bir ğa,;a 
ıonunda Ali oilu Memedi Sopa 

Ue d3ğdüğtl ıikaret edilaıekle tah· 
kikata baılanmittir. 

ıstedıklorı yere oğle ve akşam ye- 1 

~e~ vo kebap gönd~~ildece~ir .. Bu Fevkalade Metro Goldvio Mayer şaheseri başlıyor 
gıbı abunalarımıza yuz e yırmı ten· ı İ 6 .. ••ıı b• l • 
zilAt yapılacaktır. Ucuz ve temiz - ODU er lr eŞIDCe 
yemek ve krb~p yemek isteyenler Norma Shcerer-Robert Montgamarl 
lokantamısa hır defa gelmekle doğ-

ruluğumuzu görecekler~:~23 2-Parmak izi ikinci kısım 
ilaveten : paramunt jurnal 

Osmanhcadan Türkçeye karıılıklar kılavuzu 
1 1 
Perşembe günü : saat 2,30 da 1 - Parmak izi 1 inci kısım 2- Karımı 

hen öldürdüm. 

( Fr.) 

( Fr.) 

'? ••rı, kaday 
••bit Q..i - Kendibiten 

Pouaae ıans ehe 

: lfud · · 
~ 11• nıbit ığaç· 

( &. Q ilaçlar 

k : Hıdd ] - Buç, 

...... le 
, ol - Baı göıter

aaak - ( Fr. ) 

: A 
~ .... ~1•nndı bir ihıi· 
..., ..._talannda bir an· 

ç. eli ( çıktı ) 
kur 

ı loıc1a b' bit ır bufreye 
t.k çukura düttü • 

•rt1aa - ( Fr.) 

Hulul etmek - Girmek, geç· 
mek, yanıımık 

Örnek : Mevııimi ıitı hulul 
etmiıti - Kıt girmiıti . 

Zenginlere hultil etmesini bi· 
len hir adım - Zenginlere ytnat• 
mHına bilen bir adam . 

Hulus - 1 - Yaranma, 2 -
[ Bak : Samimiyet 1 

Örnek : Ona anı hulus et· 
mek istemedi - Ooa yar1oma göe
termek istemedl . 

Hulfıskir lık - Y aranmalık 

Örnek : Huliekirhktan hiç 
de hoılanmaz - Y aranmıhktın hiç 
de hoılaomaz . 

Humma - Sıtma, aöbet, ateı 
- (Fr) Fievre 

Hunnak - Boiaı 
Hunin - Kanlı 

Örnek : Hiinin bir cidal -
Kınlı hir kavga 

Hunriz - Kand6kUcll 

Örnek : . . . . hunriz bir a• 
damdı - . • . • kandökücü bir a· 
damdı. 

Hurafe - Sanıka, uraaa 

Örnek : Türk çocogu hurafe· 
ye kulak 11mu - Türk çocu&u 11· 

nıkaya ( urııayı ) kulak asmaz. 

Hurde - Kırı•tı, kflçürelc, 
ufak, afar•k 

Örnek : Hurde demir parça• 
Jarı - Kırınu demir parçalan . 

En hurde mana fırk.lannı bi· 
le sezdi - En ufık anlam ayırtım· 
lannı bile sezdi • 

Hurdehlt etmek - Kınp 
dakmek 

Örnek : Otomobil bir araba· 
ya çarparak her tarafını burdebıı 
etti - Otomobil bir arabaya çırpı· 
rık her yanını kanp döktü . 

Hurdevat - Kırık dökük , 
öteberi 

Örnek : Sokaktı hurdevat ıa· 
tın bir adam gördü - Sokaktı kı· 
rık dökük ( öteberi ) satan bir a· 
dam gördü . 

Huruç - Çıkma, çıkıt 

Örnek : Kaleden huruç za ' 
maoı gelmiıti - Kaleden çıkma 
( çıkıt ) zamanı gelmiıti . 

Huruc etmek - Çıkmık 

Hur6ıin - Coıın, çailıyan 

Örnek : Kızdığı umau buru· 
pn bir sele benzerdi - Kızdığı 
uman cowan ( çathyan ) hir sele 
benzerdi . 

içinde yaııyor - Halk burada gü
venlik içinde yıııyor . 

Huzur [Huzur ve ıükua aa· 
lamına ) - Bayıalhk 

Örnek : Kafaeıyle çohıao 
kimseler için huzur ve sükun eo 
lazım bir ıeydir - Kafasıyle çalışan 
kimseler için baysallık en lüzumlu 
bir ıeydir . 

Huzur [ 6 luılb arılamıoa ] -
İç rahıttlığı 

Örnek : Bir iti muva{fakiye
te erdirmek kadar insana huzozu 
kalb veren bir ıey yoktur - Bir iti 
baıarmak kadar insana iç rahatı 

veren bir ıey yoktur . 

Hüb(ib - Esin, Esinti 

H&ba':> etmek - Eımek 

Örnek : Rüzgir hübiib eder, 
kum savrulur - Yel eter, kum uv· 
rulur . 

BU<.um - Hücum [ T. Kö.] 
Huıran- 1 - Zarar, 2 · [Bak: Böda - Uzyön - (Fr.) lnı. 

Mabrumi1et ] piratioa qui pouıae danı la voie 
Huı(if - Aytutulma du 11lut 

Huıuı [ Bıb anlamına ] - lı, Hükllmdar - HDkUmder l T. 
yol, konu, eorum, tekil, y&a, ba • K6. ] 
kam, için, yaerine Örnek : İngiltere hükümdar· 

H6t - Akıl lanndın - İngiltere hilkümderle· 
rinden . 

Hoı6 [Bak : Tevazu, •rıı ib· 
dram) Hük6met -· HUk&met [ T. 

Hu11ar - Ayık Ka. ] 
Huıar - Kat, kıt Hüma - Oma 

Örnek : Huzuruousda bulun· Hüner - Biner [ T. Ka.] 
makla ıerefyabım - Katınızda ( in· Hür - Giir, 6zgen, azg&r 
tınızda ) bulunmakla oourlanmakta· HOriyPt - Hüriyet, 6zgenlik, 
yım ( onurlanıyorum ) • özgürlük 

Hazar - Bulunma Örnek : Hürriyetimizi hiç bir 
Hurdehiı olmak - Parampar· Örnek : Sizin aramızda hu· ıeye değiımeyiz - Özgenliğimizi 

ça olmık, kmhp dökülmek zurunuzu faydalı görüyoruz _ Si· hiç bir ıeye değitmeyiz . 
Örnek : Pençereden düıerek zin ıramızda bulunmanızı fıydah Hllrriyetperver - Özgene], 

kafa taıı burdehaı oldu - Pence· görüyoruz · azgürel 
r~df'n düterek kafıta11 paramparça Huzur - [Huzur ve aaayiı Hllımet _Saygı 
oldu · anlamına ] - Güvenlik 

J:4ya yolda hurdehaı olmaı- Örnek : BilrteetJMimi taktlim 
Efyı yolda kınp dökülmilı • Örnek : Halk burada huzur ederim - Saygılarımı ıunanm • 

---------------~--------------------------

Cuma günü : saat 2,30 da Parmak izi 2 inci kısım Gönüller birleıiqce. 
5422 
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Seyhan Parkta 
lzmir Şen Musiki cemiyetinden bestekar udi CEMAL idaresinde. Sahi .. 

binin Sesi baş muganniyelerinde Ankara, lzmir ve lstanbul sahnelt?rinde alkış
lar toplayan Bayan Küçük F AHRlYE, NEFiSE, HÜSNiYE NECLA, BELKIS 
ile kemani ŞÜKRÜ, kanuni KAMiL, cünbüşi bestekar ALI nin iştirakile muaz
zam fevkalade saz heyeti SEYHAN PARKTA icrayı ahenk edeceklerdir. Bu 
heyet pek yakan bir zamanda muhterem ADANA halkına güzel ~eler Pli 
tacaklardır. El ilanlarını sabırsızlıkla bekleyiniz. 5424 J-4 

Askerlik tubasinden: 1, ......... 1_ 1 nrn• \Et' 
330 ve hunlarla muameleye ta · 1 bu gece nlbet\ll 

bi muhtelif doğumlu olup da sı - ,~ E 
nıfları ayrılmadığandan ötürü sevk czane 
edilememit kısa hizmetlilerin sa- 1 Kalekapı c~varınd~ 
mnarı hazırlık kıtalarmda ayrıla- M Rlf t .d. 

k _. , hl' 
1 

. . ı • e eza nesı ı r 
cağmdan as eu ,e ıyetname arının 
d~recelerine göre sevkleri M. M. -rn•-•1

•
111

••
1
••• ---•-mııililılllım 

V. nin buyruğu üzerine askerlik lolup da sınıflarmm ayrılm~ffl>I 
dairesioden bildirilmiştir. Mayısta beklemekte olan yerli ve ya~'""'' 
lı•zırhk kıtulprında bulunmalara kimler varsa sevkleri cihetine. 41i-
gerek olan VS ehliyetnamesi ol- dilmek Üzere hemen §Ubeye IPÜ,rl-

mayan kısa hizmetl'ilerdeo mevcut caat eylemeleri il4o olunur. 
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Adana Borsası Muam~leleri 
PAMUk ve ku2A 

1 Devlet demiryolları Adana işletme müfettişliğinden: Adana cez• 
kanh{lından : 

-Kilo iyaıı -1 
el st 1 En çol. 

Satılan l\f ıkdar 
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YAPA~I 

HUBUBAT 
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Kambiyo ve Para 
lı Lak ... udao alanmıt•"· 

~cıor•t kadim lcomİ•yonundan : 
d•n• 11 .. nt • MDlık tYİDİa 1--6-935 geioUn•len 1936 1ıh rnayıauıın 

10111nt kf dır bır yal için g reklı ol~111 ciı·s v,, mikt. ra •t•ğıdt yazıla 43 
k•lem tr•ak vnaircaia 935 yıla mayıaaaın ot.asuncu p "tem be gönti 

al J 1 M 'RAY"' kadim ko •İayo .unclan ihaleei yapılın11k üsera açık 
• '1 lsoo11lmupar. Alan •k İ•l.y~olerin bu vakıU ı tutak akçalarilo 

reber •ıllyı\ kıd•• koa•İ•Jotu a g• lml'l •ri.5416 15-19-24-28 
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125 
" 

253 )j 
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500 • 
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Cınsi 

Çam odunu 
K< k kömüru 
Yumurta 
lııek yoğurdu 

inek solo 
koyun eti 

T .... b· ı"'IYA 
Kkmek 

Hde yeğ 
çey 

ı· ytın yağı 

Puinc 
kuru solan 

tuz 
kttame şekt>r 

Salça 
kal,,ık 

bz~ f&1ulyı 

palatP8 
piri11ç unn 
kuru üıtım 

un 
fdtıriye 

kl'fenlık beı 
mPZar tahtHI 

kömtir 
ıebun 

çem•tlf aoıla•ı 
çiwi\ boya 

g ... 
nohut. 

lllt>rcİm• k 
kora bamya 
t.aze bamya 
kuru raaulya 

domat"• 
pıtl can 

makarna 
"'ıe Lörhice 

pıraaa 

lahaa 
İ•pa .. k 

taze baki, 
& .. mil ola 
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15 ~lııyıs 935 gunuodeo itıbaren bilumum siıral, yolcu ve o.uhtelit kalaıl ırla Oıomotris s··ferlerinin 
giJiş ve gelış zam~nları J .. ğişecektir . 

Daha fezlıı tafıtilat için ishsyonl'lrJıı asılan ilAnlııra bakılarak öğrdn ıhıee·ni sayan halktan dileriz. 
Toros surot inleri rı flaydarpışıı-FtSvzipaşa-Haydarpaşa-Aokara-Boğozköprü yolu üzerir.den haf

tııJa ikı d Lıfe işler. Hoyılorpaşaıian pnzer ve pt>r~Pmb.-, günleri 8a 8 ı 9,40 Jıt ka'ku vıı ertesi gün soot 13,48 ' 
de AJonaya; saat 17,22 de tle l'evıipaşaya varır Fevzipoş'l <lan paz1r ve corş ıunba giinlni saat l 1,00 da 
V" AJanoclan saat 14,30 Ja kalkar; eı lesi gun llaydnqwşaya saaı 19,40 ılıt varırlar. 

Yalnız 15 \1ayıs 935 giınü Fl·Vzipıışad"n knlk cuk Toros siiraı katarı b:r Jcfıya mııhsus olmak üzere 
ist snnnn 16 Mayıs 915 perırmbtt güoti Ankara tız rinde ı sef··r edecektir. 

Ank:ıre-Adana-AnkRrll muhı .. Jit katarları Ankarad ın cumart ... si, pazar, wıli, çorşaoıba ve perşembe 
grlrı lf ri saat 9,30 dıı kalkar; ntesi guniı eoat 9,38 de A,lanaya varırlar . Adan•dan cuma , cumart.eai , pa· 
z . rtı>ı.İ, l!lalı vA per~embq günleri ıııat 18,05 ele kalker rrt• si günü saat 19, 15 de;, Anlraroya varırlar. 

Hay•larp1şH fı;IAziz-11 •y•larp oa yo'cu katarl.ırı h'lr gun işlerler. Hıydarp11adan saat 10,40 tla kalkar 
Ad •naya 21 ,09 ı l ı gelip 2 l ,O~ ıl 1 hRrekelle l~ldz· z., s:ı11t 19 2.J <le vararlar. EIAzizden sut 9,27 de kalkor; 
Adanaya Hal 5 .50 ıfe gtılip 7, l C) 1le kalknr ve lf •,yıhrpa~aya saat 18,25 de varırlar . 

lloydorpaşadan <·umaıteRi ve ll• rşembe günl ri kı ikan ve AJanatian pezar, cuma günleri geçen Hlbiz 
katarı ilfl; R'hİ7.ıfen eolı, pozor gıinl • ri kalkaıı ,.e A<lanadan çttr1Jnoı ba, pazartrsi günlt>ri geten H ydorpaşe 
katarında }'"ta~lı ve ye •oe klı vtıgonlıtr varJ.r 5415 2-2 

Mersin ve AJunatl .ın hPr cumnrtui ve çarşamba günleri; Fevzipaııa ıJan h.,r cumartı> eİ ve aılı günlni kal 
kan yolcu katarlarıoda Merdin yolcularına at tloğru vagonlar bulunur. 

Jf\11yonl1r 530 

Mersin K. 
v. 

Tauu-t K. 
v. 

Yenice K. 
V. 

Adanagar K. 6,30 
v. 7,40 

Ceyha'l K. 7,45 
v. 8,29 

T. Kal6 K. 8,32 
Mama re V. 9,02 

İatuyonlar sıs 507 
Memure K. " 

2,23 
T. Kale V. ,. 3,00 

K. 3.20 
Cı.1ha11 v. ., 4,08 

K. 4,27 
Adıdı v. .. 5,50 

K. 6,02 6,50 
Yenice v. 6,45 7.34 

K. 6,49 7,55 
Tırsuı v. 7,18 8,22 
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1- Adana ceza •:n:; 
nan mahkdm ve me'k 

d ood•• kırma huğ ay on ik\ilt 
bir senelik ekmek 18 

bin) kilodur. ...aiılıj 
2 _ Bu işe ait Y~ 

1 olar•• 
ıartname parası •1 direktorluğondon vefl 

3 _ lıbu ekıilt1D8 1 

tarihinden itibaren a9 

müddetle ve kapılı 
mQnakasaya çıkanl~ 
5-935 perıembe gao ~ 

· ··ddt'i uO-. Cumhurıyet mu ecek 
kamında teıekkül ed wa••.'!'} 

taı af andan ihale edil'°' .. .-ıı~ 
4 _ Şartnamedeki. ati 

resinde 825 lira tellliO 
kule alınacaktır. lilt' 

5 - Kapalı ıa~f 111~ 
cak eksiltme tekbf rn 
5 - 935 perıembe gl:"1 
kadar Cumhuriyet ID • 
liği makamına veril•il 

15-19-23-27 

Klr11hk 

C. H. P. Seyhan vilayet baıkan
/ığından : Adan pamuk mUatahalllerl 

C. il. Partiıine ait Po!tunu civarın laki Ye •ı i Yıld ız gazinosu ve ue
tündeki bina va b"ft ğin lt.'ki Yeni eczane ve ti ger JükkAnlar 11çık artır · 
ma ıuretil~ kiraya •erilecek'ir. Tulip olanların 15-~t"y a-935 çar. 
f&mba günü .aAt ( 16) dil CumhuriytA llalk Fırkaa na gelmt:l .. ri ilAn 
olunur. 5394 8-10- 15 

Belediye ilanları 

Temizlik itl.,ri amelesi ve hademeler için 
yezhk elbise yapt1rllacak 

Temizlik işleri amel,si ıle J .. ire hademeler• için 109- ..O takım 
örnPflİ dairede me,cııt. yerli malı ketenden y11lık elbieı, yıptırılmHı 
ıçık olarak eksiltmeye konulrnuıtur. 

Kı ten ve dikme maeartrı istekliye eit(ir. 
EkeillmA may sın yirmi a'tıncı puar ghnü Oğled~n sonra ıaat on 

be1Jte BeledİJ4t dıireıiude toplanfln bt·lediye daimi onciımeniode y11pı
lıcakt.ır . 

lst.ı klılerin şartname V•t keten ornPA'ini görmek üıere h· r g1ın Yazı 
itleri kalemine ve elı:ailtme günö Je Belediye daimi encümenine yüıd, 
7 ,5 niıbet.inde teminat parel-ıriltt birhkte gelmeleri ılAn olunur.5407 

12-17-21-24 

ltfaly• Neferleri için yazhk elbise yaptırılacak 
ltfaıye Amir ve efradı için yı rli 1 et.enden olmak ÜZPre yirmi b· f ıa 

kım yııhk elbiae kçık ekıiltme ıure\tle yaptmlacıktır . 
Kttten Y8 dikme istekliye aittir. Kf!ten nümuneıi daif4'de mevcuttur. 
Bkailtme nıı yııan 26 ıocı paaer günü öğied~n ıoora Mat on ~t\e 

Btle liye encüa.eninde yapılecaU r. 
k• l tSD örneğini ve prtnem mai gor•tk iı& 1enlerio her gOn Y: zı 

ılerl kalemine •e iattldil rin de ihale g6n Jisde ( 7,5) nisbetiode 
teaiaıt paralarıltt O.ledi1e tncflmenine ıelmeleri illa olunor.5406 

·~•7 - 21-24 

1 

lifinden : 93f: 
Kooperatifimizin Senelık beydi umumiyr si 6 Hasfrın 

adiyen İçtima edec .. ktir. M 
rbJntJ ~· 

Ortakların mezkôr gürıde 11at 15 de Aılnna ku 0 

olunur 

RUZNAMESi AŞAGIDA 

1 - ide re heyeti Ye mörakip raporlarınao okuı••: , 
2- lleaabatın tt'tkikile bılAnoonuo tHtiki •• beye 
3 - Yeni idare heyetinin intihabı 
4- Y .. ni mü rakiplerin intihabı b • e 
5- Veni heyeti idartJye verill'cek talimat ."e aelA ..:~ 
6- Heyeti idare HHmın hakkı huzurlarıle mtir 

müdi.ır. kAtip Ye o lacınan mo,.ılaraaıo tayini. 5420 

Siptilli civarında evkafa ait ta
mire muhtaç M ıdao ha111emı mtV 

cut k.-9ifnameeine g3re evkafça 
tamir ettirildıkteo Hora müat.ecire 
t• "'im r dilmek ve tea1im tarihinden 
itibaren ldra•ı iılemek üzere üç 
1tnelık kiraeı artarmıya konulmuı 

tor. Aıtırmaa mtiddeti 27-4-935 
den 18- 5 - 935 ta.rihine kadar
dır. 18-5-9.i5 comarteai günü 
qı\ 15 de evkaf dairesinde iha
lesi yıpılaoakıar. ratmak ist.,yen. 
leria nbf dairHİ• gelmeleri. 
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