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1 Basın ( Matbuat) 
Kurultayıüda önemli açım say 

levleri verildi. 
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Her gün beş söz 
-8-

Hamit Zübeyir 

a gelen Ira~. ~~k:~meti 
vezirlerile goruştu 

tinde otomobil yolları yapıl
İçin bir komisyon teşkil edildi 

~. 20 ( H • b bi· ki de Suriye ıimalindeki seya 
1 uıu11 mu a . . · k"' e A 

batında Asurılenn ıs anı v • 
fe~lc 1.. . . muk batakhklarmın kurutulmuı 

lal.... a ade komıaerı ma· 
• -..cıe z k b k t ile alakadardır · • l ~' aya are e 
k •de M •• S d Arap memlelct'iierl arasında 
""' '- ercnyon ve ıy • 
~'Ula ghm•ı va orada /d iktisadi ilti/ıal: 
~ rl Domartelin lıöt- lrak hükumetinin Iraktan Şar 
-_.._fl ·den mallar-

ı_ ' olnıuıtur • İog•liz ku\udcne gelen ve gı .. . 
Cenevreye gitmek dan gl\mrüğü~ ıl~a~ı caası uz~r;~· 

S lt-. geçen Irak harici- de bir gümruk ıttıbad~ ak~ı 
~Qri Pııa Essait ve çin de Şarkulerdeo hükumeti ~ez 

~:• t.t hmet Zeki ile d!.nde .. teşehbüsatta bulundugu 

~ · Sonra İngiliz komi ~oyleoılıyor · . 
tlerleri ıörmek için Malumtlur ki Al~a~y~d .. • Bıı 
~11•1 ttzec• k ve Fili&- markın Alman birliğını ılan et· 

1 - ldar~ etmek - Yönetmek 
Örnek : Devlet yönetmek ko· 

Müze işleri alanında sınırsız imkan· 
lar karşısında bulunuyoruz , dedi 

lay değildir · KtUtOr bakanhİJ iıuı atika 
idare ( adminiıtration ) -

ve mllzeler genel direktörü Hamit 
Yönttim. 
Örnek : Türk devleıinin yöne· Zilbeyir Koşay Adauada • Tarsus 
tim şekli Cumuriyettir . Mersin ve Sılıfkede bir arathrma 
idare ( idare yeri anlamına) gezintiıi yapmıı ve Ankaraya dön· 
-Yönetge . mnıı ür . 
Örnek : bün ıütün yöneıgt>sİnt> Buradan ayrılmadan önce 
gitmiştim . I Himit Zübeyir Koş ay ile bir arka 

2-lstikamet - Yönet daıımız görOşmüş ve keodiflinden 
Örnek : Ekonomik siyaeamız 
ytmİ bir yönelte ilerlemektP.dir. 

3-Cihet. 
Örnek : Bu meseleyi hıogi yö 

nünden düşünürseniz kolay olma· 
dığ101 görününüz . 

Vicbe (direktif ) - Yönerge 

4- Sevk < T. Kö. ) 
Sevk ve idare - Güdüm , 
güdem 
S t vk ve idare etmek - Gü 
demek 
Sevki tabii - lçgüdn . 
Örnekler-: 
! - Güdümlü ekonomi - Econo· 
mi dirigee 
2-İstanbuta gelen uçak bir 
Fransız pilotunun güdeıoi al· 
tanda idi . 
3 - Türk ku§unda uçak güde· 
mf"ğİ öğreniyorum . 
İnsanlar ıkılleriyle , hayvanlar 
içgüdüleriyle barekeı ederler . 

ıu malumat alınmııt.r : 
Cumuriyeh rej ımi kurulahdan· 

beıi kllltür okulaları yanıoda mü· 
zesi , kütDpb•neıi ve diğer kül
tür kurumlırıyle birgil olarak te· 
liklci edilm•ğe hışlanmışhr . 

Halbuki önceden lı6ltllr denin 
ce yalnız ilk, orta , yüksek mek· 
tepler hatnlamrdı . . Buglin böyle 
bir dOtünO§ daha uygun ve daha 
ebedi bir düıllnöı almıştır . Mü· 
zeler , kütüphaneler , mektf'pler 
ve diğer knltnr lmrumluıaı birbi
rind,a ayırmak çok zordur , ay
rılamu . Bugün müze lülcs olarak 
k•bul edılmektedir . Müze halk 
terbiyeıiain ea gerekli v11ıtuı 
hatta tedriutın en gerekli bir la· 
boratuvaradır . Muvaffak olmuı 
bir müze ile bir muhitin k11a bir 
muhitin kısa bir zarfında tanıtıl 

mHı ve iıtenen fıkirlerin telkin 
kudretini haiz olduğu nazarı iti· 
bara alınırsa mllzeJerin lcOltiir 

politilca11 bakımıodan da ebemmi
yt-ti göze çarpar . Yurdumuzua 
eıki aıerler bakımından zeuginh· 
ğıoi uzun uzadıya anlatacak de· 

ğilim . Bütün acun , Türk yurda· 
auo her köş~ıinde eşine baıka 

yerlerde raılanmHı kabri oJmıyan 
eıerlcria bulunduğu bir h•kikat
tir . 

Mnze i§leri alanında ıınınıı 
imkanlar karıısında buluouyoroı. 

Adana müzesine büy6k him · 
mt>t ıarfedilerek çok mDbim eser• 
ler toplaomııtar . Bunun on mis
line çıkma11 kısa bir zaman ıoru
luyor . 

Fakat dar ve uygunıuz bir 
yerde bu ilca yaratamayız . Ada. 
naoın ıerefi ile m0ten88ip mo 

dern bir müze ve kütüphane ya· 
pısına çok bllyOk ihtiyacı vardır • 

Bu ibtiyacao Adananın ıalibi
yetli ve ıeçilen klavuzlara tarafın . 
dan da ıezilmiı ve d&tün0lm6ı 
olmHını ıükranla anm•yı bir borç 

bilirim . 

1
5-Fikri muzmer - Gütge . 

Ornek: 1-Bu adamın bir türlü 
anlayamadığım bir gütgesi var. 

1 ~ o-;-; Gazcıemize gönd~rilecek 1 yazıltrda bu kelimr.Je-rio otmanfıca 

C. H. partisi nasıl doğdu ? 
Hafta tatili 
başlangıcı 

\'t:~ y~ıl\ J-·'-·'·· 1 1 1 1 

bir sıra inkılaplarla ulusumuzu yükseltiyor 

-------------·--------------18-
Hafta tatili ve diğer bayrı~. 

tatil gllnlerine ait yeni kanuo Ia: 
yıbasının kamutayda müukereıı-

Yazan : Ômer Kemal Ağar 

Ankara : 25 (A.A) - Beıın 
kurultayı komisyonları ou suretle 

trıekkül etmiıtir ; 
KültOr komilyonu : Batkaa 

Aıım Uı (Vakıt) Hport&r İbrahim 
Necmi (Türk dili araıtu ma kuru· 

'-itibi) Nuu ddin Aıtın (Uluı) mu ~ ~ 
Üyeler lhtıan (Talim ve ter ıyr 

ı·ıi) Nasuhi EHd (Ulus), Fazıl re , b . 

ae yakında baılanacaktır . Hafta 
tS\liUnin pazar glinleri yapılması: 
nm hükumetçe teshil edılmesı 
Ozerine baıı ıayblar çıkmıı ve 
hu arada günlerin adlarının de· 

ğiıtirilt ceii de yazılmııh: Pı ~~r 
gününe cuma adıaıa veral~cesrı· 
ni de bir İstanbul gazeteeı yaz· 

mıılar . 
Bu haber doğru dtğildir . Cu 

ma cuma ' Pezar pazar olarak ka· 
lacaktu . Ancak kanunun kamu

taydan ~akmasından son.ra haf tı 
tatılinin cuma günü yrrıne pa:ur 

günll yapılmasına başlanacaktır . 
Tatil g6oünün pazar olması bu
rada memnuniyetle karar lanmış· 

Ahmet , Kemal Salih (Cum ur1-

t) R~aad Muri (Maarif) gtnel hr . 
ye ' :l • E .. 
eospektörü), Ahmet Halat, rcu· 
mert Ekrem (Cumhuriyet),. Ziya 
Çalık (Konya), 8uıb~n Cab.ıt (Kö· 

.. 1 ) Sedat Simavı, Ranm Us 

--~------··--------~-
Göring 

Biiyiik zaferden ve Lor.an 

d a sıhhat ve barışın an sonr . 
içtimai muavenet iılerine verılen 
ehemmiyet bir kat daha artmıı, 
yeni kanunlar, yeni kurumlar 

,\oğmuıtur. 
C. H. Partisi proğramıotn al-

taacı kısmı içtimai hayat ve umu· 
mi sıhhat itlerine ayrılmııttr. 
Duada deniyor ki: ı 

l _ «Türk içtimai bayat.ada 

ailenin mabfuziyeti esaslar. 

2 _ lifuıumuzu art.1racak 

tedbirleri ehemmiyetle takıp ede· 

ceğiz . 
3 - Farka bayatıyle ıuretı 

mabıuıada alakadardır. 
Doğum evlerioia artırılması· 

na çalışd•caktır. 
Amele mmtakalarıada kadın 

iıcileıin çahotıklaıı esnada ço 

"l a bakacak mlleıseıeler cu aran 
yeptırılmasına ve bunların artml· 
masına devam olunıcaktar. -

rog o , O ) 
(Haber,, Nusret köymen ( lkO 

Meslek komisyonu : Batkan 
Ziya Gevher Etini ' r•port&r Ra. 
ıit (Uluı), Kitip : Avni (Ako•m>, 
Üyeler ; Mecdi Sıymen (fan). k~· 
rami (gazettci'er birliii) , Mckkı 
Sait (Cumhuriyet) ' Celil Davut 
(MoHhhibler milmeseili , Tahir 
Kıra Uğuz (Zonguldak) , Ken~n 

.r 
Macar hUkOrnet naibi Hava kurumuna 

ile görüştü -
Budıpeıte : 25 (A.A~ - G~ 

riuğ; Kral Naibi Horty ıle göruı· 
mllwtür . G6ringin önce Belgrada 

it mı si kararlaıhralmıf\1 . Fakat 
1 . . ., . 
ıeyahat programı d•tııtırı mıt 

5 bın lira veren bir 
yurtdaş 

• 1 

4 - Kimeeliz çocuklar, yar
dıma mutaç ihtiyarlar ve malül· 
ler milletin vesayet ve himayesi 

albndadır. 
5 _ Sıhhat itleri fırkamızca 

bueusi l:.ir ehemmiyeti baizdizdir. 
Bu buıosta'd mesai umomt ihti
yaçla mütenasip ve devamla bir 
ıurette tevıi olunacaktır." 

6 - Sıtma, verem, firensıi, 
tHhom ve sair aari bHtalıklarla 
mücadele trdbirlerini geniılet• 
miye devam edeceiiz. 

C. H. Partisinin dahili, adli 
harici eiyaset, memurlar, eerbf' ıt 
meslek erbabı bakkiodıaki d6şü .. 
celeri proğramıo yedinci kt1mı· 
oı teşkil etmektedir: 

ı - " Bntna inkilip netice 
lerioi, vatandavlar•n tam emniye 
tini ve milli nizam ve inzıbata 
dahili ve adli trşkilit ve kaaanla• 
rıyle koruyan ve b iç bir bldıa~ 
veya tesir öollnde saraılmıy•n hır 
hllktimet otoritesi korumak ve 
iıl ~tmek itl"imizin temelidir. 

2 _ Adliyede mahkemelerin 
teıkili kanununu; balkın ibti!a• 
cıoa ve memleketin menfa•üDe. 
en uygua gelecek ıurette tedvt. 

ve ik.mil edeceğiz. 
Teminatı ihtiva eden baait, 

ameli v,. seri muhakeme uıulle 
al geniıleteceii•· 

ktır . meden e•vel yıptığa gibi bu k• 
"J•rtt ed•ceii de ~y· bil ittibatlar ııyaai ittih.adın. ~u· 
•kat komserio (Alma kaddımui olur . Ve ııyaai ıttı· 

Akmın (Balıkesir) , N,cmrddın 
(Malatya) , Bilal (Hafta) , Muea 
Ataı , Ömer R•i•P : 

olduğundan G6riDg Sofyada biraz 

durdnktın ıoaıa 10 haziranda 
Belgnda gidecektir · 

Ankara: 25 ( A.A) - Anka· 
ra tüccarlarından Vehbi Koç 
r ·rk hava kurumuna beşbin 
ll~a vererek hava tehlikesini 
bilen ılyt yıııılmıştır. 

İcra ve tebliğ itlerinde mat
lup aeticelen seri ve ~olay ola• 
rak temin edecek tedbırler alaca 

•ti1oa ilztriaden git badı temin içia yalıalaımay! te 
•~ F . . min ed"r : Şarkulerden hökume· 

ılııtm arasıod• bbO .. · · t bkakini 
... Jlenilea hudut ta- tinin bu teıe . ıu •ı.ı . • e· 
delildi M b kk k uıoa zaman içın gecıktuecek 1 

r • u a a l · .. le· lco.... • M• ır. D kilde tuhaflıkla karıı ıttaıı 80Y .... sen utyu o• . 
ti Pııa Ea11it ile nıyor · 

' llrüttceklir . Bel· - Gerisi üçüncü (lrlıkdt 

ı, birliği komiıyonu : 
Baıkan : Haydar RüıtO, rapor-

tör Refik Ahmet. tCumburivet) 1ıe Evıen, Ömer Aıım Akıoy (Ga 
Üyeler · Abdulba\c:, Akıg&ndib, :ziaatrp), Farak ŞükıO Yeraen (Eı 
Ferit C~lil ' Muvaffak (Ajaoı)k· ki~hir), CtUt,kia Arda (Trakya), 
Ali aci (Tan), Kizım Şina&i (A Ali Rıza G&reoy (Karadeniz) 
ıım) , Yaıuf Ziya (Akbaba). ôr· 

Türk hava kurumu bu öz
ııeren vatandaşa yürekten le. 
ıekkür etmekle beraber kendi· 
sine mııraısa bir de madalya 
vercektlr. 

rıı. 
Mevkuflan. mabpuıları ayır 

mıia ve hapishaneleri birer ie-

- Gerili iklııcl -flrllkde -



Balkan anlaşması 
Yunaniıtan : 
Atiaa'da bllkômetçi Ketime· 

riD ıazeteai , Bllkreı'te toplanan 
Balkaa andlaımaıı ko•feraaımıa 
90nuçları b•kkında diyor ki: 

Koofeuaııa bildiı iti , diplo· 
matik bir dille f akıt lizımgeldi
tl kadar açık ol•rak B•lkan aa· 
lafmaıı çalıımalarıDı iz•h etmek-

tedir • 
ilk önce Avrupanın doğus•l 

,ıBneyinde baraııo korunmakta 
oldntonu yazmalctadır . Dört bir 
leflt devlet , ber hangi bir barış 
basar giriıte karı• birlikte hare· 
ket etmek d61eoiode buluodukla· 
ri için bu korunma diaamik bir 
koraamadar . Ote taraf tan bildi 
ril , Balkan •alıtmaeı hareketi 
•ia Balkanlarda daha ıeoişlemc· 
ti umanmın yaklaımakta oldu 
p umud•u da bildiriyor ki bu, 
biraa kapalı olmakla beraber , 
ri•e dört devletin Bulgariıtanı 
keadi aralarında ıörmek dilekle· 
riain yeaiden ileri ıfirülütDdür . 
Bulgaristan her zaman için e§it 
prtlar altındı aolıımaya girebi· 
lir. 

Biraz ileride , Bılkan ınlaı 
mı11 kuruluaun bildirili , lcDçük 
aalaıma ile daha ııkı bir it birli 
il yapılacataaı bildirmektedir . 
Bild1rtpn bu k11•ı • iki gurubun 
barttçı amaçlarıaıa birbirlerine 
çok yakın oldojuna göıtermelc 
tedir . Bu ıt birliii , vueceAt ıo
aaçlarla Avrupa bar11••• çok y•r· 
dam :tc1ebillr . 

Balkın anlıtmı11 , Sovyet 
R•ya Fıanea paktını Balk•n 
Avrupaaıada da bir güven teme
li olııa bulmakla dogruya aöy
lemittir . 

Çiİ•ki gerek Sovyet RDIJ• 
~ek Franea • imuladıkları \lu 

elkl ve •lıı doıdap ;e Ro 
maarı ile bığlaranın Hil•mlıı 
mııı _göz önOnde tutulursa ' bu
ghku Avrupada imzalanmıı ao
ı .. -ıar rejimini• denldiii içia 
ne öaemll bir unear olduğu mey 
dana çıkar . 

Belkaa anlaımaıı •onf eranf'ı· 
DıD ekonomik alandaki ç•lıtmı 
lırıa önemi de çok büyOkt .. B ur. 

ilUln bu ıonuçl•rı dltüaür. 
eek Blkret toplantısının bem ıi. 
1ual ılaada hem ekonomik alan 
da S.lkaa devletlerinin çık 

L ·~ DrtnJ 
çor. ip ıurelte ıözettiii v 

riğde , ıeniı dllfiioüılere ve bOs · 
bütün yeni bir formüle dayanan 
realiıt iler leyiılerio taılağı var· 
dır. 

Bunlaraa .. batında değişlerin 
geaitlemeei prensipi gelir . İlk 
y11pılacak it , tecim ve transfer'. 
lere eng<:I olan saçma ıeJleri or· 
tıdan kaldırm•ktır . 

Birleıit devletlerla ıenel çı 
karlaruu diier memleketlere kar
ıı mDdafaa ermek için bir eko 
nomik blok projui de düıftn&l
miittür . 

Her türlü taııma itleri Oıe· 
rinde de eııtereaan tedbirler al 
mı§tır . Bıokı iti de görülmBı
tür. 

Bütün bunlar , bir kDldllr . 
Bu blok ekonomik krizlerin 
harpten ıonra Avrupanın parçı· 
lanmHıDdan ileri ıeldijini söyli 
yenler için en tozel bir ceHp· 
Ur • 

Bulgaristan : 
Sofyıda çıkaa La Bulgarie 

gızete1i iıe ıunları yazmakta -
dır : 

Bllkreı koouımalan sonunda 
çıkarılan bildir:ğ biitün Balkan 
uluılarıaın İf birliii yapmaları 
lizımıeldiğini bir kerre daha ile· 
ri ıürmektedir . 

Bu çok doğrudur . Harp IO 

Duoda • bütün uluıJarı geçirdiji 
zorluklar ve bili hükumetlerin 
biti• dıkkatioi çeken RÜÇ mese 
leler , devletler •e alaılana bir· 
birlerile olan allkalaranı meyda· 
na koymuıt.ar . 

Bu bakımdan , me1dana ge 
tir ilen it çok b&yük ve umat ~·i · 
cidir . B.lkınlardaki yaklatmala· 
rın önemliıi de bu noktadır. Vak
tile çok fena ıurette adı çıkan 

Dıua aaı.,mua • Blkreı koa 
fer~ıında ' barıt İltiyen berket
le ıı birliği yapmağa hazar oldu 
la•u ıörlemtlstedir . Bulgarista 
•ı• ulunl ıiyıeaımın önemli o k 
~la~ından biri olan bu it birlii~ 
nı bız biUün yüreğımizle istemek .. 
t~ olduğumuzu ayrıca söylemek 
hıJe f ızlıdır • 

Herlrce .bilir iri Bulgaristaa ., 
ııuluı•I alında ' uluslar araıın . 
d~ ~e hele Balkanlarda ;1 birliği 
D~D ılerlemeıini amaç gütmekte-
dır · Bandın dolavı Bü'- k f ı , ııueı 00. 

klttiti•i anlarız . e per-

Rom anya: 

Bak~eı'te çıkan İndependaace 
pseten l1e dıyor ld : 

Mo.dern Avıupada ıiya .. ı ha
... leran •• entre111nı d le 

eraası lroauı mAl•rmı yakından 
ta~ib edea Bulıar kamusal düıü· 

·~ıu, Bal~an ınl•tmıaının ydek 
h.'. selihı1rtli ) aj11larından kea
:•s.ı~e. ta• güvealilc veren diyeY· 
erı ıııtmekle çok kıvanç duy • 
muıtur . le F d ' ev t 

.: ~~-enıyonu telcliai alma;a 
e- -,lıyın yersal gurub1arrn 
•eydana gelmesidir . 

Bu prablar ' efit çıkarl•r 
.,. bqalaldı ballara dayanmakta· 
uır • 

C. H. Partisi 
nasıl doğdu ? 

ŞEHiR DUYUKLARI 

Valimiz tettı,e çıktı 
Vali Tevfik HAdi BayHI ya

nında daimi encümen üy«'lerinden 
f'ehri uğurlu olduğu halde teftit 
için dün 1&bııhleyin Ceyhana git 
mittir • 

Türk basm kurultayı 
açılırken 

- Birinci flrtlkden arlan -

General Ali Hikmet 

Dostlarına ve silah arkadaı 
lerma vedada buluomak üzere şeh 
rimize gelen Kolordu kumandanı 
iken tekftüt olan Kor general Ali 
llikmet, dün sabahleyin Kayseriye 
gitmiş n istasyonda uğurlarım:ş 
tır. 

Belediyenin ,uıeni 

Belediye tarafından. ötey gece 
ıehrimizJe misafır bulunmakta olan 
Kolordu kumandanı f\or general Alı 
Hikmet şerefine Y ılJız parkında 
bir §C>len vrrilmit ve bunda Vali 
Tevfik HAdi Baysal , Şarbay Tur 
han Berıker, Fırka komaodanı Gt>
nerel Salih Avgm , Saylavlarımız· 
dan Ali Münif, Kemal Kusuo Ca 
vit ural, ddlerder Halil , Cu~hu· 
riyet müddei umumisi Münir Altıok, 
Fırla ErlrAoıharbiye R isi ve daha 
bazı daire roisleri, Şarbaylık üte· 
lerinden bazıları bulunmuılardır . 

Ziyafet esnasanda spor fılml de 
gösterilmiştir . 

Kur General Ali Hikmet ıerefine 
topçu alayı Sübayları tarafından da 
bir çay töleni verilmittir. 

lhtllAs davası 

Kurultayın laemle cllkkate 
alacatı itlerden birl de ıüpbeıiz 
u'uaal e)ltim Ve ııyı11l 07dam 
araçlarıma baııDd• olarak tanıdı· 
ğlmıı ve etk:lıini ber:güa tazele· 

yea ve yayan ıaztte ve guı h ci
llk iıleıimiz olıc•ktır. 

Bizde ba11nın Cumariyet 
devrlodt ea çok büyDmüt ve Her 
lemiı kolu gezetedir. Falcat sar· 
ftdilen bunca emekleıe maddii 
ve finel lrıpltıllere rağmeD tiraj 
ve eiirOm 1rtmamaktadır. 

Gazettlerin ıekliyle ıatıfı 
•rHıadaki ayrım, bıtk• memle 
ketlerle &lçülünte bu karıılııtır· 
mı birlocinla lebiDe İıe de lkia 
ciıinio çok aleyhindedir. 

Bunun karııık sebepleri ara
BıDda ya)ım iıleriain bozukluğu 
gazrteye kir 1dirtD maddii kay· 
oaklard.n ge1t kli derecede fayda 
göriilmemeıi, özel kapital ye çaba· 
lamalara bağlı kalanmaıı, onurdıt· 
mı JDzünden ı•yfa yarııına kal 
lutalm111, bunun sonuncunda de· 
ierden çok bolluğa öaem teıil 
meai, ıeae bu yOzden kalitenin 
ekıileıek ıazeteleria birbirinin 
eıi ve kopyuı hali11e gelmni en 
la aırada akl• ıelenlerdir. 

Kamuıal kurumlardan biri 
olaa ıazeteain her itine kartı dev· 
ittin ilıi göıterme1i tabiijdir. 

lhtil4a ıuretile zimmetlerine Gazeteyi çıkar•alarıa, yaıtaD· 
para geçirmekten suçlu ve mev- larıa, basanların da k•muı•l it· 
kuf Dörtyol eaki malmOdürü Zeki lerde ödev almıı iaeaolaı sayılma· 
İIP dört arkadaıının duruımılarını 11 v~ kamuya ilgili her itte oldu
dün ö~leden aoara aıırcesa mah· ğu gibi ba111n itlenode de detle-
lumıeıinde devam oluomuıtur. tia yardımı ve kontrol& ve o ku 

Batkan vekıli Khım, suçlulara romlarda çalııanlarla iı birlili 
ler~rei .•Hındaki )maal~rın kend; P.tmeei bir zarurettir. 
lerıne aıt olup olmad "" - eor;plHın 4r•daılar 1 BDtla ba 
tur . •ts•nı aormuı· ma IÖylevinia içine ııas.hif ıç· 

alm•lc~ uluı•l ıaıetecilitia düze· 
DİDi rükıeltecek tethirlerin alan· 
m11•nı klavazlak etmek .. ba11a 
ıenel direktlrlöjiae verilen bu ö· 
devler devletia basını anlayışında
ki dewimin ra canla bir belıe· 
ıiclir . 

Türk t1rihinin hiç bir dev· 
rinde de•let bı11n kurumuna Ka• 
mlliıt rejimia verdiii değeri ve 
önemi veımemittfr . Ancak Kaml· 
liıt rrjimdir ki b11ıaı en 6nemli 
bir oydam ve elitim aracı olarak 
t•nıyor ve gerçekten gazete T&r
kiyede oydım ve etitilb aracfa· 
rabıb ba•ıadı felir . Bir çok lcav· 
veıli radyo iıtesyonlarına nbıb 
kar•nhtından g•ce yarılarına ka
du ıüren radyo programlarına, 
lc6ylere kıdar tire• •lm•çlara 
(abf z,.) malik bulunaa film eodüe
triıi gtlitmiı olıa balkın ç•ıitli 
t•bıkaluını konferaaılard•, top· 
laalll1rda mobiliıe edilen mem· 
lekt tlerde belki ıazete oydam ve 
rtitim araçlara ar&1ıadaki INlı ro 
lündrn epi kaybetmit olabilir • 
F alsıt Türkiye ıibi radyo lıtaı 
yoDları cıbz, proıramları dar, 
aboneleri l•Jıh , fılm endüıtriaia
dea yobun, konferanı ve toplaa 
bl•rı kıt olan bir mtmlekette ı•
ıeteyi en Ö•emli bir orum WJ 

•jİtim atıcı olarak 11ym1k yerin· 
dedir . 

Sıltınıt •e lbep'Utlyet denin· 
.deki TGrki1ede baeım kurumuna 
liarıı devletin ka71taız kalmtt ol· 
m11ı ıebepıiz detildir. Çünkü ba 
rejimia uluaa oydayacatı (telkin 
edeceii ) tek bir ıaveıı ( daveıı ) 
ve tek bir ideali yok tur . Ôkono· 
mik , soyıal , kühiirrl , ıiy•lll 
alanlardı atatoko7u korumaktın 

Suçlulardan bilhassa Zek' "-!•r. gıaniı ve deriadir . Sflçe-
netlerJe buloaen bir ç<>k . ı ise- ce•İ.nız komi•yoalar bilgili •e de· 
ve yazılarıo kendine ait ~~~:~r~n n~ç. ı çalıtm•larile bizi bu ve bu 

baıka hiç bir k•Jl'llU olm1yan 
leci say•iiJPJ~de gazete ve gen 
icat kltü hir .•• f 4'kt6rdü . Fa 
1 i murıe \ •v· Amı ıöylemiıtir . 1 ııbı me.eleler etrıfaoda dıba ok 

o ıydanlatıcakl d ç 
uruıms, sen•tJer üzerinde s B' ar ır · 

guları devam edilmek üzere ha~- ıi 1 ~z .aluHI itlerin devrim pren-
bir güne hırakılmııtır . 1 8 p erı ıçinde açıkca, f ıkat bilgili 

ve ıoraven k•vr•mıı olarak ko· 
Sulh hakimliği •u!ulm~11nda ancak fayda bekliy.,n 

hır reıım i .. lndevı"z ş· d" k 
Şimdiye kadar müddei umu r 

muavinliğini yapmakta olan N m 
zadın, balraolı#ın emrile a&J4bi ey. 
0!ın~ıı ve es~i ödevi ola 0 ıolhy~:·. 
kımhğine tayın edilmittir . 

Ocretll memurların 
maaıı. 

Defterdarlıkça ücretli me 
ı mur 
arırı mayıs maaıları dün t 
verilmiştir. emımen 

Halkevinde filim 
göste, ildi 

d b 
r 1 • ım ıye 8 

ar a "bl 11 •ünak•ııfarı y•pan 
ıaıetelerl• timdi de lcuıultayınaz· 
dla kendilui müaak•t• koauıu 
o ıcaktır. 

- Ark•daılar ! Soa ek ~olarak 
bu7ük loclerimiı "Atatflrkün ya
rıtbjı devrime layık bir Türk 

. bHıDı. kormık yolandıki birleıilc 
ııtılcl uınizi• ıu .. •kl . d r- eımea.ne ot 
ra atılın bu adımın da verimli 
ve temrlli olma11nı canda• clile
rlm. 

• • • 
Aabta ; 25 <A A) _ . 

ye !.irinci b• . - Turkı-

oo ) derekesiae inclirUmek iate-
ailen TBrkiyeden buılin ır11ulu 
:~ı ~ya11 8Jemiode b•hrr seyıJı; 
ır orn~k ' varlık baliae ıelen 

leko•omik eıemenlftini ve bütfla· 
DjBa8 ea çetin t•rtlar içiede •• 

en k~ı~ bir zamımlaıtarmak lrav . 
ıa1a ıçrade bulunan Y•tama , dl· 
rlnme '.duyma i'emiade Jlratt· 

b~n en. k~kel . devıimleıia uluıta 
ır bırlak, ahlak ve bir ıo h 

1. • ur a-
ıae ıetırilmeai ı"d ı· •d ea ı aar1111Dda 
arın k111ca liyaul ' ekonomik , 

•0•!•~ ' klltlrel alanluda bin bir 
çeııth ve çırlı sıvaıı olan AtaUI " 
Tir kiyeainde gazete : r 

l - devrim preeıip ve id I· 
ileri in · L- eı n genıı ... ııc Ylft•ları içinde 
yayılm111 içia en kuvvetli bir pro· 
P•fanda orıanı • 

2 - Devrim fütuh•tıatn kar-
llodera dünya barekederini 

... ti günflne gözeten bir ad•m 
~ ' ha alında yeai bir planla 

e:t edea •ı:hirliği idelerinin 
wnı••I• bıılıdıjı g3rmek 

llitlk ayandıraa bir ıey 0 • 

- Birinci {irtlklen artan _ 

lih yeri bıline ıelirmiye çalıta· 
c•ğız. 

Dün alcıam Hılkevi bab,.eıl 
de T- k" "d • n . .,. •Je ı maa cemiyetleri it 

fl k ... korultayınıa bu-
g D 18 açıhı topla•tıııoda baıın 
geae direktörü Vedad N d' 
Tor tu aöylevi vermiıtı' . e ı• 

t~klığa ( irtic~ı ) kırıı tn uyanık 
hır mldafıa aracı . 

3 - Devrimci bakOmetia , 
tıjı itlerde en eamimi b" 1 p 

•• 
3 - Yurtda ıulb ve cihanda 

ıulb, baılıca prenıiplerimizdir. 

4 - Milletin ylkeek men
f~atini d~imı ıözönlnde tutarak 
bütBa dıkkat ve himmetleriyle 

td.kı merkezinde• relea 
filimi ılıteı ilmiıtir . lpOr 

Filim bir Hattın fazla s· • .. 1 . urmuı 
ve yuı erce eeyırci bııır b 1 u un. 
muıtur . 

Oparetar Hldi 

s , . 
. ayıa ırkacllflar; bu .. ı•n~I 

dırektöılOğUnü• teıkil"t . 
ı J • a ve vazı-
e erı lzeriae ola k • b • anua bize 
~n karultayları•ı toplımak lde

vıai de veımiıtir 8 .... 
• • D vue•in ye 

d w ~~ 
ımcı ve uyarca , ikaza • 

. 4 - Ballrıo ıiyaHl ' ekono· 
~ık v.• "lh&rel eptımiode (ter-
bıyeeınde f ea etkin ( mü . 
bir okul olmak -ibi uu-ı- L. uıar) 

•• U vır mfı· 
• Çok 1akın bir geçmiıte bir· 
•• ....... olan al09lar k 

daerl•I .,.•bilecek feyle . ' rn· rr oau-
p J•laız birbirlerine bı" ı . k r eıtıre. 
ece ıeyleri 1aıatabilıyorlar 
Bükreı konferan11 bu yold~ 

Mh'91r bir adı• clıha •tmıı -

vızifelerlae, hayatlar1111 hasreden 
memurlar, ber tU"rlB huzur ve re 
falaa Ji1ıktırlar. 

5 - Memur olmıyaa 1erbeıt 
m..tek erbabınıa Milli Türk mev 

Bir kıç ıladenberi fefarl•izde 
bulunmakta olan lataaltul Cernb 
Pıp baatalaınui operat • fi L la • . or ae• 
tı rı•ıı IUdi • dlokü trenle A 

raae l•Hı ilm•inde b' 
1 

. ııe Jkt'ım 
ve t perini eairıemiyea •e bu 
160 kuralta,....ın v.,JıLJ .1 
1 d" • au e in 

b
u ıren arlwdafluım111 t•tekk~r 

yoaun mümelllf lidir . 
Tflık baıın aile.i içiDde bu 

ana prenliplui kabul etmi e lr 
t~k bir kiti baluaam11 • 1,t! -;:. 

Politika •••aındı ıolııma 
r • Bu tarafa ayrıca dön' 

p hacet yoktur • 
Soa lronf erını bildirltinde • 
&lrmJJ olu taraf , ekonomik 
da Y•Ptlu Deri hareketler • 

P..,.Jlflaıthr • Bu bildi· 

cadiyeti için flıuiDlu ve fardalı 
olaa bizdmederi, fark•ı• tekdir 
,&si önflnde tutulur. KabiUyet 
leri v~ hiımetleri kartdığını fÖr· 
meltrı için faalıyelleri ubaıını 
~lılc. ve •mla bulu1'4darmak vazi
ıre erımlsdendtr.,, 

- Soıu.ı uar _ 

karaya kitatit ve Durailta doıt :e 
akrabalara tarafıadaa uj 1 
t 

ur ıamıı-
ır. 

Ceblerini kar ıttırırken 
y art.ur talnmıadan Ab 

·ı H met 
oı u ... u adrada biriıi Hdll 
bı•ndı yatıp lr.a.akta olan Ali 
ıdıad.a birinin cebleriDi kanıttrll' 
kıa 1ak•l•amııtar • 

orcumuıdur • y akarda· d ,. k a ı ıe-
ç n aaunua b11ıa ıenel direlt-
tlılfliflne Jlkled;·. •d ) 

d 
il v ev •r aıa 

ıın • tunlar da tarcltr : 
Uluul bııı•ıa d ı . 1 . evr m pren 

up •raae, devlet ıiyaıuına ve 
ulu Jlati1•çlanaa ayıua olmaıı 
aı •ilam ve bıunıo en le•ml" 
bir oydım (T elldıa) te ... 1.1• ( 

1 

hl ) ... ım ter 
ye ırace (vuat•) olmaL f 

D -ı..ı a vaı , • 
.. rr~qdımek isin tcdbiıle( 

11• be11nım111 tli•-r _ 
m•mleketl • L w- bfitun 

erıo o111nlırmd d 
eclea yülr1ek kalite de b" dan •yar r- k b il ur. 
parçaı~~nmı:nn~, ıiyaıal par dlera mHı . 
baaıat -'hl f ın memleketler 

•·. llDı t'l , partici •• boa 
ıunca bir matbuat dejildll' 

Tflı k ba11nı bi~ bir öa 1 • 
11nıf cı çılcana e veya 
dejildi r- -menfaatia-ileti 

r . ur• hann k d" 
de•rim ideıll . ı en ıaln 
la . 1 euae verm•• tam ın-

8111 e ua. .. ı bir •tbue&hr ' 



~ llayu 1935 r·· t'fttrkS6zft) Firtik 3 
ZLS • 

ngiliz büyük 
komiseri lı_S_o_a_D ___ ay ____ a_k ___ la __ r __ I 

-·-------

'8/rincı 
il flrlikten arlan -

ı.. "kanı ' 
Tecim kongr.esı ltalya hükumeti 

ikinci genel kongresini Afrikaya boyuna asker 
11trı çık e Ullmrtik pol/ş/erini p arıyor 1 

~ ~hıun ah h . 
lii11ı, .. k uanuklerı tttlidürlti· 

'flerı Çık u Polislerinden (15) ioi 
'ıı'<I, ç.~'11 '1 (12) ıioe de ıy so 

de yaptı gönderiyor 

~ İ~ia· ''11•cıkların1, kalanlar 
'-~ı'ilil •ne de Bayfadao Yafaya 
~LL 1Ctkle ' · . . . 14~ tfilllrli • ıaı bıldırmiotır • 
~Çıt,. le hırsızlauoı ve ka -
'ı " •ll:ıı ~ '•b•...l· eıfeden ve bir kıs 
~ı ""1lerin ., .. h lllU Bı a kaçakcılı 
~~ i,i y:adere eden vazif cıiai 
~ttı ç :•n hu poliılerin itle· 
-~it ~ arıl1nalurına hayret et· 

'Q6k(ı 
' Gtılı illet hu bayırh işler 

'-t l '1 t .. rf· i i ' •rı, ı ett rect>ğ yerde 
11 

1 •tılını it 
'ttıt ıy ır. 

bir k rua.,i ~misyon teşkili : 
,, ına~ buküh111eti yollar için 

lııgiliı Orunun reieliiinde ve 
•teı ınutıhaesııı •udaa 
.. t•ıkil ed'I · ı· B 'k' . ~ tll1ıtıb ı mış ır. u ı ı 
ı., 118•Sı da geçen hafta 

tli c!el11ıi1lerdir • Bu heyetin 
, yllUbi ve ıu ki Filiılia 

en· k 1 Otomobil yolları 
tk \'e '( f 

tt k • • üzerinde olın 
~'Jet '••fetini hafifletmektir. 

Ctleel ' · ., erını akt etmeğe 

. teiıi:~ Y •fada milli ticaret 
~:eıeı '.belediye mühendi 

~,1,1 ~~ıp belediye rtiıi ile 
a, 111le11if tir . 

lf, llhteı i' 
,,

1111 
ı lıaberler : 

~ tah::~~i. ayıada Fıliıtiae 
~t 8erıo ad,di 9390 nı 
\ te it' u rakımların muba· 
~"'-d,~'bat resmi dairelerin
~)OtJ,, 11 

Y•budi a-•zclrJcıi 
-.-.h · .Buauulı hükumetin 

•c:ır adedinin 6 ayda 

Ankara : 26 (A.A) - tecim 
ve endOıtıi odaları genel kurul 
tayı bugün öğleden öuce genel 
heyet halinde 2 inci toplantuıını 
yapmış ve deoiz yolları iıletme 
kaouounun 12 inci maddesine 
levfıkan üç ıeae müddetle ( va
purculuk hariç ) 6ç mutahassıs 

olarak Hesan Sakayı Aotalya an
barı sahıb!erinden Mebmedi ve 
Suad Kara Osmanı seçmiş ve te 
cim borsalın ile deniz mahsul 
leıi encümenlerinin raporlaruu 
dinlemİ§ ve bu raporları heyeti 
umumiyesile kabul etmittir . Ge
nel heyet öğledeo soora aaat 16 
da tekrar toplanacakhr . 

6 bin tahdidini nasıl telif edece 
tiz . 

lngiliz elbcrudenıalsirke i mü 
düıüoün ıon ziyuttinde ( iı
lam meclisi iiliıioe ) elli bin 
İngiliz lirası tel ebip btlediye· 
sine de bir milyon lira ikrez etme
ye muvafakat ettiği söyleniyor . 
Kiaunusani, Şubat ve Mut ayla 
rında Filiıtinin Çekoılovakyaya 
ihrrç ettiği mal ( 17520) lirayı 
bulrnuıtur . Muhtelif maldan Fi
liıtinin Çekoıl•vakyadan ithal 
ettiği mal bu müddet zufındı 
( 77205 ) lirayı bulmuıtur • 

Mister Farnu FıJiıtinde mat. 
buat kalemi mildllrü bir kaç gün 
a-eçirmek Dzere M111rı tayyare 
ile aitmiotir . Sonra ötreodik ki 
bir kaç gDn kalmak için geçen 
ay Suriye ve lübnaaa a-itmit ve 
oradan Mıııra dönmllıtür . Hükü-1 
met adamlarının bu sık ıeyıbalırı 

N poli : 26 (A.A) - 2,200 as
ker ve zabit ile malzeme la§ıyan 
Gange vapuru dün akşama doi· 
ru Şarki Afrikısıoa doğru yola 

çıkmııtır . 

Rusya-Amerika fica· 
ret işleri 

Vaşington : 26 (A.A) - Sov· 
yet elçisi ile dı§ itleri bakanlığı 
Rusya ile Amerika arasındaki 
ticaret ilsıilerinin gelmeai sıuıtcn 
konu§maJara başlamışlardır . Bu 
konuşmalar Amerika ile haıka 
ülktler •rasmda tatbik edilen ilci 
taraflı ticaret andlaımalarıo Sov
yet Ruı)anıo ne dereceye kad•r 
istifade edebilec~ği bakımından 
yapılacaktır . 

Sovyet Rusya ile Amerika a
r11ında koau§malarıo tekrar baı
lım111 Sovytt borcu hakkınd• 
ki görü§melerin durmasına pek ö 
nem veren Amerikalıların dıt ti 
caretin gelişmesi için Sovyet iler-
leyiıini ihmal _ etmemek lazım 
geldiğini anladıklınnı göıterm~k· 
tedir . 

lizcrinee kehanet edebi bilirmi
yiz. 

Abdullah Elbeşiri sabık Hidi· 
vinin adamlarından biri Filiıtine 
ieJdi. bu ziyaretin sebebini bil
miyoruz· 

B•hrilut tirketi bu denizden 
çıkardıtı 500 ton potası Avrupa· 
ya ğönderdi. 

Hüsni 

I?===== 
~I Osmanlıcadan Türkçeye karşılıklar 
o 
~ ~·,~ : ı e· b" · ·ı · k · "• de d ar mne ı usa et· 
~-e biai 0~an iki hemıire -

ltrd, tnııı bir halde doğan 
~ .. 

...._ lhis L 

' ..,. 
1

1( etmiı olan demir . «\'" ı. uınıuş olan demiryo1· q' ~~,~ etnı,ı. 
~ltr • 11; - KıyDaımak 

\ .,...~ •çia) 

h•tıarı - Kavııt kol 

~"''k . ~Ço\ · Bu iki büyük demir 
\i ~ birt/'?ktalarından iltisak 

QtG1t :•ne. rabtedilmiştir -
~ •• ~lftıryolu birçok ook· 

çok müsamaha gösteren Türkiye'dir 
- Sıyaaal sığınıkları en çok ho~gö
reo Türkiye'dir. 

lltibah - Yangı 

Örnek : Y arasıom iltihabı gıty
rıkabili tahammül acılara sebeb oldu 
- Yarasıoın yangııı dayanalmaz acı· -tara sebeb oldu . 

İltihak etmek - Katılmak 

Örnek : Bu iokılab kahramao
larmıo saffına ben de iltihak etmek 
isterim - Bu devrim bahadırlarıoıo 
sırasıoa ben de katılmak isterim . 

İltif•t ( teveccüh ) - Yöael 
ı.11:1tıt, ıt kollariyle birbirine lf,._ Öroek : İltifatınız kalbimi ser· 

~ tıak oarı mesar eyledi - Yöoelioiz gön· 
lt1ı - Kıvııt nok· lümü sevinçle doldurdu . 

~~k . 1 İltigı ( teveccüh) ttmek -Yö 
~i~.llıit~ '{0roı demiryolıyle nelmek, yüze bıkmak, bot dav
\1' 0 

llnuo iltiaak noktası ranmık 
·~~İt~ı~oroe demiryolıyle İltima etmek - Parıldamak, 

~.~"ı~. nun kav§at nokta11 
'~ yalpırd•mak 
" ' Bit• •ı. Öroek : 1 - Semada ihima l.".tı..... 1§••, kavuşuk 

.~ı· ~ r:- eden bir necmi zahire hasrı na-t. • , l-. t'tır 
"t~@..- "'tik,· •ten birbirine mer- zar ederek ... - Gök yüzünde parıl· 

-"'d lft ·· ı · 
1 

e ..... u asık denilebile- dıyan parlak bir yıldıza gözünü di-
\;tıl delil b Yaradılııtan birbi- kerek ... 
~lb 'de . ' elki bitişik denile· 2 - Ufk üzerinde ziyayı şem· 

'• sin iltima ettiğini görenler ... - Ufk 
\' 8enzefirn üzerinde gün ışığıoıo yalpırdadı&ıoı 
•Jıt· it : A görenler ... 
~ıı~•e ile ~~bide " sin ,, il} lıtimaat - Yal pırı 

ıı ''•r,01 •ıt ., ilr. yazılan 
~ •iıı .reretınek iyidir-

'"' . ,, lı .h . tı ... ı . 1 tısas ve "Ratlı b.. ... erı . ,, 
" 

0
• kaldırmak iyi-

t •t"''" ~'"e1t. ........ Sığınmak 
L..tt._. • lıu i d 
l 't'- e\ i!t ~ c de afvı alini· 

iL "'-' "rı1rı B · "" •tııı. - u ışde de 
~ 'Hb •ağıncnak isterim. 
.it 'nıeıc 
~it : 1 . e Sıtınak 

~. "''-- hıca • h 
.,ı.. '"'•tatrı ga ırn olan ıioı 
~· olan ~ ı , ana kucağı. 
.ı,~ 81tınık 

: s· 1Y•ıi ...... 1 -
•

11 U tecılere en 

Örnek : İhimaatı kamer, en· 
zarımı taltif ediyordu - Ayıo yalpı
rıları, gözlerimi okıuyordu. 

İltimH (sahabet etmek) -Ka
yırmak 

Örnek : Bu işin olmaAı için 
bana biraz iltimas etm~nizi rica ede
rim -Bu iıin olması için beni biraz 
kayırmanızı dilerim . 

İltiva - Kıvrım 

Örnek : Üstündeki hariri fiıı. 
ıaoıo iltivaları- Üııtüudeki ipek fiı· 
tonıo kıvrımları . 

İltiyam bulmak - Onulmak 

Örnek : Harpte aldığı ceriha 
iltiyam bulunca ... - Sanşta aldığı 
yara onulunca ... 

İltizam etmek - Tutmak, yan 
çıkmak, yan o] mak 

Örnek : Siz beni iltizam ettik· 
ten sonra kimseden korkmam - Siz 
beni tuttuktan (Siz benden yaoa çık
tıktan) sonra kimseden korkmam . 

İlzam etmek - Susturmak 

Örnek: Ne delil 'üsterdivsem 
cevabını verdi, beni ilzam etti -Ne 
kaoıt gösterdiysem cevabıoı verdi , 
beni ııusturdu . 

İm• - İmay 

Örnek : Anlıyaoa hir küçük 
ima yeter - Aohyana bir küçük 
imay yeter. 

ima etmek - İmıylamak 

Örnek : ima etmek istediğiniz 
nokta gözüındeo kaçmış değildir -
loıaylamak istediğiniz nokta gözüm
den kaçmış değildir. 

İmal etmek - Yapmak 

Örnek : Onun imal ettiği tarz
da güzel koltuklum emııali yoktur
Onun yaptığa yolda gilzel koltuklarıo 
benzeri yoktur. 

İmalat - Yapım 

Örnek : İmalat hiıam bulmak 
üzere olduğu ııırada -Yapım bitmek 
üzere oldugu sırada . 

İmalathane - Atölye (T. Kö.) 
Mamul - Yapık 

Örnek : c~viz ağacından ma· 
mul bir dolab - Ceviz a~acıodan 
yapık bir dolap . 

Ameli - Pratik (T. K6. ) 
Nazari - Teorik ( T. K6. ) 
İmale etmek - Çevirmek, ya · 

tır mak, eğmek 

Örnek : 1 - Kalbinizi bıı ta· 
rafa doğru imal" eden ~eheb - Yü· 
r«"ğioizi bu yana doğru çeviren se· 
beb. 
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Seyfian defterdarlığından • Adana Borsas Muamc:'leleri 
Açık bulunan 12 ve 14 lira ma · 

1 1 · · PAMUK ve KOZA aşlı varidat k4tip ık eri ıçın ma Kilo =F.,...iy_a_u-----=,---------
yısıo 29 ncu çarşamba günü saat CİNSİ , _____ _ 
14 de Jofterdarhkta musabaka Eo az I En çoL.. 

Satalan Mikdar 

imtihanı yapılııcaktır . Talip olan- • = = ==;=====;;-:·=--=- ,~· ~ K. s. 
Kapımalı pamuk ,_ 

KUo 

ların mektep şohadetnamelerini, bu Piyasa parla~a .. 43,50 44 
lundukları resmi ve hususi mües- Piyasa t~mizi ,, 
sesattan alınmış v<sikaları. hüsnü· laoe 1 
hal ilmühaberlerile birlikte o günü ı--;:;Ia,.n_e_I_I ______ 

1
. ___ _ 

47,50 

öğle vaktına kadar defterdarlığa ~:~::r 
müracaatları ilAn olunur. 5481 

27 _29 

Doktor 

Ekrem Hüseyin Baltacı 
Bu defa seyahatten dönerek 

h11stalarıoı her dürlü laburatuvar 
ve Röntken muayenelerile teşhis 
ve tedaviye haşlamış. Kale kapı
sında Mustafıt Rifat eczanesi.5463 

3-5 

Beyaz 
Siyah 

Ekspr~ıı 

iane 
Yerli "Yemlik., 

,, "Toh urnluk., 

Buıtday Kıbrıs 
Yerli 

YAP A G I 

1 1 1-
ç ı G 1 T 

1 ı-1,37,5 

1 
HUB UBAT 

1 

2,37,5 

Santim Pene 

40 
:2.0 
04 =----=--:-:":" 

l--=--··~-7,1 

kılavuzu · 1
1 

___ o_'"'_•_""'_J,_.:_,_'"' __ • __ ıa_n_ı_a_k_~_"-'' 
2 - Birçok uğraştıktao ııonra 

istirhamımı iı'afa imale edebildim
Birçok uğraşt1ktan sonra yalvardığı
mı yerine getirmeğe yatırabildim . 

3 - Bir o yana, bir bu yana 
imale ederek beni de şaşırttıoız -
Bir o yana, bir bu yana eğerek beoi 
de §a~ırttıoız . • 

İman - inan 

Öroek : T:· rklüğün terakki 
edeceğine , itila edeceğine imanımız 
varda - Türklüğün ileri gideceğine, 
yükseleceğine inanımız vardır. 

İmar etmek - Bayındırmak 
( Bak : abadan) 

İmdad etmek - Yardıma ko§· 
mak 

İmdad - Yetişme, yardıma 
kotma 

İmdad 1 - Y etiı! 
İmha etmek - Yoketmek 

.Örnek : Darbın nihayetinde 
dü§man ordularını imha eden büyük 
kumandan ... - Savaşın sonuoda düş· 
man oıdularıoı yok eden büyük ku· 
mandan ... 

İmhal etmek - Öoeltemek , 
önel vermek 

Örnek : Alacağınızı tediye et· 
mek isterim; fakat biraz imhal etme· 
nizi rica edeceıtim - Alacağıoızı 
ödemek isterim; ancak biraz önelle
menizi ( önel vermenizi ) diliyece· 
gim. 

Mühlet - Önel 

Oro~k : Size iki ay mühlet .. 
ondan sonra beklemem - Size iki 
ay önel ... ondan sonra beklemem . 

İmkan - İmkan (T. Kö. ) 
Ademi imkan - İmkaoıızhk 
Adimülimkao - İmkansız 

Mümkün - İmkAnlı 
MümkDo kılmaL. - İmkinlaı 

tırmık 

Gayrimümklio - İmkansız 
Gayrimümkün kılmak - İm 

kansızla§tırmak 

Siptillide yeni sebze halinin ortasında su 
deposu yapıhyor. 

1- Siptillide, yeni sebze halinin ortasında, hnlkin ve itf.ıiyenio is· 
tifadrsine hadim olmak üzere dairede bulunan keşfı , şartnıtmeleri vo 
projesine uyguo(865.64) lira uedeli keşifli bir su deposunun yapılması 

açık eksiltmey6 konulmuştur . 

2- Açık ekailtme 4-6-935 tarihinde salı günü saat on beşte he· 
lediye daimi encümeninde yapılacaktır. 

3 - Keşif, şartnameler ve ı . rojesini ve bu işe ait diğer kdğıtları oku· 
mak veya bedelsiz olarak almak istiyenler, Belediye fen işleri müdür· 
lüğüne müracaat edebilirler. 

4- Bu işin ilk teminatı: (64.92) liradır.5441 19-23 -27-31 

1 - Askeri fırka binası önünden asfalt dört yol ağzına kadar olan 
yolun ortasına 1.20 metre genişliğinde ve her iki tarafı ( 800 ) metre 
uzunluğunJa olan ve 1448 lira bedeli keşifli yaya kaldırımı ve çevrosioo 
konulacak seki taşları açık eksiltmeye konulmuştur. 

2- lhaleısi 2-6-935 tarihe rastlayan pazar günü saat l 5 de be· 
leJ.iye encümeninde yopılacaktır . 

3- Keşif ve şartnamesini öğrenmek isteyenler belediye fen daire. 
sinden bedelsiz öğrenebilirler. 

4- Bu işin ilk teminatı (108.60 kuruştur) yüz sekir Jira altmış ku-

ruştur . 5442 19-22- 27- 30 
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Devlet denıiryollarının yazhk 
tarifeleri 1-6-35 tarihinden 
edilecektir • 

tenzilAth yolcu 
itibar en tatbik 

Muallim ve talebelere : 
Umumi tedrisat dereceleri dahilinde bulunan resmi ve ya maarif 

ido.reJ .. rince musaddak hususi bilumum mııktep ve üniversitelerin mu
allim, profesör, asistan, mürebbi, muavin ve müdürlerine Mayıs başın
dan birinci teşrin eooun:ı. kadar ve bu mektuplerin telehelerile ecnebi 
memleketlerdeki ayni nıekteplerin talebelerine har zaman umumi tarife 
ile uzak mesafelere mahsus teozilli D D. 71 nUm!lrnlı tarıfe üzerinden 
her seyahatte yüzde 50 tenzildt yapılacıktır . Bu tenziHlUan istifade et
mek isteyenlerin, mensup oldukları mektep ve ya üniversitelerden veya 
Maarif VökAletindt'n ve müJürlütlorirıden rr.uallim kısmında olanların 
seyahat edıleo takvim senesi içinde tanzim edilmiş bir hüviyet vara
kasını ve talebelerin de keza en çok altı oy evvel tr.nzim edılmiş fo
toğraflı bir vesikayı hnmil bulunmaları ve bilet alırken ve yolda bilet
ler kontrol edilirken demiryol memurlarına göstermeleri ldzımdır. Mek
teplerini bitiren talebeler de talebe iken ahlıkları vesikaların muteber 
olduğu müddet içinde bu tenzildttan istifade ederler. 

Umuma mahsus gldi§-d6nıiş farlft si : 

TenzilMh gidiş - dönüş tarifesinin yeni tatbik şartları şöyledir : 
Gidiş-dönüş bilııtlerinin meriyet müddetleri , seyohatq başlana

cağı günden itibaTAn müteakip ayın ayni tarihli gününün sonu olan 
gece yarısına kadardır. Yolculur seyahate başlayacakları günü ken
dileri tayin edecekler ve hunu, biletlerin üzerine yazdıracaklardır.Yol
cular seyahate başlamadan evvel tarifenin meriyet müddeti dahilinde 
olmak şortile, istedikleri günde biletlerini alabilirler. Biletin bir aylık 
meriyet müddeti bitmeden evvel gidiş-dCJnüş ücretinin yüzde yirmisi 
verilmek şartile ilk müddetin bittiği günden itibaren müteakip ayın 
ayni tarihli gününün sonu olan gece yarısına. kndar temdıt edilebilir. 

Bu tarife E )'ı<i\ 1935 sonuna kadar uzatılmıştır. 
A/1- uaba ,~ 

gı yapılar""u tterl : 
Bi ldı~ · .u~ b e . ~ \ \\\k g-uplar halinde ve gidiş- dönüş şartile her 
1 t.n ço\ sek\t şıas\"'' 1-Haziran- 935 tarihinden EylOI 935 so-

\ \k\ \s\asyon 
8 
t ecel'. ailelere , Samsun - Sivas rnıniakasında 

nang \(adat seyaha -lzmir- Bandırma. mıntakalarmea yüzJe 50 
nunad 60 ve f\\afıc diğ .. r mıntaknlarda katedilecek mesafeye göre 
"ı e .. 'JU '\M\\ o\an b' tenzilatlı ?t.an biletlerin ücretlerinden ayrıca ve 

te\\l\ U n\sb'}'Olcuların bırısınd.en tam ve diğerlerinden yüzde 20 
munte ~eşk\1retile tenzilat yapılacaktır . Bu tarifeye göre Uaydar
guru\) \\"arasında seyahat edecey ailelerdsn gidiş-dönüş ücreti 
ücre\ a 

9aşa
o\3 .. 

. k bir aile gurubundan 
• " )) 

4 alınır • 
Samsun - Ankara mesafesinde : 

~rt kişilik bir aile gurubundan 
~di )) , ) )) 

Adana-Konya mesafesinde: 

1 . Mevki il . Mevki 111. Mevki 
9306 6735 4282 

12420 8989 5716 

10125 
13921 

1345 
10099 

4648 
6391 

Üç kişilik bir aile gurubundan 46 J 8 3342 2124 
Altr » » » • 6596 4773 3033 
kurnş alınır. Diğer münasebetlerde de ücretler bu derece ucuzdur. 

istanbıılda köprü gişomizden ve diğer mahallerde istasyonlarımız 
dan da ha ziyade tafsilat alınabilir • 

Bu tenzilatın şartları : 

Aile gurubuna girebilecek akrabalar şunlardır: ( Karı, koca ve bun
ların ~ocuk.!arı, ana ve babaları, büyük aııa ve büyük babaları , kar
deşlen) · Uçten-beşe kadar her gurup için bir ve daha fBzla kişilik 
her gurup için de .iki kadın ve yahut on beş yaşını doldurmamı§ olan 
erkek ( evldtlık, hızmetçi, mürebbi, sütnine) akrabalık şartı olmak
sızın guruba girebilir. 

Gurup halind~ seyahat edecek ailelere fotoğraflı aile biloileri ve-
·ı k · B ' rı ece tır. .unun için .guru?a gir~cek aile efradının birer vesika fotoğ-
rafkmnın gışelerc verılmesı lazımJır.Vazih olmak şartile gurup halinde 
çıkaralmış küçük kıtadııki fotoğraflar da knbul olunabilir. 

Veril~ce~ aile biletlerinin dönü kisımlarının meriyet müddetleri, 
b~JPtler u~e~ın~ Yazdırılacak seyahat gliniinden b şlamuk ve bunu ta
k.'p ede~ ıkın~ı. ayın ayni tarihli giinünün sonu olan gece yarısında 
bıtmek uzere ıkı aydır. Bu bileiler, bu iki aylık müddet içinde rnüra-

c~at .e?ilmc.k ve gidiş-döniiş için verilmış otan ücret yekOnunun yüzde 
yırmısı tedıye edilmek şartlarile evvelki müddctiıt bittiği andan baş
l~mak ~zere bi~ ay daha temdit edilobilir. Ve yahut hu şartlar dahi· 
Jınde J)Jletler bıdayeten temdit ettirilmiş olarak da alınabilir.Bu müd
detler içinde seyahat için kullanılmıyen dönüş biletleri üz, rinde hiç bir 
hak ve mutalebe kabul rdilmcz. Dönüş seyahatine hoşlandıktan sonra 
meriyet müddetleri biten dönüş biletler ile yolda uıecburi aktarma se" 
beplerindcn başka bir sebeple teva1'kuf edilmemek şartile bilet;n mu
teber oldu~u istesyona kadar ücret verilmeksizin s~yahat edilebilir. 

Aile biletlerile seyahat edenler hem gidişte ve hem de döniişte ka
tedilen mesafenin her 500 kilometre ve kesrine mukabil bir istasyon 
olmak üzere müteaddit istasyonlarda bilPtlerinin mcriyet müddetleri 
içinde olmak şortile istedikleri kadar tevakkuf edebilir. Yolcular, fazla 
katedile:>ek mesafeler için umumi t arifo üzerinden ücret farkı vermek 
şartile yol değıştircbilirler. 

Bir aile biletinde ynzılı olan yolcuların ayni sınıfta , ayni katarda 
ve mümkün olduğu kadar da ayni kompardımanda ıeyahat etmeleri 
ve ayni isiaByonlardan harek·e·t ve ayni istasyonlara muvosalat eyle
meleri şarttır. Bu şartlar dahılınde seyahat etmiyen aile efradı bu bi
letlerle seyahat h~kl~rı.nı kaybederle.r. Bir aile biletine dahil olan yol
culardan yalnız bır kı~ı,. guru.?~~ ~zımet seyahatinden sonra ve yalnız 
aile biletinde yazılı gıdış-donuş ıstasyonları arasıudo olmak şartile, 
mer'i tarifelere gore, yarım ucretle müteaddit seyahatlar yapabilir. 

27-29 5483 

( Tilrk ~zö) 
E 

.----------------
Sıhhatını seven müşterilere müjde 

FavkalAde tenzilath fiat 
Balkan Kaşarı ayarında Ayrancı Knşor peyniri kilosu 32,5 kuruştur. 

E·lirne Peynirinden daha nefis ve daha lezzetli beyaz peynir toptan 
tenekesi 4 liradır. Yeg~ne satış yeri ve deposu Adana Aziz Naci ve 
şeriki ticarPthanesile Niğıle han ve otel müstrciri Hacı Rüstem hanında 

Dikkot : Kaşarlarımızdnki iki yıl(lız ve Ş markaya dikkat ediniz. 
3 - 10 5473 

Bor Okçu menba suyu şarımızda 

satılmaktadır. 
Okçu menba suyu lstanbul şehremanetinin t·tlı\il raporu ıle en oyi 

bir su olduğu tahakkuk etmiştir. 

Ok Sıhhote elverişli ve mideye iştnh vnici bir 
ÇU SUYU sudur Muhterem müşt .. riler bir defa bu su 

yu içtiklerinde bir daha başkn su içm •yeceklerdir Bir defa tecrübe 
sozlurimizi ishal edec •ktir. 5433 9 - 78 

Satlş yeri: tarsus kapıda merkez oteli altında 

~ lo.kiki ?rir ilAcını. buldum 1 llirinci sın r CCZf Cl Coldl Ergun 
beyın on ıkı senedenberı yaptıg ( Nevrozin ) Grip hostalığının ye
gtlne ildcıdır. Kalbe kotiyen zararı yoktur. 

Boş , diş ve romatizma ve bel ağrılarını hemP.n kesen Nevrozini her 
halde alınız. 537 22 

---------"="~~---------0 işçi 

M. Nedim Yurtman 
Seyhan Defterdarlığından 

Saç lıcılestanda zifi r ciler çarşı 
sında 3,37,39,5,45, 12 vo yeni si 
palıi çarşısından Jl,21,33,41 vo 

• 

Yeni Otel karşısında a\·tıl{ım 
diş munyı>nt>lıanemde soot 6 dan 
21 re kodar hosta kabul ettiğimi 
ve tedavi ve diş imali hususunda 
muhtPrcm müşterilerime ozami 
teshillltı gö t r,liğiın gibi cumo 
günleri fukara için tedavi ve diş 
çekmek beleştir .5228 "'" ı 

, kö,.kurler çarşısındn16,lö.t,l,3) 
ve yemeniciler çarşısmıla 62,67.72 

23-~ 

satılık ev 
Döşeme malıallt sinde 7 odası, 

muthalıı tulum bosı, bahçesi altında 
2 dükkônı ve moğozo olabil<cek 
3 hüyük odosı bulunan 140 nn 
maralı ev acele satılıktır . Talıp 
olonlor evde oturorıloro nıuracoat 

J etsinler. 5476 2-2 

ve kozo.ncılıır çarşısında 61 ve psk 
rnez poz ırında 18 un pazarında 
6.8 ve 12 ve yeni bcdestan<la 18 
ve llırlırilyas mahallesinde 64 ve 
Çırak mahallesinde tQ vo kapalı 
çarşıda 10 ve K'~·eciler çarşısında 
45 ve eski homam mahalleıin le 
41,43,45, 104 belediye nuınnrolı 
diikktlnlorlo hon ve kopının ı ha 
ziran 935 güniind~n 31 mayıs 936 
gününo kı dar bir sen~lik icnrı ar . 
tırmoğa çıkarılmıştır. 31 moyls 936 
p fŞembo günii saat on dörUo ılı,.. 

le edılccl)ğjnden isteklilerin Mılli 
Eoıldk idaresine müracnotlorı ildn 

olunur. ~458 ~'l-24-27-30 

Seyhan Cumhuriyet müddei umumm
ğinden : 

J - Adana ceza evinde bulu
nan mahköm ve me\'kuflor için düı 
kırma buğday unundan verilecek 
bir senelik ekmek miktarı (iki yiiz 
bin ) kilodur. 

2 - Bu işe ait yapılmış olan 
şartname porasız olarak ceza evi 
<lirektorluğun<lon verilecektir. 

3 - işbu eksiltme J 5-5-935 
tarihinden itibaren on bhş gün 
müddetle n kapalı zarf usulile 
münakasaya çıkarılmış olup 30-
5-935 perşembe günü saat 15 do 
Cumhuriyet müddei umumilıği ma-
kamında teşekkül edecek komisyon 
taı afınJan ihale edilecrk lir. 

4 - Şartnamedeki torifat dai 
rcs'rıde 825 lira teminatı muvnk
keto alınacııktır. 

5 - Kopalı zarf usulıle yapıla. 
cak eksiltme tekl,f m .. ktupları 30-
5 - 935 perşembP günü saat 14 de 
kadar Cumhuriyet müdd'i umuml
li~ı mokamına verilmiş olacaktır. 

15- 19-23-27 5417 

Sağlam 

Dam kiremidi 
Eskişehrin Kurt kiremit fab· 

r" kasırıın son siı:ıt •·m makine ve 
furunları ile yapılmış Türkiyenin 
en sağlam ve altı ay gırnntili kır 
mızı dom kiremitleri Ada nada 

Ali Rıza kelle şeker 
ticarethnnesin·le ucuza sotılmak-
tııdır. 5451 5-10 

Satılık mobilye 
Haziran 935 cumartesi güniı 

soat ikide ev mobilyesi satılacak 

tır . istekliler belediye mezııt 
sa )onuna müracaat etsin 5408 

Satılık Piyano 

Gayet iyi bir piyano cıatılık. 

tır. B •lediye m< zat salonuna mü· 
r8cant edılmesi 5475 2-3 

-------------------------· 

Seyhan vilAyeti daimi 
e ıncUmaninden : 

1- Hususi iJarenin, Abidin pa· 
şn caddesindeki rski sinema bi
nası beş s ne müddt tle kirayıı ve
rilmek üzere açık aıtırmayo ko
nulmuştur . 

2- Açık artırma, 935 haziranı 
nın 6 ıncı perşembe günii saat 11 
do vilAyot daimi encümeninıle ya
pılacaktır . 

3- isteklilerin, aşağıdaki şort
ları tin ihtiva elen şartnameyi gör
mok üzere lırr gün hususi muha-

. sı·be müdürliiğline ve açık artırma 

giin ve snatin•ie de, yüz 'e yedi hu 
çuk poy paraları ile vıldyet ( ncü 
menine bJŞ vurmaları ildn olunur. 

A - Kirorı , ger"ken tamirat 
ve tadildtı yap:ıruk binoyı tom bir 
sinema haline koyocakt ı r. 

B- Beş sen el k m0iiddeti n bıti. 
minde Linayı hususi muhasebeye, 
bütün todi!At ve inşaotile bir sine-
ma halinde teslim edecek ve yolnız 
taşınabilir don irbaş f'Şyasını ula
bilı cektir . 

C- Yopacuğı Lu tııdilAt ve İn· 
Ş!lotta:ı dolayı bir şey istemcğo 
hakkı olmayacaktır.5455 - 22-26-31 
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.. tt1flZI 
Merakl Mahmudun vasiy&till 
memur heyetten : 
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Adananın Deruou . 1'8nıır 
h nehri l • lesinde ve Sey an ucsd 
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dairesi hulunan bınn 

36 
nib&18

' 

iptidasından mayıs 9
1 18 

ar&1'fll 
··ddet e ~· kodor bir sene mu . eğinden . 

suretılc kiraya verııe5o ıaribİl>8 -,, 
93 4 J .. olanlar 27 moyıs at 1 

. "nü sa ı.ç• 
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. l Merak beye 
Yazıhaoe'fınt e ... ur 

r' IJ]eı.v 1Jf• 
vasiyetini ten ıze . 'JAP oıurı 
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