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NUSHASI S KURUŞTUR 

'f ürk Sanayii 
Tehlikede! 
Ne yapmalı? 
"1aderris: Nizamddin Ali 

Dört sebepten Türk sanayii 
&on Yıllarda yükseldi: 
d 1 - Gümrükler arttı. Yü~
e 14 tutan esiri ;;iimrüklerın 

ha'atisi, yüzde 26 ya çıktı. İt· 
h •l~ta müşkülat koyduk. O it; 
•lat ki, yüzde seksen betı 

lııaınuldür. Türk sanayıının 
•on Yıllarda hayret veren yük
'elınesine bir sebep budur. . 
ı· 2 - Paramızın ittira kabı
b~eti dü§tü. ithalatımız büs • 

i 

o 
,., _____ _ 

Recep Bey 
Münakaşalar 
Bittikten sonra 
Dedi ki: 

"Hepimiz bu 
memleketin aynı 
safta, aynı evsafı 
haiz, aynı müsMvi 
hukuka malikço· 
cuklarıyız. Ara
mızda sınıf farkı 
yoktur.,, 

I 

., 1 ____________________ _.. Umumi Netriyat ve Y aıı Müdürü 

ETEM iZZET 

M. Papan•ıttısgo ıaz•t.cilere beyanat flerirken 
lltiin azaldı. Çıkan lntıiliz li

d•ıı üzer~e ithali~ rapıyo~
,.llk. O nıspette de ıttıra kabı· 
'Yetiınizden kaybettik. Geçn 
Yıl nispet edilen' 1030 istikrar 
)~ka.ını yüksek tutuldu. 1 tha
~~. daha fazla sarsıldı. Saııa; 
~'tnizin inkitafına bir ildncı 
llıık&n verilmş oldu · 

Din konf•rans Hlena lı•r sınıft•n halk ile lııncahınç tlela!ld• .. 

Dünkü konferansta Fırka Umumi Katibi Yunan Başmurahhası 

1
. 3 - Dünya sanayi ietihıa· 
~ lzaldı. Müt'ireler ve istatis
lıkler dünya istihsalinin 1929 
da.n beri sarih surette inditini 
&~teriyor. işsizlik milyon, 
llıılyon artıyor. Borç paranın 
f . • d" ltzı, yani sermaye nernaH, u 
IİİYor. Düne kadar, Amerika
da Yüzde ı 5 la para veriliyor-
d ' • k dil. Alan yol<~.ı. Sanayı o a-
~r durgundu. Fransa ve İn -

~ılterede, bu en ehemmiyetli 
~rç veren memleketlerde de 

izler alçaldı. Fakat teıebbü
(1 at~lan olmadığı i~in, para 
~a ebı azdı. Dünya istıbsalı aza 

1 
nca, Türkiye'ye ithalat mü

heessir oldu. Sanayiimiz bu se-
'Pten de ayrıca canlandı. 

r· 4 - Nihayet bam madde 
f~atleri dütük mamul madde 
~~tleri yüksekti. Bu çok ebem 

t.,1Yetli hadise Türk fabrika-orun ' Ilı Ü tahrik etti. Ucuz ham 
Ilı adde alarak pahalı mamul 
llı~dde satacağını gören Türk 
~i ute~ebbisi, sanayiin karlı va 
,:etı~den istifade etti. Gerçi 
d nı fıat farkı hadisesi Garpte 
f~kardı. Fakat orada bu fiat 
)o dını b~şka masraf dolduru -
ıa:. U. Bizde olmıyan fU mas
aııı' İçtimai sigorta, yüksek 
bıı ele ücreti. Onun içindir ki 
~ Çok ehemmiyetli vaziyetten 
diarp ta~amile istifade edeme 
la~d l'iirk sanayii etti. Son yıl
'er a •anayiimize fazla fazla 
l'İn:aye dökülmesinin sebeple-

Fn biri de budur. 
hep akat maalesef bu dört se-

~avaş !"avaş zail oluyor: 
l'İıtı ~~r kere ) .. kıek gümrükle
t, •:ı:ın tesiri, ı. ~:tettiğimiz ti
~:et. nıukavlelerile azalmıştır. 
'- :ı:ıyade mazharı müsaade e
ll:ı 'k ile aktedilen son ticaret 
tilki a.~elelerimiz, yüksek güm· 
tiıı· krın, yüksekliğin derecele 
h,1

1 ıs~en azalttı. Elbette bu 
de ' 'f urk sanayiinin himaye 

reees· . d 1 ltal ını e aza tır. Himaye 
tii tııb~' genç olan Türk sana 

se lıkeye düşer. 
bili 0~ra. paramızın iştira ka
ıı,re_.tı nısbi $:Jrette yükseldi. 
di. ta Yüz-:!e 25 kadar yüksel
İtıın u Yeni vaziyetten dolayı 
ll:ıfıj~ teı. 'den Türkiye'ye ma -
llal'" t . ıth.-ılatı artacaktır. Sa-

(11nııJ müteessir olacaktır. 
Devamı Sinci sahifede) 

~ir~esteden 
eçerken .. 

~~ktıdaşıimz Ahmet Şükrl 
Oeg • 
~ oı Tirgestedet: geçer-
"'" gönd•rdii~ mektuba 
~il ; 

llcil sahifede okuyunuz. 

suallere 
Recep Bey en aykırı 

en tatmin edici cevaplar verdi 

ile bir mülakat 

... 
Konferans salonu çok serbest ve heyecanlı ve tam manasile halkçı 

zihniyeti samimiyetle ifade eden bir hava ile meşbu'du 

Yunan heyeti müzakerelerde 
Balkan misakının ekalliyetler 

meselesine tercihini isteyecek 
Balkan konferan11na ittirak et .• 

111~ üne tehrimize selen Yunan he f, • ----
yeti murahhasaıı re.iıi M. Papan••-

1 

taıiou dün sabah Tokatliyandaki 
daireıinde Türk Matbuati mümes
sillerini kabul ederek atideki beyan
natta bulundu: 

Cüınhuriyet Halk Fırkası 
katibi umumisi Recep Bey dün 
Ankaradan şehrimiez gelmit, 
Haydarpaşa istasyonunda çok 
kalabalık bir kütle tarafıooan 
kartılanmıştır. 

Konferans salonuntltı 
Recep Bey dün öğleden son

ra nat 15 te Darülfünun konfe 
ns salonunda "Cüınhuriyet ra . 

Halk fırkası programının ıza-
hı,, nıevzuu etrafında çok şay;a 

d'kkat bir konferans vernıış 
nı 1 D "lfü tir. Konferans salonu aru 
nun müderrisleri, lstanbulda 
bulunan meb'uslar, fırka meıv 
supları, münevverlerden, halk
tan ve esnaftan mürekkep ke
sif bir halk kütlesi tarafından 
hıncahınç doldurulmuş bulunu 

d Saat ıs te salonda otu-
yor u. d k b' 

k deg• iJ ayakta uraca ı 
raca ' B'J• '"b ı· 
1 kalmamıştı. ı a mu a • 
eyer d" b' ğa iğne atılsa yere uşmez ır 

. d Tam saat 15 te 
vazıyet var ı. . 
Recep B. kürsüye geldı. Alkış-
ı d aşag"ıya aynen der 
ar arasın a b l 

tt. "'miz konferansına aş a-
ce ıgı . . d b ı 
d Bu arada şehrımız e u u-

ı. y gazetecileri de salo 
nan unan . . b 

ıd·ı ve kendılerıne ta -na ge ı er . . 1 · . -.ı·ı mevkilerı ıtga ettı-
sı& .:uı en 
ler. d' a Koıııterans devam e ıyor' ar 

.. ekli alkı•larla kısa fası 
sıra sur • 
lalar oluyordu. 

Münakaşaya daflel 

B
. buçuk saat kadar devam 
ır . k Re 

d konfennsı miıtea ıp -
e en ·· k •aya Bey hazırur.u muna a, 
~et etti ve tevdi ~dilen klffe 
ans suretleri üzerın~7 ~ua e-. 

r. t bit edilebilmesı ıçın yrmı 
rın . es 1 k b' fasıla teklif etti. 
dakıka ı ır · "him ve çok samı-
Hel'keste mu k 
mi intibalar bırakmış hlan do~ 
ferans salonunu hınca ınç o -

k 'f kütle arasında ge
duran . e~ı . ünakata arz.:~u 
ne sadmımnııı•~:~ m 20 dakikalık ta· 
uyan ır • 'f k"t ·ı müddetini bu çok ke11 u -
:~ salonda kalmak, dıtarı çık-

k S
uretiyle sabrrsızlıkla 

mama 
ı;~irmişti. 

Yanan ga:r.efecil•ril• 
muarefe 

20 dakikalık müddet zarfın
da Recep Beye .Y~nan gazete-
'! · takdim edılmıt ve meslek 

CI erı d'" t 
ta !arımız pazar günü saat or 
teşgörüşnıek üzere Recep Bey
den randevu almışlal'dır • 

20 dakika sonra Recep Bey 

1 Konferansı dinlemeğe 1;·<den 
Yunan gazetecileri. Soi,.fa 

Recep B. konferansını 
irat ederken 

nakaşayı beklemeğe b"' .!«mı§ 
ve ilk suali Dui.ilfiinun m'-'deı·
rislerinden Musl'hiC:d ,r. Adı! B. 
tevcih etmiştir. Muslihiddin A. 
dil Bey hülasatan: 

tekrar kür•iivı.- geldi~i zaman I "Esas prensibi layik olan 
herkes ~-:;;uı: bile almadan mü- devletin bütçesinde diyanet iş-

Yılbaşı piyangosu 
Piyango müdürlü~ü biletleri bu
günden itibaren satışa çıkardı .. 
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Tayyare piyango müdürlü- ı mak üzere terli~ ~ttiğ~ yılbaşı 

ğünün bir defaya mahsus ol- (Devamı beşrncı sahriede) 

!eri tahsiıatınm bulunmasını, 
tedrisatta din der?lerinin mev
cut olmasını,, mevzuu bahset
miı ve bu hususta fırkanın Re 

düşündüğünü sornıu9tur. 

Recep Bey Muslihiddin Adil 
Beyin bu sualine ~ualine huli
saten: 

- Sey~hatimiz çok iyi geçti. 
Birinci defa olarak geldi~!:;; cazip 
lstanbulun tabii ı-üzellilderine hay. 
ranım. Burada ı-ördüJümi"ct çok par 
lak ve hararetli hüınü kabdden fev 
kalide mütehasıiı ve mem .. unum. 
Doıtlarrm ve Balkan konferaaımda 
mesai arkadaılarnn olan konferans 
reiıi Haıan ve ki.tibi umumi Ruıen 
Eıref B. lerle istikbalimize gelmek 
hitfunda bulunan muhterem lıtan· 
bul mümeııillerine ve dicer zevat. 
çok müteşekkirim. 

ikinci kon/er•ns 
... ~tina konferanımda, ikinci Bal- • • .. 

kan li.onferanımın lstanbulda in'i· rokatlıgan otelının üstünde 
kat etmesi teklifi ittilafakla kabul e- Balkan, Yumırn t1e 'J"iirk 
~iştir. bayrakları 

ı.~ci konferansın lstanbul gibi 1 masr, Türkiye hükumetinin kıymetli 
tarihı ve ebedi bir şehirde to,ıılan- (Lut/en sahifeyi çeviriniz) 

" Aynı zamanda ciin müeaae 
sesi olan Osmanlı imperatorlu
ğunda Türklerin islam olmala
rı hasebile kendi içtimai bayat 
larında ayrıca dini t~tekküllerl 
olmadığını ve pek kıaa zamana 
sığan inkılap neticesinde din 
ile dünya işlerinin ayrıldığını 
ve bugünkü diyar.et işleri tetkl 
!atının islim Türkle;in bir hu
susi tetkilatı olduğum •. ., ıcyle
miş ve bundan başka ınevcut 
diyanet işleri te9kilt,ının devle 
tin memlekete ait resmi işlerin 
de hiç bir nüfuzu olmadığını _ 1111.,.. Yeni Resimli Tefrikamız ~ 111~ .... 
ve gerek mecls faaliyetinde, ge • ' 

:~:~~~:ı:!o;;~:iı~~:kit~ı:e: Hatıratımla haşhaşa! - = siplerin hakim bulundugu" nu i- -
!ive etmiştir. Recep Bey bu - Yazan: izzet Zıtıa 3 
dan sonra mekteplerdeki dini' Esbak mabeyn katip =: 
tedrisatnı tamamen ihtiyari ol- lerind, n İzzet Ziya 'B. S 
duğunu ve isteyenlerin vicdani - in "Hal'll'atımla Ba,ba ~ 
kaanatleri ile dini ders alabil- _ şa,, isimlı külliyatını re ::! 
melerinin de liyiklik icabı bu- = simli olarak pek yakın 3 
lunduğunu söylemiştir. Recep - da tefrikaya b-.lay•ca ~ 
Beyin cevabını müteakıp Mus- =: ğız. Bu eser, çok cazip ~ 
lihiddin Adil Bey tekrar söz al - tarihi fıkraları, zarif ::= 
mış ve memleketimizde din ted = hikiyeleri,bilhassa şim ı-
risatı yapıldığında ndeğ'l, di- diye kadar intitar et-
ğer layik memleektlerdEki ce- memiş birçok SARAY ;::;; 
maat teşkilatından bahsettiğini _ HATIRALARINI ih- !l! 
aui tefehhüme meydan kalma- _ tiva etmektedir. = - -
mak için tasrih etmiştir. Mus- = Hatıratımla = 
lihiddin Adil Beyden sonra A- = = 
nadolu Ajansından Necip Bey = B b -§! 
ıöz almıt, müsavat bahai etra- aş aşa 
fında bir sual sormuş, ceza ~- Bu kıymetli ve resim 
Dununda bir katil filinin cezası - l" \efrik b' k = ka,;ıunun çerçevesı' ı'çı'n.de ba"ki- - J amızı ır aç a ıün S<>:-Ua ikinci aahi- a 
me bırakılırken, öldürülen bir = femizde takip ediniz. İzzet Ziya Bey i 
meb'us olduğu takdirde cezası-
nın idam olduğu tasrih edildig" i 

:~~un:ı::ı~ı::at :;~:r:i;~: = Sinema aleminin gizli tarafları i 
Necip Beyin bu sözleri gürültü =: S 
ile karşılanmış, fakat Recep B. =: Sinemayı uzaktan ıörenler sinema alemini binbir ıe- 3 
hazıruna "sükut buyurun,, rica = ce masalları şeklinde tahayyül ederler. Halbuki sine- §! 
sile sükut teklif ettikten sonra _ ma alıp yürüyeli bu alemin siması değişmiştir. Çünkü § 
Necip Beye cevap vermiştir. - para, kadın ve aşkın ıirdiği yere bittabi hırs ve entrika =: 
Rece B b d - da girmi•tir. -p e~ ceva m a ceza ka- ;;;;; • 5 
nununı! .. ki bu maddenin esbabı = Sıneına ilem:ııin içyüzü cidden meraklı ve batta es- =' 
mucibesine vakıf olmadığını = rarengizdiı. Merakla okunulacağma emin olduğumuz § 
söyleyerek, masuniyeti teşriiye ~ bu tefrikaya yarmdau itibaren başlıyoruz. ~ 

'-ıııwwıw1111wııııııııııııııwıuınıwıuııııııwııııııııııııııııııııııııııııııııııı# (Devamı 4 üncü sahifede) 
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./.,. . .,. ......... ·- - -
ııösterdiği samimi alaka dolayisile 
muvafık ve müspet neticeler alına
cağından kuvvetle eminiz. . . . 

Zaten Atinada bu yolda bırmcı 
adımı atmııtır. Orada Balkan millet 
leri arasında ilk toplanmadan iatifa-.. 
de ederek bütün murhhasların hüo
nüniyetiıe' Balkanlılar arasında bir
lik teminine çok çalıtıldı ve müşte
rek mesai ve itiJif esaslan ba%U'lan
dL Bu ilk tecrübe, aramızda pek iyi 
anlqmak ve çikan ihtiliflan, Bal
kanhlar haricinde, ecnebi bir devle
tin müdahalesi olmaksızın halletmek 
mümkün olduğ11nu bize göstermiş
tir. Birinci konferanıtan evvel Bal
kan memleketleri arasında mevcut 
müşkülat şimdi yoktur. Hiç şüphe 
edilemez ki alb Balkan hükUınetinin 
birleşmelerinde bütün dünya millet 
!erinin muvafakatları vardır. ilk kon 
feranstan kazanç birlik fikrinin e
peyce ilerilemiı olmasıdır. Vakıa 
Balkan hirliii reomi bir teşkilit ha
linde değildir. 

Bizim kararlarımız hükiimetleri 
tahhüt altına alamaz. Maınafj bu 
teıekküle nim resmi denebilir. Bal
kan hükmetleri konferanoa siyasi 
mü tahit gönderdikleri ııibi mürah 
haoların bir kısmı ela resmi vazife i
fa etmekte olan zevattır. 

Şimdiki halde Balkan konferanım 
dan çıkan mana ve en mühim nokta 
Balkan milletlerinin arzularını telif 
etmek hundan doğan cereyan kuv
vetledirerek kardeşlik temin etınek
tir. 

Son Sofya, Belgrat, Bükret ve 
lstanhulclaki müşahedelerim gayre-

• timizin vadeli esaslara istimat ettiii 
ve Birlik fikrinin tahakkuk edeceği 
kanaatini vermiıtir . 

Bagtinkü şerait 
Şimdiki iktisadi ve içtimai terait 

Balkan milletlerini hirbirilerine yak 
laıbrmağa çok müsaittir ve büyük 
milli bir aile teşkilini istihdaf ede
bilecektir. 

Milli menfaat, inkiıaf ve medeni
leşme icahab hepimizi ayni millet
ten olmağa sevkediyor. 

Son harplerden sonra, müşterek 
menfaatlerin bizi yekdiğerimize da
ha sıkı temasa icbar ettiği anlaşddL 

Nasıl y~klaşacagımızı, mütekabi 
len nelere ihtiyacımız olduğunu 
artık biliyoruz. 

Türk - Yunan dostluğa 
Türkiye ile Yunanistan arasında

ki münasebata gelince, mazinin kin
lerini ve acılıklarını defederek me
sut bir istikbali tanzim etmek müş
terek arzumuzdur. Bir kaç haftadan 
beri iki millet arasında bu kadar 
çabuk a.nlaşmanın mümkün olması 
büyük ümitler veriyor. Zannedilme
melidir ki Türk-Yunan yaklaşması 
iki hükiımeti<> teıebhüsabnclan iba
rettir. Bittabi iki hükumetin tedbir
leri de bu hususta çok faideli ol
muttur. 

iki millette akrabalığın, mahabbe
tin ve müttkahil hürmetin kendi mil
li menfaatleri icabatmdan oldğunu 
takdir ediyorlar. 

Türk milleti tarafından M. Veni
zelos'a kar11 gösterilen hüsnü kabul 
ve bilmukabele Türkiye Başvekili 
ismet Pş. Hz. nin Yunanistancla gör 
dükleri hüsnü kabul ve tezahürat bu 
sözlerimin doğvuluğuna ve iki mille
tin yaklaşma arzularının samimiye
tine bir delil teşkil ediyor. Ben §alı
si olarak diyebilirim ki bu hirJiii U· 

zun zamandan beri bekliyordum ve 
hunun elzem olduğu kanaatinde,.. 
elim.' 

7924 tenberi 
1924 senesinde ilk cümhuriyet 

hükUmetini t~kil ettikten sonra ye
i&ne düıüncem ve noktayi nazan
nın Türk-Yunan itilafına zemin ba
zrrlan aktı o zaman tAinaya gelen 
ve Muhtelit mübadele komisyonu 
Türk Başmurahhası bulunan Tev
fik Rüttii B. le hu mevzu üzerinde 
görüıerek mütabık kalmıştık. Tev
fik Rüıtü B. Türk milletine hunu 
söylediğini ve hüınü telakki edildi· 
iini bana bildirmişti. Maalesef ha
ııncla bulunduğum hükiımetin değiı 
mesi üzerine bu fikir o zaman tat
Lik edilemedi. Fakat bir kaç sene 
sonra ismet Pı. H:ı:. ve Tevfik Rüt
tü B. ile M. Venizeloo bu fikir üze
rinde çalışarak muvaffak oldular. 
Ben ve arkadatlarım timdiki Yunan 
hükUmetinin Türklerle anlatmasını 
çok mernnuiyetle telakki ettik. 

Yalnız biz değil, bütün fırkalar 
hunu tasvip edeı·ek iki cümhuriye
tin birbirilerine yaklaşmasını istiyor 
lar! Esasen Türk - Yunan mükatt
net ve dostluğu Balkan birliği fikrin 
den daha evel baılamıttrı. Hiç JÜp
he yok ki hu dostluk, Balkan birliği 
için en sağlam bir garanti teıkil e
diyor, ikinci Balkan konferansı bi
rinciden daha mü.ait terait bulduğu 
takdirde çok çabuk ilerileyecektir. 
Birinci konferansta bazı mü,kilit 
vardı ve bir programa IUzum görül
mekteydi. Arbk müzakere edilecek 
maddeler ııayet iyi tespit edilmiı 
bulunuyor. ikinci konferans bu 
prensiplerle çalışacak ve birlik yo
lunda çalıtacak ve birlik yolunda 
kati hu merhale teıkil edecektir. ilk 
konferansta eıaılar hazırlanmış, a
sıl dağdağalı mesele ve mütküllerle 
uğraşdmamı§tı. Bu defa hu müıkü
latı bütün teferruatile tetkik ve mü
zakere edeceğiz, Alakadarların hüs
nüniyetlcri1e hepsinin bertaraf edi
leceğine ve müsküliltın iz;\letin de 
Balkan mümessillerinin hepsinin bir 
leşeceklerine eminim. 

Bulkan misakı 
Konferansta me1gul olacağonrz 

meselelerin en mühimi tam itilafı is-

~azımı da ya ı 

yet, 1.: '.•emlik ve dostluk) esasları
na müıstenit Balkan misa.ki avam 
projesidir. Bu misak.in avam projeıi 
esasları Lokarno itilafına mü§alıih 
olmakla beraber, Balkanlıların ihti
yaçlarına ııöre hususi ıeraiti de muh 
tevidir. Projede aBlkan milletlerinin 
anla1ma sebepleri cayet vuih ola
rak gösterilmiıtir. 

Uzlaşma komitası 
Konferansm bu avam proje üze

rinde çalıtarak yapacafı misaki ala
kadar hükıimetler de kabul ettikten 
sonra Balkan hükumetleri arasında 
çıkan ihtilafları halletmek için bir 
uzlaşma komitesi yapılacaktır. Bu 
komite hakem olacakbr. Komite si
yasi ve adli meselelerle meşğul ola
caktır. Şayet komite iki Balkan hü
kumeti arasında ihtilafları hallede
mezse veya alikadarlardan biri ko
mite kararını kabul etmezse mesele 
Lahey he,...elmilel sulh divanına 
tevdi edilecektir. 

Tecavüz olarsa .. 
Balkan hükı'.imetlerinden biri ta 

rafından bir difttine tecavüz vaki 
olursa ötelı:i Balkan hükUmetleri 
müçtemian tecavüze uirayana yar
dım etmek mechuri,.etinde olacaktır. 

Böyle bir bAdiaede banııi taraf .. • 
dah evel tecavuzlıir vaziyet oldığı 
ve mesul oldujiu münakapyi mücip 
oluna, bu meoelenin intacı Cemiyeti 
akvama hırıılalacaktır. 

Türkiyenin CemİJ'etİ akvama da
hil olup olmaman bu vW,.etle tea
rüz ebnez. Nitekim Türkiye Cerni
yetiakvamaın alakadar olduğu bir 
çok komisyon Ye konferanslara itti· 
rak etınİ§tİr. 

Ekalligetler tneseled 
Balkan misaki avam projesi Atina 

darülfünunu müderrislerinden ye 
heyetimiz izasmdan M. Spiropulos 
tarafından yapılınıfbr. Bu misak 
Balkan hükumetleri araoında müte
kabil bir emniyet tesio edecektir. Ve 
hunu bir çok anlatmalar ve kolay
lıklar takip edecektir. 

Projeye murahhaslardan hiç biri 
itiraz ebnemiştir. Fakat hu avam 
projeyi misyoksa riiznameye dahil 
meselelerden diğer birini mi daha e
ve! müzakere ebnek hususunda muh 
telif noktayi nazarlar vardır. 

Murahhasların bir kısmı akalli· 
yet meoeleoine daha ziyade ehem
miyet veriyorlar. Fakat onların hak· 
lı olmadıkları ve yanlıı dütüdükleri 
muhakkaktır. Çünkü akalliyet mese
lesi için zaman lizımdD"; bir dostluk 
ve uhuvvet havaoı lazımdır. 

Bunlar ise ancak Balkan misakile 
kahil olacak, Balkan itilafından do
ğacaktır. 

Ben eminim ki konferansta hu 
muhtelif noktayi nazarların telifi ça
releri bulunacaktır. 

lktısadi meseleler 
Bu iki siyasi meseleden başka rüz

namede iktisadi meseleler de vardır. 
Bunlann haşlıcaoı tütün itidir. Bal
kan memleketlerinde ayru cınsten 
İ§tihsalabn tahdidi ve müıterek ted
birlerle ihracat vaziyetinin islihı gö
rütülecektir. Son dünya buhranı, 
beynelmilel kooperasyon ve istihsa· 
!atın tahdit ve tanzim edilmesi müm 
kün olduğunu meydana koymuştur. 

Milletler hunlara çare bulmağa 
çalışıyorlar. 

Biz Balkan milletleri iktisadi bir 
itilaf yapabilir, bu suretle sinai ve 
zirai istihsalitı himaye ve ihracab
mızı tezyit edebiliriz. 

/Jiğar meseleler 
Mühim meseleler meyanında Bal

kan ticaret odası ve Balkanldar için 
bir kredi enstitüsü teıkili de mevzuu 
bahistir, Konferansta pasaport vize
lerinin kalkması, oeyahatin kolayla§ 
tmlması gümrük, posta ve telgraf 
ve kanun1arın birleıtirilmeai, ümu~ 
ru sıhhiyede müıterek tedbirler a• 
lınması, şimendifer ve tayyare poo
talarının daha iyi hale ııetirilmcsi 
de görüıülecektir. 

Bütün bu iıler için eksperler ha
zırlık yaptıkları için latanbul konf&
ransı Atinadakinden daha müessir 
ve müspet olacakbr. Bunların hepsi 
belki hu defaki konferansta intaç e
dilemez, fakat her halde üçüncii 
konferans için iyi mevzular bazırla
mıt olacağız ve mesainin kolay ile
rilemesi çarelerini bulacağız. Konfe
rans altı komşu memleket mümes
silleri araımda samimi münakaşala~ 
ra veoile olacakbr." 

Yunan kabinası değişirse 
Yunan Baımurahhaıı, Yunanis .. 

tanda bir kabine tebeddülü olduğu 
takdirde Türk - Yunan dostluğuna 
tesiri olup olmıyacağı hakındaki 
aüale şu cevabı verdi: 

- Bu dostluk, sadece M. Veni· 
zelos'un politikası de&"ildir. Memle
ketimizin politikasıdır. Bunda bütün 
partiler müşterektir. Hükumet de
ğiımekle bu vaziyet değiımiyecek
tir. Ben muhalif olduğum halde M. 
Venizeloı'a bu işte yardnn ettim. 
Diğer muhalif fırkalar da esaslara 
itiraz etmiyorlar. Yalnız Türk - Yu
nan itilafnamesile yapılan maddi 
fedakarlıklara itiraz etmiılerdir." 

Üç vatan 
M. Papanastasyo müteakiben he

yecanla ıu sözleri ilave etti: 
- Türkiye için üç vatan vardır: 

Türkiye, Yunanistan ve Balkanlar. 
Yunanistan için de Üç vatan vardır: 
Yunaniıtan, Türkiye ve Balkanlar ... 

lstanbul asırlardan heri Balkan 
hegemonyasının tabii bir met·kezi
dir." 

Bu sırad mülakatta hazır bulunan 
Yunan heyeti ikinci reisi M. Bakkal-

Japonya tahliyeden imtina ediyor 
Cenevre müzakerelerine de Amerikanın iştirakini 

kabul etmiyeceğini bildirdi 

M. Lava/' in 'l Çinliler 1 Nasıl 
Seyahati Bekliyorlar istifa etti? 

Amerika program Cenevrede ise muza-
teklif etmiyecek kereler çetin safhada 

PARfS, 15 (A.A.) - Na- TOKYO, 15 (A.A.) - Hiikumet Man 

zırlar mec.liıinde M. Laval M. çuri'de itcal e11:fti1 olduju toprakları tah. 
Ji,-eden imtin& etmittir. ÇiD hülır.Umetinin 

Hooverle yapacağı mülakatlar Tokyo<bki miimoniline J•pon hariciye 

hakkında izahat vermittir. Na- neureuı. ha,ı • .ı..rı mükı.J•m• •• mü.a

zarlar meclisi gelecek sene büt kerelere nilla1et •erme•i için talimat sön 

çesinin tenini.ne ait kat'i ıart- derdiii aÖyelnmektedir. 

lan tesbit etmittir. Mceliı par- Japon hükiımelinin cevabı 
lamentonun mesaisine tekrar CENEVRE, ıs (A.A.) - Cemiyeti ak 

batlamasmı ve milli techizat ••m medi.inin Çin-Japon ihtil&fı hakkın 
da1r.i mü.ulc.erel..-e Amerikanın da iıtira

programının bilhassa işsizliğin ke dant edilmHm• dofr olan teklifine Ja 

önüne geçmeğe matuf kısmının pon bülır.ümetinin verdiii c .. ap Cenn-re

meclislerce kabulünü iıtemeğe Y• 8.ı;. aelm•• M. Bria.ad lio Alm•a, 

karar vermiftir • lnsilis:, ı.paayol •• lta.lyan m\lme•sille-

VASHİNGTON, ıs A.A.- ri Japoayuua ha ...... tusuul.an dojan 
• .... vui.1et hak.landa tetlcikatta bulunınuıtur, 

M. Stimıon bugün neşretbgı fabt k.at'i bir karar •ermemifl•dir. Ce 

bir tebliide M. Hoover ile M. miy•ti .ı. .. m mecli•i , ... t 1& .ı.. topı.. .... 
Laval arasında vuku bulacak cakbr. Med;•i• J•po,. hükU...eti taralrn

mülikatların tam bir serbesti dan ileri sürülen itiraz.lan nazarı itibara 

dahilinde cereyan edeceğini, almamaia •• Amerlkayı mecli•in müalr.e 

k • ah" relerine İ•tirake da'fel etmeie karar •er 
Çünkü Amerikanın at i m 1-

me•i muhtemeldir. 
yeti haiz her hangi bir prog VAŞiNGTON, ıs (A.A.) - Monçu 

ram teklif etmek niyetinde bu.. ri maelesinin sulh dairesinde hallin.i te

lunmadrğmı açıktan açığa be--1 min için Cemiyeti ak•am tar•h:ndan ur· 
yan etmiftİr. fedilen emeklere Anlerikanın da İ•~iraki 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! me•ele•İ karıı•ında Japonyanın aldııı va. 

ha f "h t""rk e ile •u cu""mleyı· ı" ziyet hariciye neu.retince Japonyarun 
ıı ası u ç s , -

Amerikanın vaziyeti iyi anlamam~ -eldu 
ti.ve etti: 

-•--- n_u__ iu auretiade te1kki ve tef.U edilmekte-- Ve biz buraya Ya1111L oauuı-
nizm ruhu ile gelebiliriz!". dir. 

Yunan Başmurahhası heyanabna Cevap menfi 
devam etti ve bir süale i.tideki İza- CENEVRE, 15 ( A.A.) - Japonya'nın 
hatr verdi: cevabı celmiıtir. Bu cevapta Japonyanın 

- Balkanlıların siyasi anlaşmala- Çin-Japon ibtil&h hakkında Cemiyeti ak 

rı için bu konferanstan sonra Bal- va.m meclisinde yapılac:ak müıı:a.kereler• 
kan hükUmetleri hariciye nazırlann- Amerikanın iıtiralır.e davet edilmesine da 

dan mürekkep bir kon(erans yap- ir olan teklifi kabul etmemesine ••İk olan 

mak ıüretile sık sık temas edilmesi sebepler uzun uz.adıya izah edilmi1tir. 

ve müdavelei efkarda bulunulmaoı Neden istemigorlar 
da mevzuu hahiotir. Ümit ederim ki- TOKYO, ıs ( A.A.J - Amuikarun Ce 

Balkan konferanıından sonra da ha~ miyeti ak••m meclisi müzake.-elcrine ikti 
riciye vazırları aralarında birletmek rake davet edilmesi hakkındaki te'lıfife, 
ve a:örütmek fırsatlarını bulacaklar- Cenevredeki ~Ümeaıi\i M. Yoıhizava'ya 
dır," bu tekliften vazseçmei• Cemiyeti ak•a· 

M. Papanastaıyo ile Türk mat- mı ikna etmesi için talimat söndermi1tir. 

buat mümessillerinin mülikab hi- Bu teldi.fiıtı, kabulüne ısrar aösterdiii talr: 
tam. bu.lınuıtu. dirde, Japon halla iiıterinde çok f .. a bir 

Gatetecilerin bütün ıüallerine tesir yapacais be,-a.a. edilmektedir. 

M. Papanastaoy:, ve h~b~k :;-at M. Sti111son'an t•lgra/ı 
~= ~;.:ı;: :.~:.:~ ruı:;e: TOKYO, IS (A.A) - M. St;m•o.,'ua 

patar aü.aii Cemiyeti ak.ama aönderdiii 
de son oöz olarak Türk gazel~rin-

telsraf Tokyo mehafilinde büyük bir t .. 
den memnuniyet ve takdirlerle bah· air ve teeaaüf uyanclırmııbr, Bu nolr.tada 

aet:ti ve dedi ki: kullanılan 4 iddetli tabirlere h..iç te liizwn 
- Bilhaaa İstanbul ıazetelerine olmadıiı. bura meh.afilinde beyan eclilmek 

çok mütetekkirirn. tedir .. 
Matbuat, konferansın meaaiıini Joponya Cemiyeti akvam meclisin.in 

çok kolaylaıtıracakbr." içtim.Ja.nna ittirak edecek oluraa Japon 
Bu mülikatı müteakip Yunan be- ya, buruı Çin-Japon münasebetleri.ne te• 

yeti murabhuaıı Eyibe kadar gide- allük eden bir ıne•elede Ameri.luuun bak

rek bir tenezzüh yapmııtır. Dün, sız bir taz.yiktc bulunduiu suretinde tef 

proğram dahil olmıyan ıerbea bir air edecektir. Japon .. Amerikan mürıe ... 
«.iin: oldufundan Yunanl~ ~safirle- ! babnın i•e bu halde zarar &Örmesi muh· 
rımız alqa.ma kadar gezıntiler ve temeldir. 

hususi ziyaretlerle metgul olmuılar- .fr..anton ile Nankinin 
dır. Yunan ııueteciler heyeti .d~ b · l mesi ırın 
sabah latanhul matbuat cemıyeti ır eş " 

k . "d--ı- . d . · tJ bu ŞANCHAY ı4 (A.A.) - Sab,k t•ı-mer ezıne ıı cn::a aa eı zıyare e - • 
1 t rii meclisi reisi olup Ş.nChay Şek tara-
unm.Uf ur. 1 d bulundu•ulm••• fından oazaret a tın a 
Konferansın en ehemmiyetli ıi- Kanton hi%binin baılu:a ıik&yetlerinin bi 

malanndan olan Yunanlı profesör rint teıkil eden Huhamin1 tamamile ıer
M. Spiropuloı pazarteıi günü ıehri- but bıralalmrıbr. P.1umaileyh Şanıhaya 
mize celecelrtir. celec:ektir. Orada kendi.in.i Kanton mu-

Bulgar murahhaılarınm bir kısmı rabhaaları beklem~ktedir. 
yann, bir kıamı iıe pazartesiye kon Kendilerinden acilen •apura binm&le

vanlİyonelle ııeleceklerdir Bulgar l rini rica etmittir. Huhamin ile ŞanıaJ· 
heyeti murabba.sa ve gazeteciler he- ıekten u:r.un uzadıya ıörüımüılerdir. 
yeti için Perapalaıta daireler hazır- Bundan dalı.ili ihtili.fların derhal halli 

lanmıfbr. Romen, Yugoslav ve Ar- \imdi doimuıtur. Nan.kin ••Kanton mü
navut heyetleri de buıünlerde ııele- me•silleri arasındaki konferansın .... t 
cekJerdi-r. 20,10 da Şanah•Ytek huzuru ile toplan· 

Yunan murahhaılanna tahsis edi
len Tokatliyan otelinin methaline 
ortad Balkan konferansı bayrağı ol
mak üzere, Türk ve Yunan bayrakla 
rı çekilmiı, pençereler de Tülk ve 
Yunan bayraklarile tezyin olunmuı
tur. 

Yunan ga~eticilerin ika.met ettik
leri Klariç (eski latanhul palao) a 
iki memleketin bayrakları tiilik olun 
muıtur. 

Konferans ayin on dokuzunda a
çdarak 10 gün devam edecektir. 
Müteakiben konferans azaları An
karayi ziyaret edeceklerdir. Bugiin 
Heyeti murahhasamız Yunan heye
tile temas edecek ve hazırlıklar e
trafında gÖrü§CCektir. 

Buııün öğleden sonra Y ddız Sa
rayında ihzari bir içtima yapılmaoı 
muhtemeldir. Yunan gazetecileri 
dün ıebrimizi gezmiılerdir. 

Gelecek Bulgar gazetecileri 
Dün gece matbuat cemiyetine ge

len malümata göre, cemiyetin geçen 
yılkı Bulgaristan ziyaretine mükabe 
le olarak davet ettiği Bulgar mat
buat heyeti §U zevattan mürekkep
tiı-: Heyet reisi Sabık ziraat nazırı 
ve mebuı M. Grigor Vaısilief ve re
fika~ı, esbak ziraat nazırı M. Chris. 
to Stateff ·ve refikası, Utro gazetesi 
müdürü M. Stefan Taneff, La Bul
garje gazetesi müdürü M. Nikolaef, 
Nezaviısimost ıazetesi müdürü M. 
Zagorof, Bulgar telgraf ajansı mÜ· 

,;..,, muhtemeldir. 

Briand - Yoslıizavva müld
katından sonra 

CENEVRE, 14 (A.A.)- M. Briand 

akıam Japon1anın Cemiyeti •k•am nc.1:• 
dindeki müı;nec•il M. Yaahiaawa'yı ita.bul 

etmittir. Mumaileyh, M. Berianci vaziyet 
ten bahsetmiı ve hükiımetine ne ıekilde 
tlcrafla mü.-acaat oldu"unu •Öylemittir. 

M. Y oahttawa, kendisinin ıah•İ h.üa

nüniyet ve hülıı:Umetinin mecliıe tevdi e-
dilmiı olan ihtili.fın halline medar olmak 

ar:ı:usu hakkında 1'.1. Briand'a teminat 

verhiıtir. 

Cemi1eti abam mecli•İ içtima devre

sinin önü.mü:r.deki hafta ortasına lı:adar 

u:ı:a,-acaiı tahmin olunmalır.tadır. 

dürü M. Trayko Popof, Dnevnik 
gazetesi muharriri Mabnazel Vane
va, Filihede Yug gazetesi müdürü 
M. Gorailarof, Balkan konferanoı 
müzakerabna takip edecek olan 
Bulgar gazeteciler heyeti pazartesi 
sab3h konvansiyonel trenile tebri
mizc gelecek ve cemiyetin misafiri 
olarak ePrapalaı otelinde kalaca.ı.a.r. 

Yunan gazetecileri şehri 
gezdiler 

Matbuat cemiyetİMİn misafiri olan 
Yunan gazeteciler heyeti evvelki ge
ce, refakatları cemiyet i.zaları oldu· 
Mum Söndü piyesini seyrebnitler
ğu halde Darülhedayi gitmiı ve 
dir. Yunan misafirlerimiz Tiirlr ft. 

ispanyada son buhrana 
ait meraklı safhalar 
MADRlT, 15 ( A.A.) - ~1. Prieto, is 

tifaaında.o. bir ilaç saat evvel M. Alca.la· 
Zam.ora ile neler •ÖrÜftüiüoü, mumai.ley 
l.in aeler yapmıı olduiunu aalatmallta
.ı,,. 

M. Prieto. M.bık baı•ekilin illır. istifa te 
4ehbüsünden e••el, naıı:ırlar mecli•İndeki 

beyanatlnr İ•lonoırafliye etmesini kendi
•iaden talep etmit olduiuou aö,-lemekte 
dir_ Sabık ba.,.ek.il, bı.ı be,-anab aleli.de 
bir i.atenoirafin muttali olma•ım iatem.i
yecek lc:•dar •ah.im Ye mülıim teli..lır.ki 9l 
melde td.i. 

M. Prieto, bu talebi llabul etmiı, fa
lır.at biraz sonra M. Alaca.la Zamora, bu 
tasa'fYUrundan Yaz aeçmİftİr. 

EYYellc.i aece, mecli• celıe.ainde aabdr. 
ba.t•ekilin bir fe,-ler karalamakta olda.i
•• cören M_ Prieto ıüpbelenmiı •e kan 
diainden batvekilete citmelr. aiyetinde 
olup ol•adıiım •ormuıtur. Sabık bat•• 
kil, kendi•ine mü.•bet olarak ce••P ._.. 
miü we ream bürosunda bulunan bam 
•eaaiki toplam••• lizım seldiiini il& •• 

~ylemiıtir. 

Bu sözlerden teli.ta düıen maliye aa 
:ı:ırı, daha fazla bir ıeyler öirenmek ia

temİ4•e de muvaffak olamamııtr.-. 
M. Prieto bundan •onra, parli.mento

nun sabah c:el•e•inden •onra M. Alcala 
Zamora'nın kendisine karıı son derece 
de dostane tavn-larıru muhafaza etmit 
olan nazırlardan na•ıl ayrılmıt olduiunu 

awylemektedir. 
M. Prito, diyor ki: 
Sabaltle,-in yata.illan lc..ıllır.biım ıı:ama.n 

M. Alcala Zamora'nın istifa etmi• oldu· 
ğunu öirendim. Hemen telefon!~ aoaya
li•t arkadaı1arımı aradım. Malümat al
mak iatiyordunl. Bunlardan birisinin 

meseleden malômatı yolır.tu. Diğeri de o 
sırada tam reisin yanında bulunuyordu. 

M. La•co Caballero 1 biraıı: sonra baaa 
M. Alcala Zamora'nın iatifa•ının kat'i 

oldujunu, lcendİ•İ ile bir saat ıörüıtüğü 
nü ve bu müddet ıı:ar(ında fikrinden •az 
geçi.rmeğe uiraıtığınr fakat muvaffak O 

lamadl.j-ın1 •e binaenaleyh kabine buhra 
nnını aür'atle halli l.U.m seldiiini bil&

di. 
Vakit lr.eybetmemek i.çin ben •• aoa• 

J'•lİ•t arkada,lanm öile 7emeiioi hep 

beraber yedik. Yemekten. ıon.ra e•imde 

bir içtima yapıldı. Da•et• icabet elm• 

miı olan lııükümet erki.ıundan biriain hi~ 
bir te1ıclen. malUmab yoktu. Heme• kabi 

nenin müstafi addolunmaaına il.arar •e~ 

dik. 

M. Marcello Dominco, M. Alcala Za 
mora•nın ıec;en aeceki cel•e esnasında 
lcal~me a1mıt olduiu bir •eaika)'I okudu. 
Bu1ıram U\Cak Kortealerin halledebilece 

iini •e mÜt•••eleri kortezleria reisi bu 
lun&n M. Buterio'nun idare etmesi 1&

sım pldiiini kabul •• ı.alim ettik. 

Bundan sonra da buhranın hemen 1tu. 
alqam halled.iJmeai l&zım celmeıkte oldu 

iu.na müttefikan karar •erdik. B• mak
satla mütekabil noktai n.ua.rlarunnı İ· 

z.ah ettik. E••eli mÜ•talı:bel kabinenin 
reİ•İn.İa parlUneotoda en fazla U..ıı ba· 
lunan pup men•upları yani •oayali•t Sf'U 

~ menauplen aruından intihap edilm .. i 
icap ettiii müt.aleaunda bulunduk. 

Bu mütaleayı ao•yaliat na.z1rlar red

dettiler •e böyle hareket ettikleri takdir 
de fu·hlarınan fik.1"ini fade etmit oldak

larını •Öyledile.r. 

Sosyalistler bu •uretle çekilince par-
1i.ınento ırruplannın ehemmiyeti itibarile, 
baı•eltillik M. Lerroux:'ya teklif olundu. 

M. Lerrou.x, belii bir laitabe söyleye 
rek bi.r taraftan harbiye nezareti iılerİ· 

rti. fe•kalde bir lr.iya•etle idare etmesi, di. 
jer taraftan mecli• tarafından kabul e-
dilmiı olan kanunu esa•İnİn yeni 24 Ün· 

cü maddesini• tanı:imine eıa• teıkil et· 
mit olan evvelki cünkü nutllu lıa•ebile 

baıvekiletin M. A:ı:ana',-a te .. di edilmesi 

1&z1m ıeldiiini beyan etti. 

M. Lerroua.'nun hitabe•İ, herke• tara 

fıadan ta••İp edilı)i •• kendi•İ inti.lıap 

olundu. 
M- A:ı:ana mümkün olduğu kadar mu 

kavemet etmit•• de nihayet umumun İ•· 

rarına. dayanamayarak lır.abul eylemiıtir. 

M. Alcaıa Zamora'ya keyfiyetten ma 

lü.mat verildi. Mumaile,-h. yeni kombine
zon& h.iç bir müıkili.t çıkarmı1acaiım bil 

dirdi. 
M. Alcala Zamora'ıun J'•zmıt olduiu. 

•••İkanın ne olduiu hale.kında aorul•n bri 
•ua.le cevaben M. Prieto, .bunun mab· 
rem bir vesika olduiunu •Öylemittir. 

yatroıundan çok iyi intibalarla ay
rılmıılardır. 

Yunan gazete muharrirleri birli
ği reisi M. Kran Yatakis dün ken
dilerini gezdirerek ıehrin güzel ta
raflan hakkında maliımat veren 
Matbuat cemiyeti mümessillerine 
şunları söylemiıtir: 

- lstanhul, bilba11a Taksim ve 
Beyazit meydanlarını çok değiımiı 
ve daha güzelleşmiı bulduk ve 
hayretler içinde kaldık. 

Türk matbuat cemiyetinin hakkı
mızda gösterdiği yüksek misafir. 
perverlik ve ali.kadar çok mütehao
sis bulunuyoruz. Kendimizi yabancı 
bir muhitte hissetmiyoruz. Çok 
müteıekkiz ! 

- -
-~· 

Mahmut Esat beyin 
bir telgrafı 

Dün geç vllkit sabık Adliye Vekili Mahmut Esat Beyilen JU telı< 
aldık: 

ANKARA, 16. - Farmasonların neşriyatını takip ediyorum. Fi 
prensiplere ait olanlarına cevap hazırlıyorum. Hakikat gizlenmekte 
çamakl" teviUerJ,. iğlak edilmektedir Zaten sır vermemek farmason! 
§urtlarıııdandır. Fakat ne de yapılsa hakikatler gizlenmiyecektir. Fanrı' 

•onluk beynelmileldir, mi!Hyetçi değildir. Bugiin dünyamn her yerinde • 
Türkiyede Türk olmıyanlarırı elinde istismar edilmektedir. Bunlar bi<' 
birer ishat edilmiıti.r. Tekrar ishat edilecektir. Şahiılarla alıp ver 
yoktw-. Ben fa\"masonluk prensiplerinin ve tatbikatının düşmanıyım. Bili 
ları milletim, mcmleLetim için çok zararlı, çok tehlikeli buluyorum. 
uaatlarım heni mücadc,ı,y.ı mecbur ediyor. A11l meseleyi bir tarafa b 

karak, tah•nnla uğratanlar bir fey kazanamazlar. Ellerinden geliyo 
farmasonluk aleyhindeki mutalaalarmın doğru olmadığını millet müva 
besinde isbat etoinler. Telgrafıırun neşrini rica ederim.. 

MAHMUT ESA 1" 

Fransız Maliye nazırı Vaşingtona gidiy 
PARİS 15 (A.A.) - M. Lava! Vatington seyahati hakkın 

matbuata beyanatta bulunarak ezcümle demittir ki: "Ciddi 
buhran dünyayı sarsmaktadır. HükUmetler gittikçe sirayet 
fenalığı izaleye çalıııyorlar. Vasati Anupa merkezlerinde 
manya ve İngiltere en ziyade müteesıir olmuılardır. Franıa t 

lim kalmııtır. Fransa, bu imtiyazlı vaziyeti meaaiye ve taaa 
fa medyundur. Tecerrüt zamanımızda kafi bir tahaffuz çar 
olarak kabul edilemez. Bundan batka Franaanm an'anleeri v 
dır. Ne zaman menfaat hotbinliğinden baıka bir sebeple ka 
vennek lizmıgeldiği bilinmektedir.,. 

Müteakıben M. Lava!, Fransanın M. Hoover'in tekliflerine 
vap vererek Pariı, Londra ve Berlin mükalemelerinde beyne! 
lel teşriki mesai için kndiıine düşeo vazifeyi yaptığım ıöyleıP 
ve demiJtİr ki: "itte bu suretle yapacağmı aeyahat büyük üm" 
!er doğurmaktadır. Hayalden içtinap edelim. Şahai mükaleme! 
den, en emin usul olarak görülen devlet adamları arasındaki 
çık izahattan kat'i sureti haller tbeklemek mübalağalı olur. 

Bulgar gazetecileri de geliyo 
SOFYA, 16. AA.- Türk matbuat Cemiyetinin davetini kabul e 

B••lgar gazetecileı·ind•n mürekkep bir heyet pek yakında lstanhula & 

ceWerdir. Bulgar Ajarmnın miidürü M. Popoff gazetecilere refakat 
cektir. 

F enerhahçe ikinci ta 
ma 1- O galip geldi •• 

Galatasaray birinci takımı da İta 
yanların birinci takımını 2-0 yen 

Dün Taksim ıtadyomunda ı Hakem Nuri Beydi 
oldukça heyecanlı spor maçları Birinci devre ıesıiz 
yapıldı. Mmtaka ile kulüpler a ikinci devrede Fener 
rasında ihtilaf üzerine yapılma takımında tadilat yapmı 
sı mukarrer olan .Galatasaray - Necdetin yerine Saidi almıt 
Fenerbahçe şilt maçı yapılma- sol haf mevkiine de Nuriyi 
mıt ve lik maçlarında da F e tirmitti. Bu devreıde eF nerli 
ner, Galatasaray, Betiktaş ikin daha düzgün bir oyun oyna 
ci ve üçüncü takımları maçları Devre ortalarına doğru F 
nıı: remi mahiyette olmayıp hu lehine verilen bir favul cez 
suıi mahiyette yapmışlardır. nı Nevzat çok güzel attı, k 

Günün ilk maçı Be,iktaş - önünde olan bir kargaıa 
Vefa küçükleri arasında idi. Galataaany müdafaasının b 

Beıiktaı evveli sahaya çık- lı bir hareketi üzerine h~ 
madı. Serenomi yapıldı, Sero- bir penaltı cezası verdi. B 
moniden sonra Be,iktaı saha- da Sedat güzel bir nınıtla 
ya glerek Vefa ile hususi ola le tahvil etti, Bunu eFnerin 
rak çarpıttı ve neticede Vefalı ğer bir hücumu takip etti ve 
lar Beşiktat küçüklerini 3 - 1 dat ikinci golü kaydetti. 
mağlup ettiler.. En ıon maçı Galatasaray! 

Günün yegane resmi müaaba İtalyanlarla yaptılar. Glata 
kası İıtanbulıpor . Süleymani- raylılar Nihattan, Kemal f 
ye arasında icra edildi. Bu mü kiden mahrumdu. ıabaya t 
sabaka üçüncü takımlar müıa- !e çıktıları 
bakası olmaım rağmen her iki 
tkımda birinci takım oyuncula 
rı vardı. Birinci ve ikinci takım 
!ara oyuncu yetiştirmek İçin ya 
pılan bu üçüncü takımlar mü· 
sabakalanndan bu şart dahilin 
de bir faide elde etmek imkanı 
yok. Bunu mıntakanm nazarı 
dikkate alması lazım. lıtanbul
ıporlulara nıazaran Sülymaniye 
liler daha kuvvetli idi. Buna 
rağmen gene güzel bir oyun oy 
nayamadılar ve ancak 1 - 2 gibi 
az bir farkla lıtanbulsporlulara 
galip gelebildiler. 

lıte günün en heyecanlı mü
sabakası..... Galatasaray • F e 
ner ikinci tkaımları. Bu iki ku
lüp arasındaki rekabet burada 
bile kendini gösterdi. Ve oyun 
baıtan atalı bir asabiyet hava 
aı içinde cereyan etti. F erıerli
ler sahaya fU tekilde çkmıtlar
dı: 

Natık 
Füruzan Hadi 

Şevket Fikret Muhittin 
Yusuf Necdet Nevzat Sedat 

Şaban 
Buna mukabil Galatasaray 

da şu tekilde idi: 
Nejat 

Asım Şakir 
Muzaffe Muammer Zarif 
Şefik Ahmet Hüıeyin Sacit 

Kamrran 

Avni 
Vahi Burhan 

Suphi Mitbat Niya 
Kemal Şefik, Celal Şefik, f'l 

det, Lltif, R 

İtalyanlar da en kuvvetli 
killerile çıkmıılardı. Bir 
devrede Galatasaraylılar 
kim bir oyun oynadılar 
Necdet bir gol kaydetti. De 
de O • 1 bitti. 

İkinci devrede Galatasar• 
!ar bozuk bir oyun oynad 
fakat İtalyanlar gelen bir 
fırsattan itifade edemed 
Galatasaraylılar bir penaltı 
çırdı. Fakat bundan sonra 
ikinci golü kaydetti ve oyun 
2 • O Galatasarayın galibiy 
le neticelendi. 

Yeni Muhripleri 
Pazar ıiinü /Jolmabalı 

önli.ndedirler 
Donanma kumandanlığın 

tebliğ edilmiştir: 
Kocatepe ve Adatepe ıtl 

riplerimizin sancak çekme 
rasiminde hazır bulunmak 
re kumandanlığımızca evv 
davet edilmit bulunan zeval 
ramm 18-10-931 pazar güniİ 
at 13 te Dolmabahçe ön .. 
Hamidiye krovazörilnü tef 
ri rica olunm. 



Sınai kimya muhenilıs erı rıece 

Bono sabşı arbk 
durmuş gibidir 

Çünkü küçük bono sahipleri 
satacaklarını sathlar 

_L "plerinden hiç birisi bonoh· 
Bugün de gayrimübadillere 
ııo tevziabta devam edilecek 

'r. Bazı gayrimübadiller, bo
ların bir kısmının muhtekiT 

ltraflar eline gayet ucuz ola. 
k geçmesinden en.di,e etmek 

. dir. Gayrimübadiller cemiye
azasından birzat bu endite

iıı Varit olmadığım itaret ede 
ek diyor ki: 

- Şimdi bono alım ve satı-
1ııda yeni bir vaziyet husule 
.elıniştir. En ziyade sefalet i
~de bulunan küçük bono sa· 
1Pleri, bonolarını ucuz ucuz 
~htekirlere kaptırmışlardır. 
0Ylece kazanç yolunu tutan
r diğer bono sahiplerini" de 

~ıı.ı surette iğfale teşebbüs el:· 
ış\er, fakat muvaffak olama· 
ışlardır. Bunun neticesi olan 

ksil\amel tesirile bono fiatleri 
eııiden yükselmeğe başlamış· 
· Muhtekirler evvelce 25 lira 

a nazlanırken şimdi küçük bo-
0 fiatlerini 40 liraya kadar çı
ardıkları halde büyük bono 

Ekonomi 

•-• ç·· kU en kU nnı ıatnııyorlar. un . 
ük bonolar yü:ı lira kı!metın- · 

~edir ve yunan eoıliki müza-

ed 
. de bu kıymetle muame 

Y eam 1 h te-l örecektir. Binaena ey 
1~! mahal yoktur. Piyaaad~ 
bono satııının durmaaı artı 
aldanacak .kimse bulunm~m~
sından ileri geliyor. ~y~ı~u
badiller müzayede ıtlerı ıçin 
b

. emlak cirketi yapacaklardı. 
ır • _,. il 

Fakat bankalardan !"~ı .ın :sa~ 
h t tenıin edilmedıği ıçın bu 
d:e vazgeçilmittir .. Hüldiınet, 
evvelce Gayrimübadıller namı
na topla01p ta Ziraat bankasına 
tevdi edilmiş olan Yunan emli. 
ki iratlarının bize sür' at le tev
zi ederek hem alakadarların se. 
faletten kurtarılmasını ve hem 
de müzay-eedlere esas~ı suret~e 
ittirak imkanını temı~ etm.~§ 
1 ktır. Gayrimübadıller hu-

o aca b'"" t b-kilmet ne«dinde iıtun eşe 
büslerinl. yapmışlardı_r. •Artık 
beklemekten başka hıç bır çare 
kalmamıttır.,. 

ı. . 
1
. 1 d bir j Vapurcular rekabetine 

nur ıman arın a . k · · 
1 k f 1• t manı olma ıçın 

ay 1 aa lye 1 ı . · et- Ticaret odası vapuı·cu ar ara 
·ğtnub. r .titcat~et.ğoda•gno~.~: ta:;ıM ayrı sındaki rekabetin men'i için bir 

ır ıs a ıstı e · · h 1 O rfınd 1 · ı· nına 51844 ton· kanun proıe.sı azır emı§tır. 
a zmır ıma · ·· .. l' R 

k 54 türk 34495 tonluk ı8 ıta· da denizcilik rapottoru A ı ı-
an, 22875 'tonluk 16 İngiliz, 59: 3 za Bey bu mesel lıııkkında lktı 
nluk 4 alman, 9990 to

1
nluk !9~ sat vekaletile temas etmek üze 

lllenk, 2888 tonluk 3 ıveç, 'd k • 
•nı k t2900 ıonluk 4 ıe Ankaraya gı ece tır. 

\t 4 Norveç, 
llıerika, 4460 tonluk 3 Sovyet, Et ucuzluyor 
<ıo tonluk 2 Yugoslavya, 372 ton
~k bir Romen, 1674 tonluk 1 Bul
ar 4377 tonluk 1 Japon 146· ton• 
k bir Belrika vapuru girip çıkmıt· 
ı·. :r 

l\f uQ-la tütün fiatları 
MllCLA, 15. A.A.- Tütün piya 

•sında satış pek bati gidiyor. fiat
.' 80 kuruşa kadar dlişınüştür. 
'llldiye kadar Geri kuınpanyaoı 180 
•
0 kuınpanyası 5 bin Feh.~enk 
•n, Gilen kumpanyası 200 hin, Os
~lllPanya., 35 bin okka tütiin sa· 
n almışlardır. 

01,ıtllCLA, 15. A.A.- Son yağan 
lııııurlar münasebetile kıtlık buğ
y zeriyatına başlanmıştır. Sahiller • z . 
•rıyata 15 gün evvel başlndL 

Arjantin parası 
LONDRA, 15. A.A.- Birçok 

:"dta gazeteleri Arjantin pesosu
i n Vaziy~tile metguldur. f inanciııl 

d'ltn.~~' .. Arjantin demiryolu eıhamın 
"'l torulmüş olan revacın dün de de 
ll~tıı •tıniş olduğunu yazmaktadır. 

ç1."•effü, ümithahştır. 
~·~ Ullkü memleketler vaziyetinin 
il)~ 0 kadar şayanı memnuniyet ol
"-'"lrla.sına ve parasının dü,üklüğüne 

gtııen huıule gelmi,tir. 

l· Limon ucuzladı 
tır lınon fiatleri pek ucuzlamıt 
a~d ~Plan 500 tanelik limon 

!i11 ~gı 300 lcuruşa satılıyor. 
-·~ a ndaha ucuz mallar da 

ır. Perakende olarak bir li-
lıi:~ 40 paradır. Limon fiatleri 
~ U kadar ucuz olmasına se

p şudur· 
Soıı buhran yüzünden birçok 

tıı:i'leketler tarifelerini arttır
lj 1 .11rdır. Yunanistan hükilme
tııl! 11110n idhalatını büsbütün 

netınittir. 
)~ ~ Vaziyet kartısında ltal
)~· kınon mahreçlerindeki vazl 
~:t .. 11Ybetmişler, fiatleri düı-

- Ur Q . 
l~iday, arpa, fındık 

~tl~&ret borsasında buğday fi 
ta., dört kuruşla bet kurut a
ha.,ı;ndadır. Bir kag gün içinde 
"al ıç llleınleketlere altı yüz ~u 
''lı (al gönderilmittir. Birilık 
~tır~ ara talep fazladır .. Fia~~ 4 
'~ tlur. Hamburırda hır muqı 
l · 6 • biralık arpa almak için 
"llta.d k' .. 
' a. ı ticarethanelerden nu-
l'itıd a l&temittir. Fındık fiatllı
lia.r~ ka.IU bir yükselit vardır· 
lıı;r 1pen talep artmııtır. Haın 
~-t~ da Gireaon fındıklarının 
~1~1

1 ıoı kuruttur. Diğer fın-
"l'~rı~ mikdan 97 kuruftur: 

~at ıf~ık fiatlerinde tayanı dık 
hır şey yoktur 

Bu sene et fiatleri ucuzdur. 
Sığr eti 50 • 70, koyun eti 60-
70 kurutadır. Balıkpazarında 
50 kuruşa kadar koyun eti satı 
lıyor. Bu sene tetrinievvelde 
kuzu eti boldur. Okkası 90 ku
ruşa veriliyor. 

Anadoluda et fiatleri çok u
cuzdur. Trabzonda koyun etine 

35 sığır ve keçiye 25 kuruş 
rlt korunuştur. O civarda hay 

na · ·ı d k van boldur. Daha ıçerı er e o 
yun eti 20 kuruşa kadar satıh 
yor. 
Almanyanın ticaret 

mizanı 
BERLIN, 15. A.A.- 19313 s~ne

. • "lk 9 ynvı ait ihracatında, ıtba 
stnın l n iki milyar marka ya
!ita nazara 
kın bir fazlalık vardır. • • 

Bağdatla ticaretımı~ 
B • d tta bulunan btr tacır a ag a . . b" 

l'k d dairelerden bırıne ır 
a kat ar gon·· dermiştit. Bu mek 

me ııp 1 ı · 
tupta Buğdatla, lst:ın~~ ' ~mı~ 

"b" t" ret •ehirlerının tıcarı 
gıııca • d"d 
mil:ıasebatrnırı az 01 \ı~un ~n 
b h" 1 İ&tanbul ve lznıır ta~ı~
a. 16 e k au <>'Österılı

lerıle tıı.nşma arzu " . 1 • 
B. k Buğday tacır erı 

yor. u· ço e 
konservelerimize, kuru ~eyv • 

1 . . e rag" bet etmektedır. 
erımız · b" 

T 
. mektubunda •anayı ır 

acır t ki 
lijfinin mallarımızı t~nı ma. • 
• B. datta ufak bır sergı aç 

çın a g k faideli buluyor. Böy 
ma~ını pe i a ılacak olursa Türk 
le bır serg ç . · ·· teriler 
mallarının yenı ye~ı. ':'uş 

. deceği bildırılıyor. . 
te~:Jı: şimdiden ~ir.kaç tactır 

k 
rveleri ıçın acen a 

Türk onse 
olmak istiyor. 

Şevket Bey hakkındaki 
rapor 

evvel Beşiktaşta 
Birkaçt a:ında ailesini taban-

sokak or .~ G"' t San'atler 
·ı ··ıduren uze 

ca ıde o .. müdür muavini Şev 
aka emısı hki B y hakkında ta • 
ket eldı"ı esnada görülen 
kalı yapı ,. . · · 
.. üzerine kendlsının vazı-
l~kliyesinin tesbiti çn T ıb
y dl'de mü•ahede altına alın-
bı a ı • . . Ş 
ınas;na karar veredlmıt~' r.h. ev-
ket Beyin müıah esı ıtam 

bulmuıtur. . . · 
M.. hede netıceııne daır 
uşa . 

Tıbbı adli tarafın~an ta~j~: e 
dilen rapor müddeıumt;ım ı ~t 
sıta!ile istintak daireaıne ven • 

miıtir 

Ehbba 
Odasında 

Maarifte 

Sınai 
Kimga 

lstanbul cuma günleri nasıl eğleniyor? 

..Bugünkü intihap 
hararetli olacak 

Meddahlar neler anlatıyorlar? 

Ebbba oduı bugün toplana
c:aktrr. Bu içtimada idare heye 
ti MÇilecelı:tir. Bugünkü müna 
hqanm haylı hararetli ve mü
nakatalı olacajı tahmin edile
bilir. 

Darülfünunda yeni bir 
şube açılıyor 

Darülfünun fen fakültesin. 
de bu seneden itibaren yeni bir 
kimyayi sınai mühendisliği şu 
beai açlacaktır. Bu enıtitüniln 

Acem mübalağaları, Acem, Yahudi, Rum, Ermeni 
taklitleri neyse ... fakat 

araya karıştırılan o çirkin imalara ne demeli? 

Bazı doktorların itiraz ettik
leri noktalardan biri de, idare 
heyetine intihap edilecek zeva
tın 35 ya9mı ilanal etmit olma
sı lazım gelmektedir. Geru; dok 
torlann ekserisi nizamnamede
ki bu kaydın tayyadilmesini is 
tem ektedir. Bugünkü İçtimada 
bu mesele de mevzuu bahsola
caktır. 

Yeni heyeti idare için ellerde 
üç liste dolaşmaktadır. Bu lis
telerden biri Etibba muhadenet 
cemiyetinin ikincisi Tıp cemi
yetinn, üçünsil de ayrı ve müs 
takil bir grupundur. 

Etıbba muhadenet cemiyeti
nin listesinde Tevfik Salim P,. 
Nqet Osman, Murat, Nazım, 
Hamdi, Ömer Liltfi Beyler. 
T p cemiyetinin liateııinde T ev
fik Salim Pş. Mazhar Osman, 
Mehmet Klmil, Niyazi, ismet 
Reşat, Rıza 'Beyler. Üçüncü lis 
tede Kerim Sebatı, Şükrü Ha
zım, Mazhar Osman, Tevfik 
Remzi Beyler vardır. 

Doktorlardan bir kısmı eski 
heyeti idarede bulunanları iste 
memektedirler. Etibba muhade 
net cemiyetinin divanı haysiyet 
namzetleri: Dr. Niyazi İsmet 
Beyle Ömer Fuat Paşa Tıp ce 
miyetinin namzetleri de Akil 
Muhtar ve Fuat Kamil Beyler 
dir. 

İntihap Darülfünun konfe
rans salonunda yapılacaktır. 

Pahalılıkla mücadele 
Belediye hayat pahalılığile müca

dele edebilmek için önümüzdeki se
ne bütçesine bir miktar tahsist koy 
mayi düıünmektedir. 

Tasavvurlara göre, iktisat Mü· 
dürlüğüne yeni bir tube ili.ve edile
cek, bu daire şehrin muhtelif yerle
rinde depolar teıi~ edecek ve un, 
buğday, kömür ve saire gibi zaruri 
ihtiyaçlardan bulunan maddeleri bu 
lunduracaktır. 

Bu eşyanın fiatleri yükseldiği za· 
man Belediyenin bu ıubesi derhal 
harekete gelecek, piya1111.ya ucuz mal 
çıkaracak ve bu suretle fiatleri ta
bü seviyeye indirecektir. ----

Aşı istihsalahmız 
Ankaradaki Merkez hıfzıssıhha 

müessesenin mühim kısımları bit
miş ve aşı istihsail faliyetine geçil
miıtir. Müessesenin bütün teşkilatı 
son sistem olarak hazırJanmııtır. 
B~ faaliyet dolayiıile ıehrimizde 
Bakteriyolojihanenin Serum ve 
Aşı şubeleri de bu hafta içinde An
karaya nakledilecektir. Eıyaların 
ambalajları hazırlaruruya başlanmış
tır. Burada yalnız Tahlilat şubesi 
kalacaktır. Ankaradaki yeni mües
sese bütün sari hastalıkların aııları
nı en yeni usullere göre ha.zırhya
cak, memleket ihtiyacını temin et
tikten sonra komşu Asya devletleri .. 
ne ihracat yapacaktır. 

lstanbul Bakteriyolojihanesi An
karaya nakledilirken bütün tesisatı
nı burada bırakacak, viliyetin em
rine geçecek oaln müesseıe yine faa 
Jiyete devam edecektir. Bu müesıe 
sede serom ve aşıdan başka kan bal
gam tahlillerile sularda mikrop ta
barrileri yapacaktrı. 

Hayvan 
Sergisi 
Bu sabahtan itibaren 1eagıt 

muamelesine başlıyor 
Dolmabahçede eski Hasahır 

!arda 26 teşrinievvelde açılacak 
hayvan sergisine bu sabahtan i 
tibaren ayın yirmibirine kadar 
tay, kısrak, at,, merkep, katır 
yavrulu kısrak İnek boğa dİ§İ 
manda, koç, koyun, kayıt ve ka 
bulüne baılanacaktır. At, sığır, 
koyun, merkep, katır olmak ü
zere dört kısmı ihtiva edecek o
lan lôergide kazanan hayvanJarı 
sahiplerine cem'an dört bin beş 
yüz lira mükafat tevzi edilecek 
tir. 

· d"k" kim f k Basık tavanlı kahvehaneden soruyor: 
şım ı ı ya ıubesinden ar ı 

h 
içeri girdiğim zaman, gözlüg"il - Nasıl börekleri sattın mı? 

mil endiı yetittinnesidir. Mem 
1 k 

mün camlarını örten tuhaf bir Delikanlıda bir 'hünaürtü: 
e etimizde de amai şlerinde " 
ki 

buğu tabakası arkasında evve- - Sana diyorum, börekleri 
'myannı son zamanlardaki mil 

h 
la bir şey seçemedim. Adeta sattın mı? 

İm rolünü aören Darülfünun 0 bastığım yeri görmiyecek hal- - Ühü ühü ühü ... Sattım ba 
böyle bir şube açılmasına lü-. de idim. Dört tarafa ba, vurup bacığı, sattım amma •ey oldu .. 
zum görmüştür. Kimya şubesı ~ 

çıkacak delik bulamayan cıga- - Ne oldu, çabuk söyle .• 
nin tahsili üç sene olduğu hal-
d 

r:: dumanları boşlukta buluttan - Bir acemilik eUim .• 
e, sınayii kimya şubesinin 

müddeti tahsili dört sene ola· yapılmış bir avize gibi sallanı- - Eee? .. 
k B be yordu. - Bugün, bir yerde bir gala 

ca tır. u yeni şubeye tale Sağdan, soldan siparitler ya ı halık gördüm. Aralarına sokul 
kaydına başlanmıştır. Dersler 
ameli ve nazari olmak üzere iki ğıyor: dum. Baktım, arttıran arttıra-
kısım üzerinde tedris edilecek- - Oğlum benim kahve, şe- na ... On beş, yirmi, yirmi beş, 
tir. Tedrisata teş1·inisainde bat kerli olacak... otuz, otuz beş .• derken, ne oldu 
!anacaktır. - Bize iki gazoz.. ğunu bildiğim yok ağzımdan çı 

- Taze deminden bir çay kıverdi: 
Hayriye lisesine isterim.. . - Kırk! derdemez "haydi 
teşekkür edildi Gözlerim yavat yavaş duma hayrını gör!,, dediler. Uhhu 

Hayriye lisesi bu sene leyli na alı~ınca etrafıma şöyle bir uhhu uhhu ... 
meccani on talebe almştır. Di- göz gezdirdim. Merdivenle çı- - Neymiş o arttırdıkları? 
ğer hiçbir hususi mektep mecca kılır yüksekçe bir yerde, iri ya - Haraç mezat gemi sah-
ni talebe almadığındanHayriye rı bir adam oturmuştu. Bütün yorlarmış, babacığım .. Kırk di
Hsesine bir teşekkürname gön- gözleri üzerinde toplayan bu yince benim üstümde kaldı .. 
derilmiştir. zatın ismini haber vermeğe lü - Allah müotahakını versin 
Ekalliyet mektepleri zum yok: Sadece 'meddah,, de şimdi ne olacak? 

mek kafi... - Sorma babacığım.. Kırk
0 

kadroları Bunlara ne milnasebetlemed · lirayı, bağırta çağn-ta ustaya ö 
Ecnebi ve ekalliyet mektep- dah dendiğini ben bir türlü an dettiler. Parayı babandan al da 

leri kadroları alakadar mektep layamadım. Meddah, mübala getir dedi ... Uhbu uhhu uhhu. 
!ere tebliğ edlmeğe başlanmış- · ğ~ ile medheden kimseye de- Adamcağız, ne yapsın, çare-. 
tır. nır. Halbuki meddahların iti siz kırk tane ruhiye altununu 

Hukuk fakült 'nde güc~ ad~m çekiştirmek! çıkarıp veriyor: 
esl Dıllerıne doladıkl:ırının ölü - Hadi bir daha bilmediğin 

Hukuk fakültesi meclisi mü yıkayacak yerini bıraknıazlar.. işlere burnunu sokma! parayı 
derrisini yarın toplaancaktır. Ne ise, lafı uzatmayalım da götür, diyor. 

Talebesi fazla olan meddahı, yahut fassalı dinleye Delikanlı parayı alınca doğ-
ilk mektepler tim. ru, kızın evine ... 

Sağ omuzuna attığı beyaz Anası sesleniyor. 
Bu sene ilk mekteplere ta· d"I · · ·ı ·b· 

lep fazladır. Bu yilzdoo birkaç n;ıe~ 1 e terını sı er g~ 1 yap~, - Gene ne geldin börekçi? 
. k b" . Önune konulan bardagı dudagı _ Aman anneciğim... Sen 
ılk me te ın talebesı dersanele na götürerek bir iki yudum su bT · ş it ı ı d 
re sıg" amayacak k d • 1 ı ırsm... u a ın arı a a sev 
tır. a ar ,çoga mış , içti, alak~!ı ~el~~tmek için ~ir gilimin yüzünü birkaç dakika i 

M 
"f "d . 1 kaç defa oksurdu, bastonu ıle çin göreyim .. 

aarı ı aresı talebe grupu- t k t k d G"" 1 · · ·· . . ı ı yere vur u. oz enm su K d k k b" 1 
nun ıkiye ayırmıştır. Sabahtan k , 1 , 1 d 1 d a ın, ır ru ıye a tınının 

b
. zere mana ı mana ı, e a ı e a kı d k 

öğleye kaclar ır talebe grupu I ) t - b I d . JI rtısına ayanamıyor, apıyı 
.. "led k d . ı an a maga a! a ı. k • . . 1 f og en akşama a ar da dıg" er Ef d" "ld açara , çocugu ıçerı a ıyor, a-

k b - en ım, zamanı evaı e k b d k"k . 
talebe grupu me te e devam et 1 b' b" k . M 1• at et a ı a geçmce: 

k d
. ır ore çı varmış. a um ya, H d" d' b .. ı··ı. m te ır. b·· k .1 . • K .1. - ay ı, ıyor, u gun Uıtc 

ore çı erın çogu astamonı ı b k d et r y k k ı· 

Anadoludan gelen 
muallimler 

Maarif vekaleti Anadoludan 
İstanbula 86 ilk mektep ınualli 
mi _ nakletmiştir. Bu muallimle 
ri, lstanbul mekteplerine yerleş 
tirmek için yeni bir kadro yapıl 
maktadır. 

Cuma günleri açan 
bakkal dükkanları 
Bazı bakkal dükkllnlarının 

cuma günleri, hafta tatili kanu 
nuna muhalif olarak ılükkanla 
rını biı' iki saat için açtrkları 
göı·ülmektedir. Kaııuno. muha
li fgöı'ülen bu hale kat'iyyen 
müsaade edilmemesi ve dükka
nını açanların kanuni takibe ta 
bi tutulmaları emrcd;ımiıtir. 

Zekai Bey bu hafta 
gidiyor 

Bir müddetten berı şehrimiz 
de bulunan Türk dayinler veki 
li Zekai Beyin bu hafta içinde 
Parise gideceği haber alınmış
tır. Dııyinlerle hükumetimiz a
rasında yeniden müzakerata 
başlanacağı zaman Zekai Bey 
tekrar Ankaraya gelecektir. 

ırak 
Petrolleri 
Sabık Irak sefiri Londra

dan gelip gitti 
İrakın sabık Tür.kiye sefiri 

Rauf Bey İngiliz ve Amerikan 
mühen<lisleriyle birlikte Lon
dradan gelerek, T oros ekspresi 
le fraka hareket etmiştir. Rauf 
Bey İraktaki petroller hakkın. 
de şu malumatı veriyor. 

- Tesisata başlanmıştır. İn
giliz ve Amerikan milhendi11le
ri petrol petrol mmtakaaında 
çahtmaktadırlar. Beraberimde 
gelen mühendisler Musul saha 

1 
u a arı y er. arın, ır ı 

o ur d h t" • · 
H

. h"k' . ..1.. ra a a ge ırırsen yarım ıaat 1 
erkeste ı ayenın gu une- d k 1 

cek tarafını bir an evvel yakala ÇE et ~ ır~m.. of b d 
mak için dehşetli bir tehalük rkesı a '":~Ü 8 

ra 1a•m.k~ çocu gene gor nme?'. çerı ı 

var. 
Mdedah, devam ediyor: 
- Fırının karşısındaki ko 

nakta zengin bir efendi oturu 
ruyor. Bu zengin, düşünüyor, 
taşınıyor, oğlunu börekçi yap 
mağa karar veriyor: 

- Kuzum börekçi .. Şu bizim 
çocuğu yanına al.. Börekçiliği 
bir güzelce öğretmeden yakası 
ru bırakma!... Beride belki dük 
kan, tezgah sahibi olur da ra
hat eder .. diyor. 

Efendime söyleyeyim, uzat
mayalım, zenginin oğlunu, erte 
si günü fırına veriyorlar. Börek 
çide surat bir karış: 

- Geldünmü musibet! de he 
le, hamurun başına geç te gım 
ran ... 

İstanbul çocuğu geçiyor tek 
nenin başına ... Ha bre yufka ka 
bartıyor 

Birgün, beş gün, on gün ... 
derken, mükemmel bir yufkacı 
olup çıkıyor meydana .. 

Usta bir sabah, buna peşta 
malı kuşatıyor: 

- Akıbetin günün hayır ol 
sun .. Hedi baham .. Tablayı ba 
tına al da mahalleye çıh .. T ab 
layı botaltmadan gelme! diyor 

Çocuk, tabladaki börekleri 
aktam olmadan tüketiyor. Erte 
si gün bir tabla daha .. Çocuğun 
haline acıyanlar, börekleri ade 
ta kapışıyorlar. Nihayet günün 
birinde Mercan tarafından ge-. 
çerken pencerenin birinden tat 
h bir ses, kulağına geliyor: 

- Börekçi, börekçi .. 
Bu seıi duyuca dizlerinin ba 

ğı gevşiyor çocuğun.. Bir de 
kapı açılınca ne görsün.. Ay 
parçası gibi bir kız .. 

odada ağlar durur. Peder Efen 
di sorar: 

- Gene ne oldu? 
- Uhhu .. Uhhu .• Uhhu .. Ka 

yık ziftsizmiş, ziftlemek ıçın 
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Karaya oturan 
Vapur 
Boğazda oturan vapur 

dün kurtarıldı 
Evvelki gün suların ccreyani 

le Y eniköy civarında Sait Ha. 
lim Paşanın yalısı önünde kara 
ya oturan İtalyan bandı·alı Gat 
ya vapuru dün tahlisiye şirketi 
nin Lonina vapuru tarafnıdan 
kurtarılmıştır. 

Görünmez kaza 
Kerestecilerde sebze halinde 

hamal Mehmet, Niyazi ve Os
man oradaki kereste İ&kelesini 
yıkınağa çalışırken büyük ka
laşlardan birisini ellerinden dü. 
şürmüşlerdir. 

Kalas orada geçmekte olan 
aucu Halim isminde birisine çar 
parak sağ bacağını kırmıtttr. 
Mecruh lıa.stahaneye götürül
müştür. Hammallar yakalan
mıştır • 

Eli p1çakh adam 
F eriköyünde amele Hasan 

ve Mustafa ile Remziye Hanım 
İıminde bir kadın kavga etmit 
ler, bunlardan Mustafa bıçak
la Hasanı ve Remıı:iye Hanımı 
yaralayıp kamıştrr. 

Bir köyde 14 ev yandı smda istikşafta bulunacaklar-
dır. Geçen sene tesisat için üç 

Börekçi çırağı, uzatmıyalım, 
can ve günillden bu kıza &tık o 
luyor ... Ayak üzeri bir kaç da
kika konuşmak için varını yo
ğunu feda edecek amma, yanın 
da beş paralar yok ... 

Kavga ayırırken 
Galatada boyacı Muıftafa ile 

eskici Mustafa birahane soka
ğında kavga ederlerken, boyacı 
İsrail ayınnak için araya gir
mişse de Yaralanmıştır . O akşam evde. peder efendi 

ILGAZ, 16.- Ali bey köyünde milyon lira •arfedilmiştir. İstih 
bir yangın çıkmıı ve 14 köy yanmış 1 
tır. Engin ormanlarında çıkıp 10 sal başlayınca şirket rak hükil 
saat devam eden yanırın da söndü. metine ton başına 4 altın silin 
rülmüştür. , verecektir 

kırk lira istiyorlar .. 
Peder Efendi, bağırır çağırır 

fakat akıbet kırk altını gözden 
çıkarmağa razı olur. 

Aynı sahne: Yarım saatlik 
bir telaki ve tekrar kapıdışan, 
atılma ... 

Ertesi akşam, ber mutat aof 
ra başında bir hüngürtüdür gi 
der: 

- Gene ne var? 
- Uhhu .. Uhhu.. Uhhu .. Bu 

sefer de gemiye direk lazımmıf. 
Hikayedeki bu direk fa.ah o ka 
dar müstehcen ki, üstü kapalı 
şekilde bile buraya nakletmek 
imkanı yok ... 

Neticede tabii bütün masal
larda olduğu gibi onlar ermiş 
muradına ...• 

Meddah tekerlemeleri, yani 
matbuat kanununun hayasız 
neıriyata dair olan maddesin 
de yer almıt mıdır bilmem. Gör 
düğüm ve bildiğim bir şey var 
ıa, bu başı açık hikayeleri, se 
kiz on yaşlarında çocukların da 
alaka ile dinledikleridir. 

O kadar ki, yanımda oturan 
gafil bir baba, hikayenin en me 
raklı yerinde çocuğunun elin 
den tutarak dışarı çıkarmak is 
tedi. Çocuk, yalvanyordu: 

- Baba, direği nasıl dikecek 
ler? Anlatsnı da öyle gidelim! 

Acem mübalağaları, Kayseri 
li, Acem, Yahudi, Rum, Erme
ni taklitleri şöyle böyle çekili
yor. Fakat araya senelerden be 
ri tekrar edile edile bayatlamı9 
bir takım çirkin imalar karıştı 
rılmasa? .. 

Kendi kendime soruyorum: 
-Halkı güldürmek için mut 

laka açık saçık ıeyler mi söyle 
mek lazım? 

Ve gene kendi kendime ce
vap verıyorum: 

- Hiçte öyle değili •.• 
İnsan her zaman botuna gi

den şeye değil bazan en galiıı: 
§ey le re de gil ler. 

"Edep ve terbiye dairesinde,, 
monoloğ söyleyeceklerini telli 
pullu kağıtlarla ilan eden med· 
dahlarımızm, yeni yetiten ço
cuklarımız karııamda bir az da 
ha nezih olmalarını bekleriz! 

M. S. 

Tasarruf cemiyetinde 
yeni kadrolar 

Milli Tasarruf cemiyeti İı
tanbul şubesi azası için bazı 
kararlar vermiştir. Bu kararla
ra göre cemiyete mensup olan 
lar muayyen müesseselerden u
cuz eşya ve saire tedarik edebi 
leceklerdir. İlk ve orta mektep 
talebesi cemiyete fahri aza ola 
ra kkabul edilmişlerdir. Bunla
ra karneler verilecek, kağıt ka
lem ve saireyi ehven fiatle ala 
bileceklerdir. Diğer tarafta teş
viki sanayi kanununda bir mad 
deye göre resmi müesseseler 
yüzde on pahalı da olsa yerli 
malı kullanacaklardır. Cemiyet 
resmi müesseselerin mutlaka 
yerli malı kullanmaları için e
saslı teşebbüslerde bulunmuş
tur. Bu yüzden ecnebi malı al 
mak isteyen bazı müeaseseleriq 
şartnameleri yerli malına teb 
dil edilmittir. 

Haliç şirketinde 
Haliç vapurlar şirketi, umu. 

mi heyeti, bu ayın yirmisinde 
toplanacaktır. Bu içtimada şir
ketin umumi vaziyeti müzakere 
edilecektir. Son zamanlarda E
minönü ile Eyüp arasında isle
yen otobüslerin mikdarı yar; ya 
rıya azalmıştır. Bu yüzden Ha 
liç fşirketinin vaziyeti bir clere 
ce düzelmiştir. Şirketi Hayriye 
ile otobüsler arasındaki rekabet 
t~ azalmıştır. Buna sebep Tak. 
sım • Büyükdere arasında oto
büs ankliyatınm, roevsim has• 
bile azalmasıdır_ 
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Türkiye için Hariç için 
400 kurut 800 kuNf 
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.. Gelen evrak geri verilmtııı 
Müddeti pçen nutbalar 10 kurut 

k tur. Gazete Ye matbaaya ait itl• 
İçin müdiriyete müracaat edilir. 

Gazetemiz ilini.arın mes'uliyetini 
kabul etmez. 

Bugünkü Hava 
Dün azami hararet 26, 

asgari 12 derece idi. Bu
gün ruz.gir müteba vvil 
bava bulutlu. 

Yol notiarı 

Tiryesteden 
Geçerken 

Tiryf'ste 11 Ttşrinievvel 

İsmet Paşa ve Tevfik Rüştü 
Beyin !talya ile il'< temasları, 

Y< Faşist İtalyanın inkılapçı Türk 
r cümhuriyetihakkmclaki samimi 

l' hisaiyalıııın tuahüıüne vesile 
teşkil etti. Atinadan müfarakat 

lı ettikten üç gün sonra ılık bir 
J sonbahar hav&sı içinde Tiryes

teye yakl~~ıyoruz. Limana gir 
mezden evvel ltalyadaki Türk 
sefaret heyeti, konsolosu ve sa 

1 
ir ticaret mümessilleri geldiler. 
Bunlar İsmet Paşa ve Tevfik 

aı Rüştü Beye beyanı hoşamedi 
Ç edinceye kadar linıana girmiş 

ve 4,5 milyon liret, yani 4,60 
bin lira sarfederek yeni inşa edi 
len bir rıhtıma yaklaştık. 

Ege rıhtıma bağlanır bağlan 
maz, H_ariciye Nazırı Sinyor 
Grandiyi temsil eden teşrifat 
müdürü Sinyor Jaliani ve Tir
yeste hükumet erkanı vapura 
geldiler. Ayrı ayrı İsmet Paşa
mn ve Tevfik Rü~tü Beyin elle
rini sıkarak Tiryesteye gelme
leri dolayısile beyanı W->şamedi 
ettiler. Ve Başvekil M. Musoli 

a ni ile Grandiııin selamlarını ar 
H zettiler. ismet Pata, ltalyanla 

n Ege'nin alonunda kabul et-• 
at ti ve bir müddet kemlilerile gö 
rt rüştü. Heyet İsmet Pş. ve T ev 

fik Rüştü Beyi öğle yemeğine 
davet etti. Başvekil Tevfik Rüı 
tü Bey ve heyet öğleye kadar 
yeni in!?a edilen ve Egenin kar 
tısında baiilı bulunan büyük ve 
çok lüks bir İtalyan vapurunu 

"' gezdiler. ismet Paşa büyük ali 
t • 

ka ile vapurun mutbak ve maki 
ne dairelerine kadar her tarafı
na girdi ve kaptandan etraflı 
i%ahat aldı. Bundan sonra da be 
lediye tarafından verilen öfıle 
ziyafetine gid;Jdı. 

Ziyafet inkılap müzesi bina
sında verilmişti. Salonun her ta 
rafı İtalyan ve Türk bayraklari 
le donatılmıştı. Ziyafetten son
ra Tiryeste belediye reisi ltal
yaya karşı dostluk siyaseti ta 
kip eden bir hükumetin reisini 
balyadan geçerken selamladığı 
nı söyledi. ismet Paıa, bu söz
lere Fransızca mukabele ederek 
münasebatrmızın gittikçe daha 
ziyade samimiyet keıbettiği bir 
memlekette bulunmaktan çok 
memnun olduğunu beyan etti. 

Yemekten sonra İsmet Pa,a 
ve Tevfik Rü§tÜ Bey refakatle
rinde Tiryestenin hükiimet er
kin ıbulunduğu halde otomo
bil ile §ehrin her tarafını gezdi 
ler. Tiryeıte yakında bulunan 
büyük gemi intaatı tezgahları
na gittiler. Bunu müteakıp ta 

e ~rbi umumide İtalya ile Avus 
turya arasındaki mücadelelere 
sahne olan Monfolcone'ye ya
kın tepe üzerindeki asker me
zarlığını ziyaret ettiler. "Kahra 
manlar mezarlığı,, namr verilen 
bu mezarlık pek tayan ıdikkat 
tir. Büyük bir tepenin yamaçla 
nndan zervesine kadar harbi u 
mumide kullanılan silahlan diz 
mitler. O tekilde ki uzaktan 
sanki tel örgülerle yapılmış 
minia zannediliyor. Başlangıç 
ta bunların top, tüfenk, mitral
yöz, süngü, mermi, bomba, ara 
ba ve daha harbi umumide kul 
!anılan yüzlerce çeşit tahrip va 

a 
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Dün fırka 
(Başı birinci sahifede) ı niçin bu kadar geri kaldığını ı 

bahaini izah etmiı, milletin za sordu. Recep B. buna cevaben 
dei intihabı olan meb'uılarm de hulasaten dedi ki : 
siyasi mücadelelerinin teahil ve - Biz programımızda siy 
onları bu hususta tetÇi için teı ile sermaye arasındaki ahengi 
rii masuniyetin gibi bir istisna tanzim etmeği, bu meyanda bir 
yetin vazedildiiini, yoksa bu- de iş kanunu yapmayı vadcdi
nun meb'ualara ayrı bir sınıf yoruz. Fakat arkadaıım İyi bil 
imtiyazı vermediğini, vazn ka- melidir ki, iş kanunu pek bü
nunun böyle dütünmilı olması yük bir eserdir. Uz.un zamana 
htimalini söyledi. Buna avukat ihtiyacı vardır ve pek büyük 
olan haaırundan bir çoğu "mad bir emek sarfını müstelzimdir. 
denin eıbabı mucibeıinde ayrı En büyük davetler ible hali 
izahat yazılıdır,, diye haykıra- memleketlerinin ihtiyaçlarına 
rak cevap verdiler. tevafu keclecek bir it kanunu vü 

S.rmaıede 111illigetçililc 
Necip Beyden sonra T aced

din Bey söz aldı. Fırkanın ser
mayede bile mi1llyetçi olması 
meselesine temas ederek ecne
bi sermayesin ihtiyacımız olup 
olmadığını, sordu. Rcep Bey ce 
vabında sermayenin milli olma 
sındaki maksadı ve manayı İ· 
zab ederek fırka programında 
bu cihetin tasrih edildiğini 
"Noı·mal sermayenin yegine 
menbaı milli sayü tasarruftur,. 
denildiğini izah ederek dedi ki: 

- "Konferansımda da söyle 
diğim gibi, meşrü çalııacak, iş 
Jeyecek sermayeyi hürmetle 
karşılarız, ezici sermayeyi red
dederiz. Türkiye müstemleke 
değildir. Biz iktısadi istiklalimi 
zi de muhafaza edeceğiz, buna 
azmettik. 

Bu sözler sürekli ve göı-ülme 
miş bir alkışla karşılandı. 

iş kanunu 
Kunduracı kalfalarından 

Mehmet usta "lt kanununun 

cude getireınemitlerdir. Maa
mafih biz bunu da yapacağız. 

Mehmet usta tekrar ıöz ala
rak, 

- Milli sermaye Türk evla
dının siyinde temerküz etmez 
mi?.,, diye sormuş, Recep Bey 
de programın batında tasrih e 
dildiği gibi, bütün bunların ide 
al olarak kabul edildiğini, hep
snn ba§arılacağını söylemiştir. 

Kanunlarımız 

Bundan sonra 4hmet Avni 
Bey söz almış, kanunların Av·· 
rupadan alınırken milli harsı
mızın nazarı dikkate alınmadı
ğını söylemiş, Recep Bey de 
müdellel izahat vererek bunla
rın bir kül olarak alınmasının 
zaruri olduğunu ifade etmiştir. 

Türk ocakları 
Avin Beyi müteakıp bir genç 

kal!,arak: 
- Türkocakları lukaye dev 

redildi, gençliği mukaddes ga
yelerinde harekele geçirmek i
çin fırkanın ne düşündüğünü so 
ruyorum. demiştir. 

Recep Bey bu samimi gence 
Bitlis Yılmaz kütüp- gen€ çok samimi bir cevap ver 

hanesi ve pazarı dl: 
Türkçe Fransrzca mec- - Fırka heyeti idaresinin 4 

mualarla gazeteler her nevi aydıı.nberi bu hususta 30 içti-
damga pulu, tütün ve siga- ma yaptığını, tam 150 saat bu 
ra, kartpostallaırla albüm- 19ı dü9ündüğünü söyledi, bu 
!er, meıktep kitapları bulu - bahis etrafında daha esaslı biı· 
nur. Mülhakata yegane he- faaliyete geçilmek üzere, şimdi 
defi sürat, intizam, ehveni- lik halk evleri tesisine karar ve. 
yettir. Teşrif veya sipa.ri~ rildiğini ve gençliğin muhak-
memnun bırakacaktır. _ı kak tatmn edileceğini izah etti. 

Mıwzu lıaricinde bir sual ······-···············••.O•• ..... · .. ···············-·· 
sıtası olduğu anlaşılıyor. Tepe 
nin zervesinde birkaç sene ev
vel ölen, ve bu mıntakada mu
harebe eden ordunun kumanda 
nı ve Kralnı amcası Dük Daos
ta'nın mezarı vardır. İsmet Pa 
şa, ve Tevfik Rüştü Bey Mezar 
lığı ziyareti müteakıp Dük'ün 
mezarına birer Ç€len göndermiş 
!erdir. Milin şehbenderi Refik 
Amir Bey tarafından gönderi
len bu çelenkler merasimle me 
zarın üzerine konmuştur. 

İsmet Pa9a akıama kadar 
şehri ve etrafı dola9tıktan son 
ra akşam üzeri saat sekizde 
Peşteye hareket etmiştir. Ma
car hükiimeti, İsmet Paşaya 
karşı gösterdiği misafirperver
liğin ilk eseri olmak üzere, ta 
Tiryesteye kadar iki husust va 
gon göndermişti. Vagonların bi 
ri lüks yataklı ve diğeri de sa
lonlu idi. Vagonda bir de hüfe 
bulunuyordu. Paıa hareket e 
derken, teşrifa.t müdürü umumi 
si ile Tiryeste hükumet ve be
lediye erkanı istasyona gelmiş 
!erdi. Bunlar birer birer Baı
vekilimizi letyi yollu sözler 
söylediler ve İsmet Paşa her bi 
rine ayrı ayrı mukabelede bu
lundu. Bundan sonra İsmet Pa 
şa, istasyonda bulunan İtalyan 
gazetecilerine döndü ve İtalya 
ile ilk temasının intibamı kısa
ca anlattı. Bunu müteakıp 
tren yavaş yavat Tiı·yeste istas 
yonundan kaydı, çıktı. 

İtalyan gazeteleri, İsmet Pa 
tanın Yunanistan ve Macaris
tan ziyaretlerinden uzun uzun 
bahsetmekte ve bunun İtalyan 
siyasetine uygun olduğunu da 
izah etmektedirler. Gazeteler 
Türk - Y'unan itilafının tahak
kukunda İtalyanın müzahereti
ni hatırlatmaktadırlar. İsmet 
Patanın İtalya ziyareti münaae 
betile İtalyan efkarı umumiyesi 
Türkiye ile meşgul olmaktadır. 
Hariciye Nazırı Grandinin İs
met Paşanın avdetinde Vene
dikten geçerken bu şehre gele
ceği bazı İtalyan gazetecileri 
tarafından rivayet ediliyor. Bu 
mektubum netredilinceyekadar 
İsmet Paşa Venediğe gelmi, 
bulunacağından bu haberin ne 
derece doğru olduğu ancak o za l 
man anlaşıalcaktır. 

Ahmet ŞÜKRÜ 

Gençten sonra lokantacı Ce
mal Bey söz aldı, her sene da
rüleytamlardan bir çok çocukla 
lar çıkarıldığını ve bu çocukla
rın it bulamayarak serseriliğe 
başladıklarını söyleyere!<, fırka 
nın neden bu itin önüne ı;eçme 
diğini sordu. Recep Bey söyle
nilen şeyin burada mevzuu bah 
solmayacağını, bunun konfe
rans mevzuu ile alakadar olma 
dığrn-, 'ukıda görü~ülebilecegi 
ni söyledi. Bunlardan başka da 
ha bazıları söz aldılar, saat 18 
de konferans bitti. 

Münakaıalardan sonra 
Recep Bey salonu terkeder

ken: 
- Hepiniz bu memleketin 

aynı safta aynı evsafı haiz, ay
müsari hukuka malik çocukla
rıyız. Aramızda sınıf farkı yok 
tur, dedi ve bütün muhiti inle
ten sürekli alkıtlar arasında 
kürsüden inerken bütün hazıru 
na teşekkürler etti. 

Konferans çok samimi, çok 
açık, tam halkçı bir zihniyetle 
en aykırı suallere tatminkar ce 
·..aplar verir bir tarzdaydı ve 
deenbilir ki, Türkiyede en faide 
li ve en tatmin edici konferans 
lardan biriydi. 

Recep Bey salı günü lzmire 
hareket edecek, ağlebi ihtimal 
gelecek cumaya d• lzmirde 
kon fer ana verecektir. 

Recep B.in nutku 
- Muhterem arkadatlar; 

Cümhuriyet Halk Fırkasının ye
ni nizamnamesi Fırka tqkilit Ye 

mentuplanna mühim bir vazife yük 
letmi,tir. Bu vazifeyi yapmak için 
Fırkanın prentiplerini her vesileden 
ittifade ederek bütün vatandaşlara 
izah etmekle mükellefiz. 

Ben bu vazifeyi yerine ıetirmek i 
çin Cümhuriyet Halk Fırkasının 
yeni programını izah etme!< te,ebbü 
tünde bulunuyorum: Yeni nizam
namemiz, Umumi idare Heyetinin 
tespit edeceği mevzular dahilinde 
Fırka te,lrilAtımızın yer yer konfe
ranslar tertip etmelerini de emreder 
Umumi idare Heyeti diğer mühim 
İfler araıında bu iıin de tanizm.i i
çin çalı,ıyor. Beniru bugünkü kon
feransım ayni zamanda Fırka arka
da,larımın yapacakları bu vazifeler 
için de bir ba,langıç olacakhr. 

Yeni programrmız bir t•raftan 
milJi mevcudiyetimi.ıe temel olan 
yüksek inkılap mefbumlıırmı tesbit 
•tlivor; diker taraftan da Devletin 

.. gra es .. uze 
kudretini ve milJetin saadetini te- ı 
min için bugün ve yarın takip olu~ 
nacak esas yolları prensipler halin
de ihtiva eyliyor. Bütün bunları kı-
58. bir konferans mevzuu içinde arzu 
edilen genişlikle izah etmek müm
kün değildir Ba sebeple proiramı
mızın her noksanının kıslm kısım 

humlar üzerinde münakata yollarını 1 yor • CümhUriyct bayraklarının bü-ı rinin ve müstakil hüviyetinin mah
az çok açık bıraktığı halde Teıki- tün dünyada zafer kazanacağı ııün- fuz kalması için her nerden gelirse 
latı esasiye kanunu Cümhuriyet şek leri uzak saymamak. li.t.ımdır. Cüm- gelsin ve her ne mahiyette olursa 
linin Türkiye Büyük Millet Meclisi huriyet şekli yalnız milletlerin ken- olıun beynelmilecilik cenıyanlarına 
tarafından dahi değiştirilmesi baklu di içlerinde, • kendi işlerini tanzim kapılmanın milli felôketler doğura
nı tanımamış ve hatta bunun teklif noktaE:ından değil, bütün dunya cağına kaniiz, Her ferdimizin bun
ve müzakeresi imkinını ortadan kal milletlerinin anlaşmalarını kolaylq- dan dikkatle kaçınmatını lüzumlu 
dırmıştır. brmak maksadı için de en eyi ve görürüz. Proa:ramın iktisat kısmın-

Fırkamız, cümhuriyetin, milli, ha- · en istidath bir idare şeklidir. Bütün da amele ve iıçilerimiz İçin milJiyet 
kinUyet mefhumunun en eyi ve en bu sebepleı-İn tesiri altında Fırka- çilik ıartını zikre sebep olan esas 
emin surette temsil ve tatbik eder mız Türkiyenin yalnız inkitafı ve fikir de budur. Programın maarife 
devlet şekli olduğuna kanidir. taadet sebebi olaral< değil, vatanın ait kısmında milli tarih için yazılan 

ve madde madde tahlilini ve izahı
nı ayrıca neşri mukarrer olan bro
şürlere bırakıyor~. Ben ~ug.ün 
daha z.iyade programımızın ıhtıva 
ettiii yükıek prensipleri mütalea e
derek proıram hükümlerinin hakik~ 
bayattaki ihtiyaçlara ve muasir fi
kir Te cereyanlara uyan ahengini te 
barüz ettireceğim. Yeni proııranu
mızın anla,ılmamı! veyahut yanlı' 
anlaıılmı! ıibi ıörünen noktaların
da sözlerimi bir az uzatmağı iltizam 
edeceiim. 

PROCRAMIN METHAL 
KISMI: 

Fakat bundan evel Cümbiıriyet 
Halk Fırkaaı proğramıntn buıünkü 
ıekli bulması için talrip edilen yollar 
ve tekamül tafhalan üzerinde kısa 
bir duruı yapmak yerimle olur. E
sasen yeni programıu beş on satır 
yazıdan ibaret olan methal ku!imıı 
yeni prensiplerimizi Fırkanın doğu
şuna ve o sünden beri inkılit.p yo
lunda atılan adımlara haiflıyor. 

Programımızın methal kısmı şu 
cümle ile ba,lıyor: 

{Cümhiıriyet Halk Fırkaaının pro 
ğramına temel olan ana fikirler, in
l<ılabımızm başlanğıcından bugüne 
kadao· ki filiyal ve tatbikatta aşikar
dır.) 

Filhakika memleketin son on iki 
tenelik tarih!, siyası cepheden Cüm
bilriyet Halk Fırkasının tarihidir. 
Bu tarihte memleketin askeri İ•tİ
allardan ve ahdi kayıtlardan kurtu
luıu, !;On devirlerinde en zar:ırlı bir 
düşman lıaline gelea Saltanat idare
sinden kuı·tuluşu, ct::halet ve taassu
bun hakimiyetinden kurtuluşu ve 
nihay~t bütün bu enkaz üzerinde ye
ni ve kudretli bir devletin kuruluıu 
yazılıdır. Cümhüriyet Halk Fırka
sı, bu kuta tarihine rağmen Osman• 
lı lmparatorlujıu devirleri de dahil 
olduğu halde Türkiyede viicut bul
muf olan bütün siyasi fırknların en 
uzun ömürlüsü ve en mütkül ıerait 
içinde büyük idealleri tahakkuk et
tirme!< noktatmdan da en mazharl
yetlisidir,. 

Bun~nla bttaber Fırkamız harici, 
abti ve ananevi bütün mütküllerle 
mücaded etmek ve onları yenmek 
yolunda bütün dediklerini ve düıün
düklerini yapaıı• olmakla mümtaz-
dır. ' 

Cümhiıriyet,tlalk Fırkasının bü
nye.i, Anadolıı v<ı Rumeli Müdafa
yi Hukuk Cemiyetinin asalet ve kah 
ramanlıl< mayatı ile yoğrulmuıtur. 
O zamanki Mü.ıafaayi Hukul< Ce
miyetinin •tatları ile bugüııkü Halk 1 

Fırkasının prensipleri yanyana. mü
talea edilir ve geçen on iki sene için 
de tatbikat ile memzuç olarak pro
ğram ve prensiplerde yapılan teka
mül kademe kademe gözden ıeçiri
lirse buıünktl programımızın zama .. 
run ve ıeraitin icaplarına uygün 
mantıl<i bir teaelsülden doğduğu 
anlatılır. Burada zaır.an zaman Fır
kamız& tevcih edilmiş olan proğram
ıızhk isnatlarına cevap vermek iıte
nıiyorum. Böyle bir teşcbbüı konfe
rtm.sımın hacmını e!'BS mak~adı boza 
cak bir mikyasta büyütür. Yalnız 
bu mevzuda §Unu ıöylemek isterim: 

Bugün bana izah mevzuu olan 
Cümhilriyet Halk Fırka11 proğramı 
her hanııi bir eün oturulup yazıl
mış bir eser değildir. O Fırl<anın 
bütün ömrü boyunca yapılmıt ana 
iıJerin ve söylenmiı ana prensiple .. 
rin teıkil ettiği kaideler üzerine bi
na edilmi,tir. Dünyanın yeni hayat 
telillilerile memleketimizin hu
husiyetleri ııöz önünde tutularak ha 
lin ve istikbalin ihtiyaçları da der
pi! olunmuş ve vatan işleri hakl<ın. 
da vatanda!m bütün esas düşünce
lerine cevap olacak prenıipler pro
gramımıza konmutlur. 

PROGRAMIN ESASLARI: 
' Bu uınumi jzahattan sonra progra 1 

Bu münasebetle m;iii hakimiyet ittiklali ve mevcudiyet tarh olarak maddedeki şu fikir de bu noktanın 
mefhumunun ~larındıı bir hüküm dahi cümhuı·iyeti kök ve temel aay- tenvirine yarar: (Milli tarih bilgiti 
darın bulunduğu bazı devletlerde de maktadır. Ve bunun için Fırka ken Türkün milli varlık için zarar vere
mevcut olduğu hakkındaki fikirlere di imanının mahıulü ve kendi ane- cek her cereyan önünde yıkdmaz 
temas etmek faideli olur. Kanunla- ğinin meyvesi olan cümhuriyeti{her mukavemetini besleyen mukaddet 
rm intihap ile vücude getirilen mec tehlikeye karşı her vasıta ile mü- bir cevherdir.) 
!isler tarfınd:>n yapılma11, hükumetin dafa edeceğini) proııramında tasrih Fırl<a etatlarına ıöre {Millet; dil, 
yalnız bu meclislere karşı meaul bu- ebniştir. kiiltür ve meflıüre birlifi ile biribi-
lunmaaı, ve mühim devlet iılerinde DEVLETiN ESAS rine bailı vatandatların teıldl etti. 
son sözün mecliste bulunma11 basta TEŞKiLATI: ği bir siyaıi ve içtimai heyettir.) 
bir bükümdarır. mevcut olması.;.. izah edilen Cümburiyet esasların- Millet mefhumu milliyet fikrinin a· 
rağmen nazari olarak milli hikim.iye da memleket efkirı umumiyeıinin nası oldufuna göre Fırkamızın ka
ti ifade edebilir. Fal<at mücerret ha- aynı fikirde bulunduğunı .. kaniiz. Fa bul ettiği milliyetçiliği izah için bu 
kikat arayan bir ıözle Dünyaya ba- kat bizim istediğimiz cümhuriyetin, tariften geniş surette istifade edece
kddrğı zaman bu tarife uyan kaç esas simasını çizmek jçin programı- iiz: 
devlet görmek kabilidir Şekilleri ve mızın devletin esas teşkilAtı hakkın- Fırka esaslarında millet, ancak 
tatbikatı bu yolda görülen sayili daki kıammı da ilave etmek icap vatanda,lann teıkil ettiği siyati ve 
devletlerde millet vekillerinin yaptık eder. Fırka proııramına göre: (Türk içtimai heyet olma11na ve ııroğramı
ları kanunların ve verdikleri karı.r- milletinin idare şekli vahdeti ku,·a mızda vatan {Bugünkü siyaai aınır
lar>.rı sadece bir meı-asim icabı ola- esasına müstenit olan buıünkü dev- !arımız içindeki yurt) olBrak tarif 
ra.lc hül,ü::cıdar tarafından imzalan- let şeklimizdir. Bu şekilde Büyü!< edilmesine göre Fırkamızın anJ.driı 
ması ve meclislct·in itimu·-!ma bağlı Millet Meclisi, miUct namına h3ki- milliyetçiliğin siyasi mukadderatları 
olmakla beraber hülrumetlerin mil- miyet hakkını kullanır. Reiticumbur hi2den ayr ıolan kiitlelerle münase
let tarafından intihap edilmemit ve icra vekilleri heyeti onun içın- beti yoktur. Ayrı ayrı dinlere sa
bir devlet rei•i tarafından .teşkili den çıkar, hakimiyet budir, kayıtaız hip olan ve vatanımızın hudutlar 
milli lıiıkimiycl fıknnı esasında ya- şartsız milletindir. Devlet teıekkül- 1 haricinde yeryer ya miistal<il dev· 
ralayan bir arza teşkil eder. Bundan !erinin en muvafılu budur). Jetler kurmuş ve yahut batka devlet 
başka bir millet ne kadar olgunla~- Bu bapta bir konferans zemini i- !erin tabaa11 vaziyetinde bulunmuş 
mış ve yetimiş olursa ol&un hüküm- çin fazla sayılaca!< olan akademik olan Türkler hakkında sıcak bir sev. 
darlık saraylarının zararlı nüfuzunu tafsili.ttan sarfı nazar ediyorum. gi ile meıbu aliskamı:zı muhafaza e-
devlet i,lerinden büsbütün söküp çı Y alruz proğramm bu metnini biraz deriz. Ancak ıittikçe inkişaf eden 
karmak kolay bir şey değildir. Bu geniıletmek mümkündür_ Bu metin, tarihi hal<ikatlere göre miktarları 
itibarla cümhuriyetin mili hakimiye- bizim için çol< e:ıaılı bir nol<ta olan büyük yekunları dolduran bu kütle. 
ti en İyi ve en emin surette tecelli mili bjkimiyete bailılıl< fikrinin sa- lerde aramızdaki kan karabetini ve 
ettirecek yeğine Devlet şekli oldu- dıl< ve samimi bir ifadetidir. Bu şe- tarih karabetini bu günkü siyaai iş
iu h•klondaki Fırl<a premibimizin kilde her kuvveti milli kaynağa tigalimizin dıtında bir ilim mevzuu 
isabeti meydandadıY. bağlama!< a'81eti ve bunun yanında telakki ederiz. 

lzabntımıza göre kemale cnniı devletir. işlemesir.i kolaylaştıran bir 
en yetitkin bir milletin başında en amelilik vardır. 
iyi bir hükümdann mevcut olması Türkiye Cumhuriyetinde bütün 
ı.alinde bile milli hakimiyetin tam mevcudiyet milletin kendisidir. Bü
tecelJiıine imkan olmamak IUım ge tün otoriteler ondan doğar, ondan 
lir. Bu vaziyeti kendi hayatımıza kuvvet alır. Bızim bu yoldaki pren
tatbik ile biı netice çıkarmak için sibimiz kendisinde meclisten ayrı 
1908 senesine kadRr devam eden bir mevcudiyet mahiyeti ve ekıeriya 
meşruti saltanatın tarihine bak.mal< mütkül zamanlarda Millet Mecliti 
kMidiı·. ile çatışma!< salahiyetini gören bir 

Mqrutiyet devrinin birinci hü- İcra kuvvetini kabul etmemektir. 
lriimdanru meşhur 31 mart faciası- Fırkamız cumhuriyettiz bir Türki
nın faili idi. O devı·in ikinci hüküm yenin yaşamaııru mümkün ıönnedi
daı:ını zati idRreden mahrum, ma- ği kadar memlel<etimiz için vahdeti 
lmmın nüfuzunu bazı zevata kaptır- l<uvadan ayrılan cumhuriyet idar ... 
Dllf zavallı fUUrsuz bir haıta olarak sini de payidar ve muvaffak telak
tanıyoruz. Üçüncü hükümdar millet ki etmiyor. Diğer tarafta'> ileri ve 
ve memlel<et aleyhine dütınanlarla nazari bir vahdeti kuva filainin icra 
birleıen ve nihayet hiyauetiin ceza- kuvvetini muvaffakiyetten alakoya ... 
smdan ancak 0 r.unanki düşmanla- cak, hatta bazen felce *atacak 
nmızın himayesi altında ecnebi mahzurlarını karşılayan hükümlere 
memleketle .. e k .. çmak suretile kurlu ve icra kuvveti ile teşri selahiyeti a
lan bh- bedbaht idi. rasındaki iş bölümü esaslarına da 
Osmanlı imparatorluğunun Türl< ehemmiyetle sadık bulunuyoruz. 

milktine ağu· zararlar ve yükler hı- Teşkilatı Esasiye kanununda bu 
raka'3k yılolmaunı hazıı-lıyan de- hükümler vardır. 
rin ve mütenevvi sebeplerin ba§ın- MJLLlYETÇlLlK: 
da saltana! idaresi şeklini ıörmek Cümburiyet Halk Fırka11 Tür-
doğnı olduğu gibi en ağır ter;,İt kiyenin yaıaması, ilerlemesi ve ba
içinde yeni ve müıtalril Türk dev- kası için milliyet vasfında en büyük 
!etinin doğma11na sebep olan amil- kuvveti görmektedir. Fırka proııra
ler ara•mda da milli hakimiyet mef- mımız millet ve milliyet tabirlerini 
burnunun ve onun en mütekamil bazen çekip uzatan, bazen sıkıp dar
şekli olan cümhuriyet idaresinin te- !attıran; fakat her ilri halde de mem 
•İrini kabul etmek en iıabetli bir gö leket için büyük zararlar ıetiren öl
rÜ§ olur. çüıiiz mahiyetten kurtarnuıtır.Pro-

Be,eriyet artı!< hül<ümdarlıl< ida- ııram metnine göre (Türl< içtimai 
resi teklini yalnız zararlı deiil, aynı heyetinin seciyelerini ve batlı bqı
zamanda milli ıeref için ağır göre- na müttakil hüviyetini mahfuz tut
cek bir seviyeye yül<telmqtir. Her mak esastır.) Fakat bu fikirde ba
yerde eılıi hükümdarlıkların yerle- zen kaba bir ıurur halini alan ve 
rini bir biri ardından cümhuriyete Clünyanın ileri giditi muvacehesinde 
bıraktıklanna şahit oluyoruz. Ta- l<üskün bir infirada yol açan sıkı 
bii şerait içinde doğan yeni devletle hodbinllğe Fırkamız telakkilerinde 
rin hpsi cümburiyet şeklini alıyor- yek yol<tur. Proğramunu: (terakki 
far. Ba itibarla da Oımanlı lmpara- ve inki!af yolunda ve beynelmilel 
torluğunun mabadi değil, yepyeni temas ve münasebetlerde bütün 
milli bir devlet olan Türkiyenin muasır milletlere müvazi ve onlarla 
l<uvvetini arttıracak ve şerefini yük- bir ahenkte yürümeyi) hauaten kay 
seltecek tek idare ıekli cümhiıriyet- dediyor. Fırkaca Türk milleti bü
tir. yük beteriyet aileainin bir uzvudur. 

Bütün dünya cümburiyete gidi- Ancak milletimjzin huıusi ıeciyele-

Tekrar tarifimize dönelim. Prog
ram maddesinde millet, (Dil, kültür 
ve mefkure biliği ile birbirine beğ
lı .. ) diye yazılıdır. Dil birliğimn 
milliyet fikrindeki ehemmiyeti mey
dandadır. Kültür birliğini, maziye 
beraber bağlı olmak, zenıin ve mü~ 
terek bir hatırat ıniratına sahip ol· 
mak, geçmİ§ zamanların acı ve tatlı 
hayatını beraber ya13mıf, ümitlerı 
beraber betlemiı, büyü!< eserleri be. 
raber yapmt§, büyük mü~külleri be
raber yenınit olmak tavzih edebili
riz. Bundan batka, doğru manada 
millet fikrini tamamlamak için ; be
raber yaşamak yolunda müıterek ar 
zu ve muvafakatta samimi olmayi 
ve sa sahip olunan mirasın muhafa
zasına müıterek fedakarlikla bi•lik
te devam huıuıuncla arıu ve iraıle 
ittirakini ili.ve etmek icap edt<ı-. 

Bu izahatın faideıini artlırrnak ı
çin sözlerimizi nuarilikten çıkar
mak ve tariflerimizi bugünkü Türk 
milletini te~l<il eden vatanda~lar küt 
lesine tatbik etmek lbımdrı. 
Buıünkü tüı·I< milleti siyasi ve 

İçtimai camiaıı içinde keııdjlerine 
kürtlük, çerl<eolik ve hatta !azlık ve 
pomaklık ıibi fikirler telkin edilmiş 
olan vatandaılanm121 kendi:-nizden 
sayarız. Mazinin karanlık İttipdat 
devirlerinden kalma bir miras olan 
ve uzun tarihi tekallübatın mahıulü 
bulunan bu yenlıı telakkileri bulutla 
ve llllllİmlyetle düzeltmek vazifedir. 
Bu ııünl<ü ilmi hakikatler bet on bin 
bir l<aç yüz bin ve hatta meaela bir 
milyonluk kiitlelercle milttakil hır 
milliyet taaaYTur etmeie imkan bı
raımıaz. Bizim bu miUetdqlarımız 
hatunda duyduğumuz bailılığın mun 
karlz Osmanlı Hül<iımetinin ıüttü
ğü {ümmet siyaseti) ile hiç bir ala
kası yoktur. Biz bu mevzuu saf bir 
milliyet fikrile alıyoruz. 

Hiristiyan ve muıevi vatandaılar 
içinde ayni açıklıkla fikirlerimizi 
ıöylemel< IBzımdır. Fırkamız bu va
tanda,ları da biraz evel İ)lzah ettiği 
mia dil ve emel birlitlnde i~tirak kay 

(Devamı 5 inci sahifede) 

YARIN AkŞAM: saat 9,30 da 
mm esaslanna geçiyorum. 

FIRKANIN ANA VASIFLARI: 1 
Cümhilriyet Halk Fırkasının ana 1 

vatıfları ıunlardır: ı 

MAJIK SİNEMASINDA 
BVYÜK GALA MÜSAMERESILE 

AL JOLSON Cümhilriyetçilik, Milliyetçilik, 
Halkçılık, Devletçilik, Layıldık ve I 
l nkılapçılıl<... 

1 Bu vasıflar programda lusa for. 
müller halinde ifade eclilmiıtir. Maa 
mafih programın diier fatıUannda 
yazılı prensiplerin heyeti umumiye. 
tinde bu ana vatıflarm hikim mana 
aı bitsolımur. Ben her vaıif hakkın
da Fırkanın noktai nazarlarını İzah 
ederken proeramın diier tarafların
da yazılı bulunan ve esas fikrin ten 
virine yarayan diğer fikirleri de ala
ca,ğım . Bundan batka sıra11 geldik
çe fikirleri fikirlerimize uymayanla. 
nn dÜ§Üncelerini samimiyetle mü
talea ederek ve prensiplerimizin bü
tün tebarüz noktalarını biribirine 
bağlıyarak programımızı ana vaııf
larla çerçevelemnit ve bir balatta 
mütalea edilebilir bir lavha haline 

ONU ŞARKIYLA SÖYLE 

koymağa çalıpcaiım. 

İstanbul Belediyesi 
Darülbedayi temsilleri 

BUGtl'N akşam saat 21,30 da 

Mum Söndü 
Komedi 5 Tablo 

Yazan: J\1usahipzade 

CellL 

Tenzilatlı halk ge.:esi 
Altı yaşından aşağı olan çocuk

lar tiyatroya kabul edilemezler. 

Telefon Beyoğlu 560 

Mevs!min en büyük filmi 

olan ve Ll.LİAN HARVEY 

HENRİ GRAT A tarafından 
temsil edilen 

CENNET YOLU 
fi'minin Fransızca kopyesi 

muvaffakiyetlerle devam 

ediyor. Bugün ve yarın 
son güniidiir. Görmeyen-

ler istifade ets!nler. 

COMHURIYETÇILIK: 

Cümhuriyet, 1eçirdiğimiz büyük =----------- Kirahk hane 
mücadele neticesinde iıtihsal olunan Kadıköy Sultanalunette Sanayi mek-
milli kazançların ve inkılap neticele-
rinin en üstünü, en luymetlisidir. Sürreya Sinemasında 1 tehi caddesinde üçoda ma hah 
Bu itibarla Fırka, Müdafaayi Hu- Bugünden itibaren çe elektrik ve terkosu ha\"i bir 

T A B O U 

kuk te~lrilitmdan Halk Fırkatı ha-, ASK RESMİ GEÇİDİ hane ittisalinde attar Mehmet 
!ine inlulap ettiği tırada bu vasfı Maurice Ohevalier'nin 

1 
Bir güzeJ;ik harikas 

kendi isminin batına koymuıtur. . Şahe5eri Efendiye müracaat etmelidir-
Tj!rkiyede kanunlar en mühim_ mef- 1 iill• ••••••••••-= , !er. ._•P•e•klllİy•a•k•ı•n•d-=ıt,_M.,Eız::L=E=K::':ıotoı.e_.. 



mu na 
di altında tamamen türk olarak ka- leri, ve fab11 masuniyetleri ca~,mal, 
bul eder. Bu telckkilerimizde de iı- İn, meıken ma•uniyetl«i Fır amı-

b .. et ettiıı"i eoaılardır. Faka~ 
tibdat devirlerindeki r .. ya zihniye- zın urm b.. · ti 
tinden .,.er olmadığını oöylemk bil• vatandatlar bütün bu. ~'?ye :;:. 
zaittir Bundan batka bu samimi oöz kullanırken devletkoaltonte•u:::;,.et 
1 . . • . 1 x... 1 hız kalmalı ve ba• arının 
erııruzde ırnparator u •• n oon ..,...,. I . ı amaoı fırka-

lerinde meırutiyet gürültüleri ara- lerı b~dud= b'aı~.~lıat nolıtaoı 
sındaki suni ve ci.li vatandaılık ~eaa- ınız .lçın m p ır 

1 
ın halkçı• 

hüratına benzemiyen ve pren11ple- teıkil eder. rojTamılDlZdd · ·n baııncla 
. . . - . .. ek 1 kt babıeden ma eoını 
tımıze uyan hakıkı bır mana ııorın ı ~. ld ., d olunmuıturı laz d bu fikir ıu yo a ıra e 

ım r. (irade \t8 hakimiyetin .ka~~ 
Milliyet ruhu fırka proıırammın millettir. Bu irade ve hakunıye m 

he .. faılında yer almııtır. Sermayede, d 1 ti atand•l8 ve vatandaım 
talim ve terbiyede, amelelik ve i§Çİ: ev e n v ılıklı vazifelerinin hak
likte milli dü•ünceden eıaa olarak devlet• kart · 1 da kulland-' kile ifumı tanzım yo un 
bahsolunuyor. Bilhaıoa maarif eoaı· -'-- bü • ..::ı. esastır ) maaıf...,...ca 7~ ~ el 
larında biribirlerini takip eden mad- V taııdaflara devlet mueueo "" 
delerde bu fikir tekrar olunuyor. . ~ürmet etmeleri lüzumu ve dev 
Programa ııöre ( Cümhı'.ıriyetçi, Mil- nne h ·yeti hakkın-let otoritesinin e emını. __ cıa 
liyetçi ve Layık vatandaı yetiıtir- d fırka programının dıier. tanu• • 
mek tahsilin her derecesi için mec· .::.da yazdı olan iki nokta".' da bu 
ouri ihtimam noktasıdır.) Son me- .. .L-tle aynen okumayı fayda-
b bu 

munUCtu-:ı 

uı intihabatında müstakil me '" h addederim: 
ların evaafı hakknıda Fırka Riyaset · B" ük 

(Türk milletine, Türkiye uy . 
Divanının neşrettiği beyannamede Mecl' • ve Türkiye devletı 
de bu tartın mühim bir yeri vardL Milf,~~ et ::::::ı. ,... ettirmek ha11a

Bazı yeni mefkı'.ırecilerin unutıır nebirurm azife olarak telkin olunur.) 
göründükleri milliyetçilik vash mev sı v · el · · va 

a efb mi (Bütün inkdap n.etı~ .erını, .11: cu iyetimize temel olan m u arın d 
1 

tam emıuyebnı ve mı ı 
baıındadır. ~ aı a~--'--t ıdahili ve adli teı-

. mzam ve a.n;r;-
y eni rejimin doğuıunda, ilerleyı- kilit ye kanunlan ilı; ~~r~yan ve 

tinde ve muvaffak oluıunda en h • bir bidiae veya teaır on!'nd~ sar
büyük teairleri yapan milliyet ~~ ,:l;.,,yan bir bükı'.ınıet. ot~~ıteaı ku~
Halk Fırkasının madi ve mefkurevt mak ve itletmek iıtenmızın teme • 
hayatında oonuna kadar hükümran d' ) ır. 

DEVLETÇiLiK: olacaktır. 

HALKÇILIK: 
Bu vasfın F rrkamıznı isminde ye

ri olduğuna göre halkçılığa verdiii· 
ıniz ehemmiyetin büyük olduğu 
tneydandadır. iflhakika biz me~": 
ketin saadetini, vatandaşlann hın
rıin menfaati ötekini selbeden sınıf 
>İhniyetinin hakimiyeti altında ya
faınamasında görüyoruz. Millet ve 
ınilliyet mefhumlarını anlamıt vatan 
daşların kütleleşmesi ancak ~u ~ef-1 · ·il mce humların halkçılık zihnıy~tı e .. 
tr·es i ve saflaıması s~y~sı~de ... mum
k;,,, olur. Bu!l'ünün bır ~çtı~ı heye· 
t:nin yalnız kendisini hır mıll~t ~tak. 
tak h ' tın · yeni zamanın iftıra . ısse eaı nl 
hi~leleri uyandıran zararlı cere~ a
rına mukavemet için kafi gelmiyor. 
Bir vatan içı· nde menfaatler, ınu~aka 
L. • • mu•te-"«Zı vasıfların benzeyışı ve s 
ı·e!deşmesi iddiasından .gildil"."ek •ı· 
nıEla1mak yolu ile temın edilemez· 
Cümhuriyet Halk fırkası • tek .":'a
tandaıın olduğu kadar çalıım_a .•um
reler.inin hususi menfaatlerı~ de 
devletin ve memleketin u~umı m~ 
f . · • · d temın olunabiaatı cerçeveıı ıçın e .. 
lcccğine kanidir. Bütün dünyada ııo 
•üten miaallere bakanak sınıflaşmak 
fikri insafoız, ihtiraılı ve tusıuplu 
bir sınıf mücadelesini ve bu da va
tandaşların mütemadi çatıımasmı 
doğuruyor. Bu çatışma bir devletin 
Yaıamasmda ve tehlikelerden korun
'!'a•.mda en büyük ku~~ o~.mil· 
lı bırliği ve milliyet fikirl~nı ~·
'"'' yavaı tahrip ediyor. Bu delküte 
maı milli kuvvetlerin beyhude yere 
'•.rafına sebep oluyor. Bu sebeple 
hız sınıflaımayi reddediyor ve bu
nun yerine milletçe kütleleımek fi
krini müdafaa ediyoruz. 

Programımızda (kanunların Ö· 

tıünde mutlak bir müsavat kabul e· 
~~n ~e lıiç bir feı:de, hiç bir_ ail~ye, 

•ç hır 11nıfa,hiç bır cemaata ırntıyaz 
tanımayan fertleri halktan ve halk
çı olarak kabul ederiz.) hükmü var
dır. Bu tarifte sayılan ferti ail<ı ve 
cenıaat imtiyazları buııün filen kal· 
IDamııtır. Memleketin bu günkü u• 
~u".'1 bünyesi de kimsenin böyple 
d •r ... ~ddift dermeyan etmesine müsait 
egıldir. Fakat memlekette bir sınıf 

f~uru uyandıracak tahrikat hi11edi
?or. Bu tahrikat şimdilik siyaıi, iç 
ı:.,ınai ve iktisadi prtları büıbütün 
t·ı'ka memleketlerden relen serpin
' •r halinde olmakla beraber biz bu 
~ .... · ı....,:de uyanık olmak lüzumuna 

d F ırkannı snnf telakkisini reddo-
en Prensibini proııramunızdan ay

"!'n okuyurum: (Türkiye Cümbu· 
••~.eti halkını ayrı ayn ıınıflardan 
~>ekkep delil ve fakat ferdi ve 
;Çtiınai hayat için iı bölümü itibari· 
b~ ınuhtelif meaai erbalxna ayrdınıı 
.ır c":~a telakki etmek esas pren
llplerunızdendir K.. "k çift il kü .. . uçu ç er, 

çuk oanayi erbabı ve esnaf amele 
Ve • ' ' •tçı, serbest meslek erbabı sanayi 
••babı, büyük arazi ve it .;,bipleri 
l;: tüccar Türk camia11nı teıkil eden 
I ılıca çalııma zümreleridir. Bun
arın be b. . . 1 d'. . . r ınnuı ç.a ııması ıgerının 

"' tun • · r . . umı camıanın hayat ve aaade-
1 ıçın zaruridir. 

ett~~kamızın bu prenıiple iıtibdaf 
içt;ı:ı !!'~Y~ sınıf mücadelesi ".erine 
ita tnai ıntızam ve tesanüt ternın et .. 
r ek ve biribirini nakzetıniyecek su
.,:'1~e. menfo.atlerde ahenk tesiı eyle
lı e tir. Menfaatler kabiliyet ve ça-
l~a derecesile mütenasip olur.) 

Vazifesi, dahilde emniyet ve a~-
.. temın' ve ecnebi devletlerle mu

yııı kt . 
nasebetleri tanzim etme en ve ru· 
bayet vatan müdafaasını hazırlamak 
tan ibaret olan basit devlet tGe!a~kik' • 
. oktan tarihe kanımıştn. attı -

.. ç • "h. 1 
çe nevileri artan beterl l tıyaç ar. 
gittikçe çofalan ve büyüyen sınaı 
müeııeaeler, toprak iıtihsalitı.nın 
çoğalması, nevilenmesi> ""?.1u.?1"11~
mesi, nakil vaııtalarınnı buyu~eıı, 

.. tlenmesi ve ticaret teıebbusle-sura . 1 • 
· · . kıt'alan bahrimuhıt erı aşan 

rının , . 
dünyaıümul bir azamet al"?"aı ve b!I 
bassa bütün dünyanın yem ve mug· 
lak iktisat vaziyeti iktııacli faaliyet
lere girift ve biribirine bağlı bir 
mahiyet vermiştir. 

Bu yeni vaziyette bir milletin bat 
ka miletlerle iktıoadi münasebetleri
ni tanzim etmek büyük ve mübim 
bir mesele olduğu gibi vatan hu
dutları içindeki yafayıfnı tartlarnıı, 
kazanmanru yollarını kurmak ta bü
istilzam ediyor. Fertleri ve yahut 
yük bilgili ve dikkatli bir çalımayi 
ıirketleri bu muğlak ve teferruatlı 
çalışmannı yeğine unıuru olarak 
görmek, bu itlerde devlete faaliyet 
hissesi ayırmamak ve hatta icabında 
devletin tanzim ve müdahale hakkı
nı tanımamak liberal meıleğin artık 
dünyanın her tarafında hatıra11 ki
taplarda kalan prensiplerinden iba
rettlr. 

Devletçifik vasfmı yeni progra• 
mında tebarüz ettirmiı olan Cümhu
riyet Halk Fırka11 dü~!.anın Y~ 
telakkilerine tetabuk ettırı kadar bil 
haııa memleketimizin huıuıi icapla 
rına da uyan bir zihniyeti kabul et
mi oluyor. Proğraınımızın bu mef
b.!,u tarif eden ~addesinde, mem
leketin bütün istihsal "'.enbalarını 

vasıtalarını devletlqbren, ser
b:ıt ticaret ye mülkiyet ~arını 
taııırnıyan -best serına~erun ~
hımasına müoaade etmıyen. ve. bü-

t
.. iktuat faaliyetlerini benimsıyen 
un 'ki ı · 1 açını a ırı devletçilik fı r erıne yo . 
t cak b' vuzuh vardır. Maddenın ya ır 

metnini okuyorum: 
( F ıli mesai ve faaliyeti esaa 
ıın:ıa 1>eraber mümkün olduğu 

tu d -·-•n içinde milleti refa· ka ar az _...,._ . · · 

ha 
ve memleketi mamur?'ete ı~ıkt

. . 'iletin umuını ve yu -
tirmek ıçın mı . eli. · · 

k enfaatlerinin icap etbr gı ıt· 
se d m bilbaHa iktııadi ıabada -
:Vı:ti filen aJikadar etmek miihiın 
eaaılarırnızdandır •) fili alika-

Maddede bahsedilen • • 
anlamamak ıçın pro-

tabirini yanht . ·--' d ki 111 m baıka bır ..,._ın a 
gram · d oku alan· maddeyı e Y · b .. tün 

(Memleketin inkif'l!•n~a u 
. t faaliyetleri mübımdır.) 
tıcare dır ki 

Bu tariflerden pek iyi anlat 
. . t faaliyetlerini serbeıt tut-
~~ fertlerin çalıtma11 için sa

. ık bulundurmakla beraber ya 
bayı aç • I · terden .. hsi te-
ılmaaı lazım o an ıt 

P .. 
1 

• .... .. ramıyacalılarını ve 
ıebbuı erın -....- .. b k akta 
Y

ahut ıaJııi tetebbuse . .ır~ dm 1 t 
.. ettiklerınuzı ev e e 

zarar tasavvur taki d' 
ırmak yolunu p e ıyoruz. 

yapt nla beraber fertlerin ve ıirket• 
Bu~u bilecekleri iılerde onlann 
)erın Y":pa uvaffak olarak çalı§•· 
s~mer~:,..;e ,:.;ti tanzim etmeği de 
bile;=" tin vazifesi oayıyoruz. Proııra
dev e iktısat kısmında hakim olan 
mımızm b" .. b ktaı' na 

1 ·ı·k ruhu utun u no • dev etçı ı . . 
lan teıbıt edıyor. 

asa 
tutacağımızı oöylemiı oluyoruz, 

Küçük ve büyük oanayii himaye
d babıeden proııram maddeoi bu 
ı:.:.yeyi ve tetviki iptidai. madde 
milıtabıillerinin -nfaatlerme uy
gun olmak ıartına baili!or. ~-esel~ 
:ıeytin yailanmız& ~ıçte mutterı 
ararken oanayin. t8'viki namına ne
bati yai çıkardan iptidai madd~e-
. "-·"ksüz oolım•kta elbette na-n r~~ .. 

bet olmaz. lpolıli menıucat sanayıı-
• binıaye için memlekete ucuz ta

:ileıi rümrükle bam . ip~k. ~mak 
ta tabii ipek müıtabaillenru mut<;<;• 
sir eder. Bu vuiyetlerde devletçilı
iin rolü barizdir. Kara, deı:"z v.e 
bava nakliyecilitini ve nakhye ~·
felerini tanzim etmek te devletçilık 
mefhumuna riren vazifeleı·dir. 

Alelumum devletçilik aleyhinde 
söylenen fikirlerden biri de devlet 
müdahalesinin iyi kazanmanın lu
zumlu bir imili olan aerbeıt çalış
mağı tazyik ettifidir. Fakat bu mü
taleanın kar111mda da lüzumlu ye
rinde devlet müdahaleıi olmadığı 
zaman diğer harici ıartların hem ka 
zanınak istiyenleri, hem de memle
ketin bütün hayatını tazyik edeceği 
mütaleası vardır. Fırkamız iktisat 
ıiyasetinde devleti yapıcı ve idare e
dici olduğu kadar tanzim edici bir 
birlik unsuru olarak kabul ediyor. 
Bir siyasi fırkanm yapdma11 elzem 
inta ve im~ itleri~ ihm8;' ~tmesi ve 
iktısadi faalıyetlerın tanzımınde me
suliyet almaması kolay ve mesuli
yetsiz bir rüolük ıiyaaet olur. Fakat 
biz, reçmİı zaman hesaplarını taafi. 
ye yolunda çekilen sıkmtdara rağ
men günü itlerini tanzim ederken 
ayni zamanda vatan ,evketli bir 
istikbal hazırlayabilmek için dev
letçilik yükünün meıuliyetli. ağırlı
ğı altına girmekte a•alet ve ıaabet 
görüyoruz. Yeni programda Fırka
nnı, yapdan demiryollarrmızı büyü~ 
feyiz ve kuvvet vaıtıası olarak taraf 
etmesi ve demiryolu yapmak politi- ı 
hi11in tezahürüdür. 
kasında 11rar ey lemeıi bu yiikaek 

Hiç bir iktiaadi itte her zaman 
herkesi ayni derecede memnun ede
cek bir yol bulunmaz. Fakat biz bu 
fikirde yüksek derecesine iman etti
iimiz milli aklı ıelime ve nefıe iti
mat hislerimize güveniyoruz. 

* * • 
Devletçilik bahsınm Cümburiyet 

Halk Fırka11 programındaki iktıoa
di prenıiplerle irtibatı olduğunu 
kaydetmiıtik. Bu münasebetle ~tı
sat fikirlerimizden evvelce ooyle
mediklerimizi de bulaoa olarak bu 
bahae eklemek doğru olacaktrı. 

TiCARET VE SERMAYE: 
Fırkamız serbest ticaretin ve nor· 

mal çalı .. n sermayenin doıtudur. 
Ezici ve eayri meşru iıtiımarcı ser
-yenin düımanıyız. Meml~etin 
inkitafı için bütün ticaret faalıyetle
rinin ehemmiyetini kaydeden pro· 
gramnnız ıu fBrlı ili.Ye ediyor: 

(Normal çalıpn ve tekniğe isti
nat eden sermaye sahipleri teıvik 
ve himayeye layıktırlar.) 

Normal çalışmak ve tekniğe isti
nat etmek tedbirlerini izaha değerli 
buluyorum: Muharebeler devrini ta
kip eden senelerde birçok müteıeb
bisler az za:nanda milyoner olmak 
ihtira11 ile hareket etınitlerdir. Bu 
gayri tabii teıebbüılerin birçoğu 
yıkıhnıt ve müteıebbiıler oahneden 
çekilmit olmakla beraber normal ti
caretin meşru ve muayyen kirı ile 
iktifa etmek dürüıtlüğü ve tabiiliği 
henüz tamamen avdet etınit değil
dir. Hakiyki teminat karıılıit olmak 
ıızın kredi bulmak imkinlarını büı
bütün ortadan baldırmak bu yara
nın tedaviıi için eaaılı tedbirlerden 
biri olacaktır. 

Ayni devrin ticaret teıebbüaleri
nin birçoğunda ticaret tekniğinin 
basit kaidelerine bile riayet edihne
d.Wini görüyoruz. Kir hesabı için 
yalnız alım ve satım fiyatlan araoın 
claki farka bakan amorti, faiz, vergi. 
ücretler, kira, nakliye ıigorta gibi 
maliyet fiyatına teıirli birçok i.mil
leri hiç düıünmiyen tacirler az de
iiJdir. Ziraat, sanayi ve hatta infaat 
sahiplerinde de bu yanlıı giditin 1 
tahribine kurban olanlar her yerde 
göl'ülüyor. Dertlerini .. izliyen bet
babt hutalar ribi için herkeai ve 
kendilerini aldatan ve nihayet çö
ken bir nevi gizli ticaret musaplan 
da vardır. 

Bütün bunlar yıkdırken kendileri 
le beraber diğerlerini de sürükliyor
lar. Ve nihayet piyasalarnnıza elem
li bir emniyetsizlik bakim oluyor. 
Fırkamız bu zihniyetl .. le mücade
leyi lüzumlu görmektedir. 

AMELE VE iŞÇiLER: 
Ticaret ve sermayenin bu serbest 

faaliyetinden bahsettikten ıonra iı 
zümreleri arasında ahenk esasını gü 
den fırkamızın amele ve iıçiler için 
dütündülderini de söylemek lizım
dır. Milliyet fikrine aadık Türk a
mele ve itÇilerin hayat ve haklarını 
ve menfatlannı cöz önünde tutaca .. 

d ırkamız kendi hüviyetini tarif e
..,•n halkçılık vashnda demokratik 
g anasını da görmektedir. Fırka pro 
ı;aınının i.mme haklarını kaydeden 
•ınında fU şatırlar vardır: 

lca (Vatandatlara Teşkilatı Eaasiye 
lı .. n~nunun verdiği ferdi ve içtimai 
tttı~t''?''l. müsavat, masuniyet 'Ve 

zar Meseli, serbest bir ~caret ıı_aba~ı 

1 
k bıralnlmıt olan sıııorta ıılen 

0 arakredi meselelerile ihtiyacın talep 
ve · ı · t•• 1 d "imi ti ... ehemmıyet e ıt ıga e eceg 
e! ~ı I' ruz, Ve yine meıeli harici ğız. Bunlann çalıttıklan sermaye 
~ ooY ~yo·--~öminden bahsederken ı müeaseseleri tarafından sihhatlerinin 
tıcaretın ..,.......... k bak t da ·ı · bıf 
milli mafııu]at ve mamulabmızın • o~~aıkı, ım ve 'rile. v.ı tiren -

,• la teshil ve ıöhretlerini n1u zıaaınna anununa seçı mıı . A-

kıyct haklarını mahfuz bulundur i""k fırknmızça ehemmiyetli esa•· 
ardandır.) 

...,.Vicdan, düşünmek, söylemek, !az 
re le, •eyahat, akit , çalıtmak, tıc:a-
t. t Yapmak mülkiyet taaarruf, •ç-
ın, , , . 

•, ceniyet ıirket bak ve hürnyet 

revaç rını ak 1 d kad · · · f tedbirleri ile yakından alika mele mınt a arın a ın ııçilenn 
bda azal ,.;;ırnızı ifade ediyorub. Bu çalııtıklan esnada çocuklarına baka. 

ar o•- · cak .. 1 t ima nunla harici ticaretimizi tahrıp eden mueııeıe CI' yap ırı sına ve 

b
. h tal k halindeki tağıit itlerile bunlann arttırılmasına çah .. caktır. 
ır as 1 s· · ı da ah nk .. del edeceg· imizi ve çalıımala- ay ı e sermaye arasın e te-

mııca e . . b. . kan ·ı iht. ı.o 

d 
erbeıt olan ihracat tacirleri- sısı ve ır tf unu ı e . ıyaca 11&-

rm a s f' b.'k" 1 · f k ü ·ı.. Harımızı kıymet1endire· ı u um erın vazı u amızın m .. , 
ne mı ı ma h' • 1 . d d cek temizlemeğe ve tasnife mecbur ıra ıt erı aracın a rr 

KOOPERA TIFÇILIK VE 
ÇiFTÇiLER: 

Fırka programının dikkate değerli 
bir tarafı da kooperatifçiliiin ye
ni prensiplerimiz arasında mühim 
bir yer almıt olma11dır. Proııramda 
kredi ve istihsal kooperatiflerinden 
bahis vardır. istihlak kooperatifleri 
şimdilik prenıipler ara11na alınma· 
ımı ve bunun revacı husuıi teıebbüı 
!ere terkedilmiıtir. "ooperatifçilikte 
takip edilen bu sıra dünyanın nor
mal kooperatif telakkilerine de uy
gundur. Zirai kredi kooperatiflerin 
den müstahsil küçük çiftçiler lehine 
büyük neticeler umuyoruz. Bunla· 
rın çoğalma11 çiftçiyi kendi kredi ih· 
tiyacını kendi taıarrufları semere
sinden ucuz faizle ve kolaylikla le· 
min etmek faidesine kavutturacak
tır. Bundan hatka zirai kredi koo
peratifleri sayesinde milli bh· serma
ye toplannuı, toprak mahsullerinin 
maliyet fiatmı yüksek bir dereceye 
çıkaran gayri meıru faizçilik ile 
mücadele edilmiş olacaktır. latibaal 
kooperatifleri bir tarnftan müstabıil 
lerin yalnız istihaıl için ihtiyacı 0

8 

lan vasıtaları tüccar vasıtasiyle ol
makıızm tedarik edecek ve di&er ta 
raftan zirai mahıulleri ekseriva u
zun bir zincir halinde kademelenen 
mutava11ıtların delileti olmadan sa
tacaktır. Bu suretle müstabsil mah
sulünün istilılik piyaoasında Yeya 
ihraç iıkelesind~ki fiatından azami -
istifade edecektir. 

Bu iki cins kooperatifin tekilmulu 
ve nihayet birLkler halinde teıriki 
mesaisi Türkiye nüfuıunun üçte i
kisini te~kil eden toprak müıtahıil· 
lerine mahıu11er.ini ucuza mal etmek 
ve fazla klrla satmak gibi mühim 
faideler temin eyliyecektir. 

Kooperatifçilik fik-.·.inin revacını 

serbest ticaret fikri.le tearuz halin
de görenler vardır. lstİh!\al ve satış 
kooperatiflerinin çoğalması ve umu· 
mileşmesi gerçi tüccarların müıtah .. 
si.ilerin menfaati aleyhine fazla ka
zanç yapmalan yolunu kap~r. f•kat 
unutmamak icap eder ki, bütün 
dünyada kooperatiflerin bir asra yak 
la~an uzun bir örnrü olmasına rağ
men a'11 büyük ticoret inkişafı da 
bu son a-.;!r İçinde vuk:.ı bulmuıtur · 
Şu halde kooperatifçilik ticareti büı 
biitün ortadan kald,nnak değil bel
ki onu meşru bir kar ile iktifaya oev 
ketmek ve memleko:te yetiıtirilen 
mühim maddelerin getireceği faide
yi yetiştiren ile memleket haricinde 
satan arasında makul bir nispette 
taksim etmek gayesine hizmet e
d~r. ı.~~sa~ ve ıatıt koope_ratifl~ri· 
nın buyuk ıhracat itlerini bızzat ıda 
re edecek kemale gelmeleri için u
zun zamanlara ihtiyftç vardır. Bu 
takdirde de bugünkü ihracat ticare
tine konan sermayeler yine koopera 
tif dııında kalacak müıtahsillerin 
mallan üzerinde çal11ır. Bu serma· 
yelerin diğer ticaret •ahalannda it
lemesi ve yahut satıı kooperatifle· 
rinin muhtaç olduiu krediyi temin 
yolunda metru bir faiz ve kir ile 
çalı1ma11 kabildir. 

Bundan baıka memleketin pek 
çok iılerinde kendine çalıtma saha
sı bulacak olan sermayenin en niha
bayet kendiıine zirai ve ıinai iıtih
aal sabalannda karh itler bulacağı 
da tabiidir. 

Fırkanın takip ettiği devletçilik 
mefhumunun yanında kooperatifler
den de babsedilmeıi bazı ıuitefeh
bümlere yol açmıştrı. Bu fikirleri 
tashih için Fırkamızın taıavvur et
tiği kooperatifçiliği tarif ettiğimiz 
çerçeve içinde mütalea etmek kafii
dir. Her iktiaadi faaliyeti yalnız dev 
!etin i§tigali ıahımna alan ve koope
ratif zihniyetinde kollektivizme gi
den yollarla Fırkamızın hiç bir ala
kası yoktur. Zaten milliyetçi mil 
kiyetçi ve aileci bir teıekkül 'otan 
F trkanuzın uınıımi evıafı bu telak
kiye müsait olmamak lizınırefu.. 

KREDi: 
Kredi nıeael•i Fırka Proiramanız 

da genİ§ bir zemin itıı:al ediyor. Mil
li krediyi temin edecek ıermayenin 
milli çalııma ile kazanılmıı ve birik
tirilmiı olması programda mühim 
bir euıtır. Milli Tasarruf C-1ye
tinin burada takdir ile kaycle !iyik 
gördüğüm telkinleri ve milli banka
larııruzın teıvik ve te9ebbüıleri ne
ticesinde son bir iki •ene zarfında 
halkın biriktirdiği paralar mühim 
bir yekı'.ına balii olmuıtur. 

Küçük sanayi erbabına da teımiil 
kabil olan zirai kredi kooperatifi ti
pinin milli taoarrufa hizmet nokta
sından da ebemıniyeti çoktur. Alelu
mum kredi itlerinin ucuzluk ve ko
laylikla temini programda yer tutu
yor. 

Ziraat Banka11 zirai kredi k
ratiflerinin ana banka11 olmakla be
raber bir taraftan da büyük çiftçile
re ipotek ıuukabili kredi açmakta de 
vam edecektir. Bankarun idare tek
lini kuvvetlendinnek ve •ertnayeıini 
arttırmak Fırkanın esaslı çalııma 
mevzuudur. Küçük sanat erbabı ve 
esnaf lırediıi için çalıııyor ve çahıı
lacaktır. Balıkçılık ve •W..ercilik i
çin kredi ihtiyacı vardır. Fırka Sa
nayi ve Maadin Bankaıınm birçok 
icapların teıiri altında bazı mile.-
selerin iıtirak hislerine veya iıletil
melerine bağlı bulunan nrmayesini 
ıermayeler hakkındaki umumi pren
sipimize uyacak tarzda hareketli bir 
hale ııetirmeji derpiı etıniıtir.Ban. 
ka ıimdiden bu yolda çalıtıyor. Menı 
lekette ticaret için kıu vadeli bol 

kredi vardır. Emlilı kredisi hakkın- dmlmaıı, hurafeden uzak muasır 
daki noktai nazarımız alelumum mektep tahıilinin yeni nesle tatbiki 
k_r~di~ u~~zla.tmak Y':'lu~daki pr<n- m~mlek~ti~ hakiki kurtulutıııı~ te-
ııpın zıkri ile ilade edilmış olur. mın etmı,tır. Bu Jayede Türkiyenin 

VATANIN iSTiSMAR!: medeni ıiması birçak Avrupa devlet 
Vatam vatan için istismar etmek !erinin üstünde mün1taz bir asaletle 

Cümhuriyet Halk Fnkasınnı büyük parlamaktadır. Frrka bu Yasfmı en 
gayesidir. Bunun için ormanları, haklı bir kıskanı;1ık1a muhafaza e
madenleri iıletmek çok ve eyi bay- der. 
van yetiştirmek memlekete milyon INKILAPÇILIK: 
lar kazandıracak olan deniz mahıul
lerinden, balıkçılık ve ıünvercilikten 
iıtifade etmek batlıca fırka prensip
leridir. Fırka programı bu faaliyet. 
leri hem en mühim prenıiplerimiz
den biri.ıi olan tediye muvazeneıini 
düzeltecek ve hatta elhimize çevire
cek bir kıymette rörüyor, hem de 
daha geniı olmak ihtiyacında bulu
nan senelik varidat bütçemize bu 
yoldan kuvvetli yardımlar umuyor. 

LAYiKLiK: 
Din telakkilerinin memleket itle

rinin tanziminde tesiri haiz olmaıı 
yüzünden birçok devletler gibi Tür
riye de uzun asırlar pek çok zarar
lar görmüıtür. Bu ıebeple vatanımı 
zın maziden kalma büyük dertleri 
tedavi olunurken ilk alınan inkılap 
tedbirleri arasında din ile dünya 
itlerini biribirinden ayırmağa Fır
kamız büyük ehemmiyet vermiıtir. 
Bugün Türkiyede din telikkiıi lıer 
tek vatandaıın kendine ait vicdani 
ve pbıi bir meaele halindedir. 

Liyiklık asla dinsiz ohnak veya
hut dinıiz olmağ ıiıtemek demek de 
ğildir. Türkiyede herkesin iste.iği 1 
gibi ibadetini yapma11 Teıkilatı E~ 
sasiye kanununun teyit ku ıveti al
tı~dadır. Kendi zati inan.tına gCre 
dındar olaın bh· vatandaş bu vicdani 
kanaatin e sadık>tb b>ğl ı kalınalda 
herab~r "'&mimi urette layik olabi
lir. 

Fırkur.rzın l..ıyıkhk va~fı prJ·-ram 
da şöyle tarif edil ni ,ti•: " 

(Fırka, devlet idaresinde bütün 
kanunların, nizamların ve upullerin 
ilim ve fenlerin muasır medeniyete 
temin ettiği esas ve şekillero ve dü~ 
nya ihtiyaçlarına göre yapılma11nı 
ve tatbik edilmesini prenıip kabul e 
der. 

On telakkisi vicdani oldujundan 
Fırka, din fikirlerini devlet ve dü
nya i,lerinden ve siyaıetten ayrı tut 
mağı milletimizin muaıır terakkide 
batlıca muvaffakiyct anı ili görür). 

Dini mcnkulatı hayata hakim kı
lan medreselerin ve şeriat kaideleri
le dünya meseleleri hakknıda hü
kümler veren ıeri mahkemelerin kal 

Türk Sanayii 
Tehlikede! 
Ne yapmalı? 

(Başı birinci sahifede) 
Her iktısat memleketinde ol
duğu gibi, bizde de ııümrük
lerle ve sair surette İnriliz sa
nayi mamulitının Türkiye'ye 
teveccüh edecek akınının tid
deti hafifletilmezıe, nahif 
Türk sanayii mukavemet ede-

mez. 
Ve sonra, dünya sanayi is

tihsalitı yavat yavat can!anı
yor. Beynelmilel iıtihsal müt'
ireleri bu hakikati ııösteriyor. 
İngiltere'den ve Amerika'dan 
batlıyan dikkate liyık bir sana 
yi hareketi var. Durgunluktan 
harekete geçen dünya sanayii, 
Türk sanayii için, karlı değil 
zararlıdır. Türk sanayii, dün
ya sanayiinin durgunluğu esna 
aında inkişaf etti, o durgun
luğun devamile tiddetle alaka
dardır. 

Nihayet ham ve manıQI mad 
de fiatlerindeki fark kapanı
yor. Mamul madde istihsali 
artıyor ve fiatı dütmek tema
yülünde bulunuyor. Diğer ta
raftan ham madde istihsali tan 
zim ediliyor ve fiati yükselt
mek için sistemli ziraat uıu
lüne doğru gidiliyor. Bu cere
yan müspet neticeler verirıe, 
Türk sanayiini tahrik eden e
hemmiyetli kuvvetlerden so
nuncusu da zail olacaktır. 

Türk sanayii tehlikededir. 

Vatanın bugünkü tam kurtuluşu· 
nu ve milletin şerefli bir içtimai he
yet olarak İstikbale gidişini inkılip 
semereleri ne med nuz, 1 ıtiLl ordu
larının memleketten kovulmaıına 
hatta muabedelerle kazanılan İstik
lalin mahfuz kalmaaına rağmen in
kılabı tabakuk etfüilmemi, bir Tür
kiyenin yaıaması ve kurtulmau 
mümkün olamazdı. inkılabın en bü
yük ve en kıymetli eseri cümhu
riyettir. Fakat bu büyük escı·in ya
nında yenj medeni kanunun ve adli 
kanunların yapdmaıı ıerı mahkeme 
lerin, medreaelerin k~ldırılmaıı, tek 
mahkeme ve tek mektep uıullerinin 
korunası, dervişliğin menedilmeıi 
tekke ve türbelerin kapablmaıı, taP 
ka giyilmesi ve nihayet yeni Türk 
~""f~erinin kabul ~lunmaıı, hix biri 
otekinden ehemmıyetıiz olmıyan ve 
her biri diğerini tamamlayan bir sı
ra inkılip semereleridir. (Fırkamız 
milletimizin birçok fedakarlıklarla 

yaptıiı bütün bu inkıli.plardan do
ğan ve inkif&f eden prensiplere sa
dık lıalmağı ve onları müdafaa etm• 
ği esas tutar.) 

SON SOZ 
Bugünkü konferan•ımda progra

mızm esaslannı ve Fırkanın ana 
vaııflarnıı ve bunlarla beraber ikti
sat preoıiplerimizin hülisını anlat· 
mağa çahıtım. Bu eıaılan söylerken 
programın diier kıaunlan hakkmda 
da münasebet düştükçe kıııa izahat 
verdim. Bu k11nnlar okumakla da an 
laıılacak mahiyettedir. Bu makaadı 
temin için bugün konferanırmı din
lemek zahmetini ihtiyar eden muh
terem zevata Fırka programları da .. 
iıtılmııtır. 

Son söz olarak programımızın e
sas kısımlan hakkındaki konferansın 
faideıini şümüllendirmck için fikir
leri bizim fikirlerimize uymıyanlar. 
da dahil olduğu halde bu aalonda 
hazır bulunanları haıbihale davet 
ediyorum ve sözlerimi bitiriyorwn. 
Kısa bir fasıladan ıonra bu yolda 
dermeyan olunacak fikirleri dinle
meğe ve cevaplarını arzetmeğe &mi.
de bulunacağım. 

Yılbaşı 

Piyangosu 
(Başı 1 inci sahifede) 

piyangoau biletleri bugünden i 
tibaren sabıa çıkarılmı9tır. 

Y dbatı gcceai, herkesin tali
ini tecrübe ettiği bir gece ol
mak itibarile, piyango müdür
lüğü de bu ııecenin huıuıiyeıti 
ni nazarı dikkate almış ve pi
y.angoyu ona göre tertip etmiş 
tır. 

Bilet satıtına yılbatı aktamı 
saat yediye kadar devam edile 
cek ve saat sekizde keti.de Bey 
oğlunda değil, Darülfünun koo 
ferana salonunda yapılacaktır. 
Kazanan numaralr derhal taa. 
nif edilerek matbaaya verilecek 
ve listeler dağıtılacağı ııibi ka
zananlar da ikramiyelerini gece 
yarısından evvel gerek avanı o 
larak, kıımen gerek tamamen 
teıviye edilecektir. 

l~amiyeleri teyzi etmek ~in 
de Pıyango Müdürlüğünün lı· 
tanbul ve Beyoğlundaki tubele 
ri sabaha kadar açık bv.lunduru 
lacaktır. Malumudr ki evvelce 
yazdığımız gibi, bu piyanııoda 
bir milyon, dört yüz bin, iki 
yüz bin, yüz elli bin, yüz bin li
ra gibi büyük mükafatlar var
dır. 

Plinda mevcut olan dört a
det 100,000 liralık mükafat fU 
auretle tevzi edilecektir. 

Bir milyon, dört yüz bin, iki 
yüz bin, yüz elli bin, lira kaza
nan dört ikramiye hangi numa 
ralara iıabet edene o numarala 

Ordu sıhhiye ihtiyacı için l 

adet Elektrokaridiyoğraf ci

hazı pazarlık suretile 18/10 
931 tarih pazar günü saat 16 
da komisyonumuzda icra kı

lınacaktır. Taliplerin şartna

mesini almak ve pazarlığa iş

tirak etmek üzre komisyonu

muza mtiracaatı. °(417). 
(3089). 

K.O. ıkıtaatının ihtiyacı içın 

2000 ampul aleni münakasaya 

konmuştur. İhalesi 1/ 11/ 931 pa 

zar gunu saat 14 te Fındıklı

da III.K.0.SA.AL.KOM, nun

da yapılacaktır. Taliplerin şart 

ınameyi almak ve münakasaya 

iştirak etmek üzere yevmi iha

leden evvel tcminatlarile KOM 

na müracaatları. ( 421) (3093). 

"' "' "' 
Çatalca Müstahkem Mevkii 

için kapalı zarfla un alınacak
.trr. İhalesi 22-10-931 perşembe 
günü saat 15 te yapılacaktır. 

Taliplerin şartnamesini almak 

ve münakasaya ginne'k üzere 

teminat ve toklifnamelerile iha 

le ·saatinden evvel Fıllikı:iklı'da 

K.0.SA.AL.KOM. nuna müra

caatları. (362) (2799) 

• * • 
1. F. Kıtaat hayvanatı ıçın 

aııpa kapalı zarfla münakasaya 

kornnuştur. İhalesi 1-11-931 pa 
zar günü saat 15 te Fındıklıda 

III. K.O.SA.AL.KOM. unnda 

yapılacaktır. Taliplerin şartna

meyi almak ve münakasaya iş

tirak etmek üzere yevmi ihale 

den evvel teklif ve teminat 

meıktuplarile komisyonumuza 

müracaatları. (424) (3096) 

ADEMi iKTiDAR VE 
BEL GEVŞEKLICINE 

karşı en müessir deva S E R -
V O 1 N haplarıdır. Depotıu İstan
bulda Sirkecide Ali Riza merkez 
eczanesi.dir. Ta§raya l S O 
kuruş pooıta ile gönderilir. İzmirde 
Irgat puarındaki, Trabzonda Yeni 
Ferah eczanelerinde bulunur. 

Devrodüecek .ihi4ıra beratı 
BlankeU.er ve emaalinin keeilmesi 

ve tazyik edilmesi,. hakkındaki icat 
için Sanayi Müdiriyeti .,mumiyesin 
dc11 i•tiheal cdilmi§ o.lan 6 teşrini

sani 1929 tarih ve 975 numara ve 
kutulanu imlası bandrollanmasmı 

ve emsali buwslarında müstamel ma 
kinclerin donanimlerine dair., hak
kındaki icat için Sinai Müdiciycti 
aliyellİnden istihtıal edilmit olan 28 

tetrini-U 1928 tarih ve 704 nwnara 
lı ihtira beratı bu kete ferağ ve ya 
but icara verileceğinden mezkı'.ır ih 
tirayi satın almak veyahut isticar 
etme laı.rzu•ıında bı>lunan zevatın İs 
ıtanbul, Bahçeka.pı T•t Hen No 43 -
48 de mukim vekili H. WK. !STOK 
Efendiye müracaatları. 

Kartal Malmüdiirlıiiğünden : 

Kartalda Üsküdar caddesin 

de, 100, 135, 450 lira kıymeti 

mub.ammincli üç kıt'a arsa 

temlik.en satrlmak üzore 8-I0-
931 tarihinden itibaren yirmi 

gün müddetle müzayedeye çı

kar.ılarak ihaleııi 28-10-931 çaı 

şamlba günü saat 15 te icra 1'ı~ 

lmooaktır. Bodeli peşindir. 

(3197) 

Türk sanayii son bir yardmııcı 
ile, zayif bir teıviki sanayi ka 
nunile bat hata kalacaktır. 
Türk sanayiini saran tehlike 
el ile dokunulur gibidir. Bu 
tehlikenin inkitaf temayiilil a
zalan değil, artan istikamet -
tedir. Tehlikeleri evvelden ıılSr 
mek modern ekonominin ti
arıdır. Türk ekonomisi bir mo 
dem ekonomi olmak iıter. ' 
Tiirk ekonomisi, yaklatan ve 
biiyüyen tehlikeyi ııörmeli ted 

rın elli a9ağ111 ve elit yukarısı 1-----------

birlerini almalıdıl\ ' 
Türk ııümrükleri:nde bir re 

viıion, Türk ıanayiinin mali
yet fiatinde bir reviıion, ihti
yaçlarda ve mahreçlerde bir re 
viıion, Türk parasının beynel 
millet kiymetlnde bir reviıion, 
sanariimlzin demir gibi müda-

olan her numaraya biner lira 
1/10 bilet hesabile yüzer v~ 
1/2 Oitibarile elliter lira miilcl 
fat verilecektir. 

Y ılbatı piyangosu pllrunda 
mevcut beıbin amorti §U suret 
le tevzi edilecektir: 

Bir milyon lira kazanan bü
yük ikramiye hangi numaraya 
isabet etmişse o numaranın en 
ıon rakamı ile nihayetlenen bü 
tün numaralar yüzer lira yani 
1/10 luk biletler onar lira, 1/20 
lik biletler beter lira amnrti ala 
caklardır. ------··------
fauı için ııiritilecek •aslı isli
hatm bat mihverlerl olmalıdır. 

Mlldcrriı 
Niumettin A.Ll 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahiliye hastalıkları 

mütehassısı 

Cumadan maada hergün öğ

leden sonra saat (2,30 dan Se) 

kadar İstanbulda Divanyolun. 

da 118 numaralı hususi daire

sinde dahili hastalıkları m:ı:ı

yene ve tedavi eder. Telefoı : 

İstanbul 8923. 

Sıra numarasını beklememek 

isteyenler, kabineye müracaat 

la veya telefonla randevu aı 

malıdrrlaı. 

• 
1 

1 
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Hacı Bekir 
ZADE 

ALI MUHİDDiN 
Tlca retha neleriı Mevsim münasebetile 

Kaymaklı Lokum 
Kestane Şekeri 

YAPIYOR 
PANGALTI 
ŞUBESiNDE 

Fondan Çikolata 
Taze Pasta, Kek, Briyoş 

HALEP YAGİLE 
BAKLAVA, TULUMBA TATLISI 

HAYVAN SERGİSİ'1 
Dolmabahçede Eıki Hasahırlarda 26 Teşrinievvel 1 i 

Pazarteıi ıaat 14 te 1 

AÇILACAKTIR. l 
Secgiye at, kllM"aDc, tay, eşek, ıkatır, yavrulu kısrak, inek, 1 

boğa, dişi man~. manda boğası, koç, koyun kabul olunur. 1 

Kaydü kabul: 17 Te§tinievvel Cumartesinden 21 Teşrinievvel 

Çarp.mba akıamına kadardır. 

Binek kamyonet 
mübayaası 

Yüksek mektepler mübayaat 
komisyonundan: 

Orman Ameliyat Mektebi için mübayaası takarrür eden bir 
adet binek kamyonetinin 28-10-931 çarşamba günü saat 15 te 
ihalesi icra edilmeık üzere kapalı zarf usulile münakasaya ko
nulmuştur. Şartnamesini görmek istyenler her gün ve müna
kasaya iştirak için de yevmi ihalede Fındtldı'da Yüksek Mek
tepler muhasebeciliği binasında komisyonumuza müracaat
ları. (2901) 

ikinci daire su işleri müdürlüğünden 
İzmir Vilayetinde ıkain Tiryanda deresi tebdili meora ame

liyatı kapalı zarf usulile ve (20) gün müddetle münakasaya 
vazolunınuştur. 

• 
1 - Ameliyat (3150) metre tulünde kanal küşadından iba-

ret olup yapılacak hafriyat (39000) metre mikabi kadardır. Ve 
bunun takriben (500) metre mikabi kaya hafridir. 

2 - Münakasa Teşrinievvelin 22 inci perşembe gunu saat 
on altıda İzmir Su İşleri dairesinde iora edileceğinden kapalı 
zarfların saati mezkfire kadar mak'ıbuz mukabilinde mezkur 
Müdiriyete tevdi edilmeleri ve yahut taahhütlü olarak posta 
ile göndermeleri Iazmıdır. 

3 - Talipler 661 numaralı kanunun tarifatı veçhile ve şart
nameye merbut nürnunesine tevfikıan tanzim edecekleri teklif
namelerini yukarıda yazılı saate kadıı.r tevdi etmelidirler. 

4 - Teklif mektupları berveçhi ati vesaiki ihtiva edecektir. 

A - İmalat Nafia müteahhidi olabileceğine dair (Su İşleri 
Müdüriyetince kabule şayan) ehliyet vesikalarını ve 
ya Not erden müsaddalı: slıl'etl erini. 

B - Ticaret odasının itibarı mali mektubu. 

C - Teklif bir Şirket mümessili tarafından yapılıyorsa 

Şirketin vekaletnamesi aslı veya Noterden müsaddak 

kopyası. 

D -- (2500) lir-alık muvakıkat teminat akçesine ait Mal

sandıgı makbuzu veya hükfünetçe mutel:.er Milli bir 

bankanın niimunesine muvaHc kefaletname 

bu. 

mektu 

S - Taliplerin şartname, proje, mukavelename, ve tekl;~ 
mektubu suretlerini görmeılc ve tetkik etmeleri lazımdır. Bu
nun için Ankarada Sular Umum müdürlüğüne ve lzmirde Su 
İşleri müdiriyetine müracaatları. 

6 - Mahalli ameliyatta tetıkikat yapmak ve izahat almak 
istiyen taliplerin Teşrinievvelin 17 inci cumartesi günü saat 
9.30 da Kuşçuburun istasyonunda hazır bulunmaları ilan olu-
nur. (2932). 

Tahlisiye Umum Mü
dürlüğünden: 
Kumaşı dairede mahfuz ve memhur nürnunesine tevfikan 

irae edilecek fabrikadan alınmak üzere İdare müstahdemini 
için 230 ila 260 takım kışlrk elbise ile aym miıkdarda kasket ima 
li aleni surette münakasaya konmuştur. 5 teşrinisani 931 tari
hine m~'.f perşembe günü saat 14 te ihalesi icra ıkılınacağın 
dan talıplerın bu baptaki şartnameyi görmek üzere Galatatada 
Rıhtım caddesindeki İdarei Meııkeziyeye miiracaatlan. (3272) 

Sizi rahatsız eden 
bu karın şişkinliğini 
izale edinl~. 

Mıtlf L 1 N I A _ ...... glrlilU. 
, YocodlnUHI _,.... .ııı hl_ .... ,...., 

Jttiı_ alJdiOlnlı Utlt11 i....,_ wlcu41hlı lu•u• 
lllf çok 11nlloıtlre .... loolktlr. Fulı elorık ı,; 
.. ethllkl - .... 41ı.ı •• .. - oıu•J• 
H,HİOH H-1 M ,.,.. .. ~- eri e'"" 
rolr •tını f•I• .-blll ı..te -tir. ' 

'"""· .....,_,. ı•ll• - ediniz. Y•r• 
.......... kıırtwuu " ................. ....,.,. .... .,.......,._.;.. ( 

fieb : 17. tin - Sı,etı 20. Hrı 
Safi ı,.ıı 34 lira - liralı •O. Ul'I 

Yalnız, Beyoııu'nda Tünel 
"Oeydanında ve lstiklll cad-

•j.p;;;t~ 
naQazaıarında ~ttliJ' 

"'".-aıs ı ıae. Do•ld. Raa••111••• 

Tayyare 

1932 
YILBAŞI Piyangosu 

Adet Lira 
1 lkramıx.e 1,000,000 
l 

" 
400,000 

1 200,000 
1 

" 
150,000 

1 
" 

100,000 
1 

" 
40,000 

l 
" 

30,000 
]I 

" 
20,000 

1 • 15,000 
100 Mükafat ~1,000) 100,000 
100 

" t " ) 100,000 
100 

" " ) 100,000 
100 

" " ) 100,000 
5 lkramiye 110,000) 50,000 
5 

" 
(8,000) 40,000 

6 " 
(5,000) 30,000 

15 
" 

(3,000) 45,000 
60 (2,000) 120,000 

200 
" 

(1,000) 200,000 
'Amorti ( 100) 500,000 

Adet 

Binek· kamyonetin 
mübayaası 

Yüksek mektepler miınayaat 
komisyonundan: 

Yüksek Orman Mektebi için mubayaası takarrür eden bir 
adet binek Kamyonetinin 28-10-931 çarşamba günü saat 14 te 
ihalesi iora edilmek üzere kapalı zarf usulile münakasaya ko 
nulmuştur. Şartnamesini görmek istiyenler her gün ve müna
kasaya iştirak için de yevmi ihalede Fındk!ıda Yük&ek Mek
tepler Muhasebeciliği binasında komisyonumuza müracaat-

1 

lan. (2900) 

Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum 
müdürlüğünden: 
İtlafdar dııbasının 12 teşrinievvel 931 tarihinde yapılan aleni I 

mün:ı.kasa neticesinde verilen fiat itidalde görülmediğinden mü 

nakasai aleniye bir hafta müddetle 19 teşrinievvel 931 tarihine 

müsadif pazartesi günü saat 15 olmak üzere talik ve tesbit edil 
miş olduğundan yevmi mezkurda Galatada İstanbul Limanı Sa 
hil Sıhhiye merkezinde müteşek>kil mübayaa komisyonuna mü 
racaatları ilan olunur. (3193) 1 

Iktısat Vekaleti balıkçılık 
müfettişliğinden: 

Dairemizin, elektrikle müteharrik firigoııafi 'kmotör ve te
sisatım tahrik ve idare için yetmiş lira üoretli bir makiniste ih
tiyaç vardır. Evvelce fırigorofik veya soğuk hava tesisatında 
çalışmış olanlar tercih olunur. Taliplerin Rumeli · '.Hisarında 
Baltalimarunda Balıkçılık Müfettişliğine acilen müracaatları 1 

Hariciye Vekaleti mübayaat 
. komisyonundan 

100 ton ıkdk kömürü Vekalet için 
4-0 ton -kok kömürü Misafirini Ecnebiye köşkü ıiçin 

(3179) 

2000 okka mangal kömürü Misafirini Ecnebiye köşkü için 
7000 olclca kırılmış odu11 Misafirini Ecne!biye köşkü için 

-
SANDAL YA 

TAHTALARI 
Dejö Giyaıımati (Deszö 
Gyannathy) İııtanbul Ku
ru ıkıı:hveci Han No. 21. 

iŞÇi ARIYORUM 
Saııgı, düz yan rnakinala

rı, otomatik düz ve jakar ço 
rap makinalarında çalışmış 
uısta işçilere ihtiyaç varoır. 

Adres: Y eşildirek Kara
kol Han No 2 Ahmet Enver 

SE YRİSEF AIN 
Merkez acenta: Galata Köpril ba

~ı B. 2362. Sube A. Sirkeci Mühür

dar zade ban 2: 2740. 

İZMİR SÜR'AT 
POSTASI 

(GÜLCEMAL) 18 Teşrin
evvel Pazaır 14,30 da Ga

.lata Rrhtrmından. 

' t 
PHOSPHATllE FAllERES 

(FOSFATIN .FALIER) 

~llCUlllARlll EN MÜKE•IHL GIOUIOIR. 
? tnoi. 8 tno• aydan ıtıbaren; memed•n keame ı.em· 
anlarında ve ne9vU nüma esnasında kullanılır. Dıt 
eOrmeaını ve kemiklerin te~ekkülünU teehl1 eder . 
Sıhhat v• kuvvet baht eyler 
Jıter çocuj"un hOfUn& &ider bır &ıdadır• 

1. QUAI AULACNIER. ASNIERES - PARIS fFRANCEl 

------- __ ... 
Devlet Demiryolları idaresi i ı anları 

Devlet Demiryıollan matbaasında toplanan ve toplanacak u lliy 

lan kırpıntı kağıtlaTla bütün istasyon ve servislerde terakii~ li 
eden kullıµırlmış bilet, telgraf bandı ve sair eski ve hurda e~ ıı. 
ve defterlerin biır sene müddetle satışı müzayedeye konmuştıı' ~ 
Müzayede 22-10-931 tarihine müsadif perşembe günü saat 14 ti ~~. 
Haydarpaşa mağazasında icra kılınacaktır. Talip olanl~n ~ 
raiti öğrenmek üzere hergün mezkur mağaza müdürlüğüne ı,] 
racaat edebilecekleri ve yevmi mezkilrda 100 liradan ibaret pe 1 

akçesini hamilen ispatı vücut eylemeleri lazım geldiği ilan o :n 
ı nur. (3196 l!di 
~~~~~~~~------~~--~---l~ı 

BOZCAADA POST ASI 
(EREGLI) 18 Teşrinevvel 

Pazar 17 de İdare rıhtı-
mından kalkaclar. Emniyet tesisatı yedek parçalarının kapalı zarfla müJl 
PİRE_ İSKENDERİYE 1 kasası 23/ 11/ 931 ~a:artesi günü saat 15 te İda.re merkezind 

!.\. 
.ı. 

POSTASI 
1 
yapılacaktır. Tafs1lat Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde 

(ANKARA) 20 Teşrini- ı· şer liraya satılmakta olan şartnamelerde yazılıdır. 3055). 
evvel Salı 10 da Galata Rıh -- - - - -
tırnından kalkacaktır. 5275 kilo markalı çeliğin kapalı zarfla münakasası 23 ikin 

TRABZON POST ASI 
(İNEBOLU) Vapuru 20 

Teşrinievvel Salı 17 de Sir
keci Rrhtımındarı'. hareketle 
Zonguldak, İnebolu, Ayan
cıik, Sam.sun, Ünye, Fatsa, 
Ordu, Gireson, Trabzon, Ri 
ze Mapavri'ye gidecektir. 
Dönüşte Zonguldak yoktur 
Sürm-ene ve G&eleye dıı uğ 
rayacaktır. 

~UjtMJ~ 
KARADENİZ 

POST ASI 

Samsun 
1 9v~u;~vel razartesi 
günü akşamı (Zonguldaık, 
İnebolu, Samsun, Ordu, Ki 
ıre6on , Trabzon, Rize ve 
Hope) ye azimet ve avdet 
edecektir. 

VATAN 
• 

21 T. evvel 

Çarşamba 

teşrin 931 pazartesi günü saat 15,30 da Ankarada İdare merkt 
zinde yapılacaktır. 

Tafsilat Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde üçer lira !l1 

kabilinde satınlan şartnamelerde yazılıdır. (3054) 

Afyon deposu kömür taıhmil ve tahliye6inin kapalı za 
münakasası 2 ikinci Teşrin 931 Pazartesi günü saat 15 te İd 
rıı merkezinde yapılacaktrr.Tafsilat Ankara ve Haydarpaşa ve ~ 
nelerile Afyon istasyonunda birer lİıı'aya satılmakta olan şarl lca 
namelerde 'Yazılıdır. (3154). ı..,. 

~ 
H. P. Mağaza.sına ait Çentler mar'ka tellıCzühten kamyooetl t1i 

tahvil edilen bir otıomobil mUuyede ile satılacaktır. 
Müzayede 18 '10/ 931 tarihine müsadif Pazar günü sa • 

14 te icra edilecektir. Talip olanların yevmi meııkurda Mağ' 
zaya müracaatları ilan olunur. Otomobili görmek istiyenl .;, 
her gün Mağaza Müdürlüğüne müracaat edebilirler. (3176 "' 

lstanbul Deniz Levazımı Satınalmö 
1 komisyonundan: 

Kilo 
6000 

6150 

Sade yağrı Kapalı zarf usulile münakasası s 12. Tel 
931 pazar günıii saat 10,30 da. 
Zeytin: Açık münakasası 8/ 2. Teş; 931 pazar günü s 
at 14 te. 

1

. Yukarıd~_mikdarı ya~ılı iki ~alem ~rzakın hlzal~rı~daki g·· 
ve saatte munakasaları ıcra edılecektır. Şartnamesını gönn 

· iıçin her gün ve vennek istiyenlerin rnüna·kasa gün ve saatıeriıı 
de muvakkıat teminatlarile birlikte Kasımpaşada Deniz Lev' 

1 

znm Satınalma k()lllisyonuna müracaatları. (3260) 

1 lstanbuE Belediyesi ilanları 1 günü akşamı Sirıkeciden 
hareketle (Zonguldak, İne 
bolu, Samsun, Ordu, Kire- İnönü Şehir Yatı mektebi için lüzumu olan 2200 kilo sad1 

son, Trabzon, Sürmene ve yağ kapalı zarfla münakasaya konmuştur. Taliplerin şartnarı'1 

Rizeye gidecektir. 
Fazla tafsilat için Si.r- almak için her gün Levazım Müdürlüğüne müracaatlan. Mwı' 

keci yelkenci hanındaki kasaya ginnek için 248 liralık teminat lazımdır. Bu teminat )., 
acenteliğine müracaat. nakden veya depozito suretile veyahut hi'ikilmete muteber t,. 

•
-••••••T•e•l•2•1•5•1•5•I \ nınmışç bankaların birinden getirilecek teminat mektubu ,~ 

Ticaret odasında kayrtlı olduğuna dair vesika lazımdır. Bu ;'" 

SADIK ZADE 
Biraderler vapurları 

Karadeniz postası 

Sakarya 
18vi.::el P l Z l H 

günü akşamı 17 de Sİilkeci 
rıhtımından hareketle 
(Zonguldak, İnebolu A
yancık, Samsun, Ordu, Gi
resun, Trabzon, ve Ri
ze) ye azimet ve ayrıi 
iskelelerle Görele ve Ü
nye ' ye uğrayarak av
det edecektir. Fazla taf
silat için Sirkeci Meyme
net ham altında acenteli
ğine müracaat. Tel. 22134. 

'

. kildeki "".esa_ik .. ile bember ihale günü ~la~ 19/Teşrinievvel/93: 
pazartesı günu saat on beşıı kadar Daımı encümene mürac:ıa 
edilmelidir-. (2824). 

Tütün inhisarı umunı 
müdürlüğünden: 

Yedek aksamile Cibali fabrikamızda mevcut (Ekselsiyor
1 

1 
maı:1ka bir adet sigara makinesile bir adet (Roz) manka pakc1

' )a 

I leme makinesi -memleketten hariccı çıkarmak şartile- bilmüz'" •• 
1 yede satılacaktır. • 
1 Taliplerin makineleri görmek için Cibali fabrikasına ve rrıiİ' 
1 zayedeye iştirak için de %7,5 teminat akçelerile berabeı 5. ıl 
1 931 'P'.'.'1'ŞC1rlbe günü saat 11 de Galatada Mübayaat Koınisyoıııl' 
, na muracaatları (3251) 
ı~~~~~~~~~~---

Kız AMELi HAYAT Mektebinde 411-11111"11 

DAKTİLO VE TEZYİNi 
Vekalet ve Misafirini Ecnebiye köşkü için mübayaa edile- Kömürcüyan B. Asarından: 

ceık yukarıda miktarları yazılı mahrukat 20 gün müddetle ve -ka İhtisas muhasebeleri, Banka v.s.250 

pah zarfla münakasaya konulmuştur. İhalesi 2 Teşrinisani 93l Ameli usulü defteri 4 kısım 150 

SANATLAR 
taıri•hine müsadif pazartesi günü saat 15 te icra edilecektir. Te- A'."el~ hesa~ı ticari 120 

minatı muva!clı:atesi 450 liradır. Şartname Hariciye Vekaleti 1 Tıc~rı malumat ve ~cılık 150 

İ . Ymı muhasebe usulil 175 
Levamn ve stanbul Ankara caddesmde H0:zinei Ewak Mü- 1k · ·ı · 
d"" r· ... d 1 tısat l mı 125 

ur ugun en a ınııbilir. (3 ~li ve t;ıtbiki kam.biY<> so 1 

Kursları açılıyor. Kurslara mektep talebesinden veya 
hariçten ~ hanım kabul edilir. Şeraiti anlamak ve ka:Y'1' 

olmalk için mektebe müracaat. 
Düyunu Umumiye caddesinde Telefon 2,2731 

MlLLlYET MATB..V
51 

ı r~~nnı n~ Y• ı ~-==-======-:--::::..ılmil;;;;;;:======::::;;:m-.. ............................................................................................... ~~~~~_...._~~~~~~~~~~~~~~~~--..ıllll 


