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Celal Bayar 
Sun'i ipek için gösterilen en

dişe naturel ipeği vurmuştur. Zan
nolunduğu gibi ıun'i ipek tabii 
ipeği vurur, Satışlarını, iıtihsa
lahnı azaltır mı? 

Sanayi proğramımız tanzim 
edilirken bu cihet teknisiyenle
rimiz tarafından uzun ~uzadıya 
araştırılmıştır. 

Bizim va.rdığımız kanaat şudur: 
Sun'i ipek teknik ve ökono· 

mik sebeblerle her yerde aranı· 
yor ve dolayısiyle istibsalatı da 
durmadan artırıyor. l?akat bu is~ 
tihsalatın artması yanında tabii 
ipek istihsalat ve sarfiyatı da azal 
mamaktadır. 

Sun'i ipek yalmz tabii ipekle 
karıştırılmak veya sun'i ipek ma
mulatı için değil, halı ve muhte
lif ihtiyaçlar için de bol bol is
teniyor ve ithal ediliyor. 

Biz hem zaruri görülen bu 
ithalatı dahilde imalatla k'.lr§ıla 
mak, hem de memlekette tabii 
ipek üzerfoe tecıirlerini takib ve 

Ma ........... c-a r-is-ta_n_d_a_ 

siyasal durum 
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b• oş kabinesi 4 yıllık yeni 
& •r planla işe başlıyor 

\.,l ~~. 
' Ptıtc . • \t ili, • · .. ıs ıv 935 [Hu-

kontrol etmek .çiodir ki bu işi 
Sumer bankın eline vermiş hulu· 
nuyoruz. 

Buna reğmr.n menfi bir netice 
çıkarsa milli ökonomi lehine me
seleyi halletmek imkanını muha· 

, faza etmiş bulunuyoruz. 
Sülr.yman Sırrı İçöz arkada

şımız kendilerinin aşık oldnğu 
tiftik meselesini daima bize aşk 
ile hatırlatırlar ve kalbi heyeçan· 
lannı bize de aşılamıya çalıştı
lar. 

Sırrı İçöz: - Allah tesirini 
halk ... tsin. 

Ökonomi Başkanı Celal:- Tif
tik, iptidai bir maddedir. Güzel 
ve aşk ile bahsedilmiye değer. 
Buna şüphe yok. Fakat her güze 
lin olduğu gibi kendi güzelliğin· 
den ve eşsizliğinden doğan ba
zı huysuzluklan da vardır. 

Sazan alıcı, hazan sa~ıcı 
için nazlı olur. Bu yıl, kendileri
nin de izah ettikleri veçhilc, diğer 
iptidai maddelerimiz ğibi huaun 
fiyatları da vükseldi. Bu dakika
da yine değer fiyatım muhafaza 
etmektedir denilemez ise de gün· 
lük fiyatlardan ziyade senelik va
sati fiyatlar üzerinde durmak 
iktiza eder. 

Benim ~örü.ilme göre tif tikJ.e 
alakadar olanlar geçen yılın piya· 
sasından momnuadurlar. 

Demek oluyor ki hükumet 
diğer ptidai maddeler gibi tiftik 
satışlarının da alakadarların yil· 
zünü güldürecek bir istikamet 
almisı için düşüomüş ve tedbir 
almışhr. Düşünmekte ve icab 
eden tedbirleri almaktı deV1m 
edeceği de tabiidir. 

tiftiğin mamul kısmına gelin- 1 
ce ; diğer bozıları için düşündü · 

- Gerisi ikinci flrlikde -

Türk kuşu üyeleri 
toplanıyorlar. 

Ankara: 22 (A.A.) - Türk 
kuşu ilyeleri yarin saat 17 de Tay· 
yare Cemiyeti umumi merkez bi
nasında toplanacak ve derslere 
haşlamak için yapılacak hazırlık· 
lar üzerinde konuşacaklardır. 

Üye sayısı 87 yi bulmuştur. 
Gençler arasında uçuculuğa karşı 
engin bir heves ve coşkunluk 
vardır. 

--

Harp divanı 
Sekiz asiyi ölüm ceza
sına mahkum etti. -·· Selinik: 22 (A.A.) - Üçüncü 

divanıharp, Serez ordusu ıhtilal
cıluının muhakemeflioi görerek 
sekiz idam~ ve beş hapis cezası 

vermiştir. 
Mahkumların arasında Serez 

f ırkaeı kumandanı General Ağnas· 
t~pulo da vardır. 

Diğer taraftan Selanik gaze
tecilerinin Ayan ve Meb'usan 
azasının ve diğer siyasi ricalin 
muhakemesi~Larissada devam et
mektedir. 

Muallimlerimiz orduya 
bir.tayyare ahyorlar. 

Aakara: 22 (A.A.) - Bir tay
yare satın alınması için muallim 
ler arasında başlayan teşebbüs 
ilerlemiştir. 

Pek yakında ordumuz Mual 
lim adını taıtyan bir tayyare ka· 
zanacaktır. 

Tayyare cemiyetinin 
genel toplantı günü 

ADkara: 22 (A.A.) - Türk 
Tayyare Cemiyeti iongresi ma
yısın yirmisinden ıonra toplana· 
caktar. 

Kongrede her vilayeti ikişer 

murihhas temsil edecektir. 

Sovyet f abrlkalaranda 

Staj görecek adamlarımız 1 
Moskovaya vardılar 

* --Moskova : 22 (AA)- 40 Türk 
mühendis ve talebesinden bir gu
rup buraya gelmiştir . Bunlar • Sovyet mensucat fabrikalarında 
amdi dersler gördükten sonra 
Nazilli meıucat fabrikasrnda ça
lışacaklardır . 

Türkotroy bı§ mühendis Zig· 
lio de Türkiyedeo Moskovaya dön· 
müştür . 

Moskove : 22 (AA) - Tllrk 
tarihçileri cemiyeti reisi Muzaffer, j 
Tayyare cemi)'eti reiı muavini 
Şükrü , Ziraat mütabassıslarıedan 1 
Ertekin, Matbuat umum müdllr· 
lüğü mümessili Şekip ve Ulus 
tahrir heyeti müdürü Nasuhi bu· 
gün Moskovaya gelmişler ve bü; 
yük elçi başla olmak üzere Tür· 
kiye büyük elçilik erkanı , dışa. 
rı işJeri komiserliği, matbuat mü· 
dürü, Şark daireıi müdür mua· 
\'İni tarafından karşılanmışlar· 

dır . 
Misafirler Moskovada 1 Mayıs 

şenliklerinde bulunacaklar ve son
ra Leuingradı gezeceklerdir . 

%, 0•u, lı once Macar par-
r • y~ikt08 acar Naibi Ktalı 
~b .. tı:ıj 8 • . tarafından dag~ ı· 

memleketin dış ve iç siyasası ba· 
kımından en önemli bir soı u o
larak, acaba Gömböşün düşünce 
leri , istekleri nedir ? n e olahi· 
lir ? İşte o, ancak Lundan sonra 
anlaşılacaktır . 
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Gömböş , kendi rııj i mi ıı i kur. 
mağa , iki buçuk yıllık haşbakan

lıktao sonra bu şartlar içinde 
başlıyor . 

Gömböş ber şey(lc •ı ooce Ma 
carhıtaaın d ışse l siya sası nda ba 
rışıo teminine Eoo gayretleri ~arfı 
tan geri kalmıyacıktır. Tıryanon 

muahedesinin tadilioi hiitün ııla · 
kadar devletlerle anlaşnrak vüca
c.le getirece~ioi , mecburi ı.aker 
lik hizmetinin taozimi· yolunda 
Almaoyayı takip etmiyeceğioi , 
fakat Macaristanın askerı işleri
ni Uluslar kurumu vastasile hal
ledeceğini söylemiştir . 

Gömböşün bütün harici siya· 

-Gerisi dördiincii firtikde·-

Fransız dıı işleri bakanı Lavalın Almanlara karıı verdiği muhtırayı 
kabul eden Uluslar kurumu konseyinden televizyonla nakledilmiş bir 
resim : 

Ortada konsey başkanı Tevfik Rüştü Aras, ıoluodi Lava! , biraz 
ötede sağda Saymen ve Litvioof . 

••• 1 Karşıhk kılavuzu 
Tiirk dili araştırma kurumunun 

yephğı Osmanlıcadan Türkçeye kar
şılık kılavuzu iiçürıcü sayfamızdadır. 

ON İKİNCi YIL - SAYI 3204 

Bayram nasıl kutlandı ? 
Cumhuriy~t meydanında canlı söylev
lerden sonra güzel bir geçityapıldı 

Çocuk haftasının başlangıcı dolayısile 
büyüklerimize saygı tef yazılan çekildi 

Dün 23 Nisan, Şehrimizde iç· 
ten gelen büyük bir heyecanla 
kutlandı . 

Sabab1n erken ıaatında bütün 
resmi ve buıusi daireler , dük· 
kınlar , evler bayraklarla süsten· 
mişti . Kadın ve t!rkek , çolırnk 
ve çocuk merasiminin yapılacağı 
Cumhuriyet meydanına akıyor· 
du • . 

Saat 8,30 da çocuk kurumu 
bayraklarile ıüslt>nmi§ otomobil 
lerle her ilk mektebden ayrılan 

birer talebe mümessilinden mü· 
rekkeb bir beyetç~, çocuk esirge
me kurumu Başkanı ile Vali, Ji'ır· 
ka Kumandanı , Halk FırkHt , 
Halkevi ve belediye makamlarını 
ziyaret edildi . 

Mektebliler, Cumhuriyet mey· 
danında kendileri için önceden 
hazırlanmış olan yeılere gidiyor· 
lar ve mer11im siatini bekliyor
lardı . 

Saat tam 9,30 da Vali Tevfik 
Hadi Baysal , lFırka Kumaodant 
Geperal Salih Avgın , C. H. Fır· 

Cavit Oral , Maarif MOdürü , 
Halkevi Reisi , Defterdar , Ad· 
liye bışkanları ve diğer memur· 
lar , Belediye ve Vilayet Mt>cliı 
l~ri azaları ve diğer lt>Şrkkül 
küllere mensu\c zevat tama 
meD gelmiş bulunuyorlardı . 
Halkevi bandosunun çaldığı istik 

lal marşı hf'p bir ağııdao söylt-odi . 

Bundan sonra kürsüye balkevi 
üyelerinden Vedad Güclü çıktı • 
Orat.Jıki binlerce vatandl'§I srlam
ladıktın ıonra ; « bugün 23 Ni· 
san bayramını kutlulamak için 
burada toplandık , 23 isanın 
Türk inkilib tarihindeki çok de-
ğerli yerini anlatabilmek için bir 
an arkada bıraktığ ımız , korkunç 
ve karanlık güoe döneceğim • 
diye ıöze bııladı . Umumi harbi 
bir kaç kelime ile izah ettikten 
ve o devrin ricalini veya ruhi 
hallerini tasvir eyledikten sonra 
Mondros mütareke!ine ve onun 
tatbiki için çalışan vatan haini 
Halife ve Pidiıah Vahdettin ve 

kası Seyhan Vilayeti idare heyeti 
Reiıi ve Balıkesir Saylavı Örge 
Evren , Belediye Reisi Turhan 
Cemel Beriker , Niğde Saylan 

Damad Eerid'e aözO getirdi. Onun 
hatıratını anlattı , duşüıan işgaline 
geçen yerleri ve 19 Mayısta Ata· 

1 - Gerisi üçıincü firlikte -

Balkan ökonomi konseyi 
Ankarada çok verimli bir yolda yü· 
rüyerek önemli kararlar almıştır 

K<?nsey başkanı Hasan Saka, görüşme· 
lerin iç yüzünü anlath. 

Ankara : 22 ( A.A ) - Balkan 
andlaşmaaı istiıari ökonomik kon : 
seyi bagk•nı Hasan Saka, konsey l 
mesaisi etrafında " Anadolu ,, 
ajansı muhabirine şu malumatı 

vermiştir : 
' ' -Konseyin tetkikine tevdi edil
miş olan işler dört tkomitıyon ta
raf ındaa tetkik edilmekte ve bu 
komisyonlar ~u suretle ayrılmak-
tadırlar . 1 

1- Balkan andlaımaııı memleket
leri arasında ticari muameleleri 
teıhU k-lmiayonu . 
2-Aotant memleketleri arasında
ki nakil vasıtaları arasında mOna
kaleyi teshil için yapılacak teıriki 
mesaiyi tetkik eden münak•le 
komisyonu . 
3-Balkın memleketlerioe ait bir 

banka teşkili tetkik eden bir ban
-- Gerisi üçüncü firllkde -

"Mete,, piyesi hazırlanıyor 

Büyük Türk hakanının bahadır 
lık ve aşk µıacerasını anlatan b 

piyesi. görmeğe hazırlanınız 

Önümüzdeki Mayıs bışlarında Asri sinemada 11 Mf'te,, piyı-ıi 
temsil edilecektir. Aylardaoheri pr ovası yapılan, dekorları bazırlanarı 
ve bu uğurda halkevi tarafından bin liraya yakın masrafa katlanı· 
lao bu büyük Ye tarihi piyesin çok üstün bir b~ceriklıkle baıarılaca 
ğım anlamak için, bu piyP.sin dekor ve diger tertibatını Coşkun Gü 
ven' in, resimleriai muallim Necmi , boya ve genel işciliğioi de 
marangoz Kadri ustanın ele aldığını söylemek yeter sanıyoruz . 

Mete; zamanımızdac 22 asır önce yaıamış ve Çine de bakim olmuı 
büyük Türk Hun imparatorudur . 

Bahadar lığı ; devlet idaresindt ki üstünlüğü ile Dünya tarihinde 
üolü bir yer alan '' Mete " nin bir a§k ve kahramanlık ıergüzettioi 
anlatan bu piyes için icabeden dekor ve kostümle imilen laribi ve 
o devre ait veıikalar gözden geçirilerek yapıl01ış r . Binaenaleyh, 
muvaffaLdyetli oynanacağına inandığımız bu piyt"si görmeğe timdi 
den hazırlauıhiliriz . 



l'lrtilı l Türk Sözll 

ökonomik kurtuluş ve yükselişe doğr • 
-------------------------------------------------------------- Birinci flrtikden artan -

jilmnz gibi bu m•ddenin rasyo· 
yooel ve devamlı bir kıymetlen· 
me istikameti almasını temin için 
tek çare memleket dağilinde sa
nayiini vücude getirmektedir . 

Görüyoruz ki memleket dahi 
linde aanayiini vOcude getirdiği
miz mallar kıymetleniyor . 

Mesela pamuk fiyatları bey
nelmilel piyasalarda ne derece· 
lerde siikiit istikameti alusa al-
110 memleket sanayiioin devımlı 
talep vaziyeti Türk müstahsilioe 
dünya piyasa&ı fevkinde bir fiyat 
temin ediyor . 

Yün de böyledir . Yün ve pa
muğun mamulonun memleket da
hilinde kAfi istihlak sahası mev-~ 
cutdur • 

Bu gOnkü istihsal vaziyetimiz 
bu ibtiyact tamamen kartılıya . 
mıdiğı için hari~ten de bir bayii 
pamuk ve yün :mensucatı soku · 
yoruz • 

Bu günkü miJli sanayi düsün
cemizle tiftik arasındaki ihtilaf 
d• buradan hııılamaktadır . 

Tiftiğin memleket dahilinde 
mamul iıtihlik 11hası yok gibi • 
dir . 

Halbuki biz bu günkU prog
ramımızda ilk önce hem iptidai 
maddeai memlekette yeti§ea, hem 
de istihlak ıahası kafi derecede 
memlekette mevcud bulunan sa· 
nayU ele •lmıı bulunuyoruz . 

Mamul ihracatı meselesini he 
DÜZ nazırı dikkate almıı değiliz. 
Bu itibarla tiftik için şimdiden 
bir ıey söylemek istikbale aid bir 
ümid if•de etmek olur . 

Tiftik ıanayii mesele@inl bir 
ihracat meselesi nızara abnıldığı 
anda dütüneceiiz . 

Albda~lar pamuklardan bahe· 
ettiler ve Japonye misalini ver · 
diler . Aynı zamanda Japonya lfü
tiia dünyayı maliyet fiyatı itiba
rile korkuttuğu için diğer ecnebi 
ıanıyii biç olmazsa miiıavi rad
dede bulunmaklığimızı temenni 
ettiler . 

Sümerhank'ıa elinde bunun 
içia çah,aa tek. bir bez fabrikası 
vardır • Bakırll6y .fabrikası . Bu 
fıbrika .. eski şeylere alem oldu-
tu içi• söylüyorucn : 

Sultan Mahmud ~devrinden 
.k6lmı, t6azimat devrinden ıonra 
ilk lıeves olarak vOcude getiril. 
mi§ bir §eJdi · Abıap çatılar al 
tındı ç•ıit çeılt ~akioa koUek
Blyoaundın mürekkebli . Bunu 
modrea ve muntazam bir şekle 
toktuk • 

Geçen yıhn Ağustosundanbe
rl bu yeni ıekilde çalışıyor· Plan
çomuzda 4 aylık bir hissesi var-

• dır . Bu itibarla pamuk sanayii· 
mizin Sümerhan"'a bığh sanayi 
dmreıi içinde rantabilite ba
kımındaa mevkii şudur hudur di-
7ebilmek imkinıoa henüz malik 
değiliz · Fıkat §Unu nhat ve 
kat'iyetle söyliyebiliriz ki ; tek
nik mürakabeye ve olgunluğa , 
flf'yoneJ çıhtmaya ve çalııtırma
y~ her §eyden çok ehemmiyet ve
rıyoruz. 

Bu bakımlardan fabrikıları 
Jalnız makina değil , y~ni man
talliteyi de beraber sokuyoruz . 
Rasyonel çalıema ve te-knik kon
trol.. Arkıdıılanmıu endişeleı ini 
tatmin ve arzularıoı tımin ede
cek muısir medeniyetin bize göı· 
terdiği yegane yol hudur . 

Eskiden devlet müe11:1eıelerin 
de yalnız mali kontrol düşü-.ü
lürdii . Bütün zihinler bunun 
üzerinde işlemiştir . Biz fabrika
ları aldığımız 'zaman yalnız e!ki · 
mit ve natamam makinalar değil, 
hu eıkimİ§ ve ııakafi zihniyetle 

de karşılııtık • 
Cesaretli ıCSyliyebilirim ki, se· 

bizim fabrikalarımız kıyas kabul 
etmiyecr k derecede farklıdır . 

ken karşılaşılması lazım gelen bir j 
kaç mesele vardır . 

rakümD de hu suretle doğdu . 
Memleketimizdeki şeker sanayii 
tcsiHh 20 - 25 milyon arasında 
bir sermayeyi temsil eder . Bunun 
mütedavil sermayesi 10 - 15 mil
yon arasında değişiyor . Demek 
ki şeker sar.ayii dediğimiz zaman 
buraya bağlanmış olın 30 - 35 
milyon lira arasında bir milli ser
vet mevzuubabs demektir . Bu ra
kam btpimizio iftibartnı mucip 
olabilir . 

Mürakabanın :hiç bir şeklin
den çekinmiyoruz . Fakat en çok 
ehemmiyet verdiğimiz ve ebem· 
miyet verilmesi lazım katıaatıa
da bulunduğumuz asıl mütkil ve 
faydalı olan aey, teknik müraka· 1 
ba ve kontroldur . 

İptidai madde . Bunun mem l 
leketimizde htr çeşidi ya mevcut 
veya yetiştirilmesi kabildir . İstib
likini temin ettiğimiz anda kalite 
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Her gün daha fazlı tahakkuk ; 

ve kantite itibariyle arzumuzdan 
üstün bir bale süratle gelebilir . 
Dahili marşa. O da vardır. Şu bal 
de kabiliyet meselesi kalıyor . 
Türkün kabiliyt-linden şüphe eden ettirmeye çalıştığımız şey hudur. 

En yüksek teknikle eı:ı rasyonel 
tekilde çabıacağız . Bu suretle 
maliyet fiyatlarına müessir bütün 
unsurlarda tasarruf temini ve ma-
liyeti asgariye düşürmek hedefi
mizi teşkil ediyor . 

Müdürün şimdi vereceği ra· 
kamlardan da aolayacaksıoız ki, 
her sene maliyet fiyatları dikka· 
te değer bir mikyasda düşmekte· 
dir . 

Buna rağmen bu gün için yer
li maliyet •. Yerli mıtlıyet paha
ladır . Evet buna bir kaç sene {ta 
hammül edeceğiz . 

Bu milJi bir borç , milli bir 
ihtiyaçtır . Nasılki beş yaşındaki 
bir çor.oktan yirmi yaşındaki bir 
atletle koşarak ıampiyon olması 

nı istiyemezsek henüz teessüs dev
resinde bulunar. aanayiimizden de 
aynı şe}•İ hemen bekliyemeyiz . 

Fakat bütün esasları diğer mil 
letletia yürüdüğü yolları tama 
men biliyoruz ve o yolların en 
kestirmesi üzerinde koşuyoruz . 

Kısaca diyebileceğim şey; !cu 
rulan milli sanayiin ttknik ve 
modern esaalarJa çııhşmakta ol
duğudur . Göz kamaştınct neti
celer verecektir . Fakat bunun 
zımanıoı ben söylemiyeyim . Siz 
tahmin ediniz . 

İhsan Tav ( Beyazit ) : 
Bu fiyatlar itiyat halin~ gel

meein . İla nih•ye denm etme· 
sin . 

Ökooomi Bakanı Cal!I B•yar 
devamla: Meml~kette hiç olmazsa 
milli istihlaki karşılıyacık milli 
bir istihsal lizımdır . Mesela pa
muklu dendiği zaman fabrikalar 
kurulmoş , her içten ithalatı lü
zum kalmamış , milJi zaruretler 
tamamen talimin edilmiş olmaı.. 
Böyle bir vaziyete gelindikten 
sonra hu hal düşünülür . Biraz 
evvel izabatımdao memlekette ku· 
rulan memlekette fabrikaların 

alakadar müstıbsilleri de ne suret 
le himaye ve meofaattar ettiği 
anlışılmıştar . 

Maliyet meselesini de az za • 
manda hal için naaıl çalışmaktı 
olduğumuzu söyledim . Zamanı 
gelince ve lüzumu duyulursa müı
tehliklerin hukuku da gözetilece
ği tabiidir. Netekim iktisadi man
zarasını sanıyi noktaaından şöy-
le görüyoruz : 

· Ham maddecilik demek sa· 
dece mOstemleke bayata yaşamak 
demektir . 

Binaenaleyh ham maddeci ola. 
cağız ve mamul maddeyi en ucuz 
Percde bulunak oradan alııcağız 
demek memleketin müstemleke 
olmasını kabul etmek demektir . 
Fakat biz bir sabayi manzumesi 
kurabilirmiyiz ? itiraf etmek la
zımdır ki hunun için tereddüt et
tiğimiz zamanlar olmuştur , 

H1o lbuki bunu bugün bize 
Sümnbaok yapıyor. Ha!a da ar· 
ıu ettiğimiz dert cede müh~ndi
simiz, aınelemh yoktur . Buou da 
~?meı bank ydiştit iyor . Kemiyet 
ıtıbariyle nolucıulığı ke}fiyettrn 
telafı ediyoruz . 

Sayd1ğım muazıam işleri gö 
ren Türk gençliiinin yüksrk ka 
biliyet ve zelraııııdır . ( bruvo 8cs
leri } biz hesaplarına ve kabili
yetlerine güvenerek karşınıza çık
maktayız . Bunların adetleri · 
amelemizia sayısı günden gü
ne artıyor . Bir memlekette 

kimse olmamıştır . Milletimin ze 
kasına] güvendiğime göre bu 
memleketin eo parlak bir sanayi 
mt>mieketi de olacağına inanmam 
lazımdır . ( bravo sesleri ) istik
bal hakkındaki :düşüncem budur 
ve bunun tahakkukunu milletimin 
yUksek şahsı namına dilerim . 

Şeker meselesinden de arka· 
dışlar bahsettiler . Hükumet rei
sinin Bünük Millet Meclisinde 
okuduğu p<oğramıada şeker fiyat 
larmıo iodiri leceği mevzu ha histir. 
Bu mevzu üzeriadt: mutahnssıslar 
tarafından ehemmiyetli surette 
yapılan tetkikat bitirilmiştir . İcra 
vekilleri heyetinde tetkik ve mü· 
zakere işi devam etmektedir. Ya· 
kanda zannediyorum ki bir netice 
ye varılacaktır . Şeker saoayiinde 
üç esası nazara alıyoruz . 

Evvela şekerin fabrikalara ma· 
liyeti ve fabrikaların kazançları. 

ikincisi şeker maliyetinde esas 
unsurlardan olan pancar fiyatları. 

Üçllncü olarak ta vergiler. Mem 
Ieketimizde ıeker sarfiyatının 85 
bin tona kadar çıktığını istatistik
ler gösteriyor . Mevcut dört fak
rikanın iıtibaal kabiliyeti ise 76 
bin tondur , Fili iıtiblak ise iki 
senedir 55 hin ton raddelerinde 
dir . 

Demek ki bugünkü sarfiyata 
nazaran eksiktir . Şu halde şekeri 
ucuzlıtmak suretiyle halkın teker 
iıtihlakatmı çoğaltmak ve halkın 
bu maddedeo gıdalanmaşını kolay
laştırmak tareftanyız . Hükumet 
bu noktadan icap ·eden her fodı · 
kar lığ• göze alarak her üç maliyet 
elemanına tesir yapmık kararıo
dadar . Arkadaşlarımızdan birisi 
stokları tetkik ederken Uşak fab. 
rikasındaki şeker stokunun f aıla · 
hğmdan bahsettiler . Hakikaten 
bu aene fabrikalarımızda şeker 
stoku geçen yıllardaki stoklardan 
fazladır . Bu meyanda Uşak fab
rikasının stoku da fazla olabilir . 
Hepsi 46 bin tonu bulan bu ıto-

lkuo sebepleri fazla pancar yetiş
tirilmesindeo, fabrikalarımızto ge
çen yıl anormal denecek derecede 
fazla istihsalat yapmalarından ve 
şimdi söyliyeceğim sebepten ileri 
gelmiştir . iktisat vekaleti 1933 
sene8i sonuna kadar gümrüğe gel· 
miş olan şekerlerin ithaline mü
aaa1le etmiştir . Bunda iki esast 
düşünüyordu • Her ne sebeple 
olursa olsun vatandaşlarao hakh 
haksız hatiçteo getirdikieri şeker
lerin uzun müddet :gümrüklerde 
kalması yatırılmış milli sermeye 
nin ziyaını mucip ol ecaktı . Bir 
dtfaya mahsus olmak üzere mü. 
saade bu suretle verildi ve m~m 
l~kelte ihtiyaçıan fazla şeker te-

Şu halde hükiimetiniz iktisat 
vekiltti ilk defa olarak böyle 
büyük bir sermayenin tekasüf 
ettiği bir işte çok hasau bir rol 

almış bulunuyor . Bu taraftan bu 
sanayiio bozulmaması için liizım
gelea dikkati esirgememek diğer 
taraftan da vergi noktasından f e
dakaı lık yaparak ve icabında pan· 

car müstahsillerini de fedaki,.Jığa 
davet edere-k memlekette şeker 
fiahnı normal bir hadde inair
m~k kararıodadtr . 

Hü!asa arkadaılar size vadet
tiğimiz Türk milletioia benim 
sediği ve diyebilirim ki düoya 
efkarı umumiyesinin dikkat ve 
alaka ile gözetlediği sanayi prog 
ramı\m1Ztn dörtte üçü bazırlanmıı 
ve büyük bir kısmının inıaah 

da 14 ay içinde ikmal edilmiıtir. 
(Bravo sesleri) gdecek sene için· 
de temelleri atılacak olanları da 
vardır . 

her şeyleri tamamdır . Önü
müzdeki yıla kalmaları hea1pla· 
rı üzerinde met~l bulunmamız 
dandır . İktisat vekAleti Sümer· 
bank ve milli bankalara ıaoayi 
programı tatbikatını tevdi etmek 
le kendi cephesinden eyi bir it 
yaptığına kanidir. (Tasvip seıle· 
ri ) işin eaaslarıhı verdikten son
ra ubk dokunmuyorum . lRea
lize olduğunu göı mekle zevk du
yuyorum. 

Sümerbank ve milli bankala
rımaz için hundan sonra dü§lln
düğümüz ikinci beş senelik bir 
proğramdtr . Bunun üzerinde ça-

lışmakta olduğumuzu söyliyebi · 
lirim . Fakat bize bütün bu mu
vaffakiyeti temin eden diğer bir 
sebebi de söylemeliyim~. 

Para . ''1 parayı bize munta
zaman temin eden Maliye vcki · 
timiz arkadaşıma müsaadenizle 
buzurunuıda te§ekkür ederim . 
(İttirik ederiz seıleri) 

Sümerbaok münevver bir te 
şekkül haline gelmiştir ve gel
mektedir • Mali murakabeyi ora 
da tesis ettik . . Teknik müraka
beyi de mutlak olarak sağlam· 

laodıracağız ve bu neticeyi de el
de ettiğimiz anda Sümerbaok ta 
kendisinden beklediğimiz semere
leri bize :verecektir . 

Aı kadaşlarım bunun üzerinde 
çok hassastırlar ve bunu da ya
pacak kabiliyettedirler . Öyle 
zannediyoıum ki kabiliyetlerile, 

gösterdikleri iş itibarile teşekkü
re şayaı.ıdırlar . Keodileıine te 
şekkür ederim ve takdirimze ar
zederim. (Alkışlar) 

Mof orsuz tay ya reler aldı yürüdü 
~ ~ 

Jellerimizdea kalan fabrikalara eıasla bir sanayi mevzuubaha olu -
Şimuı da.motorsuz_ tayyare uçuşlı.1rıle ug-raAan Almanlnrın h 

l -s .. meş ur pi- f 
otu Udtıtı Bedin u~·ak alanında hazırl1k~yuparken. 

Niçin 1 En _bü~__ll 
Bizde hamam ücretleri razan 

bukadar yüksek?.. 4 · -le Nusrııt 

Şebrimizd~ bemam ücretle· 
rinio artıklı~ından birkaç defa 
sızlanmıthk. Dün elimize geçen 
"Ekekon,, arkadaşımızda bu ha
mam işinin Konya belediyesi eliyle 
bir yoluna konduğunu okuyunc• 
darısı başımızaa diye birkez da
ha i.ç Çt- k tik. 

Bugün §ehrimiz l:İamımlarıo 
da, erkeklerden bir haoyo için 
25 ve kese sabun ile birlikte 65 
kuruş ücret alımyor. 

Sonra, kad1nlar için y•lmı 

banyo 15, çocuklar için 5 kuruş 

tur. 
Halbuki bugün Konya ha

msmlarında erkekler için banyo 
10, kese sabunla birlikte 30 ku 
ruştür. 

Kadınlar için ise banyo 5 kuruş 
ve çocuklar için 100 pflradır. 

Konya gibi odunu kıt bir şe 
hiıde bu böle olursa Adaoada 
niçin dıba aşağı olmasın diye b\'· 
lediyemizden soruyoruz. 

Hamamlardan §ikAyet yalııız 
bundan ibaret te değıldir. Okadar 
fazla para aldıklara halde müıte
rilere de iyi bakılmıyor. 

Hele kadıo hamamlarında 
yirmi kişiye bir kurna verilerek 
öteki kuroalaran kapatılm111nın 
da teftiş ve tetkiki iyi olur. 

Tayyare cemiyeti kupa maçı 
dün oynandı 

Dün stadyomda yapılan maçta 
Çukurova şampiyonu Torossporu 
İdman yurdu 5-2 ve Adanaspor 
Seyhansporu 3-1 mağlfip etmiş
tir . 

Maçın tsfsilAtı yarınki sayımızda 
yazılaee ktır. 

Litvinof Moskovaya 
döndü. 

Moskova: 22 (A.A.) - Litvi 
oof Cenvreden but aya dönmü§tür. 

Kral Boris'in ulusa 
beyannamesi 

Sofya : 22 (A.A) - Kral Bo· 
ris ulusa hitaben nrşrettiği be
yannamede yakın bh istikbalde 
yeni bir temel yasası tanzim edi
leceğini bildirmektedir . 

~~---------··---------~~ Totankamon mezarını 
bulan .. 

Mısırlılar , 
Tunankam on 
mezarını keşfe 

den Arkeo'oji 
~liıni llovar'<lı, 
hafriyata de~ 
vamdan menet 
ıı.ıişler<lir . Bun 
dan böyle Mı· 
sır hükumeti , 
eski eserler a · 
rama işlerini şahıslo.rıı vermiyerek 
yalnız şirketlere yaptırnrnğa karar 
vermiştir. 

Nisan nymda snboh 
1 tadını bilmiyen var audı 
kuş seslerile çıçek koku 
şerek, sarhoş edici , ba 
ildç halimle içe dolarlar 
başını tatlı rüyalarla ya 
lerler ... 

Geçen yıı<lı . Böylt. tatl 
snbahı uykusu arasında 
cıvıltılar geldi ; yarı uy 
içimden. • Kuş sesleri ' 
fflğime bir sevinç, bir re 
lar gibi oldu; tekrar rüY 
kuya düşmak üzere idiı 
ceremin dibinden ince, t 

bir sesin yükseldiğini d 
- Simit ! ... Taze 
Uyku arasında kuş 

sanmış olduğum srs, bu 
denbire uyandım ve 
gözlerim ,karşımdaki ta 

23 Nisan 
Yataktan atlaJım, uz 

çük sesin arkasından c 
Dokuz yaşlarında görii 
cılız, fııkat pek sevimli 
kapkara gözleri parıl 
yordu . 

- Adın ne ? dedim · 
- Hasan. 
- Kaç yaşındasın ? 
- On iki . 
- Mokt·Jbo giJiyor 
Bu soru, onun parla 

birden kararttı : 
- Gitmiyorum hanı 

bıldır giderdim , üçte 
babo.m öldü, ağam as 
anam hastalıkh, kerd 
onlara bakıyorum. 

Küçük Hasan kıtrşı 
bire büyümüş , bir yu 
oluvermişti . 

• Anam hastalıkla 
rim var ... Onlara bakı 

Uzattığı simitleri e 
keo, çatlamış çıplak 
yırtık, soluk bir çeke 
tında kısılmış duran 
içim burkularak bakı 

Birden, arkasından 
ses, oğlumun sesi ' b 
Çocuk belki de içind ' ·ı ve heyecanın tosiri 1• 

erken uyanmış ; yen• 
koltuğuna , kuca~ıoB 
bana. koşmuştu . oah 
leri inerken : 

··a - Mur ... :. bugu . 
ğil mi ? .. Diye se~ı 
yordu. Küçük si~~t 
büyük büyük g-ühlll 
ağabey tavrı ila, ben 
covap verdi : 

_ Sı n bayrorn r 

galiba , küçük bt!~ ~ 
Oğltım inot ettı .' 
- i"\.üya görmeJı 

ram ! 
1 Hasan tekrar gü 

kalmıştım 1 Ona bu 
cuklar bayrnınl ) oı 

. Jil 
mi vermemek nıı 

' dum. 
Kuş sesi gibi joce 

- Gerisi ıiçünct 

Yıkılan bir bend 

Almarıyada Litdeld .civarında bir nebıicı bendi y~kı 
raı lara sebebiyet vermiştir. Halk suların bücuo>UD 
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k , k la>~~ 
yu arı taraflara doğrn kaçmak mecburiyatinde a 
yıkınttyı teıbit etmektedir. 



( TürkSöztl) 

bayram nasıl kutlandı? Japonyada zelzelede 
ölenler 

' ıı· ırlci f' . 
·~·· ırtıkten artan -oo , ~o Sa 

~i ~1~ıuın ııısun~ ayak lıastığını 
~ ni~, /e Sıvaa kongrelerioi, 

~; • lopı •şa kabinesini , İstan 

010 
''.'ih1 Y~t •~an M,clisi Mebusanı 1 

lblıtı 6 Mart İstanbul işga-
(3 1 

)~ı. Nisan 1920 ~ "1il!e . ~e Tür kiye 
löyt,dik t Meclısıain açıldığı· 

11 
?lı dev len sonra ıözlerine 
''( •ııı etti . 

yo' ı oıııa 1 
o· ıt ~1 1 ar; Türkiye Büyük 

ı 1) tclisi b .. k. f ııııan u um eti, asır !ar· 
ıqQ irad ~ğullaıı ıülalesinin 
~k Oğoı~:ız, ha~an deli'. _baza.n 
k llıiller '.10 ın ıdare etııgi asıl 

·11Qde b ının artık kendi iradesi 

O' 

ılı 

.rı Oın b aıJı., bir irade tauıma
A bla 

ır· -.,"ıtıtr. • ngıcıdır. 
,"l ne b' ir& ,tıi, 

11 
d lr ecnebi devletin 

tıl· ~ b· e e b"t- . . ı ır •üJ• u un mezıy,tı, 
l•bıın b·alcden gelmek olan 

~· .'-kyid akiıniyeti Türk mille-
4!0' l~ık -~deınezdi. 
0• 1 •kı lllıl!eıi öz yurdunun 

;,,.. ~rı Uz . 
~'htj erınde ancak kendi 

ı' 
·.i rt• 

.1 ı\tıt"-•lıında yoşıyabilirdi. 
1 qık'" . 

lj, . İr~de . Un ışaretindea ve 
.k1ınin 810dea [alan Türk 

h.1aı •av ileler yapalileceğini 
~.~1k İır~41 dünyaya gösterdi. 
"'h •~ıaı· · ~ ~rihti . 101 kurtaran, Türk 
~1 Ur~ g nı kuran Atatürk 
1 0 ~nçı··· 

.i ~'Qtlig· h ıgıne emanet etti. 
JeJ~ g~Oe ~ u çok şerefli vazi
pr• i ~ •on ad., ba~ardığı gibi 

·ııi ; \i~ık ~a da bışuacaktır. 
.,r· ltrj 1uıııh11riyeti yarınki 
' )ı~ o an T·· k ·. •od ur çocuklarını 

, ı~ "· an d" .. 
ııe~' ~ ~ <.3 N· uıuaea büyükle-

1'llj b·ıaan gibi t•rı'hı' mizı"n 
~eP1 

\,, ı~ b lr g" 
ı 'hı, 'ılan 1tınünü çocuk haf 

·W ıb Ilı ki ~ati cı yapması unut· 
11

, lılııar1 ;n borçlarımızın en 
"'ı r' Q •n birisi de yarı-
sı 

rıo~· 

nın gençliğini, inaulı, sağlıklı, 

iradeli yetiştirmek, yani kelime
nin bütün mana siyle ( Türk ) ye -
tiştirmektir ... 

V edad Güçlü alkışlar araeın 
da kiirsü:leo ineli. 

Orta m~ktebliler namına er
kek lisesinden Aydın bir şiir 
okudu. 

Necatibey ilk mektebi son
eıaıf t•lebesinden Sevim kürsüye 
çıktı ve çok içli bir ifade ile gü
zel bir nutuk söyledi; 23 Nisanın 
hakiki istiklale susamış ol Jnla •a 
hak veren temiz bir kaynak, ka 
urmış vatan toprağında bizlere 
yol gösteren bir ışık olduğunıı 

söyliyerek nutkuna başladı ve §öy
le bitiıdi: 

Dünkü 23 Niıan bir kıvılcım 
idi , Buglln bir alevdir, yarın ise 
ell.rimizde koca bir ateş ola -
caktır . Biz bu mukaddes ateş 
ile yollarım şaşırnıı~ olanlara yol 
göstı:recek, soğumuş imanları 

ısıtacak ve düşmanlarımızı yıka
cağız . 

Biz , bize bayram olarak ve
rilen bugünün vücudu için döki.i 
ler. temiz Tü rk kan !arı karşısın
da hürmetle eğiliyoruz . 

Bizlere bu büyük bayramı gös
teren büyük Türk: Bııgünkü ufak 
yavruların bizler, yarinki daha 
büyük bayramlar için, senin yo -
lunda kurban olacağımıza and 
içiyoruz .,, 

Sevimin bu ıözleri dinleyen 
ler üzerinde çok güzel tesir hı 
raktı ve alkıtlandı • 
Namık ktmal mektebinde Fik

ret de kısa v• özlü bir nutuk ıöy
ledi . Küçük Fikret şöyle ıöze 
başladı : 

•·Eskiden biz çocuklar evle 
rimizde birer eğlence, birer o 

yuncak uyılırdık . Bize kıymet 
verilmezdi. Büyüklerin toplanti· 
sına düşüncelerimizi söyliyemez
dik . Sen sus ! diye paylanırdık. 
Haıtalığımıza kulak asmaz. Niçin 
ağlıyoruz aranmaııdı . 

Çok şükür bugün büyükleri
miz bizi düşünüyorlar. Sağlıgı
mız için , terbiytmiz için çalı

şıyorlar , Bu drğişikliği Cumbu 
riyet yaptı. Çocuk bakım evlerini 
doğum yurdlarını, oyun bnhçe- j 
lerioi Cumhuriyet kurdu . 

Bizi kayıran , bizim olan Cum· 
buriyet varolsun !,. dedi ve alkış 
landı . 

Çocuk l arı esirgem e kurumun
dan Avukat Halil Naci Dural 
kürsüye ç ı ktı . Çocuklar namına 

büyük! en çekilecek telgrafa kuru 
mun imza koymasına müsade iste
di. Çocuklar hep bir ağızdan iste
nilen bu müsadeyi verdiler . Ha 
lil Naci Dural şu telgrafı oku
du: 

Atatıirk 
Ankara 

Türk çocuklarının büyük bay 
ramı olan bu günümüzü Atatür· 
ke borçluyuz . Büyüğümüz, kü
çüğümüz derin 11ygılarla bu :bay
ramimızı kutlarken yüce kurla· 
rıcımızı '1 r ' .a cnndan seviyor , 
ve bizi daha yüksek yerlere e 
riştirectğiae inRnarak ıevioç i
çind~ bulunuyoruz . Derin duy
gularla yüce at•mızı yürektrn kut· 
luyoruz · 

Kamutay ba§kanlığına 
Aııkara 

Adana çocukları büyük bay· 
ramlarıaı şenlendirirken yüce ka
mutayın açıldığı gününü de kutlar 
ve bu iki bayramdan ötürü ka. 
mutayın yüce batkaoına derin 

Tokyo : 22 (A.A) - Japon 
ıjanunın bildirdiğine göre For
muz •dalarındaki zelzele netice
sinde 2750 kiti ölmüş , 768 i va
him olmak üzere 5348 kişi yara
lanmış, 7165 ev yıkılmış ve 17000 
den fazla ev hasara uğramış -
tır • 

Konyada bir katil 
asıldı 

Konya : 22 (A.A) - Beyşe 

bir köylerinde olup üç kişiyi 

çifte ile öldüren Mehmed oğlu 

Ahmed bu sabah hükumet ala
nında asılmıştır . 

Konyaya kar yağdı 

Koııya : 22 (A.A) iki gündür 
devam eden yağmurdan sonra 
dün üç saat kadar kar yağmış · 
tır. 

Beyşekir gölü 90 santim ka · 
dar yükselmiştir . 

saygılarımızı ıunarız . 

Başbakan General ismet İnönıi 
Ankara 

Atatiirküu yarattığı veı bizlere 
verdiği bu bayram gününü kutlar 

ken uluAumazuıı diledikleri çev 
reainde yurdumuz için çalışmayı 

kendımize bir borç bilir ve yük. 

sek batbakaoımıza ıonıuz saygı

larımızı sunarız . 

Halk Fırkası geııel yazganlığına 
Ankara 

Yüksek Fırkamızın büyük yar· 
dımlariyle açılan kurumumuzun 

bugünkü bayramuıı şenlendirir. 

ken bizi daima <lütiinen ve koru· 
yan Önderimizin kurduğu yEce 

- Gerisi dördıiıııi firllkte _ 

,ı. 
1 
•6. 

fi" karşılıklar 
~-ı-o ____ _ 

~ ~ smanlıcadan Türkçeye 
~ıheb ----------------

kılavuzu 

~ 'l- B 
1 41ı~~1t enzeşlik 

il u)Qlt : b'Baba ile oğul ara
ı ır Dı.. b h lil oluı U§a e et var -

~bih ~~r , arasında büyük bir 

Oı ' Benzer 
i ~tlt . h. 
-~ b· ' 0 ır b" 

~ ır •:ı uanü bi ~ebih-
'lbib •~ıetıik . 
~ ttııı,k 

ı l •Qe( . - Beozetmek 
1dd· ' l(Ud 

~L. 1ni 8 °ıııo, ınaşukala· 
l •ıl erve ı b' t b er eş ıh ederler-

tQ ' •evgil'J . 
11 leıirl . 1 erınin boyunu 
•liı erdı . 

'lı n,~ enıct 
ı ıı_ •k : M 
~ı/ 1•natı ay?1Unlorın taklid 

11~1d1 Q ı,, nıreyc faiktir -
l, 'n ii nıeı öz"üli'"" "b" 
ı, 1 . ltiitıd.. " ı 6 u o ur 

ld ur . 
ı' 'lıQ k 
ı,Q ' - B ''4 'k . enzetlemck 

u. · ı < Cocıı J,;1 
~ (' ar, biiyükleri 

ı . ~ocu1ı;ı•r 
~ büyükleri 
•lijd 

N&lcle\mek - Ta§ımak, an
latmak - (Fr.) Tuosporter 

Örnek : Bu kocaman taşı o· 
radan buraya nakletmek için iki 
ınaada kiifi değildir - Bu kocaman 
ıaşı oradan buraya ta§ıınak için iki 
maada yetmez . 

Bu masalı bana anne annem 
nakletmişti - Bu masalı bana anne 
annem anlatmıştı . 

Nakliyat - Taşıma - ( Fr. ) 
Transport 

Örnek : Bizde nakliratı balı· 
riye giııikçe terakki etmektedir - / 
Bizde denizsel taşıma, gittikçe iler· 
!emektedir . 

Vesaiti nakliye - 'l'•şıma a 
raçları - (fr) Moyers de Trans· 
port 

Örnek: Vesaiti nakliyeniu en 
yenisi ıayyaredir - Taşıma araçla
rının en yenisi uçkudur . 

Encam [ Bak : Aldbet J -
son 

Şiiri - Danıtıt - (Fr) Con. 
seil 

Örnek: Maarif Şurası - Kül· 
tür danışıtı 

Şürayi devlet - Danıştay -
( Fr. ) Cooseil d'Etat 

Endaht - Atış 
Endam - Tay, hoybos 

Örnek : Endamlı bir genç -
Boyboslıı bir gen~. 

Giydiği elbise endamına uygun 
düşmemiş - Giydiği uruba , tayına 
uygun düşmemit . 

Endamı mevzuu, mütenasiböl
endam, kameti mevzun sahibi -
Taylan 

· endaz - Atın, atıcı, atmış 

Örnek : Tir endaz - Ok atan 
tcnger endaz - Demir atmış. 

Kimin neslindendir? - Kimin 
dölündendir ? 

Eracif - Uydurmalar, düzme· 
ler 

Örnek: Bu eracife ehemmiyet 
vermedik - Bu uydurmalara ( düz· 
melere ) önem vermedik . 

Ürcüfe - Uydurma, düzme, 
yalan dolan 

Eramil - Dullar 

Örnek : İtam ve eramil maaş· 
lan - Öksüz ve dul aylıkları . 

Eruil - Sıyrıklar , yüzsüzler 

Örnek : Er•zili nasdan - Bu
dunun yü:ıı.üslerindeıı . 

Era:ı:il takımından - Sıyrıklar 
takımından 

Erhab ( ebl aulamına ) - Er, 
erdikli 

Ender - Azrak 
Örnek : Ender olarak bize ge· Örn~k : Bay J\l .... işinin eri· 

lir - Azrak olarak bize gelir. dir ( erbabıdır ) - llay .\I ···· yapı 
işinde erdiklidir ( erbabtır ) . 

Endişe - Kaygı Erbabı mesalih - İşi olanlar 

Asri sinemada 
22 Nisan pazartesi akşamından itibaren 
Mevsimin en güzel ve en neşeli !ilimlerinden 

.- Yataklı vagon cilveleri.._ 

Klaude 
OYNAYANLAR 

Dauphin - Jeanne Cheirel 

ilave : en yeni dünya havadisi 

Pek yakında Baltalı cellat! .. 
oynayan : 

Edvard Robinson 
5339 

Yalnız çocuk bayramı değil 
Bu akşam 

Aynı zamanda sinema bayram 

Çoktanberi beklediğiniz 

Bosna sevdaları 
Büyük Türkçe fılın 

1Alsaray sinemasında 
BAŞLIYOR 

ilave • • dünya 

Balkan ökonomi 
konseyi 

- Birinci firtikden arlaıı -
k• komisyonu . 
4-Gerdc Balkan memlckeıl~ri 

arsıınde, gerek hariçtea;gclecekler 
için gösterilecek kolaylıklar işini 
tetkik eden turizm komiıyonu . 

Bu komisyonlu ilk küşat cel 
ıeaini müteakip kendilerine tevdi 
edilmiş olan işlerini tetkike baş 
lamışlardtr . Bunlardan münakale 
komisyonu kendine ait olan işleri 
bitirmiştir . Bu komisyonda görü· 
şülen işler, konseyın Atina toplan
tuındaki karı.tına göre 10 Nisanda 
Belgrad andhşma memleketleri· 
ain müşavirlerioia iştirakiyle Bel-

gradda yapılan toplantıda bu mev 
zular uzun uzadıya tetkiklerde 
bulunulmuştu • Bu mevzu üzerin· 

de burada yeniden müdavelei efkar 
edıldi • Zaten esasları mütalaa 
edilmiş ve iyi tetkik edilmiş mev 
zular olduğu için kolaylıkla bir 
neticeye varılmıştır . Bu hususta 
Yugcrslav milli seksiyonunun Bel· 
grad içtimıındaki faaliyeti konse· 

havadisleri 

5347 

En büyü~ borç 
- ikinci firtlkten arlan -

-- Simit! Sıcak simit, tüze simit! 
Jiye haykıra hoykıra uzaklaştı . 
içimde , bahardan ve b~yramdan 
geı en güzel neşe sönmüş ; gönlüm 
ve gözlerim bulutlanmıştı ... 

* * * Ertesi gün gazetede • Çocuk 
esirgeme kurumu • nun giydirmiş 
olduğu dizi dizi çocuk resimleri 
gördüm. 

Ve düşündüm ki, eğer yurdun 
her ferdi, bu kuruma yardımı ken· 
dine bir borç bilirse, Türk toprak
ları üstünde •Çocuk bayramı,,nd'ln 
haberi olmıyan küçük Hasanlar 
kalmıyacaktır . 

Ve biz, a~ıl bayramı o vakıt 
yapacağız 1 

Küçük Hasanlur .•. Bugünün 
lı.üçük Hasanları, Mehmetleri;Boy
kurtları , Yalçınları . 

Bunlar, belki yorıo yurda ve 
acuna yarar birer büyük adam;bi
rer Hıl.mit, Şekspir , birer Edison , 
Postör, batta birer Atatürk olacak
lardır. 

~ 'a ~Q•k . tnıctçi 
a~ . (} 

~ •tf ' llıuk ıı· . \t; 1Qin b . . a ıdın biridir 

Örnek : Encamı kar kaleyi 
düşmana teslim etti - Jşin sonu, 
kaleyi düşmana verd i . 

Örnek: Hayatıoııı son güole- Erbain - Karakış 
rini büyük endişeler içinde geçirmi§-
ti - Hayatının son ı,:ünl eriui büyük Örnek : Erbain kırk gün sü· 

yin Ankara toplantısıuııı m S>isioi 
çok kolaylaştırmıştır • 

Onlara, onları esirgeyen kuruma 
yardım etmek bir merhamet işi 

d eğil, bir memleket meselesi , bir 
vatan borcudur 1 

. ~, 1 •ıdir 
ı, P11ı • a_ 
tı, ( Fr. ) Mar-

\ Q,k 
Qıl ' Av 

'' a 'tı!>ad ~ ' ın j' A 1 an gtlen em-
\,., '~ rupadun "den 
1 1 ı " 
t itte 

(F' nkuı. 
0,n '·) Ui ' - Taş1tlı 

ı, .ı •na aı b · ı· 
1 ': ·ı n ı ıus 
ı, •k 

~ 'lıa . nı;ı . · 
'" Jıiiıu trı l•:ıı.11 enıvafı men· 
~ t,,,, 11 la <>ıuiyeti n e 
'\ .. ,, ... 11111 ' 

ı~. "-uru nıullnrını Ço 
ı ı 0 llııına . 
ı~•lı "'Yıi Verdı . 
ı, •t ltırnk l 
tı ' ( l' ıı e - Ta 

~ , r ) s· 
'1• • ıens im 
ı'''k 1) : f.' 

~ı,I' ·ttııaı· n ı, ı gay . 
'' dah •tııvaı; rınıenku
ıJ.ırl,. a Çofq ınenkulesi-
.~ •~rı u - T 

Çok' taşıı1ı aşııaız 
ıu. mallarının· 

Encümen - Komisyon -
Coaımission 

Örnek : Aakomisyaıı - Sous 
Commission 

kaygılar içinde geçirmi şti • rer - Karakış kırk gün sürer. 

Enin _ İoilti Erkan ( Rüesa anlamına ) -
Başman 

Örnek : Eoini yürekleri par· 
çalıyordu - İoilıisi yürekleri parça· Örnek ; Erkanı devlet -Dev· 
lıyordu . Jet başınanları 

Encümeui daoiş - Akademi Enkaz _ Yıkıutı Erkaoı askeriye -Generallar 
[ T. Kö. J - (Fr) Academie ö Erkam harbiye - Kurmay-

II 
rnek : Enkaz ahında kalan- F 

eyet, meclis - Kurul - ı d d ( r ) Etat m•ı"or arıu a r i biui tecavüz etmişti - · -
(Fr.) Ass• mLle .. , Cor sed Yıkıntı altında kahıoların sayısı biııi Erkaoı harbiyei umumiye-G,nel 

Heyeti umumiye - Cenkurul aşmıştı . kurm<ıy - ( Fr. ) Etat - m•jor ge-

- (Fr) Asfembleıı gene•ale Enmıizeç - Kip - (Fr.) Type neral 

Heyeti ve kile - Bakanlar ku- Ö k O b Erkanı harb zabiti - Kurmay rne : , ir cnmıızeci edeb-
rulu - (Fr.) Conseil des miuistrrs di - O, bir edelı kipi idi. subay - ( Fr.) Officier d'elat -

Kongre - Kuıultay - ( Fr.) Ensal - Nesiller ( T. Kö.), m»j~:z _ Piriuç 
Congres üren !er 

Müıavir - D111J1ş;.1an - (Fr) Erzak - Azık 
Consei ller Örnek : Enealı atiyeye enmu-

zeç olacak hareketler- Gelecek üren- Örnek: Burada çalışan amele, 
Örnek : Müşavirlerinin fikir- lere kip olacak harekeıler. erzakıoı köyleriuden getiriyorlar -

!erini sulamadan iş yapmadı - Da· Burada çalışan i§çiler, azıklarını köy-
nışmanlarınıın düşüncelerini anla· Nesi - Nesil, üreo, döl ferinden getiriyorlar. 

madan iş yapmadı . Örnek : Nesli ati - Atı üren Erzan - Yakışır, yaraşır -------..=..~.::=:..;,.. ______ :,_ _____________ , ____________ ,.--! 

Turizm işleri için çalışan komisyon 
şimdi bu ıaatta Yunan delegasyon 
reisi Haritakieio riyaseti altında 
çalışıyor . Bu mevzu İçin milli se· 
kisyooların hazırlamış olduğu tek· 
liflıır ve projeler üzerinde kolay. 
lı~la müıbet ve faydalı netict!şre 
vaıılacağını ümit ediyorum . 

Banka komisyonu dı içtimıla 
rıoı bitırmiş gıbidir. Vardığı ne 
tice lıir karar projesi halinde ha 
riciye vekilleri içtimaına arzedil 
mtk üzere iktisadi komiıyouununu 
raporuna yrr açacalı.tır . 

Antant memleketleri arasında 
ticari mübadeleler işini tetkik et
mekte olan komiayon da uzun 
uzadıya müzakerelerden sonra 
bir neticeye varmıı bulunuyor ve 
komisyonun tıhrir heyeti şimdi 
varılan bu neticeleri teıbit için 
çalıımaktadır • ,, 

Muhaıririmiziq konsey mesai-& 

Soyın yurttaşlarım ! Bu borcu 
ödeyin iz 1 . .. 

sinin ne: zdmana k•dar devam 
edeceği bakkmdalci süaline karşı 
başkan Hasan Sıka demiştir ki : 
"-Komisyonların umumi sur~tte 

faaliyetlerinin yarın akşama kadar 
bitec~ğioi umuyoruz. Ondan son 
ra umumi içtimalarda komisyon· 
ların mukarreratını müzakere ede 
ceğiz vt bu kararl•r 10 Mayısta 

Bükrete topl•nacak olan dış işleri 
bakanlırı içtimaıua arzedilmek 
üzere bir rapor halinde tt'!bit 
edilecek ve Türkiye dış itleri ba. 
kını tarafından Balkan antlıtına 
sı dış işleri bakauları daimi kon
styinin tasvibine konulacaktır . 
Perşembe akşemın• kadar ıon 
celseyi de bitirmek kararındayız. 
Her halde Cuma günü iktisadi 
konseyinin Ankara içtimeı niha
yet bulac•ğı muhakkaktır • ,, 



Firtik 4 
( Tftrk S8zft) 

Macaristanda 
siyasal durum 

Seyhan vilayeti daimi encümenin
den: 

- Birinci flrllkten artan 
asına ait beyanatlarından , k~o-.. 

disinio milletler arastada samımı 
bir surette iş birliği k•hiliyatioe 
güvendiği anl•şıhr · C. H · F. ıulD 
ana prcnıibi gibi, Macerist .. •~ bag
bakaoı Gömböşün prensıbı de 
<Dünyada sulh, yurtta sulhtur !.) 

İç siyaHsında takip edilecek 
gayeler , geçende üç giln devam 
eden Macar bakanlar heyeti mec· 
lisinde görüşülmüştür • Bakanlar 

byeti mecliıi , başbakan Gömböı 
tarafından teklif edilen 4 yıllık 
iş proğramını kabul etmiş ve ay
oi zamanda bu proğram, Macar 

Naibi Kral Horthy'oin başkan
lığı altında toplanan Naibi Kra
liyet heyeti tarafındın da kabul 
edilmiştir . 

No. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
ıı 

12 
Bu dört yıllık program , Mı· 

car parlamentosuna döıt yıl için-

de verilecek olan kanun layıha- ;i 
ıının tak~imnii (SeJnamiyi) de ve· 

24 
rıyor . 

25 
Proğramı göre, .Macariıtan 

12 
iç siyasasmda mühim, fakat par-

33 
ça parça vücude a-etirilecek de-

34 
ğişmelerin olacağı bellidir. Bu 35 
değişmeler Macaristanm siyasal 36 
idareıioe , ana yasasını, ziraatı 69 
na , ıanatına, bütün iktiaadi ha 
yatana , maarif işlerioe ve maliye 

,, 

,, 
,, 

" ,, 
,, 
,, 
,, 
,, 
,, 
" 
" ,, 

" 
" 

" " 
Siptilli civarı 

,, ,, 
" 

,, 

" 
,, 

" 
,, 

" " 
" 

,, 
,, " 

siıtemine aittir • Proğram yakanda t S-19 :: 
mufa11alaa da neşir edilecek ve 20_ 2 ı Dükka.n ve hane 
mutlaka Macaristanın hem dışm- BilA. kahvehnne 

Taşc;ık.an civarı 

,, ,, 
Karşıyaka 

da , hem içia~e büyDk bir alikı 28 Mağaza 
uyandıracaktır • BilA. beş ouıılı medrese 

Gömböşiln parlementonun çok ,, Dükkan 
kuvvetH ekseriyetine dayandıiı 13 dükkAn 
için istediklerini yurdun lehine 14 ,, 
olarak yüzde yüı başaracaiına bilA ,, 
bütün Maear uluıu inanmakta- 36 ,, 
dır . 65 Çinko mağaza 

Budapeıte Ticaret akademisi 
Müderriıi 

bilA. lıo.ne 

Vegh Jenö 

Bayram nasıl 
kutlandı? 

Üçiincii flrllkten artan -
Fırkamıza minnet ve saygılarımı 
zı sunanz. 

Genel merkez çöcıık eşlrgeme 
lrnrumu başkanlığına 

Ankara 
Biz, Actanafçoçuklaıı bugünkü 

bayramlarını kutlarken bizleri 
esirgeyen varlıklarını koruyan bü
yük dern6klerine derin ıaygıla· 
rını sunarlar . 

Bu telgraflar okundnktao son
ra bando ile birlikte hep birden 
Cumhuriyet martı söylendi . 

Büyüklerimiz asfalt caddeye 
geldiler . Bandonun arkasından 
ilk mektepler ellerinde dilek lev
haları olduğu halde geçtiler . Al
kışlandılar • Çocuklarm hepsi 

güzel geyinnıi~lerdi . Hemen hep · 
sinin ellerinde birh demet çiçek 
ve bayrak vardı . 

Orta tedrisat mektepleri de 
~n önde kız lisesi , erkek liıeai , 
muallim mektebi , ziraat , ticaret 
ve orta mektepler geçtiler . 

Saat 16 da belediye tarafından 
temin olunan kamyon ve otomo· 
billere çocu\ılar Namıkkemal 
mektebinden binerek gezmişler. 

dir • 
* • * 

İnkılap mektebinde de diin 

88at 14,5 de güzel bir çocuk mü· 
ıameıesi oldu. Küçükler tarafmdan 
heyecanlı söylevler eöylcodi ve 

,. İki odalı hane 
" dükkdn 
,, beş odalı hane 
,, bir odalı ,, 

,, 
Nacar11n 

,, 
Kapıılıçarşı 

" Saathane civarı 
Keçeciler çarşısı 

Abidin paşa caddesi 
Karasoku 
lstikldl 

Köşkerler arastası 

Ziraat bankası ariasa 
foadiye 

931 icarı 

90 Bedel sabıkı 
25 
71 
25 
10 
15 
80 
20 

alkışlandı · 
* .. * 

D .. n akıam 23 Nisan bayrnmı u .. 

Hakiki Grip ilAcını Luldum ! Birinci sınıf eczacı l.Jeldl Ergun 
boyin on iki senedenberi yaptıgı ( Nevrozio ) Grip host nlığının ye
gl\ne il4cıdır. Kalbe katiyen zararı yoktur. 

doloyısile Halkevinde de müsamere 
vo konfornnslar verilmiştir · 

Baş , diş ve romatizma ve bel ağrılarını hemen kesen Nevrozini her 
halde alınız. 537 11 

.. . -. 

DARA• 
BiRiKTiRE~ 
RA~T ~oG~ 

Sey·h· an vi_layeti .Daimi 1------------------- ·Jefe 
d ki · ·· tert encumenın en . Zeytinyağı mera ısı mtıŞ ıJı 

{ 2501 ) lıra bedeli sabıklı A<lA- <Ilı 
d . z t' ng;.Iarı l ı k na kazasına ait Taş , kireç, kire- Halis ve nefis Ayvalık ve E remıt ey ıny• ı:ıolO 

bec ,.ı 
mit ve emsali ocaklar resmi 1- e ' ııı 
6-935 tarihindeo itibaren bir sene bakkaliyesine gelmiştir. Bir, iki, iiç v ı.ııı ,o~ 5 r, kullan t./ 
müddetle ve açık artırma surctile palı tenekelerdedir . Yen ıek ve salatalarda bu yse1 

J 

müzayedeye çıkarılmıştır . nun kalacaktır . Muhakkak alınız ve deneyiniz. 521 O • 
Şartnameyi görmek isteyenlerin ------------,---~----,,,_.. , tsln~eO· 

her gün hutmsi muhasebe müdür- N f "h d' l'ğ' d y'ılAyet encümeni daıın ·ııdll ~ 
lüğüne ' talip olanların da yüzdo içel a ia Başmu en ıs 1 ın en a . ('ll'ıJeS• 6 / 

15 pey akçalarile birlikle ihale gü- 1 - Keşif bedeli 9269 lira 93 Abidin pnş_a. esi ~loY' 5~ 
nü olan 9-5-935 tarihine mü- kuruşılan ibııret olan Mersin - Si- eski Ermeni kılı\ artır~!) 0ıı 
sadif perşembe günü saat on bu- lif'ke yolunun 22 + 534 - 27 + 238 sonuna kadar ~cıl 

0 
tııl•P ""!)! 

·ı 't ın' e . .,. ç.ukta VilAyet Daimi encümenine kilometreler arosındo 18 adet be· icara verı ece~ rih•tlıı . de 
müracaatları ildn olunur. 5348 ton ırnmfrz inşaatı açık eksiltmeye rın 2 - 5-935 ta oıı b'~~l 

.. ü ~aııt ·ııı v 
konulmU§tUr . per<1embe gun ~ 1.1!8 1or1 <c 

~ y a")' ·0o 
2 -Eksilme 28 Nisan 935 Pa· yedi buçuk pe ·· 01eıı1 . J8 

içel Nafia başmühendisliğinden . 
1 - · Keşif bedeli 66 ~ 6 lira 70 

kurnştan iburct olan Mersin-Tar· 
sus yolunun o+ooo-ı -ı- 500 ki
lometreler arnsındaki şosu tami 
ratı açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 1 ~layıs 935 per· 
şembe günü so.nt on beşte Vilô.yot 
oncümeninde yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat mik · 
tarı 496 lira 25 kuruş olup talip
lerin bn miktar teminatı Muhose-
bai hususiye veznc~ine yntırmıılorı 
veya muteber banka mektubu ge
tirmeleri mecburidir. 

4 - istekliler Nafi_a başmü
hendisliğinden alacakları Phliyet 
vesikalarını ihale günü hoyete ib . 
raz etmeğe mecburdurlar. 

zor (Tünü saat 15 <le vild vot encii · o -
meninde yllpılncaktır . 1 

3 -Muvakkat teminat miktarı 1 

695 lira 2f) kuruştur . İsteklilerin 
bu miktar te minatı idareyi hususi
ye veznesine yotırmaları veya mu
teber hanka ffil}ktubu ibrazına ıııec 
burJurlur . 

4 - istekliler nafia başmülıen
<lisliğinde alııcnklo.rı ehliyet vesika · 
larırı ı ihale günü heyete ibraz ot- 1 

meğo oıechurılurl:ır . ı 
5 - inşaat h.ı:ıkkır:ılo tozla mo -

hlmat almak istiyenlerin l~ul nnfıa : 
Laşmühcı J :sl ığino ıııürucaotlıırı 
ilô.n olunur. 5213 

16-19-22 - 26 

ı •mıuınmııııuım ııı n ııımmnl' ııımıunııı.nnıın•1ı1nııuıcııııuınnıınunı~ 

bu gece nöbetçi 

5 - loşnnt hakkında. fıızln ma- ' 
:ıumat almak istiyenler lçel Nafia ~ 
Başmühendisliğino mür:•c ıa tları 1 
ildn olunur. 5217 ğ 

Eczane 
Yeni oteli civarında 

Vatan czanesidir 
17-21-25-~8 ıııpııuııınııunıınıımı ııınuıuııını@'ı\lllllllıt rıııııımunumuıııııııu.ı 

· ,. encu 1o 
Vildyet oaunı stiyePıer "oıı'' 
iti öğrenmek 1 be rtıtl .::20 

.. Muhaso r :ı 
gün Jlususı ·ıan oıııntl . ,,,.2 
mi.iracnııtları ı t 9,......z3 

ıs-


