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Yeni program 

1 
Carılt Oral 

C NiOde seylavı 
llıarı •Unburiyet Balk partisinin 14 
ltıaet~I~ ~ünkü toplantısmda parti 
la11111 Bhbi Recek Peker, genel top· 
'tf4ıraıra' sunulan yeni parti progra· 
belirt taslağını iyi anlatan ve 
8ir 

8 
en çok güzel bir söylev verdi. 

delil ••nen B§ırı süren bu izahında 
~L. . 8Ytaç partinin altı prensipini 
'-ttır~ ettirdikten sonra " zaman 
-i~n bizim partimize , hükumeti· 
~ ~ Çahtmalarımıza hafif görüşlü 

111aaoı f Plldı. B ar tara mdan isnatlar ya· 
hog.. Undan dört yıl önce yazılı 
4,1 •ınunız yoktu.Nizamname vardı. 
illa i;ren~iplerimiz kısaca orada ya
'°-ra 1: Bıı her şeyden önce yazı, 
~h 11 ~e~il; önce. iş, tıonra yazıyı 
~i et1ak. ,, dedi • Bir hakikatin 
~1 olan ve bugünkü rr.jimin en 
doe "aefını göııteren bu sözlerin 

'~~t~ou görmemek , takdir et· 
&tle b' ıloıem mümkün müdür? Bu 
~ ~r bakikattır ki gözlerimiz 
lltk6~~~e. dönse partinin ve parti 
lla ıoın ortayı koyduğu sayı 

dtt, ~r b'fe abidelerle karıı karşıya
... ~d.u karıılışma karşmnda in
~ 1 kendine ıu aor~uyu sor· 
o&d,k? leçeoıez:: Ne idik ve ne 

a, 'k •rada biraz it• geçmişi düşü
'-11tı.~ Yıkık ve bakımsız yurdu hafı· 
. -ıa 

' d Y•tııacak olursak o zaman 
lelit, F kıa gözlerine bile ioanmıyaaı 
,, ~ •t bunlar birer bakikauır. 
~ beli U~u.zuo yapıcılık gücünün 

bfıYflkbı.r ııeridir. Artık bilmem 
~ 1n1anın ve o büyük, asil 
~ Önderliğile ortaya konan bu 
""'- a,!1'~•eanmak imkanı var mıdır? 
~ kı Janhı düıünen ve hatalı 
~I~ lapan yurddaglarımız bu· 
t~k · Fakat buıün mütevazi 

11~ 11 
devlet adamımızın bat-

' tında çahtan parti hükiime-
~ i~1f1Da1101 tenkit etmek ... bi
"-ku •ıca hareket olmaz mı ? 
~~:dış asırda devlet idaresi 
ı.._: ~Q d •dır. biç de kolay degll
~ le rd uo bın bir türlü derdi, 

bıı b r •r. Devrim yapan bir ulus
)etille er iste&i Ye her derdi birden 
h)llit lttiroıek çok güç ola~ bir 

t~ek i'akaı bugün bu güçlükleri 
~- bG Y~pı~ao itler . ölçülemiyecek 
ttt'"'Odik ~~luur . Bu işler bilgili ve 

• ır çalışma ile başarılmış· 

~~ll'-u .... 
)~t ı°ğunçle söyliyebiliriz ki 
11ı....!~ Pro~ •nıoa çıkarıla o izerler 
~'llltrj11 .r•IDlı ve çok .söz veren 
• • lhı •t çerçevesini çok aşmış· 
~ ba)ın~erlerio Soysal , kültürel 
~ leli ırhk sahasında sayısız ör· 
L.?t1'1ad1:•rdır . Partinin buaün el 
ıııır hl l!jl .. d " 
~'<ille d' gf)z en geçirmedi~i hiç ,:lt . y ;r~j , yarası , işi kal wıt-
' bir h ~1 proğram bunun en 
'I r fikire geeidir . Gece yarılarına 
~ 1tıı.,,k Çarpışmalariyle \'e çok 
~~"-tlı hazırlanan ve kurultayca 
t~. nan y . 
1Jl'etı •btiy enı program yurdun 
-ı..._ il ber•~l~rı_uı kartılamaktadır • 
~ "''•-. tını • her derdini ve 
,~ olı 11 Cenlite eritmesi için 
' l>r°trı~!er teyi içine almıştır . 
i'aıi ·~•la 

8

8 devletci olan parti 
•-.d dır . 8 Y kından ve derinden 
tı, 1'r: '1u~ı P~otraoıda müstahıJil 

Vtçi , in eblık vardır . Fabrika-
ı-.. ' btıtu ' 111ur vardır . 
~ılıkh ~.uol~rın hakları aeığ· 

;,~ı.._~çlite bto~~~ıloıiıtir . 
~, 11tir , S .. Y? bir v~r ve d"l"r 
'lelebil 0zün kHası akla ve 
~-ı, d eeek her önemli şey bu 

,, ~r Ctı lfın~ı kalmamıştır . 
~~it Jı~~rıyet partiıinin ıımdi 
111...,._ tle 'fer~~. radikal devrimleri 
Ş._k l>ıru .111 değeri göz önünde 
~"'l 'ı. nıo bu yeni programla 
'*" ı· Y•paca~ ·· d' · .,..._a. 'Qad·d "ını eoz ver ığı 
. ... _, Ofıır~ en hakikat alanında 
.... ı. 

"'et~ 
!<ıı ıa_~açlar 
t, '-aıçı,,,8 (A.A) - Dünkü 

'f~•tı 3 i~dı Gençler birliği 
~· 'h, 

8 
fe kıradeniz gücünü, 

"''hl-. 11 

1 •rı karıı bir ile De 
ıtı11aı1ur. 

ADANA : GUNLÜK GAZETE 

Demiryollanmız Cumuriyetin utkusudur 

6760 kilometre uzunluğuna ulaşacak' Bu yıl sonunda 
demiryollarımız, 940 yılında 7311 kilometreyi bulacakhr. 

--~-------·-----------~ 
Yurdumuzda bayındırlık işlerimiz üzerine artık 
yabancı elile yapılacak bir şeyimiz kalmamıştır 

Dördüncü büyük kurultay yurd için önemli ve faydalı gürt1şmelerlnl yaparken 

Ankara: 18 ( A.A ) - C. H. 
Partisi Kurultayında dilekler ko
misyonunun Bayındırlık iıleri 
üzerindeki raporunun göriltülme· 
sinde Ali Çetin Keya ı6z alarak 

Bayındırlık işleri etrafında ko
misyonda kifi derecede izahat 
verdiğini fakat işlerin herkesi il 
gilediğioden dolayı KuruJtav he-

yeti umumiyesi karıısında bunları 
bir defa daha anlatmayı yeriode 
gördüğünü kaydetmiş ve demiştir 
ki : 

"Dört senelik fasıla esnasında 

Nafia bakanlığınm yaptığı işleri 

söylemekle beraber daha emeline 
tcdahiil eden bazı i~leri bir arada 
l'!öylemek mecburiyetindeyir. 

Şimendüfer yapmak ve işlet-
mek bayındırlık bakanlığının 

·Parti divanı 
Bazı iller başkanlığı 
için seçimler yaph 

lstanbal l'urtl Başkanltywa seçi 
len say/avımı::. Hilmi Uran 

Ankara : 18 ( AA ) -· C. H. 
Partisi genci başkanlık divanı 

bazı iller haıkanlığına aşagıda 
isimleri yazılı arkıdıaları seçmiş· 

[ Ankara özel bildiricimizin gönderdiği reıimlerdeo:J 

mühim ve esaslı vazifelerinden 
biridir. 

Şimendilferler yapmak siya 
1eti B. M. Mecliıini ikinci dev.re· 
sinde temamen tekarrür etmiı, 

Biiyük Başkanımızın esas ıiyaset
lerindcn birisidir. 

Bayındırlık Bakanlığına tevdi 
olunan vazifelerin diğer kısımları 
aynı derecede ehemmiyetli olmak

la beraber şimendifer işleri gerek 
memleketin vahdeti ve gerek ik
tisadi, içtimai ticari zaruretleri 
ve müdafaa11 noktainaıarından 

birinci derecede hız ve kıymet 
verilmeğe llyık olan bir esastır 

ve bunu takip etmekteyiz. 
920 senesinde memleketimiz

de mevcut hatlar şunlardı: 
Anadolu - Bığdat dcmiryolu, 

Yunanistan 
Kralhğa mı dönüyor 

Atina : 18 (A A) - hükô· 
metin Paris , Londra ve Roma 
Elçilerile Balkan Antantı hüku· 
metleri nezdindeki Elçilerine 
Yunaniıtanda Krallığın yeniden 
iadesi için istimzaçta bulunma
ğa memur ettiği söylenmekte
dir. 

Not : Yşptığımız tahkikata 
göre Ankarada bu babta hiç bir 
haber yoktur . 

------=:.....-----------------
tir. Bu vazifeler bugOa ilğilileıe 

· bildirilmiştir : 
Eski bayındırlık bakanı Sey 

han saylavı Hilmi Uran İstaebula, 
Çorum ıaylavı Ali Rıza Özeoç 

Çoruma, Denizli saylavı Dr. II!lm· 
di Berkman Denizliye, Zonguldak 

saylavı Ilıılil Karatavsu Kocaeli 
ye, Kütahya saylavı Dr. Lfttfi 
Kı dar Balıkesiıe, Samsun sayla-

vı Mehmet Ali Yörüker Samsu
na, Malatya saylavı General Os
man Kopt•gel Erzuruma, İzmir 
parti başkanı ve Yozgat saylavı 
Avni Doğan İzmir başkanlığı da 
üstünde kalmık Ozere Manisayı .• 

Mersin - Adana dahil 2046, İz. 
mir - Kasaba temidi demiryolu 
706, İzmir - Aydın hatta 611, 
Şark demiryolu 330, Sarıkamış 
hudut battı 124 kilometre geni§ 
hatla 41 kilometre, Bursa - Mu
danya 174 kilometre, Erzurum -
Sarıkamıı 126 kilometrelik iltica 
hatlara da ı>una ilave edilecek 
olursa hepsinin yekunu 4,082 ki
lometreden ibaret olduğu görü
lür. 

Şimdi mevcut yollar böyle ol 
duğu halde Cumhuriyet devrinde 
yapıaaları grafikler ve rakamlara 
dayanarak söyliyecf'ğim. Ne yol
lar yapıldı ve kıça mal oldu gö
receksiniz. 

Yeni hatlarımız 925 senesin· 

- Gerisi lldncl flrtilde -

ıŞampiyon Talat 
Turkiye baş bisikletçisi 

to rneye çıktl 

Ankara : 18 (A.A) - bata 
Anadolu turuna çıkan Ankara 
Güvenç spor kulübünden Türki· 
ye bisiklet şampiyonu Talat, bu 
gün Arifiyeden hareketle İzmite 
varmış ve orada İzmit bisikletçile
rilc temaslar yapmak üzere yolu 
na devam etmiyerek İzmitte kal· 
mıştır . 

Şiddetli yağmurlar yüzünde o 
ılk merhalesine varamıyauk 65 
kilometre kaybeden şampiyonu · 
muz yolculuğunun ikinci günü 
236 kılomctre katdmek surttile 
bu açıiı kapatmağa muvaffak ol· 
muştur . 

Talat yarın İzmitten İıtanbula 
barrkeı edecektir . 

Güvenç spor kulübü bisiklet 
çisi Nuriyi de İstanbul yarışlarına 
iştirak etmek üzere genel Kap· 
taolacı Kemal Celil ~ ile birlikte 
yarın yola çıkartacaktır . 

Ankara Gücünden Galip , Ni
yazi , Eyyup ve Kemil da İstan
btJl Çotalca koşusuna iştirak et· 
mek üzere yarın lstanbula hare· 
~ket:edeceklerdir • 

••• Atatürk 
91 yıönce bugün yaslı Ana· 

doluyıt bir çoban yıldızı gibi doğ· 
muştu. 
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ö.z T 0 R K Ç E 

Her gün beş söz 
-2-

1 - Mamur - Bayındır 

, 

a) Mamuriyet - Bayındırlık 
b) Nafia 
imar etmek -Bayındırmak 
Misaller : Ankara bayındır 
bir şehir olmuştur . 
Memleket bayındırlık yolun· 
dad1r . 
Bütün devlet yapı işleri Ba· 
yındırlık bakanlığına bağ

laom1ştır . 
Biz yurdumuzu bayındırmak· 
tan, gt"l •ştirmekten başka bir 
ıey düşünmüyoruz . 

2 - İnkişaf etmek - Gelişmek 
İokiıaf ettirmek - Geliştir 
mek 
İnkişaf - Gelişim, Gelişme 
Misal : Türkiyenin ekonomik 
geliıimi günden güoe artı
yor. 

3- Mılki - Sivil 
4 - Askeri - Süel (Milit•ire) 

Not : "Asker,, kelimesi "Sol· 
dar,. anlamına Türkçedir. 

5 - Cemiyet , Şirket - sosyete 
Misal : Türk cemiyeti- Türk 
sosyrtesi 
Şeker ~irketi - ş .. ker sos 
yetesi 
İçtimai - Soysal 
Not : 1 - Türk kökünden jl;e· 
len "Cemiyet,, şu anlamda kul 
laoılacaktır : 
Hililiabmer cemiyeti - Kı
zılay cemiyeti . Dil cemiyeti. 
Gazeteciler cemiyeti 

* * * Not : Gazetemize gönderile· 
cek yuılarda bu kelimelerin 
Oımanlıcaları knllaoılmamasıoı 
rica ederiz , 

Şarbayıklar 
Gordükleri ulus 

işlerinden dolayı par 
alacaklar --Son yillarda çıkan ~bazı 

nunlar şırbaylıklara ( Belediy 
re ) yeni yeni ödevler yükl~me 
idi . Bu yeni ödevleri görme 
için şarbayhklar bir takım y 
işyarlar ( l\lemurlar ) alını§ ve 
da büdcesine yük olmu~tu • 

Öğrendiğimize göre bu ye 
ödevlerden dolayı şarbayhkları 
işi olan ulustan biraz para alm 
lırın1 onayan yeni bir kanun t 
lalrı bazırlanmıı ve bunun §U c 
lerde Kamutaya gönderilmeıi 
rar laştuılmıştır . 

Kurultay üyele 
Kırıkkaleye giderek 

oradaki süel fabrlk 
ları gezdiler -

Ankara : 18 (A.A) - C. 
partisi bildiri~i : 

Büyiik Kurultayın delege-le 
hu sabah özel katarla Kmkkal 
giderek oradaki süel fabrikal 

gezmişlerdir . 
Üyf'lerle birlikte ıüel fab 

kalar ganel direktoru da sıit 
ve her fabrikayı ayrı ayrı grs 
rerek izahlar vermiştir . 

Üyeler yurd koruoma iti 
temel direklerinden : olan b& 
kurumun tükelliği kar111ınd• 
lelin buralara harcatmıı oldu 
emekleri ~takdir ederek aynim 
ve 18 de Ankaraya dönmüıler 

Kurultay üyeleri bu ak 
yeni sinemada partinin , Kur 
tayın açdı§ gönü •ldırdı;ı fi 
görmüılerdir . Delegeler yeri 

oe dönüyorlar • 

C. H. partisi nasıl doğdu ? 
Kara günlerin korkunç zorluklarını yen 
rek yenı devletimizi kuran bu ana ~uru 
bir sıra inkılaplarla ulusumuzu yükseltiy 

-12-

5 - Küçük sanatlar erbabıni 
ve esnafi müşküller ve zaaflardan 
kurtarmak ve onlara daha kuvvet
li , emniyetli bir vaziyete koymak 
ve onlara kredi müesıaeseleri ya· 

ratmak dDıündf ğ9milz esaslı nok -
talardandır • Küçük ve büyük sa
nıyi iptidai madde müstahsilleri· 

nin menfaatlerine de uygun hi 
mayeye nail olacaklardır . 

Milliyetçi Türk ameleler ve 
iıçilerinin bayat ve haklarını ve 
menfaatlerini göz önünde lUtaca 
ğız. Sa'y ile sermaye arasında 
ahenk tesisi ve bir iş kanunu ile 
ihtiyaca lcafı hükümlerin •e ıunt, 
fırkaoın mühim işleri arasında gö 
rlllür . 

Sanayi ve maadin bankasını 
hareketli bir sermaye ile trchiz 
etmek asli diişüncelerimizdeodir. 

6 - Memleketin inkişafında 
bütün ticaret faaliyetleri milhim· 
diri. Normal çalışan ve tekniğe 
istinat eden sermaye sahipleri 
teşvik ve himayeye layıktır . 

7 - Harici ticaretimizin tan
zimi başlıca işimizdir . Bu hueuıta 
ticaret erbabının faaliyetini ıeme· 
reli kılacağız • Milli mahsulat ve 
mamulatımızın revıçlarını teshil, 
şöhretlerini muhafaza ve ihraçla· 
nnı temin tedbirleri :ue yakın
dan a libdarolıcığız • 

Yazan : Ömer Kemal Ağar 

8 -Vataa1uın servet menbal 
olan 01manlan ve madenleri iti 
mek ve bu suretle ıstikbalim 
açmak ve aydınlatmak içio ya 
labilecek olan her teddire tev 
sül olunacaktır . 

Nafia işleri : 
C. H. Partisi ve onun tefle 

nafiaya verilf'n ve verilecek o 
ehemmiyetin tamamen yeri• 
olduğunu bir çok münaaebetle 
izah etmişlerdir . 

C. H. Partisi ve onun hllki 
ti , demiryollar1nı artumayı , 

du çelik ağlarla örmeği bir iş ed 
mişlerdir . Çünkü demiryolu 
ulusal müdafaa ve ulusal birlik 
uluıal ökoaomi v11atalarınd 
en mühimidir . Şoseler, köprü) 
limanlar hep faaliyet içio mey 
na getirilmiş olan varlıklardır 
Bnnlardın istenilen §ekilde fa 
dalanmak kabildir . 

Cumuriyet hükümeti kurul 
dan önce yurdumuzdaki de 
yollarını ecnebi ıirketler itle · 
di . Osmanlı imparatorluğu za 
mamnda yapılmıı olan demiry 
tarını ulusal bir hale koym•lr 
bunları devletleştirmek takip o 
nan amaçlardan oldu • 

1930 yllının 30 Ağuıtosua 
Baıvekil İsmet lnönO , Siv 
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Demiryollanmız Cumuriyefin utkusudur 
01LS 

Şehir Dayakları 
Matbuat kon9 ,, 

• #'. iD t5 
Türkiye Tan gazet:s:,ııkl• ~ 

de !?03, 926 da 351, 927 de 513, 
928 de 595, 929 da 783, 930 da 
1232, 931 de 1392. 932 de 1690, 
933 de 1955, 934 de 2012, 935 
de 2642 kilometreye baliğ ol
muştur. 

Bunlua verilen p•ralarıo ye· 
kunu 282 milyon liradır. 

Cumhuriyet devrinin deİnir
yollan için hazined~n sarfedilen 
paraaan yekunu budur. 

935 senesi nihayetine kadar 
demiryollar•nın alacağı vaziyet 
ıudur: 

- Blrlncl firllkten artan -

tan sonra alta mılyona yakın İngi· 
liz lirası olmak üzere bir kıymeti 
vardı . 

Bunun borçlarından ıarfınazar 
LUJt. lr üzere hattın inşa kıymeti 

olan 3,5 milyon lirA üzerinde mü
zakereleri devam ettirdik ve en 
nihıyet mürettebatı seneviye esz 
sı üzerinde yllzde yedi buçuk fa· 
izle ve 40 ıeaede ödenmek üze. 
re bir milyon 850 bin İogiliz lira-
11 bir kıymet üzerinde anlaıtak . 
Ve mukavdenameyi imzaladık • 

May" haııoda 6242 kilomt't 
reden ibartl olan )Ollarımıza 130 
kifometrelik Diyarıbekir kısmı, 
94 kilometrelik Eskipazar - Eski· l 
şehir, 112 kilometl'elik füvas -
Erzurum, 22 kilometrelik a 6) 9 4 
metrelik f. c\·ve: m~trelik f. 22 
kilometrelik Af)''>D - Kaıaköy, 
24 ki!ometrelik Burdur, 13 kilo 
metrelik BuzanönG - İsparta 
katılmak suretiyle 6760 kiloml't· 
reye varacaktır. 

( Alkıılar ) hu ılım 11tıma aid 
mukaveleyi yakında Kımutaya 
getirmek üzereyiz . 

OaJann da Mayısm 25 inde 
heyeti umumiyderin" taecik et· 
tirmele~i mah1a:duı· . 

Ş~ bald~ memlekette tcntbi 
L11tlatı h~men kaJaıawış gibidir . 
Şark demiryollıuı vardır . Mül 
kiyeti biıe Mittir . 

Cenupta bir kısım hat vardır 
ki onun da mülkiye:i bizdedir . 
İşletilmesi oolara aittir . Artık 
mesele esas itibarile halledilmiş 
demektir . 

940 seneainde Sivas - Erzu 
rum, Malatya - Filyoı - Zon
guldak kıaımlarınlD yıpılmasıyle 
varacağı mikdar da 7,311 kilo· 
metre olacaktır. 

Cumhuriyetin ilanında mem 
lekette yapılmı§ olarak bulunan 
4 küıur bin kilometrelik bat i&e 
tamamen denecek derecede dev 
let demiryolları ara11na girmiı ve 
satın alınmı§tır. (Sürekli alkıılar) 

İıtikliline ıahip olan bir ru~m 
leketin vaktile bir talcım ~iyNi 

tesirler alt1nda elde edilen. imti
yazlada yapılan bir takıru hatla· 
rıa itletilmesiae mDsamaha ~tme· 
sine imki.o ğörmllyorduk • Çün· 
kil bir taraftan tarifelerimizi mem 
leketia iktisadi , içtimai hayatı· 
aa ıare tanzim etmftk isterken 
dlter taraftan bu tarife tenzilatı· 
nı onlar üzerinde tatbika imkin 
görmüyorduk • 

Zira mukaveleler buna müsa 
it değildi , Meseli Kasaba - İz· 
mir hatta memleketin en nuf uslu 
ve mrmıur yerlerinden geçmek· 
tedir . 

Donlar bir türlü tenzilatlı ta· 
rifemizi az çok kabul erleı:ek tat 
bile etmeğe yaaaşmamışlardır , 
Aynı zamanda bunlarla son ya
pılmıı olan bir mukavele ile ken 
dilerinin yaptıkları hes•pJara gö· 
re mııraflarının zararlarını öde 
mek es11ı kabaı edilmiştir • 

Bu kumpanya ile satın almak 
mllzakeresine f giriştiğimiz sırada 
senede SOO biti küsur Jira zarar 
6demek mecburiyetinde kalayor. 
dqk • Yani bir kaç sene evvel 
baılamıı olan yeni mukavele ile 
ıeneden seneye ödenmeye ba§la 
••n zarar gittikçe artmış ve en 
IOn aeae bu zarar 500 bin liraya 
vardıiı içia hu hattı almağa ka· 
rar verdik ve bu memleketin esas 
batLtn arasıntı girdi ( Alkışlar ) 
Sona·a Aydın hıutırla biliyorıunuz 
memleketin en feyizli yerlerinden 
,eçcnektedir . 

Afyoa • Ant•1y• helhnı yap · 
maia mecbur olc!uğumuz 7.tm3n 
tabiatile bu hatt1n temas et:igi 
noktalaıda aracı:ı.zca ihtilaf hH:I 
oldu • Nibay~t götüştük b11ttı 
bize aau»ata muvafak•t ~ttiler . 
Bizdft alm.ık iıtedik ve bu hattı 
du aldık. 

8q aatın alma muamelesinin 
ea!lı ıeraitini de kı1aca arzede
yim. 

Bir defa ilk mukavelt! yüzün
den şirkete 6.50 bin İagiliz lirası 
bir borcumuz vardı · Soara har· 
bi umumide bat işgalımız al
tına alanmıotı . Bütün zaruı zi 
yaaı bir kaç ıene evvel. rü!et 
edilmiıti • Neticede 650 bın lıra· 
da dahil oldutu halde bir milyon 
küsur İngiliz Jinsı kadar bir borç 
en• temi• ma1rafıoı zam olunduk· 

• Şimdi hanları aldıktan ıobra 
bu hatları m~mleketin ihtiyacına 

·ve ökonomik vaziyetine bılkın 
meufAat ve dolay1sile refah.na 
doğru İ§let~bilmek suretile fay 
dah hlaıilk esasını hükumet pren· 
sip oJarak kabul e~miştir . 

BUhass:ı !:JP.~bakanımızın bana 
S1Jreti mabsusı.d~ emir lui böyle· 
djı . 

Bayıud.ırhk bakanlığına gelip 
İJe bıışlı.dıktan sonra bilhassa ta 
rif e meıe1esini islih ettik ve zan 

ntı!derim ki az çok halkımızı mem· 
nun edebilecık bir tekil verdik • 
(Alkışlar) 

İzmir . Kasaba hattını aldığı· 
mız vakıt bu hattın 933 eenesin· 
deki varidata 2,5 milyon idi . R11 

sene bu hattan 3,5 milyon lira gelir 

elde ettik.(Bravo sesleri) belki pra· 
tik bir mesele değilse de ftçte bir 
niıbetinde fazla olmuıtur . Cet· 

vclleri • istatistikleri vardır . Fa
kat va \ut dar olduğa için fazla 
rahatsız etmek istemiyorum . 

Aydın hattını elimize geçirdi 
ğimi:ı: vakıt bu hattı da derhal 
devlet demiryollarına ilhak ede· 
ceğiz. 

İzmir · Bandırma - Afyon kı· 
sımlarma devlet demiryollarana 
kullandığımız dört diogilli en iyi 
vagonlarımızdan kullanmağa ha§ 
lad•k. • 

.L;.:lıa bazı ufak tefek eksik· 
likleri de tama.mlamak azminde
yiz . Bir kısım arkada§larımızuı 
şurada b:ırada demiıyolları yapıl 

ma4'ı hakkında talepleri vardı . 
Onlara cevab verdim . Top ye· 
kun olmak üzere iyine ıöyliyece· 
ğim ki demiryollarımızı lıudud· 
larımıza vardırmak eeaa prenıi
pimizdir . 

Bunun üzerinde duruyoruz · 
Antalyaya tabii Burdurdao son
ra varacağız. Şimal batta gibi 
ikinci ehemmiyette tnsavvur etti 
ğimiz l,j.1 kısun hatlarda vardır . 

Bolu , Ç11nkırı, Amasya , Ka
rahisar tarltt gibi diğer bir kısım 
y~ılerimiı.ide dt"mİr) o'u ft"yıioden 
istifade rttirmek nmiadeyiz · (Al
kıılar) 

KöprOlere geçiyorum . Cuuı· 
huriyetin ilanına kadar memle· 
kette esaslı kirgir köprü 105 
idi . Cumhu,iyet deninde yaptı 

tımız köprüler 34 seneıine kadar 
55 935 HnHine lcada' da 14 
köprü yapılmıştır ki ce'Dıo yekun 
69 kirgir lcöprü ~diyor: , Buuunla 
veıuıdk ist .. t!iğimh: fıkir ıudur: 

Fazlıa bız göa~ermediğimiıe 
· xa~·men 69 ki.rgir köprü yıpıl

lfi)Ştır . (AJkıfJar) 
Am:!arc& 105 köprll yapılma· 

8ms muk~bn Cumhuriyet dev-

rinde 69 kirğir köprü yapılmı§ 
tar • Bir lıııım arkadaılırımız 
encümende ve burada yol meee
leai üzerinde durdular • 

Arkadaşlar ! 
Memleketi yalnız kurtarmış 

olmakla iflib., etmekliğimiz ve 
tarihimize şerefli bir hizmet yap 
mış olmakla iftihu ctmekliğimiz 
ve teribimiıe ıerrfli bir hizmet 
yapmrş olmaklığımız bu nesil için 
1'ifi değildir . Bu nesil için mem. 
leketi yeniden yapmak vıtzifeıi 
vatdır . Hunu en .küçüğümüzden 
en büyüğüne kadar kutsi bir va 
z fe olaıak bilmek ve ya):lmak 
mecLurİ)eliodeyiz . 

Bu devir acizlere ı:ay.iflere 
meıbamet etmiyen Lir devirdir . 
Onun için zamandan istifade 
ederek v~ hu hızımızda devam 
ederek memleketi bir ao evvel 
imar ·etmek m ecburiyetindeyiz . 
Bunu yapmadığımız vakit varın 
ki nesle karşı vazifemizi eksik 
yapmıı bir vaziyette kaJmış olu
ruz . 

1930 da bafia vekilliğınde iken 
arkadaşım Recep Peker tarafın
dan bir kanun teklif edilmişti . 
Buna göre yol p .. rasıoın yüzde 
50 sinin aafia vekalet!ne verilme 
ıi kıbul edilmişti. Toptan elde 
edilmiı olen bu para ile biraz 
önce memnuniyetle zikrettiğimiz 
köprüler yapılmııtar . Yani bun
lar o zamanın esiridir . Ele toplu 
bir para geçince muvaffakiyetl~ 
fazla iş yapmak imkanı baııl o-
lur . • 

O zamandan başlamak üzere 

Sahtakarlık davası 
Akarcalı Hasan ehlivukuf rapo

runa itiraz etti • 
İcra dairesindrki bir dosya· 

nın içerisine sahte bir zabıt koy 
mıktan suçlu ve mevkuf Akarcalı 
Hasanm duruşmasıoa dün ağır 
ceza mahkemesinıie devam olun-
muştur . Şahit olarak mahkemeye 
getirilen Akarcalı Hasanm lcar· 
deşi Abdi.isstlaın hiç bir suretle 
şahitlik etmiyectğini söyliyerek 
mahkemeden çıkmıştır. 

Diğer şahit dökmeci Namık 
ile fabrikator Ali ehlivukuf olarak 
fabrikaya gittiklerini ve fabrikada 
makine Vl'Saire kısımlara onsekiz 
bin lira kıymet takdir ettiklerini 
şöylemişlerdir . 

Akarcalı Hafız , şahitlerin bu 
ı:özlerine itiraz etti . 

Bundan sonra maliye icra me · 
moru Abmedio imzasının istiktap 
edilm~ıi hakkındıki ehlivukuf 
raporu okuodu . Bu rapor da im· 
zanıo Ahmedin imzasına uyma 
dığına bildiriyordu .. 
• Aktucah Hafız , ehlivukuf ra

poruna da itiraz etmiı ve ehli · 
vukuf tan ağır ceza haokitibi lb · 
sanın evvelce :istintakta tatbikat 
için eblavukuf tayin edildiği ve 
orada daha evvel bu zatın ihsası 

Daimt encümen 

rey eylemiş bulunması 'itibariyle 
istiktap için de ağır ceza mahke· 
mesince ehlivukuf tayin edilrneai · 
nin doğru olamıyacağıoı , çünkü 
istintakta verdikleri müşterek im· 
zah trtbikat raporuo·ia söylemiş 
olduğu sözlerini geri alamıyaca
ğındaa. gayet tabii bulundan son 
raporun mahiyetini söylemiş ve 
baştca bir ehlıvukuf tayini iste
miştir. 

Akarcalı; ikinci ehlivukaf ga· 
zetemiz idare müdürü Coşkun 
Güvenin de eblivukuftuğuna iti· 
raz etmiş ve aralarında on sene 
denberi devam edip gelmekte 
olan bir iğbirar mevcut olduğunu 
söylemiş ve bunun da ehlivukuf
luğunu kabul edemiytceğini söy· 
lemiştir . 

Mahkemece suçlunun isteği 
üzerine hukuk mahkeme baı ka 
tibi Osmaa , avukat Halil Naci ve 
Ticaret Odaai veznedarı Hıyriden 
mürelıhp bir ehJivukuf tayin rdi
lerek maliye icra memuru Abme 
din resmi evrak .üzrriadelci imza. 
aı üzerinde iıtiktap yapılarak bir 
rapor verilmesi onanmış ve du · 
rufma 27 May11 935 tarıbine bı 
rakılmıotır . 

Fincanlarını çalmış 

5-935 sayısında b J>lf' 
makale var. jpİP 

Matbuat kongr:~ e ,orof 
mevzuu M olabilir ıy o11 dUe 

t kanunu 
başlıca matbua "' 
lıyor . indeP ,as te' 

Matbuat özgenl ı~ ·ıı'tik fi . ın ı 
lınca bir gazet~cın .. ? . 
memesi miimkiın rnu '""ioill 

8ıe•- · 
Belki yüz kader g iındık1 

k rede ş ~fi 
Jaoocağı bu ong bira• dt~ ğl 
buat kanununda . duyul•c' 
yapılmuk gerekliğ• ıor' 
kuş•rn!anılomaz . kod111 11 ~ 

Matbuat kanunu ber t81 
ondan yana ona karŞl~k ,Jıo' ı,r ı 

. .. gen 1 ı o• lendi ve yıne oz yo o 
k sığtttr• ııo 

yurdun yükse 8 sı uyg d• 
raz tah 1.l ıdat y~pılıP;eıeciler. ~8' 
ründü. Bunu hız ga . keod1 

·• b tduk k• d•0 
kadar tabıı u atırıD 
dimizi - kanun yas ... suoıı 

d't ettı•· oı 
artırak - talı 1 ~ .. le ( 111 

bile , kendi gönlu~üZöıgeıılı~~ 
irade ile ve ) gene un• 1•p&l -
Yurdun :ısı"'lığ'• uğr ı.0000 

r; de u Sir 
Bunu yaparken blli1"'' -

vakkat olduğunu b'r b•J)ç~ 
huriyet idaresinde 

1 öfgeol 
lekette ülkü oıatbu•~0 0 o• ~ 
V . d·k' kongren• trt•e e şım ı ı faP e-
bir adım olaca~ını 

11 
_..j~ 

111ar • rr· birlikte biz de u ı joOg 
Kaldı ki matbua cıab• 

d.. .. .. konuşacağı 
uşunup 

şeyler de vardır: aekH· ff 
J - Matbuatın ~ .~ ç• . 

okut"' el•11 
2 _ Gazete . ga•"' d• 
İstanbul ve lzıPlf bil d•r , 

· e fP kaç ay evvel yıo 
8 

1ıer ••
1 l dı ., 8 1 

mtşgul oloıu~ 8~ b' ;oe ble 
.k. . bır ır gibi bu ı ı ışı ff 

yapılmıı olaa ilci büyük yolumuz· • .. _ _ 
d d B 1 d b • iıi Trab Daımı encumen dua öğleden Niğd~li Tevfik oğlu Durmuş 

adında birisi Ahu pııa oğlu Ha
ca Arıfia kapısı açık bulunan 
tatlıcı dükkinın• gireıek bir çay· 
danhlr. d6rt finc•n tabağı çal
dıtından yak•lınmıı ve tahkikata 
bıtlanmı§tar • 

muşlardı • ı ıutaO ,,;'of' 
Yirmi otuz say .a dalı• oc 

değıl, ga•e a var 1r . un ar •n ır · .. VaJ' T f'k H .. di B l' 
zon- Erzurum- Kar•köıe yolu- • oace 1 ev 1 a ayıa ın ğıdı paraksına lstanbol ~ 

dur ki uzunloiu 500 küıür kilo- ı bqkanlığıada .. t~plan~ıı ~e enc~-
lometredir • Ve milhim bir traa- meae gelen kaııtlar üzerıade ıo· 
ait yoludur . İran ile olan bütün rÜ§erek .kararlar vermİ§tir. 

tılan - oca ff1•1"r ' ı 
okuyucuyu doy:r;k• _,. j 
ramıyor, yehuı a okd111cO' 
"b' ··z binlerce .. ,·l) d 

gı 1 yu . te C ıe• 
mıyorsa tekoık Jtiit· .,/ 

L 'kl'k var deaıe ..ıli~ .J 
münakıdeler bu yoldan yapU- Tulumbasını çalmışlar 
maktadır . Bu yola üç milyon li· 
ra ıarf edilmiı ve ıimdiye kadar 
bir kısmı y•pılmııtır "e diğer 
kı•ımlarının da yapılmaaıaa devam 
edilmektir • 

Yine bu ele ıeçen toplu pa· 
radan iıtif•de ederek yenice bi· 
tirdiğimiz Çanakkale - Balıke· 
sir yolu yapdmııtır. Bunun ildi
sat ve mOdafaa nokta11nda ne 
kadar ehemmiyetli bir yol olaca
ğmı heyeti umumiyeniz takdir 
eder. 

Yııae bu paradan istifade e-
deı ek Ankaranan asfalt yolları 
yapılmııhr . Bu bizim için bir 
r.mri vttkidir • Emri zaruridir • 
ÇüokO burası merkezi bük6md 
olunca doıta düımana kar§ı bu 
rayı yük11eltmek biran evve\ imar 
elm~k yeni dtvletin şerdi iktiza. 
smdandır . (Alluşlar) 

Nafia bakanlığının üzerindeki 
milbim itlerden birisi de su işler· 
dir. Bıliyorsunuz kı hu işler mem· 
)< keıimizde öted<'nberi ihmal 
edilmiı bir vaziyettedir . Halbu
ki lopraklurımızın ftyziuden is
tifade ult'bilmek için hehr.mbal 
ıu meselesini halletmek lazım
dır . 

Su meselesini de hıHetmek 
Jemek memlekette göl, dne, ha· 
taklık suy~ ait uer ne varsa bun 
ların haritasını yapmak; yenı bir 
suyun hayatı nedir ; yazın, kı
şın n., kadar su toplanıyor , na 
sıl tebıbhür ediyor , nasıl ve ne
releri sulayabilir , ne türlü kulla· 
nılarak istifede tdilebilır? bunu 
tetkik etmek [lazı mdır • 

Bu ayrıca ve tamamen bir fen 
İ§İdir . Bunuo için de nafia veka· 
!eti yeni yaptığı teıkilatta ıu it
lerine de uaılı ehemmiyet ver
miştir . Memleketi muhtelif mıo
takalara ayırarak tıpkı nafianın 
mühendislerinde olduğu gibi su 
ioleri için de muhtelif memurlar 

-Gerisi dördüncü {lrtıkde·-

Maliye memnrlartndan Hay
daran evine divan yarmak sure
tiyle kim olduiu belli olmıyan 
bir adam girmi§ n bir tulumba
ımı çalarak kaçmııtır. Tahkik.at 
yapılmaktadır. 

Osmaniye bağlarında 
hastahk yok 

Osm•niyenin Kaypak nahiyesi 
bağlarında haıtalık bulunduğu 
haber ver~meai üzerine merkez 
ziraat memuru Talatın oraya 
iiltiğioi yazmıotık. Şehrimize dö
nen ziraat memuru Talat orada 
yaptığı tetkikatta kütüklerde hiç 
bir hastalık olm•dığıoı söylemiş 
tir . 

Rezalet çıkarmış 

YUzUnü gözUnU 
patlatmış 

Mermerli maballuinde otu 
ran Şükrü adında birisi ayni ma
ballfde oturan Mehmet kızı Kad
riyeyi alnından ve ıol kaıının ü 
rinden bir hafta sonra tekrar mu• 
ayeo•sine lüzum görülecek dere· 
cede yaraladığından hakkında 
kanuni takibata baılaomııtar . 

idman yurdu başkan
hğından : 

eası ı azttiBO-, " 
O da başlıca ~ toaeoaif 

n ısbsıl e 
çoğumuzu ryor· o 
sandan ileri ge ı kirtıkl•• ı, 

O kadar f ~ı dfeıe · 
k bo •- ,,, 

emekle çı sn 8,nd• ıı" 
başka amitler ıraıoio bff 'ti' 

· · mraıel .ıet verımı ver ktir • P 

ti bu olsa gere y111•Jıd•' 
min dediklerin• u 1•' : 

- Kariin .ıakaıoı>• difİfo, ,._,ı 
1 6roekl•ll I•~ "le 

ıu sözler e roe- ~ 
alaka bi~ yaod;:uııe~ i.t~ l~ 
lup biten• kay yıbllt ,) "'' 

d ksik ve ·.,r 
yandan a e ki• oı ~ 

ı . öıteraıe bo't lıı.... 
24-5-935 Cuma günü İdman nen erı g • rn•' ,) ~~ 

O dan ıoor • 1• ~ .. ~ 
yurdu idare heyeti bir kır eğl~n- 0 'ri or (Si i11~1 tit. , / ~ 
cesi yopmağa karar vermiştir. iş- nuua gı . Y ınüsbet ıf ,o .W ..JI 
tirAk etmek arzusunda bulunan vermek 18~ buna be.~ dofiıi'• 1 
yurtlu arkadaşların çarşamba günü nun ya••~ O eksikl? d~' f' l 
ak~amına. kadar idare heyeti:ıe gri~ olmeZ ·.zeteciJerı• J'-

Hasan oğlu Ahmed adındı bi- müracaatla hem programı öğren. doıı;:uya g eteleriode ·.cf f 
risioin rezalet çılcaracak derece· mAleri vo hem de isimlerini yar.dır. tıı~rın g:ı bir Jeti g••ıt 
de sarho~ olduğu görülmüş ve maları rica olunur. ~1iiracaat saat- kadar mu 8 'Is "' 
hakkında zabıt tutulmuştur . leri I 5 --20 ye kadar . ları 1va~ ·. yao) e~.,c' • 

B "' ) ( kancı ıe fı' 
ag Brl dondan IDUh&f 8Z8 İÇİDee düzeltmrk di~İ:;uy• 11tJe'~,_~ 

..... ~-..,,....~--~-~u~~&~~~ 

Avosturyada asma çubuklarını dondan keruınak için bu resimde, 
gördüğüPüz gibi üzerlerine mahruti ıekilde mahfazalar geçirilmektedir. 

111 ve 05 • .,,,,, ır. tam• ıeıııo of ı 
bilir • Raıt ~~e .,,,,- ~•'~ 
yetle oba . J~te ııtl 

• belJidır · .Jlf 
yscagı ·d .,.111 1 
nuound• tabdı uıtıl .'.ı ıi 

.. ko11
111 'it" ~·· dan ötO~U bif8Z 1 ,ıJ 

Ve eger ·teri• t 1 
ket• ,ıe ,-

ıe (O zam•" buoO f '" 
kuyucu Düfuıu kte old' 

d a>eıoe 
temin e e d;r. ııril' 
) ıntSİDdeJJ) adıOI 61 
ea Mecnleket dc"·yesi d.' d0 

lkın se"ı yeo• 
liyor. Ha .. k eliyor· bilİI 
ber.ıber ~u :sa yap~:ı,ı•'• 
göre yen•, \ongresı "' ~ •. i 

Matbua !"ruP' Jf. ,..., 
nürken yslııız ·ı rııe•' ~~:• 

· · değ• 1 "il' il"'. gazetclerını "z c;nü JJ,ı 
üetelerini de g~erinİll l_. 

. azete ~· Türkıye g ger• ~.-_ıj 
dan orılardıın çart>ıer 1" 
teoıin edecek /.fıllt 
umarız · 



tluyukları 
~ R;,, ~:iıılerinin tekrar 
~ . gelıp döndüklerini ve 
~ Orıyet gazetesinin ( ulusal 
ı.aq; Parçaları ) yarışına Jüri sı
~ 0~lak olduklarını Jstıınbul ga 
~~Dde okuduk. Burada iki di-
tl tar: 
~ ..._ 4dana da lstenbul ve lz
~rı •onra en kalabalık ve mü
,,tleri çok bir şehirdir. Acaba 

~- •rtiıtlerinin Adanaya da '.;larak gelmeıi ve Adanalı. 
~ onlardan istifade etmesi ._'lal 11 degıl mi? Bunun için bize 
~ .'•cıatlar oldu. Bir de rud . 
"-O.O:ifade edebilmek için ıjan
IJI Ghırd en bildirmesi ne kadar 

lııı. 2jt:~huriyet ( Uluoal müzik 
.~•r1tıoa elli yedi kişi girmiş 

S kazanmııtır. Jüri önünde 
~ tlerler halk tarafından al 

a_ iftar, 
~ Trler tonlardır : 

\i '- ~lllervatu1ar hocasından 
~illin ( efe ) ve ( yörük ) 

C. H. Partisi 
nasıl doğdu ? 
- Birinci flrtiklen artan -

ta demiryolunun açılma merasi
minde dedi ki : 

" Büyük MilletlMecliıinin Ga 
zinin ( Ata tilr kon ) riy .. eti altında 

toplanan illi bOkumeti , 1920 de 
dünyanın bütün ateşlı-ri başına 

yağarken , yarmki mevcudiyeti 
hazin bir şüphe altında ik~n , 
vatandaılar yalınayak n ıopa ile 

müıtevlilere kartı lcoymığa ç•h · 
ıırken , bütOn Mamureleri elin
den gitmiı iken ve hazinesinde 
bir tek lira yolcken iliu ettiti ilk 
P'oğrammda Ankaradan Yabıı· 
bana ıimendıfer temdit edeceğini 
söylüyordu . ,, 

O zaman , mlimkün olabildi
ii kadar tetbik edilen bu ıöyle
yıı gittikçe iokitaf g6ıterdi . 

1922 yılının 1 Martında Ata 
tlirk Türkiye Büyük~Mıllet Mec 
liıinde ıöyledi;i bir söylevd~ de
miryollarına da dokuodu ve de
di ki : 

" ... İktiıat hayatanıo faaliyet 
Ye ziodekiıi ancak mDnakale vası 
lalarının , yolla·ıo , şimendifer· 
lerin , limenlerın hali ve darece
ıiyle milto-.•iplir • 

- Sonu var -

Kaçakçılar 
vatan hainidir 
Ne mutlu lstanbula l 
Böyle üstatlara sık sık kavuşu

yor. Ona göre v11rimli çalışıp eser 
)erinden Anadoluya da l~ydası ol
musını dilt,riz. 

M. Bakıl 

tTftrk~11ı Yirtit 

._I _So_n~D_ay __ a_k_la __ r_ll Sinema mevsimine veda 

Asri sinemada İngiliz kabinesinde 
Yakında yeni değişik

likler olacak 

Berfin : 18 ( A . A) - Alman 
istihbarat burosuna Loadradın 
bildiriliyor : 

İngiliz gazeteleri yelunda la
hinede degişiklik olacatmı haber 
vermektedirler. " Dailmail ,, ga
zetesinin siyasal muhabirine göre 
Makdooald ile Bıldvin bu bu
ıusta görüştaüılerı~ de henOz ke 
sim kat'i bir karar verilmemiıtir. 
Con Saymenin yerine Edenin 
geçec.-ği 11nılmaktadır. 

Mıkdonaldın bış bakanlığı Bal
dvine bırakacağı, yoksa seçim 
mucadaleıine ulusal hükumetin 
ıeri olarak mı girrcrği henüz bel
li deyildir " Dıly Herald ,, gaze
ieaine gche kabinede genel bir 
drğiıikligin seçimden sonra dış 
bakanhğinda ise daha önce ola
cağını y.zıyor. 

Erzurumda yer 
şarsıntlsı oldu . 

Erzurum: 18 (A.A) - Bu sa 
bah saat 2 de oldukça kuvvetlı 

ve devamlı bir drprenme 0Jm1ış 
tur. 

Yaralama 
Hızır otlu Yusuf' ff'Ce sine· 

madao çıkıp Yeni istasyondaki 
evine gidrrktn öncrdrn kavga e 
dip döğdOğü ah§Çi Mostafamn 
iki arkad11şı tarafından taarruza 
uğramış ve bıçakla gökıünden Ve 
kolundan yaralanmı§tır . Müt.-ca 
vizlu ehrmmiyetJe aranmaktadır 

Pilsudskinin cesedi 

Kra~.oviya getirildi meJa· 
simle ğömülecek · 

•• o 11 -

Krıv : 18 cA.A) - Mareıal 
Pilıudskinin cenazesi bu sabah 

• ıaat 7 de buraya g .. tirilmiştir . 
Sen Pol kliseıinde Sen Leonar 
denilen bölmeye bırakılacaktır . 
Cenuıenin yanıl\da mareşahn aile 
si , bazı teklifıiz dostlar ve bir 
bölük asker vudır . Yollara~tlö· 
küfen ahali gecedenberi fırtına· 
nın altında bekleşmektedir . Ya
hıacı memleketlerden 300,000 
kişi ctnazede bulunmak iizere 
gelmiılerdir . Karakovi piıkopo

ıu prens Sapicba cenaze aynini 
kendiıi yapacakhr . 

Mareııl Pilıduski, kral üçlincü 
Jan Sobieakinin prens Ponyatovs
kinin ve uluHI kahraman Kos
cieıkinin yanlarına gömlilecek-
tir • 
I' lllHIHtılllRUUllllllllU 1111111111111!1111Mı••ıııı1111111M111111111ıııı~ 

20 Mayıs p·•zartesi günü akşamından itibar .. n 

Jan Anjelo ve Dolli Dovis 
tarafından temsil edilen mevsimin en hissi 

ve en hazin filmi 

..- Son ninni -.. 
ilave : Foks jurnal. 

bugün gündüz iki buçukta umuma 
tenzilatlı matine 

5450 

1 bu gece nöbetçi ' 
~ E Bu akşam 1 eza ne i 

ı ~0:~~n1~::'.:.::·i:;~;· 1 Alsaray sinemasında 
, _llfllllllffUIHilfflHllllftl ıııııunıu-mn aıı,ııumnımunı1111111 G a ri Kup e r-F re d r i k m a re h. Mi ry a m Hop kin s 
inhisarlar tütün fabrikası Müdürlü
lünden. tarafından t"msil 

' 
Fabrikamızın amelesine öğl,.leri 

Vf'filecı-k yem .. k tabhı mHvkıı mii 
nakasaya voz11d ı lmiş ve mayısııı 

Bir göallde iki Sevda 
21 inci Hlı günü saat 14 <le ıha 
lei katiyesi icra edilecı•ğinıten taıip 
olanların şeraıtı arılamHk tizHrtı 

fabrikttdaki komisyonu oıahsusuııa "'] 
mürar.aat eylenıeleri,5446 

19-20-21 

ilaveten • • paramunt jurnul 

tehiike adası 3 iincü kısım 
Gelecek pro6r•m : 

Osmanhcadan Türkçeye karşılıklar kılavuzu Kızıl Çarlce 
İcaz - TaHıtma 
İcazet - izin 
İcla - Stlrme 
lclil - Ulülama 
lctiı, ik' ed - Oturtma 
İcmal - Soma 

Örnek : Meselenin icmali ou 
ki ... - Sorumun soması ıu ki ... 

İcmal etmek - Somlamak 

Örnek : Meseleyi o kadar iğlik 
ettiniz ki timdi onu icmal etmek bile 
müşkül - sorumu o kadar karıştır· 
dınız ki şimdi onu somlamak bile güç .. 

Htiliı• - Özel 
Örnek : lşrn hulisa111 aranacak 

olursa - İşin özet aranacak olursa. 

Hülisa etmek - Ôzetmek 

Örnek : Şimdi müsadenizle 
meseleyi bir hülise edelim - Şimdi 
izninizle sorumu özetelim. 

icra (tüzel terim) - YDret 

Örnek : Verilen hükümlerin 
icrası için evini ıatııa çıkardılar -
Verilen hükümlerin yüreti için evini 
satııa çıkardılar. 

İcra etmek - YUrütmelc,IJap

mak 
Örnek : 1 - Bir kere hükm

edilf'n bir ıeyi behemehal icra etmek 
lizımd1r - Bir kere hükmedilen bir 
ıeyi ne olursa olsun yürütmek gerek· 
tir. 

2 - Emrinizi icra etmek bana 
hem vazife hemde ıerefdir - Em· 
riozi yapmak bana heme ödev hP-m 
de onurdur. 

İc•a ettirmek-Y aplırmak 
Öreek : Yalınız emreımek ki· 

fayet etmez, emirlerini icra ettirmek· 
de lazımdır - Yalnız emretmek 
yetmu, emirlerini vaptırqlak da ge· 
rektir. 

İcra ve infaz - Yürütllm 

Örnek: Hüküm icra ve infazı 
adaletin en mühim icabııından biri· 
dir - Hükmün yürütümü, tüzenin 
ne önemli gırelderinden biridir. 

icrayı aan'at etmelc, icrayı me
muriyet etmek - Elcıtmck 

Örnek : 1 Türkiyede icrıyı · 
san'at etmek için ecnebiler haklunda 
bazı evkal ve ınerasimin ifaııi lazım

dır - Türkiyede ekzemek için ya· 
duyrular bakkıoda bir takım §Pkille· 
rio ve törenlerin yerine getirilmesi 
gerektir. 

2 - Bir memur için icrayı 
memuriyet t rmek vazifedir - Bir 
iıyar için itini ekzemek bir borçtur. 

icra dairesi - Yürütge 

Müçt•mi - Topl1tnak 

Örnt.k : Müctemi bulunan hey· 
etin bu mesele hakkıoda bemı-o bir 
karar ver .!Ceğeni ümid ederim-Top· 
lanık bulunan kurulun bu sorum hak· 
kında hemen bir karar vereceğini u 
maTım. 

lçtinab - Kaçmma (Bak: Ha 
zer ) 
İçtinab dmek - Kaçınmak 

(Bak: Hueı) 

idam - Yotaıım 

Örnek : Elimdeki hükmü icra Örnek : Soo isyan hareketine 
dairteine götürerek icrasıoı taleb ede· piıva olaolardaıı birinin salbtn idamı· 
ceğim - Elimdeki hükmü yürürgı-ye na karar verildi - Son azı hareketine 
götürerek yürütülm«'senı istiy«'ct>ğinı. önayak olanlardan birinin oeılarak 

İctiser etm,.k - (Bak: cesarrt) 
lctibad - Ôzelgörü 

Örnek : Hukesin bir fikri o· 
labilir, fakat içıibad sahibi olmak bü· 
yük bir vukuf İSier - Her kesin bir 
dütünüşü ,olabilir. Ancak özelgörü 
1811 olmık büyük bir bilgi ister. 

lctibadi - Ôzel~C>rlik 
Örnek : İçtihadi meselerde ha· 

kimler kendileri kanun yapacak olsa
lar ne türlü bir büküm "\:oyacoklarsa 
ona göre karar verirler - Özelgörük 
sorumluda hükmen)er, kendileri ka
nun yapacak olıalr.r ne türlü bir hü· 
küm koyacaklarsa ona gört: karar 
verirler, 

İçtima - Toplanma, toplanh 
Örnek : Bu eene parlamf'nto

nun içtimaıoı vaktinden evvel yap
mağı faydalı bulmuşlar - Bu yıl Par· 
lamentonuo toplanmasıoınfvaktinden 
önce yapmağı faydah lıulmuşlar. 

İçtimı d~ek - Toplıınmsk 
Örnek : Büyük milltt meclisi 

1 Mart 1934 de içtima etıi - Kamu 
ıay 1 Mart 1934 de toplandı. 

içtimai- Soıyal (Bak:cemiyet) 

Örnek : İçtimai meeeler ilze
riod11 büyük biri tine ile hüküm ver· 
melidir - Soysal sorumlar üzerinde 
büyük bir özen He höküm vermelidir. 

yoğnııpnoa karar verildi. 

İdam etmek - Yoğalmak 
Örnek : Bir mücrimi idam et· 

mek, oe kadar acı olursa olsun içti· 
mai bir lizımeyi yerine getirmektir 
- Bir ıufluyu yoğalmak ne kadar 
acı olursa olsun soysal bir gerekliği 
yerine getirmektir. 

İdame etmek - Devam ettir
mek 

İdene - Borç vrrme 

Örnek : Zürraa idane içio es 
kiden yapılan mÜt'SS«'selerin yerini 
şimdi Ziraat Bankası işğal ediyor -
Çifçilere borç nrme için tskiden ya
pılan kurumların ynini şimdi Ziraat 
Bankası tutuyor . 

İdaıe - Tutum - (Fr.) Eco 
nomie 

Ürnek : 1 - lclarC'Iİ adam - Tu· 
tumlu adam- Un hunıme econome. 

2 - Bu itteki idarenizi çok 
bf'ğendiğimi soylıyeyim - Bu İftt>ki 
tutumunuzu çok b«'ğendiğimi @öyliyr
yim. 

İdare - Yöaetim, çevirim -

( Fr. ) Administration 

Örnek : 1 - Devlet idaresi -
Devlet Jt'netimi - Adminiatration 
de t'Etat. 

Marlen Ditrih 

Pttzartesi günü sıu·t 2 de Tt>hlıke adaeı hepsi birden 

Şimendiferin vüzüncü yılı 
Şimdi iı· 

liyen r jder 
gıhi loko · 
motifle re 
bakın, bir de 
şu ıeıimıl 

gördüğü" O' 
... aba ı Z ıı 

"' oyunc 
ğa . 

itte } 

hnfunın 
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yol alau lokomotif olmuftur. 
Almanyada ilk defa Nürnberg ile Fürt arasınd .. itf•yen yuka ,k. 

arabanın adına "Adler,, (K.arhl) demitler .. Bogü •kü •olcomot f 
demeh?. 



Flrtik 4 ( Ttlrk Shtl) 

Demiryollarımız 
Cumuriyetin utkusudur 

Vilayet daimt encüme- ı 1 Adana Borsası r.: .. den : B e 1 e d i y e il i n 1 a r ı 1 __ .:..::::.:.::..;~;=~;,n.,-___.:: 
Adana kent esenlik evine ge- ------------------·------- --'- 1---------~~.~;;.~;;._...;:..=..:=-ı--

- ikinci flrtikten arlan -

tayin edilmiı ve bunlar şimdilik 
12 mıotakada çalışmeğa ba§la
mıslardır • Bu 12 mantıka da 
bilinde bulunanlar çok iyi bilir 
ler . Çah§malanmızdan bir çok 
eaerler meydana gclmiıtir . 

KDçük Mendereste 100 bin 
belctarhk araziyi , Cellad gölü 
ıiddetle tahribat yapmaktadır. 
Bunun önüne geçmeğe çah§tyoruz. 

Nisanm son günlerinde hilfıH a:ne 
liyaehıılanmışhr • Samsun tan.

fıoda bir çok işler yapıhnııkt• ve 
y•p,lacaktır . Antalyada bh çok 
mühim işler beşarılmıştar. Taka 
timiz niebetinde idaruıin ve ma 
ballib y~rJımlarıyle daha faydalı 
itlP.r görtceğimize kaniiz . Hem 
de bu ıekilde yardımı yapanlar 
Lu faydalı itlerden istif ad eye is
lihkak kızanacaklardır . 

Burada.da bir baraj yapılmıı · 
tır . Bu sene bitecektir • Buna 
müm11il su işlerini yola koymağa 
azami gayretimizle çahımaktayız. 
Fıraat bulduğumuz zaman hazine· 
den fazla para alırsak memleketin: 
diier bütUn eksikliklerin de ko 
layca tamamlayacağız • 

Poıta telgraf ve telefon işleri
ne gelince bunlnra bu seneden 
itibaren ehemmiyet vererek gele· 
cek ıene bır takım iılere giriş · 

mek ü1.ere kanunlarıoı tertip et· 
tik ve tedbirler aldık . Gt'lecek 

ıene poıta , telgraf ve telefon işin
de mühim adımlar atmış bulu
aıcığız . 

Nafia bakanlıiının , üzerinde 
bilb&1sa uğraımak mecburiyetin 
de kaldığı mühim işlerden deme· 
je mecbur olduium ıirketler işi 
vardır. Bu şirketlerin tkseriıi 

vaktiyle Abdülmecit zamanından
beri manleaef bir taraflı olmak 

üzere kurulmuştu . Sonradan bun
lara bazı kanunlar la Türk sir'<eti 
aamı verilmiııe.de eıaı mahiyeti 
tabripkirdar . Halkın menfaati 
nokt11ından bunlara kartı bir şey 
yapılmamııtır . Vekalete geldiğim 
gDndenberi bu en çok bizi işgal 

eden mesele olmuştur. Yeni Tür· 
kiye dewletinia şerefli bıkimiye· 
ti bu iti_ de hallctme~e kafi gel 
mittir . ( alluılar ) . 

Takip ettiğimiz ıiyutt budur. 
iki taraflı bak ve menfaat .. yani 
sermayenin aleyhinde değiliz . 
Fakat ıyni zemanda halkın men -
faati de V!lrdır . Onlarla da ya 
vaş yavaı anlaımağa muvaffak 
olmaktayız . Nafia işlerini bu 
suretle takip ederken ehemmiyet 
verdiğimiz işlerden birisi de 
mekteplerdir . Yükıek mühendis 
mektebi , fen mektebi gibi bunla
mı bilh&1sa Cumu!ife! devrinde 

_J'el!;~I:;. !ilin -feyizli eserlerini 
16rmekteyim . F alcat uıfiının 
memlrketteki rolü iliberiyle me· 
mur yetittirecck bazı mekteple· 
rin de bunlara il~vesi laz•mdır . 
Bilhassa posta , telgraf telefon 
bilirsiniz ki doğrudan doğruya 
fea esaıını iıtinat eder . Onun 
İçia mühendis mektebinde poıtı, 
telgraf , teltfon memuru yeti§ · 
tirmek üzere bir ıube ıçtık . Ay 

ni um•n üniversite de elektro me · 
kaaik kısmını bize verdi . 

Bo kı•um için de bir iki ecne 
bi mübeadiı getireceğiz . Demek 
ki bundan ıonra memlekrtimiz 
de elektrikci ve maldntci yetiş -

tirmeğe de ehemmiyet vermiı olu 
yoruz • 

llivetea §UDU da arzedeyim ki 
soa zamanlarda memleketimizde 
bu kadar nafia faaliyetleri araun 
da artık ecnebi reliyfe yepılacak 

itimiz kalmımııtır . ( ıfü şlar ) . 
Bu iıler dotrudao doğrnya 

mBteıhhitleri , mtibtndfSJ;rr-:
mimarları her ıeyi sermayesi Türk 
olarak yapılmaktadır . ( alkı1l1r). 

rekli olan aşağıda ismi ve sayısı ı 
yazılı 1 1 kalem eşya şartnamesine I 
göre açık eksiltme usulile sotın 1 
alınacaktır . 

1 Eksiltme 935 senesi haziranının 
ikinci pazar günü snnt 11 de Vi- 1 
Itıyet kadim komisyonunda yopı
lncaktır. ismi geçen eşyaları ver· 

1

1 

mek isteyenlerin bu vokıtt1 tutak 
akçalarilc beraber VılAyet kadim 
komisyonuna golmolori . Ş.:ııtoa
meyi görmek isleyenlerin de Aılnna 
kont esenlik evine nıürncont c tmc-

apıma ı pamuk-- -=----
1-llaziron-931 tarihinden 31-mayıs-936 sonuna kadar kana- Piyasa parlağı ·· 43 ı__:4:.:4---ı 

roda kosııplar tnrofıodau kesilen boş,ayak,işkembe ciğer ve küpeden Piyasa temizi " 
iane I 

mürekkep snkutat ( kırıntımn ) takımları bir sene müddetle kanaradan iane 11 
nJınıp b ·lediycce gösterilecek yerde satılması, açık artırma ile müleah- ı-.;;,E .... k-ep_r;..;.ee------•·-----ı 
hidine verilecektır. Klevlaot 

Kanaradaki (kırıntı) sakatat satıhyor 
CİNSİ En az 

K. S. 

İlıal~ 30-5-935 perşcmhe günb saat J 5 de belediye dairesinde 
cncünıeni <laimi odasında ynpıloca~ tı.r. 

Ltoklılcr şnrtnaınflyi görmek üzere her zaman hesap işlerine gel· 
molcri ildn olunur. 5429 16 20- 24-28 Ç 1G1 T 

Ekspres 
leri. 5438 J 7-21-26-30 
Porçası Adı 
250 Tane Don 
250 

Hastahane şimalinde ağaçh yer keıhve olarek 
kiraya ver~liyor 

iane 
Yerli "Yemlik" 

.. "Tob 1Jıoluk., 

" Gö:nlek 
75 » Pijama 

200 )) Çar9af 
150 )) Nevresim 
150 

it Yatak yüzü 
100 )) Yastık kılılı 

100 ,. Yatak kılıfı 
75 

" Müstohdimin için 
gömlek 

100 • Müsteı hdimin için 
önlük 

25 
" 

Yün Lattııniye 

yitik mühür 
Nacıır.ın mahaJIPsinden yopıcı 

A<lcm ustaya birinci noterlikten 
tasdıklı 200 liri\ mukabilinde evi-
mm eşyaıını terhin etmişt:m. Mez
kur 200 lirnyı Adem ustaya tama
men verip senedimi aldım l:fo se
nede bastı~ım mührümü yitirdim. 
Noterlikte bulunon senedin ikinci 
bir suretini çıkarmak ve yohut 
aleyhimde yapılacak her hangi 
muamelenin hükmü olllmıyacağını 
ve yitik mührün de yenisini yap
tırdığımı ilAn ederim 5449 

lıenel evlerı patronosı 

Mehmet kızı Kıbrıslı 

Hayriye 

Ssyhan Cumhuriyet müddei umumili
ğindan : 

1 - Adana ceza evinde bulu
nan mnhktım ve mevkuflar için düz 
kırma buğday unundan verilecek 1 
bir senelik ekmek miktarı ( iki yüz 
bin ) kilodur. 

2 - Bu işe ait yapılmış olan 
~ • !name parasız olarak ceza evi 
direktorluğundan verilecektir. 

3 - işbu eksiltme 15-5-935 
tarihinden itibaren on bf:Ş gün 
müddetle ve kopalı zarf· usulilc 
münakasaya çıkarılmış olup 30 
5-935 perşembe günü saat 15 do 
Cumhuriyet müddei umumiliği ma
kamında teşekkül edecek komisyon 
taı alından ihale edilecektir. ı' 

4 - Şartnamedeki tarifat dai 
resinde 825 lira teminatı muvuk- 1 

kate alınacaktır. 1 
5 - Kapalı zarf usul ılc ynp.Jn. 

cok eksiltme ttlkl ı f m · ktuplorı 30-
1 

5 - 935 perşembe giınü saat 14 do 
kader Cumhuriyet müddti umumi
liği makamına verilmiş ol ı caktar. 

15- 19- 23-27 5417 
1 
1 

Y•t•k .• h.. 1 
ı ı mu ur 1 

Karataşın Adalı karyesi .~~h.tar - 1 lık muhrünü 14 mayısta yıtırdım . 
mührün yenisini alacağımdan yi
tiğin hükmü kalmadığını ildn oy
lerim.5448 Adalı karyesi r.:ıuhtarı 

Durmuş Keskin 

1 
işimize bu ıuretle devam ede· 1 

ceğiz . EsafıleD nnfia meslrği ilmi 
t:hliyetini tam•men isbat etmi§tir. 
Vi! kemtıle doğru gitmektedir . Bu· j 
nu da ıh .harla arıcdiyoram. ( şid
detli alkıflar ) . 

Bakanıa bu izahatından sonra 
bayındırlık bıklundaki dılekler 
rf!ye koııarak kabul edilmit ve 
öğleden sonra toplanmak üzere 
celıe tatil oluamuıtur • 

lfostahnno şimalindeki belediyeye ait ağaçlı yer kahve olarak l
haziran-935 tarihinden 31- mayıs-936 sonıına kodar bir seoe 
müddetle ve oçık artırma ile icara veril~cektir. 

ihale 30 mayıs 935 perşembe günü sunt on beşte belediye daire
sinde encümeni daimi odasında yopılacaktır . 

istekliler şortnoıneyi görm~k üzere her zaman belediye hesap itleri. 
ne gelmeleri ılt'l.n olunur. 5430 16-20-24-28 

Hükümet yanındaki eski tanzifat eharları 
icara veriliyor 

Hükumet yanında belediyeye ait eıki tanzifat ahırları olduğu gibi 
bir nene müddetle ic:ıre verilecektir. 

ihale mayısın 30 uncu perşembe günü 1&at on beşte belediye encil· 
men odasında yapılacaktır. İsteklilcı ıartnameyi görmek üzere belediye 
hesap işlerine gelebilirler . 

istekliler ihııle günü teminatlarile birlikte belediye daimi encüme · 
nine gelmeleri ilAn olunur. 5425 16-20-24-28 

Bu~day Kıbrıs 

" 
Yerli 

" 
Mentıne 

Arpa 
Faeulya 
Yulaf 

... 
l~ " l -Dfls brma " 

1 Simit ";.:....,,.-----•------.-
~ .j .... Camhariyet 

:w: ~ -~ -na. brma: 
Ala ., 

Liverpul Telgraflan 
18 I 5 I 1935 

Yeni mezarhktaki yikama yeri yaptır1hyor Mayıı v.deli 6 

1 k il T emmns Vadeli 6 Tesis olunan yeni mesar ı t11 proj9 ve ıartnamesi dairesinde Te 15..,6 ---------1-.,,..---1 
lira bedeli keşifli ölü yika ma ıalonu ve teıi11tı ıçık ekıiltme auretile B1ar 6

5 Hint huır 
yapılacaktır • Ne ork 11 

ihale mayısın 30 uncu pe11embe günü saat on bette belediye dai-
resinde toplanan belediye encümeninde yapılacaktır. 

isteklilerin ıartnamA, keıif ve projelerini görmek üztre hargün ya
zı işleri kalemine ve ihale günü de yüıde yedi buçuk teminatlarile bir· 
likte belediye encümenine gelmeleri nan olunur. 5426 16-20-24-28 

Sebze pazarındaki dUkklnlar kiraya veriliyor 

Sebze pazarındaki sebıf' halinde yeni inşa edilmekte olan 46 dük
kAndan 7 dükkAn bakkal 3 dükkAn balıkçı ve 36 dükkAn da sebzecilik 
yapılmak üzere icara verilecektir. 

lholo 30 mayıs perşembe günü saat 15 de belediye dairesinde encü
meni daimi odasında yapılacaktır • 

istekliler her zaman beleiliye hesap işlerindeki şartnameyi ve ha
zırlanmış olon krokiyi görebilecekleri ilAn olunur.5427 16 ·20-24-28 

Kanaradaki hayvan boynuz ve tarnakları 
satlhyor 

J-Hoziran-935 tıırihinden 31- mnyıs - 936 tnrihino kodar ka· 
on rudo loplonocak hayvan boynuz ve tırnaklora bir sene müddetle açık 
artırma ile isteycno ihale edilecektir. 

ihale mayısın otuzuncu perşoıı1be günü saat 15 ıle belediye daire· 
sinde "ncümoııi daimi odasında yapılacaktır. 

İstcklıler ortnam~yi görmek üz ... re belediye hesap işlerine gelmeleri 
ilt\n olunur.5428 16- 20- 24-28 

Halkevi okuma odası ile ışık ticarethanesi 
ve arkasındaki masara icara veriliyor 

Yağcamii civarındaki ışık ticnrothnncsi ile okuma odasına oit iltınıln 
bir yanlışlık olduğu anlaşıldığından lb-5-935 ltırihli ild nın hükmü 
yoktur . 

Işık ticore'hancsi ve arkasındaki y<'ni masara adilo anılan meğazo 
ayrı, ayrı vo llolkevi okuma odası açık artırma ile üç yıl müddetle 
kimya verılcccktir. 

ihale haziranın birinci cumartesi günü saat on beşte belediye en
cümeni odosınJn yapılacaktır. istekliler her zaman belediye hesap it. 
ıerindcki şartnameyi görebilirler. 

istekliler ihale günü teminatlarile birlikte belediye encümenine gel-
meleri ilıtn olunur. 5437 17 _ 20-24- 29 

C. H. P. Seyhan vilayeti 
başkanlığından 

. C. H. P. Seyban villyet heyetine •İt emlilcten !>eledlye yaaıadaki 
hır numaralı dllklıinla yeni Yıldız gazinoıanua ihaleıi Ye kiraya ve· 
ri~m~ıi bir hafta müddetle uzatılmııtır. Taliplerin 22 mı11ı Çart1mba 
gunu ~aat on ıltıdı parti villyet ıalonuna gelmeleri illa olaaar. 
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