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1\ UHU.\1 
ÇEVIR<Jb. TLEI1i 

Ergin adnm; genel ve özel 
yllkUınUnUn ,çUsUııU oranla 
yan bir töre)e bnğla)nndır. 

SJy al snnı il andığımız in 
snn görünUşUniln iç <Jzı:mi de 
budur ve sıyluk yumuşlnr an 

cak böylesine gllvenilebilir. 
Olguların nnnncında nngıh 

olmak için•kn ırgn gibi kabaran 
adam bir OlkU eri olmazsa 
amac ne denıa açıklık gl> terir 
s g'3stersin klltlenin nkışlnrmı 
ona uluşdıramnz. 

Dnhna yakı nilen yunıuşun 
uruncunu du) m1yan güresini 
Yurtluk dUşelg bileğ"s"ne \ur 
rrr.~cr. U 1 mi ~' El k') nl'lnr 
ıımut veren E lt:Hnli Yür üyU 

şun önllne bı r kara duvar gibi 
dikilir vo l !Tış'nnnnyacak 

kndnr ağır bir :ıçun altına gir 
miş olurlar. 

DUn yerimiz doğu tekliğinin 

ucunda durusordu. Bilyilk dö 
n nme onu d eritti. Ş'mdi 

s1ysnl kurumlnrımız'a teklik 
ten doğlJn k'itil ilkleri önlemi 
ye çalışıyoruz Bundan ötllrUaUr 
ki kurumlarım zdn ycmı·ş a an 
çevirg<!nlcrin becerirmne gUve 
nilir, denegi ç k özU s1zUne uy 
gun olmn mı i tiyoruz. 

Bu sızlerd n kimsenin gn 
cenmesine de gönlOmOz kat 
lanamaz . 

Açık konuşmak gerektir ki 
bu bizim için bır iç yarasıdır. 
Üzerinde ne denlO dı1rulsn 
gene az olur. 

Yeni bir kurum ortnyrı çı 

kaken ve bir kurumun yıllık 

toplantısı ) npı!ırken coşkunlu 
ğrmc1a ) eler c'rrnz ve l') le' 'e 
rjn yapmacık u uncu knlbleri 
sarar. Burada gUdUlen tek amnc 
vardır. Çabalamalarda hep onun 
içindir : 

Yeni kurumun çevirgenli 
ğine seçi imek. 

Ru elde Pdılır edil nez her 

t"Y tuk nmiş çı virg nlik yar 
tosı "Y ndı gibi adlara Eklenir 
Eidonrn z Uyey nı ilon gU\ en 
de unutulmuvtur. 

işte buda yaldızlı ) nrtalarn 
değor biçen kurunun o tığıdır. 

S'.>yeal yuf Iik çağmn 

yeni O) ok tm an budunu ht•r 
şoyd••n öne hı k iH• n pU 
rOzl ' den kurtarmak g n ktir. 

Unutmamalıdır ki dJSnen1n 
kst imı ış nda una d ğ r V'-'r 
nwk w işı l ıg ı t gü\l nm •k 
ola1111dn pa lıv,r 

Rıza Atild 

Direklerde ölüm tehlikesi var 
Bunu Şirket levhalarla ilin EtmiŞdi. 

Fakat Direklerde Değifiklik Olmadı. 

Tedbir Almalı için Bir Yurtdaıın 
Kurban Olması Mı Bekleniyor • 

E'ektrik Şirketi mukavele
sine göre nğaç direkleri muny· 
yen bir milddd içinde demirle 
değişdirmek mecburiyetinde 
idi. G çen s ne Belediye ş:rket 
mukavelesinin bu maddesini 
tatbike çnğırdı. Uzun gilnler 
münakaşa ve müzakerelerden 
s')nra direklerin tebdiline baş
landı. Faknt demir direk yeri
ne SJknklara potreller dikildi. 
Na ıl bir 1..aruret dolayı 'yle ol
duğ mu bilm"y mız. Belediyede 
buna g 'z yumdu. Şimdi bu pot
reller gOz 1 Mersinin s'Jkakla
rmda bir nn1..ar boncuğu gibi 
dunıyor. 

Şirket geçenlerde potrellere 
4< Yaklaşmayınız öJam tehli
kesi var» diye şehre dehşet 
saçan birer levha asmışdı. 

O uman bunun doğru olma
dığı, ölUm tehlikesi varsa önU-

ne geçilmesi etrafında yapılan 
neşriyat üzerine levhalar kalk
dı. Fokat direkler üzerinde bu 
korkunç tehlikenin önüne ge
çacek bir değişiklik gör .. lme
di. 

Şirket her halde görillen 
fenni Inzum· 01.erine direk ye
rine dikilen potrellere ceryan 
kaçtığı için bu levhaları asmış
dı.Bu tehlikenin kendiliğinden 
yok olduğu s'iylenemez. 

Direklerde hiç bir değişik
lik yapılmadığmn göre bu leh
li k hftla mevcud demekdi r.Cer
ynn kaçtığı fenııen tesbit edil
miş bir hakikatken tedbir al
mak için bir vatandaşın kur
ban olma ı mı bekleniyor ? 

Bu tehlike vaziyetini blltlln 
ehemmiyetiyle Cumhuriyet 
Milddiumumflifinin nazarı dik 
katine ar7.ediyoruz. 

Yurtda bacalar yükseliyor 
Ba~bakan yapllacak iŞ ieri Anlattı • 

lk nıaddelerimiz kendi fabrikaların11zda ve kıı 
(ıımlarımızda işlenec k.s:ıtışl.ır kıymet alacak. 

Başılakon ismet lnönU be- fabrika!arımıf.da ve kurumla-
şinci Uıu al Tutum Haftasının rımızda iş'enecek bir vaziyet 
baş1amasından ötllril Türkiye- alması tabii ç'k faydalı ve ha-
nin ökononıi yolunda ileri yU- yırlı olarak fi~·atıar zerinde 
rUyüşlerirıi anlatmış iç ve dış yükseltici tesirini gösterrnek-
ticaretimizdeki dilzeni sanayi- tedir. Kendi mahsullerimizin 
Jeşme kalkınma mdan alınan dah~l~e. atıcısı ~e. onun d~er 
verimleri işaretliyerek beş leştıncı müşterısı olmak ılk 
enelik sanayi proğrarnının ö- maddelerimizin satı~ fiyatla-

nOmOzdeki yıllarda başarıla- dr!nı da kıym3tlendırmakte • 
tl . ı r. 

cak pa~çalnrı.nı şu sure e ışa- Görüyorsunuz ki memleke-
ret etmışlerdır : tin ökonomik durumunu d0-

93-l - 935 seneleri içinde zeltmek ve yOkseltmek için 
beş s :ııneli k sanayi proğramı- hem dışarı işleri için ayrı ayrı 
nın bUyUk bir kısmı tahakkuk tedbirler alma ve bu tedbirler 
edecektir. Demir sanayiimizin alma ve bu tedbirler arasında 
esas'nrı şimdiden geniş mik- yakınlık, karşılık ve uygunluk 
yasta tetkik edilmekte, p!An- bulundurmak gerektir . ,. 
ları ynpılmaktadır. ÔnilmilzJe
ki yaz mevsiminde temelleri 
atılacaktır. 

Kağıt fabrikası yazın işle
meğe başlıyacaktır. Seramik, 
kendir sanayiimizin önOmüz
deki yaı etütleri bitirilecek ve 
işe başlanmış olacaktır. En 
sına kimya sanayii kalıyor. 
Bunlardan başka olan blltiln 
sıınayi fabrikalarının temelie
rı ve i letilmP.)eri herkt-s·n an
hyacnrrı ve g"'r c !i bir dere
c.edJ i'cılemi~tir. 

İlk maddelerimizin kendi 

Elektrik Şirke
tinin davası 

Muhakememlze bu 
gUn Ceza mahke

mesinde baŞlanıyor 
Menin Elektrik tirketinlD 

Guttemiı sahibi Fuad ve 
Rııa Atili 11l•yhine ıçdığı da 
v.nın ınubak<·meıine bu gQn 
Hat onda lu•ıu Agır Ceza 
Mat.kemeailldc bafla•cakbr. 

Haftanın En Manah Günü 
Mektebler büyük Bir geçid resmi yaptilar 

::ıee 

Cumhuriyet meydanında toplanan mektebliler 
Atatürk'ü içden doğan derin saygı ile andılar. 

Tutum Haftasının en heye- \ lfonomi kurumu bir tutum 
canlı ve en göğlls kabartıcı sembolü hazırlamışdı. 
gUnUn Cuma gilnll olmuştur. . Saat on dörtde lJnde Halk 

Günlerce evvel hafta için Evı Bandosu, Orta Mekteb ve 
hazırlanan Mekleblerimiz bil- onu takiben de İlk Mektebler 
tun ehemmiyetiyle kavradık- olduğu h~ld~ mey?andan ha-
ları yumuşlarını taşkın bir reket Edıldı .. Maarıf Mildllrll· 
sevinç içinde başarmışlardır. muz Bay Nahıt Cemal Kaya ve 

Ôğlede:ı evvel Sinema bi- Orta Mekteb MUdOrU Bay Eşref 
nasında bntiln Mekteblerin iş- oldu~ h.a~de Orta ve İlk ~ek-
tirAkiyle hazırlanan mUsamere t~blerl ıbemılzıı! ~UubaUn Mduallbımlle-

·ı i ektebli yavnılar rı ta e erının şın a u u-
verı m Ş ve m . nuyorlordı. 
b.urod~ du~:ar?k manarak tem- « -· Şu acı noktayı bir çı-
sıl ettıklerı pıyesler monoloğ- kmtı olarak ve bir iç sızııı 
lar ve okudukları manzume- duyarak ekleyelim ki bu ulusal 
lerle halka tutumlu olmanın alaya bir koç eyirciden başka 
ehemmiyetini ve yerli malı Ôkonomi Cemiyetinin beş 
kullanmanın zaruretini anlat- ı kişiden ınUrekkep idare heyeti 
mı .. lardır. hariç Ut3 kurumlardan ve nede 

Tnm amacına eren bu mn- holkdan kim e iştir!k etme 
samereden sonra Çocuklar nıek· mişdir. » 
teblerine gelerek geçjd re mi Kalblere coşkunluk veren 
hazırhklariyle uğraşmıya baş- ala~ HUkOm~t ko~oğı arkasın 
Jamışlar ve evvelce tesbit edi- dakı caddeyı takıben çarşıya 
len prolrama gnre saat on oç inmiş ve M~kteblilerimiz bura 
buçukta lamet Paşa Mektebinin !ardan ellerınde bUyUk levha 
önündeki meydanlıkta top1an- Jar old~ğ"u halde geça~ek Kışla 
mıtlardır. Bu yıl mekteblerde dcaddesmdeln ?,umrd~urıyBet mdasy 
nl\rQl hafta ""lişması her se anın~ ge mış e ır. ura 
5"' • en "'" . . hep bırden toplanarnk Bando 
nekmden ayrı bır hususıyet nun da iştirAkiyle Cumhuriyet 
taoıyordu. . marşını sBylemişler Ata Tilrk'Q 

Çocuklar halkı yerlı malı TUrk BUyUklerini içden doğan 
kullannnya ve tutumlu olmıya saygı ile anarak Mekteblerine 
teşvik eden çok cAzip levha- dağılmışlardır. 
lar hazırlamışlar ve bunları Ulusal Tutum Haftasının 
bUyük sevinçle ellerinde tutu- biltun manasını canlandıran 
yorlardı. Mekteblerimizi takdir etmek 

Az sonra Orta Mekteb tele- ve Yavrularımızı ulusal duy 
besi de başlarında MUdilr ve gutorla yetişdiren Muallimle 
Muallimleri olduğu halde top- rimizi alkışlamak bir hakikat 
lantı yerine geldiler. Ulusal ö- borcudur . 

Kadınların Fırka üyeliği 

C.H.F.Genel Kitibl bir yayım yolladı 

Saylav set;il ınek ve ikinci se :ici olınak için de 
kadınlaranıızın fırka üyeliğini kazanmaları gerek 

C. H. F. Genel Kfttibi Receb 
Peker kadınlarımızın saylav 
seçimine girmeleri milnasebe
tiyle Fırka teşkilıltma aşağıda
ki tamimi göndermişdir : 

• Kadınlanmızın saylav sa. 
çimine girmeleri yasası çıkın· 
en, Fırkamıza yeni vazifeler 
dn9nyor. 

Seçim iki derecelı . olunca, 
ikinci mnntehipler aıuında 
da kadınlarımızın bulunmSlatı 
Ulzımdır. Fırka nizamnamesi 
Fırkalılar dlşmda vu t la 'ora 
rey vdrdrılerin ce1.nlo'ldırılmn
ıını söyler. Bu hale, göre, ka-

dm yurtdaşlnrın şimdiden fır
kaya kayıtları lAzımdır ki,ikin
ci mUntehap seçimi ve hattA 
bundan evvelki yoklama 1.8· 

mnnı galmeden ikinci mOnte
hip olacak kadınlarımız Fırka 
Uyesi:sıfatmı kuanmış olsunlar. 

iyi vasıflı kadın Uyelerinin 
artınniyle Fırkamız hem şe

re'lenecek ve hem de k&AVVftt
le necekt'fr. Bir yandan saylay 
seçimi hazırhklan, ~te yamı.. 
Fırka kon gı eleri sebebiyle 
t,!:ş_i r tımızın çc k işler karşısın-

,ja. olduju bu s rala kaJın ar
- Otrısı 2. el SaJfdda -
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vekaleti·olmayan avt1kat 
Hu!o:{ Usum Muhakemaleıi Kaliununda Oeğişiklif Y~pıhyor. 

Kültür kurumunuıl 
~şya piyangosu. 

.. Yeni Oemiryolları 
.\~l\.\h.\ • - -

Türk K i'ah iir kuru nıu
ımu y: pmış olıluğu hiiyiH. 
•·şya pi~·;uıgosu 14 hiriııcı 
~umın 1934 cuma giiııÜ 
s:rnl orıJa llalke' iude ce-

Isparta Yolu Aydın Halliyle ~rleşaca-, 
~ 

Layiha Umumi Heyetten Encümene 
Verildi. Son Şekil Tesbit Edildi. 

Bu yol inşaıina başlandıfı tarihtı!f f
çok iki yıl içinde bitecek· 

• Ankara l3 [Hn~w-1] -
l1Pclis udliy~ erıciimeni, 

C•·lsııve kadar· miihlel ve-., kilecektir. 
rerek rııufıakt•meve de-

Ankara, 13 [llususi]
lsparlaya yapılacak d~ 
miryolu tttklifinin sen al-

. ıe! nsi , 
lau k uk nsn lü nuı hakeuw
IP ri "arıumuula yapılacak 

tfr~işil,lit.. 13)ihası111n u· 
lll\lllıİ IH'Yf'lt4'1l t>IH'flllH-'lıt' 
'Prılru 57 iııci matlth•si 

v:.un Pd<>ldir. Elimle \'e-
k~) lt•t i ol nıada n ıu u lıa kt1

-

11u• \' f- crirt•fl :n·uk:ıl v~ 

sahiplerini u isl ''ğİ ue lu -
ra"Jlmasmclan VP t••miyP 

. clığı ŞAkltt görP., lspartatlan 
h:ışh~·ar ık .\~·tlın tlemir
~·olumı Kult- öufı ile llala 
•Iİ'l i~las,·0111 ırı arasmt'a 

ÜZl'l\İııtlPkİ !'011 'Pkli 
lt'shit (•lnıiştir. A 'uı..atın 
t· I i utl.- "" ~ iı lt'lna ııu•si olup 
ta h1111un balı ııok~arıları 
gi; f:liir ' .. ~ a h~r lıruıgi 
bir stılu•htlt1 0 füitrii kahtıl 
Pdilnıf•ZSH hakim g~ı .. cı·k 

. " 
dava H•killı·riııiu V•·k:\. 
ldnauw ihr:tzı işitıth~ lı,\ 

kim · ıuı ktt<lar İ.~lı•rst~ 

ıııiilılt>l vt>r..-hil;•c•f'k v~~·a 
ht>nu-rı ve~alt1 l11anw11in ıb. 

razıııı i"'tİ)'PCPktir. 

L:l~ iha nu·clis toplan. 
tısırıcla koııuşul:ıcaklır. 

auğjayı Knruma Lay~ha~ı t S!vas · [rzurnm Hattı için 
~ad_I İstikr::· r;h:illeri L..lyihanın diğer 

deleri de değişiyor. Çıkarılacak. 

.\11kara, 12 -- Pf'rŞPIH 

he ıriirıkii Mı• clis lopları-
Aıık~ı ra, 13 -- Buğda-' 

~ı koruma 13~ilwsı üze-
ri ı d+', )lf eli~ P11clim•·ulı·· ıısıtıda göı·ii~iilnwı'İ nuılı-
rirıi11 tl:ılıa fazla VP dtıriıı . lt•uıt•I hir ifa~ ıh:ı~·a gör~ 

Ldkiklı·r ~apacağı sa111-1 Si\:ıS Ertururn lıattıuı 
ll\or. irışa için ~·aıu1acnk tlalıili 

il ii ~ti mrıce karınııu n ısl ikraz la la vıllt!rinin, ha-
• 

ıo hin 11iifu~Lan f.ııla lıu ic:ı\ıına µöı·t- ~·alııız 
ola11 .. ı.ir Vf"' ka ah(.lar- foizli o1anık \e a1.a 1ni fai1. 
al.ı lallııki Lı klif t>tlılıuişse nisht'li yiizclH 7 olmak 

de hu ıfı~tlinlr t·ltlP t>ıli. 

lt·c~k Hıridatm kö) liiye 
~· apılacal\ yardım v~ ko· 
rumayu kafı gı·luıi)·t·c•·ği 

düşii nfıl m üşt ii r . Bunu 11 

icin im ka l)ir fornınl hu-. 
l1111:ıc:ığı 'e ıa,· ihan111 di-. . 
~ı·r m:ıddPlcri iizerinde 
de rııiil11m dtıği ikliklPr 

yapılac.ıAı saı11lı)or. 

llukuk Fakültesinde 
Devam mecburiyeti. 

Arı~ttl'cı, 12 - Dıı~ ultlu 
ğ ' 1 ti ~ fıı f' lı ti~ ll k fa~ iil
le ·iıaede dt-wam nwchur·i~ 

yrti korıactıktır. Yalmz, 
l a it· lw u i u ya r ı ı rı ti H 11 fa z-
1 us w ın m~uıur olllla ı hu 
k cı nı n rı <lı- ı· h d la l b i k i u i 
giiçl•·şı i rm•· k lt·d ir. · 

l~\.~iihe dt>koulığı, me
mur talı·be11,iı·ı ögl,~d..rı 

1-' \' vtı 1 llH'~ Lt~lJe de va nı la-
1·1111 .i~ıı.~3lı haliıaP ğt>lire
et>k ·kanır ~doıak iiı.-re: 

lıiiklıuıele uıün.tc«.wl t.'l
miştir. 

iiz••ıe ilıracı hasusurnla 
~lallp~ haka11lığ111a sala. 
hi\'Pl \'t>rilnlf'klPclir. .. 

Edebiyat komisyonu 
Toplanıyor. 

A rıkara 12 - Etlt~hi-

\'al kouıİS\ Oflll Kiihftr . .. 
lhıkarıhğırula loplamıcak

ll r. Bu ict i nıaa ~1 ··l11w·d . 
Emiıı , Ft.:I lı Bıf~ ı ılil c•·-
111İ\ t>li ihelPri, .\ıık:ır:ııl:ı . . . 
l i P • i ıı h i \' a ı m u :ı il i uı 1 t' r i 

• 
iştiı ak eilf'ct·~l··ı·tlir. 

El ır ııı 1•1 i ,. t· l \ ' t• ri l ıaıtı k lı· . . 
olau hu toplarılıda dil in 
kihlhımızrn lt'kiuuiik sar
lı:ılan \'e nwklc•plt~rılt·ki 

okuıuluıa tarzı 1'onuşula

cu~llr. 

Soy Adı Ala~lar 
• Vihl)'el j ~ırıdarıua klf. 
nıanunnı Bay Arif Onal, 
Ort:tnw~l' p rniidiirü hay 
Eşrı r Giarsoy, .\ \' U~al lt.ı~ 

Safiddin Rıray, Gazipaşa 
mektebi başmualJimi bay 

l İ ıı y :ı p ı u .ı " La o 1 ti 11 ğ il lı İ Z -

uwıt ... rio ulu~ca co~ İ\İ . . 
karşıla nmasrntlan pı yan . 
go_Hl fıııla İ:'l• k varılır. 

Bu h i 1 t• l I • · r ti e u a 1 a u 1 a r, 
hiliş kay 11a" la rıau ho11.•Ş 
ıu·ıuak \'H hilgi ~ollar11ulcı 
\ fı rii' PU Ti ark "•'IH:l ·ri-. . ,., . 
11i11 ra~tlıvac ~hırı ıti'ıcliik . . 
lı·ri ~:ılılırıual ılıl··~iylt• 
kut'ulaıı [Tt.ır~ ~ iihi'ır ~u 

r u 111 u j ı ıt w i ş i n i ,. •~ ti i 
IP~lt·riııi kola) laşllrnıış 
olat!a~lan gihi kc•rHli ta
liltırini clu tlt·m~miş ola
c: ki u·dı r. 

istatistik talimatna
mesi değişti. 

Au~ara , 1 ~ - Giim
riil..lt>r lhı ~ a ıı lığı, g ii nı rii ~ 
ltırdt~ kullJ111lau istati:-ti~ 
lalı m:ıln;ırıwsi ui, SOll dı·f;. 

almaıı k• rura r;öre dı·ğiş
tirmijlir. 

Y 1~11itlt·n ha~ılıuasma 

haşlarıan gümriik ;~lalİS
t i k lw nuaoa uwl .. ri h:ı (la . 
lçi ııdt• .~:i uırii kl~re göıul~ 

rilt'CPk lİ r. 
Ytlhaşuıdan iıihareu 

ticari istatistiklt·rin n~şri 
mahru mi \' ~li kalkacak lır. .. 
Hindistan malları 

Genel Tarifeye 
Bağlanıyor. 

Aıı~:ıra - llı11dı:o11aııl.1 

y 1 pıl ııış ol.ı ıı il ~ 1 9 ·:o 
tar-itılı ıuoılii~ \'İ vtıııtli lıii-. 
kt'lnwtimızcı• hoııılnıu~ 
ve tlı·ğtwsiıliği l rıgıliı d
çiliğiıu~ hildirilnıiştir. 

Bozurııuu 22 şuhal 

l 935 tl.m ha~lıyacnğı , 
Hintlislan mall.ır111111 g.·ı..-1 
larir~ye bağlı ol~cağı giim 
riillere bildirilmek iıze

cl i r. 

. 
ıuiiw sip göl'iilt~Ct'k 111~v

"iılt•11 .\vdıu hattı,· le hi .. _ .. . 
l•·şuuık ,. t~ irışasıua haş-

1.uulığı ıarilıh~n •~n çok 

- Birinci Sayfadan Artan -

k :ula~ları nıızm artlı rıl ma~ı 

i~i tlt• ço~ rnulıimtlir. n ... 
iş a~'rıca dikkatli, ~nu-kli 

ve uwlollu hir .çalışma 
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