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Başmuharrir ve umumi neşriyat müdürü: 

iA!!fAM!A • M•J!! ... 
Haraççı 

KARDEŞLER 

Mamulab Sand 
yelerini Her Yerde 
Arayınız. 

HAKKI OCAKOGLU 

Cumhıo·iyetitı Ve Cıımhuriyet .Ese'l·iıııtı Bek<;iBi, saoo.ıuarı Çtkar Siyasi Gazetedir Yeni Amr matbaumda bualmıştır· 

Başbakan lnönü Nazilliye gidecek 
Kordon üzerinde 
Gidiş geliş üzüntü)ii 

Bir durumdadır - ..... . 
Şehir meclisinde atla tram

~ayların yerine konulacak va
aJtanın ne olacai• işi konuşu
lurken üyel"rden avukat bay 
Şükrü "Biraz gülünç olacak 
amma, bilmem yeni bir vasıta 
temin edilinceye kadar ath 
tramvayları işletmek daha doğ
,. olacak ıibi geliyor,, demi~ 
Ye bu .azleri hafif ıulümse
meler ile karıdanacağından 
tekine çekine saylemişti. Bu
pn yıllarca atlı tramvayların 

kalkmaıı yolunda yazı yazmıt 
ve bu yüzden mahkemelere 
götürülmüş olan ben bile o atlı 
tramvaylan aramakta olduğu· 
muzu yazarsam hiç te yalan 
IÖylememiı olurum. 

C. H. p. 8. Kurultayında Nazilli dokuma fahrikasi 

. Başbakan temel atma 
ıG. Sekreter B: Re~ep !'eker Partı merasimjnde bulunacak 

Programını ıncelıklerıle anlattı 

Evet o atJı tramvaylar dıpr
dan gelen yabancılara kartı 
lzmir için bir yüz karası idi. 
Bunda hiç kuşkumuz yoktur. 
Fakat hakikat olan diier bir 
nokta vardır ki onlar halkımızı 
bugünkü kamyon azması oto
büslerden daha rahat taşıyor
lardı. Halk diledlği valat vası
ta buluyor, JaYafta ..... rahat 
rahat iatediji yere plebili-
~rdu. Şimdi konaktan ve Al
aawc:&ktan binenler otobüs de-

Ankara, 13 (A.A) - Bugün 
C. H. Partisi büyiik kurultayı 
asbakan Saffet Arıkan'ın, baş-
kanlıiında toplanarak proğram 
taslağını müzakere etmiştir. 
Toplantı açılır açılmaz başkan, 

proğram müzakeresine geçile
ceğini bildirmiş ve encümenin 
mazbatası okunmu,tur. Bun• 
müteakip Parti genel sekreteri 
Recep Peker saz alarak prot
ramm ana hatlan etrafında f8 
beyanatta bulunmuştur: 

Arkadatlarım, 
Partimizin doiuşu ve ilerle-

yip, yurdun kurtuluşuna ve 

"Devletin teşkilatlanması yanında ulusca 
teşkilatlanma hir ana fikirdir." 

Reup Pek~ -

1 

yeni Türkiye devletinin Jtunı
luş ve ilerleyişine bitişik. Onun 
içinde ve onunla beraber yüc• 
ve bütün yer yibü için ente
resan bir hayat hadiseaidis. 
Bunun ıibi ve bundan dolayı 

parti biltün doktrin ve pren
siplerinde battan bupe kur
du~ ve kovaladığı yollan h....., 
haugi bir nu~cilikten de
ğil, hayattan, hayatuı kendi• 
ainden ve bizi . etraflayıp kap-
tan, kaphyan özel ve geael 
prtlann heyeti umumiyuindea 
alıp tespit etmi,tir. 

- S<>tıu 'I inci srıhif tf.le -

Simdi ne olacakbr? 

Kamal .Atatürk Bafbakan t1..,.t1Ht1 aoylerktnı 
latan bul: 14 (Husul)- F em önü, Ekonomi Bakam Bay Ce-

paşa - Diyanltekir demiryola- lal Bayar, Slmer Bank Geael 
nun İDfUı çaltuk ilerliyor. Yol- Direkt&rl bulunacaklardır. ~ 

bakan bu temel atma reamı_n~~ 
luda yilzlerce amele çalışmak- deierli s&ylevlerinclea birini 
tadır. Devegeçicli auyu üzerin- daha alyliyecektir. 
de blyllk k6prl kurulmaktadır. ihracat itleri 
Diyanbekir bu .... •nanda Ankara, 14 [Hususi] - iz. 
fimendifere kaYUŞ&crktır. mirde incir, tiz&m ihracab İf• 

Nazllll fabrikası )erile birlikte istandarize ifle-
Ankara, 14 [Hususi) - Na· rini tetkik eden heyet ~ 

zilli dokuma falHikuuua temel burada bulunacak ve tetkikle-
abaa reami bu ayın yirmisinde rinin neticeaUü --. W 
bll~ Bnlilde ya~:_ • .,..'-·~ile~Oclalar K~ 

nilen bu kam,..ıa• Pli -.,.E:. .. ~ 
luyorlar. l ilde •MIUC?lin Jal .... ~~· 

ondilis diyor ki ve be•zin kekunndan başlan 
dönüvor. 

uaa yerlerde bulunanlar ise 
bu üzüntülü vuıtaya kaYUtmak• 
ta da zorluk çeluyorlar. Açık· 
casanı ı6ylemek rerekae otobiil 
bulanlar da atlatıyor, itala-
yanlar da ağlaşıyor. Ba mu...iD 
karşıımda vardığımız bitim şu
dur ki yabancalar• k&rfl yüzü· 
müzü kızartan ath tramvaylan 
kaldırdık. Llkin Kordon üze
rindeki ıittif geliş işlerini anarşi 
içinde bıraktık. Şehir meclisi 
lyelerinin pek çoğ'u bu durum
dan verdikleri acele karardan 
tikiyri etmekte ve yeniden bu 
itin konuşulmrsı gerekleştiğini 
lleri Mirmektedir. 

Bu .!iLie olmalda beraber 
otob r de ailaşıyor..,...._ 
Bir hafta önce ötobmdi dok
tor Anadolu arkadqunızda 
l'ıizüa yazdıklanmıza cevap 
-.ermif. Her nasılsa gözümden 
kaçan bu yazıyı dün bana 
liltwcliler. Okurken bu dok
tonua lzmirlileri kar adam un-
111•11• Pflll•ktan kendimi 
alamadım. Bakımz bu otobüs-
di doktor ne diyor: 

.. Otobüsler çok defa iki kişi 
ile Alsancağa gitlip geliyorlar
llllf. Memleket ıevgisi ile •ar· 
lanm yoldanm bu uj'urda halka 
l.i...t içia elleri·•- çıkuı
)or zarar ediyor ....... Oto-
"8caıük bir ahıkanhk işi ol._iu için bırabmıyorlana ... 
--lediye kendisi bu işi yapana 
claba büyDk zararlara precek-
~ ... 

Bir çocuğun bile inanamıya
cağı hu IÖzleri lllD.İr halkımn 
~ dikilip ıöytiyebilmek 
JP.n fa hala kazanç hırsile in· 
~ın glzlerilaio kararması veya 
~ yazıyı ok-w•caklaruı ~kılla-
!.llala ......... ~.SIDI Ön-
-.t.. onaylam ............. Bir 

- Sonv 2 cı Mi/ilfe. : .... :: 
:91ra>rıc.,, C>cakoAiu. 

Pariı, 14 (A.A) - Dehats 
gazetesinde B. Pierre Bernuı, 
Pilsudski sağ oldukça durum 
nispeten basitti. Onun ulusal 
bir kahraman oldujıı kuıku 
ıötürmez. Şimdea geri uzun 
hir Atiyi keatüımek ralmldhı 
4ieiildir. Bu durum karf181nda 
bazı lurıınhklara rağmen bili 
hakkında tam bir doıtlnk beı
lediğimiz Polonyamn refahı 
için dua etmekten bqka eli
mizden bir ıey ıelmez. 

B. Laval'ın Varşoya da kı
ıaca konaklamuı ile bam N
kunlardan karanhk olan vazi
yet,n aydmlanmıt olmam ihti
mali zaittir. Bununla beraber 
bu aydınlanmanın ileride hisıl 
olacağını ümit ediyoruz diyor. 
Mare,.ıın vaelyetnarneel 

Pariı, 14 ( Hususi ) - Leh 
.P:Jeteleri mar~ Pilauclakiw 
vuiyetaameaiai Defl'-edİ,_._. 
Bu •uiyetname Polenyaam bu
gine kadar takibettiji siya
udan BJnlmamuım iatiyen 
sözlerle doludur. Ve .. hiyeti 
itibarile Rusyaya kal'fl besle
nilen emniyetsizliğin bir ifadeli 
sayılabilir. 

Bir Franaıa pzetea bu 1118-
nasebetle eliyor ki: Marepl 
Pilaacl8ki Sovyetler dQpaanı 
~ın en kuvetli madali 
ıdı. 

Tarihsel bir hatıra 
1 '21 de Marepl F oı Var

fOV&yı ziyaretinde bugiin ıö
mülmlt bulunan Franaız-lelt u 
kert ittifakını Marepl Pilaudm 
ki ile göriiflrken Polc.ya _... 
klmharbiy-- Softyetlen 
kal'fl :P.nlanaı ..._. -. 
temifti. Mareşal ayafa kalka
rak: 

- Bir harp olursa hiç dur
madan Moskoya üzerine yöril· 
meğe hazınm diyerek JIİUl 
yığın izahat venaifti. 

- Ya Almanyaya kal'fl plan
lannız? 

Suali karşısında İ8e ba,le 
bir planın mevcut olmadıfıun 
anlatmağa çahımıflı. Bu milA
kat Mareşal Foı'u o ı.dar hay-
rette laarakmlfh ki o yman re-

iai cumlanr bulUDaa zat : 
_ ...... derhalllMif .. 

aine • nibaJet 'ffl'ileeeldir, -.. 
mifti. 

HaJbulrj. lllliıilatea ......... 
repl Pilıutllü Pelony.MUl .... 
kadderatuaa • lmnetli bir •· 
rette baWm ..... " l.ıllliılta -.. .,... - .... 
mecraya •' •ı••r. ....... 

1167 de Wtlsar.• -aa ... ........... 
P---~ ..... ':.-. wı ,, 
~ .......... 
lejiyo•M lim • 1ta •lıiili~ 
MDra, lalrlık 'kı .... , lıılJ .. • 
............... v ..... .,. ... 
lerek devlet ba.... alll•r 
ve rl\tbeıi mantıl ... jilın".' 
mıtbr. 1922 ye clei.. Jirı ıg 
dünyuıadaa çekilea .....-ı 
10B ydlarcla laarp 'biıılna· ~J 
auftu. S-nla berllıw~ 
,. o Ye laeaılıinı ~ 

~--- w... -

Yunanistanda rejim meselesi yoktur 
İstanbul, 14 (Huıui) - Atinadan bildiriliyor: Askerlik bakam 

Geaeral Kon4ilis Yunanistaada Cumhurluk rejiminin detiftirilme• 
IİDİ, eıki kral Jorj'un Yunan tahtına çajTılmasını htikftmetia 
ula dütünmedipi, rejim meselesinin mevzuubahs olmadıjuu 

16ylecli. •••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

~rimizdc tev· 
Wıf edilen k ... • 
aistler 
v .... aıncı 

ultHemlzde 



- F: t a ı L 11 ncı sah ıede -
kelime ile bu doktora söyliye-
1im ki Kordon üzerinde otobüs 
işletmek hakkı beş yıl için be
lediye tarafından devir ediJe
bilir ise belediyeye yılda on 

bet yirmi bin lira kesim 
olarak kazanç pranti eden 
kapital sahipleri vardır. Bunlar 
bu zararh İfe neden bu kadar 
deier veriyorlar? Hem de kon· 
fotlu otöbaa ifletmek üzere. 
Kamyon azmam değil. 

Ne ise bug-Un Kordonda kam 
yon İf)etenler işlerine nasal ge
lirse öyle konuturlar. Onlann 
lideri Wzi ilsilendirmez. Fa
kat halkın çektiii ldnt6ye 
Kordon plit plipnia aaarti 
içinde kal-•- k.,..dan ba
kıcı kalamayız. 

Yu oldup bide böyle ~or· 
donda oturaalar mlanb çeker
lene, lap da • ne kadar 
acıkh olacajuu ke6mek glç 
olmaz. Son yıllar lçblde Baym
darlık~ halk için aida
tı kararlanil .t•mw aramda 
ayandırdıiı HYİllce dayanarak 
ye bu itlerden imek alarak 
umaltiliriz ki erkeç ba da eyi 
bir bitime batluacaktır. Fakat 
itin uzamağa dayanağı olma
dajmdan biru ke.tinne yoldan 
hallnn çeldiil •ıkmbmn gide
rilme!'İni glzel kordonun soy
sal bir vasıtaya kawıtulmuım 
Bayındırlık Bakanbğından bek
liyoruz. 
~akk.ı C>cak.o~ıu. --- -

lzmire 
Çok yyalı gelecek 

Yaz meywjwieff lmain Wr 
çok Seyyala Vaparlarmm at· 
rayacağı anlaşılmııhr en fazla 
Ağustos, EylGJ, ve birinci 
T qrin Aylanada f zmire Sey
yall v ap1U'lanam ....... İçİ1I 
tertibat aluumttlr · 

Bu iç ay içiacle iki bia Sey
yah lzmiri ziyaret edecektir. 
Bundan bqb 27 Mayıı tari· 
binde T eofiJ Gotiya V aparile 
9 Huiraa tarilWade de Patri· 
ya V apurile cea' an yedi yk 
Seyyah lzmiri ziyaret edecek· 
tir. v.....- l..inle pbus bi
.... ... bl.caldarmaaa bir 
m. S.mWar &erpmayı 
...... ip ... ifa Haraw.
rW ayant ..._.ldenlir. Ta,--. •••pmt •• , .. it
leria&le whdaca u••I kolay
hk .Werilmai için Turins im· 
Up tetebbauta ıiriteeeldir. ......... 
Aşı kalemleri 

MDA.ta ten yaprak veya taY
fU lllreii ..- Uııilea zeJtia 
.,lanndaa qa kalemleri ptirtil_. Bornova ziraat ••ide
..... qa tecrilbelerine hqla•-....... 

Gkel ,emeklik olan ba 
zeytinler hertara ta tamim edi
lecektir. 

Yaş •• •• uzum 
• • 

ihracatımızı organi
ze edebilecek 
Mühim keşif 

Bir Amerikah kimya profe
sörii Ziraat bakanhğına müra

caat ederek mühim bir ke,fini 
orıanize edebileceğini bildir
mİ$tİr. 

Profesarln ketfi yaş üzüm ı 
ihracabmızı çok yakmdan ati- ! 
kadar etmektedir. 1 

iddiaya pe k&mler eri .. 
tikten sonra profes&riin tatbik 
edecetl bir malle bir aydan 
fada en ufak bir lnnşıkhk 
g&stermeden dayanacak, buna 
makaltil biç bir kimyevi mad-
de kullanılmıyacajı ~bi pas
torize de edilmiyecektir. Bu 
uauhln tatbiki halinde üzümle
rimiz bir aJhk •yalıata ta· 
ı..m..ı twerec:ektir. Ziraat 
hakaahiı IMı mlhim teklifle 
yakmdaa alAkadar olmUf, pro-
a3r6n lzmire relerek Garbi 
Anadolu baicahk enatitlsllnde 
ketfinin tecrtlbnial 1apmasını 
kendisine bildirmittir. -
Odalar kongresi 
için hazırlıklar 
Ankaradan tehrimizdeki ala

kadarlara gtlen malômata göre 
İzmir Ticaret Oduı ıenel yaz
zanı bay Mehmet Ali ile İatan
bul Ticaret Odau bq raportörü 
bay Hakkı Nedbiain Ankarada 
Ticaret odalan pnel koapeai 
Mmhldıuile ...... olmakta
.... Kıeapeye batlla ....ta
kalar .......... selen rapor
lar tasnif edilmektedir. Tasnif 
bu hafta sonunda bitecektir. 
Kongre Pazar günü saat 10,30 
da Ekonomi bakanı bay Celil 
Bayana bir .aylevile açılacak-

br. 
Mahaullerimizin standardize 

edilmesi itinin kongre kararile 
ticaret YI sanayi odalanna bt
raım..aa da mevzuu bahs ol
maktadır. Ba takdirde ticaret 
odalarında ayrıca bir stanclardi
zı biroau ihdas edilecektir. 

Köy muhtarlan 
Kursu 

Ôalmlzdeki pazar günü vi
llyet ..toaanda k6y muhtar
lan kana a~cakbr. Vali ge
neral Kbm Dirik bir açış 
llJlnile ilk dersi verecek ve 
kun dört gtn sürecektir. .,_ ......... . 

Bay Omer Fuat 
Buo ankatluaulaa llay 

0.. Fmt ıc..,. will1eti da
h•de S.,iitı•ir lm,mcn.,._
lltma ta,ia ed! ff Ye ... D 

teluimizdea aJnlmaftır. Arb
dapaHZI tebrik eder yeni vazi
fesinde mavaffakiy~tler ~ileriz. 

T. C. 
lstanbul Belediyesi 

şehir Tiyatrosu 
ELHAMRA J. MiJJj Katüpbaae ainemumda 

TEMSiLLERiNE BAfUYOR 
16 .. ,_ PERŞEMBE f1aii 14,30 da TALEBE matine

sinde •e .,_ ... _ mt 20,30 ela UMUMA 

MADAM SAN-JEN 
( NAPOLYON) 

Y a•·hr : VICTORIEN SARDOU ve EMlr E llOREAU 
F".,.tlu : 150, 100 ve 75 kurufblr. T..... ..tiaı•cle : 

Hasut 40, ..- ve balkon 30 kuruıtur. 
BiLETLER şlMDIDEN SATILMAKTADIR 

llHt .. : ıs - 17 - 19 ve 21 seaaalarmda 

Yüzünden Katil 

Standarize işleri ... 
--------------------------------------------------Heyet Bölgemizdeki tetkiklerini 

Bitirerek dün Ankaraya döndü 
~--------~----------------------....:::;... ________ __ 

Bay Salahattin 
malardan 

Cukruk bir 
elde edilen 

muharririmize araştır
neticeleri anlattı 

Üç haftadan beri ,ehrimiı.de landınm bizi bugün alikalan- lenme tarzları. alıcı memleket-
ve Ege ilcb•adi mıntakasıoda dıran kısımlan, k6ylerine va- ferin ihtiyaçları gibi bu v~ 
toprak mahsullerimizin yetisti- rmC1ya kadar birer birer gezi- ba,ka hususiyetlere ~öre hi-
rilmeıini ve bunların standarize lerek. bu mevsimde mlimkün çilmiş olması lizımgelir. Diye-
edilehilmesi yollarını araştır· otan bir eekilde, bazı mahs61- bilirim ki, üzllmlerimiz için. bu 
makta ve g8zden geçirmekte lerin i,tihıııal tarz ve şartlan hususiyetler "°özönünde tutul-
bulunan ekonomi bakanlığı iç dikkatli bir bakııtan geçiril- muş ve bu sahada müspet ne-
ticaret umum mlidür muavini mistir. ticeler verecek bazı tehirlerin 
Bay Salahettin Cuhruk'uo baş- Bu rlo•a~malanmız anasın- kolaylıkla tatbik edilebileceği 
kanlığındaki Alman mutabas- da, mevcut kredi ve satı, ko- kanaah huıl elmuttur. 
sıılanndan miirekkep heyet operatiflerin idari ve mali va- - lstandarizuyonun cari 
dnn sabah Afyon yolile Anka ziyetleri de ayrıca tetkik edi- usuller üzerinde husule getire-
raya d6nmliş1erdir. lebilmiş ve yeni tetkil edilecek ceği de~işiklikler doJayısiylc 

Heyet Ege mıntakası tetkik- kooperatiflerin merkez ve mm- ve kontrol gibi muameleler yü-
lerini bitirmiş, yetiştiricilerle takalannın teıbitine yarayacak zünden, mahsulnn sataş1nda bazı 
ve bu mahsulleri ihraç eyleyen- eaaslar toplanmıştır. güçllikler doğurabileceii hak-
lerle uzun boylu temasta bu- Üılimün istandardizasyonu kında alakadarlardan bazılan-
lunmqtur. Heyetin çehımala- hakkmcla vardığınız neticeleri mn endi,eleri olduğunu duy-
nnm neticelerini öğrenmek 6irenmek kabil mi ? duk. Bu huıuıta fikriniz nedir? 
üzere dün bir mubarririmiz - Çekirdekm kuru lzüm- _ Tedrici tekimül kaide-
Basmane ista•yonunda bay lerimizin iatandartlqbnlması sine uygun olmıyan, muzır 
Salilıattin Cukruk ile görüş- lüzum ve imklnlan &zerinde aksülameller yapan sakat bir 
mü~tür. Değerli arkadaşımız yaphğımız tetkiklerin, m&stah- istandartlqbrma elbet te büyük 
bay Salihattin muharririmizin silden bathyarak ihracatçı- güçlükler ve menfi ""neticeler 
aşağıdaki suallerine şu cevap- ya kadar, bllyOk bir ali- doğurabilir. Bizim vazifemiz bu 
ları vermiştir: ka ile karşılandığım mem- cihetleri araıhrmak ve yanlış 

- Tetkikleriniz hakkında nuniyetle gördük. Bildiğiniz gi- tedbirlerden aakmmakhr. Ça-
malUınat verir misiniz? bi, istandartlaştırıdtldan maksat: htmalanmızcla hakim olan pren· 

- Seyahatimizden çok mem- Mabauliin müstahsilden alıcının aipler, allk•darlarla yaptığımız 
nun olarak d&nüyoruz. Tetkik- eline Yarinceye kadar aeçirdi- temular esnaamda tebarnz et-
lerimizi iki cepheden yaptık : ği muhtelif muamele ıafba- miftir. Bu prensipler kendile-
Bir taraftan, piyasada bagün larında esas kabul edilen ölçn rince malum olduğu halde ia-
meYCllt .._ •ulıtelf ihweat ye f81d'len Wr aa.. albaa ............... kutkulanan
maddeterinin alt ...... ,,.. tMWrWe o .......... lana, ba hUU9tald tedbirlerin 
Jenme tarzlan ve ihraç1anndaki siirüm kabiliyetini artbr· mesuliyetini ilzerine alan ci-
hususiyetler üzerinde durarak maktadır. Bu tedbirJerin, hete ve nihayet kendilerine de 
bildiklerimizi derinleştirmek ve isabetli olabilmeleri JÇID, daha kuvvetli bir itimat bes-
genitJetmek kabil olmqtur. ber malıau!ün, ıyı netice lemelerini dilemek yıriacle olsa 
Diter taraftan, lzmir hinter· vermit olan l•tilıaal, Abf ve it- gerektir. .. .......... KOIDiiDiSt ........ TBhkik&b .............. .. 
Bir Mayısta Beyannameler Atan 

On iki Suçlu Tevkif Edildi 
Bir m&Jd secai telırin bazi 

yerlerinde komlbüatlikten ba
his, kiyi& ve kaçlk memurlan 
hlildbnet aleylıine tahrik edici 
mahiyette komliniat beyanna
meleri atan on iki IGÇlu zaba
taca Yakalanmıttır· 

Bu hAdUeyi düa bir mayıs 
gtinl haber a1c1tPmz halde 
sarf zabitaaua tabkikabaı itkil 
etmemek Ye beniz yakalan
mamıt olan bazı suç)ulann ya
kalanmaıını bekliyerek birşey 
yazmamlfbk. 

Keyfiyet dlin adliyeye inti
kal ettiği için edindiğimiz taf
ıiJitı yazıyoruz: 

Zabıta 1 Mayıs tarihinden 
e•vel mPhtemel hadiselere 
ka111 tetbir alarak hazırlıklı 
bulanuyorcla, Nihayet bir Ma-
yıs akşamı gice yar&11Ddan 
sonra Şehir tenviratınan sön
mesini mtiteakib bazı kimseler 
Şehrin muhtelif •emtlerinde 
16rtiJmüf)erclir, Çorak Kapı 
•mhkaamda Osman zade 
JOkutuncla bir talmD OD bq 
-antim boyand~ matbaa hara
fatile bua•1t bir beyanname
yi dUYara a9C1ıtmı pren bir 
Bekçi IMa taba• dunnaS1nı ih
tar ebDİf •• kaçtıiJm ılrG•ce 
atq etmiftir. 

Bekçi bu ....... izini saib 
edince zabıtA derhal faaliyete 
geçerek bu itde methaldar o
lanlann hepsini yakalam11tır. 

Komlbailt beyannamesi at• 

makla auçlu olarak yakalanlar met bu beyannameleri burada 
palarclır: kendiainin vekili olan konduracı 

Kunduracı HaADoilu l•mail, lamaile vererek datıtnuıbr. 
Kunduracı Haunoj'lu Ahmed, Komtlnistlik lıldiseıini bütün 
f)edeaiaçlı Ahmed, Kundura teferrtıatile meydana çıkaran 
•akineciai Mazhar, Çorapcı zabıta bir çok komünist beyan-
SOreyya, Titan ameleainden nameaiaden maada lzmirde ko-
Yusuf ve Hıua, ltuz Hayri misyoncu kitibi Eminin dakti
Tekia. Şof6r Zekeriya, Komia- loau ile yamlarak hazırlanan ve 
yoncu kltibi lv.ehmecl Emin, birkaç baskıdan ibaret bulu-
Evvelce k&nllniatliktea 4 •- naa Emekçi ad.anda bir gazete
neye mabklm olaa Glrklll Ca- yi de ele s•çİnaiftir. 
ziaı ve Kiçllk ffllmidir. Saçlular•aa Hazim Emelrfl 

Su-•uler lstanbulda 24 Diuada Suete.İll• yaalar Yllmatf Ye 
\09 bu yaz,ların müsveddeleri de tabedilen kominin beyanna-

elde edilmiştir. 
meleriai kondur•cı Salibettin I 
admclaki auçlu _ ki bu ela dün stanbuldaki bazı alakalıların 
lıtaobulda yakalanmıflır • tara· yakalanması için zabıtaca ter-

tibat alınmıştır. 
fından lzmire getirilerek kon- lzmircle tesis edilen üç ko-
duracı Ahmede teılim edil- milaiat becreıinden biri de ço-
miftir. Ahmet lzmirde tqkili- rapçı Slireyya tarafmdan idare 
bD batıdır. Keadid lmünle edilmekte idi. 
liç komtiniat hlcrui &Ç8Uf ve Zabıta beyanname ve riule-
zabıtanm pzlnden uzak kal· lelorle birlikte Kızıl lzmir ya-
mak içia Ayvalıkta ikameti ııla tahtadan mamul birde kı-
ibtiyar etmiftir. Konduracı Ah- lişe ele geçirmİ$tir. 
....................................................................................... 

Sabşlanmızın 1 Hilaliahmere . 
Vasatisi Tebenüler 

Tlrkofi. Ankara merkezi, 
honada sabf slrmiyea bitin 
mahmlleri 935 11lmd• 935 11-
lııun ilk iç ayhk den.me ka
dar Abf ihracat Ye Y&•tİ fi• 
atlan ha"kında tetkibt yap 
maktadır. lzmir odasından da 

bu buauata miitalea sorulmqtur. 

Meserret -i•zuı Ahibi B. 
Melmecl Ali hamil balanduğu 
A.beki bankasının bin liralak 
hiae aenedini Hillliahmere te
berre etmiftir. 

1 Büaratçı Bay Ômer Lütfü 
de ayni lıankanın hisse senet
lerinden hamil bulunduğu altı 
yfiz liralık hisse senedini Hi
liliahmere teberrü etmi,tir. 

Hl M8tte ..... - .. 
.. 1 -

Seyahatinde gez~in
lere rehberlik 
~decek olanlar 

Cuma günü yapılacak olan 
Ödemiş sevahatinde geı:ginlere 
rehberlik etmek üzere seçilen
lerin adları viliyete bildirilmiş
tir: 

Ödemişte kalacaklara istik
lal okulu öğretmeni bay Kemal 
ve lnönilnden bay Emin reh
berlik edecekler ve gezdire
ceklerdir. 

Örnek köylerini gezmek is
tiyenlere Yenice köy kitibi 
bay Ömer Atabay, Birgi na
hiyesiede kalacak olanlara Bir
gi ötretmenlerinclen HJ Hilmi
•• Birgi k6y yazganı bay Ali 
Riza, öğretmen Bayan Aliye. 
Birgi Şarbayı bay Salih. Gal
cf\ğe gidecek olanlara zeytinlik 
k&y yaı:ganı bay Ômer Kara 
ve Zeytinlik muhtan bay Mu· 
zaffer, Bosclaia lfİdecek olan• 
laı a 6ğretmen bay Hasan reh• 
berlik edeceklerdir. ---Celtik ekimi 

Ziraat bakanbiından villyete 
gelen bir bildirimde çeltik eki
mi çeltik çeşitleri ile yaşama 

milddetleri ve verimleri ha'c
kında malumat inenmiftir. Zi
raat müdürlüiti iatenilen ma· 
lümatı hazırlayarak bakanlaia 
gönderecektir. 

Saygı 
Telyezılarına gelen 

Cevaplar 
ilbay General Kizım Dirik 

tarafından Cumhuriyet halk 
partisi büyllk kurultayının top
ı.,.,. m&auebeble bqkanlı
i• çekilen tel yazı11na Atatürk
ten şn cevap gelmiftir : 

Kurultaya g&ıtrrdiğiniz 6z
den duyııuya tqekkür ederim. 

KAM.AL ATATORK 
Muallimler birliğinin tel yazı

sına da ayni mealde cevap 
gelmi,tir. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Otobüslere 
Fazla yolcu alın· 
masından çıkan 

Hadiseler 
Otoblalere fazla yolcu ahn

mağa başlanmış olduğundao 

belediye seyrü sefer memurlara 
bunun antıne ıeçmek için koot
rolu şiddetlendirmitlerdir. He· 
men bir kaç durak yeri arahk· 
larında yer alan memurlar otr 
...a.ri darcl.,.yorlar. Fada 
alman yoloalan iacllnaek ~ 
yorlar. Bu yilzden bazı hldiee· 
ler de çıkıyor. Dün 260 numa
rala otobüsü durduran belediJ• 
memuru yolculann fadumı in· 
dirmek iatemit ve elinde bileti 
olan bir yolcq ela iBmek iltr 
memİftir. Bu yüzden otobll 
dakikalarca hareket edememif .. 
tir. Bu hal Diier yolcuların '6-
tiklyetini mucib olmuttur.Elir 
de bileti o1an bir yolcuya br 
lediye memurunun indirm ... 
kalkışmasını çok hakıız bahr 
ruz. Hatta kendi ba9unıza ~ 
inmeyiz.. Eier ortada bir llİ• 
zamsızlık varsa onu yapan oıo-
1'1.çti ye biletçi menidir• 
Meaal aU. ortad2 dmurk,.. 
kontrol memurlarının laalk .. 
mlnakqaya gİrİflllelerini h
IGzumsuz ve hem de habis .. 
rüriiz, Belediyenin hl....,. 
mcydan vermesi mubtereJ .,.. 
Junan bu it üzerine nazan dik 
katını celbederiz. 



, ... , .• , ... 
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- 46 - l Boğazlar Meselesi Fransa - ltalya 
Hava anlaşması 

alvarırıın 

Kalat-nna 
ize... "ekici hu yılanın 

iııdiriniz ... Bu ba sız 
' ii<·n< ı ilahına kavusturıınnz •. ~ı; 

Erkuluıı go1.ıerı dondu. Çılgın 
bir hamle ile elini uzattı, etra
fında siyah perdeleri çekti .. 

Erkulun eğilen başı kul ğına 
- Sevgili Kaya diye fısılda

dı, Sonra yine bir nefes yaklaş
tı, dudaklarına ateşıni üfledikten 
soTlra hızla çekildi .. 

Sovyetler ve Balkan Devletleri 
l Noktainazarımızı Müdafaa Edecek 

Roma, 14 (A.A)- Bay Mus
soJini ve general Donen bir 
hava andlaşması imza etmiş-
lerdir. Bu andlaşma düşünülen 
yahut yapı ması karar~astınlan 
kava hatlarmm türlü noktala
rına ve ha\'a istasyonJarmda 
yapılacak bazı kolaylıklara ait
tir. Yeni an dl aşma Fransız 
İtalyan hava mukavelesinin ye
rine geçecektir~ 

Kaya şaşkınlıkla haykırdı! 
- Burası gerçekten bir san

at dünyası! 
Gözleri önünde orada büyü

yor, Her bucaktan baı göste
ren bir şekil bin bir şekilde 
gözüküyürdu. 

Kılıncını sıyırarak ileri atılan 
bir kahraman veya sahibinin 
ayakları ucunda ona sadakatle 
bakan bir köpek gibi türlü 
ıekilde başlar var .. Fakat hiç
birisi bu iki başsız yarım hey
kelin duyurduğu büyük aşkı 
ve aczi onun kadar yaşatamı
yordu!. 

Yine Erkulun titrek sesi du
yuldu: 

- Evet burası l,enim dün
yam, bunlar da hergün birlik 
yaşadığım dostlanm.. Hepsi 
benim varlığımdan birer parça 
almışlardır. Her birini yaratmak 
için günlerce aylarca emek 
vermişimdir. 

Bu emek, bir ülküye koşan 
bu sanat azmi yaratmak 2'ÜCÜ• 
mü parlath amma insaalık gü
cümü bitirdiğinden korkuyo
rum Kaya.. Evet korkuyorum 
ıimdi artık böyle bir dünya 
kuramıyacağımdan korkuyorum. 
Artık tetrib edecek bir' baş 
bulamıyor, bulmak istemiyorum 
ben san'ahn ölmez kudretine 
iaanan adamdım. Bence insar 
nın ruhlarını avuçlarım içinde 
yoğurdujıun başlarda g6ste
rirken türlü türlü şekillere gi
ren kalıplar gibi onlarla eğlen
dim. Nice K"Üzel kafaların çalım
larını, yaptığım içi boı maske
lerden farksız bularak güldüm. 
Şimdi de aşkına engel olan, 
bir yılanın zehirli dişlerini kal
binde duyan bu zavallı basta 
aczine gülebilsem diyorum!. 

Bir dakika sustu .. 
Kaya anlayamadığı bir endişe 

ile Erkule bakıyordu. Kendi 
kendine merakla: 

- Kim bu kadın? Bu ı.e
birlenmiş adam, diyordu göz
leri önünde yarım duran 
heykelin üstüne bir ışık yağ
muru yağdı Biran evvel kadı
nın omuıları üstünde (Özbeni) 
o korkunç yılanın dişlerile kıv
nla kıvrıla kaybolan adamın 
yerinde de hayatla alay eden 
iki donuk yeşil gözü gördü .. 

Bu ne korkunç hayaldi .. Genç 
kız heyecanla erkulun ellerine 
ıarıldı .. 

- Yalvarırım size... Çekici 
bu yılanın k as na indiriniz. 
Onu Allahına kavu'lturunuz!.. 

Genç kız tıtriyercl-;; Arnayı 

aradı, O çoktan savu muş on
ları yalnız bırakmıştı!. 

O vakıt hınçkırıklı bir sesle: 
Erkul neden yüreğime 

nübhem bir korku düşürdünüz? 
Allah için söyleyiniz, bu adam 
kimdir? 

Acı acı gülerek : 
-Zavallı çocuk gerçek kork

tun mu? Fakat bu bir ölü .. 
Yemin ederim ki ben bir ölüyü 
bu başsız vücutta yaşatmak 
ıstedim. Unut bu heykeli ve 
sana böyle bir şey gösterdiğim 
ıçin beni affet yavrum ... 

Erkulun sesi yine o günkü 
g\bi çapraşık duygulan, anla
ta ıı ses gibi yanıyordu. Yine 
gö..Jerinde o gün gördüğü o 
parl.lkhk, yüksek bir aşkın 
yang.nı vardı. Genç kız göz
lerini kapadı, başı Erkulun 
2Öisün '! düştü. 

Kaya gözlerini açtı. Erkulun 
yüzü korkunç surette sarar
mıştı! .. 

Hala ruya görmediğine ina
namıyor, hala korkuyor ve tit
riyordu .. 

- Erkul ! Diye inledi !.. 
O yavaş yavaş elini uzattı 

onu çekti, kapıdan çıktılar. 
- Kaya sevgili yavrum bu 

oda, bu hava, seni fenalaşbrdı .. 
Seni bahçeden, güzel kokulu 
çiçeklerden ayırıp buraya ça
ğırmamalıydım haydi gidelim .. 

- Beni nereye götürecek
siniz ? .. 

- Hayat, ümit, ve istikbal 
alanına!.. 

Sen Arnayı bul. Ben deği
şip şimdi gelirim. 

Bir çeyrek sonra ikisi de va
purda idiler. 

Erkul tamamiyle sakin ve sa
mimi idi. Genç kıza yine sa
hici bir ağabey gibi yaptıkla
rmı anlatıyor, yeni umgular ve
riyordu. Cebinden bir iki ka
ğıt çıkararak: 

- İşte bak Kaya seninle 
konuşmak istiyen daireler! Bu
gün onlara gitmeliyiz. Bir kerre 
aes müsabakasını kazanırsan, 
daha emin olarak işe girişiriz. 
Fakat çalışmak, pilak doldur
mak. uaa pk ~uahık •e
recek, bunun İPD elbet eyi bir 
hal çaresi buluruz.Bugün kitap
çıya uğrıyacağız. Eserinin satışı 
hesabını göreceğiz. Öyle sanı
rım ki taliple iyi bir i~ yapa
rız, yeni reform üstünde bazı 
halk türkülerinin batı bestele
rine tatbikini, ve küçük opret
ler için seninle görüşmek isti
yordu. Benim muzikte anlayı
şım pek dar olduiu için güzel 
sanatkar bu ıahmeti çok gör
mez deiil mi? 

Kaya: neler anlatıyor, bana 
ne ümitler veriyorsunuz. Sizi 
bukadar yorduğumu düşündük
çe utanıyorum!. Bari ümitleri
niz boşa gitmese mü~bakayı 
kazansam... Bu müsabaka ne 
vakıt olacak bay Erkul? Ona 
da çalışmak isterim ... 

- Daha bir ay var yavrum. 
O zamana kadar da bu küçük 
bestelerle uğraşmak her haJde 
yine çalışmak ve kazanmaktır 
değil mi? 

Gülüştüler.,. 

Vapurdan çıkınca Erkul yi
ne bir otomobile atladı. Bugün 
tabıdan çok memnu olarak 
ayrılmışlardu. Erkul önceden 
onunla goruşmüş, anlaşmış, 
Kayanın haberi olmadan ese-
rin basılması için iki yüz lira
yı da peşinen vermişti. Fakat 
piyasada her hangi kitap sa-
tışında görülen durgunluk yü
zünden satıştan ellerine ancak 
verilen parayı çıkarmak bile 
mümkün görünmedij-i halde, 
büyük sanatkar sevdiği kızın 

yüzünü güldürmek, hevesini 
arttırmak için kitapçı ile anla
şarak Kayaya satış mukabili 
düzme bir hesap göstermiş ve 
genç kızın eline beş yüz Jira 
geçmesini temin etmişti... 

Kaya çantasına bu parayı 
koyarken eli titriyordu.Halasına 
borcunun ilk taksitini kendi 
emeğile ödeyebileceğine sevi
niyor Erkula nasıl teşekkür 
edeceğini bilemiyordu .. 

-Sonu var-

İstanbut, 14 .[ Hususi] - Boğazlar meselesi· 
uin Uluslar arası toplantılarında ğörüşülmesinde 
Sovyetlerie birlikte Romanya, Yugoslavya ve 

Yunan:stanın da Türk noktainazrırını müdafaa 
edecekleri Bükreşten bildiriliyor. 

Bükreş, 14 [ A.A J - Söylendiğine ~öre, 

Romanya, Yunanistan ve Yugoslavya Balkan 
Konferansında Boiazların tekrar askerle tiril

mesi hakkındaki Türk isteğini müdafaa etmeğc 
karar vermişlerdir. 

B. Tevfik Rüştü Aras bügün Bükreş So•yet 
Elçisi Ostroski ile uzun bir konuşma yapacakbr. 

Pilsudski Fransanın Almanyayı çen
ber içine almak planını kabul em emişti 

Bay Valle ve general Donen 
Londra ve Streza konferans-
larında koşulan hava projele· 
rinin tatbik şekilleri hakkında 
görüşmüşlerdir. 

Danzigde 
Danzig, 14 (A.A) - Kontrol 

komiseri öz.gen şehir toprak-

y ı B , k } J k b 1 • • Jannda ıatın almaların özgena nız B. artu nun şar uz aşması p anını a u etmıştı ıiıi sistemini yeniden kurınu•-
Londra 14 ( A.A ) - Deyli Mereşalın Sovyet Rusyaya diplomasi muhabiri diyor ki: tur. Ancak halkın harcayacağı 

Telgraf gazetesi yazıyor: karşı olan son girişiti hemen Mareşal Pilsudski'nin ölümü mallar bu siste•in dışında 
Mareşal Pilsudski ölümünün hemen onun varlığının bir ge- belki Arsıulusal durumda bü- bırakılmıştır. 

yaklaşmış olduğunu anlayınca rei"i olmuştur. Onun kuvvetli yük bir değiıiklik yapabilir. Bir tramvay kazası 
gereken bütün tedbtrleri al- il . d n erkeyı" tesl" 1 k Mareşal Pilsudski Fransanın 

B . . h' , . e erın e ım a aca Al . b . . l k b l 14 (H ·) Bu-mıştır. unun ıçın ıç oır sar-
1 

d 1 t d 1 1 
I . manyayı çem er ıçıne a ma lstan u , uıuıı -

.. d .. k o an ev e a am arı mese e erı d f • bı' sınh olmamıştır. Buyuz en ul e .. planım kabul edenlere uyma- gün burada Taksim e ecı r 
içinde bir buhran çıkması ve daha az yantazlıkla gorecek- mıştar. Mareşal yalnız B. Bar- tramvay kaz.ası olmuştur. Kaza 
dış siyada bir değişiklik ol- ]erdir. tunun Şark uzlaşması planını neticesinde fakir bir çocuk ba-
ması ihtimali yoktur. Moming Post gazetesinin kabul etmiş idi. şından ezılmiştir. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

8. Laval ve Litvinof 
Bir saat görüştüler •.. 

B. Laı·al Sovyctlel'in Paris elçisi Potemkiıt ile 
l1 1·mıs1z - Rus iltifakmı im::alcırlrnn 

Moskova 14 ( A.A) - Diin 
öğleden sonra saat 15,30 da 
B. Laval ile B. Litvinof arasın
da bir saat süren bir mülakat 
olmuştur. Buna dair hiçbir teb
liğ neşredilmemiştir. 

Havas Ajansının hususi mu
habirine göre, Bay Laval Bay 
Litfinofa Varşova goruş
melerinin neticelerini bildirmiş 
iki bakan Fransa - Sovyetler 
andlaşmasının tasdikini ve ade
mi tecavüz danışma ve muhte-
~el mütecavize yardım etme
meyi tazammun edecek ve şar-

ki Avrupaya maksur olacak 
bir uzlaşmanın akdi ihtimalini 
tetkik etmişler, bundan sorıra 
evrensel durumu gözden geçir
mişlerdir. 

P~ris, 14 (A.A) - Gazete
ler Moskovada Fransız mümes
siline karşı yapılan hararetli 
iyi kabulü kaydetmekte ve ayni 
zamanda Mareşal Pilsudski'nin 
ölümünün Polonyanın dış siya
sası ve bilhassa Sovyetlere 
karşı a)acagı durum üzerinde 
yapacağı tesirleri tetkik etmek
tedir. 

j Kurultayda münakaşa 
Meslek mektepleri muallimlerinin 
maaşa alınmaları hakkında kanun 

Ankara, 14 (Hususi) - Toplantılarına devam etmekte olan 
Cumhuriyet Halk Parti kurultayında bugün ( dün ) nizamname 
etrafında görüşüldü. Bazı maddeler görüşülürken bir çok meb
uslar söz aldılar. Bu yüzden münitkaşalar oldu. Parti genel ka
tibi Bay Recep Peker bütün sorgu ve münakaşalara cevap ver
miştir. 

Mulek mektepleri muaJfim.lerinin maaşa alınmaları hakkınd 
ldUt8r bakanlıjı bir kanun projesi hazırlamıştır. 

B. T. Aras Viyanada 
BÜKREŞ 14 (A.A) - B. 

Tevfik Rüştü Aras dün akşam 
kendisine özgülenen (Tahsis 
edilen) özel vagonla Viyanaya 
2'itmiştir. Bakan durakta baş
bakan B. Tataresko .. Titulesko, 
Maksimos, Savel Radilesko, iç 
işleri bakanı B. İnkulte Türki-

ı 
ye elçisi B. Tanrıöver, Sovye 
Rusya elçisi, Romanya ekono
mi heyeti, başkanı B. Taba
koviç, Romanyanın Ankara 
elçisi B. Filotti dış bakanlığı 
ve Türkiye elçiliği yüksek me
murları ve birçok kimseler ta
rafından uğurlanmıştır. 

Tiirkiye - Romanya 1 Zabıta Haberleri: 
Bükreş 14 ( A.A ) - Türki- Bir sirkat 

ye dış işleri bakanı Tevfik 
Rüıtü Aras dün akşama doğru 
Başbakan B. Tataresko ile ıki 
memleket arasındaki ekonomik 
ve finans meselelerini görüş
müştür. Görüşmede Türkiyenin 
Bükreş elçisi B. Tannöyer de 
hazır bulunmuştur. 

Kız kaçırmış 

Tepecikte Y eiitler mahalle
sinde oturan Ali oğlu Mehme
din 19 yaşındaki Gülizan ka
çırdığı iddia edilmiş ve zabı
taca tahkikata başlanmıştır. 

T cpecikte Kağıthane cadde
sinde Sıddikanın evinde oturan 
Hasan oilu HüseyinJe Fe_>zul
Jah oğlu l-lilminin beraber ola
rak aynı evde oturan Hasan 
oğlu Alinin ceket cebinden 13 
lırasını çaldıkları iddia edilmiı 
ve tahkikata başlanmıştır. 

Gözünden taşla 
yaralamu; 

TAYYARE SİNEMASI 

Taşçılariçinde oturan Riza 
oğlu Hasan ile Konak vapur 
iskelesinde hamal AbdulJahoğlu 
Ali bir resim mese!esinden kav 
ga etmişler. Has&n, taşla Ali
nin gözüııdcn yaraladıgından 
yakalanmıştır. 

3151 3151 

B U G U N 
Bütün İzmir halkının sabırsızlıkla beklemiş oldukları senenın büyük filimlerinden biri olan 

• 
HAYAT BiZiMDiR 

Sinema aleminin iki büyük yıldızının temsil ettikleri şaheser filim 

JOAN GRAWFORD ve GARY COoPER ile birlikte "Vals ruyası,, ve "Deniz altında 
cehennem filimlerinin kahramanları : FRACHET TONE ve ROBERT YOUNG 

başlı bir aşkın ıstırapları içinde harp cephelerine koşan bir kızın heyecanı aver macerası 
Ayrıca FOKS dünya havadlslerl 

DiKKAT 1'A YY ARE sineması bugünden itibaren fiyatlarını ucuz-
• latmıştır. Yaz ortasında bile birinci viziyon en yüksek 
• filimler geçmeği vadeden Tayyare sineması buna rağmen 

tarifesini şu şekilde tesbit etmiştir. 

llergiin her seansta 25 35 50 kuruştur 
Serin bir salon - yüksek bir 'filim ve ucuz 'bir tarife 

Her ün 15-17-19-21 15 Per embe 13-15 Talebe ıeanıı Cuma 13 ilave seansı 

SarhoflUk 
Çorakkapida Bayburdlu Dur· 

nMJfoğlu Muzaffer sarhoı olu~ 
tarkı çağırmak suretile halkın 
istirahat ni bozduğundan ya' a
lanmıştır. 

Bıçak taşımış 

Tepecikte Yeni mahallede 
oturan Ali oğlu Rifatın bıçak 
taçıdığı görülert:k alınmıştır. 

•• 1 

itizar 
Yazılarımızın çokluğundan 

ötürü Altın ve güzel kızlar, 
Taçlı Deliler ve Ganister 
romanlarımızı buiÜn yazama· 
dık. Okuyucularımt2dan özür 
dilerız.. 



• Sihlfe 4 
Tanı Asır 

• 

Kraliçe olaca sın 
olanda hane anına kuşbakışı bir 
Göz atalım... raliçe Vilhelmin 

Saltanat hayat 
Rot rdam.. Mayıs 

Lahay ile Leyde arasmda 
elektrik trenleri saatta yüz 
kilometre katederler. Birbirine 
muvazi olarak açılan binlerce 
kanal arasında Holanda inek-
1 erinin hayatiyetlerini, evrensel 
olan ünlerini borçlu oldukları 
iyi bakımh meralar belirir. Ve 
tren her karışı eşlenmiş olan 
topraklar üzerinden yıldırım 
süratile ııeçer. 

Bana yol arkadaşlığı eden 
Holandalı dostum bu güzel 
memleketin kamusal hayatı 
hakkında malümat veriyordu. 
Sözü Holanda hanedanına ge
tirerek kraliçeleri için besle· 
dikleri duyguyu anlamak iste-
dim. 

Tebessümle cevap verdi : 
_ Demokrasi hamuru için-

de yuğrulmu tur~., Nıçin sev
miyelim. Bakınız size kraliça 
Wilhelmine'nin küçük bir fık
ra ını anlatayım. Wilhelmine 
küçük yaşta kraliça olmuştu. 
Saltanat naibi anası Kraliça 
~".Ilma idi. Bir gün küçük kra-

a annesinin odasına gider. 

şan tebessümle sesini yumuşa
tarak cevapa verir : 

- Öyleyse gir, yavrum. 
Beş yll sonra 

Bu hadiseden beş yıl sonra 
ana kraliça ile kraliçe Wil
helminc resmi olarak bütün 
memleketi gezmeğe çıkmışlardı. 

Utrecht'te halk polis barajı
nı yıkarak akın etmişti. Her 

ı yandan: 

raber memleketin geleceği 
hakkında saltanatm varisi olan 
prenses Juliana ile görüşürken: 

- Saltanatın ağır yüklerini 
omuzlarında taşıyacak mısın kı
zım? Bunu ancak Allah bilir, 
der. 

Ve en doğrusu da budur. 
Zıra saltanatların yarını yoktur. 

Kraliçe Wilhelmin Leyde 
üniversitesinin fahri doktoru-

Kapıyı vurur. İçerden vakur Kı· .. /ire l'ıll elmm Pllrı 

- Yaşasın kraliça 
yükseliyordu. 

ziym lhıdc.. l mımdahi Mur~al Pdam<lfr 
sözleri dur. Prenses Julianada ayni bir ses duyulur : 

- Kimdir? 
- Vilhelmine tabii olarak 

1 <' ıııltt Prenses Julimuı 

- Kraliça .. : 
Kraliçe Emma kızına bir 

::ıygı dersi vermek lüzumunu 
duyar: 

- Odana dön... Burada 
valnız bi.. kraliçe tanıyornm. 
O da benim der. 

Vilhelmine şaşırarak sorar : 
- Anne, bu kadar büyük 

bir alakaya liyakat kazanmak 
için ben ne yaptım? 

- Hiç bir şey kızım. Ne 
\ yapmak lazımse yapılmıştır. 

1 
Senin adına olarak yapılmıştır. 

Wilhclmin o günden başlıya
' rak halka karşı kalbinde derin 

bir saygı duymayı öğrenmişti. 

Yirmi yıl sonra 
Son top sesleri Teşrin ayı

nın souklarmı kanlandırmış bu
lunuyordu. Bütün tahtalar snl
lamyordu. Holandahların men
fur imprator diye tanıdıkları 
Kayser Holandaya kaçıyor, 
yeğeninin ülkessine sığınmak 

istiyordu. Roterdamda Amster
damda kıyamlar, ihtilaller baş
göstermişti. En müthiş bir ihti
lalci olan Troelstra ayaklan-
mıştı. Bu ani kasırga kraliçe 
Wilhelmini şaşırtmadı. Müca
deleden başarıklıkla çıktı. Fa-
kat bugün bile tehlike büsbü
tün yok edilmiş değildir. Wil
helmin uyanıktır. Bununla be-

Yangına 

üniversitede tahsilini ikmal 
etmiştir. Sabahları muntazaman 
mektebe ıtiden, kıı mevsimin
de Holand~nın buz tutan ka
nalları üzerinde üniversiteli ar
kadaşları ile beraber patinaj 
yapan prenses demokrat ruhu
nu iyice kavramıştır. 

Yoldaşım, işte bizim hüküm
dar ailesinin hayatı dedi. 

Juli na ylenecek 
Prenses çok sevimlidir. Ve 

tamam evlenme yaşına gelmiş
tir. Holandıılılar yarın kraliçe
leri olmcak plan genç kıza 
istedikleri gibi bir koca arı
yorlar. Küçük Holanda ile bir
likdte muazzam bir müstemle
ke imparatorluğunda saltanat 
sürecek olan kızın kocası el
bette ki halkı tatmin edecek 
bir şahsiyet olmalıdır. Holan
dalılar bu hususta çok titiz 
ve müşkülpesent görünüyorlar. 
Prenses Julianaya gelince, o, 
muhakkak ki bütün genç kız
lar gibi kalbinin seveceği er
keği bulmak isteğindedir. 

G. B. 

Karşı 
Wılhd nıne başını eğerek 

susar. Böyle iken onun da 
kraliçe olduğu muhakkaktı. 
Fakat saltanat sürmiyordu. 

Salahiyettar bir komisyon resmi 
Dairelerde tetkiklerde bulunuyor 

Kadın ve erkek farkı gözet- Hükumet konağı ile resmi 
meksizin saftaııatm büyük ev- daireleri yangınından korumak 

lada intikal ettiği bu memle- için alınacak tedbirleri kararlaş-
kette Wilhelmine henüz on iki 

tırmak üzere seçilen komisyon 
yaşında kraliçe oJmuştu. Saç- başkanlığına emniyet müdür 
. n sıkı sıkı örülü olarak ge- muavini Bay Süleyman Sırn se-

erdi, Hollanda sarayında eti- çilmi~tir. Komisyon ilk işi ola-
ete çok önem verilirdi. Hele rak hükumei dairelerindeki 

ıı 1 ın ölümünden sonra bu 
eJektirik tesisatıaı mutahhas-ina daha da artmıştı. Kapı-

mn arkasında Wilhelmine'nin sıslara kontrol ettirmektedir. 
içini çektiği duyulabilirdi. Bu Komisyon resmi dairelerdeki 

ders tesirini göstermiş miydi? su tesisatında bilhassa üst 
Yoksa Oranj Nasav haneda- katlardaki suyun kuvve-
nınm gururu galebe ederek tini tetkik ettirecek ve 
"dayanacağım,, dövizine sadık yangın ihtimallerine karşı da-

mı kalacaktı? ima mühim mikdarda su bu-
Bir kaç saniye soma kapı lunduracaktır. 

tekrar vuruldu. Aynı ses işi- Geceleri resmi binalar mun-
dildi; 

- Kimdir orada ? tazaın bir sekilde muhafaza 
- Küçük Wilhelmne'ciğin 1 ve kontrol ettirilecek, bekçi-

anne. J ler için kontrol saatları ko-
Kra c dudak1 11nc'a dola- n=ırak. ihtivaca göre vangm 

söndürme makineleri çoğaltı
lacak, kışın sobalar için de 

ayrıca tedbirler alınacektır. 

Soba bc.ruları binaların bir 
buçuk metre yükseğine çılca

rılacak ve ahşap kısımlara 

daima uzak kurulacaktır. So

balann konuldugu yerler ah

şap ise amyant, sonra saç ve 

bunun üzerine de sobalar ko
nulacaktır. 

•• 

Otobüs kazası 
Asansördo oturan Santo 

oğlu Şemuel tramvay cadde· 
sinden gitmekte iken Güzel-

yalı cihetindon gelen 241 mı

maralı ve Şerif Ali ~lu Ali 

Haydarın idaresinde bulumm 
otobüs Şemuele çarpmış ve. 
düşerek yaralanmasına sebe· 
biyet vermiştir. 

Balkan konseyi de 
Fransız - Sovyetler karşılıklı ard m 

Paktı sevinçlerle karşılandı 
Resmi bildiriğin 

----....;;~-----------

• 
metnı 

Bükreş, 13 (A.A) - Balkan 
antantı konferansı bugün öğle
den sonra işlerini bitirmiştir. 
Bay Titulesko, Tevfik Rüştü 
Aras, Malcsimos ve Puriçin 
birarada Kral Karol 
tarafından kabulün
den sonra Balkan dev
letlerinin dört mümes
sili dışarı i-;!eri ba
knnlıiima gelmişler ve 
Balkan an antı kon
seyi başkanı bay Ti
tulcr.ko etrafında mes
lektaşları olduğu hal

rafık kılmak, mübadeleleri in
kişaf ettirmek ve binaenaleyh 
şartları islah etmek için icabe
den şeraitin mevcut olduğunu 
müşahede eder. 

de aşağıdaki resmi Jrli~~~,~ 
bildiri~ i okumuştur: 

Balkan antantı kon
seyi Bükreşte 10, 11 
ve 12 Mayısta Ro
manya dışarı işleri ~-·~ .. ...,, .. ı. 
baltanı bay Titules· 
konun başkanlığında 

yedi toplantı yapmış· -......>4...... 
tır. Konsey Avrupa
da ~enel durumu de-

rin bir tarzda tetkik ................... -'j~"wımm~~-,.. ........ .J 
ile işe başlamış, Bal- I 
kanlar durumunun ge- rd~~~8jjtj~i]Gi2±lffilS[M~Ql1Jll 
rek barışın idamesi, L 
gerek Avrupanın bu Biıkrr~'iıı tan"hi biııalarnıdaıı Villa lılinoviçi 
kısmında komşuluk münasebet- Binaenaleyh daimi konsey 
Ieri bakımından düşüncelere şuna karar vermiş' ir : 
meydan verecek mahiyette ol- A. Balkan antantı içinde ve 
madığını görmüt ve bunu se- ahar devletlerle olan ticaret 
vinçle kar ılamıştır. Daimi kon- mubadelelerinin teksifi. 
sey Bilakis Balkan antantının B} Münakalabn inikişaf ve 
Balkanlardaki icraatında bir islahı 
takviye ve genişleme husule C) Turistlik münasebetleri-
geleceği anının yakın olduğu nin teksifi 
kanaatini elde etmiştir. D) Banka meselelerinin tet-

Daimi konsey bundan sonra kiki 
gerek Balkan antantı devlet~ Daimi konsey ticaret husu-
lerinin bir arada, gerek bun- sunda daha açık ve daha ba-
ları ayrı ayrı ilgiliyen bütün sit kaideler koyarak daha ge-
meseleleri özel ile incelemiştir. niş bir serbestliğe doğru ve 
Konsey genel ve özel Balkan tedricen ~enişletilmesi, ihracat 
antantı menfantlannın ancak kurumlarının teşriki mesaisi ve 
istisnasız bütün memleketlerin daimi mahiyette ser~, panayır 
ve bilhassa küçük antantın ve saire yardımile karşılıglı 
Avrupada barışın durluğunu istihsalatın daha iyi tanmmaıı 
tetkik etmek üzere teşriki ıuretile Balkan antantı mem-
mesaisile devamlı bir surette leketleri arasmdaki mübadele· 

tırıJması ve inkişaf ettirilmesi 
için alakadar idarelerce ah· 
nacak bir takım tedbirler 
tavsiye etmiştir. Hemen nıer
iyete konulabilecek bir posta 
mukavelesi projesine hususi 
bir özen gösterilmiştir ki bu 
suretle çok müsait posta, tel
iraf ve telefon müna~ebatı, 
Fransa, Almanya, ltalya, Isviçre 
ve Avsturyanın mecmu arazisine 
müsavi bir toprak üzerinde ya
kında tesis olunacaktır. Dimi 
konsey daimi hava hatlarının 
ve hava turizminin tesis ve 
inkişafını kolaylaştırmak V( 

ticaret tayyarecilikleri arasında 
l · ı· teşriki mesai yaratmak lü
zumuna cevap veren bir hava 
mukavelesi projesini de 'bazı 
zeyllerle tasvip etmiştir. T u
rizm sahasında müspet teklif
ler kabul olunmuştur. Turizm 
hareketinin inkişaf ettirmiye 
matuf bir takım teknik teklif
ler de ileri sürülmüştür. Eko
nomik komıeyin gelecek top
lantısında bu hususta bir mu
kaveleye irişilebilmek üzere 
icabeden tetkikata pevam 
olunacaktır. 

Bir Balkann bankası kurul· 
ması meselesi hakkında Türk 
heyeti murahhasasının tevdi et
tiği proje taslağı, ihraç banka
larının tetkikine arzolunmuştur. 
Bu bankaların müdürlerinden 
hiç olmazsa senede bir defa 
toplanmaları rica olunacaktır. 
Keza dört memleketin hususi 
kredi mümessilleri de her se· 
neye toplanmaya davet oluna
caklardır. Daimi konsey ittihaz 
olunan tedbirlerin ekonomik 
şartların hissolunacak derecede 
iyileşmesini teminden hali kal~ 
mıyacağı neticesine varmıştı. 

Balkan antantı devletlerinin 
dört bakanı bugün saat 16 da 
Sa Majeste kral ikinci Karol 
taratından toplu olarak kabul 
edilmişlerdir. Balkan antant& 
konseyinin müzakere ettiği bü· 
tün meseleler ve müzakerelerin teınin edilebileceğini teslim hu- leri . inkişaf ettirmeğe matuf 

susundn müttefik kalmışlardır. bir takım tedbirler alınmıcıtır. verdiii bütün müsbet neticeler 
Y krala etrafile anlatılmıştır, Ro· 

Daimi konsey dogMu Avrupa Daimi konsey ödeme vası- k 
manya başbakanı bu abulde 

emniyetinin müstakbel teşki- taları muamelatına müteallik hazır bulunmuştur. 
ta.tının bir esas olarak telekki ve ahıra karşı danıııklı hare- Sa Majeste kral ikinci Karol 
ettiği Fransız - Sovyet karşılıklı kette bulunmak hususundaki Balkan antantı memleketleri 
yardım muahedesini sevinçle teklifleri de onaylamııhr. bakanlarına memnuniyetlerini 
selamlar. Münakalat alanında daimi beyan etmek lütfunda bulun-

Roma uzlaşmalarına gelince konsey münakalatın kolaylaş- muştur. 
Balkan antantı kendi meşru ••• • •• • ••• • • ••• • •• • • ••••• • •• • •• ••••• •• ••• ••• •••••••••• • •• ••• • • • • • • • • • ••• • •••••••• ••• • • 

meufaatlan gözetildiği takdirde Bay Laval Adına .. 
7/1/935 Laval - Mussolini pro-

tokolunda istihdaf edilen bütün 
memleketlerin teşriki mesaisile 
bu esasin gerçekleştirilmesine 

yardım edecektir. Bu menfaat
Jar sıkı ve etraflı bir tetkike 
tabi tutulmuş ve bu tetkik 

bütün meselelerde yalnız tam 
bir görüş mütabakatını müşa
hede imkanını vermekle kalma-

mış fakat ayni zamanda Balkan 
antantı devletleri arasında öyle 
bir tesanüt ve aynlmamazhk 
göstermiştir ki, daimi konsey 
bunu birinci siyasal direktifi 
olarak ilan etmeği ödev bilir. 

Ekonomik meselelere gelin
ce daimi konsey Balkan antan
tı ekonomik konseyinin 9-1935 
de Atinada ve 24-4-935 de 
Ankarada tanzim ettiği proto
kol ve raporları hükumetlerden 
her biri tarafından tasdik edil
mek kaydile tasvib eylemiştir. 
Daimi konsey sz-ayretleri müte-

Moskovada 
Resmi 

bir ziyafet verildi 
kabul yapıldı 

Moskova, 14 (A.A) - B. j 
Litfinof akşam B. Laval adına 
bir akşam yemeği vermiştir. 
Yemekte B. Lava], Leje Rosa 
ile hükumet üyesinden B. 
Voroşilof, Mejlouk, Mikoyan 

Bubnof, Krestinski, Potemkin 

8. Litvinof ve Laval birer 
söylev vermişlerd r. YemekteP 
sonra büyük bir kabul ya· 
pılmış ve elçilerle hükumet 
üyeleri komiserlikler ileri ıe· 
lenleri, Sovyet kurumlarile 
Sovyet bilgi ve san'at oruP .. 
takları yerli ve yabancı gaze-

hazır bulunmuşlardır. teciler hazır bulunmuşlardır. 
..... 1 ..... 

Eko Dö Pariye göre 
Alman - Rus çalışma birliğinin yeni~ 
leşmesinin önüne geçmek • • 

ıçın ... 
Paris, 14 ( A.A ) - Eko dö 

Paris gazetesinin Moskovaya 
giden dış siyasa yazıcısı Fran
sız - Sovyet paktının sonradan 
müspet sonucJar vermesi ihti-

mali oJan izerin menfik par· 
çası olduğunu yazıyor. Bu pa~t 
Alman - Rus çalışma birliğinın 
yenileşmesinin önüne geçn:ck· 
tedir. 



üzerin muameleler haraPamuk 
retlenmiş, fiatlar yükselmiştir 

Ellerinde stok mal 
korkarak mallarını 

bulunduranların 
satması 

•• •• uzum 
yeni doğumdan 

fiatlarını düşürdü 
8 mayıs sabahından 13 ma· 

yu akşamına kadar borsada 
yapılan muameleler şöyle top· 
Janmııtır. 

Haftalık fiyat 
Nevi Çu Az Çok 
Buğday Uşak 1848 4.00 4.34 

,, ,, çav. 425 3.70 3.90 
,, Mersin 2393 4.40 4.25 

Arpa Uıak 192 3.50 3.50 
Arp• Bigare 48 2.90 2.90 
Akdan 70 3.375 3.375 
fasulya 10 7.00 7.00 
Börülce 3 4.00 4.00 
Kuıadarı 98 3.50 3.50 
Susam 325 9.50 10.00 
Pamuk pr. 1.B 784 43.00 47.00 
Pamuk çek. 19500 k 2.30 2.30 
Yapaiı kilo 10634 40.00 49.00 
Balınumu ,, 4199 68.00 68.00 
Palamut tır. 656 ke.420 420 

,, hr. engin 41 ke:360 360 
,, kaba 248 ke.225 225 
., refoz 151 ke.164 190 

ç ·r.üzüm kav. 57 4.5 6.25 
6 N. 206 8.50 9.00 

" " 7 N. 608 9.00 10.375 .. " 
,, ,, 8 N. 1089 10.25 10,875 
,, ,, 9 N. 921 10.75 11.50 

,. 10 N. 695 11.25 13 
,, 11 N, 133 13.25 14 
,, 12 N. 123 14.75 16 

Raz.ü~üm Urla 2 18 9.00 9.00 
Y ekim Fiatı 

Az Çek 
Yemeklik 
zeytinyaiı 500 25 00 25 00 
Sabunluk 
~eytinyaj'ı 3500 24 00 24 00 
Sıra mal 
zeytinyağı 7000 23 50 24 50 
Perinayağı 2500 17 75 17 75 
Bkkla va· 
deli satit 70 t. 3 875 3, 875 
Kuzuderisi3000 a. 70 00 76 00 

Haftalık sabş miktar Ye fi-
stları bu şekilde yukanya sıra
landıktan senra bunlardan ih· 
racat eşyasını teşkil edenlerin 
son haftaya ait durumlarını ayrı 
ayn aıağıda arzediyoruz. 

Arpa 
Uşak malları bu hafta için

de ltorıada 3,5 kurut fiatla 
satılmıştir. Satılan miktar ise 
192 çuvaldan ibarettir. Ayrıca 
48 çuval bigara itlak oluna• 
Arpada kilosu 2,90 kuruştan 
muamele ,görmüştür. 

Geçen hafta ise 155 çuval 
Uşak malı Arpa sahlmış ve 
fiatlar 3, 15-3,5 kuruş arasında 
bulunmuştu. Arpa muameleleri 
geçen haftaki biyasa sütunla
rımızda yazdığımız ıibi mev· 
sim icabı olarak eyiden eyiye 
duraklamııtır. Bununla beraber 
bu durgunluk fiyatlar üzerinde 
pek de göze çarpan bir deği· 
tiklik husu' e getirmemiştir. 

Pamuk 
Geçen hafta başlıya• fiat 

y likaelmeai bu hafta zarfında 
c!a tedricen devam etmit ve 
l 4-5-935 akşamı pamuk piya· 
.ası 47 kuruş üzerinden ka· 
panmııtır. 

Hafta sabşı prese birinci 
neviden olmak üzere 784 bal
yaya baliğ olmuştur. Hafta 
içinde fiatler 43 kuruıtan 47 
kuruşa çıkmış ve biraz daha 
yükseleceği tahmin edilmekte 
bulunmuştur. 

Geçen hafta ise 41-43 ku· 
ruştu 4()1 balya prese bjrinci, 
42 kuruştan bir balye prese 
ikinci •e keza 42 kunqtan S 
harar kaba birinci pamuk mu· 
•melesi olmuştu. 

tasında ise kilosu 39 kuruş 
fiatle borsada 131 balya birinci 
nevi pamuk muamelesi olduğu 
anlaşılmıştır. 

Mubayeatta görülmekte olan 
hararet ve iştiha elde mevcud 
olarak tahmin edilen 4-5 bin 
balya pamuğun yakın bir za
manda kamilen ihrac edileceği 
kanaatını kuvvetle tevlid et
mektedir. 

Şimdilik pamuk piyasası sağ
lam ve fiatler yükselmei'e mey
yaldir. 

Zeytinyağı 
Borsamızın neşriyabna göre 

son hafta içinde borsaya 
aptıda işaretli zeytinyağı ıatış

Jarı yazdırımıştır. 

Fi at 
Nev'i Kilo az 
Yemeklik 500 
Sabunluk 3500 
Sıramal 7000 
Yekğu 11000 

25 
24 
23 50 

çök 
25 
24 
24 50 

Bu meyanda kiJosu 17,75 
kuruştan 2500 kiloprina yarı 
sabşı da olmuştur. 

Gecçen hafta sıra malı ola
rak kilosu 23,5-24,5 kuruş aaa• 
sında fiatlarla 8252 kilo zeytin 
yağı muamelesi Borsaya yazdı
rılmış •e geçen senenin bu haf
tasında borsada muamele ol
mamışb. 

Zeytinyaiı piyasasını• aon 
haftaya ait vaziyetine pJiaee: 

Piyasada hergün yapılan zey
tinyağı satışiarı aynı günde 
borsaye kaydettirilmediğinden 
borsanin resmi kuyudabadan 
fiatiarın hakiki temevvücü ve 
ve ıabşların hakiki miktan 
hakkında bir fikir edinile
memektedir. 

Hariçten yaptıiımız tahki
kattan da anladığımıza a-öre 
zeytinyağı piyasası a-eçea haf
taki vaziyeti aynen muhafaza 
etmiş olmakla beraber a-eçen 
hafta satıılarınm pek ço"'k fev
kiade muamele olmuştur. Mu
amelatın kısmı küllüsi ihraç 
edilmek üzere yapılmaktadır. 

Şimdi piyasa normal dene
cek bir halde olup fiatların 
alacaği şekil ihracatlann bu 
hafta içinde alacaklan vaziye· 
tin inkişafından sonra anlaşı
lacaiına hükiim olunmaktadır. 

Afyon 
Son hafta içinde 

afyon üzerine sabş 
rilmiştirr 

borsaya 
kaydetti-

incir 
Mal mevcudu olmadığından 

muamele ve piyasa yoktur. 

8 832 10 50 11 50 
ı 9 1738 1 11 12 50 

10 502 11 75 13 75 
11 10 13 so ıs 
12 19 15 25 15 75 
Yek. 3830 7 

Son hafta içinde üzüm satışı 

geçen haftaki miktara balig 
olmuş ise de fıatlar mahsüs 
bir düşkünlük göstermiştir. 

Hafta içinde üzüm fiatların· 
da pek te küçük görülmemesi 
lazımgelen bir düşkünlük var 
demektir. Çünkü bundan iki 
hafta evelki fiatlara nazaran 
bugünkü dütkünlük 1 5 - 2 
kuruş arasında hesaplanmakta· 
dır ki bunun nazarı dikkati 
calip bir rakam olacağı şiiphe· 
sizdir. 

Fiatlann iki haftadanberi bu 
tekilde düşmekte olması esba
bı hakkında yaptığımız tahki· 

kattan busene bailarda rörü· 
len fazla doiuşun verdiği en· 
dişe ile ellerinde mal bulunan 

tüccar ve müstahsilin mallarını 
piyasaya arzetmekte olması 
piyasada mühim bir şişkinlik 
husule ıetirmiş ve fiatlar gün
den gtlne düşmeie başlamışhr. 
ihracatçılar bu Şt!rait dahilinde 
berpn daha aıaiı fiat teklif 
etmekte ve ekseriyetle teklif
ler kabul olunmaktadır. Pi ya· 
ıaya bu suretle mal arzetmek 
İfİaİa devamı takdirde fiatlarıa 
....... ~ dtlpcıji,•• 
hakkakbr. 

Umumi vaziyet 
Zahair Ye hububat iş1eri 

mevsim dolayısile dur~un ol
•alda beraber az çok muame· 
lelerde fiatler elveriıli görül
mekte ve yazılmağa değer 
KÖrülmemektedir. 

Yalnız mevsim dolayısile pi· 
piyasamızda en çok muamele 
görmesi icap eden ve tah
kikabmıza a-örede fazla alın
makta olan ve Istanbuldan 
tehrimize gelen iki firmanın 
yapağı üzerine vasi surette 
cereyan eden yapağı mua· 
muamelelerine dair borsada ve 
borsa bültenlerinde alikadar
lan tatmin edecek malfunat 
a-örülmemekte ve yalım her 
halde borsa idaresinin te,ebbü
sü üzerine [eski ubş] kaydile 
geçirilen ehemmiyetsiz yapağı 
muamelelerine tesadüf edil
mektetlir. Halhuki mevsim do
layiaile ve bilhassa iki rakip 
firmanın ıehrimizde müba
yaat ile meuul buluaduj'u 
ıu sıralarda yapaiınıa ha
kiki "Yuiyeti hakkmda remi 

Çekirdeksiz üzüm 
ve bt'i mal6mat ahnamama11 
piyasamız için bir noksanlık " 
yapağı ile alikaclar tiiccar ve 
bilhassa mustahsiller için bir Son hafta içinde borsada 

sahlan üzüm miktan aşağıya 
işaretlenmiştir: 
Nevi miktan fiyah 

ç&naltorba az çok 
Kavruk 
mal 57 4 50 6 25 

6 No. 206 8 00 9 00 
7 ,, 608 9 00 10 375 
8 ,, 1089 15 10 00 10 875 
9 921 10 50 11 50 

10 695 11 00 13 
11 133 12 50 14 
12 123 13 25 16 
Yekun 3832 15 

Geçen hafta sabılan iae ata
j'ıdaki surette toplanmııb : 
6 95 9 00 9 50 

mahrumiyettir. nunun için ya
pağılarm ,anlük muameleleri
Dİll bebemebal ltorsaya ,azdı
nlmaaı elzem bulunduğu kana· 
abnda ltulunduğumuzdan ba 
ciheti alAkadarlann temin et· 
mesini bilhassa dileriz. 

Yukanda işaretlediğimiz gibi 
yeni sene mahsulü üzerine son 
günler borsada 3,875 kuruş Ü· 

zerinden yapılan 70 tonluk a· 
livre bakla muamelesi de önü· 
müzdeki rekolte fiatleri için 
memnuniyetle karşılanacak bir 
fiat olarak kabul edilmelidir. 

Piyasada fimdilik yazılmağa 
değer uuh bir b-1 ve bare· 

..... "..r-

istikraz ....... 
lstanbul b ledlyesl ala

cajı para ile neler 
Yapacak? 

Ankarada bulunan belediye· 
ler bankasından İstanbul bele· 
diyesinin 750 bin liralık bir 
istikraz yapacaktır . Bele· 
diye muhasebesi müdür mu· 
avini ba} Nail bu İ§ için A•
karaya gitmiştir. 

Şehir meclisi bu paranı• % 8 
faiz ile alınmasına karar ver
mişti. Mamafih bu miktarın 
biraz daha indirilmesi umuluyor. 

Mukavele imzalanınca 750 
bin liralık havale Belediye em· 
rine İstanbula a-önderilecektir. 

Yine tehir meclisinin başka 
bir kararile Ada suyu için Be· 
Jediyeler bankasından ayrıca 
150 bin liralık bir mukavele 
yapılacaktır. Buna a-öre İstan
bul belediyesi, belediyeler baa
kasından 900 bin liralık bir 
istikraz yapacak demektir. 

Bu paranın 250 bin lirası 
stadyum, 154 bin lirası şehrin 

imar planının hazırlanması ve 
tatbikına başlanması, 100 bin 
lirası Kereıtecilerle yapılan 
meyva ve sebze halini• 
inşaatının ikmaline, 100 
bin liruı, Boğazda yeni yapıla 
caz ııaz depolarının ikmaline, 
70 bia liruı asri mezarlık işine, 
50 bia liraıı Haydarpaşa geçid 
köprüsll inşasına 26 bin lirası 
itfaiyenin takviyesine tahsiı 
edilecektir. --· .. ·-
İlk mekteplerde 

Bu yıl ilk mekteplerde bü
tun sınıflann derslerine altı 
Haziran tarihinde son verile
cek ve mektepler o akıam ta· 
til yapacaktır. 

8 Haziran Cumartesi sahahı 
son ıınıhn ıözlli yoklamalanna 
başlanarak 15 Haziran akşamı 
tamamlanacakbr. 
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BORJIY A 
-ee-

Çan sesleri 
Güzel manzaralı Saraydan 

Ltikreı kovalamasından kendi
sini kurtaran. ve Tiber çayına 
ahlarak uzaklaşan Ragaıtaa 
güzel Janos otelinin merdiven· 
!erine tırmanmak istemişti. Si
lah kullanmakta usta olan Şo
valya yüzmekte de b&yiik 
bir üstünlük taşıdığını arkasın
dan s\kılan silahlara ragmen 
balık ıibi yüzüp kurtulmakla 
ortaya koymuştu. 
Arkasından koşu ıftleria 

kurşunlanndan korunmak içi• 
daima suyun altını takibehlİ.ftİ. 
Ragastan çaya ablııaca arka
sından ğelen kurşun yapur· 
larından böylece kurtulmuttu. 
Kurıun abmındaa makJapca 
ara sıra ıuyua tutnne çıkıyor, 
nefes ahyor gene dahyordu. 

Zavallı Franso•• Borjiyanın 
tırmandığı mermerlere o da el 
atb. 

Şövalye oldukça korkuaç da· 
kikalar a-•çirdikten sonra kara
ya ayak basınca ş6ylece dll· 
ıündü: 

- Sezarın da kıı kardaıı
nın da Tanrı belilarını Yeraiıı. 
Bunlar kadar gözlerini kaa 
bürüye• zalia adama hiç 
bir vakıt rutlamamıthm. Se
zar bqıını kestirmek Lnkres 
te .zehirli hançerle beni öldür-
mek istedi amaçlanna vara
madılar, Ne yazık ki ellerinden 
kapbiım zehirli hançeri Tiber 
çayında kaybettim. Eğer onla· 
ra bir daha rastlaraam yapa
cağımı ben ltilirim Şimdi Ro
madaa aavuşmahyı•. 

Raıaıtan ıi;ylene ıöyleae 

güzel Janoı otelindeki oduı
na pcli. 

Elbiselerini nasıl bırakmışsa 
öylece buldu. Şövalye bir ara
hk Sezar Borjiya ile savaşa 

gitmeği düşündüğü günlerde 
zırhlı elbiseler almış ıavaş alet· 
Jetleri düzmüştü. Odaıında ıslak 
elbiseleri çıkararak karyola 
üzerindeki elbiselerini giyeli. 
Zırhlannı geçirdi. Sezar Borji
yadan aldığı kılınç kayıpnı 
kuşandı. Sezarın kıhncını, demi· 
rini, çeliiini yoklıyarak çok iyi 
buldu. Eski uzun kılıncını dü· 
ıündü. Bir çok döğüş yapbjı 
eski kılıncın Garkonyo gibi bir 
pıs papası• eliae düpıe
ıinin acısını duydu • Eski 
kılıncın hendiai için bilyiik 
deieri lıtulunmasına rapea 
Sez arın kıhcımn aa elmaı ve 
yakutlarla an.lenmiş buhııı· 
masındaa maddi deieri çok 
büyüktü. Bu kılınç deiifme• 
sinden kazanmış Yeya kaybetaif 
olmasını hesaplamakta• vazge
çerek ııüzel hayvanı kaptana ki!" 
vuşmak yohııau tuttu.Şaıbiı bir 
ıey Tarsa oda ha~ana eğer
lerin vurulmuş llaıırlanmıt ol· 
masıdı. Olurıey değil de•Iİ : 

- Bir arkaclat ltau yardım 
etmiş olacak. Boajur Kapitan 
beni göriinc• seviadi11. ha ben 
de ıeni 1arnace sevindim, 

Dıy• hayvanla da biraz ko· 
autarak abn ilstüne atladı Ro
madan uzaklaşmak içi• FJoran
aa yolunu korkulu buldu. Ç6n-
kü ıövalyeyi kovahyacaklar 
onun Franıaya gideceğiai dü-
ıünebilirlerdi. Bundaıt korun
mak için Napoli kapıııadan 
kaçmağa karar vudi. 

Yayaı y&Y&f ll•rliyerekkha· 
ıenin g&züaU &zerine çelaaiJ•· 
rek bu kapıdu pJap asakJafb. 

-s...~-

• P. tüzüğü taslağı 
Genel yönetim kurulunun hazırladığ1 
Tüzük taslağı ile istenilen değişkeler 

96 - Merkezde partiyi ali
kalandıran işlerin takibi için 
yapılacak temaslar, parti vekil
leri ile umumi katip veya bun
ların namlanna harekete aali
hiyetli zatlar arasında ağızdan 
veya yazı ile olur. Viliyetlerde 
Partiyi alikalandıran itler için 
yapılacak aj'lZ veya yazı te
ınaslan Parti reisleri ile Yaliler 
arasındadır. 

97 - Partinin hükumetle 
temas mevzuları lüzumlu görü
lürse Umumi reiılk divanınm 
tasdik edeceği bir talimatla 
tesbit edilir. 

Görüfiilerde özğenJik, sora 
ve istizah ( ) kaldwıdaki 
maddeye ıu bilek eklenmİftir. 

Sual tahriri veya tifahi olur. 
Tahriri sual muayyen bir mevzu 
üzerine yerilmipe ıual Ye ce
vap nal sahibi ile Tekil ara-

sında cereyan eder. Gerek tah
riri ve ıerek ıifah i sual he
rine sual menuu olan meaele
lerin umumi mlzakeraiain ia
tizah mahiyetinde olm•m.ak 
iizere ruznameye ahnmw pap 
kararile olur. 

Grub ftyelerinin Kamutay ga
rüşleriadeki ödevlerile ilişikli 
olan maddeye şu bölek eklen· 
miştir: 

Grubça yapılacak herttırlli 
intibah mutlaka giro reyle ya· 
pılır. Yalnız umumi Riyaset 
Divanı tarafından namzed gös• 
terilen zevabn intihabında açık 
rey kullanılır. Umumi Reislik 
Divanınca JUUDzed gWerilmi• 
yen ı~de ınb adlan 

çıktan gruba teklif edebilirler. 
Alınan kararların sonradan 

izahedilmesi için olan madde
lerin ıoa b6leğinin yeni ıekH 
ıudur: 

Grub müzakereleri bakkıada 
hariçte izahat verilmeıi ve m6· 
zakere neticelerinin tebliği re· 
isliğe aittir. Zabıtlann nefl'İt 
miizakerenin alent olması srub 
kararile olur. 

Haysiyet DiYaamın vereceği 
kararlar hakkındaki maddenin 
ikinci bcSleğinin ıon kısmına şu 
parça ilive edilmi§tir: 

Kesinleşen karar grup genel 
başkanlık divanına hemen yazı 
ile bildirilir. Parti aaylaYlanDlll 
uyacaklan noktalar hakkmclakl 
kıa1D1D birinci madduİDİD aon 
b6lceğine ilive olunan parça 
ıudur: 

"Her parti aaylavı, ıaylavhk
tan batka ne gibi itler yapb
ğını her ikinci T oşrin bqmda 
yazı ile genel baıkaahk cliva
mna bildirirler.,, 

Parti aaylavlarmm yapama
yacakları ifler baldmadald .. el
denin sonuna ıu lu.UD illYe 
o1umnuttur: 

" Parti mebusu avukatlar, 
devlet, hususi idarelerle bele
diyeler, hayır cemiyetleri, ser
mayesinin bütünü veya bir par
çası devlete aid müesseseler 
aleyhine dava alamazlar.,, 

Partinin paralannın harcan
ması hakkındaki maddenin ıon 
böleği ıöyle değiıtirilmiftir: 

Partinin veznesi yoktur. Pa
ralan baakada saklanır.Merkez
de mauml k&tip ve mulıuip 

ile muhasip azanın çift imza
sile yatınlır, 9ekilir. 

Partiye ait mallann esiliği 
hakkındaki maddenin 1011 b6-
leğine şu eklenmiştir: 

Partiye ait her türln hukuk~ 
tasarruflarda ve bu mahiyett~c 
üçüncü şahıslarla yapılacak 
)erde partiyi temılle umu 
kAtip sallhiyetlidir. 

Parti işleri için ya}Wac~ 
yolculuklarda harcanaçak pa~f 
ralara ait maddenin ıon balJ 
ği şöyle olmuştur: 

A) Partice tavzif edilece 
başka zatların. 

B) Partice yurd dışında se
yahate memur edileceklerin, 

Umumi kitip)e aaabuİP aza· 
takdir edecekleri _... ıire; 

4 _ Viliyet idare heyetlerin
ce tavzif olanacak zatlara nak
liye ikamet ve yiyip içme nc
retl~rİDİ karflhyacak miktar 
&zerinden idare heyetlerinin 
tayia edecekleri uasa ıöre; 

5 - Parti umumi kitibinia 
harcirabı Umumi Reislik Diva
nımn kararlaştıracağma göre; 

Verilir. 
Harcanan paraların kontrolu 

için olan kısma ıu madde ilave 
olunmuştur: 

137 - Parti merkez.inin he
saplan Umumi Reislik Divanı· 
aın ye Yiliyetler teşkilatı He 
halkevlerinin hesaplan Umumi 
idare Heyetinin koyacağı usul
lerle teftiş ve murakabe olu
nur. 

Yasav hnkt\mlerine 
llive edilmittir: 
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anatlar m inde tetkik • • 
ımız 

Me eniyet ışığını etlerinde tutan büyiik, .. nlilletler 
Endüstri alanında hirikalar yaratırken biz ne ha deydik 
Sanatı düşkün gören, sanat ruhunu hırpalıyan ruh bugün yoktur. Yeni 
kapasiteleri görnıek mi istersiniz bizimle birlikte şu mektebi geziniz •. 

Sanatlar mektebinin bugünkü verimi nedir? 

Tar1hsel hatıra: 60 yıl önce :Af itlwt va§aı11u ilbaylıi}ı :ama11111dcı 
sanaat okıılası bittikten som·a 

Ulmlmırn 6nfüıcle yeni clold'llY'ltltn'llŞ bir 1101, uolım lı'ı!JlSlllCla 
Mitlwt ı>asa ·ı:e en so-n <leni= 001·unüyor 

Medeniyet ışıiını ellerinde 
tutan bütün büyük milletler Fen 
ft endüstri alanında harikalar 
yaratırken biz niçin bu kadar 
pride kalmışız? .. 

Buna cevap vermek ıçıa 
uun boylu tetkikler yapıp on
lardan sebepler çıkarmağa ih
liJaç yoktur. 

Bizde saaat mektepleri açıl· 
madan önce ve açıldıktan bir 
•iddet sonra da, öiretmen 
okuyana, baba evladına, ders
lerinde muvaffak olmadığı za
man onu korkutmak için "seni 
bari hir sanata verelim. Anla
şıldı sen okumayı kıvıramıya
caksın.,. derlerdi. Ne kadar 
yanlış bir sam, ne kadar kötü 
ve zavallı bir telkin... Acaba 
san'at okumakta• daha mı ko
laydı. Sanatkir olmak ıçıa 
okumamak lizımdı. Biz san'atı 

düşkün 16naeie alışmıştık. 
San'at ruhunu bu derece hır
pahyan bir memlekette bir 
san'at dahisi yetişemezdi. 

lzmiria ve belki ltütün Tür
kiyenia ea eaki aaa'at mek
teplerinden biri olan lzmir sa
natlar •ektebine giderken zih
nimi kurcalayan hep bu ideler 
oldu. Ben de bir çok defalar 
öğretmenden v~ babamdan böy
le gtiltlnç serzenişler, tehditler 
duymuftum. 

Sayın okuyucularım, işte 
sanat eskiden bizde böyle idi. 
Bunun içindir ki ilerliyememiı
tik. Yeni hevP-sleri ve yeni ka
pasiteleri görmek isterseniz 
şimdi de beni takip edini~ .. K.a
rantinada tramvaydan ınınız, 
sanatlar mektebinin teknikle 
tebessüm eden, yaratıcı ümit-
ler veren sillonlarını geziniz. 

- Kimi aradınız? 
Direktörü görmek istiyo-

rum! 

de günlerini geçiren bu genç
lerde öyle saklı cevherler var
ki, tarif edilemez. Spor bay
ramında koca bir kültür kitle
sinin arasında onlar, dik vü
cutları, çelik bazuları, temiz 
hareketlerile alkışta aslan pa
yını kendilerine ayırdılar. Yazı 
arkada bırakıp sonbahara eli· 
mizi verince Uluslar arası pa
nayın açılır. Ozaman bir silrtl 
pavyonlar arasında San'atlar 
Mektebinin küçük pavyonu yine 
bir yıldız gibi bizi çeker. İçer
de modem bir evi süsliyecek 
olan mobileyi görürsünüz. On
ların karşısında dakikalarca 
dnrur, san'at zevkini yudum, 
yudum içer gibi olursunuz. İşte 
bunları yapan hep bu tulumlu 
gençlerdir. Dışarıda bu kadar 
alkış toplıyan bu gençlerin 
içerde çok sade bir görünüş
leri vardır. 

Birkaç dakika sonra başmu· 
avin Riza Gürkan ile karşı 

karşıya geldik. "Yeni Asır,, ı 
pnü gününe takibeden saygılı 
muhatabıma arzumu söylediğim 
zaman derhal büyük bir mem
nuniyetle kabul ettiler. 

- "Yeni Asır 11 ın kıymelli 

sahifelerirıde kendimizi görmek 
bize şeref verir.. Eğer sabah
tan ielmiş olsaydınız yavrula
rımızın bird~ ııabahki nazari 
derslerini ğörcektiniz. Halbuki 
şimd! yalnız "teknik,, derslerini 
göst~rebileceğim!. 

Kalktık.. Başmuavın önde 
ben arkada gezmeye başladık. 
Beş dakika evvel neş'e ile çal
kanan koca koridörlerde derin 
bir sükun vardı. avak sesleri
mizden ve duvard~ asılı büyük 
saatin tiktaklarından başka hiç 
bir ses işitilmiyordu.Rehberime 
sordum: 

- mektepte mevcut talebe 

Yoklar, dışarı. a çıktılar. ne kadardır? 
- O halde başmuavini gö- - 249 .. Bu miktar bugün 

reyim!. için az görünüyorsa da geçen 
Başmuavini çağırmak üzere ve daha evvelki senelere na-

ıiden bademe beni yalnız bı- zaran çok iyidir. ve bu sonra 

Nuallim ı•e talebeden bfr kısmı 
iş bulmuştur. Bu sene çıkacak - Bu gördüğünüz toprak 
olanları da şimdiden angaje bizim bildiğimiz topraktan ve-
eden müesseseler vardır.Devlet ya topraklardan bambaşka bir 
kanunlarımıza küçük san'at- şeydir. istanbulda yalnız Kağıt-
karları himaye etmek maksadı hane civarında bulunur. 
ile birçok yeni maddeler de Bize oradan getirtirler.bunun 
ilave edince artık mezunları- diğer topraklardan en bariz 
mızın sırtı yere gelmiyecektir. hususiyeti, istenilen şeklin ça-
Muhatabım hu sevinç veren buk verilebilmesinde ve ça-

sözleri henüz bitirmişti ki: Bü- buk bozulmamasındadır. Biz bir 
yük binayı küçük bir kapıdan motorun veya her hangi bir 
bıraktık.. makinanın bir kısmını yapma-
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Bahçeden asıl atelyelerin bu- dan evvel onun evvela tahta 
lunduğu büyük binaya girme- dan veya demirden yapılmıı 
den evvel dökümhaneye girdik. bir modelini esa~ı ~ttihaz ederek 
Büyük uzun toprak zeminde topraktan şeklını çıkartırız. 
talebe grup grup çalışıyordu. Sonrada topra~ın boş yerler~-
Şu köşede bulunan gençler bir ne erimiş de~~~- ~-e baş~a b~r 
makinenin tahtad.m yapılmış maden dökdugumuzde ııtenı-
bir .nodeli bir sürü inci gibi len parça meydana ıelmiş olur. 
beyaz zerreleri bulunan bir Şimdi bü} ük bir kazanı bulu-

raktı. Kapıdan içeri girdim. da muhakkak ki daha fazla 
iki tarafa doğru uzanan büyük olacaktır. Beş altı sene evetine 'I't>.çriue ntel.11esi 
koridorlarda gençler dolatı· kadar çıkan mezunlarımız iş toprağa sokuyor onun şeklini nan bir maden ocağının başın-
yorlardı. içlerinde 22, 23 ya- bulmakta çok gilçlük çekiyor- vermeğe çalışı}orlar .. Kollarını dayız. Burada da gençler mü· 
11ada delikanlılar olduğu gibi lar ve it bulamıyorlardı. Fakat sıvayıp üzerinde büyük bir temadiyen çalışıyorlar. Motor 
heaiiz pek çocuk denilecek son zamanlarda açılan ve açıl- emek sarf eden ~an' ~tkir~a~ı~ tezgihları, makina aksamı 

kt J • f b "k l olgun g6rilnüıl~n gozlenmızı karbunatörler, ve sa"ıre ! .. yanular da eksik deiildir. Bu ma a o an yena a rı •ar dolduruyor. 
pbnın albna Je•hasını okuma- yeni yetişen hevesli sanatkar· Bir motorun karbonitörünü Bir sürü işler... Avrupadan 
dan giriniz. Bu kılıklar karşı- ları açıkta bırakmıyor ve bı- çıkarmağa çalııan bir gence (800) (850) !iraya alınan b~r 
11ncla kendilerini muazzam bir raL.:mıyacaktır da.. yaklaştım. Kendisinden işi bak" Puland tezgahı burada (75) lı-
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kümbanenin en büyük par- ci kata çıktık evveli ihzari ta· 
çası olan " pulant tezkahını ,, lebenin yaptığı işleri gösteren 
gördüktensonra burasını terk ufak bir salonu geçtikten sonra 
ettik. ş;mdi asıl atelyelerin bu- büyük büyük portatif masalar 
lunduğu binadayız. Alt katta bulunan resim atelyesine geçtik. 
teniyehane ve torna şubesi T af ebenin dersi olmadığı için 
var. En büyük sanat şuhele- salon bomboştu .. Elektrik atel-
rinden biri burasıdır. Burada yesine girerken rehberim yine 
insan yanında bulunan arkada- izahat verdi. 
şının sesini bile güç işitir. Kırk - Bu atelyemiz henüz ye· 
elli ve belki de daha fazla nidir. Fakat en çok rağbet 
torna tezgihı gözlerı yoracak gören yerlerden biridir. Elektrik 
bir sürat kulakları tırmalıyacak dairemizin hemen hemen mal-
bir girtıltU ile çalışıyorlar.. zeme ve sair ihtiyaçları tama-
Caketlerini atmıı yüze yakın men mevcuttur. talebeler 
talebe sanat aşkı ile burada elektrik işlerile uğraraşıyor-
çalışıyor. lar.. kimigayct sür'atli dö-

Yüzlerine dikkat edilirse o nen bir çarkın başında tunç bir 
parlak çehrelerde zorla iş başı- kaseye nikelaj yapıyor, kimi de 
na getirilmiş bir insan hali de- ampül ve antenlerle uğraşıyor. 
ğil, san'at aşkının yarattığı, Soğuk demir atülyesindeyiz .. 
inanlı bir kapasite göze çar- Talebenin burada yaptığı şey-

. par. Atlet fanilelerinin çıplak leri şöyle sayacak olursak: 
bıraktığı göğüsler ve kollar Demir sandalyeler, kanape-
birer madeni renk almışlar.. ler, karyolalar, çiçeklik ve da-
Çalı,an gençlerin arasında do- ha birçok şeyler vardır. 
laşırken san'at zezkini ve he- San'atlar mektebinin en bü-
vesini elimle tutar gibi oluyor- yük san'at şubelerinden biri 
dum. Bize iltihak eden tesvi- de meydana güzel eserlet ko-
yehancnin bat ustasına ço- yan marangoz şubesidir. Reh-
çukların san'ata olan alaka berim bu koca san'at şubesini 
derecelerini sorduğum zaman idare eden san'atkar Bay 
dedi ki: Hibberi takdim ettikten sonra 

Buraya gelen talebenin bizi yalnız bıraktı.. Bay Hib-
evvel emirde bır hevesle ber her tezgah başında çalı· 
geldiğini kabul etmek li- şan partinin maraniozlarını 
zımdır. Eski zihniyet bu iÖstererek izahat veriyordu. 

- Burası birinci, ikinci ve 
gün kalkmıştır. Çünkü bu- üçüncü teknik olmak üzere üç 
radan yetişenler ha) atta mu- kısma ayrılmıştır.. Birinci tek-
vaffak oluyorlardı.. Yalnız tor- nikte çalışan talebe ilk mek-
nacılık dejil, tesviye ve freze- tepten ve henüz maraniozlu-
cilik de öğreniyorlar.. Bu iti- ğun alfabesi ile meıpl olan 
barla buradan çıkan her hangi talebedir ki, bunlar evvela, 
bir genç istediği fabrikada ça· yapacakları işlerin resimlerini 
lışabilecek bir vaziyettedir. Bu- ve krokilerini sonra da yavaş 
rasmı terkederken henüz 15 - yavaş tahta kesmeyi rendele-
16 yaşını geçmiyt:n çocukların meyi öğrenirler.. İkinci teknik 
bulunduğu yere girdiğimizde de acamılık devresi biter. 
" teknik ,, öğretmeni olan reh- artık bunlar kalfa say'1ırlar .. 
berim izahat verdi. Masa, koltuk, sandalya dolap 

- Burada ihzari sınıflar tes- iibi mobilyelerin ilk işini mü-
viye dersi görürler. Bizde beş kemmel surette yaparlar .. 
sınıf vardır. Bunlardan ikisi Üçüncü teknikte bulunan ta-
ihzaridir ki: Talebe ilk mektep- lebe marangoz sayılabilir .. 
ten geldiği zaman doğrudan Onlar işin en nazik ve en 
doğruya gelişi güzel bir ince taraflarını mükemmel yap-
san' at şubesine verilmez .. Ev- mak mevkiindedirler. 
veli iki sene muhtelif san'at Yarının sanatkarları arasın-
şubelerinde çalıştırıldıktan son- da dolaşırken neler görüyoruz. 
ra kabiliyette derecesine göre En srüzel, en nadide koltuk 
bir san'at şubesine verilir .. işte takımları modern salon mobil-
bu gördüğünüz gençler evveli yalan, parlak ceviz masalar •• 
ufak tertip işler üzerinde mü- Ve saire burada bulunan et· 
mareseler yaparlar tornavida yayı hep talebeler yapmııhr. 
çekiç, kumpas, lngiliz anahtarı, u 

zun seneler Avusturya sanat 
kapı kilidi ve saire.. Çalışan mekteplerinde kalmıı bulunan 
küçükler hepsi işlerine sarılmış- bay " Hibbler ,, e ayrılmadan 

"kanın içinde zannederlerse Geçen sene mt!ktebimizden kında izahat istedim. Olgun raya yapılıyor. Dokuz Eylül 
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Yeni Türkiyenin kurtuluş ve doğuşu ti iİr olarak büyük dimağa düşüp orada yeni doğan bir yıldız 
Gibi ilk parladığı günden beri Türkiyede ne oldu ne oluyor ve ne olacaksa bunun hepsi 

Büyük eserin ana planına büyük bir anlayışla ve heyecan ateşi içinde istikamet verişindedir 
_ Haşt r o il im ıncı sıı/11 rae -

Programın son şekli 
Şimdi konuşulmak için yüce 

katınıza sunulan parti progra
mı taslağa ~eçirdiğimiz dört 
yılın görgülerinden ve tecrü-
belerinden faydalanarak gü-
nümüze ve ilerimize uy-

aydınlık yolda cevap vermek 
için hazır bulunacaK-ız: (Al
kışlar) 

Yeni Türkiye devletinin 
Vaslfları 

Yeni programın göze çar
pan ve kendini duyuran baş
lıca farikası yeni Türkiyede 
zaten baştan beri devletle bir 
ve beraber çalışan Cumhuri
yet halk partisinin varlığı dev
let varlığı ile birbirlerine daha 
sıkı bir surette yoklaşıyor. 

Esasen de partinin ana vasıf· 
ları olan Gumhuriyetçilik, ulus· 
culuk, halkçılık, devrimcilik, 
ve laiklik yeni program onay-
landıktan sonra yeni Türkiye 
devletinin de vasıfları halini 
alıyor? 

Kendi üzerinde derin konuş-

gun bütün imkan ve şartlar 
a-özönünde tutularak hazırlan
mış ve yüce kurultay tarafın
dan konuşulabilecek değerde 
olduğuna inanla konuşmam>za, 
incelmemize, çahşmamıza ve
rilmiştir. Bu hazırladığımız yal
nız kendimize, kendi yaşayış 
ve şartlarımıza göre de yapıl

mamıştır. Büyük bir ilgi ile 
dünyanın fikir, kültür, politika • 
ve ekonomi alemi içindeki gi
dişi gözönünde tutularak kendi 
yollarımız kendimize göre çi
zilmiştir. Bu eser partimiz gibi 
yüce ve u'usal bir varlık için 
dört yıllık hareket düsturu o
lacak kıymete getirilmek üzere 
bütün iç ve dış cereyanlar ve 
a-idişler karşısındaki şartlara 
göre kendi halimize en uygun 
birşey olduğu kanaatile kurul
taya gönderilmişti~ 

' malara mevzu olacak kadar 
ehemmiyetli görülmesi tabii olan 
bu noktayı bu kürsü konuşu
şunun müsait bulunacağı çizgi
içinde aydınlatmak için müm
kün olduğu kadar kısaca fi
kirlerimizi söylemeği faydalı 
bulmaktayım. 

Ana flklrler 
Arkadaşlar, 

Bunu partinin yüce varlığı 

o]au kurultayda iyiden iyiye 
inceleyip görüşebilmek ve iler
deki dört yıhn düsturlarını kuv
vetçe ve değerce üstün kıymet
te tesbit edebilmek için arka
daşların daha önde hazırlığı 
esas olan ana fikirleri anlayıp 
kavramalarında faydalar var· 
dır. 

Bunu ten yeni proğram en-
cümende konuşulurken tecrübe 
ettim. Oradaki izahlarını mad
deleri kısımları müzakerede 
kolav anlaşmaya yardım etmiş 
oldu: Bu sebeple aynı vazifeyi 
aynı güdüşle katınızda da ya
pacağım. 

Arkadaşlanm, yeni taslakta 
da partinin ilk günlerindenberi 
b;..:e değişmez yol olarak çizil
mış olan devrimcilik ana yolu
dur. Partinin prensiplerine sa· 
dakatımızı daha kuvvetle tek
rarlıyoruz. 

Soysal ve e!·onomlk 
bakımdan prorır mımız 

Parti proJt.ıınımızda soysal 
bakımdan, ekonomik bakımdan 
herhangi sağ ve sol telakki
lere imkan bırakmıyacak bir 
açıklık vermek için yeni tasla
ğın hazırlanmasında bilhassa 
dikkat gösterilmiştir. Yeni tas
lak ileride dört yıl içinde par
tinin bir temel programı halini 
aldıktan sonra öyle sanıyoruz 
ki bu partiye bağlı olan her 
Yurddaş kendisi için çizilmiş 

olan yolu sağa, sola ayrılık 
imkanını bulmakslzın prensip
lerimizi dümdliz yoldan kova
lıyacaktır. Ondan başka bizden 
olmıyanlar da bizi daha iyi 
anlıyacaklar, bizi bizden baş
kalarına benzetiş yolunda söy
lenmiş, yaazılmış yanlış fikirle
rin tekrarlanmasına yeni pro
gramımız kabul olundukta• 
•onra hiç meydan kalmıya
caktır. 

Benzellflere kartı 
Bizi, bizden batkalanna 

benzetmiş yolundaki her han&i 
bir söz ve yazı karşısında biz 
de onlara daha açık ve baba 

Cumhuriyetçi)' iz 
Arkadaşlar; 

Biz Cumhuriyetçiyiz. Bugün
kü Türkiye bir Cumhuriyettir. 
Bunun üzerinde parti ve dev
letin yakınlaşması bakımından 
bir yenilik mevzuu bahis değil
dir. 

Çünkü Türk teıkilitı esasiye 
kanununda Türkiye devleti bir 
cumhuriyettir denmektedir. Ve 
bu kanunun bu hükmünden 
başka hükümleri malum olan 
usullerle, prosedürlerle değişe
bildiği halde bu vasıf kanunda 
değişmez bir nokta olarak ya
zılıdır. 

Ulusculuk vaziyetimiz 
Fakat kültürde, siyasada, 

ekonomide bütün anlayıı ve 
ileri gidiılerde yeni Türkiye 
devletinin fili bir hal olarak 
esas tuttuğu diğer beş vasıf 
bugüne kadar devletin mevcu
diyetinde bir kayıtla ifade ed~l
miş değildir. 

Arkadaşlar, 
UJusculuk bir parti vasfı ola

rak ka'.sın. Devlet kanununun
da, devlet vasıfları içinde yer 
almasın. Bu ne doğru ne ha
kikate ve ne de devletin var
lığını müeyyidesile ana fikirleri 
ve ihtiyaçlarına uyar bir fikir 
değildir. 

Türkiye cumhuriyetçi olacak 
fakat filliyetçi olmıyabilir. Yeni 
arsıulusal cereyanlara Türki
yenin kafası ve kapısı açık 

bulunabilir. Bu fikrin doğrulu
ğunu kim kabul eder? 

Cumhuriyetçi olmıyan bir 
Türkiyenin varlığ1 nasıl tasav
vur edilemez bir hal ise cum
huriyetçi de olsa milliyetçi ol
mıyan bir Türkiyenin şan ve 
şerefle ve ayni zamanda zor
Jbklarla dolu istikbal yoluna 
gidişi de o kadar zayıf ve to
pal kalmıya mahkumdur. 

Milliyetçilik vasfımızın 
Değeri 

Cumhuriyetsiz fakat milliyet
çilik iddiasındaki bir Türkiye 
ne ise miJliyetçi olmıyan bir 
cumhuriyetçi Türkiye zihniye
tini de onun gibi görmek en 
doğru bir düşünüş olur. 

ileri yaşayııımızın emniyeti 
İçin uluıculuk vasfımızın o ka-

dar mühim ve o kadar üstUn
dür. Alkışlar) 
Zehirli propagandalara 

Karşı 

Coğrafya takımından Tür
kiye dünya içinde öyle bir va
ziyettedir ki şimdiden cenup
tan, doğudan, batıdan her ta
raftan her çeşit rüzgarlar bizim 
üzerimizden geçer. Yudumuz 
için coğrafi bakımdan bu her 
cereyana maruz ka ış hali fikir, 
palitika propagandaları baln
mından da aynidir. Anarşist, 
Markizist, faşist, Hitlercilik ve 
beynelmilelcilik propagandaları 
ve buna benzer bir çok pro
pagandalar hep üstümnzden 
2eçer. Bütün bunlar karşısında 
Türkiye ancak sıkı bir uluscu
luk imanına sarılmış o!makla
dır ki, biri ötekini besliyen 
zehirli cereyanlara karşı ken
dini koruyabilsin. Bu cereyan
lar karşısında Türkiye halkını 
korumak için şimdiye kadar 
partinin ana vasıflarından bi
ri olarak sayılan ulusculuk 
kilidi ile Türkiye'nin kapı
sını sımsıkı kapamak için bu 
vasfıda devlete mal olacaktır. 
(Bravo sesleri) 

Halkçıhğımız 

Biz halkçıyız. Bizim halkçı
lığımız bizim anladığımız ma
nadadır. Bqka bir eok uJer
de de populer, popWfst gibi 
adlar taşıyan halkçılık dava
sında bir çok partiler vardır. 
Fakat bizim önemli bir vasfı· 
mız olan halkçılık onlannki gi
bi bir kiliseden ibaret değil· 
dir. Biz her yurddaşın elini 
yurddaş olarak sıkarken bera
ber çalışırken onda saygı ile 
tanımaya değer vasıflar görür 
ve her vatandaşı müsavi haklı, 
müsavi şerefli, insan olarak ta
nır ve imtiyaz davasında bu
lunmıyan yurddaşlar kütlesini 
halktan ve halkçı olarak tanı· 
rız. ( Alkışlar ) 

Sınlf kavgasana 
Yer yoktur 

Biliyorsunuz, eski programı
mızda halkçılık vasfı gayet 
ehemmiyet verdiğimiz bir nok
tadır. Bugiinkü programımız
da da yer alan bu nokta dev
letin vasıfları arasında yer ala
caktır. Türkiyede sınıf yoktur. 
Cins yoktur, imtiynz yoktur, 
mıntaka menfaatı, derebeylik, 
ağalık, aile, cemaat, imtiyazı 

ikirleri yoktur. Türkiyede değer 
ancak bilgi ustünlüğü, kapasite 
ve çalışma ile yükselebilir. Bir ta 
raftan işçilerin çokluğu ve parti 
kuvvetine dayanan kuvvetle 
ulusal çalışmanın ahengini bo-
zacak zorlu hareketlerine ve 
öte taraftan sermaye sahiple· 
rinin büyük iş sahiplerinin para 
ve varlık gücüne dayanarak 
işçilerinin haklarını çiğnemesine 
yol bırakmıyoruz. Binaenaleyh 
sınıf kavgası, tahakküm imti
yaz .zihniyetlerini kökünden si
len bir zihniyet memleketin 
zihniyetini tamamhyacaktır. An
cak bizim istediğimiz ve anla
dığımız manada halkçı olmak
tır ki milliyetçiliğin en temiz 
ve saf bir değere çıkarır. 
Sade milliyetçilik Türl< vata-
nının sımrı içinde dil 
birliği kültürbirliği ve mazi 
hatıralarına ve gelecek zama
nın emellerine bağlılıkla bir leı
me yapar. Fakat bu anla-

yışta birleşmemiş olaa da· 
ha içinde sınıf ;mtiyaz 
çarpışmaları kopmıyan yani 
halkçı bir duyiu ile birleşme
miş olan bir ulus yı2'ını hak ve 
şerefte müsavi teklerden kurul
muş bir ulusal birlik kütlesini 
v~cuda getiremez. Ulus yığı bu 
saf duygularla halkçı olmaJı
dır ki halk yığınları ulusculugun 
yaptığı büyük kuvvetle birbirini 
seven, birbirine bağlanan bü· 
yük bir varlık teşkil edebilsin 
(bravo sesleri) 

Devletçlllğlmlz 

Ondan sonra arkadaşlar, biz 
devletçiyiz. Fiili olarak hüku
metçe de partice de devletçi
yiz. Buna karşı olanlar liberal· 
hk ta serbest olsun diyorlar. 

Arkadaşlar, bunun ne de· 
mek olduğunn davanın ehem
miyet ve değerini hepiniz an· 
larsınız. Liberal sistem demek 
bugün bu ulusun varlığında 
gözlerimizi kamaşbran en bü
yük muvaffaıyet yollarını ka
pamak demektir. Biz devletçi 
olmasaydık paramızın bugünkü 
kıymeti temin edilebilir mi 
idi? 

Ticaret ve ödeme 
Denklliil 

Dış ticaret ve ödeme denk· 
liğimiz sanayün koruma altında 
dojmaaı ve yapmaaı mümkün 
olur mu idi? 

Biz devletçi olmasaydık mem-
leket evlatlarının akıtılmış olan 
yüce kanları pahasına elde edi
len Türk vatanında memleket 
mah yerine ecnebi malının ser· 
bestçe satışına yurt kapıları 

açık kalır, ecnebi malları Türk 
pazarlarını istila ederdi. 

lstlkllllmlz için 
Bir devletin tam minasiyle 

müstakil sayılması için sınırla
nnın düşman silahından ve or
dusundan mahfuz olması kifi 
değildir. Ayni zamanda milli 
pazarları ecnebi manifaktürün 
istilasından da mahfuz kılmak 
lazımdır. Bugün rahat yaşıyoruz. 
Yurd kurulmuıtur, derken iç 
pazarı ecnebi ürününiln istilası 
altında mahvolmaya mahkum 
bulundukça yarınımız için en 
derin yoksulluk ve felaketlerin 
varlığımızı sarsacağım~ şüphe 
etmemelidir. Şu halde devlet
çilik bir parti ve fırka olarak 
halmamalı, devletin vasıflan 
arasında yerini almalıdır. Bunu 
bir söz değil, içinde bulundu
ğumuz devrin bir hayat mese-

ı lesi olarak kaydetmeliyiz. 
Layıkcillgimlz 

Layık!ık ve devrimcilik hak
kında söz söylememi artık bu
lurum. Çünkii bu iki mefhum 
olmayınca yeni devlet varlığı
nın dayandığı iki dayanak di
reği kökünden yıkılmış olur. 
Herşeyimiz tamdır. Düzenimiz 
yolundadır, der de devletin te
kamül usulile ileri gitmesini 
muvafık bulacak olursak ileri 
gitmek için bütün müşkülleri 
yenmek husus•Jnda da bu su
retle hareket edersek yalnız 
ileriyi değil, şimdiye kadar elde 

1 
ettiğimiz bütün inkılib netice
lerini de tehlikeye düşürmüş 

l oluruz. Bu anlayış devrim fik-

1

. rinin anası olan kutsal heye
canı söndürür. O bu asırların 

biriktirdiii kokmuş fikirlerden 
mülhem karanlık yollara dön-

mekten ve dünyanın bu görgü 
ilerleyiş hızına ayak uydurmayi 
bırakarak dirilik ve adamlık 
savaşında yüzgeri etmekten 
başka birşey değildir. Şu halde 
partimiz yıllardanberi kendisine 
çizdiği ana vasfı devlete mal 
etmekten ulusal yaşamak kud
retini koruma yolunda en iyi 
bir kuvvet adımı daha atmış 
olacaktır. 

Yardımcı dilşUnceler 

Arkadaşlar, 

Bu yolı\aki fikır alnşımı ta
mamlamak için yardımcı olacak 
bazı şeyler eaha söylemek is
terim. 

Biliyorsunuz ki insanlık ilkin 
feodal bir idare devri geçirdi. 
Yer yer şahsi arzuları tek ada
mın tahakkümlerini, tek ailenin 
kaprislerini tatmin edici yol
lard~n devlet sistemleri uzun 
asırlar dünyada hüküm sürdü. 
İnsanlık bu esirlik devrinden 
çıkmak için ihtilaller yaph, 
yer yer ihtilal ateşleri yandı. 

Bütün bunların neticesinde in
sanlığa bir hür yaşama devri 
geldi ve Feodal devlet tipi 
yıkıldı. Onun yerine liberal 
devlet kuruldu. Liberal devlet 
acıklı esirlik devirlerinden çık
mış insanlığı bu hür yaşayış 
sarhoşluğunun tesiri altında 
bulundurduiu zamanlar libera
lizm aldı, yllrOdll.Onun ana çiz
gileri olan haklarda hürriyetin 
ve çalışmada kazanmada hür
riyetin tatbik edilişleri zamanla 
derin suiistimallere uğradı. Hak
larda hürriyetin suiistimali in
sanları yıkıp çürüten bir anarşi 
devrine götürdü. Herkes ken
disini hür sayıyor, kendi var
lığmın hürriyetini sınırsız bir 
genişlikte kullanırken kendi 
öz varlığının yanında bütün 
tek varlıkların yekununu da 
korumak ödevinde bulunan 
devlet kudretinin masuniyeti 
bıç gözönüne alınm.yordu. Her
kes, her ıeyde hür tek tek 
olacaktır. Hepsi bir tara fa çe
ken, hepsi birbirini yıpratan 
ve devleti dilıüren fikirler, 
sözler yazılıp &itti. Beıeriyet 
medeni kabiliyetlerin bol mey
valarını almıya imkan bulucu 
beraberlik yerine anarşinin te
~irı altında uzun müddet bo
calaôı durdu. 

Ekonomi alanında liberaliz
min tatdikleri de daha az feci 
olmadı. Büyük sermayeli insan
lar kullandıklrı işçiler ve fab
rika ürünlerini vücuda getirmek 
için muhtaç oldukları ilk mad
deyi yetiştiren ve nihayet bü
yük istihsali temin ettikten 
sonra koskoca müstahsil kütle
sini baştan başa istismar etti
ler. 
Llberallzmln netlcelerl 

Bunun neticesinde bütün 
hakları çiğnenenler liberalizmin 
yaptığı çalıımalardan doian 
bu büyük nefret dnyguları 
içinde karıı karşıya cepheler 
kurdular, boğuştular, insan 
yığın arı ardı arası gelmiyen 
bir kavga içinde yaşadılar. 
Liberal devlet sinesinde her 
türlü zarar ve karışıklık ve 
kavga unsurları yaşamıy"a mü
sait bir zemin buldu. 

Arkdaşlar, 
Üzerinde daha çok durmaya 

deier bulmadığım bu mevzuu 

bitirmek için liberal devlet ti· 
pinde bütün bu sebeplerle ar
tık can ç~kiştirmekte olduğunu 
söylemeliyim. Feodal devlet 
battı, onun yerine gelen libe
ral devlet de kendi içinden 
tefessüh neticesinde dünyanın 
her yerinde çöküyor. Yerine 
çeşit çeşit devlet tipleri kuru
luyor. 

Liberal devletin 
Kurtuluşu 

Arkadaşlar, Feodal devlet
ten sonra gelen liberal devle
tin yıkılışı ulusal devletin do
ğuşu devrini getirmiştir. Ulusal 
devlet keyfi bir idare değildir. 
Her kafadan bir ses çıkaran 
dağıtıcı bir idare demek de 
değildir. Bizim anladığımız ulu
sal devlet nizamlı bir idarede 
herkesin özel teşebbüsü de
mektir. Bir takım insanlar, 
liberal devlet çöküyor, onun 
yerine sınıf devleti geliyor di
yorlar. Biz hayır diyoruz.Libe
ral devlet yerine kurulacak 
olan sınıf devletinin ergeç 
mutlaka doğru yolu bulacağına 
ve muvaffakıyeti ancak ulusal 
devlet yoluna girmekle bula
caklarına kani bulunuyoruz. 

Ulusal endUsterl 
Aarkadaşlar, Türkiyede ulu

sal endüsteri ilerlemektedir. 
Devlet kendi yapıcılık kuvve
tini her alanda ğöz kamaştıra
cak bir muvaffakiyetle tebarüz 
ettirmekte iken bu teşebbüslere 
açık bulunan alanda da birçok 
işler her gün ileri gitmektedir. 
Bütün bunların neticesinde 
memlekette geniş bir işçi sınıfı 
türemektedir. Endüsteri açıl
mamız neticesinde mevcut işçi
lerimizin sayııı artacaktır. Ge
rektir ki bu işler gidişin tahii 
neticesi olarak artacak olan 
işçi sınıfları klasik sınıf ırüoa
ddesi liberal devletin her feaa 
cereyana açık ruhuna doğup 
onun içinde beslenm!ı olan 
ve ona karşı cephe alıp 
çalışmış bulunan ve gaye ola· 
rak onun yerine bir sınıf 
tahakkümü devleti kurmayı gü
den noktai nazarı takibcden 
cereyanlar ulusal Türk devle
tinin değerli evlatlarından ve 
yurddaşlarmdan ibaret olan bu 
yeni genç Türk işçi sınıfı ze
hirlemesine, ve bu genç taba· 
ka yurd için olduğu kadar ken
dileri için de felaket getir~n 
yalnız duygularla zehirlenme~ın: 
Onun için yeni doj"a~ bu ışçı 
sınıfının patronlarla munaseba-
tı noktasını bütün parti proğ
ramının baştan aşağıya yazılı-
şında ve anlaşısında ruh olan 
ahenk, anlaşma, uyuşma hali
ne irca ediyor. Aralarında 
uyuşma yolu yetmezse devletin 
koyacait hP.kem yolu çatışına 
ları önliyecektir. 

Grev yasaktır 
Proğramda Türkiyede grev 

ve lükavt sınıf çarpışması ya
sak edilecektir. ( Bravo sesldri) 
Fakat ı,çı ezllmlyecektlr 

Fakat bu yasak oluşun ya
nında her hanıi bir sermaye
dar fikrinin kendisi kadar bu 
memleketin halkçılık zihniye
tinden dolayı bir evladı olan 
işçiyi haksız yolda tazyik ede
memesini temin etmek de la
zımdır. Onun yanında bir işçi 
kütlesinin topluluğuna, tesanüd 
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~lllill)"etiıte gü•e.aerek evlet 
PfhJmda esas olan smai 
aevcudiyetill tahrip e..-. 

müsaid hahmmamak ge· 
iektir. Ban• için rrev ve 
takan ı yasak edea yeni pro-
cramım•z ODUD yanında iŞÇi 
ile it vereain münasebetlerin
.. anlaımalannı esas olarak 

~yor. Şo halde aceba kor-
tif bir devlet diitlincesi 

hakimdir fikri hatıra gele
Bmıa da karf11•mak için 
_..p1a bir önemli 

.._.lele vardır. Onu babrlata
Türkiyede istismarcı 

çı1'4acak tr&atler ve 
eller de yuak ola
B~ naaıl 

IM'llW-ıt So•yaliat em.. 
Ulusu ~· IUllf dUypm 
beüyerek parça parça ça• 

Hflanna ayınr. Bir lllUf 
mul aleyhine uiraşa sü· 

ıyor, telkinler yaparsa müı· 
erin aralarmda birlqme

ve eleJe vermeleri ve bu 
mlsteblilder aleyhiae 

•kıtta Nriz pr&mniyea 
hakikatta zaran olan bir 
çeşit mut mGcadelesine 

Halbuki biz Tirk 

yapm ile esttir, diyor uk. ı ihayet bütün bunlann ye· 
Sağımızda koyu liberal fik · r kiinu olark Türk ulusu topra-
•enilea ikinci cümJeyi anlama- ğlna, itine, y.Mlsma bağlı 
dan diyorfar ki; bana devlet olarak her turln zehirli rüzıar· 
karıflJlaz, benden ne beaap lu'8• w zararlı dağıt_ıa fikir· 
sorabilir, ne beni koatrol ede- lerdeıa telkinlerden korunmuş 
bilir, ne yapacajım işin mahi- olacaktu. (Alkıı ar} 
yetiai, pe kullanacajun ifçinin Herteyde plan ve 
bakk••ı aorabiliı'. Ote tuafta progrrm 
bir kml markiziat te her Arkada lut 
ıeyi deYletia yapacaj'mı hu· Yeni projram herşeyde plan 
suai teşebbilae bir şey bı- ve proiram istiyor. Bilirsiniz ki, 
rakı1mıyacatım ifade ediyor. bizim bir demıryolu proğra-
Hakikat ne &yle ne de böy- mımız vatdır. Zaman, zaman 
ledir. Bu noktayı yeni program bizim partimiz hilkiimetimize 
aydınlabyor. Bizim devletçiliği- ve çalıımalanmıza baf.f görüş· 
mizin hakiki minası hususi te· li baza insaaJar tarafından is· ı 
ıebbüsün serbest olduju, fakat •tlar yapı da. Bundan dört yıl 
umumi menfaatlar ookta•ndan evuel yazıh programımız yok· 
gerek ... laU ek•ımik te- tur. Nizamname vardır. Ana 
tebbllte -yaprcahk ltlha ve aa- prensiplerimiz kısaca orada ya-
llhiyetmi açık bulunduruyor. zdı idi. Biz herşeyde &nce 
Devlet kendi yapacak ve ko- yazı, ıonra İf değil, 6nce işi, 
romamu teıvik ve himaye et- sonra yazıyı tercih ettik. De· 
tiği endüabiyi kontrol da ede- aairyoDanna bafladık, devlet 
cektir. bunu kendi varlığına esas e-

Arkadatlar; Tnrkiyede busu- dindi. Ozaman ıimcb1dnin ya-
si teıebblaJere bırakılmlf her namdan az olu devlet blttçe
hangi bir it yalnız tqebbüsii sini• liçte birini bu itlere ve· 
alanların kabiliyetinden kunet 1 riyordu. Bunu yapbğımız za
alarak büyümiyor, Türkiye güm- l man bu İf proğramsız yapılı-
r&k kapılarını biiyik dıvarlarJa yor diyenleri biz dinledik. Sa-
önnüttlir. Milli sanayii ilerlet• nayi kalkıtmamız için vakit 
mek için ber kolayhğı ve hu irifti. Önce bu it için yapıl
imkim temin etmiftir. Devlet mıı olan a)'llİ tikiyetler kula· 
hutiln bu yardımlarla bealediji juı11:damr. Devlet ekonomi-
ulual e~ koatrom lllade plu yok elediler. 

··~· U. \l\iwr et· ~ Jl'llyllll ptAn ..................... . 
yan1ıı anJaşıJmaması için de bir 
noktayı izah -edeceğim. 

Projramda ticaret serbestliği 
eakm gibi kalıyor. Fakat ser
maye normal çalapcakm. Raa
yonal istihaal için ıermaye tek
aiie iıtinat edecektir. Normal 
çahpııyan aermayenİD himaye 
ft te,Tiki mev.ıuu babs olamaz. 

Kredi me•lesl 
Arkadqlar, Bu bahsi daha 

fazla uzatmadan kredi baNma 
ı~yerum. Krediler için yeui 
profnmda mllıim noktalar 
Yardır. Tatbibt Uerleclikçe top
rak Grlnclall De beraber 1ler 
ldiçlk aanat D1ıibi esnaf, ha-
ı.kça a ~· lohı ken4'i
.... natmal pıtlar~e Uecti 
Waltilecektir. Emlak Bankası
DJD şimdiki teklme de proğ'
ram dolmıımUfhır. Mevcut dar 
ıermayenin dar bir mmtakada 
akar ve irat &etirici binalara 
ta'bliMi yeriae senit mmtakada 
P'l•ı•,... ...... 
~ 1ıı, ... 
;;:~,--)fit~ 
latln it ~. (AUotJar) 

KlylB topreldendtrt
lecakbr 

Arkadqlar, proğramımma 
esa1en &ztbıtl .ayledim. Parti 
lalklaaetiahı kencli.me &nemi 

it .... - 1'llk kayWd 
topraltla•ml .. - ,.. 
proframda yer venyor. Biam 
için huaui iatim1'k lwnmlan 
yapıJmumı glz6ntbıde tutuyo
ruz. Tabüdir ki tetldlib -~ 
ıiye kn111111 icabedene diier 
u...ıar b- göre disekile
celdir. Şimdiye kadar .a,le· 
........ birbiriae ekleyip parti 
. ~~- pte-
"'11•"-l .............. 

~,-=-..-lıüviyetimiz e• . 
Türkiy~c.le yurddq yuva aahı1H 
olacak, ev sahibi olacak, Tür1' 
yatanclatı toprağında aaJıip 
olac1k Ye. • • t raJdanacak• 

ma l>tlynk p1in Mh:1D u ana 
fikirleri idare edenlerin ruhun
daki kafasındaki büyük ener
jinin bllyllk anlayıpn teldsllf 
etmif h~1eti mecJliaatljmn lıa
Hdit. (AllatJar) 

Yazılı pllnJan bqriyet çok 
g6rmtlıtBr. Bilylik ana plln 
yazıda ve çizide delildir. Yeni 
Tirtdyenin kurulutu ve dotufu 
&kir olarak bli,nk dimap 
dlflp orada yeai dofan bir 
Jıldız gıöi ilk parladıiı ıb· 
deaberi Tlrldyede ne o da ne 
.ıaıor de olaaku 1ranım 
lae,.S bO,ak eserin ana pllmna 
lt6jlk bir alllayıfla ve heye
can lltefİ içinde istikamet ve· 
ıitbKWlr., o -p1ln bittin bmı
larm ana plluıdır. (Alkışlar, 
var olsan sesleri) 

H&lisa bu programda bu 
plb işini yaza tarafından. da 
daha pnİf Mr kale ... iyon& 
Ekonomi siW .. p!&rilk, kil
• qler1mls lıf1dMhmız halk 

~erimiz 1ıep 
... ._-.ırıre.kbr. tJı.catq-
..... "••, laalk terbiyesi itle-
rlmiz de pllı"-8cakbr. Batla 
bu itler glrllebilen çizgiler 
halinde hlkGmetin hepimizin 
•&ftP-rek k~ kolay· 
latma11 için 'fanhla bale geti
rilecektir. 

·~-
-~hep 
içinde yer alacaktır. 

Ekonamlll balumllld• 
it blltllnffllll 

TGrkiye politik balmnda ol· 
•u;u ıibi eko..oinik b-Jnmclm 
da bir İf bütilnliliü arzed~k 
laale plocektir. Yeni proıram 
hu birliii ve bu mlnayı bas
.ten ttılbit etmiştir. 
Uhı.u -.,11ııaandrme 
~ anietin teıki

lltfaiaidauma ıanVHla uhisca 
teıkı1itlanaıa hır - ftbic1ir· 
Devlet tqkillb blylik bir var
Wı Ye kunettir. Bizim ulayı-

iı uvvetini aldığımız ve 
hunun da sade bir sizden iba
ret oımachtuıa inandığumz ulusu 
devlet teıkilibnm yanında oaun
la beraber oua içinde ona 
kuvvet olacak ıurette kıymet· 
lendirmek için bu toplanıta ve 
bo birlepaeye ihtiyaç varclw. 

Tllrk gençllll 
Şimdi llurada TDrk gençli

ğinin yavaş yavaş Uerliyecek 
teşkilabnı gaz&aane alıyoruz, 
ve buna programda yer veri
yoruz. Gençlik için okun.acak 
maddelerde g&recekaiaiz ki 
yilksek bir ıençlikteu yurdun 
istediği ytikaek vazifeleri preg
ramda hunların tqkilabna do
kunan k11unJarcla sayıyonu. 
Klasik mektep terl>iyeaiııden 
baıka 1aalk yıjmlanm geniı 
bir halk terbiyesine kavuştur
mak ipn g&jı&m kabararak 
s8yliyerum, Atatürkün bu yl
~ ldlrlGden öjiicü bir dille 
babMttilderi balkevlerilli halk 
terbiyuine uu olacak bir 
,.kilde ıenifletecefiz. Aynca 
geaç)ijin terbiye edilip yetif
tirilm..U.. &lem verecefiz. 

Y .. ın -terbiyesi 
Arkadaılar, Gaçlik terbiye

IİDİ yıjm terbiyeıine dokunur• 
ken laaDo ve ıeaçliii kafumı 
kullanmadan. J•t dedijimiz 
zaman tatar, kalk declipiz 
uman kalkar ............ bir 
yap h•Uee ptlrlb•k late..t
J!°-l'UL 

mıfbr. er zorlu işin başanl

masında muvaffakıyet temin 
eden teJ diliplindir. 

TGrkiyeaia tiaadi1e kadar 
yeadiii •• buadan sonra da 
JeD1Dai ~ olan itleri ki· 
çlmıemek doiru detiJdir. On
lerin bllytlk tallflarla ileri tin· 
lere hazırlanacak birer mevcu
diy•t olduklannı hahrdn p• 
bram•JD· Onlarm toplama 
Wrlepne ve ~ahtmalarmda di· 
liplinin çok ~ yer ye rol& 
oldupu laemle sr&s -•e 
l»alnnd~~ F.W bcill• 
yanında biç bir 1r1m..,i ....... 
ıetinlledaıı aefadü geri tata• 
rak ıwıu da aiyleme1' miyo
rum: 

Bidm ma~dımıı.1'1rk ı•nç· 
ipi zekamı kullanmadan 
itaat eder hale ıetirmek bizim 
maJuadumz dıflDCladar. \Alkıt-
lar) 

Ml••nnarenln 
Dei•rt 

8iJ partice inamyonaz ki 
mUD _...ayeleria - hllyljii 
en dajerlai mW1 z-.tltr. Ve 
o a.e.ı--elidir. ( ..... .... 
leri) 

Milli sekiyı a&adirüp ald6. 
recek ve illı•maclu, Wlmedea 
J,eraberlii• ytiriyecek bir ..,.. 
lak tlbl ,. ........... .... 
•la birinde sotla llltH.eleria 
fiddedi tDkmap ..... -... t1aftu m'fetli, ııiıdfll~ftrlıık 
sibi ,..._ o toplaluk enun 
prenaiplerini J..zmetmediji ka
fumı ona inandırmadı;., bl
biııi oba •ermeadt oldaia içha 
ıorlu vasiyetler Ul'flllDcla der
laal dağılmağa mahkiim olur. 
(Alloflar) 

Biz Ti1rk g~ dlaiplinli 
fakat muevt varhtaln ,abel
terek rablannı en eyi tcapı.ta 
ı•• bealemeliyiz. Her hangi 
ltir ıtıçl& darbe karpsında da 
küuuu bllanmuuu bilecek 
tet.J>bls alma brar Yerme ve 
ıorlakfana lllllle ....,. sibi 

vazifeler için yetiıtireceğiz. 
Tiirk itÇisini Ye esnafını da 

teıkilatludırmak programımız
da yer almıfhr. Bu teıkilltlan
'CI'"' hildirdijiaiiz kluik İlçİ 
tqkilitlanmumclan baıka la· 
tin •e ulusal fikirlerle elacak
br. Biz onları demni yafAJDlf 
hnkilmleri geçmif ve ihtiyar· 
lamıı olan Sosyalist cereyan
lann verdiji yurd içinde yurt• 
tap karıı mlcadele yollarile 
değil kandi uluaal anıa,.. Y• 

dmiyetJerimizle kuruma bai
Jaracap. 

Tlrk İfflle\'İ tiir kavsa bir 
aynlık __.. o)liiy~ OD-

iar ulusal Tlrk a;vtetWD H-
kaıına içten inanlirU yardım
cı bir destek alacaklardır. 

KIHDr lflerl 
Proğramda k61tür işinde 

premipli ve pragramh çalıf1N 
husU1i bir madde ile tealHt 
edilniittir. Yeni iiniveru'lelerin 
açılması önem verilen bir aok• 
ta olarak kaydeclihnif dil, ta
rih ve g6zel tan'at ifleri kUY· 
.etle kaycledihniftir. tık tahsil 
için yeni bir formtil teklif 
edilnriıtir. 

Arkadqlar, 
Biliyonunm ki bu mlfterek 

hir derttir: Bu ahı Atatirkten 
bizlere iadar halk J'ıimlanna 
kadar ha Tlrk&n \ir p 
ince kurtanlmuım iatedijimiz 

"""" ......... Wridir: 
!)la. 

ık uıuJ vazifelik Wmahdır. O 
da çalışırken kmdisi için de
jil, ailelİ için deiiJ, kendi ~ 
braıı için değil halk yıjımmn 
llDNIDi wfaatleri IMdefiai 
ıtttmelidir. Demokrasinin iz 
tarifi budur. 

Bu tarifi böylece aldıktan 
ıonra tekilleri usulleri yellan 
tatbik edileceji yurdun Y• 
ulusun karakterine ııe tabia· 
tma iklimine göre çept)eriai 
bu U1uller zaman zaman yer 
yer çeşit çefit lmllanılmlf, ltı
rakılmq. değipıiftir. Bizim 8-
yaul yqam••ırda idaruin 
hallı tanfuadaıı ~e halk İçİll 
.._,~knok· 
talan ıayle SIJ'ahyabilirim: 
Devlet varlljında kuvvet 

Bir defa bizde devlet v•h· 
tında kuvvet birdir. Yani teY• 
hidi kuvve dedij'8iz ana prea
ıip hWdim ılkw. O da ..... r. 
He,.ey ulutadır. Ulus kendi 
adma bir kurultay aeçer. Bu 
kuraltay da içinden bir Cum
hur batkam aeçu iktidar mev
kiiae •çtiii biakimeti kurulta
ya aneder. Hllldimet ulusun 
kUflllDda kendi adma çahpn 
kurultaym huzuruna çıkarak 
kendimi bejep\brp......_ 
BepntS.eue l:UWar gider, bir 
INıtkı• ıelir bu şekil cari bir 
it deiildir. Bu hakikat olarak 
bayledir. Türkiye B. M. Mec
lisinde daha ıesi kulajımızda 

~eler olmupur. 

de buna uzun zam~u~ım"-IUMl•~~·~~e gı 
retmiştir. iki milyona yakın metin uzuvJannı müıakabed• 
çocuk okuma ibtiyıc.ındaa.ır. hangi an fariğ olmupur. Sade 
Bunun ancak dlrt• ~oku- mürakabe delil Millet Meclili 
tacak çare•• ..-...uzôalunu- vekilleri .iakat etmipjr. Ve Di-
yor. $imc)lki usıt~ar ve vam Aliye g&adaomittir. Bunu 
bunJan tabit yollarile hede- yapmak kudreti bugtbıki ku· 
fe pttijimiz takdirde normal rulfaydaki ıahıslann her birinin 

• joldau bu İfİa ta. prllmui abllkma karakterinde ve he-
fçia uzun yıllara ihtiyaç vardır yeti umumiyenin mehabetinde 
ki bna hiçltir yurttquı talıam- her an kemlilini ,a.terea bir 
mili olllachja ılrilltlyor. Bu- vuife olarak mevcuttur. (Al-
amı için parti uaamai reillik kıtlar) 
divanı belki aizlerin de bulabi- Kemumy 
lecejiniz pratik bir çare olabl- Tllrldye B. M. M. her eeae 
lir dtlt&ncuile T&rk çoculdan- belli gtlnde davebiz İf INlpna 
aı az zamanda mlimkb olduğu ıelir. Ancak kendi kararile 
kadar dala& çok okutmak için yenileair. Tiirkiyede aade ku· 
bir formll teklif ebaiı bulunu- rultay detll her it ~ ileclir • 
Jor. K&y çoculdanm ba sa• Hus.,ı ~ ....... b.._t
•anda okutacak bu tipte• bat· aiyecefim. Fakat köylerde 
ka aormal ilk tahail lıeı sene Yiliyetlercle huuai idarelertl• 
olacaktır maclcleai ebnclutu Y• belediyelerde Mçimle it ba· 
... uı hunun herilule durula· flD& ıelirler. .......,..lır 
cakbr. Bundu timdi uzun uza• idareyi kadilerine tamim eder-
.tıya bahaetmek llzuaaudur. ler. Bunlar devletin resmi te-
0 yakıt ilam ..... "zVltri- ~-Parti bayah..,sda 
ai arkadatlara ~ -- ,_ ._JI ~ Bundu 
life bilirim. IODra demokrui aiil&,....11 

BlttlD ltuaılar düıiln&l&p ko· ıatterecek olan Ye parti çafat
aapiarken hatta timdiden akis- m•m•m m&hiaı bir parçası olu 
lılılai ılrUyoru•. Ya .Iemok- dilekler babtına geçmeliyim. 
,.. ae oldu diyenler •ar. Pe- Her yıl yurdamnzmı cllrt ki• 
keJa clevletçilik vaafa kabal olu- ıeainde erce parti koape• 
......... Wrlik ..... Ye• leri top • .... ildiyaçlmr 
aaire. fakat .._.. .,. elenir. Alman ia~ ftsife 
ltir ... de yanlı. • ....,. 
puyor ..,...., 'Al'. .. ..... 

kadder aaallere 1turadan cnap 
vermezsem s&zlerimiıl eksik ka
lacağını tahmia ediyorum. Bun
dan dolayı kısaca izah için siz
leri bira •.ı.a hat.sız ede
cefa•· 

Arkadaflar, 
Biliniaiz demokruinin ba

ta tariR IWk tara&nctall .. 
içia Mr 1'alktan gelen seçim 
ile ~ bqnıa ıeçen1erin ~At· 
malan halk için olmahdır. Ya
ai bir adam kendiliğinden ben 
taP.Dlt blylk diye İf bqmda 
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t!I Mayıs ıeas 

Yazlı la a 
Mene ş reng· 

Yeni Asır 

mavi, deniz mavisi, 
maşlar çok modadır 

eyi bir fikir edinilebilir. ağır ltreplerden yapılmıştır. 
Snğdnn itibaren birinci mo· Yaka ve kollar mavi üzerine 

del .. D;ane ti mükafatını beyaz benekli bir kumaştan-
kazanmıştır. Elbise mavi ağır dır. Elbise üzerinde önden 
krepten ve iizerindeki kap bağlanan bir knp vardır. 
lacivert ipekli ktıdifeden ya- Dördüncü model - Beyaz 
pılmıştır. mürnbaları olan menekşe ren-

İkinci model - Deniz mavı ı ginde ipekli bir krepten ya-
üzerine pembe cmprimeli ku- pılmıştır. 
maştan yapılmıshr. Bu rop Beşinci model - Beyaz k-
yanlardan gümüşi renkte düğ- reb marokenden yapılmışbr. 

Bayanlar, gazetemiz moda edecektir. Bugün beş model meler)e kapanmaktadır. Ro- Elbisenin dekoltesi ile kuşağı 
cereyanlannı çok yakından ta- veriyoruz. Bunlann beşi de bun yakası yeşil lrnmaştandır. ve kolların içleri elma yeşili 
kip ederek size Paris, Londra, 1935 yazının en güzel model- Şapka da yeşil hasırdan yapıl- kreb marokendir. 
Bcrlin ve Romanın en seçili leri sayılabilir. Ayni zamanda mıştır. Şapka b'!yaz hasırdandır. 
ve en son modalarını takdim son moda şapka modelleri için Üçüncü model - deniz mavisi Kurdelası elma yeşilidir. 
· • • • • · · • · · • • • · • · • • • ·• · • ·' •• · • • • • ••• • •' • • ••' '• .n .. u':n• '' .h .. a·ı·1··n·c· • 
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k h P · · namzcdı'nin şahsı hakkında hiç dalandık Parti hesap muraka- üzerinde tetkikler yaptıktan dendir. Fa at ni ayet artının sonra vücude getireceği eserle 
hükümetten icra makamların- bir fikir elde edilmiş değildir. besi denen iş sistemlendiı·ilmiş- önümüzdeki dört yıl için daha 
dan beklediği şey mümkün Bir yurddüş hiç tanımadığı, bil tir. Dıştan merkezde tatbik değere çıkacaktır. 
olanın yapılması ve yapılmıyorsa mediği ufuktan gelmiş bir ses ettiğimiz murakabe usulünü Arkadaşlar, 
hakikaten yapmak imkanı ve üzerine bir isim üzerine evet, vilayetlerede tatbik edecefriz. Ortada gözle görülmiyen 
takalı olmadığının izahıdır. Ya- hayır derneğe sevkediş mi da- Arkadaşlar ulusal bir kuvvet vardır. Bu 
pılması mümkün olan herşeyin ha demokratiktir? Yoksa şah- Bilirsiniz ki siyasal parti için gözle görülmez elle tutulmaz 
mutlaka yapılacağına inanıyo- sını tanıdığı ikinci kademede hasap isi çok önemlidir. Bunu eni boyu ölçülmez birşeydir. 

Fakat insanlığın medeni yaşa· ruz. Bu makanizma her gün insanlar seçib de onlara biz söylemekte ve ele almahta yışında tutunan koruyan alıp 
daha iyi işliyen bir hal alıyor. sizr. güveniyoruz, reyimizi veri- fayda vardır.Herşeyi idare edi- götüren maddi ve manevi her 
Kurultayda bakanların parti ile yoruz. Siz de adımıza olarak niz. Politikada muvcıffak olu- işte devletlere destek olan en 
birlik çalışması ve dileklere güvendiklerinize verin, onlar nur. Fakat hesabinizda bir ku- büyük tılsım bu kuvvettedir. 
verilen ehemmiyeti görüyorsu- Kamulaya gitsin demek mi da- ruş bozukluk varsa her işini:i Bu ulusal birlik kuvvetidir. Biz 
nuz. Bundan demokratik man- ha iyidir? fena görürler Bu sebeple par- bu kuvveti hergün biraz daha 

besliyeceğiz. (Varol sesleri, zaralar bulup göstermek kolay Seçim meselesl tide hesapları sıkı bir nizama alkışlar) 
değildir. Dahası her hangi bir Aakadaşlar, almak çok yerindedir. Yeni Program kabul dildl 
devlet bilhassa bizim gibi çok lsviçrcde Referandum siste- niznmnama bu yeri almıştır. Ankara, 13 (A.A) - C. H. 
yeni inkılap yapmış olan bir mi vardır. Millet toplanır ve Dilekler Partisi Büyük Kurultkyı Bil-
devlet her hangi bir genel se- lrnnuna yerini verir. Elbette Arkadaşlar, diriği : 
· ·· .. d d h k demokrasinin en ileri tntbiki Dilekler tezkeresinin başın- C. H. P. büyük kurultayı vınç gunun e yur un er a- 13-5-1935 Pazartesi günü saat b b · d .. lerce halk budur. Mesela Fransa bunu da da tabarüz ettirdig-imiz gibi 

sa a ve şe nn e yuz 3 te Asbaşkan Saffet Arıka-
kürsüsü kurup ta canı istiyen niye y:ıpmıyor. Elbette lsviçre- geçen dört yıl her hangi bir nın başkanhg-ında toplandı. 

l · nı·n şartlarına uyan bu usuıu-n partinin kendi hu"ku"metı· ı'le buraya gelsin düşünce erim söy- Parti genel katibi Recep Peker 
lesin demrği cesaret eder. Fransada tatbik imkanı bulun- teması iç.inde yapamıyacağı kurultayın çalışmasını artbr-

B. d k d' ti derecede bir uygunluk ve ög· ü- 1 ·ı · (Alkışlar) mıyor. ız e en ı şar an- ma { amacı e yenı program ve 
·· b ·· d b. f ı nülecak bir dille söylemeye de- t" -kt ki a t" "kt k' d -· Evet yüzlerce halk kürsüsü mıza gore ugun on an ır az a uzu e na uzu e ı egı-

aer bir ahenk ve kaynaşma 'ki · · h d · 1 adından Hnlk Partisin:n kürsü- derece ile seçimi yapmak va- < şı erı ız.a t en ve aıans a 
ı 1 1. ziyetinde bulunuyoruz. içinde geçmiştir . Bunu yavaş bildirilecek olan söylevini ver-

leri an aşı masm. abii siz yavaş vilayetlerdeki arkadaş- di. Bundan sonra söz aJan 
b .. 1 l k B- l Demokrasi bir nas bir ayet b b 

oy e an amıyaca smız. oy e lara da sindirmek önemli bir üyeler derin ir ilgi ve gö-
anlaması ihtimali için söyliyo- değildir. Bir espro ve bir ma- iştir. Onun için birkaç sabrlık rüşle fikirlerini söylediler. 
rum. Bu kürsü erde binlerce on nadır. Yapılan işler akıl deni- temas esası koyduk. Sahibi İyi hazırlanmış olan taslağı 
binlerce nutuk ve konerans len bir süzgeçten geçirildikten partıda olan gazetelerin dikkat tükel bir izer olduğu nokta-
verildi.Bu umumi tczahura göre sonra muhit denilen bir icaba noktalarını çekecek hususları smda durdular. Konuşma mad-
ulusumuzun fikirlerimizi anla- uydurulduktan sonra tatbik izah ettik. Burada cüz'i inzibat deler üzerinde geç vakte ka-

h J edilirse fayda verir. Kök tutar dar devam etti. Çalışmadan 
mada ve un ara inanmada uy- maddeleri de göreceksiniz. sonra programın öz Türkçesi 
gunlaşmasını gösterir. Zıgana dağının üzerinde por- Çünkü çalışmalara ait bazı de baştanbaşa okunarak elbir-

D mokra,;inin tezc.;hUrlerı takal ağacı dikilmez. Biz filan ehemmiyetli noktaları da de- liği ile kabul edildi. 
Arkadaşlar, millet veyahut filan yerde ğiştirdik. Partiye giriş için tak- Büyük Kuru·tay 14-5-935 
Bu"tu"n bunlar hakı'katen de- böyle yapmışlar, biz de aynini d' il . . Salı sabahı onda toplanacaktır. 

ım usu erını ve yeni partile- 12 5 93 r'ınden denıolcrası· tcz"hurları· tatbik edelim divenlerden·de- . b •1 1 Dilek komisyonu ' - - 5 
.. rın ag antı nrmı kuvvetlendir- k. d d B d b. d h d giliz. Biz memle1<etimize uygun gecesi i ı urum yapmış ve ır. ura a ırşeye a a o- dik. Parti saylavlnrmm meşgu- çalışmasını güneşin doğuşuna 

kunacağım. Yeni proğrama gö- olan ulus işine elvereni tatbik liyetlerini yeni nizamname da- kadar de\•am ettirmiştir. Bu 
re de Türkiyede intihab iki ederiz. Ve ulus işlerinde taklit dikkatle gözönne alıyor. sürekli çalışmada kültür işleri 
dereceli olacaktır. Biz Saylav ve dış görüşle genedirme ye- Hasılı arkadaşlarım bütün ile iııgili dilekler in~elenmiş 
seçimini bir dereceli yapmak rine hayata uygun yolları doğ- bunlarla her geçen yıldan ve kültür bakam Üzmenin 
yolundaki samimi emelimizi ru buluruz. (Alkışlar) sonra 0 geçen yılın görgusu izahları dinlenmiştir. 
bundan evvelki proüramda kay Şimdi yeni nizamnamede gc· .1 d k. 1 d h Encümen sabah saat onda 

s- ı e ön e ı yı için a a gör· ·d · · · detmiştik. Yeni proğramda yur çen bazı utak tef ek yeni ~ey- l d yem en ışe gırışm · ş ve tarım 
:ır gü ü aha tecrübeli daha lrnv- bakanı dileklerini görüşmüş ve dun genel şartlarına göre iki J d b h d" P tJ ı 

er en a se ıyorum. rogram- ve i o mayı ğöz önünde tutan üyeler küçük dinlenmeden dereceli intibah sistemine de- d ld w 'b' · · 
a 

0 
ua-u gı ı yenı nıumna- partimiz tıpkı böyle çalışan sonra kurultay genel kuruluna 

vam edeceğimizi söyliyoruz Gü me dej'işmelerindc geçen dört bukümetimiz ve devletimizin girmişlerdir. 

Tarihten 
Bir yaprak 

Dördüncü Murad, Ulema 
adını taşıyan softaların fesat 
kaynağı olduğunu sezer gibi 
olmuştu. Bunun için tahrike 
uyacak kimseleri ortadan kal
dırmtya karar verdi. 

O zaman tarikate, tekkeler, 
dervişliğe cevnz veren, istiyen 
softalarla bunlara aykırı c.üşfi

nenler, tekkelerin, dervişlerin 
Mey ve mnhbub esrarını ve 
ayin usullerini islam dinine ay
kırı gören mollalor ikiye ayul
mış'ardı. Tekkecilerin başında 
şeyh Sivasi efendi idi. Ulema
nın başında da Kadızade Meh
met efendi bulunuyordu. Kadı
zade Mehmet efendi Fatih ule
masının iftihar ettiği bir adam 
idi. 

Murad, !stanbuldan Edirneye 
Bursaya korkusuz gidip gele
bilecek kadar tahtında kendisi
ni emin görüyordu.lzmit yoliyle 
Bursaya giderken lzmittc Kadı 
Murad efendiyi çağırtmış, ilti
fatta bu~unmuştu. Kadının la
kırdıları padişahın hoşuna git
tiği için müddeti gelince azl
olunrnamak üzere eline bir de 
ferman verdi. 

f zmitten Bursa ya doğru ha
reket edildi. Yolları fena Jdi. 
O tarihlerde bu gibi şeylere 

bakmak vazifesi kadılara aitti. 
Ölünceye kadar lzmit kadılığı 
için ferman verdiği kadı Mu
rad efendiye, yolda içerledi, 
mevlasına kavuşturttu. Bozuk 
yollardan rahat rahat ilerliye
miyen padişah. 

- Bu rütbe metrukiyet ka
dının tekasülündendir. lzmit 
kalesinin burcuna asıla.. Böy
lece idam oluna... Dedi. 

Murad, Burada da bir hayli 
keUeler uçurmakla meşguldü. 
İzmit kadısının idamı haberi 
f stanbula ulaşmakta ~ecikme
di. Fesatçılar tckkeciJcrin ele
başısı şeyh Sivasi efendinin 
evinde toplanarak padişahın 
hal'i meselesini konuştular. 

Murat, ertesi günü Cuma 
namazını ulu camide kılacak, 
av eğlenceleri yapacaktı. Per
şembe günü Bursaya dört 
nalla yetişen bir sivari ; iz.mit 
kadısının idamı istanbulda ule
ma arasında büyük ve fena 
tesir hasıl ettiğini ve bu hare
ketin bir cinnet oldu2'unu, 
mecnunun hilafeti caiz görül-
miyeceğinin konuşuldupnu, 
şeyhilislamın göya nasihat 
yapmak üzere valide sultanla 
görüştüğünü valide Kösem 
kadın tarafından yazılan mek
tubu padişaha ulaştırdı. 

Murat, hemen atına atladı 
alabildiğine İstanbul yolunu 
tuttu. Yıldırım süratile ilerliyen 
padişah Samanlıya geldiği za
man maiyetinde yalnız Bostan
cıbaşı duçe Mehmet ağa ilet 
ahur kalfalanndan tekkeli 
Mustafadan başka kimse kal
mamıştı. Bütün maiyeti yollara 
döl ülüp kalmışlardı. 

DUn Borsada 
Yapdan Satışlar 
~ 

Uz Um 
Çu. Alıcı . Fi at 
363 M J Taranto 8 

63 S Süleymano 9 
44 Ş Riza Halef 11 50 
52 H Alyoti 10 75 
42 E Radai 9 25 
39 Şm!ak Z bi. 10 50 
22 ' A Kazım 10 50 
22 P Klark 8 75 
17 H Z Ahmet 9 50 
11 Tahsin Piyale 10 50 
11 L Galemidi 1 O 50 
4 Yemiş Cemel 11 

590 YekCın 

16 
10 50 
11 75 
11 2S 
12 
12 75 
10 75 

9 25 
10 
10 50 
10 50 
11 

Za lre Borsası 
Çu. Alıcı Fiat 
563 Buğday 3 90 4 4l 

3 3( 20 Arpa 3 30 
300 Susam 10 10 
70 ton Bak la 3 87 

283 K Palamut 435 
3 s· 

435 
47 
70 
47 

144 balye pamuk 45 58 
3000 adet Ku. deri 70 
9393 kilo yapak 40 

Para Piyasası 
14-5-1935 

Alış 

Mark 50 20 
İsterlin 61 O 
Fr. Frangı 8 28 
Dolar 80 10 
Belga 21 17 
İtalyan lireti 10 30 
İsviçre Fran. 40 62 
Florin 85 05 
Kr.Çckoslov 5 24 
Avustr. ilini 23 50 

Numarataj 
İşleri 

Sabş 

50 70 
615 

8 30 
79 40 
21 50 
10 37 
40 87 
85 37 

5 27 
24 

Bazı vilayet ve kazala:da 
bunlara bağlı köylerde yapılan 
numarataj teftişinde şehir, ka
saba ve köy kıyılarında bağlı 
oldukları yerlere biraz uzak 
mesafelerde bulunan han, de
ğirmen, karakol ve bostan ku
lübesi gibi binalara ve inşaat 
halinde bulunan binalarla arsa
lara, cami, mesçit ve kilise gi
bi ibadet yerleri ile resmi dai
relere ekseriyetle numara ko
nulmadığı görüldüğünden nu
maralama talimatnamesinin 33-
ncü maddesi mucibince yapıla· 
cak teftişte bu gibi yerlere 
numara konulup konulmadığı· 
na bilhassa ıtina olunması lü
zumu istatistik genel müdürlü
ğünden tamimen bildirilmiştir. 

Mağaza müstah-
dimleri birliği 
Mağaza ve ticarethanelerde 

çalışan memur ve müstahdim
ler de nihayet bir birlik vücude 
getirmişlerdir. işçi ve esnaf te
şekkülleri merkez bürosuna 
merbut olan mezkür birlik bir 
haftadanberidir aza kaydına 
başlamıştır. Müracaat eden me
mur ve müstahdimlerin kayıt 
muamelesi hemen yapılıp cüz
danları verilmektedir. 

:Haber aldığımıza göre ma
ğaza ve ticarethane sahipleri 
birliğe mukayyet olmıyan me
mur ve müstahdimleri çalıştıra
mıyacakJardır. 

Odadaki toplantı 
Ticaret ve sanayi odası ida

re heyeti bu sabah ticaret oda
sında bir toplantı yapacaktır. 

Katırlı iskelesine gelince şid
detJi fırtınaya aldırış biJe et
medi. Küçük bir kayıkla Gek
buze kıyılarına geçti. Cumar
tesi gilnü de Üsküdardan Has
bahçeye geçti. Üsküdardan 
Hasbabçeye geçmek için kayık 
beldeı ken şeyhüli~lam Ahı zade 
Hüseyin efendi ile oğlu İstan
bul kadısı Mehmet çelebinin 
hemen hapsedilerek hususi ire
milerle Kıbrısa sürülmelerini 
emretti. (1043) 

···•······•··•···•······ ••.......•.. , .... 

Murad, çok lıırslanmıştJ. Bos
tancıbaşı duçe Mehmedi çağırttı. 
Y o:a çıkm~sını sürülenlerin geri 
çevrilmesini irade etti. Kendisi 
de maiyetini alarak Abaza 
Mehmet paşa ile Y edikule ka
pısından sür'atle dışarı çıktı. 
Denizi seyrederek Maknköyüne 
doğru, ilerlemeğc başladı. 

Bostancıbaşı, çekmece önün-

de Şeyhülislam Hüseyin efen
diyi yakaladı. O sırada çek
meceye gelmiş bulunan Mura
dın karşısına çıkardı. Padişah 
Hüseyin efendinin yakalanışına 
memnundu. Şunu irade etti. 

- Bu kafiri hemen telef 
e in.. Bogun.. Ruyizemin ka
bul etmiyen iaşesini Kalitarya 
karyesi önünde kuma gömün, 
böylece makberesi dahi kctm 
oluna ... 

Mublddln Batu 



San' atlar ektebinde 
Tetkiklerimiz 

- Boşt ıratı 6 '?" Sahi/tdtdı~ - ı yetten sonra buoJar yayq ya• 
evvel, talebemizle oradakı ta- vaş kaldırıhp yerlerine demir , 
JebeJerin çahtma ve kavrama- ve ağa~ sanatlan konuldu. 
lan arasında farkı öğrenmek Harbı umumide mektebin hu· 
anu•iyle •ordufum suale: susile d&ktımbanenin deYlete 

- Bunu size uzun boylu, bu oldukça mabim bir hizmeti do-
g&rdl1iünüı ,eyJer kal'fl11Dda kunda. lzmiri Y mwı itral et
anlatma;a bilmem ihtiy~ yar tiii zaman mektebin birçok 
mıdır? Buradaki talebe çok makine ve takımları ortadan 
eyidir. Sanata o kadar blytlk kaybol l~u: ~ldınhk ordumuz te~-

-:ı • ki tarif dil ez rar zmırı a tan sonra yenı-
leYguen var . e e!8. w: leri ve daha miikemmelleri 
AkfBDI denlen bqte bıttirı alındı. Daha evelden muhase-
halde çoktan yedi hatta Hkize bei huauaiyenin idareainde olan 
kadar ~ak isterler Ye çok mek:!C 1927 ıe~esinde maarif 
defa hem de kalınağa mecbur hak tma ıeçti. Ve bundan 
ederler. MODra da yl)uelmiye bqladı. 

iki 1Uta yakin bir zaman Eneli iç muftaa ibaret ba!U: 
. . d kald im k b" d nan mektep 10nra daha ıki 
IÇlll e 1 

::;: • ıaa an .ene illve edilmek 111retile beş 
aynhp ~~ç~ye. S tim ~~n umf ohnUfhır ki baglnka du-
hafiflediiimi hı•eder gıbi ol- rum orta mektebe tekabül edi-
dam. Kalbi un'at hevesi ile yor. Mektebimiz vekiletin 
çarpan bir insanın bu fiirül- maddi ve manevi yiiksek yar-
tiilerle urulan koca binada dımlariJe iyi bir haldedir. Bu-
mtlerce çahpa•una imkin ndaa çıkan talebelerimiz ha· 

dır? Kim ~-.!,_ · • yatlanm kurtarmış vaziyettedir. 
.... mı .• ,., IQa&, ızcı ş· di k d t b"t d bild" - uaiki ed ım ye a ar es ı e e ı· 
~~· spor ve mM1- ğimiz 368 mezun vardır. Bu.e-
pdikten 90DI'& klltllphaneye ne (44) mezun verecetiz. 
pdik .. San'ab ilimle beraber Mektebimizden çıkan talebe-
Jllriilen San'atlar mektebinin ler ua11nda nafia fen mekte-
kltlplwıeli çok stızeldi. Ta- bine sidip nafia fen .mühendisi 
lebeaia btıyilk bir emek Mlfe- olanlar vardır. lzmırde hilen 
&lerek b" ·ı ciWı bl-.a.ı. 91 iflerinde çalıpn fen me· 

yap 11 ~an 7~ murlanndan bay Beliğ, Kemal, 
dolaplar hepu tamam• ki- devlet demiryoUannda çalışan 
tabla dolu idi, iyi bir aJlllD da bay Fehmi, ve daha memleke,.,_.,a.._ Fen, ma•at, ilim tin birçok yerlerinde ylikselmif 
kitaplan hepm ayn ayn dolap- gençlerimiz mektebimizden çık
larda... Bitin mecmuaların mışlardır. Nektebimizin bundan 
Wwıduju dolabıa yayh ka· sonraki verimi de daha iyi ola-
ptlllll açbjım zaman g6ztime cakbr~ . . 
ilk çarpan lzmirde çıkan "fen ~egerli. mUdire ye bızzat 

benı ıezdırmek suretile yoru-
Ye 1anat" mecmuaudır. lan çalqkan bq muavinine te-

San 'atlar mektebi talebesi ıekkir ederek ayrıldım. Mek · 
R mecmua)'I ehemmiyetle ta· tepten çıkarken demirlere,aiaç-
ldp ediJ...._ lara, çeliklere tekiller vermeye 

Bat ..... Welae t.ıılrkll- plıpn ve • _l':_pnba rllrll· 
llri hakkında hana .. a•Mmab tileri bir tl!1' ibtl içleriae akı-

di: tan ıençlenn •eftnl 1lderW 
Yu ·Mek b" . . b- _ dah·ı- tekrar g6rüyor gibi oluyordum. 

- te amııın utun ı ı Selim Cavid. 
itlerini talebe yapar. İntizam ........................................ .. 
Ye tenri•lik kolu, HilAHahmer 
w yardm kola, diftlll bayliyet, 
kltiplaane, ta11are cemiyetiae 
yarclun kollan vardır. Bunlar
dan bqka ders proıramı bari· 
ciade musiki olmadıjı halde 
aynca bir de musiki kolumuz 
Yarcbr ki; Bltlln temliUenle 
ıu...rıer verir. Kollann çaht· 
- denceJeri çok iyidir. HiWİ· 
+=• " yardım kolu bu sene 
50, 60 fakir talebeye nakdi 
W•aette bulunmUflardır. Ay· 
nca Erdek fellketzedelerine de 
ipi Wr miktar para yolladık •• 

tiktepten aynlmak ilzere 
idim ki .Wilr bay Muzaffer 
pldi .. O- ıırmeden gitmek 
i8lemiyord111at ll•kt•bia geçmi
Iİ bidonda izahat istedim •• 
llirsemediler: 

- Mektebia tarilaç..W yap-
- hem çok uzun 11rer hem 
de timdiye kadar zaten tama
mile tetebbiis edilememiştir. 
Yalnız çtkardıtnmz bir büJisa
dan söylemek llzamıelirse: 

lzmir mıntakaauada sanat 
mektebi 1875 tarihinde Mitat 
paşanın valiliği zam....- ... 
labane namile öksiiz Ye bikes 
yavmJann sokakta ve orada 
burada dolaşmaktan kurtarmak 
ve ıefaletin 6nüne geçmek 
maluadile kurulmuştu •. 

lık kuruluşunda yalnız halı
cıhk, kunduracılık, saraçlık, 
tenilık, maranıozluk gibi sa
aatlar ı&.t.m,orclu. Mepati-

U. Musikimiz 
Mütehassıslar raporla

nnı hazırlıyorlar 
Ulusal musikimiz çevrelİnde 

arqbrmalar yapan Alman mu
liki mlltehauıu bay Hinde
mania Ankara musiki muallim 
mektebi clirektoru bay Necil 
din sabah erkenden Berıama
la gitmiflerdir. Bay Hindteman 
Berpmada asan atika harabe
lerilii ziyaret ettikten aonra 
Somaya ıecmİflİJ'. M&tehaa .. , 
Bandırma yolile latanbuta gid<.• 
'rek oram Berline d6necektir. 
MUliki mltelauualarmın uluul 
•uaikimiz çevre.inde yapbrlan 
arqtırmalar tamamdır. B. Necil 
l.tanbulclan Ankaraya gidecek 
hazırlayacaj"ı raporu KüJttir 
bakanhğına verecektir. 

AJınan profesörOne Tirenin 
Fata, Ôdemifin Birıi nahi7e
-..e sWedlea iyi kabulden 
tlolayı bl.1 paeral Kbım 
Dirik DNfelilr&a t~ 
kaza fca,..akamlaniıa telefonla 
bildirmiştir. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

SATILIK 
MOBILYE 

Bacada Tevfik Fikret soka· 
im .. bay Veb'in 4 numaralı 
eYindeki modern mobilye sah
hkhr. Her tin aat on dört 
ile 18 arumda ev DJUet em
lebiJir. 
8-9-10-15-16-17 (623) 

Amatör Fotoğraf işleri 
ÇABUK 

ucuz 
Tt:Mlz 

YAPıLIR 

Or Resimevi 

Turbaı ve otomobil kaltlbl
nün ( B&yiik Ôdemif p· 
zintisi) bu Cuma ıfbıii 7apıla
cakbr. Tren saat (7,35) te Al
sancaktan hareket ederek Ke
mer, Kızılçullu, T orbah bayın· 
dır İ8taıyonlarında birer parça 
duracakbr. Ôdemitten 18 de 
kalkacaktır. 

lstiyen ıezginciler Birgi,Göl
cik ve Bozdajına da gidebile-
ceptir. Mahallinde ıayet ucuz 
otobllı ve otomobiller hazırlan
dınlmııbr. Fiatlar gidip gelme 
birinci 225, ikinci 175, ilçllndl 
125 kuruştur. Yemek 50 ku· 
nqtur. 

Biletler atajıda gCSsterilen 
yerlerde ve elden utıhnaktadır. 

Telefon 
Turiag kulllp bOrosu 3913 
Aydın demiryolu kiteleri 
ve emtia kalemi 2410 
Memurlar kooperatifi 3435 
Ehram mağazuı 
Sllmer bank yerli mallar 
pazan Odunpazan 
Mustafa Tesun Şadırvan
altı posta ıubesi 
Bay Hadi Cemil seyahat 40'20 
acentesi 
Kuııyakada tlltüncü bay 
Haydar 
Sarraf Bencuya birader- 2550 
Jer Arutacla 

1-2 ( ) 

Doktor 

. Hiza Unlen 
Kestelli caddesi No. 62 

Doktor Ali Riza \Jnlen 
DOGUM VE CERRAHI 
KADIN HASTALIKLARI 

MUTEHAS8181 

/~/ 
~ 

I I I \ 

Dostlarınıza sorunuz size KREtl PER
TEV'in esrarını söyliyecektir 

.................................................................................................................................... 

Emlak Ve Eytam Bankasından: 
Telefon : 2987 ._ __ lllliıııiiıiıiİliilll _ _ _ I Eaaa No. 

409 
Yeri 

Karataş duygu sokağı 
ltaqıyaka dOJlUIDacı mahalleli 
~ydm taokatw 

No. 
üki - Yeni 

6 6 
Cinli 

Ev 
Depozito 

120 
110 ety EXTRA 

Bıçakları Eşsizdir 
Tllrkiye için deposu : 

M. Ve R Akbelen 
ŞERIDÇILER No. 1 

(1164) 58 - 78 ( H 3 ) 

Azimet dolayisiyle 
Acele mibayede ile 

88tIŞ 
lnlmtlscleki Cuma ıü•ll yani 

Ma)'lllll OD yecliaci ptl la• 

bableyin alafıranıa 1Ut on .._.Gazi Bulvannda itfa
iye binuı yanındaki apartiman
da Hayriye hanıma ait biletim
le lüks ve nadide mobilyalan 
bilmOzayede sablaeakbr. LUkı 
Jardinyera 14 parçalık IOks 
Koltuk takımı, orta masası, 2 
KltahJa mualan, bronz orta 
ma1a11 3 Pençere psde, yatak 
odau takımı, tek aynalı dolap 
Karyola ma somye, tuvalet, ve 
Komadin, Kllbik IGks takım 
masasiyle, Ceviz Bllfe, vyana 
Kadife takım 7 parça, 8 ma
roken Sandalya, dart k&ıe 
masa, 2 yağlı boya levha 
2 Camb masa vyana masası 

Hah Kilim ve secadeler ve 
1air bir çok lilks mobilyalar 
bilmilzayede satılacaktır. Satıı 
Peıindir. 

Saman iskeleıi bllyük Kar
diçalı lbnhimbey hanmcla 
&maiyet m6zayede ulonu mil· 
dlri;reti 

526 

552 

575 

57S 
576 
577 
583 
64S 
646 
686 
747 

820 

858 
8S9 

868 
892 

7 9 il. M. ana 

kaı,ayaka Osman zade mahallesi 
Llımi bty ıokağı 

2 

19 kartıyaka Osman zade mahalleli 
ilciaci Aydın sokağı 
Karşıyaka Osman zade Reşadiye ıokağı 38 

.. .. .. .. .. 36 

.. .. " .. .. 39 

Karataş s:ılhane caddeli 17 
DolapJı kuyu mahalleıi Dolaplı kuyu caddeai 113 

.. " İsmail ef. ıokaiı 13/1 
Mecidiye mahallesi Molla Ahmet 10kağı 16 
ikinci Snleymaniye mahallesi 
Kimil paşa caddesi 

6 208 .. " .. 

18 843 . .. .. 
60 930 " .. .. 
36 877 ' so " .. 
31/2 1257 .. .. 
111 EY 
127 .. 
1611 Arsa 
22 Evin 28/128 sehmi 
120 Ev 

50 

140 

200 
180 
200 
300 
60 
8 
8 

35 

Gtzel yurt mahallesi azizler sokajı 

8onaova yıkık IDİnare mevkii 

30 30 32 38/40 3 4 
Ev, dükkin ve av- 400 
lunun yansı 

.. Hamitli yolu 
24 

7 
37 

26 

11 
31/1 

EYin 9/48 •ehmi 60 
16335 Metre Murab- lSO 
rabbaı kuyulu tarla. 
Ev 
Ana 

200 
620 

Orbaniye mahallesi Kimil ef. sokaiı 
Kartıyaka Osman zade mahallesi 
Reıacliye caddesi 
Bo~ova balıkcı pqa caddesi Bir hektar 8380 200 
Kitip otlu mevkii. M. muraba,.ı tarla 

986 Tuzcu mahallesi Molla 10kaiJ 16 38 Evin yarısı 60 
1010 Kasap Hızır mahallesi ıerbetçiler sokağı 10/12 6 Dtlkkln 400 

MeYld ye DUllaaraJan yukarıda yazılı emlikin ilk taksiti pefio ıerisi yedi senelik taksitde aclen• 
mek e.... ~ 23/5"55 Peqembe pi 1Ut onda ihale .._ek &ser-, açık artırmaya ko· 
nuhDu# meldi olanJann biıalannda yuılı depodtoJU v-.e=i• yabrarak mllzaJedeüe tirme· 
ıeri il~. ıs - 19 - 23 1401 ( 666 ) 
··········-·---.................................................................................................................... . 

lzmlr b91etnyealnden: daki benzin satıı yeri belediye 
1721:!!.ı ti,_ bedeli mubam- başkatiplijindelıi şartnamesi 

aıeneleı uiblaGJdudaki elli do- Teçhile 28-5-935 sah gün saat 
kuz adama 430.5' metre mu- onalbda açık artbrma ile bir 
rabbamJlalti "Oll Jedi aayıh ar- sene kiraya verilecektir. 
ıası bel.-,. ~pliğindeki ıştirlk için bef lira muvak-
prtna...ı •eçU. 21/S/935 kat teminatla s6ylenen tin ye 
Şah pi ••t da ilaale uata kadar komiayona gelinir. 
edilecektir. lftirak için 130 lira 3 - 46 lira. bedeli muham-
mvakkat -...tla s6ylenen menli kerestecılerde Vakıfhoca 
~ •• l&ate icatlar komisyona sok~iın~I! 15 ~umarah tliikkı
relinir Din ıçensmdekı 49 metre mu• 
6-lÔ-45-11 1308 (618) rabbalı~ .aı:alık ~·hal belediy~ 

150 1:....:. ltqkltipliiindeki ıartnamesı 
1 ;- lll'll \ede~ mubam- •eçlaile 2'-5-935 uh pnU saat 

me•~ Kemer cMdaınde Te- onalbda açık arttırma ile bir 
miılık ~· kart..mdaki benzin sene kiraya verilecektir. ııtirik 
satlt banası beledi.Je bqkitip- için dôrt lira muvakkat temi-
lijindeki f&diiUaai Teçhile natla ı6yleaea ,na ve saata 
28-5-935 salı ~ ... t 16 da kadar komiayoaa ıelinir. 
açık arttırma ıle Wr Hne ki- 4 - 43,75 lira bede& mu-
raya Yuilecektir. hammenli kahnmanlarda dok.-

lftlrlk için oaiki lira -.ak- san bet adanın 175 metre ma
kat te--tla 81Jlenen ilil" nbbaındaki oa iç uyıh ana
... t- kadar komlQoaa ıelalr. lllllll sahtı belediye batkltip-

2 - 60 lira bedeli muhUa- ~ prtnamelİ veçbile 
...a Bumahaae iduyonu 21-Sı-f& alı pi saat 16 da 

Gui lııalYari ~- -- ~ ' ... ~ 

Yurdumuzun en ıizel 
traı bıça;ı 

KIRMIZI AY 
T ırq bıçaiıdır. 

Cildinin aıhhabm seven· 
ler baıka bıçak kullanma• 
malıdır. Denemesi parasızdır· 
Umunıi deposu : Kuzuoğlu 

: Antalyalı Sait 
....... Numara 29 ._ ______ . 

cektir. İttirik için 4 6ra •u• 
vaklat teminatla slyleaen ı6D 
ve uata kadar komil)'ona r•· -.. . 



Paris ..... ~yınnı __ 
aret Ediniz .. 

ten 3 Haziran 

kadar 
~Haz p.....ı lronsoto.Jujuna yahut lzmır Fraunı bcaret 

oduana mliracaat eclilmellclir • • . 

tin 
uhaseb i 

..... ··nden: 
Verilen bedel 

L 
_, 1280 Yemit çaı.- ....... Ceu,U. .... 
550 300 Ana~... - .. -kh 

w.rei -...,ei .,. ait ,.mn ...... abnt 
935 tarilüaclea 31~5-938 --- bel. iç ... .addetle 
P ...... kere illa edilen arbnwla ....e&jiM ftl'İI• 

ldra prtllmedijindea arbnla 13-5-935 tarihia-
daha uzadalmuı M9nm•fbr. Arbrma pa-t

lanm rlrmek ....,.._ her p mabuebei haauiye •ldlrll
lbe ve pey ietiyenlen, de ilaale slal olan 22-5-935 
prpmba - laai ğ da OD bire bUr eacftlllelJli ftllyete 

racaldan akarat ipa depozito ..-....ıa ft 1.W .. b 
mekhlP.Jan ile be aatlan. 1407 (661) 

alımsatım 

.,., ..... Dre.aer Baak ~-
Banka Kom ltau.. 
Banko Di Roma 
5-'lnik ea.;ka11 lzmar ş.beleri 

15 - 17 140'.l ( 6701 

11 i ,, 

Mdı-••114.:t aa.la k*velaane 
cllWdn 

'~ 
KANZUK Balsamin Kremi 

Elli aenelik bir maziye İlllÜk •• dlnyum her tarafaada tak· 
tir kaın••ı ıtızellik kremidir. Cildinisia dahna tl&ellk •• ta• 
.atiai mabafm ...... JWt-h m..ı msmlebti•m kibar 

mı\eflMnde ratl* iM••-. ciddi bir lllU'lradar. Çilleri " ........ 
pklm bale ec1e1ıek _. fwrbWıe bir cıealhe ......... Rala• 
mhu kokulle •JnCA tlhret bza• zıbr. •ıum• kremi kati
,_ brwaz. Te ' , •• latif taulihl cuip taraftlbıl 
•çak Balumin ile ••Jdm çdıarabillnlzdL Bir defa ........ 
lraU.ua hafb krea bH••-• Teaz.-•ı dnpt ..........,.. 
llliyik eczanelerde buhmv. 

İDfUtnı.ı• 19111 atidekıUat17a9larınıaı pek uaus f tpUarla 
temtn etmek i•t••nia Halim •Aa gAl'fllmda 

Kav alalı asan • 
urı 

ırrı 

B"t .. 

FUSO 
Elektrik ampullerini ara"91lf.: 

En iyileri 

e en ucuzlan 
S, 15, 25 YoltJuk 25 q. 

40 .. !O • 
60 .. ss • 

500 YOta kadarlan yardır 
........... re11 ........... 

·ro ve Şsı. 

sman Y 



Fratelli Sperco 
Vapur Acentesi 
ROY ALE NEERLANDAİS 

KUMPANYASI 
CERES vapuru 10 mayıs 

la gelip yük ~ nü boşnlttıktan 

sonra Burgas, Varna ve Kös

tcnce lımanfarı için yük ala-
· caktır. 

GANYMEDES vapuru 18 
mayısta gelip 23 mayısta An
vcrs, Amstcrdam ve Hamburg 
limanları için yük alacaktır. 

CERES vapuru 1 haziranda 

gelip 6 haziranda Anvers, Rot
terdam, Amsterdam ve Ham-

burg limanlara için yük ala
caktır. 

SVENSKA ORİENT LİNİEN 

. v. 
. F. H. Van Der 

Zee & Co. 
DEUTSCH ELEVANTE LINIE 

SAMOS vapuru 29 Nisanda 

bekleniyor, 2 Mayısa kadar 

Anvcrs, Roterdam, Hanıburg 

ue Bremen için yük alacaktır. 

ALıMNıA vapuru 8 Mayısta 

bekleniyor Anvers ve Ham
burgtaıı yük çıkaracaktır. 

AKKA vapuru 19 l'Dayısta 

bekleniyor. Hamburg ve An
versten yük çıkaracaktır. 

ARMENT H. SCHULDT 
HAMBURG 

HANSBURG vapuru 5 Ma-
} ısta bekleniyor. Hamburg ve 
Anversten yük çıkaracaktır. 

SERViCE DIRECT DBNUBIEN 
NORDLANDvapuru 2 haziranda Tuna hattı 

Rotterdam, Hamburg, Kopen· HERAKLEA vapuru 13 ma · 
bage, Dantzig, Gdynia, Gotc- yısta bcklenivor. 16 mayısa 
burg, Oslo ve lskandinavya kadar Dünkerk ve Anvers Direkt, 
limanları için yük alacaktır. Rotterdam, Hamburı ve Bre-

NA TIO NAL STEAM NAVIGA men limanlarına yük alacaktır. 
TION Co. OF GRECCE TlSZA \'apuru 5 ha7.iranda 
ızmir - Nevyork arasında bekleniyor. Budapeşte, Bratis-

ayda bir muntazam sefer lava ve Viyana için yük ala-
RINOS vapuru 14 mayısta caktır. 

DUNA vapuru 30 haziranda ( J?oğru ) Nevyork için yük 
alacaktır. bekleniyor. Budapeşte, Bratis-

T AMESIS vupuru 20 hazi- lava ve Viyana için yük ala-

randa İzmırden (doğru)Nevyork c1.ktır. 
· · "'- ı kt JOBNSON WARREN LinesLTD 
ıçın yu-. a aca ır. L' I 

. j . İ ıverpoo 
SERViCE MAR TiM ROUMA N QUERNMORE vapuru 20 

Garbi Akdeniz için ayda mayısta bekleniyor. LiverpooJ 
hir muntaz am sefer. 

dan yük çıkaracak ve Burias 
PELES vapuru 16 mayısta Varna, Köstence, Galaç ve 

ıelip 27 mayısta Malta. Bar- Braila için yük alacaktır. 
Mlon, Marsilya ve Cezaire THE EXPORT STAEMRHIP 
hareket edecektir. CORPORATION 

ALBA JUL YA vapuru 20 ha EXCELSIOR vapuru hilen 
Wra•da gelip 21 haziranda Malta limanımızda olup Nevyork için 
Cenova Marsilya ,Barselon ve · yük almaktadır. 
Cezaire hareket edecektir. EXMINISTR vapuru 15 ma-

ılindaki hareket tarihlerinde yısa doğru bekleniyor.Nevyork 
ki değişikliklerden acenta mes- limanı için yük alacakbr. 
myet kabul etmez. Vurut tarihleri ve vapurlann 

Fazla tafsilat için İkinci kor- isimleri üzerine mesuliyet ki= 
donda Tahmil TahJiye · şirketi bul edilmez. 
hbıası arkasında FRATELLI ~. V. W. F. Hanri Van Der 
SPERCO vapur acenteliğine Zee & Co. 
müracaat edilmesi rica olunur. Birinci Kordon Telefon No. 

Telefon: 2004-2050 2007 - 2008 

Sa.cınız dökülüyor mu? 
KEPEKLENl

YORMU? 
Öyle ise -.akıt 
sreçirmeden 

Ferit 
Saç Losyonu 
Kullanınız 

Saçları besler, Uzatır 
Kepeği yokeder 
Tabii parlaklık verir 

Başınızı Ferit 
Tuvalet sabunlarile 

yıkaynaız 

Sıhhi ve her itibarle 
ırarantidir 

M. depo 
S. Ferit Şifa eczanesi 

Hükunıet sırası 

Zonguldak 
1':iden Kömürü 

0,10 yıkanmıı kömür beher tonu arabada teslim 

Lira: 13 
Perakende a&bf kilosu 1,5 kuruı 

Silindir ve her neYİ fevkalade kömürü ya1nız 
Kestane pazannda Bardakçılar sokak N o. 1 O - 12 

F. Perpinyani 
Majazaıında bulacakıınız 

Telefon 3937 

Oliver Ve Şii . 
LiMİTET 

Vapur Acentesi 
CENDELİ HAN BİR1NCİ 

KORDON TEL. 2443 
DHE ELLERMAN LINES LTD. 

ALGERIAN v&puru 18 ma
yısta Liverpool ve Svansea' dan 
beklenmektedir.V c ayni zaman
da doğru Livcrpool için yük 
alacaktır. 

POLO vapuru mayıs niha
yetinde Anvers, Londra ve 
Hulden gelip tahliyede bulu
nacak ve ayni zamanda Londra 
ve HuJI için yük alacaktır. 

OPORTO vapuru mayıs ni· 
hayctinde Liverpool ve Svan
sca' dan beklenmektedir. 
THE GENERAL STEAM NA

VIGATION Co. L TD. 

Doktor 

Fahri Işık 
İzmir Memleket Hastanesi 

Rontken mütehaassısı 
Her Nevi RONTKEN 

Muayenelerl 
Ve Elektrik T edeavilcri 

Yürüyemiyen ve bilhassa 
RAŞİTİK çocuklara Ultra -
Viole tatbık ve Rontken 
ile KEL tedavileri yapıhr. 
İkinci Beyler sokak fınn 

karşısı No. 25 
Telefon: 2542 

H 3. 1-13 (21G) 

Adjutant vapuru 7 mayısta 
Londra için yük alacaktır 
DEUTSCHE Levante LINIE 
ULM vapuru 15 mayısra 

Hamburg, Brcmen ve Anvers
ten beklenmektedir. 

ınanımızda olup yük haıalt
ınaktadır. 

ANCORA vaparu halen Ji-

NOT: Vürut tarihleri ve 
vapurların isimleri üzerine mesu' 

liyet kabul edilmez. 

Ad m iktidar 
-VE 

., kitsiz ihtiyarlık 
HOBDOBlN 

• bJ t) • Erkeklerde Hormobın ta e erı: •• kıtaız ih-

tiyarhgın önüne geçer. Sinirleri kunetlendirir. Bel sı•vıek
li~ioi tedavi eder. Tafsilat için İıtanbul • GaJata posta 
kutusu 1255 müracaat ,, 

Her eczanede bulunur. Flata uıo kuru,tur. 
Yaşamak neşesini iade eder. 

21- 40 (376) 

Jmum Deposu 
Sulu han Cıvarında ( Hüseyin Hüsnü udemiş) 

Ticarethanesidir. 

Bayanlar 
En büyük tehlike ihtiyarlıkt~r. 

Bu tehlikeyi önlemek istiyenler tuvaletJerını 
MiNiK kadın berberi Sıtkıya yaptırnıalıdır. . . 

Keçeciler caddesi 122 numaralı 3 katlı y«nı bınaaında. 
Telefon: 3101 1-7 (528) 

Nasırdan kurtulmak için 

Eczacı Kemal Aktaş 
,J!. Mustah 

zeratın

dan 
Hilil • 

eczanesı 
3 günde 

yok 
nasırınızı 

eder 
100000 lerce nasır eyı etmiştir 

Anneler çoçuklarınız için ilk mamaya 

L1.KTİN 
ile başlayınrz. 

Çocuk hastalıkları mutchassısı Dr. Bay Ali 
Vahit tarafından sureti bususiyede hazırlanan 

L A kt • Çocukta hazımsızlık, a JD sancı, ishal ve ku~mal:ar 
varsa onları gıderır. 

Kemikleri kuvvetlendirir. Elleri sıkıştınr. 
Aileyi inek sütü derdinden kurtarır. 

Umumi Depo: 

LUTFi KR01'1 
ECZA DEPOSU 

' 
, 

Kırıklık, baş •irısı 
ve bilhassa 

SITMAYI 
kartılamak için 

L tfi kinin 
Komprimelerini 

alınız. 

MARKA 
'VC 

AMBALAJA 
Dikk t 

ŞEN OLMAK 
GENÇ KALMAK 

Kuvvetli b1ılunmak 

Kina Lutfi 
içmekle kabildir 

Ya içenlerden aorwauı -.eya sizde bir ıiıe alınız 
Her eczanede vardır 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

~ TAZE TEMİZ UCUZ ~ . . . . 
~ ~AÇ ~ . . . . .. . 
~ 

• .. • • . . . . . 
• . . . • . 
• .. .. . . . 

HER TÜRLÜ TUVALET ÇEŞİTLERi 

Bamui llüzhet 

Sıhhat Eczanesi 
Başdurak Büyük Salepçıoğlu hanı karşısında 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

lzmir Liman işleri Alım-satım 
k~nıisyonundan: 

lı111ir lima• itleri umum müdürlüf ünü• ıümrük idaresi karoı
ıında -.e me11clirek üzerinde bulunan kömür depolarıada bir nu

llaralı depo bir ıeae 1Diddetle kiraya verilmek üzere 5 Mayıs 

1935 · ıünlemeciadea itilıtaren en bet fÜll müddetle açık artbr
maya konulmuıtur. 

Arttır•a mayısıa yir•iaci paıarteai pnü saat on albda birinci 

kordonda iımir limaa itleri umum mütlürlüiü binasında yapıla
cakbr. 

Şartnaaeai her vakit komiayoau•uza müracaatla 2örülebilir. 
Artbrmaya ıirecekleriD ytiz elli liralık teminat maklauzu weya 

banka ır e ~ctubu ile birlikte komiıyoaumuıa aüracaat eylemeleri. 
6-12-15-19 1309 (619) 

Umum Hastalarm Nazarı Dikkatine 
En son sistem mide, kann ,bağırsak, böbrek ve doğrU· 

neticesi glüzum österilen pilotlu, pilotsuz kauçuk korsala~! 
kasık bağlan, düztabanlaı· için taban korsalan gayri tabıı 
doğan çocuklann vücutlarındaki iğrilikleri doğrultma ci· 
hazlan, kemik hastalıklan neticesi husule gelen kambur
luklan doğrultmak için korsalar ve kendi ihtiraımız olan 
müteharrik el ve ayaklar. talebelerin çalışma esnasında fır
layan kürek kemiklerinin gayri tabiileşmesine mani l)lmak 
için korsalar. 

TuRKıYENıN YEGANE MuESSESESı VE ESERL~Rı 
ıLE RAGBET ve ıTıMAT KAZANAN SuN'a AZA AfVı'ıL 

MuTEHASSISI 

Fahri Blza 
Bey tarafıadan yapılır 

Kabul saatleri : 10 ili 12,30 öileden sonra 14 - 16 ya 
kadar. 

ADRES: İzmir Kaymakam Mihat bey caddesi No. 20 
22-20 355 S.7 


