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8. Receh Peker'in önemli Bir Söylevi. 
~ . . .... 
C. B. P. Yeni Parti Programı, Bütün iç ve Dış Cer~yanlar ve Gidişler 
~~ ~kutma . Karşısındaki Şartlara Göre Kendi Halimize En Uyan Birşey 

r ığı. • l 17 1 G.. d . 1 • • ~~E Olduğu Kanaatı e ~°.~?.!aya on erı mıştır.~. 
-. lıidiawu. Eeki idare samanla· 
~.bia de okutma meı'eleei çok 
~ çok içinden çıkılmu bir 
~ idi. Medreteler Tardı, ôrilm· 
~~~· dar beyinli eoftalar ye
~~ tekkeler nrdı, bir dri 
~ Te budalalar yeUftirirdi, 
........ ona okullar vardı, amac· 
-., 11.cıefais programlarile yığın 
~ ktl•e kilme esberciler yeti,. 
~~ Y •banca okullar vardı, mem• 
~ idçbir faydalan olmayan bir 
"'- Jıdluacı Tdrk'ıer yetiftirirdi. 
..._ lla.nrı ıalib içlD yapılan bir 
llııL....~haaler DetİceU kalıyor, 
~ 4a aa9fhar cş.c.rituba~ hi· 
~ libi bir komediye dönd1o~u. 
... ~ 0 eart1ar içinde bısde 
~~ 411eltmiye imkln da yoktu. 
~ bir okutma birliti ya· 
&.._ ~ dalla dognatu din ile 
~itlerini birbirind• ayırmakla 
~ca dCl.DyaDID lriltb 
"-' bir araya toplama. aco-

..... biliri 1aep bir yflr9 gebe 
~'-be bir adım ileri attırmak 
.. '-..ol.aldı. Nitekim olama· 

~ 't-u...ı Parti memleket ifl .. 
tliat koydap saman okalla• ''h ::• a.a. ijle ba halde 

tıılı.:.~ ...ın.ı- kaWınlcb. 
--~.bpetıJdı. Tflrk ynnlan• 
~ .....,.. liatem dseriae kanal· 
~ ~. okumaları prenıibi 
~ Aacak it buaanla yetmi• 
~ ...... bagllıkd okul ıiate
.... ~•eraitea.ıe talebe yetifti• 
-......_ ~ ..._ine göıe kanal· 
~ '11.ıı.aki memleketin btltiln 
'9 ~ biYeniteye göndermiy• 
~ ~ Yardır, .ae de ı1sam .... 
~ ......... da bayabD binbir 
---~ il• okamalarmı ya• 
)ıı...:.-q ~ülanmıa ba yanm 
'~ tk11aa ile hem hayatta:, 
t. ~ lalaibi olamıyorlar, hem 
~ ... görmiye bqladık.tan 
~ aa. köylerine dönerek ba· 
~ lıll Jtleriıe a&nflD•JI gGe •• 
~ .... ayorda. 
~ lı tyle bir okul üstemi h· 
~ t.._ tlJliYeniteye gitmek 
"L:' ~mw iıtediğimia gibi 
-._ ~· 11.ın de okamalannı ya
.... ~ 7anulanmın anaları• 
'-..._ ~.. gCl.Ddelik iıteriaden 
~ 16yle dunan battı onları 
~ "t~ ~aklafbnm. Okalua 
.... ~~ dönea ba yanu
.:"ll ~ itlerin• Ukayclbk 
~ lıiı pyret, yeai bir nar 

1 

~ ... 
~ ~ Jni program taala· 
~ --~bi çok iyi. çok el• 
il.; ~it. çanleri de ona 
~ .......... göftlyonıs. Yem 
~ "--k67lerimizin ve onlar• 
.. ~ ~ısın okul aia· 
~ ~rden tamamile ayır• 
~ .._, Okunu. için beryerin 

~-~' kendi ihti7ac· 
. ~ •Jrı ayn ekia denleri 
'illa~ olarak almaktadır.m 
........ ~ kıt •eeaimiae progra• 
t, ~ lllııu memleketin kilittir 
~~ ...... Jarlaaipn çok üydab 
~~ ita, Wayor, buaan tal• 
~ ~ lerinıisde pek yakın 
~- Çok batka, çok canlı 

•y~ını umuyorm. 

p ••• 
tı" lllıayır işleri 
~ ~ memlekellerden 

~ ~·ru için 

..:._..- Ut.. .:an.:-.: ....... 

Parti Genel Sekreteri, Söyleviııde, Niçin Devletçi Olduğumuzu, Liberal Ekonominin Dnn
yanın Bertarafında Çökmekte Olduğunu Anlattı, Zehirli Cereyanlara Kapılarımızı Kapı-
yacağımızı, Partinin Ana Vasfı Olan Ulusculuğun Devlet Vasfı Olacağını, Normal Çalı
şan Ferdi Sermayeye Yer Verileceğini, işçi ve Patron Haklarının Mosavi Tutulacağını, 
Gençliğin Teşkilatlandırılacağını, Mekteh ihtiyacının Temin Edileceğini, Sanayileşme Sa
yesinde işçilere Birçok iş Sahaları Açılacağını S~yledi. Ve Pek Çok Alkışlandı. 

Ankara, 13 (A.A) - C. H. 
Partili Blylk Karaltayı Bil· 
dtrtıı: 

C. B. P. Blylk Karaltayı 
13·5·935 puartell gGaCl ıaat 

5 te Albatba Saffet Arıkan'•• 
baıkaah~ada toplandı. Parti 
genel kitlbl Receb Peker ka· 
rahayıa çahflllUID• arttırmak 

amaclle yeni program n tClsClk· 
teki ana detlılkllklerl luh edea 
Te Ajanıla bildirilecek olan 
16ylnlal nrdi. Dandan eonn 
l6s alan Clyeler derin bir bllgl 
Te g&rltle flklrlerlDI tGyledller. 

İyi huırlanmıı olan tulıiJ 
tikel .............. 
••da d.aaı.. K.onaflD8 
maddeler lserlade geç nkte 
kadar devam etti. Cabımaclan 
eonn programın ôs TClrkçeel 
da b ...... bata okanank elblr· 
itti ile kabal edildi. 

BClyak karaltay 14 5.935 
ulı 1ababı oada toplanacaktır. 

-15 Mayıs 
Bagb 15 Ma· 

yıatır. 

ıs M.ayı1, iz· 
mir'ln kara gil· 
nildtır. Gtlzel la· 
mir'imis, ıs Ma· 
yıı güııtl itgal fa· 
ciauaa utramııtı. 

BagCl.D o kara 
gGnlerden ç ok 
usaklayıa. Vatan 
kurtulmuıtur. ea-: 
pmıaı göklere kal· 
dınnk azerinde 
ydrildqtımftz top
rakla" bldmdir. 

Gflçldyb, kunetliyiz. 8Gtb bir 
aean. bisi öYgG ile anıyor. &nl" 
1ever bir almas. Kompmmla do. 
tus. Doetluğumm, gibi geçtikce 
artıyor, kunelleniyor. 

Yanna inınla bıkıyonıs. Yur
du kurtaran, TGrk ulaıuaa ytlce
leten AtaUlrk. bapmııdachr. De•· 
rim tefleri, yurdu ve ulaıa yük• 
aeıtmek, genliAe götdrmek için 
çaı11ıyorlır. Yarda kurtaran, bft· 
ydk denimler yapan Cumuriyet 
Halk Partiainin yem programı, 

7annımısın daü iyi olacağının 

bir belgelidir. BDDa bitb Yarlı· 

ıımııla inanıyoraı. loancımıaı, gd· 
Tencimizi ırtırmak içiıı de, nere
den nereye geldilimizi dGıtlnme
liyia. 

15 lıfayu, bise, nereden ne· 
reye geı41iiimisi çok iyi hatırlatır. 
Bu hür Ye meı'ud gibllerimizde, 
15 Mayıı kara gflobd gözônbe 
getirerek, bizi kurtaranlara olan 
eo111111 be&hlıjımm pekiıtirelim 
ye biae bugGnleri gOeteren Dayak 
Ttlrk ordun 6ntlncl• •YP ile 

elilelim· 

t 
lat n llerleylılne bldılk, onan kanetçe Te degtırce 111111 kıy· 
lçiade •e onanla benber ylce mette teeblt edebilmek içi• 
ve bCltGa yer yG•Cl için enle· arkadqlana dabı 6nden b881r-
reean bir bayat hldlteıldlr. Ba· hAa eeu olu ua f lklrlerl 
aun gibi ye bandan dolayı anlayıb bnaJDalarında faldeler 
panl bCltCla doktrin ·te "prea· •udu. 
ıf plerlnde battan baglne kar· Bana, ben, yeni program 
duğu n konladıgı yolları her enctlmende konatalarkea tec-
hangl bir naarlyeclUkıen de· rlbe ettim. Ondaki lulılmm 
Ati, hayattan, bayatın kendllln· maddeleri, kı•mlan mbakere· 
den n blal etnf layıp ka11tan, de kolay aalaımıya yardam el· 
kıph1an 6sel •• genel "nlann mit olda. Ba Hbeble ayal 
heyeti umamlyednden alıp le• nalfeyl ayni gldlıle bbaısda 
bit etmlıtlr. da yıpıca~m·. 

Şimdi konatulmak içi~ ylce Arkadatlmnm, y•I lmlakta 
katınısa ıualaa perd prognm da partim ilk .... enleaberl 
................. dlrt ,.... ..... ...... yol olarak ..... 
g6rgllerl11den Ye tecrlbelerln· mit olan clHrlmelllk .. yo. 
den faydalanank gGnlml• •• ladar. Panlnla preulblerlae 
Uerlmlse uygun bCltGn imkan 1adabbmım daha kanetle tak· 
Te flnlar gôs aatlade tatala nrbyoru. 
nk buırlaamıı H ylce kural· Parıl prognmımısda IOIJal 
tay tanfındaa konaıalabllecek bakımdan, ekonomik bakımdm 
delerde oldapaa inanla ko· berpagl •A n eol tellkkllere 
aatmam1u, laeelmemlu, çahı· imkan bınkmıyacak bir atık· 
mamıu •erllmlıdr. Blytk bir bk •ermek lçla ye•I ı..ı.,.a 
ilgi ile dClnyanın fikir, ktlltlr, haırlaamuıada bllh ... dik· 
poUdb Te ekonomi ileml kat ga.tertlmlttlr. Yeni tallak 
içindeki gldltl gadalade tala· ilerideki d6tt yıl içinde parti· 
lank kendi yollanma• kendi· nla bir temel prognam ballal 
mlae g6re çlsllmlttlr. Ba eter aldaktan eoan ftyle aaaıyoras 
pardml• gibi ylce n alaal ki ba partiye hqh olu her 
bir •arlık için d6rt yıllık ı... yurddaı kendltl için çl.tlmlt 
reket dAıtara olacak kıymete olan yola •Aa, eola ayrılık 
getirilmek here bCltla iç H lmktmnı balmıbısın premlb· 
dıt cereyanlar n gldlıler kar· lerlmlzl dClmdlı yolclan kon· 
1111ndıkl .. nlara gGre kendi hyıcakhr. Ondan bqka blsdea 

C. B. P. Cenel eelreteri Bay Receb Peker 
ballmlse en ayan blqey oldaga clmıyanlar da blsl daha iyi 
kanaatlle karaltaya gGaderll· anlayacaklar, biat blsdea bat· 

Dilek koml11oaa 12·6 935 

geceal iki daram yıpllllf •e 
çabımuını gtllleela dop.-.. 
kadar dnam ettlrmltdr. Ba 
ıClrekll çabımada klltlr lılerl 
ile llglll dilekler lncelenmlı Te 
lt.Cllılr Bek••• Osmea'I• tuh· 
lın dlalenmlıılr. Enclmen •· 
btıb 1Ht 1 O da yeniden ite 
glrlımlı n Tarim Bakanı dl· 
leklerinİ g6rltmllt Te lyeler 

kllçllk dinlenmeden eonra ka· 
rahay genel karalana girmlı· 

lerdlr . 
Aaıdola Ajanıı 

Ankara, 13 (A.A) - BagCln 
C. H. P.rliıl bllyGk kuruhayı 
11bakın Saffet Arlka'nın bıı 

bnhgında toplanarak program 
t11lagını mbakere etmlıtlr. 

Toplantı •oılar ıçalmas bııkın, 

program mlsakereelne geçUece· 
gtnl blldlrmlı te en~Clmeala 

mabat .. okaamaıtar. Bana 
mtlteaklp parti genel Hkreterl 
Receb Peker IOI alank pıos· 

nman anı bıtlan etn6ada ıa mittir. blanna beasetlı yola•ia tGy· 
beyanatta balanmattar: Arkadatlar, leamltt yaılmıı yubı fikir· 

Arbclatlanm, Baaa partinin y6ce Tub~ letln ıebarlumuana yeni prog· 
- Partlmlsla dogaıa 9e ile· olan karaltayda iyiden iyiye ramımıs kabal olandaktan eon• 

rlleylıl, yardan kanalaıana •e laceleylb g6rtltebllmek n ller· n hiç meydan kalmıyacaktar. 
yeni Terkiye dnletlnla kara· deki dGrt yaba dlltarltrını - Sona 5 inci yClsde -....... ~ .............................................................. ~ ........ ~ ............................. .., ........................... ... 
Diin Yakalanan Komünist Taslakları. 

Yazısı 3 tlnctl Sahifemizdedir • 
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Konferans işlerini Bitirdi. Boğazlar Mes'elesindeki ~amiyetli Bir -Daimi Konsey Tarafından Neşredilen Resmi Tebliğde, isteğimiz Haklıdır.. Y~~~~~~:::z;,1 .... 
10 ~ll'll ----------- sahihi bay Mebmed d 

Balkan Antantının Balkanlardaki Icraatinde Bir Ge Balkan Hükumetleri, isteğimizi Mtt- üıekı bankasında hlue .eoe • 
lerinden bin llrahğını l{ızıl•Y• 

nişleme Husule Getireceği Bildiriliyor. dafaa Etmeğe Karar Verdiler.. teberrO ettJğlal geçenlerde 1~: 
1staabol, 13 (Hueuef) - Müttefikimiz olan Romanya, Yogos· mııtık. Don öğreodlğhnl•o!er 

Bnkreı, 13 (A.A) - Balkan 
antantı konf eranıı bogan ôğle· 
den ıonra tılerlnl bltlrmlottr. 
8. Tituleeko, B. Tevfik Roıuı 
Arae, Makelmoa ve Porlç'ln 
bir arada kral Karol tarafından 
kabolGodeo ıônra Balkan dev· 
letlerlnln dört mGmesalU dışarı 
işleri bakanlığın. gelmişler ve 
Balkın antantı koneeyl b Jtkını 

B. TJtuleeko etrafında meılelc · 

da~lırı olduğu halde aşağıdaki 
reemı blldlrlğl okomootor: 

Balkan antantı konıeyl Bilk· 
reı'te 10, 11 ve 12 may1&ta 
Romanya dıoarı lıleri bakanı 

bay Tholeıko'nun bııkanlığın· 

da yedi toplaotı yıpmıotır. 

Konı;y Avropa'da gf'lnel duru· 
mu derin bir tarzda tetkik ile 
lıe baılamıı, Balkın'lır duru· 
monun gerek barııın ldımeıl 

gerek Avropa'nın bu kıımında 
komıolok !man1&ebetlerl bakı· 

mandan dı11Gncelere meydan 
verecek mahiyette olmadığını 

gôrmGı ve bunu sevinçle kır· 
ıılamıttır. Daimi konsey bllAkls 
Balkan antantının Balkan'lar· 
dakl icraatında bir takviye ve 

genltleme husule geleceği anı · 

nın yakın olduğa kanaatini 
elde etmlıtlr. . 

Daimi konsey bundan ıonra 
gerek Balkan antantı devletle· 
rlnln bir arada, ıerek bunları 

ayrı ayrı llglllyen bGtün mea'e· 
leleri öıel ile lacelemlıtlr. 

Konsey genel ve özel Balkan 
antant\ menfuılerlnln ancak 
fıtlsnasız batan memleketlerin 
ve bllhıua küçtık antantın 

Avrupada barııın dorluğuno 

tetkik etmek Gzere teırlkl me· 
ulılle denmh bir ıurette te· 
mln edilebileceğini teslim ha· 
ıuıonda mtıttef lk kalmıolardır. 

Daimi konsey doğa Avrupa 
emniyetinin mO.stakbel teıldlA· 

tının bir ene olarak tellkkl 
ettiği Fran11z Soryet karoıhklı 

yardım moıhedeılnl ecvlnçle 
ıeJlmlar. 

Roma uzlaımalırına gelince 
Bılkan antantı kendi meoru 
menfaatleri göıedldlJ.l takdirde 
7.1.935 Laval Mueaollnl prolo· 
kolunda istihdaf edilen hıltan 
memleketlerin tr.ırlkl meealelle 
bu eusın gerçekleıtlrflmeelne 

yardım edecektir, lio menfaat· 
ler Blkı ve etraflı bir tetkike 
tabi tutolmuı ve bu tetkik ba. 
tan meı'elelerde yalnız tım bir 
gftrfto mdtabakatını mdtıhade 

imk4n1Dı vermekle kalmamıı 

fakat ayni zamanda Balkan an· 
tantı devletleri araaıoda öyle 
bir teunftd ve ayrılamamazhk 

gôıtermlştlr ki, daimi konsey 
bunu birinci ılyaaal direktifi 
olarak ilin etmeğl ödev bilir. 

Ekonomik mes'elelere gelince 
daimi konsey Balkan antantı 

ekonomik konseyinin 9·1·9H5 
de Aılna'da ~4·4·935 de An· 
kandı tanzim ettiği protokol 
ve raporları hftkumetlerden her 
biri tarafından t11dlk edilmek 
kaydlle taavlb eylemlıtlr. Dal· 
mi konsey gayretleri mOtarafık 
kılmak, mobadelelerl lnkloaf 
ettirmek ve binaenaleyh şartları 
ııllh etmek için lcıbeden ıe · 
raltln mevcod olduğoııu mtl· 
wıhıde eder. 

•ı-------
Blnaenaleyh daimi konsey ı mi konıey,~ ittihaz olanan ted· 

ıona karar nrmlştlr: birlerin ekonomik ıartl1rın hlı· 
lavya n Elen hilkumetlerl, boğazları aakerleıtlrmemlı hususun· re baharatçı Df'frtldl bay ti 
dald noktal nazarımızı mddafaa etmeğe karar verdiler. Liltfü'de Aluekl bankaeıod• 

M f L hl••• ıenedlerlnden 620 llrt,· iltte ı .. terlmlz1 son zamanlarda hoeole gelen avrensel değlolk· ....... b ,, lıaaJI" . 
tikleri gôzönüne getirerek bo leteğlmlzl hah buluyorlar. lığını Kızılay• •e1

0 d• 

B h k 
Bu hamiyetli yurddıtınıııı 

aş a anımız Panayırı· ••brik .d.rı .. 
Tarim işleri 

R. t A ki ı b 1ıkt•O m iZi 1 zza "a ca ar. Ziraat bakaahğı l ·~,ıt1erl 
~ çeltik ekimi, çeltik ç te· 

ile yaşıma mtıddeılerl te 
ıt l•te· 

rimlerl hakkındı nıaltlD1 
mlıtlr. 

Bilkreo konugmalannı yapan Balkan devletleri Bakanlan 

Ankara, 13 (Husoel) - Baıbakan General lımet lnön'O, lzmlr 
belediye beıklnı doktor Behcet Uz'u kabul etmlı ve 9 Eylul 
panayırını ba yıl da bizzat açmak nzere lzmlr'e gelmeğl ddey· 

lemlıtlr. 

Tüccarlarımıza Büyük 
Kolaylıklar Gösterilecek 

Romanlarıoıız . 
dlP bO 

Y ezımızın çokloğoD ı-ı.ı 
A) Balkan antantı içinde ve 

ahar devletlerle olan ticaret 
mobadelelerlnln~ tekelft. 

B) Manıkalltın inkişaf ve 
lelahı. 

C) Turistlik mftnasrı>betlerl· 

nln tekılf 1. 
D) Banka meı'elelerlnlnltet· 

klkf.i 

Dal mi konsey ticaret boan· 

sonda daha açık ve daha basit 
kaideler koyarak daha genlı 

bir ıerbestliğe doğru ve tedrl· 
cen genfeletllmesl, ihracat ku· 
rumlırının teırlkl mesaisi ve 

dalmt mahiyette ıergl, panayır 

ve aalre yardımı ile karşılıklı 

lıtlbealatan daha iyi tanınmaaı 

ıoretlle Balkan antantı memle· 
ketleri arasındaki mftbadelelerl 
inkişaf ettlrmlye mataf bir ta· 
kım tedbirler ıhnmııtır. 

Daimi konsey ödeme vuı· 

taları moamelAtına mdtealllk 
ve ahara karşı danıııklı hare· 
kette balunmak hosoıundakl 

teklif lerl de onaylamıttır. 

MönakalAt alanında daimi 
konıey mQnakalAtın kolaylaıtı· 

rılması ve inkişaf ettlrllmeııl 

için alakadır idarelerce alına· 

cak bir takım tedbirler tavsiye 
etmiştir. Hemen mer'lyete ko· 
nulıbllecek bir posta mokan· 
lesi projesine hosuet bir özen 
gösterilmiştir ki bu ıuretle çok 
mOsald posta, telgraf ve telefon 
mGnasebatı, Fransa, Almanya, 
İtalya, İsviçre ve A vustoryanın 
mecmu arazisine müaui bir 
toprak Ozerlnde yakında teslı 

olunacaktır. Daimi konsey dal· 
rot hava hatlarının ve hava to· 
rlzmlnln teıls ve inkişafını ko· 
laylaetırmak ve ticaret tayyare· 
ellikleri arasında bf r t~rlkl 

mesai yaratmak lazomunı ce· 
vah veren bir hava mukaveleal 
projeılnl de bazı zeylllerle tu· 
vlb etmlıtlr. Turizm eahaeında 
mOspet teklifler kabul olan· 
mootor. Turizm hareketinin in· 
kloaf ettlrmeğe matuf bir takım 
teknik teklifler de ileri atlrftl· 
mftoUlz. Ekonomik konseyin 
gelecek toplantıeında bu hu· 
sosta bir mukaveleye lrlşehll· 

mek. Ozere icabeden tetkikata 
devam olonıcaktır. 

Bir Balkan bankası kurul· 
ması mes'elesl hakkında TOrk 
heyeti morahhasaaının tevdi et· 
tlğl proje taslığı, ihraç banka· 
larıoın tetkikine arzolunmuotor. 
Bu bankaların mftdOrlerloden 
htçolmazsa ıenede bir defa top· 
lınmıları rica olunacaktır. Keza 
dört memleketin hoeud kredi 
mftmeselllerl de heracne toplan· 
mıya daTet olunacaklardır. Dıl 

ıolunacak derecede iyileşmesini 
teminden hail kalmıyacağı neti· 

ceelne varmıştır. 

Balkan antantı devletlerinin 
dört bakanı bugGn saat 16 da 

Sa Maj eata kral ikinci Karol 
tarafından topla olarak kabul 
edllmlolerdlr. Balkan antantı 

konseyinin milzakere ettiği bd· 
tOn mes'eleler ve mGzakerelerln 
verdiği bdtdn mtıabet neticeler 
krala etraf ile anlatılmııtu. Ro· 
manya bıtbıkanı bo ' kabulde 
hazır bulonmnıtor. 

Sa Majeıta kral ikinci Karol 
Balkan antantı memleketleri 

Ankara, 13 (Hususi) - Ekonomi Bakanlığı, İzmir, İstanbul 
ve Mersln'de umumi mağazalar açacaktır. Tllccar malını bu ma· 
ğazalarda depo etmek ıoretlle ödünç para alacaktır. 

Çorum'da Tevkif Olu-
nan Komünistler .• 

okel
gO.n romarılarıuıı11, 1 d ı. •••• ve tetkiklerimizi koyını " 

Çok Seyyah Gelece . 
bl ıocl tel 

Ağoatos, eyhll ve r 
00 

tef 
rln ıylarında lzmlr'e 20 kolOP 
yah gelecek.tir. Tarlog 

hazırlanmaktadır. 1 .,. 

27 mayııtı Teof il GotY ..-11• 
d dı P•P-' 

porlle, 9 haziran ı t,tlr· 
h geleC" 

vapurlle 700 ıeyya ,11 gi· 
Bunlar Ef ca n Bergaa:J• 

deceklerdlr. ~ 
İstanbul, 13 (Hususi) - Çorum orta okulaıı ö~retmenlerlnden --------

Rooen'le iki talebesi, komdnlatlllde alakadar görOldilklerloden Bir Amerİ· 
tevkif edildiler, · 
-----========------ ka'lı Profesör 

Belediyeler La vrens bakanlarına memnuniyetlerini 
beyan etmek lCltfonda bulun· 
muştur. Muhtarlık işlerinden 

Ağır Suret-

Yaş Meyvalarııuız ~ 
için Keşifte Bntunı:.. 

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

vapurcuların 

Yeni Moracaati. 

~l ua y yen . Amerlka'h bir kfıııyıger .,.o· 
Baı. obiıDI 

lıtanbol, 14: (Hususi) - Va 
purcalar ılrketl, kaputaj hlue 
miktarının artırılmasını, akel 
takdirde ılrketln feıhlol iste· 

için Ekonomi 
mtlracaatta bu· 

mio ve bonon 
Bakanlığına 

lonmoetor. 

Bir Çocuk, 
Parçalandı .. 

İstanbul, 13 (Hoıoei) - Bu 
giln, Taksim meydanında feci 
bir kaza olmuş, tramvay yolun· 
dan geçmek lstlyen lemall adın · 
da bir çocuk, tramny altında 

kalarak parçalanmııtır. 

ihtiyat 
Zabitleri 
Kanunu Değişti .. 

Ankara, 13 (Hususi) - İh· 
tlyıt zabitleri kanununda de 
ğlılkllkler yapıldı. Yeni şekle 
göre, yftkaek ehllyatnameel 
olanlar dahl mektebden evel 
bir ay kıt'ırla hizmet edecek· 
lerdfr. 

Rus · Fransız 
Itilatnamesine Balkan 
Devletleri Taraftardır. 

letanbul, 14 (Hoeoei) - Bal· 
kın ittifakına dahil olan dev· 
letler, Rua • Fransız andlaıma· 

11na taraftaa olduklannı llAn 
et01lşlerdlr. 

Nazilli F abri-
kası Açılıyor ... 

Ankara 14: (Hususi) - Na· 
1.Ull fabrikasının temel atma 
meraelnl, bu ıyın yirminci gtınQ 
Bkebakan General İeOAet lnönil 
taraf.odan yapılıcakt1r. 

Bir Para Alacaklar. 
Ankara, 13 (Hoıuat) - Muh· 

tırlık vaıdfeletlol gören beledi· 
yelerlo, bir ftcret almaları için 
hükdmetce bir tarife yapılacak 
ve Kamotıya verilecektir. 

lngiliz Zabitinin 
Cesedi Bulundu!. 

1ıtanbol 13 (Hosoet) - Ge· 
çen yıl, Ku,adaeı sahillerinde 
memnu mıntakaya ıokolorken 

nöbetçllerlmiz taraflndan atılan 

kurşunlarla ölen İngiliz bahriye 
11bltlnln cesedi boloıımoı ve 

getirilerek bir &ylol robanlden 
sonra gOmOlmaştür. 

Yangına Karşı 

te Yaralandı .. 
İetanbcl, 13 (Huıoıi) 

Meıhor loglllz cuoıu Uvrenı, 
bisikletle gezerken dftımilt ve 
ağır ıurette yaralanmıetır. 

Ticaret Oda
ları Konğresi .. 

Adkara'da Ticaret Odaları 

kongreıl için bOt6o mıntıka· 

tarın raporları tHnlf edilmek· 
tedlr. Taaoif bu hafta bitecek· 

tir. Kongre Pızar 1ıOnd ıaat 

10,30 da Ekonomi bakanı Bay 

CelAI Bayar'ın bir eöylevlle 
açılacaktır. Standırdlze itinin 

odalara hırıkılmaaı da mevzoo 
baha bulunmaktadır. 

Bay ömer Fuad 
İzmir avukatlarından Bay 

feeörft; Ziraat •• .-ı.ıı· 
'11Jtl1 

rac11t etmlo te yıt 1..,,a-0 

mızın uzan zaman boıo gıol 
kılabllece 

ambalaj içinde debtte· 
n bu keşf ini orgaofıe e 

ceğlnl blldlrmlıtlr. ~·· 
oıfto>lerı 

Profesöre göre, bir foC' 
male geldik.den ıoora a~l~ 
mO.lle karııııkhk ve çor ı.ıl' 
göstera1eden bir ıydaD ~·-· 

O fclD J4 
dayanacaktır. Bono otO 

· törl•" J yevi madde ve pal 111~~ 
kollanılmıyacaktır, bD ıı~ıı· 

kly•' yp\ ••• uzak yerlere aev , ge"' 
tsoılr e l ~ 

cektlr. Profeıör b•~eı • 
rek Garbi Aaadolo cı-•'1 
enstlttıetınde tecrnbe1e 

edilmiştir. 1' • 
Musikınıizde 1 

Tetkikler 
Htıkumet konağı ile resmi 

daireleri yangından koruyacak 
tedbirleri ılmığa memur ko· 
misyon faaliyettedir. Su, elek· 
tlrlk tesisatı muayene olunmak.· 
tadır. Kıı tedbirleri de ayrıdır. 

Jceılde bekçiler bolondorula· 

Ömer Fuad Seydloehlr kayma· p fı Ö ve BaY t 
kamlığını tayin edilmiştir. Yeni ro es r Gittİıe 
vazlfeıine bıelamak Gzere bogcıo Necil Soınaya ıçto J,l· 
İzmir' den ayrdıyor. l\Iovaf fa. MuılkımhılD ıe1'b• _ ... ., .. 

ıoft'..,.. ~I 
cıktır. kıyetler dileriz. mın adan getlrlleO ııd' 

, ıı Y e•re,.. 11 •• c-.a Her Hlndemen ç 1,oı0
11

1 
Telefon: 3151 J AYYAR E S 1 NEM AS ITelefon: 3151 tetkİklerlnl bltlrıııle ve ,..e~ıe~ 

BogOn btlUla İzmir halkının eabırsızlıklarla beklemlı 

doklırı senenin bClyilk flllmlerlnden biri olan 

Ankara musiki moıllllll l .. .,d01° 
~ ~ •• ~~ p 

dlrek.törd bay .ı.,ec 
1 

1~. 

Hayat Bizimdir .. 
Jean Crınford ve Geri Cooper ile birlikte (Dana rilyaaı) 

ve (Deniz altında cehennem) f ilimlerinin kalıraman'arı Robert 
Yong ve Francbot Tone iki baılı bir aokın ıztırapları içinde 
harp cephelerine kooan bir kızın heyecan aver macerası. 

illllİI FOX Dünya Havadisleri 

D 
. k k Tayare sineması bogilnden itibaren f 1 
} 3 t: atlerlnl ocuzlatmıobr. Yaz ortaeıoda hl· 

le blrloel ve tribün en yOkaek f Ulm· 
ler geçmeğl vadeden Tayyare sineması buna rağmen tarifesini 
ıu ıekllde teabll etmletlr. BergQn her ıeınstı : 

20 a 35 aSOkuroş. 
Şirin bir ıalon - Yakeek bir f llfm ve ur.az bir tarife 

halde dftn Berg•lll cllO ar
ı tir Or• 

Soma ya gltm O • ktlr 
le İstanbul'• geçece . ~o~~ 

.MOtaha111ls evve
1
1;: ,,,~ı~l 

köylerinde de 111u
9d 

0 
jl-::. 

ı bol • r 
yrpmıotır. etao 0,00° ,,.1 

ld k ,e r•P .,.. 
yaya g ece ktİ'· 1, kınlığa göodt'feoe ~0)•"11· 
Necil ise lstaobold•P 0 fee6Dd6' 
gidecektir. Aloı•D r 11e (1 

renin Fata nahiye& ,ı.,de 41 
ıblye O' 

mlt'ln Birgi D t,61 ti-'_' 
İzmlrln Pıoırb•I' f" f• 
gôrdft~O iyi kab~::od•",.-1' 
dlğlnl arıyıb bol ,e 1 

se•lndlğlnl ıöyleııılt 
teıekk6r etmledr. 

-----------------------
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Gene I Yönetim Kurulunun Hazır- Tepecik Zabıtamızın Muvaffakıyeti 

Jadığı Tüzük Taslağı 
·-· -· k 96 - Merkezde partiyi ali· Parti saylavlarınıo yapamı· 

•lıodıran işlerin tatbiki için yacaklerı işler hakkındaki mad· 

r•pılacak temaelar, parti Ve· denfa 80DUDa ŞU kısım llAve 

blllert ile umumi kltlb veya olunmuştur: 

Ve Yiğitlerde 
---··---

Kurultay Açılma 
Şenliği Parlak Oldu 

Dün lzmir'de 12 Komü
nist Taslağı Yakalandı. 

lbl1rın namlarına harekete "Parti meb'ueu avukatlar, 

~blyetll zatlar arasında ağız . devlet, bueo11i idarelerle bele 

Cumurlyet Balk Partisi dl)r 
dQncQ bfiyfik. kurultayan·n 

açılışı gilnfinden beri T~pecik 

ve Yiğitler Cumuriyet Halk 

l Arkadaşları Istanhul'da Tutuldu. 
•eya yazı ile olur. VllA diyeler, bayır cemiyetleri, ser· 

'eti d 
1 

er e parti yl al4kalandırao mayeslof o bütQoü veya bir 
ıler için yapılacak ağız veya parçası devlete ald m6esseseler 

'
111 temasları parti reisleri ile aleyhine dava alamazlar.,, 

Partisi ocakJarmda geceli gün. 
düzlü ŞPDllklere devam edll · 

mektedlr. Halk ve gençler gece 
yarısına kadar ulusal oyunlar 

Daha Bazı Vilayetlerle De Alaka
ları Olduğu Anlaşılıyor. 

'•iller arasındadır. P l 1 l h ·-·-· art n n para arının orcan· 

it 97 - partinin hOkumetle maeı hakkındaki maddenin son 
IG lalaa mevzuları IQzumlu görQ. böl('ğl şöyle dtğl,tlrllmlştlr : 
~e uoıumi reislik divanının Partinin vezneal yoktur, pa· 
t lk edeceği bir tıllmıtla raları haokadn 88klanır. Mer-
eeb1t edUfr. kezde umumi k4tfp ve muhaelp 

._ CôrGşlerde özgenllk, aoru ve azanın, villyetlerde parti reisi 
"llz.b ( il b ltaıd ) hakkındaki e mu esip azanın çift lmzael· 

S deye şu bölek eklenmiştir: le yatırılır, çekllfr. 

't lıoıı tahriri veya şifahi olar. Partiye ald malların esilllği 
• tfrt l h kk d k tıa ıua muayyen ,bfr mev· a ıo a 1 maddenin ·on böle· 

tt Gıerloe verllmlş!e sual ve ğloe şu eklenmiştir : 
'•b '-d •uaJ aahlbl :ue vekil ara· Partiye ald her UirlQ huku-

tltt 
1 ~reyan eder. Gerek tah· ki tasarruf tarda ve bu mahl· 

tlııae •e gerek §lfahf sual '17.e· yette tlçQocü şabıaJarla yapıla 
leı BQal mevıou '>lan mee'e· cık işlerde partiyi temsile umu 

~il Umumi mftzakeresloln mt kAtfp salAbf yetlldfr. 
L b mahiyetinde olmamak Parti f şlerl için yapılacak 
~te l 
' ruznameye alınmaeı grob yo culuktarda harcanacak para· 

Ctlle olur. Jara Ald maddenin LOD bôleğl 
""-~b Gyelerloln Kamutay gö şöyle olmuştur: 
'it, Crfndeld ödevlerUe flfşlklf A) Partice tnzlf edilecek 

,
1 
lllıddeye şu bölek eklen- bı~ka zatlatın 

I', 8) Partice yurd dı~ında se· c .. o 

oynıyarak, eğlenerek gece ya 

rılarıoa kadar çok neş'ell anıt . 
ler geçirmektedirler. Evvelki 
akşam da ayni suretle şenlik 
yapılmış ve C. Il. P. başkan 

vekili doktor bay BOseyfo 
Hulki ile Alaa~cak porti nahiye 
heyeti de şecıllkte hazır bulun 

muştur. 

Balk şenlik yaparken, Ba 

yak Önder AtatOrkten gelen 
tel~raf okunmaya başlanmış ve 
bu hadide sevine! bir kat daha 
artırmıştır. Bundan eoora mek· 
tebli gr.nçler söylevler vermişin, 
şiirler okumuşlar ve geç vakte 

kadar eğlenmişlerdir. Mekteb · 
illerden küçfik Fethinin söylevi 

çok bl'~cntlmiş ve alkışlan 
mıştır. Halkın egleomeel için 

bütün gayretlle çalışan Ttıpecik 

\'e Yiğitler parti ocak üyeleri 
ve bllbaesa Yiğitler ocağı baş 

kanı mılhendis bay Haean 

Bilmlnlo faaliyeti takdirlere 
~tfL Pçı yapılacak her tOrlü yahate memur edileceklerin 

Qlt şayandır. 
llılı mutlaka gizli reyle ya- Umumi kAtiblr. mubnslb aza . 

bi,'· Yılnız Umumi Riyaset nın takdir edecekleri esaea l\'.I ugw la' da 
•tıı t f " ~le1ı ara ındao namzed göa gure; 

•e, ~ zoıtıo intihabında acık 4 - VUAyet idare heyetle · C. H.P. Kurultayı 
llı, tıllıoılır. Umumi Reislik rlnce tavzif olunacak zatlara APılma Senliklcri .. 

•tııaa ~ , 
"11o. cı oımzed gösteril ı nakliye, llı:amet ve ylylp içme 
ı.,. m Muğla 10 (Hususi gecikmletlr) 
'cb~ttınıerde grub azaları ücretlerini karşılayacak miktar C. B. Partisinin dördOocü 
~Lt erinin namzedlUderlof üzerlndtın idare heyetlerinin 

• 111 bftyük kurultayı Muğlıda da 
"I gruba teklff edeblJlrl"'r tayin edecekleri esasa göre: 
" 1, " • coşkun tezahüratlı kutlulanmış 

ı....- •il kararların sonradan 5 - Parti umumi kAtlblnln 
~ Cdfl ve halk geceli gündüzlü şenlik 
"- to llleat için olan madde· harcırahına umumi reislik dl· 
......... :il baıe~lofn yeni aekJi k l yapmı~tır. 
..... "' 11 vamnıo arar aştaracağıoa göre; 
l. Cl'ltb verlllr. 9 mayıs günü bütün Muğla 

Köyl0y6 ve küçük memurları 
hükumet aleyhine tahrik etmek 

için tP.şebbüete bulunan ve şeb 

rln bazı semt lerloe 

weler atan oo iki 
beyan na· 

komünist 
taslağı zabıtamızca yakalanmıo 

ve bunların suç deHllerl de 
elde edilmiştir. Zabıta hıidleeyl, 

yirmi dört saat gibi kısı bir 

zamanda aydınlatmıştır, vak'a 

şöyle olmuştur: 

1 l\tayu=; amele bayramı sa 
yıldığı için zabıtamız her yıl 

hu tarlhden evet her baogt bir 

vak'ayo karşı daim mOtayakkız 
bulunur ve evelden t~dbfrler 

alır. Nteanao eon günlerlode 
bir gece saat bf rde şehirde elek 

tlrik lambaları söndükten sonra 

(orakkapı'da O maozade yoku 

şunda üç kişinin; el b6yükUl 

ğünde haeıh beyannameler at 

dıklarıoı pusuda bulanın elvll 

memurlar ile bir bekçi görmüt 

ve bunlar beyannameyi atmca 
durmaları içi o ihtarda bulunu . 
lunca kaçmıolardır. 

Memurlar ve bekçi bunların 

arkasından koşarak tabanca at· 

mışlerea da isabet ettlrememfo· 

ler ve komOnlstler kaçmı~lcrdır. 

Ayni gece daha bazı yerlerde· 

de gene IAmbalıır eônd1lkten 
eonra beyannameler ahJmıştır. 

El kadar baeıla olan beyan· 

namenin ahana (Kızıl ltmir) ya· 

zıh bir mfihfir basılmıştı. Z11· 
bıta; daha eveldeo fzmlr'do ko 

~ti QJClzakereJerl hakkmda Harcanan paraların kontrolu şehri baştan başa bayraklarla 
a..t e it b v 'lllkl J o 1 ll Ôğ muoleı taslaklarının harekete ~et ı at verlJmeel ve mü· için olan kıama şu madde llA · e yeşı er e s s eomış . . 
~e e llellceJerlofn tebJfğl re· ve olunmu~tur: l,.den eoora biUQn halk ve geçtiğini haber almış, alakadar 
liıııL •lddt z b köylü! ı t l d ları da teshlt etml11

1 fakat bun· ~.~ker r. a atların neşri, 137 -- Parti merkezinin he· er cumur ye a anao a ... 
~tll e11ı11 aleni olmaeı grub sabları umumi reislik divanına toplandılar. Burada bay O. Jarı suç ftstü yakalamak lete 
b... lf,,:

1 
olur. ve vilayetler teşkll4tı ile hal· Aker tarafıodao büyilk parti· mlştlr. Nihayet hepsini yaka· 

.~l Yet divıoanın vereceği kevlerlolo !ıesabları umumi nln baenrdığı büyük işler hak- lamıya muvarfak olmuştur. Bun 

'''t hakkındaki maddenin idare heyetinin koyacağı uaul· kında bir sliyl .. v verildi ve lar ilk luJcvabda suçlarım iti· 
'- h bôleğlnlo son kısmına lerle tef tle ve murakabe olunur. çok alkışlandı. Bundan eourr raf etmişlerdir. 

tÇt lla 1ı: G ~eli ave edilmiştir: Yaaav hftkOmlerlne ıonlır önde muzı 11 olduğu halde azetemlz de hAdlseden ba· 
~ll~leıen karar grub genel llhe edilmiştir. halk belediye önOne gitti. berdar "llmoş, fakat zabıta tıh · 
'le t.aı .. ~lt divanına hemen yazı 5 - Seçimlere mazerf.tslz Alaya bayanlar da katıldı. Be· klkatını zorlaştırmamak için 
'" <qJrıu p ı ı k i ı ı · ı ö o ı i d ı b ı dl L d ht bl ~''-~l r. .rtf aayJavJarının şt ra etm ym er. p eıo o g ğ s er n e part ay· ş m ye •• ar ç rşey yaz· 
L."-'•ta ~· noktalar hakkındald 6 - Muarız bir namzed raklar1 bayrakları vardı. Bura· mamıştar. 
"Gitti 1rftıcl maddesinin 800 lehine gizli, açık çalıeanlar ve da da bay Tulgu tarafından İzmir'd~kl elebaşı, kunduracı 
llıdııat:lle ilave olunan parça kendi müesseaelerinde bolu· bir söylev verildi ve alkışlandı. Batan oglu Ahmed adında 
ı ,"lıe, naolarm böyle hareket ve faa. Gece de bertaraf eJektlrtkle biridir. 
1 ltıa h P•rll saylavı, saylav. Hyetlerlne mQeamahn gösterenler. donatılmış ve hüyGk bir fener .Evelce Ayvalık'ta kundura· 

btı._, b •tka ne gibi işler yap· C) Faal vazifesi bolonmadığı alayı y•pılmıştar. Balk gece cıhk yapıyormoş. Jetanbul'dakl 
)'-a il er ikinci teşrin başındı halde kcndleloi vazife ve aalA geç vakte kadar şenlik yaparak arkadaılarmdan aldığı direk· 

~ ~ı genel başkanlık dlva· hiyet sahibi gösterenler. kurultayın açıhşını kutlula· ılf le lzmlr'de teşkilAt yapmak 

"2!~1rler. ,, - Sonu 4 ncfi yfizde - mışhr. iç!o Ayvahk'ran buraya gelmiş, 
~ .............................................. ·.·.~·.--:-· ..................... ~ ......... ~ ..................................... ................................. ~ ............ . 
odemiş Köyler.inde Andac; Ac;mal\Şenlikleri. 

"' \ı 1'>to~ 
açılm11 gO.oüode Ôdemlş'te AdagO.me köyftnde ve Tire'ntn Gökçen nahiyealnde yapılan andaç ' .... ~~•t lar, BüyOk Kurultayın 

~aııkı ı 
ta.._·. 'r er nl teshlt etmektedir. Adagfime köyOne civarda yeni açılan on köy ıpor kurumunun genclerl ve halkı iştirak et· 
~ etıılru L '-a. ço .. parlak olmuştur. Diğeri de, Milli mOcadelede çok bilyOk kahram ıolığı görülen Gökçen Efenin ve arkadaşla · 

cıdar. Berlkisinlo açılma şenliğinde Vali General Kaztm Dlrlk bulunmuş ve eöylev vermiştir. 

bazı ldmselerle görftşmtlş, Qç 

komünist hOcresl kurrouetur. 

Bu hücreler dörder klşfllkdr. 
Tahkikata göre beyanname· 

ler İetanbul'dao basılı olarak 

kunduracı SelAhlddln tarafın · 

d110 getlrllmfe ve lzmlr teşkf 
latıoın başı Ahmed'e verilmiş, 

oda arkadaşlarına dağıımeştır. 

Evlerinde yapılan arattırma · 

tarda evtlce İetaobul'dın getf· 

rlldlğt halde atılamamıt bir 

mlkdar beyannıme ile (Kızıl 

İzmir) yazıla bir de mftbftr ve 
daha bazı vesikalar elde edil · 

mlştlr. Bunlar ( Emekçi ) adla 

bir dP. mecmua çıkarıyorlarmıo . 

Mecmua; daktilo He yazılıyor 

do. Bunu makinede yazanın 

kumusyoocu k4tiblerlnden Ali 

oğlu Mehmed Emin olduğa 

anlaşılmıştır. Mecmuanın çıkı· 

rılao eaytları da zabıtaca elde 
edilmiştir. 

Bu mecmuada dört yıl önce 
komüolstliktP.n dört yıl bıpee 

mahkum edilen ve mah 

kumlyet müddetini dolılurau 

Giritli Rasih oğlu Cı zım'ıa da_ 

yazıları vardır. Ca~ ı m'ıo elya · 

zılı yazıları da elde edilmiştir. 
DJğt'rleri kunduracı Büwryln 

oğlu İsmail dede ağaçla Süley· 
mao oğla Ahmed Seyfi, kun· 

dura m11klnıcısı Mehmed oğlu 
Mazhar, tfUQn tşçtsi Ômer oğlu 

Yusuf ve Said, Şoför Cemal 

oğlu Zekeriya, ve kılçOk Bil· 

mi, lşEıiz Hayri Teklo (Bu ÇO · 

cuk edebiyatı meraklıdır, şiir· 

ler de yazurmış). çorapçı Sürey· 
yadır. Beyannameleri İstanbul · 

dan getirmiş olan SalAblddlo· 

de dün İetıobul•da tutolmue· 

tur. Dört yd e•el yalı:alınıp 

muhakemeye verilen knmOnlst 

şebekesinden eoora 1zmlr'dc 

uzun zamın boy göstermtğe 

cesaret edemlyen lı:omOnlst 

aalakları meydana çıkarılmıştır. 

Hepsi de dün adliyeye veril· 

mlolerdb·. 

Öğrendiğimize göre başka 
vllAyetleıde de bunlarla alAka· 

dar kimseler vardar ve tutul · 
moları gün mce'elesldir. 

fzmlr zabıtasanı ve iyi ldı 
reelle bu movaf fıkıyetlerl ha· 

earan emniyet mOdütü bay 
~,eyzt Akkoru tıkdlr ve ıcbrlk 

ederiz. 

Atatilrk 
öğretmenlere ve Altay· 
hlara Cevab Verdiler. 

Cumurlyet Halk PartlEi Dör 
düncü BılyOk KuruhayJDID açı · 

lı~ı münasebetlle, 1zmlr Öğre t 
mt'nler blrlig• lift Altay idman 
yurdu kulübü de Uilyük Ôndtr 

Atatürk'e saygı ve l ığlıhk telg· 

rafları çekmişlerdi. Atat6rk 

Öğretmenler blıllğl ile Altay 

kulilbOoe a~ağıdakl cevabı ver· 
mlşler dlr: 

Kurultaya 6aterdlğlnlz özen 
duyguya teşekkOr ederim. 

Kamal AtaUlrk 

için Dersler .. __ ._ ... ..._ __ _ 
Aciz 

Aciz 

-2 
- eksin 

- ekslnlik 

Aciz duymak, ıclz kalmık · 
eksilmek 

İrde - Irada 

Devrim, ekslnlerio işi de~ll· 

di r. Eo bOyOk ekalollk, Jrde 
eekelkllğlndeo gelir. 

Denimciler, bilyftk ıorluklır 
kar1Jll!lnda, ekalomek değil fevk· 
lerlol artırmalıdırlar. 

• •• 
Adap - edevler 

Adabı muaşeret - yışamı 
töreni 

Tören - merasim 
Adabı umumlyı~ - uteal tôr6 
TörQ - llrf ve taamftl 

Yetki - eallhiyet 
Tör0t6m - teerl 

Tarfttgeo yetgl -- ııl4hlyetl 
teşrif ye 

TlSrQmJG - meıru 

Törftmeftz - gayri meıru 
Adabı erk4n - yol, yöntem 

ura eaygı 

Deyim - t4blr 

Terim - ıatıl11b 

Uyum - ahenk 

Edep kelimesi Tılrkçedlr, fa· 
kat adap karşmna onun 11hnı 

aldık: Edevler. Çftnkft herhangi 

bir fşte adıp, edilmek Jbım· 

gelen ıeylerdlr. Ödenmek I•· 
zımgeleo eey, ndev ( Vazife ) 
olduğu gibi, edUmek JAzımge
len şey de, edevdlr. 

O halde dlyecekelols, ıdıbı 
muaşeret kar1Jılığı olarak 'aoa· 
ma edevlerl de diyebiliriz. Yal 
naz bo kadar değil, geçim edev· 
lr.rl deyimini d" kuUauııhillr· 
siniz. Fııkat asıl terim yışama 
törenidir. • 

Adabı 111uaşerettekl yumuşık 

\ "C gevteklilde, yaşama törenin· 

deki keskin &-:9 oyu11UDU kıy:ı· 
layınız. 

Tören! meraelm'den yr:lnız 

daha gOzel değil, daha ııoil, 

anlamı daha yerinde bir kdl· 

medlr. Meraatm'Jo ne:edeo gel· 
dlğlni ve ne demek oldoğuoo 

bllmeıslnJz. Fakat taren elıe 

ht'men türc'yl bıtırlıtıcıktar. 

O zaman Ttırom10·aou 111111 

meşru ıolımını kareıladığıoı da 
eezecekılolı. Meşru karoılığının 

şeriat yerine Tftrk tOreeJne 

buzemeelnden daha tıblfğ ne 
olablllr?. 

Tördtgeo yetgl, itte ıize, ÇO· 

cuklarıoıza bir tOrlQ anlatıma 

dığıoız ve ıöyJetemedlğinlz H· 

lıihlyett te,rllye'nln kıreılı~ı! 

Parti programının htr mad· 

desinde euou görecekalnlı: 

''Kamutay t6r0t0m yetglelnl, 
doğrudan doğruya, kendi kul· 

lenır!,, Kaa.autayıo törütilm 
yetgleloln ona ne gibi haklar 

vermekte olduğunu yurd bil· 
glsl kltablaranda görQreQnOz. 

Aramızda, utanmık kelime· 

elnl bilmlyen yoktur. lote ut 

bu kelimenin köküdOr. Adabı 

umumiye bir soJyetlnln ut örf 

ve taeımüllerlnden başka nedir? 
Ursal törQ her memlekete ve 

hıılka göre d~glşlr. Utaal tôrü· 
uün hiçbir nı .. mleket ve hılk 

için d f'ğlşmlyen bağzı eaa!lları 

da vardır. 

Tör6mlü ve törümeOz ııOz· 

lerl meeru ve gayri meşru ke· 
limelerlnloio terim olarak tam 
karşıla~ıdır. F11kıt kullanma 

dilinde biz yollu n yolsuz 

kelimelerini de, gene bu arab 

kelimelerine kartı kullanma"- · 

tay1z. 

Adale - kaeı 

Eğitim - terbiye 

Beden eğitimi ile k11dannısı 

kanetlendfrlalz. 



Tüzüğii Taslağı .. 
••••• 

- Başı 3 ncü ynzde -
D) Parti te~ktl4rı içinde ytr· 

illik, yabancılık gibl iklllk uyan· 
dıraolar. 

E) Ot!rbftogt bir maksadı el 
de etmek fçfo muhalif neşri · 

yatı, vasıtaları ve propaganda. 
ları Alet olarak kullananlar. 

F) Parti kongrelerinin pro~· 

nm, Parti grublarının karar 
olarak kabul ettiklerini vazife 
11hibl iken yapmıyanlar. 

G) Parti vazifelerini yapJr 
ken bilerek of zamnsmeye uy · 
mıyaolar. 

H) Parllofn ıeref ini, hayEi 
yetini kır anlar. 

1) Parti ye girmek latlyen 
yurddaıın yolunda müracaaıiol 
muameleye koymıyan nya zor· 
Juk gösterenler. 

Gene yaııav hO'kümlerlnio 
cesalarının aenuçlıuı hakkın 

daki maddesine ""hunlar eczalı 
oldukları yıl içinde puıl kon . 

grelerlne giremezler. Kamoıay 
grubundan çıkarılan parti gru· 
bundan da çıkarılmış olur,, 
böleği ile şu kısım eklenmfetlr: 

Partiye kaydolcnduktın son· 
ra partlU bir arkadaş Ozeriode 

dokuzuncu maddede yazılı hal· 
lerden biri bulunduğu anlaşılır 

veya bu sebepler kayıtten sonra 
haeıl olursa vllAyet idare he· 

yetinin esbabı muclbelell izahı 

ve umumi idare heyetinin ka· 

rarı ile bu gibllerfn parıldeo 

kaystlerl eUlntr. 

Verilt>cek ct-zalara itiraz eil· 
retl mıddeııtne IJU bölek ilave 
edUmlştlr. 

ndafaalarda müddet, ceza 
verJlectğf bildi rlldiğl günden 

itibaren baelamak üzere bir 
aydır. Uu müddeti geçirert>k 

müdafaa hakkını kutlanmıyan· 
lar l::u haklar1D1 kaybederler. 

TOzOğe Parti gazetecileri 
için şu kısım llive edilmiştir: 

144 - Sahibi Partili olan 
gasetelerln yazıları He Parti 

ıııl1rının fnılo1r eden yuıları 
Parti prenaiblerl bakımından 
JGıGnlnde tutulur. Arzu eden 

Pntlli gııetelere bu yolda gG· 
rlt birliğine y1rıyacak ıemaa 

•e toplantılar } apılır. Partili 
ler ıablbl bulundukları gttıete, 
mecmua ve m•tboalardı Parti 
progr"m ve oisamnameelne ay· 
kın yasılar nf'oreuiremezler. 

Parti GrgiUlutode bulunan· 
ların yapıbılecrkleri itleri 
anlatın madde tôyle deilttlrll· 
mittir: 

Parti teıldlttında çalııanlar 
ahde1lndekl p11tl veaifeleıile 
beraber lmme hlametlerlnl gô· 
reo imtiyazla tlrkeılerle ıerma· 
yetinin yaıde 50 den fıaılaıı 
de•lete. vlltyete, belediyeye 
ald ılrketlerln ld1re heyetleri 

asalık H maraklblikled, vllt 
yet umaml mecllıl, belediye 
mecUıl, ticaret odaları, anıyt 
blrUkltrl gibi kaunç getiren 
•ulfelerdea biri O.erinde ba 
laD•Dlar, BIJtliahmer, Blma· 
yeletfal rele n 11ala~ları gibi 
dJier lahıt bir vHlfe da~l 
alamHlar. BOkmt ıabsiyetl ha 
lanmıyaa halknlerlle mesleki 
kallb •e cemiyet idare heyet· 
letlnde rela Ye asa olabiUıler. 

Muvakkat Madde 
Dlrünel blyak parti kon· 

peelala kabul euljl prognm 

•• a'amaameala e. TClrkçeye 

tenihailt ••-. ... lk dh•a· 
..... takdir bara.. , ......... ~.;. 

ret Memurluğun
dan: 

lzmfrde ikinci kordonda 
muamele yapan (Banka Kom 
merçlyale ltalfanı lzmlr ıubesl 
ne alt 1935 ııeneııl elrkdlerl 
ticaret kanunu bdkümlerlne 

tevfikan sicilin 1398 o uma· 
raeına kaylt ve tescil edildiği 

il4u olunur. 
1 Sirkftler 
Bankamızın Galata şube 

merkezi ile lstımbul, Beyoğlu 

ve İzmir şubeleri için imzaya 
se15hiyettar zevatın imza mua· 
mr lelerini havi işbu elrkülerl 
takdim elmek.le keebl şeref 

eyleriz. 

Bu slrkOler bundan evvel 
kllerlol fptal ederek onların 

yerioe kaim olacaktır. 

VuııolOoün lı'arı rlcaslle te 
yldl lhtlram11t olunur. 

ı. lııao 935 tarihini ta1Jıyan 

bu elrküler altındaki litoğraf la 
baeılmıı tmzalardıo, zat ve 
hüvlyeılerl dairece maruf Kom 
merçlyale hrnkHı 1zmir ıu· 
besi mOdilrG Aroldo Vannoc· 
ehi ve ikinci müdürü Auoo 
Benghlat ve vekili murahhıeı 

Eugenfo Jtolllnln ıahei imza 
lan olup daire do;yıeında ıh · 

konulan nftsbada bizzat imza 
eulrllen nfishıdakl nQmonele 

rlne uygun olduğu görOlmekle 
isim ve sıfatları yazılan muma· 
lleyblnln imzalan uııulen tas · 
dlk kılındı. 1935 senesi mayıs 
ayının onblrlnct cumartesi güoO. 
İzmir QçQncü noteri hasan 

Tabsf n resmi mObOr ve imzası 

Umumi o. Hususi No. 
4077 1.50 

İmzaların makbullyetl 
Bu ııirkOler nOshuıoıo dal · 

Bankamız nlzamnamel esa· 
rede saklı 4077 umumi numa· 

sisinin 22 inci maddesine na 
zaran iki vekfll murahhasın rah aslına uygun olduğu tae· 

dik kılındı . 1935 ııenesl mayıs 
birlikte imza eylememesi kaydlle 
seliihlyettar zevattan lklsfnfn ayının ooblrlnci cumartesi günil. 

İııolr üçüncQ noteri Ha-an 
imzası usuleo bankayı ilzama 

Tahsin mOhOrü ve namına Ali 
k4f ldlr. Ancak, mildürler, mil 

Raif f mzHı. 
ddr muavinleri, müdOrd seni ---·-·------...... 
ler ve vekili murahhaslar, mıd r "" 
del mezkurenlo 4 üncü fıkrası Doktor 
ahktlmıoa göre zlrdekl muame· 
lelerde, münferiden imza et 

mek ııellihlyetloi hafzdlrler: 
1 - Reeskont lçlu tam ciro 

ve poliçe, banka çekleri, slr 
küler cckler, posta çekleri ve 
posta bovalenamelerlnin tahsili 
fçln cirolar. 2 - Emisyon 
bankası nezdinde eenedatın re 

Osman Yunus 
Deri ve Tenaedl Hastalıkları 

MOtahaesm 
Bergftn hastaları eabıb eaat 

1 O dan akşam altıya kadar 
kabul ve tedavi eder. 

Adree : Kemeraltı Şamh eo 
kak numara 19 

Olkn 
Halkevlerl mecmuHı "ÜlkO., 

nQn 27 inci eaym da çok de· 
ğerU yazılarla çıkmıştır. Bu sa· 
yıda fazla olarak, Oamanlıcadan 
Tftrkceye dll kılavuzunun ta· 
mımı vardır. Ülkil, Ôz Türk· 
ceyl biraoe vtl Oğreomek İ!ıtlyen 
yurdda~lara kar!Jı çok l ilyOk 
kolaylık yapmış oldu. 

Ülkü'yil bütOo okurlarımıza 
öğütleriz. 

Urla icra memurluğundan: 
Urlada kaptan oğlu BOaeyl· 

oto İzmlrde 1brahlm R1&lhe 
olan horcııodao icraca mahcuz 
Urlanın Bozhavlu mevkllnde 

eskontu için tam ciroları. 3 - y G Jd • w • • 11ğ ve sol taraf larlle ön tarafı 
Shkftler çeklerfn hdarı: 4. - azın e ıgını cebel, arka tarafı emvali met· 

hal ya \'C ecnebi memleketler Haber v erİJ70r. rukeye alt kır tarlatı ile çevrlll 
üzerine c;,ek keşldeııl, ancak, 1( 720 metre murabbııodan 
beheri Ut. 50,000 • (Ellibln Bahrlbaba eahtl park gazino· ibaret lçerlııladtı kark 40 adet 
1talyan lirası) adan veya mua su açıldı. Geeelerl berr1k elek· mabıuldu ve b~ı 5 adet de 

dilinden yukarı bir meblA~ı tlrlk lambılarlle nurlu bir yu mahsul vermlyecrk kabiliyetin· 

havi çeklerin keıldeelnl bildi· gecesi bayatını baılamıv bulu· deki cem'an 45 zeytin ağacını 
ren ihbar mektnbları iki im oan bu sevimli bahçemiz ma· havi ve heyeti nmumlyeal 200 

zayi taşıyacaktır. 5 - Cari yısın birinci gOoanden itibaren lira kıymeti mohammeoll tarla· 

besoblar 'e mevduat heHbatı çok yGkeek bir muzlk ile neı · nın OçyOa elllaç ıehlmden iki 
cüzdıınlarlle faizli mevduat bo esine oeı'e katacaktır. yaz elliblr 353 251 ıehml, Urlı 
noları, bu ve1alk bir veznedı icra dalreılade aÇ1k arttuma 

S.hllpark gıalııoıu baeene 
rın dahi tm111ını dahi tıııya ı. tarlklle •e birinci arttarmHı 

mlr'ln en kibar bir bahçeıl 
cıktır. 6 - Poliçeler lııdarı, 25.6.935 ıah gbCl IUt 15 de 

oluyor. İsmlr'la maruf, emin 
serbest depo, temlnıt nya re yapılmak lıere utıbp koaal· 

adamlarından otelci bay 8url d B .1_ hin olarak yatırılan eıbam n u. u arttırma... •taı bedel· 
tabvilAtın mevduat llmahaber ile meohur lokantacımıı bay lerl tabmlD n takdir olanan 
lerl, bu vesaik bir nznedar Slleymao'ı ve Mehmed Eraltay• kıymetin % 75 lal bulana en 

tarafnııdan dahi imza edilecek ahUpark gulnotnnda lı batın· çok arttıran• ihale yapılacak 
tir. 7 - Her ani heeabat dı görmek için maklyetlnl '6J'· abi takdirde eaçok arttıra11ın 
hakkında mloterllere yamlan lemlye batlı·hatıaa bl; delildir taahhtldtl baki blmık tutlle 
zimmet mektubları. 8 - Her zana1ıderlz. ıaht oobeı 15 gaa daha uza 

nevi heeaplar hakkında m6ıte· 1 ~·••••••••••••... tılarık ikinci arttlrmuı 10. 7. 
rllere , ..... a azami il•. so,ooo Mez 935 Çaqamba ,a.e .... 15 d• 
• nya muadiline kadar matl6p yapalacaktır. İkinci arttır1Uda 
ihbarnameleri. 9 - Asamı Ut. ' dabl •erllea bedeller kıymeti 
50,000 . nya ma11dlllne kadar Aile Yuvası malaımaaeaeala 'ılı 75 lal bul· 

tediye nya maaldp kayda emir Gtlstepe tıkele1l aile ya•uı, madı1t takdirde 2280 No.la 
lerl, 1 O - A11ml Ut. 50,000 kanan bek.mi tatbik olaueak· mayıııa birinci o•rt1mba 
· •eya muadiline kadar her ne gtlnl açılacaktır. Geçen tene tir. lıba pyrl menkal tsertade 

•I muameltt için damgalı k•· uyıa mltterllerladea g6rdl· laer••p bir tekilde mk iddia 
ğıtlar: herhangi bir meblqı ğCl feıkallde rıtbet n te· taleMade balaaaalann 7edle· 
aatık her nevi muamelat için ncclhten eeuret alaıa yuva rlndekl •eulklle birlikte 11.5. 
damgalı ktğıt tndll talepleri. mlelllılerl, bayii daha mtl· 985 tlea ldbuea yirmi 20 gGa 
l l - Bu ani veıalk, he· kemmel Ye çok daha mllalt nrfıada İ•mlr H Urla len 
up bultıal1rı ile elham H ıerblbat almak mıetlle ya· daireleri•• mlraautlan laaım· 
tahvtlat, ıeaedat, çek H potta •ayı açacaklardır. dar. Abl takdirde hakları tapa 
haHlenımelerl gibi alelamam Gastepe alle JllTMI, url ıldlUnce •bit olmadıkça pay· 
kıymetli nıalkla llltlk bolun· bonfal', aeulak, leml•llk •• latm..... laarlç kalaaaklardır. 
da&a mektuplar: Senedatın bitin içkilerde aefuet ıemla Şartname 11.5.936 tarlbladen 
ademi kabul yeya ademi tedl etmtı bolonoyor. Yaft, • · ldbaren herkeee açak balanda· 
yeılnl madfrlere bildiren veya yın mltterllerlal memnun rulacaktır. Mlsayedeye ltdnk 
aaıatıda tevdiata mltealllk ta· etmek için biç bir fedakhbkıaa edealer pyrl meakall g6rmlı 
llmat talebini havi olan mek· çeklamemlıtlr. G6•tepe aile H mal6matı lblmeyl latlblal 

toplar. yaHıına teref verecek olan etmlı •• n•'• kabul ad H 

bmlr ıubeıl Myın mQıterllerin her ıııretle itibar edilirler. T•llp olanlarla 
AIQdGr Aroldo Vannncchı, mi memoun kalacakları aıuhak faıla mal6mat almak lıtlyenle · 
dar manini Angelo D1ı.tto kaktır. Bir defa tecrObe ki· rla Urla icra dalreıl tıtra 

Gara, madlrG eanl Aarroa Be· ildir. 935 122 ve fsmlr birinci icra 

ngbıat, nklll morahhaı Euge Mez Aile Yuvası d"treıdne 932 7218 doıya na 

alo lıoıu. MOsteciri Kenan maralerlle mClncaatları 11111 
Ltaabal .. .,. merkeal nklU ol••· lto9 

lzmir Muhasehei Hususiye 
l ilğünden 

Bede il 
11bıkı 

L 
1200 ıadırvın altı 7, 9 no. lu 

135 araetıba111 217 ,, 
80 kuyumcularda 5 ,, 
55 " 22 il 

kahvehane 
dakkAo 

il 

il 

55 birinci kırı osman ııoklğı 2 no. Ju dGkkto 
30 OçQncü 11 11 ,, 14: ,, ., 

24 " " il il 16 " il 

3250 kemer caddesi 3 110. la saman ham ~ 

İdarel hususlyei vllAyete alt yukarıda yerleri glSıı&erUtO ,u;, 
lar 1·6 935 tarihinden 31·5 938 tarihine kadar kiraya •' 6'J6 
üaere evete.., ilin edilen artırmada istekli çıkmadığından 1~ 
tarlhtuden itibaren 1 O gfto daha u11tılması onıamıştır. fll'. 
şutlarını görmek htlyenler bergdo muh1&ebel buııuıılye .. 9,s 
lüğdoe ve Pflf silrmek lııtlyenlerlnde ihale gnna olan 21 S· f. 
çarşamba a;Ontı eaat 9 dao ooblre kadar encftmeol Til•Y'~ il' 
tıracakları depozito mık buzları veyahut baokı mekıopl• 
beraber müracaatları. 1406 _/ 

lzmir Defterdarlığından: 
BllArdo, tavla, dıma ve notıraç oyoatao kahvehane, ~ 

ve P.meall yerlerdeki oyun alAtının nev'i ve miktarı bl;.;: 
mensub oldukları maliye ıubelf'rlle varidat dalrelerlndeD -'" 
ları 2 nilmuue eayılı matbu beyannameleri doldararık _.-
9:35 nihayetine kadar makbuz mukabilinde iadeye ve rol"~ 
d• haziranın 16 ıocı gftoQaden 30 uncu gfto6 akp1111D• ,
ödemeye ve alacakları levhaları oyun alAtına yapıvtıruı•P 
bar oldukları 1140 olunur. 1410 _/ 

lzmir liman işleri alım-satı01 
komisyonundan: A 

1 bazlrım 19:l5 gllnlemeclnden 31 mayııı 1936 gool•~ 
değin lılzum gôr0ld4kçe almık ftzere bet ton kadar .. ,... -' 
renk ve elnete boya ve reçine ve 500 kilo kazın tal ~ 
elli kilo manganez macunu ve muhtelif boyda 900 kll0 1~ 
IAstlğl, pıklosalmHtra ve dgoyağlı 11lmıetra ve ka .. D '1J 

" pakloealmaetra n11lre ile muhtelif boyda 95 tane takOI ~ 
eğe ve 35 tane fayrap kOreğl pazarlık uıulil ile ıatıD .ı;1 l' 
tır. Pazarlık lı:t 2!l mayıı 19;35 perıembe ganft 11at 8 yapılaca~ıod90 letiyenluln komleyo.oumuza gelmeleri. 140 

Sarayköy belediyesinden: ~ 
1 - Sarayköy beledlyeıl elektirlk fabrikasının bir *"' 

gaz, mazot, benzin ve vakom yağları lhdyaçlaıt 
zarf uanl4 ile endfrmlye konulmutıor. ı,IJ 

2 Bo ihtiyaçlar her ay 14zuma kadar beledıyed• 
alınıb bedeli peılnen verUecektlr. ~ 

3 Bedeli muhammen 1636 lira 50 kurut oJub ~ 
beher klloıu 10, benzinin 35, nkomnD (0, beJ" 
30 kuruttındır. ~ 

4 - İhtiyaç miktarı 12600 kilo mazot, 150 kilo .,,,ıt"I 
450 kilo vakom, 360 kilo beyas gasdan ibaret .~
taliblerln belediye m6uyede ve manabll ye ,)f 
nlumnameıl mucibince temlaat n kat'I te_...

1 

lerl Hrmelerl lhımdır. ;1 
5 - Verilen bedel encQmence haddi ll7ık 16rOI .... ~ 

dlrde bulruın 5 lacl çaqamba gbl ~~ I 
ihale edilmek bere 21 gla mldcletle ~, 
karılmı1t1r. , 

6 - Bllclmle muarlfall mlfterltlae ald olab ..ı-"0 tediye dalreılne te1Uml metnıttar. 140 

,ıııııııııııııııııııııııır Dok tor .ıııııınınn 

~ A. Kemal Tonay 
! Bakteriyolog ve bolatık ile eaJila ~ 
§ blrlnei ımıf mtua ..... ıaı ,.,-
§ e..m.lwae btaayoaa bıpamclaki dibek tok.ak ........ • 
§ h eY ve maa7enebanelİllde aabalı aut 9 da ÜfAID _. 9 

5 hUlalarmı kabul eder. 
§ Mlracut eda hatalara 7apdmam üamgel• ..ıı 
§ mikroıkopik maa7eneleri ile •eremli u.tala•a 7ap11•1' .. 
§ rllen Pnomotonkı (ban •enaek) muy .. han....... ~-
111111 ıap11ır. llllllllllllllllllllllllllllllllllHllllHllRIH 

İamlr Saib bakak mahkeme· 

alndea: 
İamlıde lüarpa bt111 ma· 

dam Varall vekili aftlbt Yani 
Ziya larafandaa mClddeaaleJh 
GG.aepe'de tramfty caddeüde 
Etem bnn Marpdt H rlfeba 

ale1h1De açtılı lsalel llJ11 da••· 
11ada mld4euleyh Marprldla 
lkametglbı meçhO.l kaldığlaclaa 
lltaea tebllpt ifa kıluaclait 

halde ,.5.985 tulla olaa ea. 
marteal IHt 14 .Je mahkemeye 
gelmedlAlndea hakkında gıyap 

kann nrllmlt olduAaadan mu 
malleyhanın mahkemenin maal· 
ilk balundu&a 8.6.936 tarlhl 

olu Comırteel uıt 1' de İı 
mir Sulh Bak.at mabkemealne 

pl•""ll "J• bir Yekli J&a• 
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Receh Peker'in önemli Bir Söylevi. 
- S.ıı 1 inci yftzde - """' 

.......... bizden batkalarana ben 

... yolaadakl herhangi bir 

...:; yaaı karıııında bls de 

._. daha aychalık yolda ce· 

...._Yermek için lıuar bulana· 
-,... (Alkııı.r) 
~lanm, 

..,:ea1 programın gGse çar· 
•e kendini duyuran baı· 
lartbaa yeni Tlaklye'de 

battanberl devletle bir 
~r çalıf8n Cumurlyet 

.....__ P.rtlılaln nrbğı detlet 
~:-il ile birbirlerine dıha 

"- ltlr ıarette yakıııyor. Ela· 
"'-4a partinin ana vaııf tarı 
~marlyetçlllk, ulu1eulak, 
' k, de•rlmclllk ve ilik· 
-. 1eal program onıyı.adık· 
.,,... fOara yeni Tar kiye devle . 
~ . de •uı lan halini alıyor. 
'91ldi tlaerlnde derin ko· 

J"'l-.ı.- metsu oı.cak kadar 
Jetli gGr61meel tabii 

....._ha noktayı bu karıa ko· 
~•an m6aald buluaacıta 
"' içinde aydınlatmık 
~•imkan olduğQ kadar 
~fikirlerimizi IÖyleme~I 

&.... balmakıayım. ....... ,,u, 
'4 ... Camarlyelçlyls. Bagan . 
~kiye, bir eamarlye~tlr. 

' berinde p1rtl ve dev· 
- ·-..,_ J'akınlalmuı bakımından 

~.aUk menaabahll de· 

~I Tlrk teıkllib eeulye 
~-da, TGrklye devl~tl bir 
'ıa rlyettlr. Denmektedir. Ve 
'laaanan ba hlkmladen 

_ .,.,...._ lalklmlerl 
le 

coğrafi bakımdan bu her cere· 
yana maruz kılmıı hıll f lklr, 
politika propagaadalan bakı· 

mıadaa da aynidir. Anarılıt, 

muklzlıt, fıtlıt, Hltlerclllk ve 

beynelmllelcllik propagandıları 
•e buna benzer birçok propı· 
gandalar hep aıuımazden geçer. 
BdtCln bunlar kar1111nda TGr· 
kiye ancak ııkı bir alaecolak 
lmınına 1aralml1 olmakladır ki 
biri Gteklnl beıUyen zehirli ce· 
reyınlara karı• kendini kora· 
yıbU.ln. Bu cereyınlar kartı · 

ıında Tarklye hall<ıaı korumak 
için ılmdiye kadar partinin ana 
nııf lırandan biri olarak ıayılın 
uloeculuk kilidi ile Tarklyenln 
kıpı11nı ıımııkı kıpımık için 
bu vııfı da devlete mal olı· 

cakhr. (Bravo aeılerl) 
Biz halkçıyız. Bizim halkçı· 

hğımız bizim anladıtımız ma· 
nadıdır. Batka birçok yerlerde 
de popaler, popallıt gibi adl1r 
tatıyın halkçıhk davasında bir 
çok p1rıiler nrdır. Fakat hl· 
sim lJnemll bir nıfımız olın 

halkçılık onlınnkl gibi bir ki 
llıeden ibaret değildir. Biz her 
yurddaoın elini yurddıı olnık 
ııkarken, beraber çahıarken on· 
da eaygı ile t•nımıya değer va· 
ııf lu görar •e her vıtındııı 

mlınl haklı, mftınl ıeref il in 
ıan olarak tanır •e imtiyaz da· 
vaıında bulaamıyın yurddatlar 
kCltleelnl halktan ve halkçı ola· 
rak tanına. (Alkıılar) 

Bfllyoraaaaz, eekl programı· 
mızda hılkçılak nefı gayet 
ehemmiyet •erdlglmlz bir nok· 
tıdır. Bugaoka programımızda 
da yer alan bu nokta de•leıln 
•uıfları aruında yer alıcaktar. 

TClrklyede ıınıf yoktur, clnı 

yoktur, imtiyaz yoktur, mınla· 

ka menfeatl, derebeylik, ığahk, 
aile, cemaat, lmtlyuı fikirleri 
yoktur. Ttlrklye'de, deger, an· 
cak bilgi a.ıanlağcı, klpaıhe 

•e çalııma ile yakıelebllir. 

Bir taraf tan loçllerln çoklu· 
gu ve parti kunetlne dayanan 
kunetle alueal çılıtmanın 

ahengini boucak zorlu hare· 
ketlerloe n Gte taraf tan ıer· 

maye eahlblerlnln, blyü it 
eahlblerlnln pıra ve Tarbk gCl· 
cine dayanarak ltÇtlerlnln hık· 
lannı çlpemeılne yol bırak· 

mıyoruı. Blna,,naleyh ıınıf kn· 
gaıı, tahakkClm imtiyaz zihni· 
yetlerlal kGk6Dden ıllen bir 
zihniyet memleketin zihniyetini 
tamamlayacaktır. Ancak bizim 
latedl~mla Te anladı~ımız ma· 
nada halkçı olmıktıdır ki mil· 
llyetçllfgln en temiz ve ıaf bir 
delere çıkarır. Sade milliyet· 
çlllk Tark ntaaının ıınırı 

içinde dil blrllgl, kClltar birliği 
Te mazı habralarına ve gelecek 
umanın emellerine bagbbklı 

blrleıme yapar. 

Fakı t bu anlayııta blrleı 

memlı olıa dıha içinde 11nıf 

imtiyaz çarpıtmaları kopmıyan 

yani b.lkçı bir duygu ile bir· 
leımemlı olan bir uluı yıgını 

hak ve ıerefte m811vl tekler 
den kurulmnı bir ulueal birlik 
kitlesi vacuda getiremez. Uloe 
yıgıoı bu ıaf duygul.rla halkçı 
olmabdır ki, hılk yığınlan 

ulaıculağun yıptıgı baycık 

ka•tetle birbirini ıeven, bir· 
birine baglanan bir •arlık teı 
kil edebllıla .. (Bn•o aetlerl) 

Ondan ıonra arkadaolar, biz 
dnleıçlylı. Filli olarak bClk'll· 
metçe de partice de devletçiyiz. 
Buna kaqı olanlar llberalllk 
te 1erbe1t olluu diyorlar. 

Arkadaılar! Bunun ne dem4'k 
olduğuna, davanın ehemmlydt 
ve değerini hepiniz ınlarıınız. 

Liberal ılıtem demek bugCln 
bu uluıun nrh&ında gözleri 
mlzi kımııtıran en bClynlt 
muvaf fıkıyet yollarını kapamık 
demektir. Biz devletçi olma· 
eaydık paramızın bugClnka kıy· 

metl temin edilebilir miydi? 
Dıı ticaret ve Gdeme dekli· 

ğlmiı eanaylfn koroma ılhnda 
doğm111 Te yııımHı mClmkCln 
olurmo ldt? 

Biz devletçi olmyaıadık mem· 
leket evlttlar1nın ıkıtılmıt olan 
yace kınları pıbaeını elde edl 
len Tark vatınanda memleket 
mıla yerine e~nebl malanın ıer· 
beatçe 11ııoına yurd kapıları 

ıçık kıhr, ecnebi malları TGrk 
p11arlarını lıtllA ederdi. Bir 
devletin tam mınaılle muıtıkU 
Nyllm111 için sınırlarının dGı· 

maa ıllAhından ve orduıondın 
mahfuz olm111 klft değildir. 
Ayni zamanda mlllf pazarları: 

ecnebi mınlfıktaran lstlllıın· 

dan da mahfuz lulmak ltzım · 

dır. Bagtln rabıt yıtıyoraz. 

Yord kuralmuıtor, derken iç 
pazarı ecnebi arancman lıtllAıı 
allındı mıhvolmıya mahktlm 
lıolundukça yarınımız için en 
derin yoklulluk ve fellketlrırln 

varltgımızı ıar11cığınıa tftphe 
etmemelidir. Şa halde detletçl 
ilk bir parti ve fırka olarak 
kılmımıh, devletin vasıf lan 
araıında yerini almaladır. Buoo 
bir ıöz deAU, lçlade bulundu· 
ğumuz denin bir hıyıt meı'e· 

leıi olarak kaydetmeliyiz. 
Lllkllk ve detrlmcUlk hık 

kında ıGs ıGylememl artık bu· 
turum. ÇtlnkCl bu iki mefhum 
olmayınca yeni detlet •arlı~ı· 

nın dayandığı lkl dayanak dl· 
regl kôkanden yıkılmıı olur. 
Heroeylmlı tamchr. Dtlsenlml• 
yolundachr, der de devletin 
tekAmOl uıula ile llerl gitme· 
ılnl muHfık bulacak olur1ak 
ileri gitmek için bCltCln mdı· 

kallerl yenmek h111Uunda da 
bu ıareıle hareket edenek 
yalnız ileriyi dejll, tlmdiye 
kadar elde etlljlmla bCltilD in· 
kılib neticelerini de tehlikeye 
daıcırmtlt oluras. Bu anlayıı 

de•rlm fikrini• anııı olan kat• 
111 heyecanı ıGndClrtır. O, ba 
a1ırluın bldktlrdtgl kokmaı 

f lldrlerden mtUhem karanlık 
yollara dönmekten •e dtlDyanın 
bu gGrğCl, llerleylı hısına ayak 
uydurmayı bırakarak dirilik " 
ıdamhk NHpnda ya.geri et· 
mektrın batka blrtey deglldlr. 
Şu halde partimiz yıllardaaberl 
kendlılne çl~dtgl ana •ufı dev· 
lele maletmekten ulaNl yata· 
mık kudretini koruma yoluna 
da rn iyi ve en ileri bir kaY• 
vet •dımı daha atmıı olıcakbr. 

Arbdaılar. 

Bu yoldaki fikir akııını 

tamamlamak için yarchmcı ola· 
cak bası oeyler daha ~ylemek 
lıterlm. 

Blllyonunuı ki iaeanlık 11· 
kin feodal idare dem geçirdi. 
Yer yer ıahıl anaları tek ada· 
mıo tabakkClmlerlnl, tek aile· 
nln klprialerlul temin edici 
yollardan devlet ılıtemlerl 

osun 11arlar dClayada hakClm 
ıarda. ln1anbk bu etlrllk dev· 
rlnden çıkmak için lhtllAller 
yaptı, yer yer lhtll'1 ıteılerl 
yandı. Batan banlaran netice· 
ılnde laaanhga bir bar yatama 
devri geldi. Ve feodal dnlet 
tipi yıkıldı. Onan yerlaı llbe· 

ral devlet kurulda. Liberal 
devlet acıldı eıhllk dnlderln· 
den çıkmıo ln1anlığı bu hGr 
yaııyıı urhoıluğunun tesiri al· 
tında balandurdağu samanlu 
llberallsm aldı, ydrilda. 

Onun ana çizgileri olan hık· 
larda hClrrlyetln ve çahımada, 
kazanmada hlrrlyetln tatbik 
edllltlerl zamanla derin ıallıtl 

mailere uğradı . Haklarda hClr· 
rlyetln ıullıtlmalt lnNnları yı· 

kıp çClraten bir anartl demne 
göta:-da. Berkee kendini har 
eayıyor, kendi .. rbğınıa hftr· 
rlyetlul ııaır11s bir genlollkte 
kullanırken kendi öz varhğının 
yaamda batan tek nrlıklaran 
yekdaunu da koramık, Gdevla· 
de bulanın dnlet kudretinin 
m11ualyetl hiç ıGı~nClne alın· 

mıyordo. Herkes, herıeyde bar 
tek tek olacıktır. Hepsi bir ta· 
rafa çeken, hepel birbirini yıp· 
ratan ve devleti dCltClren f lklr· 
ler ıözler yasılıb gitti. Beteri 
yet medeni kabllf yetlerln bol 
meyvalıranı almaya lmkln ba· 
luco bereberllk yerine anartlnln 
tetılrl altında uıun mClddet bo· 
caladı, durdu . 

Ekonomi alınında liberaliz· 
mla tatbikleri de daha as feci 
olmıdı. Bftyak ıermıyell lnean· 
lar kallındıklara ltçller ve fab 
rlka artlnlerlnl v6cuda getirmek 
için mahtıç oldukları ilk mad· 
deyi yetltdrea ve nihayet ba 
yllk iltlhPall temin f'Ulkten 
sonra koı koca maıtahlll kDt· 
lesini bııtın bııa lıtlımar et· 
tiler. 

Bunun neticesinde bOtlio hık· 

ları çiğnenenler llbenllzmln 
yaptı~ı çılıımılardan doğan bu 
bClytlk aef ret duyguları içinde 
kırı• karoıya cepheler kurda· 
lar, boguotolar, iman yığınları 
ardı arası gelmlyeo bir kavga 
içinde yııadılar. Liberal devlet 
ılne11lode her tarlo zanr ve 
brıpkhk 'H knga unıurları ya· 
.. mıya m6ıald bir semin buldu. 

Arkadaılar; 

Oserlnde daha çok durmaya 
deler bulmıdıtım bu mevsna 
bitirmek için Ub~ıal devlet ti 
pinin de btltln bu tebeblerle 
utık can çeklıtirmekte oldu· 
tunu IÖylemeUylm. Feodal det· 
let balh, onun yerine gelen il· 
beral devlet de kendi içinden 
tefeHClh netlceılnde danyaaın 

her yerinde çGk.tlyor, yerine 
çeıtd çeıld devlet tipleri kura· 
luyor. 

Arkadaıl1r; 

Feodal devletten ıonra gelen 
llber1l devldla yıkıhıı nluıal 

devletin doğuıu devrini getir· 
.ıılttlr. Uluıal devlet keyfi bir 
idare delildir. Her kdadaa bir 
aeı çıkaran dıg.ııcı bir idare 
demek de detlldlr. Blılm an· 
ladığımıs ulu1al devlet nizamlı 
bir lduede herkeala Gzel te · 
aebblltl de111ektlr. Bir takım 
lnıanlu, liberal devlet çGklyor, 
onun yerine 11nıf devled ı~u 
yor dl torlar. Bls hayır diyoruz. 

Liberal devlet yerine kuru· 
lacak oı.n ııaıf 4evlttlnln er 
geç madıka doğru yola bula· 
cağına •e maHf fakı yeti ancak 
ulu1al detlet yoluna girmekle 
bulacaklarına kani balunoyoraı. 

Arkadqlar, Ttırklye'de ula· 
..ı endlltrl llerllemektedlr. 
Dnlet kendi yapıcıbk kune· 
tini her alan~ gGs bmaıbra· 

eak bir mavaffaluyede tebuls 
ettirmekte iken bu teeebbaı· 

lere aoık bulanan alanda da 
birçok itler ber glo llerl 'it· 

mektedlr. Bittin bunların ae 
tlceılnde memlekette genlı bir 
ltçl ıınıfı tlremekıedlr. Endaıtri 
açılmamız netlceılnde mevcud 
lıçllerimlzln aayııı artacaktır. 

Gerektir ki bu itleri gldlılD 

tabii 'aeılceal olarak artacak 
olan iKi 11nıf ları kliılk 11nıf 

mtlcadeleıl ltberal devletin her 
fena ceryana açık rnhunda clo
ğub onun içinde bealenmlı olın 
ve ona .karıı cephe ahb çıht· 
mıı balanın ve gaye olarak 
onun yerine bir ııuıf tabak· 
klmCl devled kurmayı gadea 
noktıl nazarı taklbeden cere· 
yanlar uloeıl Tark devletinin 
değerli evlitlarıadan Te yurd· 
da1lar1ndın ibaret olan ba yeni 
genç Ttlrk lıçl sıuıfı zehirle· 
meefae 'H ha genç tabaka yurd 
lçla olduğa kadar kendileri 
için de felAket getiren yalnız 

duygularla aehlrlenmeeln. Ooua 
için yeni doğan bu loçl ıınıfı· 

nın patronlarla mClnuebıh 

noktasını bCltln p1rtl progra· 
mının bııtın ıt•ğıya ya1ılı0 

tında ve aala11lıpnda ruh olın 

ıhenk, ınlııinayı nJuıma ha· 
llae irca ediyor. Arılarında 

uyuıma yola yetmezse detletln 
koyacağı hakem yola çatıımı· 

ları Galiyecektlr. 
Programda Tarklye'de grev 

ve hlkavt 11nıf ç1rpıtm11ı ya· 
uk edilecektir. (Hrato aeılerl) 

Fakat bu yıeak olnoun ya· 
nıadı herhangi bir 1ermayed1r 
f lkrlaln keadlıl kad1r ha 
memlek.etln halkçılık t:lbniye 
tinden dolıyı bir evladı olın 
leçlyl haksız yolda tazyl k ede· 
memesini temin elmek te 14 

ıımdır. Ooun yanında bir leçt 
ktltlulala topluloAanı, teaanOd 
kablll1etlne gavenerelc detlet 
varhtanda e111 olan ıınat mev· 
cudlyetln tahrlb etmetlne de 
mlMld bulunmak gerektir. Da· 
nan için grev lt\kavt'ı y ... k 
eden yeni progrımım11 onun 
yanında loçl ile it verenin mil· 
nııebetlerlnde anlıımalarını 

eıu olank koyuyor. Şa halde 
acaba korporatif bir devlet 
dOtClnceel mi hAklmdlr? Fikri 
batıra geleblllr. Bunu da kar· 
ıılamık için programımı.da bir 
Gnemll madde Tudır. Onu ha· 
brlatayım. 0 Tlrklye'de ietl!· 
marcı yolda çabpca~ trGıtler 

ve karteller de yı1ak olacak· 
tar.,. Blllralalz, nuıl marklzlıt, 
ıoıyıllıt f lklrl bir uloe11 içinde 
ıınıf duyguıu ile beıllyecek 

parça parça çaıııma 1aflarına 

ayırır. Bir ıınıfı Gtekl ıınıf 
aleyhine oğraıa ılrakler, tel· 
kinler yıparea m6atıhelllerln 

aralarında blrletmehırl ve el-ele 
vermeleri ve bu ıure~le ma• 
ıebllkler aleyhine ilk bakııta 
bırls g6rlamlyen fakat haki· 
bua urarı olın bir batka çe· 
tld 11nıf mtleadeledne yol açar. 
Balbakl bls Ttlrk nrbtında 

bu mtlltıhelller, mGltehlllder 
çatıımuına da yer nrmlyece· 
gı.. Der g6a kendlllne maUyet 
f latlndea kat kat fazlı bir 
flat empoze edilmek Tulye· 
tinde bulunan •e lltlamar eden· 
lere karp ytırel' aefretle dolu 
bir mlltehllk kddeel meydana 
çıkma•ının da Gntlne geçmeyi 
e1Ulı bir preaılb latmuı ola· 
yoru. (Alluılar) 

Arbdaolu, 
Ttlrklye'de teklerin menfead 

umumun menfead unırı içinde 
bulonaeakbr. Ba 1ade bir ede· 
blyat değildir, BagClaktl hayat• 
ta .er99kle sere~ .olan bir 

daıturun tam lfadeeldlr. Ba· 
ganktı dlnya durumunda ge· 
nel nrbAaa dlık6D olan bir 
devlet ve uluı içinde kendiılnl 
gerçeklen o aluıa o dnlete 
bağh 1ayan bir yurddaflD ne 
kadar ııhei nrhgı, nc9 kadar 
paran oluna olıua kendi ba · 
tına meıad ol1Duıaı hakin 
yoktur. 

Arkadatlar, bugftnkCl zengin· 
ilk ferdf olmıktaa ç•kmıetır. 

Ea bGyak varbk eahtbl kasan· 
mıt olanların bile paraıı mllll 
paranın durumuna baghdır. 

Şahsın paraaı devleti• ve alD· 
ıun hıklkf kanetlne dayan• 
yoraa bir gece içinde mab.ola
blllr. Bir millet tehlike lolnde 
iken herbıngl hıklk.i bir Hta11· 
dıtın bu umamf tehUkedeD 
muum kalmaana lmkh yok· 
tar. Ulu1al bir tehlike berkeae 
teılrlnl yapacaktır.IB11aa, aala· 
yııı kıt olanlar için aalaby• 
ram. Y okea ılsln ba to.lere 
lhtlyıcınıı yoktur. Devrlmlsde 
batının bığh olduaa alaıaa 
amamf ıartlın dtlsgfta gitmek· 
ıfaln tek adamın ae basar • .,. 
ne de ıeref noktuıadan gelea 
yazlı olm11ıaa lmkAa yoktar. 

Şu halde programda tek adaa 
men(eıdnl omami menfeada 
ıınırı içinde g6atermekle bl& 
hakikati ifa eımlı olayoraar. 

Arkıdaılar, yeni programda 
detletçlllAln tarif lal açık bir 
hılde koyuyorus. Etki prognım
daki tarifte umumi tl'tebbh 
serbesttir, devlet ve lkııaadi ba· 
kımdan latedlğl oeylerl yapmak· 
ıa eerbeudr diyorduk. Sağımıa
dı koya liberal f lklr denile.• 
ikinci camleyl anlamadan dl· 
yorl1r kf; bana de•let kınıma, 
benden ae beeap eonblllr. ne 
beni kontrol edebilir, ne y.pa
cığım itin mahlyetlDI, ne kal· 
lınıca~ım f1Çfaln bık.kam eor• 
bilir. Ôte taraftı bir kıaıl m11r
kldet de. herıeyl detletla yapa· 
c.ğını, buuıf teeebbllte blqey 
bırakılmıyıcaAını ifade ediyor. 
Hakikat ne 6yle ae de bGyle· 
dlr. Bu noktayı yeni prognım 
aychalabyor. Blslm devletçlllll· 
mlzln hakiki mına11 buaml le· 

eebbll6D eerbelt olda&u, fUat 
amuml menfeatler noktauadu 
gerek olan her ekonomik tete•· 
bllte yapıcılık aba Ye 1altlll
yetlal açık bulunduruyor. De•· 
let kendi yapacak •e korama· 
ııaı teftik ve himaye etdll 
eadlıtrlyl kontrol da edecektir. 

Arkadatlar, Tlrklye'de halllll 
teıebbClılere bınkılmıı herbangl 
bir it yalnız teeebbııo alıal•· 

rın kabiliyetinden kenet alarak 
bayamayor, Tarklye glmrlk 
kapılannı bClylk dı .. rlarls 6r· 
mlttClr. Mllll 1anayll ilerletmek 
için her kolayhgı •e her lmUnı 
temin etmlttlr. Devlet btltlD 
ba yuchmlula beeledlll alaaal 
eadlltrlala kontrolatlz çahıma 
ile alaıa lıtlımar e&meılae ka· 
yıhl• kalama. TClrklye'de dat· 
ret aerbeıtllgfnla yanbt ..ı..ı. 
mamıu için de bir aoktayı hala 
edecegtm. 

Programda dcaret aerbeatll&I 
eeklal gibi kalıyor, fakat Mr• 
maye normal çah .. caktıı. Bm· 
yonal latlbul için aenaaye tek· 
nlğe lıtlnat edecekdr. Normal 
çabımıyan aermayenln Wmaye 
n teı.tkl menaahehll oluaa. 

Arbdaılar! Ba a.ı... dalla 
fazla uzatmadan kredi babana 
geçlyoram. Kredi için yeni 
programda mtlhlm aoktelu 

- Salalfeyl çe•lılnls -



vardır. Tatbikat tlerledlkçe 

toprak. ftrOnc(hil ile beraber 

her koçak san'aı sahibi esnaf, 

balıkçı h er çalışma kolu k~n · 

dlsloe cormal şortlar fç!nde 

kredi bul.ab1!ect ktlr. Emlak 
bankasının şimdi ki Şfk llne de 

program dokonmuştor. Mevcud 

dar ıermayenin dar bir rnın· 

takada akar ve irat gt:tlrfcl 

btu.lara tah3hl yerine geniş 

mıntakada yurddaşa yuva le · 

mtn1nl gözetiyoruz. Büyük 
akar, depolar, apartmanlar sa 

hfülerlne k redi Termj) erek, 

yurddışı yuvalamak üstün fş 

eayılıcıktır. (Alkı !ar) 

Arkadıtşlar, programımızın 

es11en özünü söyledim. Pattl 
hilıkumetioln kendisine önemli 

iş edindiği Tilrk köylüailnil 

toprıklımdırmak lştne de yeni 

programda yr.r veriyor. Bunun 

lçio hnsuei ietlmlAk kanunları 

yapılmasını gözöndode tutuyo 

ruz. Tabiidir ki teışkHAtı esa · 

siye kanonu lçabederse diğer 

kanunlar bunı göre düzeltile· 

cekıir! Şimdiye kadar söyledik· 

lerimi birbirine ekleyip parti 

elmuıoın bir cephealol gö.neren 
ı,ıere toptan b!lkınca uluscu 

nefımız mQkemmellyeti, ynva 

bağı ile toprak bağı ile aileci 

hftvlyetl11Jfz birden görünür. 

Türklye'de yurddaş yuva aabibl 

olacak, ev sahlbl olacak, Türk 

nıaodaşı toprağında sahip ola · 

cak ve çiftçi topreklanacaktır. 

( Alluelır) 

lhayet bütün bunların ye· 

kônu olarak Türk olusu top 

rağına, ıeıne, yuvasına bağlı 

olarak her tilrlü zehirll rOz 

gazlı ve zararla, dağıtıcı fikir · 
lerden telklolerdeu korunmuş 

olacaktır. (Alkıolar) 

Arkadaşlar, yeni program her 

oeyde pl4n ve program laıiyor. 

Bilirsiniz ki bizim bir demir· 

yohı programımız vardır. Zaman 

zaman bizim partimize hüku 

metlmlze ve çalışmalarımıza ha· 

f lf görüşlil bazı ineanlar tara· 

fından lsoatlar yapıldı. Bundan 

dört yıl evvel yazılı programı· 

mız yoktur. Nizamname vardır. 

Anı prensiplerimiz kıeaca orada 

yazılı MI. Biz herşeyde öoce 

yazı eoon fş değil önce işi 

eonrı yazıyı tercih ettik. Demir· 

yollarına haeladık, devlet bono 

kendi varlı~ına reae edindi. 

O zaman ışlmdlklo yarısından 

ız olan devlet bildceelnln üçte 

birini bu lşlrre veriyorduk. Bunu 

yaptığımız zaman bn iş program· 

eız yapılıyor dlyeıılerl biz din 

ledlk. Sanayi kalkınmamız için 

va kıt irf ştl, önce bu iş için ya· 
pılmıa olsa ayni elklyetler kn· 

lağımzdıdır. Devlet ekonomi· 

sinde plAn yok, dtdiler. 

Arkadaşla 1; 

PIAn gerçi yazılı, clcflJ bicili 

blroeydlr ımma büyük p14n bn 
tiln bu anı f lkirlerl idare eden· 

lerln ruhundaki, kafasmdo ki 
büyOk en.ırjf nlo, b1\ylik ank· 

yıoıu tekôanf t-tmiş beyf'tl mec· 
muasının halldı r. (Alkışlar) 

Yazılı p14nlars bt>şerlyet çok 

görmüştür. Büyfik 1100 p1 ı1o ya 

zıda ve tlzlde değildir. Yeni 

Tarkiye'nln kuruluşu ve doğuşu 

f lkir olarak bfiyl\k dimağa dü· 

onp or de yeni do~an bir yıl · 

dır. gibi Ul· parlad ığ• gOod('O · 

beri Tftrkfye'd r. nf'! olrlu, ne 

oluyor, ne olacak111 h"'p~ı bn 
yilk eııerln cna plliuıoa büyük 

bir ınlayıela ve hey rcıın ateş i 

içinde istikamet verlşlndcdlr. 

O plAo hntnn bunların ana 

plAnıdır. ( Alkışlar, varoleun 

ıesleıi.) 

BulA:a , bu programdıı bu 

pli o işi oi yazı tar.tından da 

daha &ealı bir hale getiriyoruz. 

111111 il ... 1111111 1 hiiiiiihit.ıiilihh 

Ekonomi gibi Bayındırlık, KOi · 

uır işlerimiz, teşkUAıımız, halk 

terhfyeei, reşekküllerlmiz hep 

plAnlaş\ırılacaktır. Ulu!!ca teşkl· 

Jatlanma, halk terbiyesi işleri· 

miz de pl4nlaşacektır. Bütfin 

bu işler ~örülebflen çizgiler ha· 

llnde hOkumetln hepimizin 

muşlerek kovalayıeımızın ko· 

laylıışmHı için vüzuhla bale 

gt-tirllecekttr. 
Bu plAoın içinde ekonomi 

alanında hususi teşebbüs, umu· 

mi teeehbüs hep ana çlzg'nf n 

içinde yer a\acaktır. 

Türktye politik bakımda ol· 

duğu gibi ekonomik bakımdan 

da l:ıir iş bütünlüğü arzedecek 

hıle gelecektir. Yen! program 

bu t.irliği ve bu manayı hassa · 

ten tesblt etmiştir. 
Arkadaşlar, devletin teşkl· 

14tlanmaeıuın yanında ulu!!ca 

teşkilı\tlanma bir ana f iklrdlr. 

Devlet teokilalı büyük bir var· 

lık ve kuvvettir. Bizim anlayı 

şımızo göre egemenlik kayna 

ğından kuvvetini aldığım1z ve 

bunun da s .de bir sözden llba· 

ret oln.adığınu lnaudığımız 

ulusu devlet teşkllıtımın yanın · 

da ononla beraber onun içinde 

ona kuvvet olacak surette kıy· 

metleodirmek için hu topla· 

nışa ve bu blrleemeye ihtiyaç 

vardır. 

Şimdi borada Türk gençli· 

ğinln yavaş yavıe IJerllyecek 

teşkilatını gözönfinf'I alıyoruz. 

Ve huca programda yer veri· 

yoruz Gençlik için okunacak 

maddelerde göreceksiniz ki yük· 

sek bf r gençlikten yurdun le· 

tedlğl yükeek: vazifeleri prog· 

ramda bunların teşkllatana do · 

konan kısımlarda sayıyoruz. 

Kladk m«'kteh terbiyesinden 

başka halk yığanlarını geniş 

bir halk terbiyesine kavuştur· 

mok için göğsüm kabararak 

eôylüyorum, Atatürk'ün bu 

yüce kürsüden öğücü bir dille 

bahsettikleri halkevlerlnl halk 

terbiyesine eeH olacak bir şe· 

kilde genişleteceğiz. Ayrıca 

gençliğin terbiye edlllb yetiş· 

tlrllmeslne önem vereceğiz. 

Arkadaşlar, gençlik: terbiye 

sine dokunurken halkı ve genç· 

llğl kafasını kollanmadan yat 

dediğimiz zaman yatar, kalk 

dediğimiz zaman kalkar sftrft· 

l eşaıfş bir yığın haline getir 

mek istemiyoruz. Öte taraf tın 
programımızda disiplin s•kı bir 

yer almıştır. Her zorlu işin 

başarılmasında muvaffakıyet 

tem la eden şey disiplindir. 

Türklye'ııln şimdiye kadar 

yendiği ve bundan sonra da 

yenmesi Jbım gelen işleri kil· 

çQmsemek doAro değildir. On· 

l~rln büyftk vasıf larlı ileri 

f ünlere hazırlanacak birer 

m evcudiyet olduklarını hatır· 

dan çıkarmayız Onların top 

lama, birleşme ve çahşmaların · 

da disiplinin çok bOyük yer ve 

rolü olduğunu önemle gôzönün· 

de bulundurmalıyız. Fakat bu 

nno yananda hiçbir kimseyi 

misal gellrmcden nefsimi geri 

tutarak şunu da söylemek isti· 

yorum: 

Bizim maksadımız Türk 

gt>nçlf~lnf, zekasını kullan· 

mad11n haat cd~r bale getirmek 

bizim maksadımız dışındadır. 

(Alkıelnr) 
Biz Türk gençliğini disiplinli 

fakat mane\·i varlığını yfikeel · 

terek ruhların en iyi fcablara 

gire beelemellylz. Herhangi 

bir gdçlil darbe karşısında kı· 

fasını kullanmasını bilecek 

teşebbüs alma, karar verme 

ve zorlukların Qstüne varma 

gibi ytıluek hasaalarla onları 

zoı nziftıler için yetiştireceğiz. 

esnafını dı 

teşldlAtlandırmık programımız · 

da yer almışrır. Ba teekllAtlan · 

dırış, bildirğlmiz klasik lş~i 

teşkilatlanmasından başka ftstün 

ve ulusal f lklrlerle olacak.tir. 

Biz onları devrini yaşamış bil 

kümlerl geçmlış ve ihtiyarlamış 

olan !!osyallst cereyanlaran ver· 

dlği yurd içinde yurddaşa koreı 

mücadele yollarlle değil kendi 

ulusal anlayış ve zlholyetlecl· 

mlzle koruma bağhyacagız. 

Biz partice inanıyoruz ki 

mllli errmıyelerin en büyüğü, 

en değerlisi milli zekadır. Ve 

o beslenmiştir. (Bnvo eederl) 

Milli zekayı söndürüp öldü· 

recek: ve inanmadan, bilmeden 

beraberliğe yOrOyccek bir var· 

lık gibi görünen bir varlığa gü 
nün birinde zorlu hAdlselerin 

12lddetll tokmağı vurduğu zaman 

dıştan kuvvetli milli varlık gibi 

görünen o topluluk onun pren· 

slblerlnl hazmetmediği, kafasını 

ona inandıramadığı kalbini ona 

vermemiş olduğu için zorlu va 

zlj etler karşısında derhal dağıl· 

mağa mahkum olur. (Alkışlar) 

Türk işçileri bir kav,;a bir 

ayrıllk unsuru olmıyacaklat. 

Oalar ulusal Tdrk devletinin 

bekaıııoa, varlığına içten inana· 

rak yardımcı bir destek olacak· 

lardır. Programda kühOr işinde 

prensipli ve programla çalışma 

hosoıi bir madde ile tesblt e fü. 
mlştlr. Yeni dnlversltelerln açıl· 

ması önem verilen bir nokta 

olarak kaydedilmiş, dtl, tarih 

ve güzel ean'at işleri kuvvetle 

kaydedUmlıştlr. ilk tahsil için 

yeni bir formül teklif edil· 

mlştlr. 

Arkadaşlar, 

Diliyorsunuz ki bu mftşterek 

bir derttir. Bu, Ulu Atıtilrk· 

ten bizlere kadar halk yığınla· 

rına kadar her Türk'fln blrgftn 

önce kurtarılmasını istediğimiz 

büyük meı'elelerden biridir. 

Darı, gilndoğoncıyı kadar çalı · 

şan kurultay dilencGmenl de 

buna uıun zamanını haaıet· 

mlştlr. iki ml!yooı yakın ço 

cok okumak. lhılyacındıdır. 

Bunun ancak dörtte birini 

okutacak çare ve vaeıtımız 

bulunuyor. Şimdiki vasıtaları 

ve bunları tablt yollan ile he· 

defe ğlttlğlmlz takdirde normal 

yoldan bu işin tam görCUmeel 

için ozon yıllara ihtiyaç . ur· 
dır kt hona hiçbir yurddışın 

tıhammouı olmadığı goralayor. 

Bonon için parti umumi rele· 

ilk divanı belki slzlerlo de bu· 

labileceğlnlz pratik bir çare 

olabilir doeünceslle Tdrk ço· 

coklarını az zamanda mümkftn 

olduğu kadar dıhı çok okut· 

mak. için bir formtıl teklif et· 

mlş bulunuyor. Köy çocukla· 

rını kısa Hmında okutacak bu 

tipten başka normal ilk tahsil 

beş sene olacaktır maddeıd 

okunduğu zaman bunun Qze· 

rinde dorulacaktır. Bundan 

şimdi uzun uzadıya bahsetmek 

lQzomsnzdur. O vakit IAzım 

olorea fikirlerimi arkadaşlarıma 

blldirmt>yl vazife blllrlm. 

Arkadaşlar; 

Bütün bunlar düş6oılhlr ve 

k(lnuşulurken hattA şlmdldeo 

şimdiden akislerini görüyorum. 

Ya demokrasi ne oldu diyenler 

ur. Pekala devletçilik vasfı 

kabul olunacak ulueal blrllk 

dfefplln ve ı=afre, fttkıt demok:· 

nsi diye blrşer de vardı. Bo 

nereyı• gidi yor? dlycııler vıır. 

Bu mukadJ n suallertı buradan 

r•cevab verın t'Z3em sözlerimin .. 
eksik kalacağ ı nı tahmin cdlyo 
rum. Bnnıi •n dlllayı kı tıactt izıh 

fçfn elzlNl btraz dıhı rahatsız 

edeceğim. 

Arkadaşlar; 

Bilirsiniz, demokraılnln lu· 
aaca tarif 1 halk tarafınılan halk 

için bir halktan gelen seçim 

ile fe başına geçenlerin çalış 

maları halk için olmalıdır. Ya· 

nl bir ıdam, kendillğfnden ben 

eoyum. bayftk diye lt başında 
bulunmıyıcaktır. Ono ulu var· 

lık ulue vazlfelik kılmalıdır. 

O da çalışırken kendisi için 

değil, kendi ihtirası için değil 

halk. yığınının omumi menfeat 

hedef tol gütmelidir. Oemokra· 

slnln ôz tarif l budur. 
Bu tarlf 1 böylece aldıktan 

sonra şektllerl, usulleri, yolları 

tatbik edlleceğl yurdun ve 

ulusun karakterine ve tablatma 

iklimine göre çeşldlf'rlnl bu 

usuller z11man zaman, yer yer, 

çeşld çeşld kullıoılmış. hıra · 

kılmış, değişmiştir. Bizim siya · 

sal yaşamamızda idarenin halk 

tarafından ve halk için ulusunu 

tebarüz ettirecek noktaları 

şöyle eıralıyablllrlm: 

Bir defı bizde devlet varlı· 

ğında kuvvet birdir. Yani tev· 

hldl kuvva dediğimiz ana pren· 

elbl hükıim silırer. O da uloetor. 

Herşey ulustadır. Uloıı kendi 

adına bir k.orultıy se~er. Bu 

knruhay de içinden bfr Cümur 

başkam seçer. İktidar mevkllne 

seçtiği hılkıimetl kurultaya ar· 

zeder. Bükftmet ulusun karşı· 

sında kendi adına çalışan ku· 

rultayın huzuruna çıkarak ken· 

dlalni btğeollmf'ğe arzeder. Be· 

~enllmezse bırakır gider, bir 

başkası gelir. Bu şt.k.U cari bir 

iş değildir. Bu hakikat olarak 

böyledir. Tdrkly" B. M. Mecll· 

ılnde daha ecel kulağımızda çın· 

lıyın h4dlseler olmuştur. Kamu· 

tay kendi hükftmetlnl kendisi· 

nln kabul ettiği hOkômettn 

ozovlarını murakıbedtn hangi 

an fariğ olmuştur. Kamutay 

kendi hGkumetlnl keodislnlo 

kabul ettiği Millet Mecllel ve· 

klllerl lskat etmletlr. Ve divanı 

Aliye göoderıolştlr. Banu yap 

mık kudreti bugftnkft kurultay· 

dakl şahıılınn berblrlnln, ablA 

kında karakterinde ve heyeti 

omumlyenln mebabetlnde beran 

kendisini gösteren bir vazife 

olarak mevcuddur. (Alkışlar) 

Tarklye 8.M.M. hersene 

belll gftnde da•etslz lş baeına 

gelir. Ancak kendi kararile 

yenilenir. Tftrkfyede sade ku· 

rultay degll1 herle ıeçlm iledir. 

Hoıuıi cemlyetltrden bılıeet · 

mlyeceğlm. Fakat köylerde, 

vl1Ayetlerde1 hususi idarelerde 

ve belediyelerde ıeçlmle iş 

bıoına gelirler. Bulundukları 

idareyi kendileri tanzim eder· 

ler. Banlar devletin resmf te· 

eekkallerldlr. Parti hayatımızdı 

da berlo seçlmledlr. Bundan 

sonrr. demokraıl ınlıyıeımızı 

gösterecek olan n parti çalış· 

mamızın mQhlm bir parçası 

dilekler bahsıoa geçmeliyim. 

Her yıl yurdumuzun dört kö· 

köşesinde binlerce parti kon· 

greleri toplanır. Bfttilo lbtlyaçla1.' 

elenir. Alının kararlar vazife 

başındaki resmi makamlar ka· 

tında kov.tanır. leteklerln müm· 

kilo olanları yapılır. Veyahut 

yapılmamıeının eebebl söylenir. 

Arkadaolar 

Bu ulueuu araaız bir surette 

devlet çalı!Jmasana loıiraki de· 
mektlr. Yalnız bir şeklt olarak 

değil, hım göğ!lilmil gererek bu 

partinin genel Uılbl olmak 

onörü ile llÖ} ı~rhn ki, düııya · 

om hiçbir yetinde, hiçbir slyüııal 

parti böyle bir çttlışma yapma 

mıştır. 

Bizim bu cesar<"tlmiz birbiri 

mtze loaodığımızdaodır. Olgun· 

lotamusdandır. Tunuğumas 

yolun iyiliğini bfldiğlmizdendfr. 

Fakat nihayet putloln bftkll · 

mette •1 fora ma~amlırından 

beklediği şey mümk:ftn olanın 

yapılmasını ve yıpılınıyorea, 

hakikaten yapmak. lmkAnı ve 

takatı olmadığının izahıdır. Ya· 

pılması mOmkilo olan herşeyln 

mutlaka yap1lac!lğına lnanıyo· 

ruz. Bu makanlzma hergün 

daha iyi lşltyen bir hal alıyor. 

Kurultayda bıkanların parti 

ile birlik çalışması ve dileklere 

verilen ehemmiyeti gOrfiyorsu· 

ooz. Bundan demokratik man· 

zaralar bulub göstermek kolay 

değildir. Dabraı herhangi bir 

devl~t bllhHsa bizim gibi çok 

yeni lnkılib yapmış olan bir 

devlet herhangi bir genel ee· 

vinç gilnOnde yurdun her ka 

eaba ve şehriode yüzlnce halk 

kfirsüsü korubta canı fstiyen 

buraya gelsin dilşüncelerinl 

söylesin demeğe ce81ret eder. 

(Alkışlar.) 

Evet yüzlerce halk kürsüsil 

adından Halk Fırk.aınnın kürsft· 

lerl anlaşılmasın. Tablt siz böyle 

anlamıyacaksınız. Böyle anla· 

şılmaeı ihtimali için söylüyorum. 

Bu kilrsillerde binlerce onbln· 

lerce nutuk ve konferans verildi. 

umumi tezahtlre göıe ulusumu· 

zu"n f iklrlerlmfzl anlamada ve 

bunlara inanmada uygonlaoma· 

sını gösterir. 

Arkadaşlar; 

Biltün buolar hakikaten de· 

rinden demokrasi tezahılrlerldlr. 

Borada blrşeye dıhı dokuna· 

cağım, yeni programı göre de 

'fftrklye'de lntUıab iki dereceli 

olacaktır. Biz eaylav seçimini 

bir dereceli yapmak yolundaki 

samimi emellmlzl bundan evelkl 

programda kaydetmlotlk. Yeni 

programda yurdun genel şart 

larına göre iki derectli fntlhıb 

sistemine devam edeceğimizi 

eöylGyoruz, gündn haline gôre 

seçici aaylav namzedinin oıh~ı 

hakkındı hiçbir f lklt elde 

edinmiş değildir. Bir yorddaşı 

hiç tanımadığı, bilmediği, ufak· 

tan gelmiş bir see dzerlne bir 

isim üzerine evet hayır demeğe 

ıevkedlş mi daha demolra 

tlk.dlr, yoksa şahsını tınıdı~ı 

ikinci kademede lo88nlar ee· 

çlb de onları, biz ılze gilvenl· 

yoruz, reyimizi veriyoruz. Sfz. 
de adımızı olarak gflvendllde· 

rlnlze verin, onlar Kamutay• 

gitsin demek mi dıhı iyidir? 

Arkadaşlar; 

İniçre'de Referandum sistemi 

vardır. Millet toplanır ve kı· 

nanı reyini verir, elbette de· 

mokrıslnln en ileri tatbiki bu· 

dur. Meseli Fransa bunu neye 

yapmıyor? Elbette lsvlçr.,'nln 

şutlarına uyan bu oıulOn 14'rın· 

ea'da tatbik imkAoı bulunma· 

yor. Biz de kendi oartlarımıza 

göre bogftn ondan bir fazlı 

derece ilt eeçlml yapmak. vazi· 

yetinde bulonoyoruz. 

Demokrasi; bir nas, bir Ayet 

değildir. Bir eepro ve bir mA· 

nadır. Y•pılan işler, akıl deni· 

len bir süzgeçten geçirildikten 

sonra, muhid denlfou bir icaba 

uydurulduktan sonra tatbik 

edilirse fayda verir, kök tuıar. 

Zıgıma dağının ÜZ<'rine porta· 

kal ağacı dikilmrz. Hlz f iJdn 

millet veyabud filan y~rde 

böyle yapmış ar, biz de aynlol 

tatbik edelim diyenlerden de· 

ğillz. Biz memleketimize uy· 

gun olP.n nlue l~f~e ~ıvcrıoni 

tutbik ednlz. Ve ulus h0lcrinde 

ıaklit ve <.lı~ gfüüşle genedlr,ne 

yerine hayata u yguo yolları 

doğru buluruz (Alkışlar) 

Şimdi y•·nl nizamnamede ge· 

çen bazı ufak: tefek. yeni oey· 

lerden bahıedlyorum. Prosram· 

"il': 
da olduğu gibi yeal ofll ~ 
değltmelerlade' geçe• dM' ıJllll': 
tecrftbelerladen çok ~9"" 
dık. Parti hesab 1110 ...ıı. 

·ı.....-. 
denen iç eistemleodlri tfJI 
Dıştan merkezde tı&blk .;.,... 
mlz murakabe uıolGDO 
lere de tatbik edeceil•· 

Arkadaşlar, .ıeJ ıcl' 
Bilirsiniz ki, siyasal P ,,... 

heeab işi çok öoe111Udlt· 1'~ 
söylemekte ve el~ ılca•ktl edf'"° 
";;"rdır. Bereeyl iyi ıc1tre ıt11"' 
Politikada muvaffak 

0 ~ 
Fakat he81bınızda bit fll ,.
bozukluk varsı her tıl•~ 
görilrler. Bo sebeble ~ 
hesabları sıkı bir alıalll• ..-' 

çok yerindedir. Yeal 0111111 

bu yeri almıştır. 

Arkadaşlar; bd'" 
Dllekler tezkereılolD ~~ 

da tebarQz ettlrdlğldll• ~ 
geçen dört yıl berb•°!!ı il' 

::~·~:ı~,ı~::d;.p::~;.:r; 
recede bir uygunluk ye -.,,, 

lecek: bir dille sGylelDe ı"6 
bir ahenk ve kaynat

1111 1'"' 
geçmiştir. Bono 11' 11 rt 1 
vllAyetlerdekl arl ıdsıl• .,,. 

sindirmek önemli bit 
1
,;J 

Onun için birkaç eaurlık ~ 
esaııı koydok. Sahibi 00~' 
olan gazetelerin dlkk•I ~ 

h ...... ul. 
lırıoı çekecek asa 1,.ı,.. 
ettik. Burada cesıl ; 

maddeleri de gore;cl .,.
Gdnldk çalıımalar• , d• 41 
ehemmlyetll noktalar ti 

gtrlı 
4lştlrdlk.. Perdye 1 f 
takdim usollerlnl ve Y'":0fff' 
dillerin bığltntılerıoı _.,,, 

lı•l• .. 
lendlrdik. Pırıl s•Y ..,rtJ" 
meşgollyetlerlol yeni D a-' 
me daha dik.katle t6.00 
ılıyor. tJtrf' 

HAsılı arkadaelırılll ~ 
bunlarla her geçen g', 
eoora o grçen yıbD dibi f' 
ile öndeki yıl lçlD ~f' 

gtUü dıha tecrtbell, dıb• ..,.ı' 
' de •• 

vetll olmayı göıönGD çatır' 
partimiz tıpkı böyle 11.,,lfl' 
bakumetlmlz fe defle dl.el'~ 
yanında dGrt yılın bA 11~11' 
Gzerlnde tetkikler yıP ,,#_ 
sonra •ftcade getlrecef .,., 

önftmftzdeld dGrt yıl ıçto 
çok değere c;ıkırıcıktıt· 

Arkıdıolar, 
0 

,ı• 

Ortada gözle görftllll1~0 i". 
sal bir kuvvet .ardır. J 

ıoıollll,. ~ 
gôrftlmez elle ydlr· f•_,,. 
boyu Glçftlmez biri" f"'.."' 
lneanhğın medeol yıfl Jtl'oı' 

1tıb r JAf' 
totnnın koruyan 11ıe r .. 
maddi ve maueil bel 1ı•1 

lıD eD lf' 
letlere destek 0 so • 

Q 

l 
2 
8 

' 6 
6 , 
8 
t 

to 
tı 
ll 
ıa 
lt 
ıs 
l6 
17 
ta 
19 
ao 
it 

tılıım bu ka 9veuedlr· 91' il' 
sal birlik kuyveddlt· 1 ~ 1 

biri " kuvveti her gfto _.ıerlt 
besllyeceğlz. (Varol 

kışlar). lJ 
ANAJJOL 
---,-~&' 

Günlük Siyasal ·------=-=-· .,g,oJ Sahip ve Bat1 oı'f P ,ti 
Haydar Rüıdil all iti c> 

Umumi neşriyat "6 1 JC>llj. 
n dü .. Ke-•al Talit mu nı: .... --

ldarebaueei: ·-:- e Jet ~~' 
lzmir f kincı B T _., w tJ 

C. Halk Fırkaeı bın"'~pOl.ı •P 
t . • Ju, _ ... 

Tel!,rraf: zmır • k:Ot.,....-
Telefoo: 2776 .. posta l'f1: Of 

ABONE ŞER~ 7oO• 
Yıllığı 1200, .Altı ?!~ot· D 

ayhp 500 k qiP , 
Y ıbaoeı memlek~tle.: ~· 

abone ücreti 2 ~· 
Heryerde !_. '- 25 ~ 

Gilnü geçmit oBahala'? 

ANADOLU tfATS 
BASILMI 1J 
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.t~ Cinai Miktarı Muhammen kıy. Tutarı Muvakkat temi. Çımaltı to:ıtı11ndın umlr ROYAL NEERLA.NDAlS KUMPANYASI 

ı\ı> 

ıı• 

,ır 

it 

ı~ 

l Sabon 1200 
800 

KUo 
Ltra ku. 11. Ltra ku. Lira ku. toz deposuna maU 1935 senesi "CERES,, vıparo 16 mayısta gelip yOkilnll hoıalttıktan sonu 

30 360 27 zarfındı getirilecek 'en 11 4000 aonra Burgu, Vırna ve Köstence limanları için yok alacaktır. ~ Çaoıaıır eodaıı 
' Kolroan çividi 
6 l'el ıtlpGrge 

360 
200 
150 
500 

8 64 ~ 80 en çok 7000 ton dökme Te ııGANYMEDES,, nporo 18 mayıata gelip 23 mayıstı Anvers, 
2 50 9 68 çuHllı tozun mnnıdan dol· Amsterdam, Roterdam ve Hamborg limanları için yük alacaktır. 

" 
Adet 

20 4~ 
50 

8 
56 

madakl tos ambarına nakil Te " CERES ,, vapura 1 hazlrında gelip 6 haziranda Anver, 

3~ 15 1 12 latif bammıllye ücretlle Aydın Amıterdam, Roterdam ve Hımburg limanları için yok alacaktır. 6 Çıtı ıQpft.rge 
lefenUk bes 

" 
" 

7 Buz 
: Bayak kibrit 

15000 
1000 

Metre 
Kilo 
Kotu 

3 450 33 75 ıftmendftfer kumpınyaaına o SVENSKA ORİENT LİNİEN 
1 50 15 1 12 mtıddet lçerlalnde nrllecek en ''NORDLAND,, mot3rfl 2 hazirandı Roterdam, Hamburg, Co 

Ateşe veya pılmut 
ıo odunu. 180 Ton 8 144.0 108 

Gaz 80 Teneke 3 70 296 22 20 11 
12 &ıaıoı 1500 Ktlo 8 50 127 50 9 56 
la Alakloe yığı 30 T.,neke 3 20 96 7 20 
ı4 Sebıe ve meyn Muhtelif 939 72 43 
ıs koyun •e kuza eti 8000 Kilo 35 2800 210 
lB Yoğurt 9000 » 12 1080 81 
l7 ~oyan peyniri 35 " 40 14 1 5 
18 uıce teker 1800 .. 39 702 52 65 
19 Ptrınç 2000 .. 20 •oo so 
~O Pıtakuoa 300 " 80 90 6 76 
2t Nohut 400 " 8 32 2 40 
22 ~Uru çeklrdekalır; hftm 200 " 15 SO 2 25 
23 el tebriye 300 .. 30 90 6 75 
~ luru fasuıye 1000 " 10 100 7 50 

iZ 2500 en çok 4500 ton ÇD· penbage, Dıntzlg, Gdynla, Cöteborg, Oılo n lakandlnavya 
~nlh tuzun Alaancak lakeleıln· limanlarına hareket edecektir. 
de mavnadan vıgo»ları nakil SJtllVlCE MARİTİM ROUMAİN 

Garbi Akdenlı için ayda bir Muntazam Sefer 
n latif hammallye tıcretl 

"PELEŞ,, npuru 16 mayıata gelip ayni gOnde eaat 18 de 23·5 935 perıembe gflnO saat 
Hayfı, Mıha, Marsllya v., Bareelona hareket ~decektlr. 

onbeıte ayrı ayrı ihale edilmek 
" ALBA JULYA ,, vapuru 20 haziranda gelip 21 hnlranda 

dzere açık ekalltmlye konul· Malta, Marellya ve Bareelon'ı hareket edecektir. 
muıtur. İateklllerlo bir . aene NATIONAL NAVIGATION CO. OF GRECCE 
zarfında yapılacağı ,tahmin edl· hmlr Ne~·York ıruındı ayda bir muntazam ıefer 
len satıı deposunun 1050 lira· "RINOS., npuru 14 mayısta İzmlr'den ( Doğra ) Nevyork 
lık hamaliye tıcretlnln ytızde için yflk alacaktır. 
yedi boçugu nlıbetlnde 79 lira "TAMESlS,, vapuru 20 haziranda İzmlr'den (Değro) Nevyok 
Alnncak lskelealnln 585 llrahk 

için yflk alacıktır. 
hamaliye; dcretlnln yazde 7,5 Yolca Te ytık kabul eder. 
iııii>;ıinde 44ı-ıtiateöiiiaıi&rue 

Hamlı: lı&nlırdald hareket tarihlerindeki değtılkllklerden acente 
birlikte o gün İzmir inhisarlar meı'uUyet kabul etmez. 

bqmbdtırlOğtıucİe~cıteşekkll Fazlı tafalltt için İkinci Kordonda Tahmil ve Tahliye prketl 

~ Pfrloç onu 150 " 30 45 S 38 
r· • 26 llooıates salçaaı 300 " 25 75 5 63 • 
er ~7 ~lllııya bamya 20 c • 1 20 24 1 80 
I! 28 Sadeyağ 500 " 80 400 30 

~Q İttoik 50 " 15 7 50 56 
komlıyonı mflracaatlırı. blnuı arkuında FratelU Sperco acentalığına mdracaat edilmed 

12 15 19 22 1376 rica olunur. T~lefon: 2004. 2005 ,, 
" 

b 
ıl 

80 ltınon tuıu 5 " 1 5 38 
81 Zeytinyağı 400 " 25 100 7 50 

İobl111rlar İıımlr batmf1dftr· 
ldğftnden: a2 ç,, ıs " 2 30 34 50 2 59 

8a Nıoasta 1 o " 30 3 23 
Çamıltı tuzlasındaki idare 

malı fınn, ftç tane ev ve bir 
kah'fChane ile bakkal, atçı, 

berber, kaaap dtıkklnlarınlD 

mali 935 aenellk kiraları açık 
arttırmıya konulmuıtor. İatek· 
lllerln teminat paralarlle 25· 5 · 
935 camarteal gilod saat on 
bette lzmlr lnhlaarlar baımfl 
darlOğDnde mftteşekkll ihale 
komlıyonunı uğramaları. 

8( İııce toz 400 " 8 32 2 40 
Ss İııek ıada 9000 " 7 50 675 50 63 
l llıs ekmek 17000 " 8 1360 102 

...... 1dınl11 Memleket b11tanealnln 935 malt yılı lhtJyacatından yukarıda cinai, miktar Te 
2 lthoıln bedelleri yazılı malzeme ekslltmlye konulmuttor. 
3 """ Bo lee alt tartnıme puaaıı olarak Memleket haetıneal baştablbllğlnden alınablUr. 

' Eblltme may11ın 26 ıocı p1Zar gQnd 111t onblrde Manlea vllAyet daimi encilmenlnde 
4 Y•pılıcıktır. Eksiltme açık olarak yapılacaktır. ...... . 
& &er malnmenln ytızde yedi buçuk monkkat teminat mlk.tarlın yukarıda yızıbdır. 

' Şartnameyi görmek lstlyenlerln hergQn ve ekallımlye girmek tstlyenlerln moıyyen vakit· 

l teıı enet daimi encftmende hazır bulunmaları llln olunur. 10 15 20 24. 13'8 

~tq· 
12 15 19 22 1375 

~tlttıır Milli Emlak Modorlüğflnden: 
•ıılır ıeltnlk sokağındı 114 eski numaralı dakkln 

15 taj 
sepetçi c 31 eakl « 

39 tıj 
~ t dôrdDncCl sepetçi ıo. 2·22 « « 

'"ılt, aydınlı aokagında 16·1 « oda 
e Clç kuyular urla caddesinde 1041.10~3 yeni No. 

125 
800 

300 
50 

t 1145 taj ev, dftkkAn ve dam 4:50 
teklp çıkmazı ferah eokağında 18 cald 20 tıj No. 

t harap ev 90 
t t « « c < 2 eakl 4 tıj c c 150 
~ ~ Yentçay (teceddcıt)aokağında 16 c 12 c no. la c 200 

tı'•k •tıtaı ıelAmet sokağında 22 kapı 18 » c c 125 
' •laybey celAI c 65 eıkl No. h ev 2000 lldbln Ura 

~~. 4:5 taj bedeli sekls sene \'C taksitte. 
~'cltıl'ıdakı emvalin bedelleri pepn para veya ikinci tertip 

ı 1 lt ltatıye kuyodlle lJdenmek üzere 19,5,935 pazar gilnd 
tl4 0 le ihale edilmek tısere mGzayedeye konulmuıtur. Talip· 

'lltte Mlllt Emllk m4d4rlyetlne mftracaatlerl. 
5 15 1296 

DOKTOR 

,. F a h r i 1 ş ı k 
•t Memleket Haatanesi Rontken MfttahaHııı 

8ERNEV1 RONTKEN MUAYENELERi 
vo ELEKTtıtlK TEDA ViLERt. 

l,i,en •e Bilhana RAŞİTİK Çocuklara Ullra-Violo 
h.. l'ıtbik ve Rontkcn ile KEL Tedavileri Yapılır. 
~ci 

ll~lcr Sokak I<'ınn Ka11111 No. 25 

Akşehir Bankası 
ılı iZMIR SUBESI 

llcl 1'.ordonda Borea cl;ırındakl kendi blnwadı 
~ TELEFON:2363 

etttırıo (Banka ve Komisyon) Muame· 
leleri deruhte olunur. 

Mevduat Faizleri 
v d a eaizlere % 

~~tı ay vadeliye % 

~ ır sene vadeli ıe % 
•bı, 

4 
5 
6 faiz verilir. 

' e, Qı ~0'1cuıtı~ G111, incir, pamuk, yapık, afyon nsatre komla-
t'lttc u Y•pıhr. Mallar geldiğinde aahtplerlne en mflaald 

''•as terlllr. 

Balıkesir Vilayetinden: 
1 -. Ekalltmlye konulan it Babkeılr ylJAyet merkednde BG· 

ktimet konağı binan bina lnıaatı her tftrltl tealaadle 
beraber bina n teslaıtın keıff bedeli 165,070 lira 75 
koruttur. 

2-
A 

Bu loe alt eartnameleır ve evrak ,unlardır. 
Eblltme ıartnamed 
Mukavele projeıl B 

c 
E 
F 
G 

3 

Nafıa itleri ferahi omumlyeal 
fluauai ıartnıme 
Keılf cet Yeli ve sllsllel f lıt cetnll 
Beı adet plAo 
İatlyenler bu ıartnımelerl 'fC evrakı yedi lir• elli kuruı 
bedel mukabUJode TllAyet enctımenlnden •eya Galıtad• 
BcıdanndtıAr hanında 61 No. dan alabilirler. 
Ekalltme 22 mayıa 935 tırlhlude çarpmba gftnd saat 
16 te TllAyet encftmenlnde yapılacaktır. 

4: - Ekılltme kapılı sarf uauUle yapılacaktı:. 
5 

6 

Bluaaın yalnız ldarel hoıoılye alt 85, 784. eekaen beıbln 
yedlyfll aekaendört lira keolf bedelli kıımın 934 bOd· 
ceslode mevcud tahıisatıoa göre 52000 elit lklbtn lira· 
lık. kıaım eblltmlye konmuıtar. Dlğor kısımlar 93ö 
ıeneıl içinde tıhılaatının kabul Ye taadlkl halinde ek-
slltmlye konacaktır. 
Ekılltmlye girebilmek için isteklinin 3850 llra mavak· 
kat teminat nrmeıi bundan baıka aıağıdakl vealkalan 
haiz olup göatermesl lhımdır. Ekalltmlye en11 bir par· 
çıda 50000 liralık blrhıcl ueyl idare blnaıu yıpmıo ol

duğuna dılr Nafıa vekAletlnden nılka alanlıt glreblflr. 
7 - Teklif mektuplan yakarıda Gçtlncd maddede yazılı eaat· 

ten bir saat enellne kıdır v114yet encilmenlne getiri· 
lerek ekelltme komlayonu reisliğine makbuz mukablltnde 
nrllecektlr. Poıta ile gönderilecek mektupların nihayet 
ilçftncd maddede yaır;ıh aaate kadar gelmlt olm11ı ve 
dıı zarfın m6bftr unnnll' iyice kapatılmıı olmaıı lA· 
mızdır. Poatadao olacak gecikmeler kabul edllmez. 

9 12 15 19 1355 

Izmir Liman işleri Alım Satım ko· 
misyonundan: 

İzmir Liman lılert umum mQdftrlftğOnG.n gftmrOk ldareal kat· 
1111ında ve mendirek Ozerlnde bulunan kömilr depolarında bir 
numaralı depo bir sene mOddetle kiraya verilmek azere 5 mayıs 
1935 gtınlemeclnden itibaren onbeı gdn mftddetle açık arttır· 

mıya konulmuştur. 

Arttırma mayıaın yirminci pasart.,al günil saat onaltıda birinci 
kordonda İzmir liman lılerl umum müdOrlüğG binasında yapı· 
lıcaktır. 

Şırtnamealnl her vakit komlayonomoza mtıracaıtle gördleblllr. 
Arttırmıya gireceklerin yflzelll liralık teminat makbuzu nya 
banka mektuba ile birlikte komisyonumuza mQracaat eylemel~rl. 

6 12 15 19 1809 

V. N. 

VV. F. H. Van 
Der Zee 

& Co. 
DEUTSGHE LEVANTE LlN1E 

11ALİ.MNlA,, upuru 8 ma· 
yıatı bekleniyor, Anvera ve 

Bamborg'tın yok çıkaracaktır. 
11AKKA,, npuru 19 mıyıeta 

bekleniyor. Hımburg 'f.e An· 
veraten yftk çıkaracaktır 

" BERAKLEA ,. nporo 13 
mayısta bekleniyor, 16 mayıH 
kadar Dünkerk n Anvera, Dl· 
rekt, Roterdam, Bamborg Te 
Bremen limanlarına yflk ala· 
caktırr. 

11AGDROS,. Tıporu 27 ma· 
yıata bekleniyor. 30 mıyıaa 

kadar Anvera, Roterdım, Bam· 
burg ve Bremen için yak 
ılıcaktır. 

ARMEMENT B. SCHUIDT · 
BAMBURG 

" BANSBURG ,, npuru 5 
mayıstı bekleniyor, Bamburg 
ve Annra'ten yak çıkaracaktır. 

"TROYBURG ,, 21 mayısta 
beklenlyer. Annra ve Hım· 

borg'tan yak çıkaracaktır. 
SERVİCE DİRECT DANUBIEN 

TUNA HA'ITI 

Olivier ve şüreka
sı Limitet Vapur 
Acentası 

Cendell Ban. Birinci Kordon 
Tel. 24:4.3 

The Ellerman Llnea Ltd. 
"ALLG ERIAN,, npuru 18 

mayısta Lherpool ve Snnıea· 
dan beklenmektedir. Ve ayni 
zamanda doğru Lherpool için 
ytık alacaktır. 

"POLO., vapuru mayıs nl· 
bıyetlnde Anvere, Londra ve 
Holden gelip tahliyede bolu· 
nacak n ayni zamanda Londra 
ve Hull için ytlk alacaktır. 

110PORTO,, nporu may111 ni· 
heyetinde Ltverpool n Svın· 

eea'dan beklenmektedir, 
The General Steam Navlgatlon 

Co. Ltd· 
0 ADJUTANT,, vapura 7 mı· 

yıstı Londra için yok alacaktlr. 
Deutıche Lennte Ltnle 

"ULM,, npuru 15 may111ta 
Hamburg, Bremen ve Anvere· 
ten beklenmektedir. 

11 ANGORA ,, vapuru halen 
ltmanımızda olup yak boıılt· 
maktadır. 

Not Vurut tarihleri n va· 
purlann isimleri berine denJ· 
tfkliklerden mes'uliyet kabul 
dllmeez. 

11ATID,, mot6rft 14 mayıstı 
bekleniyor. Budıpeşte, Bratls· ~ 
ln, Viyana için yok alacaktır. " OPERATÖR 

or. Kamil Ahmed "TİSZA., vapuru 5 haziran· 
da bekleniyor, Budıpette, Bra· 
tlılav n Viyana için ydk 
alacaktır. 

11DUNA,, npuru 30 hazl· 
randa bekleniyor, Budıpeıte, 

Bratialav ve Viyana için yak 
alacaktır. 

JOBNSTON V AREN LlNES 
LTD LlVERPUL 

" QUENMORE,, npuru 20 
mayısta bekleniyor, Ltverpol· 
dan yak çıkaracak n Borgu, 
Varoa, Köstence, Galac; ve 
Brılla için yük alacaktır. 
TBE EK.SPORT STEAMSBtP 

CORPORAT10N 
.. EKSELSIOR ,, npuru ha· 

len llmammızda olup Nevyork 
için yftk almaktadır. 

11EKSMINSTER., vapuru 15 
mayıstı bekleniyor, Nevyork 
için yok alacaktır. 

"EXARCH., vapuru 1 ha· 
zlranda bekleniyor, Nevyork, 
Boston Te FUadelflya için yftk 
alacakt1r. 

N. 8. - Geliş tarihleri ve 

npor tarfhlerlnde acentemiz 
hiçbir mes'uliyet kıbal etmes. 

Telefon No. 2007 · 2008 

Merkez ukeri haetaneıl 
operatörü 

İkinci Beyler sokağı Beyler 
hamamı kar11BJ No. 41. Her 
giln flçten sonra hastaların• 
kabul eder. 

Telefon 3686 

İnhf11rlar İzmir başmüdür· 

lOğOoden: 

İzmir inhisarlar batmfidllrl· 
yetine alt depolar ile ılmend'1· 

fer letaeyonları 'fe iskeleler 
arasında yapılacak ispirto n 

içkilerle lekele Te letaeyoolar· 
dan depoya gönderilecek barut 
ve mevaddı lnf Utk.fyenin 1·6· 
935 tarihinden 31·6-936 tarl· 
hine kadar bir sene zarfındaki 
nakliyatı açık ekailtmlye ko 
nolmuetor. lıteklllerln bir se· 
nede yapılacağı tahmin edilen 
iki bin beşyilz liralık nakliyat 
bedelloln % 7,50 olebetlnde 
temlnatlarlle 28 mayıı 935 
perıembe ıünii saat onbeşte ve 
ıartname,ı görmek fizere bu 
tarihten evvel lzmlr lnhlearlar 
baemüdürlüğOnde müte~ekkll 

kowlıyona uğramalatı. 

12 15 19 22 1378 
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8 O U R L A Biraderler 

lzmir 
dan: 

ve Eytam Bankesın-

No. 
isaı No. Yeri Eekl Yeni Ctnıl Oepoalto 

'09 Karataı duygu ıokaAı 6 · 6 n 120 
526 Karııyaka donanmacı ma· 7 9 540 M.M. ırM 110 

balleıi aydın ıokaA•· 

552 Karoıyaka oımaaaade ma· 2 6 208 " .. 50 
bılleıl rahmi bey ıokagı. 

578 Lrııyaka oemınsade ma· 19 18 843 » w 140 
halleu ikinci aydan ıoka~ı . 

575 K.ırııyaka oamaazade re· 38 60 
ıadlyo aobgı. 

930 " " 200 

576 
577 
583 
~45 

858 

859 

.. " 
» 86 
w 39 

~arataı 11lahane caddeel 1 ı 
Dolaphkuyu mahalletl 113 
dolaphkuya caddeel. 

36 877 ,50 " w 180 
81,2 1257 ... " 200 

111 Et 300 
127 Et 60 

... lımıll ef. tok ağı 13, 1 16, 1 Ar11 8 
Kecldlye mahalleli molla 16 22 
ıhmet aokaA•· 
İkinci ıDleymınlye mahal· 120 
lesi ktmll pa.. caddeıt 

erin 28,128 
1ehlml 

8 

35 

G6aelyurd mıballeıl S0,30,32,38140 Et, dik.kin H 400 
aalaler aokagı. 3 4 Hlanan yuııı. 
BurnHa yıkık minare 24 26 Erin 9.48 1ebiml 60 
mnkll 

" hamilli yolu 16355 metre munb· 150 
bıa knyalu tarla. 

868 Orhınlye mahalleıl ktmil 7 
ef. ıok•gı. 

11 Et 200 

89~ :K.arııyaka oımansade mı · 37 31,1 Ar• 620 
hılleıl reııdf ye cadd11i. 

963 BurnHı balıkçı paıa caddeıl Bir hektır 8380 200 
kttf poğlu mnkll. m. murabbaı t1rla 

9 6 Tuacu mahalleıl molla ao. 16 38 Etin yar111 
1010 Kaaap hıaır mıballeıl te · 10,12 6 DDkkta 

rhçiler ıokağı. 

60 
400 

Mnkl te numaraları yukarıda yaaıh emltkla ilk takıhi pe . 
~in gerisi yedi ıeneUk ta.bitte ödenmek Daere ıatııları ~2,5,935 

perıembe gftnft 'ıaat onda ihale edilmek Dane açık arttırmaya 
kouolmn~tar. lıtekll olanların hlaalarında yaaıb depoaltoyu tez· 
••miH yatırarak mDaayedeıla• ılrmelerl lbımdır. 

ıs 17 ~ı 1401 

• 

t 

u 

' • , . · I ' ".:: • . • _ r · 

FRiGiDAiRE Soğuk hava Dola· 
hını bir lflks eşya zannetmek hatadır. 

ilk taksit olarak yalnız 10 LiRA 
vererek alacağınız hakiki bir 14"'Ri-

I Gi~AiR~ evinize neşe ve 81hhat 
getırecektır. 

FRiGiDAiRE, 40 mumluk aıeli-
de bir elektirik ampulo kadar cere
yan Aarteder. Hundan dolayı, masrafı 
faydası ile mukayese edilmiyecek k•· 
dar ehemmiyetsizdir. 

F R i G i D A i R E alırken markasına dikkat 
ediniz. Her hangi bir soğuk .hava dolabı 

"F R i G i DA i RE,, değildir . 
•• •• • •• •• 

Donyada ~,000,000 F R i G i D A i R E Kullanılmaktadır· 
F R i G i D~A ilR E'in kıy metini ifade etmek için bun· 

dan daha canlı bir misal bulunabilir mi? ........... 
Gazi Bulvarı Kardiçah ffflseyin Bey Han 2. 7 

KASE .. 

NE_DKALMiNA 
• 

lzmir Milli Emlak 11\lodorloğonden: 
Ura 

Tepecik mektep aokagıada 24 taj No. lı 114.98 metre mu· 
rabbaı arM 100 

Tepecik ktptbue caddeefade bahçe 10btında 9.11 eekl 
No. 70 metre murabbaı u• 60 

Tepecik hamam aokqında 7 No. b 46.86 metre manbbu ana 46,86 
Kahramular aydınh " 13 ... 68.75 " " " 35 
Ay atakla f lrkat aokagında 1.3 No. b l '!_ö.50 metre ma· 

rabbaı baraka la ar• 17 8,60 
Salhanede 9 eyhıl te muıar aade aokagıntla 2 Ut 8 No. b 
olup kadaıtroca 676 adanın 1 parael numaraıında makay· 

yet 185 metre ana 60 
Repdlye Clçkayular arlı caddeelnde 1039 •yıla H H 

kabvebue yerinden mGfrea l •yıh 189.86 metre murab· 
rabbaı ar• 7 5. 94 

2 .. 2,1.2~ «. " 96.48 
Karııyıkı oımınıade yalı caddeelade 22 parıel No. lı 99,98 

" .. metre murabbaı ar• 2,9,95 
20 parael No. it 78,40 
metre maraltbaı arM 18,50 

Aynuklada çolak aokagında 32 eıki Ye tıj No. lı et 150 
Üç6nGcG kıntaı balU rlfat eokagında 327 Ut 335 No. b 
olup kadutroca 64 9 adanın 9 pareellnl trıkll eden arH· 
dan mGfrez 10 panel No. b anaya muttıııl arzen 16,25 

tulen 15 cem'an 243, 7.5 area 61 
Yukarıda yaııla emnlla malklyetlerl peıln para ile ödenmek 

Gzere 23.6.935 perıembe gdDCl Hal 14 le ihale edilmek 6aere 
mGaayedeye koa1ılmaıtar. Taliplerin o ıaatle Milli Emltk mCl· 
dClrtııaae mlncaıtlırl. 1 SS9 

lzmir Muhasebei Hususiye ModOf 
IOğOnden: 
Bedeli .erilen 
Mbıkı bedel 

L L 

2600 1200 yemfı çarp• 48 ao. Ja ceaayu hanı 
550 300 uutabafa 209 No. dClkkta ~ 
İdarel haıaeJyel •la.yete aft yakında yerleri gOeterlleD ;ilı!'_. 

1 ·6·935 tarlblndea Si ·5·938 tartlafae kadar Oç eeae • ~ 
kiraya nrtlmek bere ıa.a edtlea utırmada 1eaellgt•e ~ 
kira bedelleri uygun gilrllmedl4ladea art11ma 13·5·986 f .-! 
den ltlbar"n 10 gGn daha uzatılmuı oaanmııtır. Artır~;# 
lannı görmek btiyenler hergla mahuebel ha,....ye •~ 
ne Ye pey ılrmek lıtlyenlerlnde lhrle gftnl olu 22·0·9 ~ 
pmba ğtlnCl nat 9 dan oablre kadar enclmenl •ll•yeı~ 
caklan akanı için depoalto makbaaları •eyıhot b8DP 

1 lan ile beraber mGracaatları. ı'O , 

Torkiye Ziraat Bankası Izıııit şo 
besinden: ~ 

Balçut1dan ~1 aamanlı ama ndell eenetle bo~• ,r' ..... 
Bekir kısı Emlnenfn lehlmlae birinci derecede merball pf ~ 
985 tarihli Anadolu paoteeflo Uta edlleD arullorlal• ..... r ... 
çıkmadığından onbet gaa uutılmıttır. 3·6·985 ,...,. dl' İti' 
... , oa dört buçukta ıobemlade kat'I lhaleıl yapılıe811~ 
olanların ylade yedi buçuk pey akçelerlle birlikte • 
ıa.n olunur. 1'15 ,O' 

Torkiye Cumuriyet Merkez 8 
kası lzmir Şubesinden: ~l-

ıs_-.,' 
"Apğıda lılmlerl ybılı banblu, yu mlnuebedle, 11t•r 

1935 tarıhlnden itibaren yalnıa Mbahlua 8,80 •• 
bdar sitelerini ıçık bulundormaAa karar nrmiflerdb'· 

" Tlrklye Camurtyet Merkeı banklllı 

" Tir ki 70 it bankUJ, 
11 TDrklye Ziraat baakaıı, 
" Emllk te Eytam bankuı 
" Oemanlı baakaıı. 
" Doyçe Orlent bank Dremer bank ıaa.ee' 
" Banka Komerçlala İtalalana, lfJ' 
" Banko Dl Roma, 1 l 
" Sel .. lk baabla lamu tabelerl. 15 1 


