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ö 
iirk Ulusu, Ancak Varlığını Derin ve Sağlam Kültür Sınıflarile Çevreledik· 
leılSOnradır Ki:Onun Yüksek Kapasite~i~ve Erdemi Uluslararasında Tanılır. 
~=~~~~~~~ :~~-:~Q~:>-~~~~~QQQQ~ 
\ •11i · lngiliz 
'1rultayı 

~e lnrk Ulusu. 
.._ P...: . • 'b' 
~ -" nızamoameıı mucı ınce 

'~ede bir toplanmakta olan 
~Yet BalktPartiei Büyült Ku·: 
' dGıı Büyük Önderin önemli 
'1 "Jleli ile açıldı ve ilk toplan·I 
~ _7•ptı. Okurlanmız buna aid 

~~l bölümlerimizde oku• 

~ Partimiz diğer memle· 
' ti7a1al partilerine hiç ben· 
llıj dt t'tlrk'ftn herte~ gibi . ~ar· 
'it ~ ktaıduine, lten~ı _benliğıoe 
~ b~uıiyete maliktır. Ev~l 
~ hııde partiler müteaddıd '4-• bir tek parti vardır. Bu· 
~ ~ lebebi Cumuriyet Balk 
~ flç bet kiıioin iktidar s. ~nı tatmin eden bir 
"'~ .. detiJ, f'akat memleketi 
'~ korkunc uçurumdan 
' .. ~. çıkardıktan aoora da 
' flt yoluoda, tarakki, mede· 
S" Yiibelme yolunda elinden 
•-.. ~n memleket ıumul bir 
'-..~dandır. Umumi barb 
~ o acı, o aglaucı gflo· S ""-11 oWalar, heofb içi• S ~ bapmızdadır. Gôale• 
~ ~ dakika kapıyarak batı• 
~ '~rı bir maziye irca etti· 
~ "'ııaıa ne korkunc, ne teh• S "'1.r geçirdiğimizi, bepimis 
~ tırpere hatırlıyoruz: 
~ dörtte üçü diloman 
' toq lltnıda eziliyordu. Ordu· 
.._, "• aillhlanmızı elimizden 
~ ....._ - ıiyueten ohun iktıaa· 

4-. ~ İatiklil denilen mukad· 

~ ~-- bir zeneaine bile 
lııl'ı. 11Jımıyorduk. Bflktlmet 
~ '- ı.,:~_7ula baıındaki padi· 
,, -1.Qıkte ecnebi ordulanaa, 

~' ~'11rıaodaolanna uıaldık· 
' --~İl'fey yapmıyordu. Mem· 
~~~"'erleri diye arkalann· 
~ ~ adamlar memlektıti 
~. ~GdeAil, fakat onu hangi 
"'illete peokeı çekerek 
~. 4 e daha uygun diloe• 

' llttrıınelde nkit geçiri· 

~~ ~; dmdaru, mukıd· 
~ ~ i asmine ram eden, 
'-~ fena taliioi yenen Bil· 
~~ ~e onun kurduğu Cu• 
~ la._ Partisi bu kadar ka· 
~' k.c1ar Gmichiz ve bu de· 
~ d"td lartlar içinde dogmuo, 
'ılı, ' '1twrıu1t mukadderatı U• 

.. ~ hıııı,~İ.ft memleketin fena 
";-1' •e bütün dünyaom 
t~ ha~ran gözleri öofuıde 
~ı, hflr ve kelimenin 
lıit "ilı llluatak.il bir memle• 
~bet Çdıtarmıotır. 
,, 1llıları yapan bir par• 

-~ diğer taraf'ındaki 
'ti .._ ftatler peıinde koıan, 
"e tcboı ıiyaaal partilerle (\. ~ ttrı.· 

·~liri •ye imkAa var mıdır?. 
~t Balk Parti.ai bütün 

' l'Gtlt.~11 partilidir. Tilrk 
'- r. 1Gıt camia11D1 teokil 
• etd bu 0 • L d' d part11ı .en ı 

~di 0Aınuı, kendi emelle
. ' gıyelerini güden ve 

ı._ labtkluık ettiren Ulu 
~r bauın bir ulus ola· 
~--~tlllekte müttefiktirler. 
'ti :et Balk Partilinin 

bit '1tada, onan böyle 
"-renha delil, bdtiin 

' ~ lbGttebid bir ifadeli 

"''' Ve itte gene onQD 2 bacl ya.de -

Kabinesinde 
Değişiklik Ne 
Şekilde Olacak? 

BOyftk Önderimiz AtatOrk C. H. Partisinin ikinci Kurultayında tarihsel slSylevini:saylerken .. 

Londr1, 9 (A.A) - luglllz 
kıblnealndekl değiılkUk, ademi 
itimat haziran ayı bıılıngıcında 
olacaktır. Bu değlıUdlk enelce 
umulduğundan daha çok Gaem· 
dlr. Parlamentodaki çokluk 
partisi ıef terinin verdJklerl 
mıltlmata göre parlamentolSon· 
bardıkl seçime saman bınk· 
mak tlsere ağuıtoe baılang•· 

eında tadil yapacakt11. 

C. H.P artisi Büyük Kurultayı Dün Ata
türk'ün önemli Söylevile Açıldı. 

Bay Makdonad Slr Con Sl
mon n Slr Samoel Bovere 
yalnız kabineye memur edile· 
cektlr. Bay Balcbln bqnkll, 
bay Eden de dit itleri h.lanı 
olacaktır. lord Londonberry ha· 
,.. bqkanbgından çekilecek 

Ankara, 9 ( A.A) - C. B. 
Partisi Bayk Kurultayı bugan 
aut 15de açılmııtar. Parti genel 

baıkanı Ula Önder AtatGrk 
Kurultayda aıığıdakl söylevi 
vermlıtlr: 

Kurultayın sayın Gyelerf; 
Kırıılarında bulunmakla baz 

duyduğum delege 1rkada1la· 
nmı sellmlarluın ytlce ulaıu· 

muzu saygı ile ananm. Da an. 
dı bundan anceki kurultayları 
ve partimizi doğuran ilk Sıvas 
kurultayını ·ki, dıt ve iç döı· 

maoların sClngtllerl altında ita• 

rolmuetor· Hatırlamak. geçl'D 
16 yılan b6ttln h&dlselerlnl göı 
önGoe getirmeyi kolıylaıtırır. 

Uçurum kenarında yıkık bir 
tllke, ttlrUl daımanlarla kanla 
boğoımalar, yıllarca ıtlren ıavaı, 

ondan ıonra lçerde ve dı.,arda 

saygı ile tanılan yeni vatan, 
yeni sosyete, yeni devlet, •e 
bunları bııırmık için araıız 

devrimler. lıte TClrk genel dn· 
rlmlnln bir k11a dlyeml. 

Bayanlar, baylar, 
Partimizin beı kurultayı de· 

nebllirkt bir dönGm baıında 
toplanmııtm 927 kurultayı do· 
ğuda kopan azıyı yenerek co· 
morlyetln ear11lmaz temelde 
olduğunun ınlaıılmaıına, 1931 
kurultayı gtlnnllk ve silktlnun 

kesin olarak korulmaıına rut· 
gelir. Bu kurultayımız lee ge· 
nlı ölç6de gelfotn de•rl içinde 
bulunduğumuz gGolerde toplan· 
mıo oluyor. Kurultayın yeni· 
den alaca~• ilerleme ve y6k · 
ıelme tedbirleri ile vatanın 

ytlkeek yöntemini erdemli el· 
(erinde tutan parti misin ıeref it 
tarihini zenglnleotlreceğtne 16p· 
he yoktur. Geçen Kurultayın 
bugGne kadar kllttlrel n ıoy· 

sal •landa baoardığımıı lıler 

Türkiye cGmhurlyetlnln ulusal ................................. ~ ................... ~ .................................................................. ~ .................................... . 

C.H.Partisi Genel Kiltihi Bay 
Receh Peker'in Söylevi. 

----------------------.. 1----------------------
Yeni Program Bu Canlı, Heyecanlı iz· 
de Yürüyenleri Kamillizm Yolcuları 

Olmak Adı ve Onuru içinde Toplıyor. 
Ankara. 8 (A.A) - C. H. 

Partisi genel k&tlbl Receb Pe 
ker Parti bQytık kurultayı mil· 
nuebetlle ha akoam saat 19 ,30 
da Ankara radyoıanda ıoıgıda· 
ki konferanıı vermlılir. 

"Yarddaılarım, arkadaılarım; 

iplikler •• yealllkler 7olan· 

da durmadın u~rt giden ulusal 
urhk, Comorlyet Balk Partlıl 
Ankara'da dördQncG boyak ku· 
roltayını açıyor. Kurultay geçen 

dört yıllık çabımaların birik· 
tfrtUgl görgGlerln ve tecrtlbele· 
rln ıonaçlar1nı gGıGnGnde ta· 
tarak geleec.k dGrt 71lın b6k6· 

met için Ye parti için temel 
olacak yeni çahıma yollarını 

tesbh edecektir. 

Kurultaya ıunulan yeni parti 
programı taearladıgı soysal, el· 

yaeal ve Gkonomtk yaoayıeımızın 
derinliklerinde diriltici ıarııntı· 

- Sona 5 lnel yaıde -

çehresini keakln çlzgllerlle or· 
taya çıkarmııbr. 

Yeni harf lerl uloıal tarihi öz 
dili lllınıel mualk Ye teknik 
karomlulle kadını, erkelf her 
hıtta eeld modern Ttlrk ıoeye· 
teıl bu ıon yılların eeerldlr. 

T6rk ulaıa ancak nrhğını 
derin 'f~ ıağlam kGIUlr 11nıf· 
larlle çevreledikten ıoandır ki 
onun yGklek kapulleıl Ye er· 
demU uluslar uuında tanılar. 
Tark ulusuna doğoneal rengini 
Yeren ve bo de'frlıolerden her 
biri çok genlı taribael devirle· 

- Sonu 4 neft aahlfede -

yerine FIUp CunUf fe geçe· 
cektlr. 

Bırblye Bakam oı.n Lonl 
lıbamın yerine de 8. Thomu 
~eçecekdr. Bay Eden yerini 8. 
Arme Bygre alacakbr: Slr Jolım 
Gllmour İçlılerl bakanbğından 
çekilerek Balifax Lordluguna 
tayin olunacak, bir daha ılyı· 
setle uğ111mıyacaktır. 

C.H.P. Programı Taslağı 
~~~~~~--~~~~~~ 

Programda Ulusumuzun Yücelme-
si için Lüzumlu Olan Herşey Var. 

C. H. P. Genel idare kurulunca hazırlanan program ve tfbflk 
(Nizamname) tasla)dan (Proje) Genel baıkanlık (Umumi reislik) diva· 
moca onanarak Büyük Kurultaya suoulmaıı kararlaımııhr. Yurdumu• 
zun özel duygu ve dılelderini karoıhyacak eaaılan içine alan bu prog• 
ram taslağımo ba~tarafım bugün yazıyonız, paur günkü nüshamızda 

.da alt kıamıııı ve tüzilk taelağım yazacağız. 
Okurlanmıs bu taslaklarda Oımanbca kelimelere rastlıyacaklardır, 

?ounu oimdiden aöyliyelim ki, Ubiiğiln sonuna konan monkkat bir 
madde ile Dördilncil Biiyo.k Kurultayın kabul ettiği program ve til• 
züğün Öz Tilrkceye çevrilmesi, Genel Baıkanhk Divanıum takdir ve 
tasdikine bırakılmııtar. 

Methal 

Cumurlyet Halk Partisinin 
programına temel olan ana 
fikirler, lnkıltbımısın baılaa· 
glCından bugftne k•darkf fili· 
yat ve tatbikatta aılktrdır. 

Bundan baıka ba t lklrlerln 
baılıcaları Partinin 1927 ee· 
neılnde BGytlk kongrece de 
kabul olunan nlsamnameılnln 
umumi uaslarında ve ayal 
kongrece tanlb edilen Umumi 
reisliğin beyannameılnde ve 

1931 Dayak Millet Meclisi 
intihabı mGnuebetUe neıredi· 
len beyannamede teıblt olun· 
moıtur . 

Y aluız birkaç ıene için de· 
gn, lıtlkbale de ıamll olan ta· 
sanurlarımızm ana hatları bu· 
rada toplu bir halde yazıl· 

mııtar. Partiye esaı olan btl· 
tan ba prenılbler (K.amtllzm) 
yoludur. 

Birinci Kısım 
Eıular: 1) Vatan, 2) Millet, 

3) devletin eeu tetkil&tı, ') 
Amme hukuka. 

1 - Vatan; Ttlrk milleti· 
nin eıkl ve yakeek tarihi ve 
topraklannıo derinliklerinde 
mevcodf yellerini mnhaf asa eden 
eeerlerlle yaıadığı bugClnka 
ılyasl 11narlarımıı içindeki 
kudei yurddur. 

Vatan hiçbir kayıt n tart 
altında atrılık kabul etmes 
bir ktlldtlr. 

2 - Millet; dil, ktllttlr n 
mef ktıre birliği ile birbirine 
bığlı vatandıtların teıkll et· 
tlğt ılyul 'fe içtimaı bir bCl· 
uındar. 

3 - De'fletla eeu teıkllAta: 
Ttlrklye; milliyetçi, halkçı, 

devletçi, ilik ve lakılAbcı bir 
cumorlyettlr. 

- Sona 7 inci yazde -
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Almanya7000Tayyare Yapabilir mi? Eskişehir istasyonunda Feci Bir Kaza 

Gnnon 
Kftçftk Duyunılarl 

Seyyahlar Gelecek 
, 11 ,oı1P111 

Bogftn Berat tın Dl dırth 

Fransa ile Al~anya Yeni Zavallı Bir Kadın, iki Çoc:ğu ile Beraber Şimendifer bıO 
gelecek olan Franeız yıb 

140 seY 
Provldans Yl.P~rlle . ıırd•D 

·,ehrtıi>'tze gelecek i e bo~ Efel Ri·r Harbe Girişirlerse Altında Kalarak · Parçalanmıştır.~ 
Ankıra, 9 (Hoıoai) - Esklıehlr lııtuyonundı çok feci bir kaza olmaş, d5rt çocoklo bir 

bir kısmı Jıoeuei _ ;tre~re 
GntftklerJoe gideceklerd · 

Ingiltere Ne yapacak?. !;!•n;.!!:ıdı:.ocoga ile beraber trenlıı altında kalarak pırçalınmııtır. Kadının diğer iki çocuğa 
Eeklıehlr AdllyeaJ ite el koymaı n tıhklkıta baılamııtır. Tren memarlırından bazıları 

ııorguya çektlmlıtlr. 

Kınık Suları &ıyeıı 
Bergamı'nın .Kınık pı 0iJır• 

ı 8•11 
ııu projesi tısdf k iç 0 UOJleUf· 

BerlJn 9 ( A.A) - Alman 
dıt Ye propaganda bakanlıkları 
Almanya'nın lobrno andlışma· 

11101 feshetmek isteğinde ha· 
lonmıdığını iddia etmektedir· 
ler. Ba bıkanlaklar ha nokta· 
..,. dokunan Ye İngiliz eazete· 
(erinde çıkan bazı doyumları 

manıeuı bolmıkta n aıker · 

alsleıtlrllmf f mıntaka ile lokar· 
no andlaımaeını dair diplomat· 
ların konoomı ihtimallerini de 
tekzlb etmektedirler. Haber 
Yerlldlğlne göre Alman dıı ba· 
kanlığı timdi Franeıs • Sovyet 
andlıtmaeını tetkik etmektedir. 
Almınyının Londra elçfııJnfn 

Bay Con Slmon'dan muhtemel 
bir Franıııı · Almın savııı br
ııııında İnglltere'nlo ılıcağı 
yaziyet bıkkındı Ham kama· 
nııandı ıöyledlğl ıöılerln mı· 

011101 izah etmeııl dileğinde 

hulonmıeı muhtemeldir. 
Londra, 8 - Taymlı gıze· 

teılne göre, İngiliz bakanları 
ile dominyon mflmesaUleıl, AY· 
rnpa barıeı ılıtemlnde mata 
bıktırlır. Almanya'ya kapıyı 
açık bırıkmıyı, ancık bay 
Hhler'ln, Almıoya'nın ileride· 

ki hareketleri için teminat 
nrmeııJnl btlyorlır. DomJn· 
yontar, Almanya'nın Vereay 
maahedeılol bir taraf h bozma· 
ıını takbih ettiler. 

Nlyoı Kronlkl gazete1lne gö· 
re, Almınya'nın gelecek 2 yılda 
(7000) tayyare yapmak latedl· 
ğlnl ııöylemek glllilnçUlr. ÇOn· 
kil hava andlııması konuıma· 

luı baılamık 6zeredlr. Konu11· 
mı zorla olıcaktır. Fakat ha· 
ıarılıraa, han 11U&blanmıınoı 

karp dorulacaktar. Almanya 

bo andlaımı içinde ha emnl· 
yeti lıterııe, herhalde tayyare 

yapmakta ısrar etmlyecektlr. 
Aodlaemıda Alman tıyyırele· 

rlnln azıltılmaııı, Raaya'nın 

3000, Franıa'nın 2000 tayya· 

resi ile gösterecekleri örneğe 

b•ğlıdır. Raı hın tehllkeal, 

elle tatalacık kıdır bıklkattır. 
Roı mOtehasaıııları Çekoslovak· 

ya'dı, Rasya için bombardıman 
tayyareleri yapın Skoda fabrl· 

kelarnıda çıhııyorlar. Berlln 
bile Roı tayyareleri hftcomanı 
açıktır Ye muhtemel faaliyet 
mıntıkaııı içindedir. 

~~---~----.......... ~•+•••~·~·~·~·~· ....... __ ~------~ 

bk Bıkaohğtn• gôndtfedbİt 
Yangına karşı kO' 

karf1 ... 

Isparta Hadisesi ve Bedi- Atatürk, Seya
hata Çıkıyorlar .. 

üzzamanın Mahiyeti .. 

İlbaylıkdı yangını 
1 0ıırı•" 

ronma iti ile meşgo kil edil· 
Qzere bir komlııyon tel 

1 
'd~l 

mittir. Bu komisyon İzrP ;od•" 
resmi dairelerdeki yan eatııl 

Said Kürdi, 31 Mart Hadisesinden 
Beri Dini alet Eden Bir Mürtecidir. 

Ankara, 9 (A.A) - İçişleri Bakanı bay ŞflkrCl Kıya Isparta; 
ıgırceza mahkemesine verilen mOrtecfler hakkında nrdlğl beya· 
nıtta: BedlOzzam Salt Knrdlnln, 3 l mart irtica h&dleeeioe 
karıomıı n Kdrd Said isyanında bulunmalJ mayala bJr mftrtecl 
oldoğana ve 30 yıldınberl dini Alet etmekle meıgal olan ba adamlar 
taraf tarlarının temyiz mıbkemeal kararlle mohıkemelerlnln 

E9klıehlr'e naldedlldlğinl, hAdlııeoln, ılel&de bir 11bıta vak'aııındın 
l>atkı blroey olmadığını, Borııa'da tevkif olanın 18 klılnlo, h· 
parla me•koflarlle alAkadar olmadıklarını ıöylemlotlr. 

Yugoslavya Başbakanı Bay Yevtiç 
Mayıs Sonunda Ankara'ya Geliyor. 

letanbal, 9 (Hoııolf) - Yugoslavya baıbakanı bay Yntlç, 
mıyıun ııonanda Ankarı'ya gelecek ve bilyilklerlmlzl ziyaret 
edecektir. Bo ziyaret, iki alna arasındaki doelluğon daha fazla 
derlnleotlrllmeııl içindir. 

Türkiye· Almanya Eşya Mübadelesi 
Protokolu Tasdik Olundu. 

Ankara 9 (Haııoıi) - Atı· 

tftrk, Olkemfzln iç vllAyetlerln· 
de bir ııeyahat yapacaklardır. 

Seyıhıtın zamanı henQz teııblt 

edllmemlıtlr. 

Alman 
Milli Takımı 

korunma teııl11tını 
ve gere· 

tedklk edecektir· elektir!~ 
Bokumet kon•ğ1 b•tl•"' 

tesisatının tedklkloe .:abtr .ıı· 
gôre teP mıetır, rapora 

nacaktır. 

Dil 
Klavuzu.. pırıl~ 

S f ' G ı · Comurfyet Balk bO~o 
0 ya ya e ıyor. Karaltıyı mOoaeebetll•, cifi 

f çlD 
letaobol, 9 (Boıod) - Al· yazımız çok olduğa ıdık· 

man mllli tıkımı, Bulgır'lırlı klavozumuza koy•111 

maç yapmak f1zere Sofya'ya ÔzOr dileriz. 

~g~e~Uy~o~r~·--w-.--============~;;;;~~;;;;;;:::::::::~ 
Italya ·Habeşistan 

'9 
Italya Şimdiye K;dar HabeşistsO 

Ne Kadar Mühimmat Yolladı··,er" 
Roma, 9 ( A. A) - Hıbeels· 

tın'a ıilAh verilmesi iılnden 

bahseden ıtı bakanlığının organı 

are bfD 
temin olundoğonı g .,,,~• 

ton elllh ye mobt111rıı•11 k JJ•' 
. dtlere 

eıya gibi, ambılaJ e 

Bugün Altay - K. S. K Ta
kımları Karşılaşacak •. 

Ankara, 9 (A.A) - Almanlar'la 15 nisan 935 tarihinde Der· 
Un'de imzalanın etya mübadeleslle bundan mfUevellh tedlyata 
m6tedalr protokol ve merbotatı 28.4.935 tarih n 2·2425 aayılı 

kararname ile heyeti nkllecc tasdik edUmlotlr. 

Fransızlar Bizden Tütün Alıyorlar 

yazıyor: 

Aden·den gelen lnglllz n 
Mıııır gazeteleri tarafındın doğru 
oldaklın ııöylenUen haberlere 
göre trınııJt halinde bu yılın 
ilk dç ayında Habeelııtın'a gön· 
derilen llYIO malzemesi tıbml· 
nen 60 ton kadardır. Fakat 

beılatao '• «önderflıoletlj .. of'' 
Ba ııavaı malıeıueıl bl ~' 

ineç, Almınya'dın ceo;
11
e ~ 

rlka'ya •önderllecek ,1aır 
" ,.uo ti 

bçakçdar tarafındın gtdee'~· 
mıı, fakat yolda g~re·~•t 6'İf 
yer n ger6k ambıl•J -etice, Bilhassa Altay Takımı Jçin 

Boyok Bir Ehemmiyeti Haizdir •• 
lstınbal 9 (Haııaıi) - Fransız rejisi iilkemlıden bir milyon 

kilo tOUln ılmığa kırar nrmlı ye banun için bir mftnakaııa tlrilmlıtlr. ----

---•çm_ .. t_ır._--======---. - üzüm, incir Doğuşu ~------------~----------Oo haftadınberl muhtelit ÜçnacQ maç İzmlrepor·TOrk· 
ekıenlzl n mtkteblller bıy- spor, ııon maçta Altay· K.S.K. Bay Laval'ın Seyahatın- · 1 . D dadı'' 
ramluı dolayıelle geriye bıra- ttkımları aruında yıpılmıt ? yı urum ., 

den Ne Çıkacak. 
01 

k G·h·d· ıoc• kılın ilk maçlarına bugftnden olacaktır. 

itibaren tehir eıraslle devam Altıy·K.S.K. yanımaııını, İstan · 

--------- QzOm ı..,azla aca ı ı ır. olunıcıktır. bal'dın bugftn gelecek olan 
ilk oyan Göztepe Şarkıpor, Bıy hakem Tezcan Şazi idare Polonya Cümhurreisinin Aldığı Va- De iyi yetişecek. ol' 

tkJnd oyan Altınorda·Bnca ki edecektir. 

ziyet Hayretle Karşılanmıştır.. Bu yıl azam mıhııalOnGn - geçen yıldan biraz 1••
1
• ha maç nfsheten alAka Ue tı· Gerek Altıy'ın n gerekse 

klb edilecektir. K.S.K. ın puvan vaziyeti ba 
doğuıa iyidir. Bıvalırın fyl git· cıktır. de lf ~ 

Parti 
Kurultayı 
ve Türk Ulusu. 

••••• 
- Baoı l inci yozde -

içindir ki Partinin dört senede bir 
yapbğı kurultayların bütün mem• 
le.ket için hayati bir ehemmiyeti 
Tardır. 

Dört aenede bir toplanan bu 
kurultaylar bizce tarakkt, itilA ve 
inkılib hayatımızda birer durak 
noktası, bir nevi (Muha ebei amal) 
vesilesidir. Muayyen bir hedefe 
do~ru Jı:oıan bir adam naaıl atrada 
bir aurur da ne kadar meBafe kat• 
ettim diye bir defa gerieine ha· 
kana ve eonra maksadımı ermek 
için daha ne kadar yol gidece~im 
diye bir defa da önünü gözden 
geçirine parti kurultaylan da bi· 
zim için ayni ıekilde bir (Muhase· 
bei amal) yapmıya •esile teşkil eı. 

mektedir. Takib edeceğimis yolun 
ialikametini bize ıimdiye kı; der 

geçmio olduğumuz yol gösterecektir. 
Onun için Parti Kurultayında 

i!tifade ederek bu hulumlarda oim· 
diye kadar katettiğimiz meaafeyi 
gözden geçirmeye Y• ondan ıonra 
da Parti :&.urultayına ıunolan yeni 
progTaaı taalağını temel tutarak 
bundan ıonra gideceğimiz yolu ioa• 
ret eımlye çdıoacagıa. 

M k 9 (A A) Sovvet andlaımıeını Varşova'da da Moıı· maçın ehemmiyetini arttırdığı oe ova · - J 

t 1 f · n blldlrdl"lne k"lva~da da tıpkı tıpkmna tef· Jçln fodbol heyeti reisi Muııtıfa e gra •J•Dııını e 
b L 1 V 'd ılr edeceğini umarız. Andlıı· kalftblerln pavantıj vaziyetini· göre ay avı aroova 1 ıu· 

L b'r gOn kalacaktır Mare- malırın yızılmıı tarzının ya· de dft•Gnerek ha maçı idare caa. ı • 
"' şal Pllıudeıkl tarafındın hiçbir nında bir de onların robu 

etmekten çeklnmfı ve bu ııe· kabul reeml yıpılmaıııı;ın dfl· vardır. Fransa Polonya milna· 
bebledlr ki lııtınbul'dan getiril· tftnftlmemlı olması dikkate de· ıebı11ndı hiçbir değielkllk ol· 
me.slne lOzom hhıl olmootar. ğer bir Jştlr. Bu Varşova dip· madığını bay Lnıl herkeaten 

Bagnn saat 17 ,30 da bıolı· lomaei mehaf lllnde biraz hıy· Jyl izah edecek meYkldedlr. 
yacak olan Ahay·K.S.K. yarsı · ret uyandırmıştır. Umarız ld bay J..nıl yakındı 
maçının hangi takım tarafındın Maamıflh bıy Lavalın Mı· Polonya'yı ziyneti eınt.sında 
kazanaJacağını keıtlrmek ıor· reırl Pllııudeııkl tarafından Franııız gazetecileri Franııa'ya 
dor. Her iki tuaf ta kavvetlf· kabolQ sonradan kırarlııtırılı· pek görünmlyen fakat Polonya 
dJr, Her iki takımın da kendi· cıktsr zannediliyor. için candan bir ehemmiyeti 

BOkreı 9 (A. A) - Franııız I tl 
terine göre kablllyetll eleman· Roıı ındlaomaeının Renandı haiz olın bazı ıeylerln çyilz · 

meal ııayeelnde plyaııda kflkOrt incir mıheol~nft~ıedlt· f~~ 
bolunmam1&ına ve pek&z olma· cağı tahmin ed 111e 

1 
b•bçt lı' 

mıntıkalarında ine lr 
1 

t1e dt 
sına rağmen bı~lar tçln mfthi~ çok temi zlenmllJ, il odl~l ta•' ı. 
bir tehlike yoktur. Eğer bir kılmııtır. İncirler otaı 8••'""; 
haf ıı evvelki gibi havalar ıılsll tefek vaziyetindedir. lı: ~ ~I 
ve y•ğmurlo ghııeydl bağlardı bahçelere flek ıeıl•~,. Ol'~' 
ballık hastılığı bışlıyacak ve dan kırk gOn 11onr• l•r'c:I J 
bo yOzden QzOm mıhsulOmQz kemale ermeğe bıO yıl S,....~ 
miiblm zararlara uğrayacaktı. İncir mıhııolOoftD bo atf' '1 
Mfthlm hızı tabii hidleeler ol· haziran araeındı pt~edlt· 
mazu ba yıl ftzftm mıh•olü cağı tahmin edilme 

, .91 

Telefon: 3151 TAYYARE Si N EMASlreı;:.:~P'1 

ları ve ıılııtemlerl vardır. Bu aekerıdzleotlrllmlş mınt•ka için nd iyice takdir edeceklerdir. 

ttıbarı. h•ngı tarar d•h• gd· bır tehlike olduğa bıkkındı Erzurum' da Ü 
sel oynarsa o tarafın kızan· Almaoys'nın Belçika hftkiimetJ Bu .. yu-k yun 
mıu ihtimali daha kanetlldlr. nezdinde teşebbOste bolundu· Atatürk GünO.. ~ 

Eğer Altay kıHnırııa Şark· ~ana dair olan haber, Belçika .MABtf; 9 ~~ 

j b l'd b n "k ınofll Aylardanberi beklenilen, Avrupa ve stan o a u~u 

kazanan meveimin en büyftk fihnı .. 

11por'dın maada ehemmiyetli dı, folerl bakanlığınca tekzlb Er:ıorom, 9 (A.A) - Şar· Sinema Aleminin iftihar ettiği bilyak yıldız J'J~ ı/ 
bir maçı kılmadığına göre edilmektedir. bayın bıokınlığındı toplanın ile "Moııkon geceleri,, nln kahraman ııan'•tk&rı y,_or', 
şımplyonloğa garanti etmlt de· Parlıı 9 ( A.A ) - Fransız belediye kurama ıon toplantı· RlCHARD VVlLLNS ve diğer iki yftkeek ııan'atk!r fl~~ı 
mektlr. K.S.K. kazınırsa haf· dıt leleri bakanlığı Jle Sovyet 11ında önemli kararlar vermlotlr. Rosay. Chırleıı Vınel ve mQteaddlt artistler, btolerCC•e ,.o 
t•y• Altınordo'ya kar11ı bir elçisi arıııında vapılın f lklr Bil yak Önder Atıtürk'ilo Er· BÜYÜK BİR AŞKIN ROMANI bııtınbışa heyecan 

teatlıloden ıonra Parlıı'tekl zurom'a ilk ay•k bastıkları za. 
oyan daha Yermek Ye bono Sovy·t elçfll"I bay Lml'.n doliı baifiklYleDeery.. ya k o y u____," L u rı mın oturdukları evin eatın ılın· da ••Z•Dmık mecburiyetinde· Mnekon ztyaretl devamında 

B L maeına ve bu tarihi binanın dfr. ugllna.fl oyan bilhııısı Rueya'da balonacık olan Fran· 
1 1 L h dzerlne tarihi bJr le•hı aııılma· t. Altay c o çoa. e emmlyetlldlr. ııı gazete mohıblrlerlnden hiç· p 

bJrlne •ize nrmemezllk etml· una karar Yermlıtlr. BOyilk SEANS SAATLERi 
0 

~Jı J 

Bay Fevzi yeceğlnl blldfrmlotlr. KarultayaftyeolarıkAnkar11'ya Hergftn· 15-17-19-21,151 DİK.KAT: Hergftn ıo,.,.,~ 
Baplıhıne dlrektörft bay Varşon 9 ( A.A ) - Yarı giden Şubıy Aokıra'da bele· Perşembe: 13 ıs talebe eeıns eeanııı (Uca• h•1~0':0,ot:. Fem bogtln mezuniyetle An· reımi takan ajansı diyor ki: diyenin birçok lılerlle oğrıı• · Jl~C~o:m:•~:~l3~1~1A~Y~e•ee:a:n~a ---~;F;t•;t;le;r~2;5;...i3m5•--~:; 

kara)a~deeekd1r1 ........... İıl .. BallİyıLa .. Y1a1r1ın11F1ra .. a1a1s1So.iYYme•t ... ca1k1b•r• . ........................................................ ı 
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lzmir'de Senlil~ oli Güzel Oldu. 
' 

Othıktı andaç açmalarda: Doğanlar köyünde andaç başında, Pınarbaşı şenliğinde 
~.......... bay Edib, Narlıderede bayan Belkis söylevlerini verirken 

-·-·-1;ii;T~-·ve-·eii·~i{a;a;d;·-·-·-·-·-·· 

l\urultay Günü H;raretle~Kutlulandı 
1 

ve Andaçlar Şenlikle Açıldı 
c ~~~~~~~----~~~~~~~-

~ Q ' B. P. dördftnü bOyük rek Buca çiçeklerinden yapıl · Dün vll4yetln l 10 köyünde 
tıı1t d ıııa •yınıo ftnkft toplanışı mış birer kutlama büketi bırak· andaçlar, spor alanları. spor 

" ~•eebetlle şehrimizde büyük mış, geçtiği yerlerde tezahürat kurumları ve yeni yollar açıl · 
lal" lkler ve tezahftrat yapıl· yaparak yollara gftl, lale, pa · mıştır. Bu münasebetle, köylü· 

1ttır D ı ı btt · ıha ubalıdan şehirdeki patya serpm şt r. müz büyük tt'zahürat yapmıet1r. 
'•h~n binalar, bllhasH parıl Parti nahiye merkezlerile İlbay General KAzım Dfrlk 
hlt Ye 'fe ocak binaları bay· ocaklarında öğle vakti toplan te dün Ödemiş ve civar köyle· 
wı •tınıızlı .. e parti bayrakla tılu yapılmış ve mQnaelb yer· l d LI l"kl f 
• 1 ... r n t-a. şen ı ere ştlrak etmfetlr. 
be e donatılmıetır. Geceleyin de lerde partinin kuruluşu ve gör- C H p G J 

t t• f düğü işler hakkında söylevler • • • fize yalı 
~•ttır rıB elektlclkl"' ı1ydınlan- verilmiştir. Gece' bütün parti 

· erk eı - ft d ö Ocağında Şenlik. tıaıı e n yuz 0 e; g · nab•ye ve 1Jcakları yü.zlerce 
tııı erdeki heyecan ve ateş oka· elektlrlk ampulile •ydınlatılmı•, C. H. P. dördüncü büyftk 

Yord p " 
bı._ l o. artl merkez ve ocak partllller toplanrak davul, zor- kurultayının toplanmHı mftna· 
t'I~~ •tında, Balkevlnde ve BI· na ve eazlar çaldırarak milli sebetlle dün Gilzelyalı parti oca· 

htrıı~ıkordon'dakl Esnaf ve işçi oyunlar oynamışlardır. Gecele: ğında da şenlik yapılmış, 9 
'•d eıt binasında kurulan yln Fşrefpaşa ve Cumaovası parti Mayıe gftnft içten gelen duygu· 

Yolı İ bttte r A.tatürk'ün saat on nahiyeleri ilyelerl zmlr'de bil· !arla kutlolanmııtır. Ocak lda· 
'-ıeı. terdl&I söylevini dinlet· yak fener alayları terdb etmiş· re heyeti, kurultayın açılışını 

11; içi b terdir. ~Ge119e n azırlanmıştır. Ayrıca kutlamak için birkaç giladen 
'ılet •elerde ve evlerde hu· Alay Sftel mozlks önde 01· beri çalışıyordu. Mahfel bina· 
"ot, t•dyosu bulnanlar da rad· doğa halde şehri dolaşmıştır. b l d ğ L k b I eının u OD D o ııo-.a ışına 

tın1 A k Boruna parti nahlyeııl; Burnava 
IÇi!l il ara telsiz istasyonu merkezinde bir balo vermiş, gUıel bir tak yaptırmış ve et· 

bette ·~•r etmişlerdir. saat on balo eğlenceli bir şekilde geç rafını TOrk ve parti bayrakları, 
~... e111en herkes radyoların vakte kadar devam etmiştir, vecizeler ve yOzlerce ampullerle 

~'•f' toplanmıştır. BalkeYI, Gece Halkevl bahçesinde iyi süelemlştl. 
t''d•Jt~e işçi birlikleri bina· bir orkeııtra a;eç vakte kadar AtaUlrk'Qn söylevini dinle· 

'-b•lı1t ııloolar favkalAde ka· muhtelif parçalar çalarak topla · mek üzere ocak meydanlığın• 
b,~,. h. Sdel muzlka Balkevi nan balkın iyi valut geçlrmsfnl bir radyo konmuş ve halk da· 

-.eetııd 
c-ıQııt e muhtelif parçalar temin etmiştir. Bu orkestra; vct edUmiotl. Dün Hat onbeoe 
lblDtl 1 toplanan halkı eğlendir· gençlerin teşkil ettikleri Man· gelirken, ocak blna11 ile yanın· 
)Od, t, 'l'a111 ıaat on beşte rad· dolloatadan mürekkepti. dıkl Şule gazinosu bahçesi 

ı,dt, :t•tftrk'fto söylevi baş· Esnaf ve işçi teşekkülleri halkla dolmuştu. Tam saat 
41.aıed·erkea btıyük bir dikkatle üyeleri eaat onseklzde Cümho· 15 de büyilk kurtarıcı Ata· 
~ t, rlyet meydanında Atatürk'ön Uirk'ün söylevi ıevlnç ve kıvanç 

Ü ·~•t 1, 1 heykeli önüne giderek bflyllk 
~ne• •~ • parazit yilzilndeıı heyecanlarlle dlolendl. Söylev· 
bt t tezahürat yapmışlat ve heykele ) 

t te~u •aı 'fe mflkemmel büyük bir ı;elenk koymuşlardır. den sonra (Müdafaa! hukuk 
~t fl:JO, de dinlenemedi. Hu· AtatOrk'Qo heykeli gece ref lAk· mektebi talebesinden biri tara· 

b~d,01•t· ee~eelerde, evlerdeki törleıle aydınlatılmıetı. fından Atatürk manzumesi okun· 
•tı. • ~tıtftrk'On sıtyle•lot do ve müteakıbeo küçük bir 

" 11l d v ... Halkın topla bulunduğu yer· 1tt1a p • dinlemesini temin lerde hazırlanan kürsülerde bir· mektepli Bayan tarafındın kısa 
ı, ene 
'• ere içlerine, balkon· ço.lr eözenler tarafından söylev· bir söylev söylendi ve alkışlaudı. 

~ •e 0tallld tna~azaların önlerine ter verilmiş, büyük partinin Talebe ve halk, COmburlyet 

lô>le•ı 1Ubdan yüzlerce halk memleket ve ulus fçln basardığı marşını hepblrden söyledikten 

b totdo!~lellllttlr. işler ve taribçeııl anlatılm•ştır. sonra GOzelyalı okulu öğretmen· 
~~lı,lerı :.•ki esnaf n işçi Şehirdeki tezabftrat ve eenaf lerlndeo B11y Rasim Azsun ta· 

to ınaeı öo6.nde genel birlikleri merkezindeki eğltn· rafından partinin kuruluşundan 
~ .... •il t~t•f•ndın bflyOk bir celer gece geç vakte kadar de· bugüne kadar yaptığı işleri an· 

~ttltıd ••ırlanmıştı. Temslllo vam etmiştir. latan bir söylev verdi ve al· 

L ~lG be AtıtQrk'Qo bilyftk bir Bu bOyük gOn m6oaeehetfle kışlandı. Bundan sonra halk 
11~ Ulun 

•t ayordu Geceleyin parti, belediye, esnaf ve işçi ve talebe öğretmenlerlle bir· 
~ l'eflAk . 1ttıt törlerle aydınlatıl· teşekkfillerl ile birçok müesse· ilkte mabfel binasına gelerek 

il . 
Ot •ttt 8 seler, bayır kurumları ve andaç ocak başkan ve ilyelerlnl kot· 
~ l)bt~ bıoca ocağından bir spor alanı ve kurumu açılma luladılar ve buket verdiler. 

11 '-'lt'e ilen hayan ve baylar şenliklerini yapan köyler balkı Konuklar ocak blnaeında ağır· 
' geJ1111 Octkl f Ve Parti merkezi büyOklerlmlze tazimat telgraf. landı, mahfel bahçesinde uluııal 

•rııı1 B 
' alkevJnl geze· lırı göndermltlerdlr. - Sonu 4 ncü ııahlfede -

Sahtekarlar Yaka andılar 
Osmanlı Bankasından Sahte Senedle 

Para Alanlar Neler Yapmışlar? _______________ .. ______________ _ 
Şehrimiz Osmanlı bankasın liranın 700 Urasının bıy Ha bay Hohiel tarafmdan şehrimize 

daki sahtek4rhk vak'ası failleri san'a verildiği anlaşılmıştır. getirilecektir. Banka memur· 
İzmir zabıtaaının değerli faali · tarının; parayı alan adamın ef· 

yeti sayeslode elde edllmletlr. kAll hakkında izahat ve uıah1· 

SahtekArlarınelebaşıeı olduğu iddia mal verememelerine nğmen 

edllenKuşadası eski evkaf memuru İzmir zabıtasının bu mee'elede 

bay Naci, dün lstanbul'da to · göst~rdlğl faaliyet ve muvaffa · 

tulmuştur. Diğer alakadarlar kıyet takdire değer. Bu mühim 
bay Naci'olo karısı bayan Be sahtekirlığıo meydana çıkarıl · 

df ye ile Antalya mllli emlak mesını temin edf' n hay Hasan 

dairesi t'skl müdürü bay Ha F ehmiyi bilhae3a takdir ederiz. 

san'dır. Vak'a şöyle olmuştur: Naci; Kuş .dası Evkaf memura 

NtHnıo 16 mcı günü belir lkrn lhtll4stan 6 yıl hapse mah· 
elz hlr adam Ü3manlı banka kum olmuş, hapi88ncde iken 
sıoa gitmiş, erte~i gün gelip Sahtekarlıkla eu~lu bay Naci de bir cinayetten aıtırcezada 
tüccardan Kadıoğlu bay Ah· İpuçlarını yaka'ıyan polill memuru muhaktme edilmekte olan Cu· 

me'le bay Hasıtn Zthol imzalı bay Hasan Fehmi maovHının Oğlananaeı çlflllğl 
bir sened getireceğini ve 5000 700 lirasıle de ipekli ve muh· sahibi o~man'ı da hapleaneden 

lira alacağını söylemiş ve ertesi telif kumaşlar alınmıştır. çıkmca kızUe evleoeceğlndcn 
gün sened getirilmiştir. Bu kumaşlar düo Naclnln bahisle dolandırmış, 700 liraıını 

Senedin muamelesi yapılmış evinden alınmıştır. Naci yarın alÔ:uştı. Bo ftçüncu vık'aeıdır. 
Vb bu mftddet içinde bo adam 

banka saloounda aşağı yakarı 

gezinmiş durmuştur. Senedin 
ftzerlode Kadıoğlu Ahmet tica· 
rethaneslnin mckteblerde tale · 

benin kullandığı bazı kutular· 

da liletlk harf terle basılmış 

bir damga varmış. Bu suretle 
5000 Ura ahodıktan üç gün 
sonra banka memurları senet 

üzerindeki imzalardan şübhe 

etmişler ve ticarethanelere so · 

runca bir eabtekArlık karşısın · 

da kaldıklarını anlamışlardır. 

Zabıta derhal tahkikata baş· 

lamıştır. Tahrurl memuru 116 
bay Hasan Fehmi; tahkikat 

sarasında bir ip ucu elde et· 

mit ve bunun üzerinde yftrü· 

yerek sahtekarlığın Ku§adası 

eski evkaf memuru bay Naci 

tarafından yapıldığı neticesine 

varmıştır. Nacl'oln; İzmlr'de 
olmadığı ve karıslle İetanbol'a 
glttlgt anlaşılmıştır. 

Dört gftn evvel Nacl'nln ka· 
ıısı bayan Hediye Lıtanbul'dan 
gelmtı ve yakalanmıştır. İstfc · 
vah edilen bu kadının sözlerin· 

den oftpbeye döşülmfiş, evinde 

yapılan ara~tırmada lletik harf· 
lerle yapılan kılfşe, Naclnln 

elyazısı ile yazılı bir sened 

müneddesl, Doyçe Oryaot ban· 

kın 8000 liralık lılr çeki ve 

İş baokaeının bir makbuzu bu· 
lonmoştur. Bunlar da Kadıoğlu 

bay Ahmed'le bay Hüseyin 

HOsnil'nün imzaları buluna· 

yormuş. Ayrıca bayan Hediye 

oln Qzerlnde de 1150 lira bo· 
lan muştur. 

Bu dellller elde edildikten 

sonra Naclnln 1. ıanbulda bu· 

londoğu yer tosblt edilmiş ve 

kendisi tutulmak üzere adli 
kısım ba,kanı . bay Hulusi 

Akgümüş iki gdn evvel latan· 
bol'a gitmişti. Bay Bulüef; 

Naciyi fstanbulda yakaladığını, 
üzerinde 715 lira bulunduğu. 

na ve eahtekArlakla aldıkları 

paranın 2500 llraelle İstanbul. 
da bir de ev ııatın aldığını 

otomatik telefonla şehrimiz 

emniyet müdürlüğüne bildir· 

mlştlr. Nacloln suç ortakların· 

dan birinin de Antalya milli. 

emlAk dairesi eski mftdürü 

bay Haean olduğu, kendisinin 

Tepecikte bir evde oturduğu 

anlaşılmış ve bay Basan da 

dan akşam taharri memurları 

tarafından tutulmuştur. 5000 

Kükürt Derdi Bitti Diye 
Sevinelim Mi? . ' 

ihtikar Tetkik Komisyonu Başkanı 
Vali Muavininin Verdiği izahat .. 

--·-· Vilayet tetkik komisyonu; aksaklık ve eksildik oJı· .. aa 

kükürt ve göztoşı nı es"elesl bunu da Ke ,lborlu'ooo . ,~ f . 
Ozeriodc ted ktL;.de bulunmuş, tada göndereceği iki defc1da 

nzly .. t hakkında bir rapor ha· 1000 . 2000 torba pek!IA te· 
zırlamıştır, bu rapor ökonoml lifi ed,,billr . 

Bakanlığına göoderilecektfr . Bundan dolay. memltkette 

Toplantıda Ticaret odası, bele· elem ve telaıı muc.ib bf r kü · 

diye üyeleri de bulunmuştur. kürt ekelkllğl yoktur. Bfoıcu· 

Toplantı sonunda Vail mua· aleyh lbtlkAr tar mıdır, yok 

vlnl bay Sedad Erim; kO.~ürt ruudur diye mütalea yilrütruek 

durumu hakkında gac.ı:temlze te varld olamaz. 

e~ağıdakl izahatı vermlıaıtlr: Vali muavininin lzch1h ha· 
- İzmir ve çevresinin bir rada bitmek•edir. 

mevelmllk kükürt ihtiyacı 60- Haber aldığımııa ıöre tbtl· 

70 bin torba (3000 - 3500 kAr tetkik komleyonanan ha· 
ton) dur. Mevsim iptidasında zırladığı raporda lhtJkAr yapıl · 

İzmir plyaeaeında 7000 torba, madıgı açıkça, hesablar araı· 
çevredeki muhtelif kazalarda tırılmak suretlle lzıh edilmiştir. 

2000 torba kükürt vardı. Düne Gene bu raporda İzmir mınt•· 
kadar Keçiborlu kdkürt fahri· kasının yıllık göztaıı lhılyact 

kreındıo 8000 torba kükürt 2000 varil olarak tesblt edil · 

gelmiştir. Bundan başka mem· mlş ve elmdiye kadar İzmir 
le keti mlze Yunanistan 'ID Plre limanına 1050 varil göztaşı 
llmaoıodau hareket eden bir gelerek tamamen tevzi edllm('k 
gemi ile 70 ton, 5 mr1yısta 

ltatya'dan hareket edao bir VB• 

purla 200 ton, 7 Mayısta gene 
İtalya'dao 300 ton, 15 mayıs· 
ta 500 ton, 29 mayıstı da 1000 
ton olmak üzere cem'an 2070 
ton (Yani 4.14.0 torba) kükllrt 

gelecektir. 

Bunlardan yola çıkarılan ilk 

parti bogQn gelecektir. Şo hale 

göre bu mevalm için İzmir 
vllAyetl ve çevresi 58090 torba, 

yani 2900 ton kükürt garanti 

edilmfı oluyor. Kükürdün mem· 
kette dağılmış eoreti tamamen 

şöyledir: 

Kftkürdiln dörtte biri, yani 

15· 17 bin torbası menim hl· 
barlle Nisan ıonooa kadar, 

30 35 bin torbaeı 15 Mayısa 

kadar, mfttebakl 15· l 7 hin 

torbası da menim soon olan 

15 Hazlrın'a kadar satılır ve 
kullanılır. 

Şimdiye kadar satllmış olan 

15,6!:'0 torba ilk ihtiyacı kar· 
şılamışlır. Yukarıda yazılan 

rakımlara gore peyderpey gele· 

cek olan kokart ihtiyacında 

üzere muhtelif plyaaalara arze· 
diJdlği göeterllmlıtlr. 

Bir varil göztaeının masraf 

dahil olmak suretlle İzmlrde 
teslim 28 Türk llraeına mal 

olduğuna ve birinci eller ta· 

rafından 28·35 liraya ıatışa 

çıkarıldı~ını gözön0nd6 tutan 

komleyon bo dnromdakl ıatış 

tan da lhtlklr manasını çıkarı. 
mamıştır. lbtlkAr olea olııı 
ikinci ve 6ç0ncü ellerlo İzmir 

merkezinin dışında ya~tıkları 

satışlarda dkl olabilir, JJ. 
yorlar. 

öğretmenler 

Mahallesi .. 
Şehrimizde kurulacak {Öğret· 

menler mahallesi için bir koo· 

perıtlf kurulacaktır. Nlzamoa· 

meal hazırlanmıştır. Belediye 

arsaları 25 kuruştan verecektlt. 
Kooperatife gireceklerine önce 

eöz vermiş olanlar öntlmftıdekl 

Pazartesi gOotl ıaat 15 de 

Halkevl ıalonondı bir toplantı 

yapacaklardır, 



Cumuriyet Halk Partisinin Büyük Kurultayı Dün 
Atatürk'ün önemli Söylevile Açıldı. eteıı' 

- Baoı 3 neft yftzde - Atatftrk: heykeline birer ç 
••••• 

oyunlar oynandı. Gece de ocak kondu. cooıO' 
•• •• • .... _.,.••------- binası elektlriklfl ıoıklandınldı S11t onbt>O olmnşto. 

1 11,~ - Başı l inci yüzde - barışı korumak 'fe gfheo içinde bir ıurette ilerlemektedir. Yı· •e bu aoretle onların sevgileri· ve partill yorddıtlar ocağa ge· rlyet meydanında top• dJ1' 
rln üğüneblleceğl büyük işler yaşamaktır. Komoularımızla doııt· kın .komtularımızla n uzak ol n gthenlerint kazanmak lerek korohaynun açılışını halk, meydandaki rıdY0 dJ. 
den sayılsa yeridir. Bütftn bu lok 1'e iyi geçinme yolunda devletlerle olan Ugllerlmtz genel parti ftyelerloln kutsal ödevi· kutloladılar · n çalğı ile geç Atatürk'ün aöylevfnl dtoltyıo 
işler partlmtzln programını bergün biraz daha ilerlemekte· olarak normal ve doııtçadır. dlr. Tftrk u'uııo kendiıılne biz· Tikte kadar «"ğlendtler, halkı· Gecede mahfeJde, KurolUb'ID 
özenle giiz'lnünde tutarak baearı ylz Sovyetlerle doııtloğumoz her Arıııuloııol ilgilerin gerektirdiği met edenleri sftrer bir ıorette mız ocaktan ayrıhrbn de ku· açılışı ıercflne bftyftk bit 1 ~ t1U t 
labllmlştlr. Tüzel, so~hk sosyal zamanki gibi sağlamdır ve fç. bfttfto dec;etlerl ve konoımıları değerlemlt n onlara ön ver- rohaya muvaffakıyetler dlle· verilmiştir. Bornava pır 

1 
ğıııt 

f inana ökonoıni ve bıyıodu hk tendir. Kara gtlnlerl'Dizden kı· kıvançlı kolattmyoroz. mittir. Son ııaylav seçiminde mfştfr. namına Kurultay baık•ll 
1 

fi 1et1r: 
lelerini de biç durmadau aldı · lan bo doııtluk bağını Tftrk Tilrklye comorlyetl arsıulusal partimizin olusorı gtlvenlnl ka· Büro şef liğ; Parti genel ki · aşağıdaki telgraf çek iP ~k 
ğımız yeni tedbirlerin iyi ve olusu unutulmaz değerli bir ailenin ancak faydalı çalışkan ?anması bize çahtmamızda ve· tlbl Kütahya Hylavı Bay Receb C. H· P. DördOncO Bil 
yerinde olduğuna kani buluna· hatıl'a blllr. İki memleket ara ve lyl geçimli bir unsuru olmak nlden büyük ıevk 'fe kuvvet Pekere ve Ankaradı bulunan Kurultayı Başkaoh~ıo;,~ 
yoruz. Akdenlzl Karadenlze tnoda her yönden değetler eık· amacındadır. Uloılar eosyeteafo· 'fermfştlr. UloHI hizmet yolun· vilayet parti başkanı Yozgad Y.-ptığı lelerle olos• 4 bO 
demirle bağladık. A!!adoluda taşmakta n genişlemektedir. de ciddi barJf ve elblrliğl iste· da btitfln varhğıuuzlı çalışmık saylavı 8. Avni Doğan'ın eınafve viren partimizin dördıl01 :,ııılı' 

yfik Kurultayınm açı ı, 11~ özel "lrketler ~ııodekl bil ,Sovyetler, comorlvetlmlzln bile çalı•ıyoruz. Uluslar sosye parti ftyelcdnln bozulmaz an· işçilerle toplanan balkın tazimat k d b 1 ,o 
" v ıvanç oyan iz er ıı!' 

tiln yolları satın aldık. onuncu yılında yftkaek değer· tesloln araıuloıal güveni artı · dıdır. doygolar1Dı, tezahOratını tel· duygularını &ayan bıtk•~,. 
lstanbul ve fzmtrde liman ve lerfle eenllklerlmlzde hazır bu· racık geçmişten kalma hasla· Saat bire kadar beklenildiği graf larla blldlr~ıfştfr. içten gelen aaygılarl• ıo~1e rıhtım işleri devlet eltoe geçtf. lundular. Devletlerimiz hüku· lıldara lylleetlrecek ıonoçlıra halde eöylevln arkası alına· • • C. H. P. Bumava n• ~çll 
Dfyarıbeklr kapısındayız . An· metlerlle ve uloelarile her fır· varabilmesi baohca dilekleri· mamıştır. A.A Kordon'dakl Esnaf 'fe işçi başkanı: Cemal K••0 

talyaya, Erzoruma ve kömür Htla blrblrlerloe naeıl inan· mlzdendtr. Ankara, 9 (Huııuli) - C. hlrlilderl büroııununu önü gece :. poğ-' 
yıırrluna durmadın gidiyoruz. dıklanna ve ne kadar güven· Arkadaşlar; H. partisinin boyok kurultayı çok kalabalıktı. Silel mozlka da Şenlik, Pmarbatı n b•ı~• 
D 1 d L b 11 A L 'd b L buraya gelerek gftzel parçalar Jar kôyftode de buton Jt ev et emlryolları -.oramo diklerini bfiUlu dıloyaya gös· Arıııulasal durum nazik bir milnase et e naara a üyü.. 1 r· 
bue;ün kendl malımız olan 500 mtktedlrler. buhran geçirmektedir. Eski ve şenlikler yapılmışhr. Kurultay çalmış, birçok zevat: buradaki iştiraki lle ve çok cao 

1 

halk kürsüsünden söylevler mlştlr. 
milyon liralık bir iti çevir · Son gftnlerde boğazlar me· bılyük anlaşmamazlık son çetiş· açılmak Ozere iken Atatürk p b d 

L 1 1 vermiş, eğlence geç nrte kadar ıoar aşın a b•f 
mektedlr. selesini ortaya koydu~umoz mel.,rle heyecanla bir noktaya ııı.amotayıo top antı sa onoou oe· d 11 

S .. d f 1 d f hl dd devam etmiştir. Birinci kor· Köy moalUmlerl.o " bl"-' 
ayın ar a ıılar, zımın Sovyetlerln bizim tezi . gelmletlr. BugftnkQ ydklek in· re en lrm ş ve r md et 1 ., 

donan bu kıamı fevkalade ka· J?cmir, C. H. parti• o~• 
Geçen dört yılın başlıca it mlzdekl doğruluğu •e haklılığı ııanlığın ulusları birhlrioe yak· Qyeler arasında oturduktan labalıkh. Nakil nsıtaları gftç· önünde bir söylev verdi· ·~~ 

Jerl ökonoml alanında olmuş bildirmlt olmaları Tilrk uln· laştırma çaresini boluak 1teod sonra küraOye gelerek ~öylevlne Ses' lftkle geçebiliyordu. talebeden Subhi ve · _.t 
tor. Birçok dlkeler acuoeel sonda yeniden derin dostluk güvensizliği ortadan kaldırma· ba,lamıehr. 1 • 1 · rk• ~ 

Burnava'da manzum söz erı i e u ·•ol" r. buhran korşıeında sarsılmış ve dayguluı oyıodırmıttar. TQrk ııını ummak lııterlz. Bonuolı Ankara. 9 (Hoıuei) - c.e. b l .. heyetinden bay Fe iP ,ıO 
Qmldslzllge dOemti!Jkeo biz bn Sovyet dostluğu areıuloeal barış beraber bdtdn dilnya gldlelni Partlııl kurultaymm hogilnkil Kurultayın Açılışı daha ıonra nahiye ocak ıı• ~f 
kapsam l felAket öntıode eti.da için şimdiye kadar yalnız hayır gözönftnde tutarak dikkatli toplantıııındı, hı•sab, nizam na· d dan bay Hftsntı Ataca'oıO 

1 
~ 

lrkilmedik. Yordun ökonomhl · 'fe fayda getirmittlr. Bundan hazırlıklı uyanık bulanmak me ve dilek encümenleri &t>Çil· Şenliği Parlak Ol U. tokları tıkib ettiler. fJtP9 (! 

nl yeni bir dQzene yöneltmlt aonra da yalnız hıyırh ve lüzumuna kanllz. Gene bu ka· mi!Jtlr. Pazar güntl f!Pnel h,.yet Bornava, ( Bososi) - C. H. alkışlandılar. Bayraoılı~ttı• dl' 
bolunoyoroz. Arsıulusal terimi faydalı olacaktır. naatledfrkl dostluklarımıza bağlı toplanacak ve ncümenlerln ka· P. dördilocü büyük kuroltay1Dın çocuklarıa ıeker dağıuhııd•!:.1141 
denkleetlrerek iç pazarı hare· Arkadaılar ve bütün ilgilerimizde iyicil rarlarını milzakue edecektir. açıh!Jı. Burnava ve Barona aoora Cnmoriyet ıueY • blf 
kete gf'tlrerek keodfmizl koro· Geçen dört yıl içinde bir bir elya•a ile elimizden geldiği Dilek encüD'lenioe vflAyetler· köyleri halkının iştirak.ile kot· aodaca gldtldl. AnddCI o•,_,,. 
mayı başardık. • Aıııl önde tut· önemli bAdise de Balkan pak· kadar genel barışı koromık d;an gelmlı 'ferğl, adliye, arazi, lulaodı. çaıtılar, diikk,olar, mOddrft bay Edib ıçtı •;01~ 
tuğumoz iş geniş bir endüstri tıdır. Dört de•let .kendi gft· latlyoruz. askerlik n aalr mes'eleln hak· evler bayraklarla ve defne dal- tOrk'ftn bilstü görOhlnce d,tf 
programını gerçekleştirmeğe ""nlerl için n Bılkaoların Bayanlar, Baylar, kında birçok arzular vardır. larllt> sOalenmlştlr. Herkesin bir alkıt tufanı koplD· ~o 
başlamak olmuştur. Bo pro· karışma ve karşılattırma ko· Size biraz da partimizin son Z • J • • göksünde parti bayrağı vardı, çelenkler kondu. ıdl~ 
gram tımamile gerçeklettfği notu olmaktan çıkması için yıldaki öz hayat ve knaoından engın erımız parti bloasınıo önilne büyük Nabiye mtıdQrft b•f ı.ırt' 

bir tak kurulmuş ve Atatürk'ün N'bıd ~ A 
gürı şüphesiz yurddaem geçi- içten bir kanaatle birbirlerine bahsedeyim. Geçen kurultayın ibret A Jsın)ar. ile baımoalllm bay ' /.r 

1 hl 1 k d d .. 0rdolar, hedef iniz Akdeniz· sxyt·- •erdı'ler, talebederı r (f m ao ııoaca erece e bığlaomışlardır. Balkınh bağ· parti örgOnlerfne vermit olduğu " ........ 
l \i k l k Muaııı·mler, dlr!" deyen parmağile lıaret ile Zehra, Şahver, FıtObd'otlİ gen e yece t r. laşıklarımızla gitti çe artan çalııma yöoetl çok faydalı ve • 

eden nzlyettekl bir bOnil de köy gençlerinden bay ~ 
Tarim ve endtıetri harek~tle bfr beraberlik ve dayanışma verim il olmoetor. Parti ftyelerl FelaA ketzedelere k "' 6 k ı J ta ın ust oe ono maşlar. birer manzum okudu ıt· ,1~~ 

rimlz birbirini kollıyau tedbir· sfyasaaı gtıdllyoroz. YOkenlerl· prenslblerlmizi aolımaktı yay· G 1 d k eııv ,, 
Yardım Ediyorlar. enç er e ta ın ilstüne Yeni ıpor ııabaııı da ' ı;ıJI' 

lerle yapılmaktadır. Maden mlzin gereklerini kealn bir makta ve bfttilo yurddaşların "C. H. partlıılnln dördftncü bii· açıldı. Mdzfk dinJeodf, ,er 
ürünlerimiz son zamanlarda bayrılıkla göz~tlyoroz. Asıl dik· ııevgllerlni gftvenlerlnl kazan· Kara'ta olan zelzeleler y6züo· yük kurultayı, gtındnü Bor· havalar çalındı. Büyftklt'i~;t. 
özel bir gelişin göDterdl. Üm\. kate değen halkan paktının makta kendilerinden beklendiği den binlerce yorddaşımız yarı nava gençligi cıncan kotlar,, gl, saygı tdyazıları çek 
dimlz odurkl gelecek Kurultay daha bir yıl içinde arıııuJoıal gibi hareket eımfolerdtr. Parti çıplak bir halde evılz, bark:eız yaz11ını taşıyan bir levha as· Narlıdere Kôyilode: iıdı 
maden işleri il~ beraber deniz batıt için bOy\lk bir etke seçimlerinin canlı ve özenil kalmıttır. K.ftlUlr dlrektörUlğO; mu,lardır. Caddelerin birçok Comorlyet meydooıod•b•~ 
ökoııomhlnde bugftn almakta olduğunuu ınlaoılmaeuhr. Bal· bir tarzda oluıu ılyual hayatı· bütün okular dlrektôrlftk ve yerlerinde de levhalar nrdı. llil marşı ile beraber pıl~ 
Qlduğomuz tedblrlerin verimli kan paktı gittikçe Anopa ha· mızda önemli bir Uerleytetlr bat öğretmenliklerine bir bildi· Nahiye mıldOrü bay Jı~dlb, be· çek:lldl. Andac açılnıaıı Y' ıı#. 
eoooçlorını vermiş olarak top· rıemın başlıca temel taşlarm· Partimizin BalkevlerUe bdtftn rtm göndermlt ve birkaç yıl ledlye başkanı bıy Fehmi ve andacı .köylft bayaulard•0ft~ 
lanacaktır. dan bid olmak yerindedir. yorddıolara kucağını açmaıu va· evvel Jzmlr 'fC Torbala zelzele· daha birçok kimse parti bina· kıs açtı ve bir eöylef b'f 

Görilyoraonozkl ark11daşlar, Geçen dört ılın ıeref ll bAdl· tanda ıosyal n kflltdrel bir lerinl görmtıo olan lzmlr'lller ııına giderek bay Cemal'e kn· Bayın Belkıs partlOJizl:(lb'~ 
yepyeni bir güdümlü ökonoml selerioden biri olmak dzece denim yaptı. lçfn bu acıklı durumun hasaa· roltaym açıhoını kotlımıelırdır. dığı bftyftk işleri ve 111~1'~ 
dQzeni kurmokl uğraşıyoruz . İran Ş1thının sayın konoğomoz Se•glll arkadaşlar, slyetle taldb edilmekte oldu- Öğleden aonra aut l4 de kadına verilen yakıe~ ,.J 
Partimizin okooomlk anlayışı olduğunu kıvançla bıtırlatmm. Comurlyet Halk P1rtlslnln ğuno blldifmlttlr. lzmlr öğret· halk, çocuklar, ocak heyetleri anlattı. ıııJJ'' 
b Ö d ki• 8 h d fLt Comurlyet meydanına giderek Taleb~, Atatftrk ıuıoı ce~ u y o e ,programımızın yur· o şa sı tanıema an ııı. mem· eııaa dftşflnce 'fe dlle~I utan· menlP.rl iklimi çok soğuk olan , . 
d ıh l l k 1 k l k 1 k d ı d l L Atıtftrk:'dn heykeli etrafında okudu. Başmuallhn B•Y ..d on t yaç arını arşı ıyacı e et o azın ığı ay a ar pe.. daolan her tdrlft ayrıhktan ko· Kare bavallıinde nslz kılmış d• l\. 

1 toplandılar. Borada parti nahiye ile Bay Baha Sak• ve onu az zamanda gellşmeyt: geoit olmuştur. ki kardeş ulu· rumak. onları .kendileri vn b4· olan yorddatlanmıza yardım dl 
• 4yelerinden hay Hflanü Ataca birer ııöylev nrdller.. ıtıO 

'fe geni~ltğl erdirecek en iyi eon arasını açacak hiçbir mes'e· yllk TOrk uloıo için faydalı kararını nrmlşler n loe hat· (ı t ıı ~ 
tarafından, devrim partlstnlu Halk, parktaki ağaç 11 ,ıd• 

program olduğunu gösterecektir. le olmadığı 1140 edilmfo ve bir· .kılmaktır. Programımızdı fş lamıelardır. K4ltür dlrektörl06ü, il h ı r ç {I 
" başardığı bOyük itleri anlatın ııazlarla mi i ava 1 

1e r 
Yenl öğfidlerintz ve direktif· birinin bahtiyarlığından kov. bölOmlerlnln her birinde bölü bu yardımın nihayet bir ay d B Ll ı ıze J! 

heyecanlı bir ııöylev verilmit oyna ı. Oyüııı. er dJ ~1111 · 
lerlnlzle yeniden llnleme ve vetli olmalarından başka dilek· nen yorddatların özel n genel içinde arkasının ılınmasını 'fe ve alkıelnnmıetır. Bundan sonra rultaya tebrik telleri çe 
yükselme tedblrlerJmlzl kolay· lerl boloomadığı anlaşılmıştır. asılan ve genllklerl ayarııız göz toplanacak paranın hll&Uahmer parti nahiye baekanı bay Cemal, lştklar K~yftnde: ,çııısı': 
laştıracağımıza şüphe yoktur. Afgan devletinin olnıdar soıı· önünde tutulmuetor. Bu haki· genel merkezine gönderllmeıılnl, belediye başkam bay Fehmi, Borada dı aodıÇ ısıW 

Bayanlar, Baylar, yetealne glrlıtni ael4mlamakla katJo btıtiln yorddışlarca yalın 'fe yardım mlktarınm da dJ. ziraat mektebi okula m(ldürd halk tezahOrat yapıuıt •1e16fl~' 
Btımhoriyetin dış elyaeada bahtiyar olduk. Bu kardeş uloa olarak bilinmesi çok önemlidir. rektörltığe bildirilmesini iste· bay Hilmi n Bnrnava okula· tar Bay Şemsi özıth :s::. 

özenlı~ güttüğü amacı arıııulosıl ile dostluk ba~larımız mutlu Bono ynrddaşlara anlatmak: mlştfr. lırı baş öğretmenleri tarafındın vermiş ve alkıelıoruı 41 
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nlnde bir kafes, kafetlO lı'! 

-4 -
~- St-a~n-"".:'de_n_l_le_n_b_u _ _ ba-ydu 

duo bu son hareketi de ehf"m 
mlyetsfz telakki edilemlyecek 
kadar mtiblmdlr. Bu herif in 
ne yam n bir baydud oldu~unu 
blltrlm. Onun o kadar çok 
vaiı.'aları vardır ki... Bu belalı 

adamı yakalamak için bu gece 
Rodney Arnold'ln karyolaeı 

altına gizlenmekten başka çare 
yoktur. 

Amerikalı polis müfettişi bo 
sözleri söylerken Feleruvanm 
yfızfine baktı. Parlsin ihtiyar 
polls mftdtırtt hiçbir şey söy· 

Türkce'ye çevire.ı:: f Z C J ·'CT, 

-1-em-edl, ııuııt;,--Baron ıkzel, bu 

efer, gr.nç Amerikalıya döndft: 
- Oayahoızı korumak için 

ne yapmak lazımsa yıpıctğım. 

Biç merak etmeyiniz .. 
Rodney Arnold, zoraki bir 

tebesstimle mırıldandı: 

- Minnettarınız olurum. 
Hayatımda, beni bu derece he· 
yecana dOşftren batka bir ha· 
dlae ile karşılaşmam•etım. Noel 
yortularında aooemle babamın 
yanında bulunmak için hazır· 

lamrken baenna neler geldi?. 
Genç Amerikalının bo sözleri 

Feleruva'yı içini çektirdi: 
- Amerikalılar her zaman 

heyecan içindedirler ·dedi· bele 
böyle, ölflmQn mevzuubahis 
olduğu zamanlarda ... 

ihtiyar zabıta Amiri, anlata· 
cağı vak•ıoın ehemmiyetini 
tebarüz ettirmek 1 çln, giSzlerlnl 
yumdu, omuzlarını kaldırdı, 

kaşlarını çattı ve tekrar &öze 
bıoladı: 

- Bo vak'a, Stın denilen 
oerlrio yeni btr bAdlıeııi df'ğil· 

dtr. Onun öyle nk'aları var· 
dır ki, loHn dehtetlnden ne 
yapacağına bllemu. Donlardan 
bir tanesini elze anlatayım: 

Bundan iki ay kadar evveldi. 
Plyer Gollnlo e'floln veranda· 
ııanda bir kafes bolundu. Ka· 
feain içinde bir gtıvercln verdı. 

Pf yer Goll, çok zenglo bir 
koyumcu idi. TJpkı kuyumcu 

Lamalu gibi.. Vak'adan iki 
gGn evvel, çok kıymetli elmas 
bir gerdanlık eatın almışh. 

Haydod Stan bunu haber 
alınca, Rodney Arnolda yaptığı 

gibi, hemen bir kafeele bir 
güvercin yollımıt •e satın al · 
dığı gerdanlığı, gflverclnln aya· 
ğına bağlamak uretile kendi· 
alne gönderilmesini emretmlştf. 
Söylemlye hacet yok ki, PJyer 
GoU, haydudun tekUflni derhal 
reddetmle n nk'ayı pollae 
hıber 'fermlttlr. Fakat ne ya· 
zık kf, Plyer Goll, ertesi gOn 
evinin bahçesinde ölü olarak 
bulundu. Bir tabanca kurşunu 
ile öldtırOlmOştft Bunca araş· 

tırmalara ra~men katilin ken• 
dlslnl dt>ğll, fzlol bile bulmak 
mümkOn olamadı. 

Genç Amerlkah R\1doı:y Ar· 

nold, FeleravanlD aolıttığı 

nk'ayı merakla dinliyordu. 
Fakat, Plyer Gollnln öldtırftl· 

düğüoil loidioce, kendlııinl zah· 
tedemlyerek bağırdı: 

- Vay canına ... Herifi öl · 
dürdo ha ... 

Feleruva. Amerlkalıoln hıl· 

yflk bir korku içinde oldoğn· 

nun farkına varmıyarak eoz(loe 
d~vam etti: 

- Öldürdü ya... Stan bn .. 
Amğını 'foror bir hayduddur. 
Hem bo, onun birinci 'fak'ası 

değildir ki... İşte bir tın esi nl 
daha anlatayım .. 

Sondan onbee güo evveldi. 
Valterka.n adında bir İngiliz, 
çok kıymetli bir çlf t elmas 
ktıpe satın almıştı. KOpelerl 
aatın aldığı koyumcunon dük· 
k&nı da Sulh caddesinde idi.. 
V alterkao, kftpelerl eatan at: 
dıktao yirmi dört saat ıonra 

bir gftvercln 'fe kaft•~, ~/ 
bir mektobla kaçak b de~ 
boldu. Mektobda eli11

" 6 
yordu: bl' E11 

.,Size kafesi o f çtode ,ıd•ğ'o p 
verctn yolladım. Satırı tı11 

k fese r. elmas ktipelerf, • ~o 'f 
duran keeenlo içine gi1fe ~f 

gftvercinln ayağıD• erb'-'' ~· 
bağlayınız .e kuoa ! 0ıf 

,ze• 
rakınız. Bono yapOJ 
yatınız tehlikededir.. • • -•~ 

• • • • • • 1 ıo•P(! Valterkan, bemşlr~• 0 1'\11 
mamnda oturuyor O·bO De' 
gördftkten 'fe ıuek;:eo ) 
doktan sonra, b ~of;, 
yakın pollı karakoloO• 1,b~I ~~ 
vak'ayı anlattı. PolfıJer ~·''~ 
ile meşgul olurlarkeOı1. 
ikinci bir h•ber geld · d41"''ı 

- Valterboı ~ıdOt .,S 
- 5000 

' 
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"[(ısa Kes, --K~dınlarla R h p 1 ' S ] Q ece e ier in öy evi. 
aşıma Gaile Çıkarıreın,, 

~~şu Yarda GeÇen Bazı Tatlı Dem
lerin Cilvelerine Bakın! 

8t -~' •elam görmatUlm nktlle, yorum. Gençlik ç•ğlımnda, her 
l>t, babramdadm erkeğin. bu vAdlde geçmlıs blr 

letf llroıtıtf. Sııka, bitkin, gôz· takım çılgınhkları, temayfillerl, 
l ~llıaden fırlamıı bir zaval· ııtarabları ve korkuları vatdır, 
~ UU~ de kudurmaya yakın blrbfrfmfzl aldatmıyahm. Bina 

'kil ılmıe, ıaldırıp doru· enaleyh doktorun da en kor· 
ı.. · Sordum, "Frengi,, dedi· kulu hatırası, böyle bJreeymto .. 
4oİ.t 4b.bımdan birinin çocuğu - lldncisl · Dedi · lısgalde 
l~· fstlkl41 barbfoe letlrak için 

~-lr geçti, De konuştu, De 
b.: .. ~.·· De de beU do~ruldu. 
~,iti: 

"'' 8-baıı belıoğukluğo çek· 
'i"ı battt kronik bir eekU ... 
~ ~lı ynrocak, babaıunın, 
'~ il hıtılarını, cemiyetin 
~ lbaldnaıanın eski bozuk· 
~Qll fellketlnl taeıyor. Bel· 

~ .. Gla, berbat bJrıeydfr, 
' '· Deheetll ıııtınp •erir· 
~ tede.,ıat de zormuf.. Sonda 
'tt bir takım marifetler 

'eeb -. 
1 

e1ınem t•eları, tınaga· 
•s•eler' haplar veaalre .. 
~ ke11.. İnıan bonl.rı 
~etmekten bile korkar. 
1bL - lilDde bir arkadaı hı· 
~""'-: 

"'. 'lert •pteıte çıkardı. İnil· '°"'8 IDetre ilerideki yatık 
~lll doyardık. Aman 
~ 111, ne lnlltl?.. Sanki 
~ bôgtırayordu. Dan 

~ t. 1~11 arbd•tım doktor 
~elllal Tabıln'e giderken 

'" dGtGndyordum. Sora 
'~erde beledJyenln(Zftbrevi 
~ 'l ltt muayene n tedavi 
'-. 4- boldum. Tallf me, dok· 

\ Orada imi~.. BlrH bekle· 
~~, ttıakcı haıtalar varmıı. 
' .;:1e gelen klmeelerJa S lloıa odıl.rı var. Dok· 
"it ._ 

0da.ına girince ortada 
~ O.yelle mua11 gôrayor· 

~ ~ktor kôtedekl muada. 
S. lr kötede hemelrenln 
~· l>ınrda kotkolu neı· 
"-t, ~ Ye erlğatıır denJlen 
,.,.İ._ h. • doğraeu ıa ımngı 
~ tey .. Gaz ocağının da· 

'-t, ~etlfaatör pımoklrr, ıun· 
bo~ lalar •• 

~ lor, beni galiba, gene 

' ı~e bıbaıuı Altay'• ald 

8 ' 'tıi la gelmJı ıanıyordo. 
~ -.: 

0 
• Dedi . Altay-K. 

l'cit
11 

c;ı için hakem latan· 
, O 'tlıı geliyor? 

ı..._~e :~e1m1, bakaanıza .. 
~etli ilan azerlne doktor 
L"'dt h.raretll, ıpor bahııoa 
~ '

1 
ÇG11ka doktor Bay 

ı 'h •hata, koyu Altay'b· 

~'eu' lılertude tıacıntaıft, 
"t ._, Pelı: bayaktar. Nihayet 

~tl11aıbtbı1eıl yapmıyı gel· 

' S.L a&yleylnce, 
~ '"il! .. 
....... 

9' l'o1t 
"'-" ti yok · Dedim . çok 
~ .... lfQ ellalze daoecek bir 
~, bo' deordlrn yok. 

~'-t,._ lldı11 ıonra anketimi 

L~~ lllt ıaallml [ıordum, 
~-ha g,çlrdlgl en bGyGk 
~~~k •1ılatın111nı rica ettim. 

"-'' letemedl, gtllöyordo. 

L '°'4~ 0 dakikayı ya111r gibi ..... , .. 
~tla lllektebl bldrmeden 

~L 1.1, ~t4;•1ı, ındah, ka· 
'~tara lmlı, doktora 

...__-: • llende11 rica ettlgf 
-......._ tafalltt nreml· 

Doktor Bay Kemal Tahsin 

Anadoln'ya geçerken doyduğum 
korkudur. Görfilftb totuhııak 

endlıeslnln biiyük.IGğana takdir 
edenin tabii .. 

- SJzl en çok ıevJndlreo 

hldlıe neydi doktor? 
- BJrJoclıf, bulunduğum se· 

klılncl farka ile lr.mlr'e girdi· 
ğlm, ildnclsl de mektebi hhlr

dlğim n diplomamı aldııım 
gtln .. 

- SHdetJ nasıl telAkkl eder
ılnlz? 

- Saıdetl mi?. O, elle to· 
talan, g~zle gOrtllen ve teabltl 
lmkloı mevcud blrşey değlldlr 

ki!. En b11lt bir b4dlse lnaanı 
ıe•fndlreblllr. Mesela btltiln ar· 
aularıuızıa yerine gelmesi, ılze 

111det nrlr gibi olur. Fakat 
kOçOk bir bAdlse onu yıkar, 

geçer.. Saadet, hldlıeler karı•· 

ıındı doyulan ruhi bir ıevktlr. 
Varlık, huzur, kemal, elbeue 

nadet verir. Ne çare ki, onlar 
da gene hAdlseler kıroııııodı 

earıılırlar. Bunlardan mahrum 
lnıaolar da vardır ki ıaadetle· 

rfne inanmışlardır. Ne hile· 
ylm, telAkld meı'eleaf, btdlseler 
meı'eleal ve ıalre .. 

ca. Yalanı en çok kıdın mı 
söyler, erkek mi? 

Doktor bu ıoal karşısında 

gftldft. Arkadaşım bekirdar ve 

b.ttA evlenmenin tlddetle aley· 
blndedlr: 

- VHlyete .göre .. İcıbı bale 
göre! Hazın kadın fazla söyler, 
bızan da erkek! Allah aısk1na, 
bu ıuall böyle kı11 geçJıtlr, 

neme IAzım. Kadıulırla b•tıma 
gılle çıkarırııu. Dur, uzattın 

yı, ne oluyor, kısa kes birader, 
kın kes! 

- Peki, peki, blr sual dahı: 
Yı.lın hıyatta IAzım bir oey 
midir? 

- Hımmm, IAzımdır tabii!. 
Zamanı var ki, bu 16zom daba 
fazlalıeır. Yerinde bir yılan, 

zam•n gelir Hadet getirir, za· 
man olur, bir fıclanıo blle 
ônClne geçer ... Blttlml sualler, 
amman fazla sorma!. 

Doktor bono söylerken ytl· 
zllme kakıyor; ~Evlilik, bek.Ar· 

lık> ıeldlnde bir ıual ıormık· 

lağımdın korkuyordu.. Bira& 
daha oturdum ve çıktım. Kıpı· 

.:- Baısı 1 inci sahifede -
lar y•pan Tork JnkılAbınıo bd· 
tan elarlanoa hağlılağımıaı yeni 
den perçlmllyor. İleri glderkeo, 
yurda bakışla ve evrene bakışla 
en doğru amaçları en kestirme 
ve en uygun yollardan yürümek 
ananesi partinin yeni progra· 
mınd• da değişmez bir ıslar 

olank kalac.ktır. 
Program~mızıo yf'ni şekli, 

parti prenslblerlnl d•ha iyi an
laşılır bir bale koy•cak ve TOrk 
uloeuoun taze hayat içtndekl 
yolunu ve yerini dıh• ziyade 
açacak ve aydınlat•caktır. 

Amme haklarında anarşiyi 
besliyeo, ökonomlde ulusal ça. 
hemayı yıpratan ve ulus yığanını 
letlsmar eden liberalizme karşı 

cephemizi daha sıkla~lırıyoruz. 
Haklarda hftrrlyetJn sınırını 

devlet varlığının otorite sınırı 

içine anlıyoruz. Teklerin ve 
husoei toplulukların faaliyetini 
genel menfH.lere aykırı olma · 
malt kaydile bağlıyoruz. Artık 

heryer le son nefesini vermekte 
ol•n lıbP-ral devlet tipinin k.u. 
cağında beslenlb bayüyen ça. 
tışo:ıalar zincirini kırıyor. Sı;uf 

kavgaları yollannı bOıbüUin 

bpıyoroz. Tiirklye'de lı verenle 
leçl arasınd•ld davalar arala . 
randa uyuşma ile ve bo olm11sa 
devit.tin aralayıb bırı,tmcı ell 
ile halledilecektir. Grn ve 
lokavt yasak olacaktır. Bo çığrı 
yanlııs aohyarak bizim koope· 
ratif akıısı yaptığımız hilkmaon 
çıkarmamak lbımdır. Bizim 

' 
uluıculok ve halkçılık anlayıet · 
mızda aıaıfcıhğa karşı oldugo 
kadar bir mfistahılller karteli· 
z.ayoaundın baeka blrıey ol · 
mıyan korpor11yoncolok zihni· 

yetine de brtı gelen bir ge · 
nlellk vardır. 

Biı proletarya · Burjuva taı· 

nlf 1 içinde yar•tılın, 11nıf ku· 
g.aı, sıoıf intikamı, 11nıf tabak· 
k6m(l f lldrlerlne yer nrmedi· 
ğlmiz kadar kontrolaus genle 
lstlo11lcıhğın mfistebliklerl lı · 

tlımu etmesi f lkrlnl beğenml· 
yoruz. Tarkfye'de her ökonomlk 
teşebbfte oluHl batftnlOğtın 

ahengine uygun olacak.tir. Yeni 
programımı110 mtlıtehllk halk 
yığınlarına karşı f lat empozlı· 

yooo yapacak, tröstleri ve ku· 
telleri tanımıyan ve devlete 
t tat kootrolo vulfeelol veren 
ruhu, partinin bu yoldaki ana 
dOşOnceslnl pek iyi belirtiyor. 

Ôıe taraftan deYletln ôko· 
nomlde yıpıc,lık vulfeılnl •e 
korulmaeı, ltlemeel korunan 
serbest 11nayll tanslm n mu· 
rakabe edicilik vaalfeslnl genlı· 
letlyoroı. Ulusıl 11naylleıme 

gibi ytlce bir amaçla ôn veri· 
len leler ar11ında serbest unayf 
ve ıerbest ticarete bırakılan 

yer normal kazanç dıe1Dda lı· 
tlsmara varamaz. 

Uıo ticaret en önemli ulusal 
fıler aras1nda yer al•ciktır. -nan önande arab•dao inen bir 
erkeğe raetgeldlm. Suratı, ıatırab 
içinde horuşmuıstu. Bacaklarını 

açarak, bHtona dayanarak, hlr 
sağa, bir sola aallanarak yOrO· 
yordu. Znılh; tuıulmuıto. Dal· 

gaya, fırtınaya değil, mahod 
haıtalağa, belsoğukluğuna tutul· 
mu oto .. 

İıte tedbirsiz, ihtiyatsız ze'k 
ve ıafınıa, ( Ağoeo yarda geçen 
tatlı demlerin) cilveleri... Boyu· 
rua laHja, ıonda ylmeğe! .. 

* 

-Ürünümüzii •lanın ftrfiııüııft 
alacağız. Y•!DI programda her 

çeşit ç•lıemalır için kredi le · 
terine önemli bir yer verişimiz, 
yurddaıan ökonomlk alandaki 
teıebbftslerlnl kolayl•ştırıcı bir 
tesir yapacaktır. 

Emlak kredisinin şimdiki 

dar vasıtalarını oturacak n 
yaphracaklara basrettlrlcl yeni 
ooktıi na?.ar, gelir, getiren 
yapılara &ahlp (Rantiye) bir 
sınıfın türemesi yerine yerleıs · 

mlı ve yuvalanmıt yorddaş · 

larıo çoğalmHını üstün bulma· 
mızı anlatır. . 

Öte taraf tan .köylOyO toprak 
sahibi y•pmıyı bir parti preo· 
slbl olarak almakla bütün yurd· 
dışları kendilerinin olan Dike 

üst6nde kendi malı olan top· 
raklırda yard için ve kendi· 
lerl için çahşalır, yaşar, onurlu, 

varlıklı bir kOtle half oe gelir· 
mek 1 tlyoruz. Bunlar yorddae 

laran ıeollğf ımıcanın y•nanda 
pU'tlnln vatancı. uloıcu, aileci, 
mülki yetcl VHıf larıoı daha 
açıklıkl• belirten yeni ve llerl 

dOeünOıs ve it yollarımızdır· 

Knltür lıslaimizl de ökooomlk 
işlerimiz gibi kavrayıcı bir 
plAna bığlamık parti prensibi 
ollcıktır. Bu arada normal Uk 

okul•lardan baıska ilk t•hsll 
ça~aodakl köylü çocuklar kOt· 
lesini daha çabol ve daha 
pratik yöndemlerle okutacak 
btr köy ok.ulası tipi kurmals. 

parti ye yol olac.khr. Eo yOk· 
St'k t•helle kadar bütün okula· 
)ardı kuvvetli cumurl yetci, 
oloecu, balkcı, devletcl, lllk 
ve JnkllAbcı bir fnan telkin 

edilecektir. 
Parti, kurtulmut ve modern bir 

ftlke olarak düzenlenmlt olan 
yeol Türklye'olo bııka şartları 

olarak t•mdığa bu altı vasfı 

yeni programla devlete mal 
ediyor ve gelecek nesUJerfn bo 
terbiye ile yett,tlrilmeıloi Ucrl 
ödev sayıyor. 

Bu terbiye yolund•n giderek 
devletle olusu beraber anlayı· 

ıaıı, beraber Jnanıtın yaptığı 

blrllkle bağhyacığ1m1za inanı· 

yoroz. Uluaal blrllğl en hayak 
konet eayayoruz. Bunun için 

oluslarası blrllklerln zararlı akıı· 
!arına önleyici bir uyanıklığa 

değer nrlyoroz. Yeni parti ça· 

htma yollarında büktlmet ile 
llbayhklar hususi ldırelerlle 

ve ıarb•yhklarla tı blrlJğlnl 

daha ileriye götürecek ve dev· 
let ç•lıısmalarını daha ııkı ar· 
kalıyıc•ktır. 

Yeni parti programı hıkda 

ve vazifede kadın Vd erkeği blr 
tutuyor. Bu prensip yola ile 
Türk olusu sınıf telikldıl gibi 
cinsi farkını da tımmıyan mQ· 

sui bakh, m011vi onurlu yord
daılardan korolmot bir ytlce 
halk yığını halini alıyor. Bun· 
da partinin demokratik ytlzftoa 
parlatan ayrı bir anlamı da gör· 
mek gerektir. 

Biz liberal devlet tipinin ta 
nıttığı, bergün bir karıııkhkla 
devletin durumunu, titri gidi· 
tin hızını bozan, yurddatlırı 

birbirine diiısüren bfitOn geri 
ve feoa tohomlarıo yeıermeelae 
yol açın nizam ve birlik dGıs · 

mını klıielk demoknıl yerine 
yurdd•ı aek'8ının beılenip açıl· 

masana da yol veren sevgiye ve 
inana dayanan dlelplloU bir be· 

raberllğl Clltfln ııyıyoruı. 

Parti çabımaı.nmııda hakiki 

anlımınd• en ileri demokratik 
yollardan yürüyoruz. Seçimlerde 
nımzedler balkı temıll eden 
parti kurumlarının Oyelerl ar•. 
sındakl yoklamalarla belirtili· 
yor. Her yıl yordun her tara 
fanda binlerle parti kongrderl 
kuruluyor, kongrelerde her ye· 
riıı kendi ibtlyaçlıdle birlikte 
yurdun genel işleri için öne 
sürülen birçok dilekler aıtüııe 

mQnabıalar yıpıhyor. Btıtftn 

bu konuşmaların süzülmaş ve 
kısaltılmıı sonuçları otoritelere 
sunolHak parti hükumetinin 
çıhtmılarında teelr y•pıyor. 

Yarın açılac•k parti kuruhay1Da 
t:sk.t dileklerin ıonoçları ile 

beraber büttln yurdun yeni di· 
lekleriol getiren geniş dosyalar 
eunolacaktar. Bfitilo bunlar ko
roltayda bakaulırın bfrleıtb 

çalışmaları ile locelenib konu· 

şulıcaktır. Yeni istekler yerine 
getirilme lmkAnlırı ile karljt· 
laıstmlar•k kurultay kararını 

bığlaoıcaktır. Geçen dört yalın 
parti çılıemılarında olduğu gibi 
ba seferki k.orultay kararlarının 
da' tatbik alanına girmesi ııkı 

sıkı konlanacıktar. Bu sistem 
ile TOrklye'de balkın idareye 

tesiri yalnız seçimlerde rey 
vermekle kalmıyor, eğomenll· 

ğln kaynağı ol•n uluı yığını 

parti mak•nlzmaeının işlemesi 

yolundan deYlet idaresine arHız 
bir surette lıstbak etmf~ olnyor. 

Geçen yılların görgüa6 yurd

dı,lara müeterek hlr halk ter· 
biyesi vermenin f11yda~10• ve 

gertğlnl göstermf4tlr. Ukolada 
n tneelt'kte ltık tek. yı-tlemenln 
ulus talilaln doğor•c•ğı çeehll 
g6çl6klerl giivenle karşılaraak 

ve yenmek için yeter bir güç 

yapıcagını kani değiliz. IJır 

ulusun her zorluğa göğtls vere· 

cek bir olgunluğa erlerneıf tçlo 
kliıtlk terbiyeden başka yığına 

denmlı ve yeni TOrklye'nin 
ileri gidiılne oyar bir halk 
terblyul vermeyi çok gerekli 
buluyoruz. Bunun için halkev· 
lerl, halk köreftlerl, halk hatip· 
lerl kurumlarını .kunetleodJre. 
ctğfz. Bu yollar fizerlode açıla · 

cak çahşmalar arHında olusun 

kiihflr ve 11lyH1 terbi yesl için 
değerli usıta saydığımız rad 
yoyu teknlk.ce kunetlt kullan· 
maca kolay ve ucuz duruma 

getireceğiz. Yeni programın gös 
terdiğl bu gldle içinde yığan 

terbiyesinin öztl olarak Türk 
gençllğloin yetletlrllmeıt hlr 
önemli yer alıyor. Gençlik ıınlı 
Ye 11ygılı hlr dlılplla içinde 
zeU.eını kullaoıcalt teşebbds 

alma, karar "terme nzlfelerlni 

besliyecek lnkılAbı "fe bfitün 

lıtlklll tartlarlle Yl\tdu koro· 
mıyı tlstao öde"f sayacak duy· 
golarla tetkllAtlandmlıcaktır. 

Bu kurumun geol~lemeıl ya· 

nanda "fe onunla beraber beden 

terblyeılnln batan gencllğe mal 
edilmesi işi kovalanacıktır. Bu 
sözlerimle Parti Kurultayının 

açılıe güoancı kartılarkeo din · 
leylcllerde prenslbler Gzerlnde 
geçmiel ve geleceği birbirine 
bağhy•o bir fikir aklsl yap · 
m•yı dQşDndam. Bunun için 

daha ziyade yeni program pro· 
jeelnl tebarGz ettirmekte bul· 

doğum noktaların ftatünde dur· 

dom. Partimizin progr•mı her 
biri ayrı değerde bulon•n ku· 
rultay ayelerlnlo blrllgl n il· 
glll çalıtmalarlle IOD eekUnl 

bulacaktır. Bu teklla ôalmlatl 

"Koltor,, 
Birhuçuk Yaşına Girdi 

"Ktıhtlr,, ftn otoı altanca ıa· 

yısı 9 Mayıs ıenllğlnl kutlola· 
yarak çık.ta. Bu nashada C. H. 
partisi programı aıerlnde ya. 
pıl•n ilmi tedklkler hllba11a 
çok konetlldlr. Tarihe bir 
bakıı, Erzurum "fe Sı•11 koog· 
releri, doktor Necati Kipin 

devrim partisi, Nthıd İyrlboz'•a 
tarlhlmiıln kurultayı, Aıım lı
met K.6ltftr'dn cumurlyet Balk 
partisi mıkalelerl, kurultay ta· 
rlhlnl özld bir tt-kllde gösteren 
mfthlm veelkalardır. 

Bonlard•n baıka mecmuada 
Rade'ntn Mfchel Kollso•'on 
h&rlkası adlı pek dfğerll blr 
yazm dı vardır. Bu yazı pek 
çok dillere çevrllmlıstlr, ozon 
bfr araetarmı mıbıuliidiir. Aıım 
ismet Ktılıür'ün mtlısahede n 
plAn kooferanıı da ehemmiyet· 
ildir. Son sahifelerde, İrfı11 

Hazar'ın "O!" adla nef lı bir 
blUyeılle İımet Aytekln'ia 
mektebclllğe dair bir tip yasııı 
ve " K 6hllr blrbuçuk yaoındaw 
bıelıklı küçGk bir fıkra vardır. 
K6hür'ılo bu fevkalAde nftsha
&101 okurluımıza bllhaea ıunarıa 
ve blrboçuk y•~ını ıy•k baıan 
değerU f lklr mecmuımızı tebrik 
ederiz. 

E. 1 B. Dispan
seri Faaliyeti. 
Don Doğan Yavruya 
Kurultay Adı Verildi. 

C. O. paatfsl Esnaf •e l9çl· 
ler birliğt ditıpıost:ri dün ilk 
do~umo kaydetmiştir. 

Doğan ynru, erkektir. ba· 
hası aehrdlr. AnHı boyan Mer· 

yem adrnda bir ltçl dlr. Birlik, 
yeni çalışma programında, te· 
şekkftlJere dııbıl eıaıf n iKi· 
oln @ağlık lelerloe çok ehem· 
mlyet vermektedir. Oı uııılar, 

bizzat dlepıoser eheıl tar;lfından 
yapılıcalc, çocuğa ve anaaına 
lazım olan bftttln eoyayı, birlik 
dlepınserl temin edecektir. NI· 
tekim dClo de öyle yapalmııstır. 
· S•babley1n ebtı ghuılo ve 

çocuk, doğınuıtnr. Daoktl g6· 
nan fı~ıd•ğ• fılm gözöoGne ılı· 
naaak yıvruya .. Kurultay> adı 

verllmtştfr. 

Doğum 
HllAl eczaneıt ldare mCldftrl 

tılr Bay H. Sdrari'nln dCln bir 
erkek oğlu dogmuetor. Ynroyı 
uzun Ö'Dftr)er diler, ana, baba
ıını kotlolanz. 

Çek · Sovyet Andlaş· 
ması imzalanıyor .. 

Padı, 9 (A.A) - Baılangıç 
müzakereleri çabuk inkişaf et· 
tlğlnden Çekoılovak Sovyet and· 
laşm111 pek yakında yakında ya 
Pu~ veyahut ki Cenevre'de 
imza edilecektir. Bu andlaıma 
Franıız Soryet andlıım11ının 
tıbkm olarak taıarlanmıo yıl· 

nıı Çekoılonkya'nı öz darn 
munon gerektirdiği baıı ufak 
tefek değielkllkler yapalmıotır. 

Bay Benea Baalr•n bqandı 
Moskova'ya gidecektir. Deniyor. 

daha aydınlık, yordumosa her 
bakımdan dıhı ileri Ye dalaa 
'1ıtan yapıc•ğına ve gGaeıll 

amaçlara giden yollarımıaı kı· 
eahacağını içten lnanıyoruı. 

Parti yeni doktlrlnlerle uta 
ıola 11llanmadan blalm öz n 

orijinal yolumuada d•h• glçll 
ve daha ahenkli y6r6yecek, 
yordun partiye lnaumıı hlUla 
çocukları birbirlerine daha .. kı 
bağlanacaktır. Yeni program 
bu bayatla, heyecanlı izde yel· 
rGyenlerl KımAllzm yolcolan 
olmak adı ve onuru içinde 

topbyor. 11 
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_ Tel uf y := ile bı,od•11 

Uen y loız o herif l dfteüoü· 
yorum. 

Hu bahçeden girerken karşı · 
larına iki kişi çıktı. 

- Yiğitler ·dedi l~lnlzde 
Aybey kim? 

- Benim. 

- Öyleyse euraya gel, baka· 
nımızın ee1dml var. Seoto için 

hazırlanan zırhı, tolgayı al, giy! 

Salak, Aybeye baktı. İçlnde 
bir efibbe çakmıştı : 

- Arslanım ·dedi· en marl· 
!etleri bir de heo göreyim. Biz 
canımızı, bf o bir belddan kur· 

tarmış insanlarız. 

Bunu yavaş yanı fısılda · 

mıetı. Aybey attan indi. Ora 

cı ta bir ağacı sJper aldı, zır· 
hını çıkardı . 

Sala ya laetı. Saray ueakla· 
rının tuttukl rı zırhı ve batlığı 

uzun uzadıya gözden geçirdi: 

- Sıtğlam -dedi- dayanıklı 

bJrşey. Fı at bonon içinde zor 
kımıldanır gibi geliyor bana, 
Biz, inceye alıemışız. Neys~, 

giy delikanlım, geçir Mrtrna, 
be eme. 

Salak, Aybeyln eski zırhı 

ile baelığını, kendi atının arka· 

eano bağladı ve gen~ yan yana 
ilerlediler. 

Salak, doho şimdiden aptal· 
laemıştı : 

- Hey Tanrım; insan oğul 

ları bak neler yapıyorlar? Ü{~n 
meden ağaçları temlzlemlşler, 

bndamışlar, meyvalor, yapma 

şeyler gibi, • arkıyorlar .. Koku· 

don insan bayılacak . Suların 

aklığı şu yerlere bak! 

- Bele dar, daha neler gö 
recekeln! 

- Belll, belli.. Klmblllr da 

ha neler göreceğiz! 

Artık sa. aya ya la.mışlardı . 

Bir kalabalık görüodil. Sır 

ağaç:ığın iki tarafına dirildiler. 

Bunlar, mızraklı süvarllerdi. 

Aybey ve Salak geçerken 
lğlldller, mızraklarının ucnno 

yere doğrulttular. Bu, bir ee· 
JAmdı. 

Aybey: 

- Ycışaeın kahramanlar! 
Diye bağırdı. Salak, kocaman 

küllihını çıknrar k onlara güldü. 

Fakat di k t P.f eydi, bu bış · 
tan aşağı sırmalı, giyimli, ku· 

ş mlı eüv rilerf n gözlerinde ve 

dodaklorındıı ince bir hıtlbza 

görecekti. 

Bilha n Salsğm kalenderane, 

tekir kıyafeti ile tay ediyor 
lardı .. 

- Şu k r ı beyaz yer mi 

ear yI 
1. veı !. 

- Ab. buraeı bizim oleııydı! 

- Pek gunül ver:ne Sı:lek! 

Biz buralarda barınomayız. Biz 

o koyıdlarl ye ıyamsyız Bize 

dağlar, ovalar, ensloler, eona 

olmıyao açıklıklar lıizım . 

- Hem de barının kadın· 

ları ateş gibi değlller mi? 
S lak hunu söylerken manalı 

manalı gülilyordu. Aybey ona 
yaklaetı : 

- G vezellğl bırak hm da 
LeUHlavılım S lök! 

Koca cengherln yüzü, blrdeo 

bire katılaştı, bir acayip oldu: 

- Belallaealım mı? 

- Öyle y•! Ben · birazdan 

döğftee gtreceğlm. Sağ çıkaca· 

ğımı ne billrlz? Bak, buraeı 

tenha. Gel kucaklıerlım. Eğer 

ben ölOr de sen sağ kalırsan, 

olnnı biteni biliyorsun. Yurda 

gider, arılatıreıo .. 

- Baydl bakalım babalık, 

timdi de yemekleri getir. Biz 
onları yerken, ıen de tokatları 

bazmederain. 

Aeçıoın eli ayağı titriyordu. 
Bir aralık : 

- Kahramanımın elleri, deve 
tek:meeinden daha zorlu! 

Diye seslendi. Beı dakika 
l!Onra ahbap olmuelardı. Salak, 

hiç dormıdao yiyordu. Aşçı, 

hayretle ona bakıyordu : 

Bo ne adamdı? Beş altı ki 

ellik yemek ylmletl, hll4 da 

yiyor ve gevezelik ediyordu. 
Fakat çok para vermişlerdi. 

Ses çıkarmıyordu. Memnundu. 

Salak biraz sonra şarap ta 
istemişti Aşçı, dnkkAnın dibin· 
delı..t kftçftk, dar bir delikten 

içeriye girdi. İki bOyftk bakır 
t11la çıka geldi : 

- Şarabım eşsizdir, gftl ko 

kohıdor. İçe ferahlık .erir be· 

nim namlı kahramanlarım. El 

bette bunu içtikten sonra he· 

nim de gönlftma okeırsınız. 

Salak, dilini şapırdata şıpır· 
dııta birkaç yudum içti : 

- Ben yftıftn6 bile okşımm 
ıenfn.. Yıl geçer hatıraaını 

unutmasıın. Bele methettiğin 

earap ekol oluraa!. 

O akşam net'ellydller. Bele 
Salak, 

- Sebebini bllmfyorom am· 
ma ·dlyordo- içimde b6y6k bir 
sevinç ·nr. 

Çıkarken a çıya birkaç para 

daha verdi ve iri lkJ parmağı 

ile aşçının burnunu yakahya

rak var kuvvetlle bağırttı. 

Ertesi gün, tanyerl heoilz 

ağarmadan uyanmıttı. Ayheyfn 
elbisesini temlzllyorr kılıcını, 

hançerini parlatıyordu. 

Aybey göılerlnln aralığından 
baktı : 

- Ne oloyoraz Salak! 
- Hiç!. O bahadırın kıy•· 

fetl belki eeninkfoden dilzgOn· 

dnr. hfadam ki o kadao bu ka· 

dar gazel ve.. Haol.. Şöyle, 

böyle .. St>n de daha temiz bir 
kılıkla meydana çık .. 

Odanın içinde, kocaman göl

gesi ve ağır hareketleri ile do· 
laeıyor, ıelık: çalıyordu. Bu oe 

tuhaf adamdı böyle? 

Aybey de kalkmıeta. Salak 

bir ulık dnrdo : 

- Sen zora gelfraeo, ben 
kazık gibi kalacak wıyım? 

- Tabii.. Benim canımın 
çıktığ1D1 bile görsen biç yerin· 

deo oynamıyacaluın. Ancak ben 
geherdlkten eonra, ıen de kı· 

lıcıoa denenin .. 

Ammı zor it ha! 

~ Elızır mıyız? 

- Biraz dıba!. Ben atları 

hıızırlıyayım. 

Salak odadan çıktı, Aybey 
birkaç defa kollarını, bacakla· 
rıuı oynıttı, büktO, uzattı, kı· 

•ırdı. Kuvveti yerlodeydf. İçi 
de aa~lamdı. Bir aralık, Salı· 
gıu ıılığıoı duydu ve çıktı. 

1 ki arl.:ıdaş, atlarını oynata· 
rak yftrftdılltr. Atların - dı key· 
f t vardı. Sabahın temiz eerln · 

li~ınden hoelanmışlardı. Şe hir · 

d~n çıktıktan sonra, 1&ğ tara· 

fıoda dere bulunan bir yolu 
tuttular. 

- Çok uzak mı Aybey! 

- Yok dr.ğil.. Şimdi yolu 
döneceğiz. Dikkat et, orada h· 
balık etm~ .. Çünkft orası, hl· 

zfm bildiğimiz gibi değil. İn· 
sanları, ddftlerl bambaşkı. 

e oluraa 
lazım değil . 

• 

olıun, bana 

Sonu var 

Mez 
Aile Yuvası 

Gilztepe lakeleıl ılle yuvası, 

maymn birinci çartamba 
günfi açılacıktır. Geçen eene 

ııyın mil"terllerlnden görd'ii 
ğfi fevkalade rağbet ve te· 

veccOhten ce11ret alın yun 
mıleasfıılerl, bayıl daha mft· 

kemmel n çok dıhı mftaait 

terbibat almak eoıetlle yu· 
uya açacaklardır. 

Göıtepe aile yuvası, asri 
boufor, ucuzluk, temlıUk ve 

bfttfia içkilerde nefaaet temin 

etmlt bolonoyor. Yuva, il• 

yın mfteterllerlnl memnun 

etmek için biç bir fedakArlıktan 

çeklnmemlttlr. Göztepe aiJe 

yuvasına ıeref .erecek olan 

eayın mGşterllertn her ıoretle 

memnun kalacakları mnhık· 
kaktır. Bir defa tecr6bc ki· 
f ldlr. 

Mez Aile Yuvası 
M ftsteciri Kenan 

Kitabınıza Güzel 
Bjr Cilt Yaptır· 
mak isterseniz 

Yeni kavaflar ça11m 34 numarada 

ALI RIZA 
Mdcellith _nesine uğrayınız ...................... ~, 

ANADOLU -Gönlük Siyasal Gazete 

Sahip ve Bııyazganı 

Haydır Roıdü ÔKTEM 
Umumi neıriyat ve yazı iıleri 

mudürü: ~emal Talit KARACA 
İdarehanesi: • 

İzmir İkinci Beyler aokağı 
C. Halk Fırkası bioaeı içinde 
Telgraf: tzmir .. ANADOLU 

Telefon: 2776 .. Poııta kutuıu 4.05 

ABONE ŞERAiTİ: 
Yıllığı 1200, Altı aylığı 700. Oç 

ayl.ı~ı 500 kuroıtur. 
Yabancı memleketler için senelik 

abone ücreti 27 liradır. 

Heryerde 5 Kuruıtur. -Günü geçmiı nüshalar 25 kuruıtur. 

ANADOLU MATBAASINDA 
BASILMIŞTIR 

- Malta V aleta - natayı aopa = =: lamıtlardır. ıll ,krt = Müntesip Bankalar S§ Gece M~bmed 081111 "~ - = ı oıın•o ı• = Baoco dl Roma (France) Parla =: baeından kahvec ,,o:ı• 
- o'• • ...ı 
- Banco İtalo eglziano : lakenderlye = lımafl ve StUeyaı• ~~,~ = E bıelamıt, köye gltıPI~· ıt111ıf - Momessı·ı Daireler - s ı OJ•P 1 J, =: - lım•fl Yt". il ey, ııdl~ftJ' 
- Berlin kurfürıırndamm, 28 bertin VV 15 = olmak için Aydına gÇIPe çJf 
- Londra : Greehım Bouır, 24., Old Broad ~tr. London E C.2 := söylemi~ler, acele 011ş rt = N evv Y ork : 15. VVllllam Street ::: kôprfte6 yanın• dol~ 'ı gıdıf 
mllf llf l llJl il il il l llll lllllllll il llllllJ llllllJ lllllllllllflllllllllllll IJllll il lllll l lllllll lllJll im 11rada ha ki ka reol Ay ~:ıe1ı0•;; 

Manisa Ulusal Mallar Müdürlü- d~etebıo lsmail e saııı 
raetlıyarak bıçık1•1 ~; ~1r1ll~ gv il nden: bftcum etmlt, b• bd dt,, ~ 
Stıleymao taçmıı, b•t'od" ttdı 

M.,.vkll Cinsi 

Ozancalı köy tlmarı 

Miktarı 

hektar 
Kıymeti 

Lira 

eedl"VTI" ml"vkıt Mer'a 276 4000 
Yukarıda yazılı mtr'a l.5.935 tarihinden itibaren bir ay için· 

de istekli çıkttğ ı ncia pazarlık euretlle aata!aca~ından lıtt:klllerlo 
Maolea Ulue11l mallar · d•f resine ~elmesl llAn olunur. 

10 12 1312 

Bodrum HeJdiye Riyasetinden: 
Bodrum kasabasının tahminen 80 hektarlık 1·2000 ve 1 500 

mikyasında iki kıta bııllhazır harhaslle l · 1000 mlkya11nda mOn· 
hanili tenlyelt harltaeı ve kıeabanın müstakbel tehir plAoı ka· 
pah zarf usula ile ve ~5 gfto müddetle mılnıkHıdadır. Talipler 

arttırma ekılltme nizamnamesi milclblnce mQracaat etmelidir. 
Talipler şerıitleri Bodrum, Ankara, letanbol, İzmir, Moğla bele· 
}'tlerlndeo aramılıdırlar. 10 12 l:l t:l60 

lzmir Ziraat Mektebi Müdürlüğün
den: 

Açık arttırma ile 7 mayıı 93ö eah gftnOode ıatılacak olan 
Bintelmaıı •e kay111 mabıulftne al.cı çıkmadığından 14.mayıe. 

9:~5 eah g6n0 ıaat onbette mektebte ihalesi icra edilmek Dzere 
bir hafta uzatıldığı. 1863 

Manisa Valiliğinden: 
Clnıl Miktarı 

1 Sabun 
2 Çamaeır aodaeı 

3 Kohaın çividi 
4 Tel a6p0rge 
5 Çalı ıOpftrge 

6 Kefenlik bez 

7 Boz 
8 BGyflk kibrit 
9 Meşe nya pılmat 

1200 
800 
360 
200 
150 
500 

15000 
1000 

Kilo 
"' 

Adet 

" .. 
Metre 

Kilo 
Kotu 

odunu. 
10 Gaz 

180 Ton 
80 Teneke 

11 
12 
13 
14 
15 

Mazot 1500 Kilo 
Makine yağı 
Sebze n meyva 

30 Toneke 
Muhteltf 

Koyun ve kuza eti 
Yo~urt 

8000 Kilo 
9000 ~ 

16 
17 
18 

Koyan peyniri 
ince oeker 
Pirinç 

35 " 
1800 .. 
2000 .. 

19 Makarna 
20 Nohut 

300 .. 
400 .. 

21 
22 

&.uru çekirdekllz Gz6m 200 
Tel tebriye 300 

23 Kuru faao1ye 1000 
24. Pirinç nnn 150 
25 Domateı 11lçeaı 300 
26 Amasya bamya 20 
27 Sadeya 500 

28 umlk 50 
29 Limon tozu 5 
30 Zeytlnyagr 400 
:n C•y ıs 

32 Nioa tı 10 
33 lnce tuz 400 

34 inek ıada 9000 

.. .. 

.. 

.. 
c 

" .. .. 
.. 
•• 

" .. 

Muhammen kıy. 

Lira ku. 11. 
so 

8 
3 

3 

1 

1 

2 

8 
2 50 

20 
6 

30 

3 
1 50 

70 

8 50 
20 

3() 
12 
40 
39 
20 

30 
8 

15 
30 
ıo 

30 

25 
20 

80 

15 

~5 
30 

30 
8 

50 

mall'e ıaldıroı•V "t ~eo ·~ lttu, 
1 il kıçır "'" % 

yaralımıe, em• lblodell lı.. tı 
tekrar yetlıerek k• ere r~ıııı' ·ş 
bıçak daha vurarak Y ~ ~e 
S6leyman köy• gidere o:ı•dl* 

·uıodır• 
vermle, fakat ı ll'IO (,1 ot 
erteal Hbah 1 11111 b0tool'1 
cesedi köprO yaoıud• 311 

ıs 
katil Osman çavu~ ııd•rısı' 
kah veılnde yaıerkeO ':ur· 
tarafından yıkalaoaıı 

OPERATôB 

or. Kamil Ab"! 
. b•'''o Merkez askerı 

operatôrO tJtf 
İkinci Beyler ıok•a; 1· pi 

No • / hamamı karşısı j,,,1ıl 
giın Gçten ıoora 

kabul eaer. 686 
Telefon 3 

Tutarı 

Lira ku. 
360 • 

64 

9 
40 

7 
15 

450 
15 

1440 
296 

127 
96 

939 
2800 
1080 

14 
702 
400 

90 
32 

30 
90 

100 
45 

75 
24 

400 
7 
5 

100 

50 

50 

50 

34 50 

3 

t 1eoJ
1 

Mo••""' ~O· 
ı..tr• 

21 so 
4 66 

s 56 

J 
Jı 

33 
1S 
J~ 

ı 

ıo ~o 
2~ 56 
9 jO 
'1 49 

7'}, 

zJO 
sı s 
l 6S 

52 
so 16 
6 40 
:J ı6 
ı 15 
6 50 
1 56 
;) 

65 
5 gO 
ı 50 

5li 
:ı• 

5(1 

1 5q 
ı jS 

,o 
~ ~' 32 \! 

50 / 
675 oz 

1360 ı ,~,, 
1 ıl il' 

Mınlea Memleket hastaneaioin 935 mali yılı lhtlyıcıtındın yokarıd• c 0 ' 

35 Hae ekmek 17000 
7 
8 

l 

tahmin bedelleri yazılı malzeme ekelltmiye koaulmo~tor. tıllft•/ 
d 8ıao• ~e i Bu lşt: alt eartoame paraaız olarak Memleket haataoeal baotablblJğla en eoe4 

3 - Ekatltme maymn 26 ıncı pazar g6nQ aaat onblrde Manlıa vllAyet dalo>f ,. 

4 
5 

yıpılıcaktır. Eksiltme açık olarak yıpılacaktır. 
111

1.d' ,-• 

Her mılzementn yilzde yedi buçuk muvakkat teaıloıt miktarları yokırıd• :,yfeff ~ 
Şartnameyi görmek latfyenlerln bergfto ve ekalltmlye girmek tıtlyealerlo ıP 

24 
l 

len enci daimi euccımende hazır buluumaları llAo oJnnur. 10 15 20 



o '8 
' lGt~ '" l inci yOzde -

g0° lıl~ llıflletlnf n idare ıekU 
~ ~ti l 

b . 8tk '1•1 e111aına maıtenlt· 
,ti ~ lınlyet birdir. Kayıteıı; 
4f ~ ~ tnllıettndlr. Dayak Mil· 

80' "'i
1 
ttUıı 1Dlllet namına b4 

1 ı't hıklttna kullanır. Tetrli 
k 1ttl 
'?e ba '" icra kuneıl TOr· 

.. Yllk: Millet Meclfslnde .. ı, PtJ 
ı1fl' h~ eclf teırlf nllhlye 
J ~'tllll •t kullanır. icra 11114· 
rt ~~ C kendi ınaındın eeçe· 

~ td OıtıQr ref i ile onun l•· 

lttıııe '~"~1 İcra VekUleri he· 
~~I •rıkır. Tılrklye'de mıh· 

ıl' flc:t llıtbtaldldlr. 
~ ~'••tı~t teşekkGllerlnln en 
··~ ~· b ~ dit u olduğuna Parti 
~' 4 . 
c•f ~); 411ııne hukuka: 

b' ~ h:rddıo1ınn ferdi n iç· 
~ -,tt trlyet, masant, m110· 

't le 
' tııı b oıtUklyet hıklırıoı 

\ tb QJondormık partimiz· 

~~ ~~tnlyetU eaaalardandır. 
"'•il d l ~ 01 sınırı n et var· 

ttdı11 °'he 81Dırı lc;:lndtdir. 

ı' "-b,,tf •e htıkmi oıhılyetlerln 
%tı 11111umi menfeıtlere 

f ı... oı,tn 1' ., "'- 11ıcıktır. Kananlar 
Q) l» gOre yapılacaktır. 

~ ~fe •ru Jnrddıelara hık n 
'tırı.ı._ •ernıeae kadın erkek 

~ lt~b' 
. ~"·L ua teçlm kınono ye· 
~I "'Cl~tlr y 
~ ftltrt · ordumuzun omu· 

1 d,11 it 
111 göre nıındaeı yı· 

ı. lttı Qıdığa •e emalyet ettiği 
t~kt lktacı mılnteblp olarak 
b'ıı. e •erbeet bırakmağı ve 

~ de ltçl11ılnl bu yol ile yıp· 
'• ~0kr18loln hakiki lcab 
İL~• uygun boloroz. 

C.."' ' 11lci kısım .... ~ ... 1Yet Balk Partisinin 

~ G, t:a Vasıf lan 
~ ~... lbnrlyet Halk partisi; 
.. , "'tltly 41 a,1~ etçi, B) milliyetçi, 

~' ~ ~ı, Ç) Devletçi, D) 
~ () l> takılApçıdır. 
l ~lıtıı1'''1 cumorlyetln, milli e tt 
~tıı t bıef kllreelnl en lyl 
~ e:IQ •urette temsil ve 

~."'~ .. ,er de,let oekll oldu· 
l.~Ue dır. Parıl bo 11rıulmaz 
~ b'!r cu11ıorl yeti tehlikeye 

t, •ıaıtı ile madıfaa 

}rıı~l l>ttu. 
l ~d, ' terakki ve lnkleaf 

llıQ111 •e beynelmilel temH 

bq rıııııe:;bet1erde bQtfto mo· 
~~'~ta~ ere IDQv.zl ve onlarla 

~ lı;tt te YGrQmekle beraber 

~ dede ~•i heyetinin ikinci 
i a tab olunan m&oıdı 

"tef. 1 
~ "'Getak. / e erini ve baela ba· 
'1ı il hthlyetlnl mıhfo1 
l) ft. teaa aayar. 

d1 ~lltde •e hlkt mi yetin kıy· 
"ttJIQ ettir 
~t l1eıı · Bu irade ve 

~'1-tad 11
• de,letln ntıodaşa 

ı.. 1fttttt '1••ıa dnlete kareıhkh 
~~, 011 b 
~ Ilı ak kile f fıeım 

G~~tc b~010ndı kollınılm11ı 
L.' de ltlYGk. "•aetar. Kanunlar 
~ili tltlık; b qJtbt Cdtıı lr mGenat 
~~h t •Ue Ve hiçbir ferde, 
}'11 lr ee Ye, hiçbir ıunıfa, 
ı fetdıltı•ıta imtiyaz t1D1mı· 
-.,\ Cff b iL 

~•b 1 ~tan ve halkçı 
,, ~Gt~ı uı ederiz. 
ıt1 Ye en 
&ı '1tı 11ıtırlyeti halkını 

l ıııl •ı111f 1 d 
oq le t •r an mftrekkeb 

},t ı •kıt {ı da • 
~~b thı 1 er ı ve ıçtlmıi 
rq1 ~tlır ' boıoma itibarile 

1 h· ltıe •i b 
t it ca er abıoı ayni · 
'~ ltıla ~llt tttaıııbı lelı\kkl etmek 

t~ t, ~GtaL 'ri1r1tıdendlr. Çift· 
'f .: •en ı ~ 
1 
• •Qı,1 1Y erbabı ve 
t~ e ' 1 ~ tth•bı e eçl, ıerbeııt ,t, l'ıırk.' 1•nayl erbıbı ve 
btt~ca caınıaa1nı ıeekll 

Çthıoıı ıOmrele · 

rlatr. Donların herblrlnln ça· 
lıema111, diğerinin ve omomi 
camianın hayat ve 11adetl için 
zaruridir. 

Partimizin bo prenılple fetih· 
daf ettiği gaye ıınıf mdcıdeleıl 
yerine içtimai lotl11m ve te&a· 
nftd temin etmek ve birbirini 
nıkzetmlyecek surette menfaat· 
lerde ahenk teslı eylemektir. 
Menfaatler, kabiliyet ve çalıema 
derecesfle mfttenaelp olur. 

Ç) Huıolf me11f 90 f11Uyetl 
e1111 tutmakla beraber mftmkOn 
olduğa kadu az zaman içinde 
milleti refaha ve memleketi 
mımorlyete erietlrmek için mil· 
lelin umumi ve yflk&ek men· 
faallerinin lcıb ettirdi ğl itlerde 
bllhıuı lktıeadi eahadı de.Jeti 
filen al&kadar etmek mahlm 
eaaslarımızdandır. 

lktıeıt lelerlnde devletin ılA· 
b11 filen yıpıcıhk olduğu ka· 
dar hoaosi teoebbGılerl teıvlk 
ve yapılanları tanzim 90 mftra· 
kabe de etmektir. 

Devletin hangi lktıeadi leleri 
filen yıpacığıoın takdiri mil· 
lelin amoml ve yOkıelr men· 
feıtlerlnln icabını bağlıdır. 

Eğer devletin bu lcab yolunda 
f lleo yapmıya kırar verdiği it 
hususi bir teeebbGe elinde hu· 
lonayoraa, bonon ıhom111 her 
defaııındı bir kanun yıpmıya 
bağhdır. Bo kanonda buıusi 
teeebbOeGn bu yOzden oğrtyı· 

cağı zararın devlet tarafındın 

tumlnl tekli göıterllecektlr. 

Zarar lıkdlrlnde lıtlkbale ıld 
muhtemel kar dftıOnOlmes. 

D) parti, devlet ldareelnde 
batan kanonların, nizamların 

ve usullerin, ilim ve fenlerin 
moaeır medeniyete temin ettiği 

eaaa YO teklllere ve dOnya lh· 
tlyıçlanna göre yapılmasını ve 
tatbik edllmeelnl prenslb kabul 
etmletlr. Din telAkldıl vicdani 
oldoğandan parti, din f lklrle· 
rlal devlet 'fe dGoya lılerlnden 
ve tly11ettea ayrı tutmayı mil· 
letlmlaln mouır tenkklde bıı· 
bca mo'flffıklyet Amili görClr. 

E) parti, deflet ldıreeludo 

tedbir bulmak için tedrici ve 

teklmtlli prenılble kendini bağlı 

totmu. Parti, milletimizin bir· 
çok fedıkArhklarla yaptığı in· 
kıltblardın doğan ve lnklıaf 

eden pren11lblere eadık kalmayı 
ve onları mQda(a1 etmeyi eııaı 

tatar. 

OçoncQ Kısım 
lktıııat 

Ziraat ve ıanıyi, madenler 
•e ormanlar, ticaret, nafıa ieleri 

6 - lktıeatta hareketli ıer· 
mıye milbimdlr. Normal eer· 
mıyenln yegloe membaı milli 

eAy ve taearroftur. Bunun için 
çahemayı artırmak, fert ve ılle 

hayatında ve umumiyetle dev· 

lct idaresinde mahalli 90 mllli 
idarelerde taııarrof f lkrfnl kök 

leştlrmek partf mldn bıelıe1 

prenalbldir. 

7- Kredi meı'elelerlle thti· 
yacın tıleb ettiği ehemmiyetle 
iştigal olunacaktır. Kredilerde 
fılz, Iskonto ucuzluğa ve ko· 
lıylık temini bışhca emeli· 
mlzdlı. 

A) - Parti, yotddı kredi 
emnlyetloe bOJük ehemmiyet 

verir. Bonou, borç veren mil· 
e88e&elerde doğru ve 11ğlım 

tr.mlnatt birinci derecede göz 
önQnde tutulmakla yerine getf· 
dleceğlne ve ancık bo yoldan 
kredi ile le görmek hevesinin 

hakiki le adımlannı lnhiur 

etmesi mOmkün olaca~ıaı ka 
nfdlr. 

B) KQçQk çlf tçllerln mev· 

ılmllk kredlılol alraat kredi 
kooperıtff lerlle temin etmek, 
çlf tllk ıahlplerlnln yılhk kredi 
lhtlyıçlannı ipotek karoılığı ye· 
rlne getirmek doğrudur. 

C) Mahıol, hayvan ve çff t 
alet ve makineleri karııhğı 

kredi temini ueulleetlrflecektfr. 
D) Yılhk çiftçi kredilerinde 

ôdeme gftnftoftn ele geçecek 
mıbeulüoCln ahcı tazyiki olmak· 
ıızın eatılmaeı mftmkftn olacak 
zamanlardan sonraya bırakıl· 

maeı temin edilecektir. 
E) Madenciler, eauayl, kft. 

çQk ıan'atlar erbabı, esnaf, kft· 
çftk tacir bıhkçı ve sQngercl· 
lerlo kredi lbtlyıçlırı temin 

edilecektir. 
F) Sınaylcller ve deniz mıh· 

eolleil için makine ve Alet kır· 
oıhğı kredi temini oaulleıtlrl· 

lecektlr. 
G) Yortta~lırı OY 11hlbl yap· 

mayı mOblm prensip aayr.n par· 
mlz, esası dar olan emlAk kre· 
dlel ıermıyeelnl artırmaya ehem· 
mlyet vermekle beraber timdi· 
llk Em14k Bankası sermayesin· 

den yeni yapılara verilen kıı· 
mın yalnız mesken lne111ına 

beerını iltizam eder. Bu meı· 
kenlerden batkı emlAk ve akar 
gibi yeni yıpılır için kredi 
açmaz. F.ekl yapılmıı gayri 
menkuller ftzerlne yeni emlAk, 
akar yapmaya tıhslı edilmemek 
eartlle kredi açılır. Bo ıoretle 
mncod sermayenin maksadı 

hizmeti eftmullenmte olur. Öte 
teraftan daha ucuz ve oıon 
ndell bir kredi fonslye tipinin 
kurulup yıoatılmaeına mGmkan 
olduğu kadar çabuk tahakkuk 
ettldlmed llzımgelen bir it &a· 

yarıı. 

8 - Tefeclllkle mılcadele 

Partimlıln prensiplerindendir. 
9 - Sigorta lot ile ehemmi· 

yeti derecesinde meogul olıcığıs. 
10 - Pertlmlz kooperatif· 

çlllğl anı prenslblerden 11yar. 
Kredi kooperıllf lerlle toprak 
mıhıollerlnfn hakiki değerin· 

den müıtahslllerl faydalandıra· 

cak eatıe kooperatif lerlnl kor· 

m •yı ve artırmayı mflhlm gô· 
rGrftz. TOrklye Ziraat bınkaeı 

zirai kooperatif lerfn anı ban· 

kaeıdır. 
11 - Ziraat bankaeını çit tçl 

ve köyUl ökonomlef ne dıhı 

ziyade verimli bir hale getir· 
mek ve kanun yolundan mftra · 

kabesloi temin edici şeklide 

eablblendlrmek gayemizdir. 
12 - Tediye m(haıenemfzl 

tanzim etmek ve bo yönden 
dıı aho verlılmlzl denk.il halde 
tutmak gerekli işimizdir. 

Dıe ılış veriş ve ti car et 
uzlaemalarımızda prenılblmlz 

mıbealılm0.10 alanın mıbeolftoQ 

almaktır. 

13 - Koçak ve bftyGk ea· 
nayl, iptidai madde maeıahell· 

lerlnln menfaatlerine daha oy· 
gun himayeye nail olıcak.l,udır. 

14 - Der lkt11adi teeebbQ11 
umumi menfaate olduğu kadar 

milli ve batan çahımanın 

ahengine de oygon olaraktır· 

le veren u., işçinin çalıema bir· 
Uğlnde de bu ahenk esastır. 

lo kanuna ile leçllerln ve 
it verenlerin kareıhklı mftnı· 

ıebetlerl tanzim olunacaktır. le 
lbtil!f 1111 ozlııma yola ile Ye 
bu mftmk4n olmnaa dnletln 
kuracığı telif vaeıtalarının hı . 

kemliği ile bıllolonor. GreY 
ve lokavt yasak olacaktır. 

Milliyetçi Tark işçilerinin 

hayat ve hakları ile bo eeaelar 
için de alılkılınmı. Çıkarılacak 
it kınonlanmız bo eıulıra oy· 
gon olacaktır. 

15 - Yordun 11naylleımeel 
için dnletln ve hoıoıt teoeb· 
bOelerln kuracakları mGeasese· 
ler bir ını programı uygun 
olacaktır. Devlet pl&oları yor· 
do kııa zaman içinde mllli bir 
aanayi mınzumesl haline getl· 
recek gibi birbirini kovalaya· 

caktır. 

Sanayi mu11tıhıfllerl ile mDı· 
tehlfklerl aruında menfftlt ça· 
tıomıeıaa mahal vermemek için 
devlet f lal kontrolonu t•nılm 

edecektir. Devlet fabrikaları 

f çln aynca malt ve teknik 
kontrol yapılıcıktar. 

Sermıyeelnln ekseriyeti •eyı 
tamamı devlete ald olan ııoıi 
mOeHeeelerln mali kontrolları 

ticari olan mahiyetleri icabını 

uygun dGeecek yolda tanzim 
edilecektir. R111yooel çıhımıyı 
ehemmiyet nrect-ğaz. 

Mflateblik halk aleyhine f lal 
birliği yapacak tröıt n kartel· 
lere izin yoktur. Ruyonıllzas· 

yon mıkaadfle yapılanlar mQa. 
teenadar. 

16 - Memleketin lokltlfın· 
dı bdUln ticaret faaliyetleri 
mGblmdlr. Normal çahoan ve 
tekniğe letlnıd eden sermaye 
aablplerl teşvik ve himaye olu· 
nacaktır. 

Hamza Rüstem 
Fotoğıra1Flhlaıne~ô 

1 - Bayram gilnlerl açıktır. 
Muhterem mütterllerlmlzden gördQğGmQz rağbet ve 
teveccühe nıclz, bir mukabele olmak ilzere bayramın 
birinci ganonden Mutın nihayetine kadar resim çek· 
tlrecek ııaygıh müşterilerimize birer r.arlf hediye ver· 
mf'ğl dQaftndtlk. 

Mftşterilerlmlzln bu hediyemizi kabul etmekle bizi şeref 
lendlreceklerlnl Omft 90 temenni eyleriz. 

2 - Mağnamızdı en yeni fotoğraf mıkinelerl ile eczaları 
ve umum fotoğraf malzemesi büydk tenzlllt ile eatıl·f 

maktadır. Muhterem mftşterllerlmlzln bilhassa nazarı 
dikkatlerini celbederlı. 

Resne Fotoğrafhanesi Sahibinin 
Müşterilerinden 8ir Ricası .. 

İkinci Beyler sokağındaki fotoğraf hanemi kapatllğımı eaygılı 
mftetf\rllerf me UAn ederim. 

Klleelerlml Emirler çaroıetnda Bay Damıı ROetem fotoğraf. 
hanesine naklettim. Sipariş vermek l11tiyeuler lfttfen orayı oğ· 
rasınlar. 

Ben de elmdlllk ekeer zamanlar oradayım. 

BAHAE1TlN • FOTO RESNE 

Taslağı 
l 7 - 1hncatı mflhlm milli 

lelerden ve harici ticaretin 
tanzimini ana ekonomik vazı. 

felerden ıayarıs. Ticaret erba 
hının bu yoldaki faaliyetini 
ıemerell kılacağız. Milli mıh· 

ıolAt ve mamulAtımızın revaç· 
larını teshil, ş6hrellerlnl mu· 
hafıza Ye lhraçlartnı temin ve 

lıtandarlzaeyon tedbfrlerlle y•· 
kından ıl&kadar olacağız. Dıe 

ticaretimizi her ~On artın bir 
bir dikkatle plyaaaların çeeld· 
terine n lcablarına uygun 
ahenkli bir ihracat polltlkııı 

yoloJJdı çıhetırmak, devlet yar· 
dımlarlle konetleodirmek iete· 
riz. OnlarlD bu çalışmadı mu· 
nf fak olmak için muhtaç ol· 
dokları malumatı verecek . te· 
şekkCUlerlmfı olacaktır. 

18 - Dıt ticaret tranıltle · 

rlnden devleti faydılandaracak 

ıerbeıt m1Dtakı yapmayı lyl 

bir le ııayarız. 

19 - Milli ökonoml icap· 
farını uygonlaettrmak Gzere 
liman, rıhtım, lekele ve hım· 
maliye tarifeleri GıtQnde dJt. 
katle dorulaçıktır. 

20 - Balıkçılığı ve ınn . 

gercllf ğe ehemmiyet vereceğiz . 

Bılakçıhk eanıyflnln lnldşalı, 

hem mcınıhsil eeaalın hem de 
balkın fıydalarını uygun ol· 
mıyan balıkhane tipinin dGzel· 
tllmeel llzımdır. 

21 - Konserveciliği tee•lk 
edeceğiz. 

22 - Turizmi, TOrk yor· 
donu tanıtıp sevdirici ve Tilrk 

ôkonomlalnl fıydılandıracı bir 
meyza eayını. 

23 - İktı11di makeatlara 
vefa edecek baycık su iti idea· 
Umlıdfr. KClçük ıo işlerimizi 

başarmak ilk hedef lerlmlzdendlr. 

24 - Kara, denlı, hna 
nakUyeclllğlnln tanzim ve in· 

kJşafına çıheıcağıı. Devlet de· 

nlz leletme11lnl, genfı bir prog· 
ramlı yü.rClteceğlı. Uo arada 

tllepçlllğe de ehemmiyet veririz. 
25 - İktısadl mO.IAhazıları · 

ımzdı herhangi vektlet ve mı· 
kamları tealJO.k eden bQUln 
devlet lelerlnla milll lktıeat 

noktıl nazarından mutlak k4rh 
ve faydalı olmaaı kaidesini 
umumiyetle es11 tutarız. Eski· 

den kalmıo kanunların ve usul· 
lerln zamanla bu noktadan 18· 

llhına ehemmiyet veriyoruz. 
Partimiz, çahemadı lktıeat it· 

lerlue bu ehemmiyeti vermekle 
benber iktıeadi, her biri ayrı 

ehemmiyette bolonau devlet le · 
lerlndea bir kolu tımr. 

26 - Nafıa lolerimfı, her 
şubesinde ameli ve verlpıll bir 
tatbik programını tevf lkao tı· 

kip olunacaktır. Uu işlerden 

bQyClk feyiz ve kuvvet vasıta ı 

olan demlryolo lnpıtını de· 
nm edeceğiz. 

Limanlar lneaahna mftnaelp 
zamanlarda baelımık lOzomo 
göz önOude totulıcakıır. 

Vfliyet şo el eri dzerlnde ça. 
lışmakla beraber memleketi 
bağhyan f yl ve fenoi köprOlere 
ve şose f«lbe'.kee!ne kavuşmak 

için ameli bir program tatbik 
olunacaktır. 

27 - Toprak mahaollerlml· 
zln miktar ve kıymet itibarile 

hıemda gelen boğday1D I f atını 
değerinden ıeağı dOtOrmemek, 
gerek yetiştirici, gerek mOsteh 
ilkin aleyhine olabilecek değl· 

elkllklerl lSoleme'k için ıhnan 

tedbirleri daha genişletmek ve 
esaslandırmak g6z öuOnde tut· 
tağumoı mevzulardan biridir. 

Bonon için girişilen silo ve 
ambarln yapma ve urma 
itine devam edeceğiz. Bu işler 

için de yurd mO.daf aaı ve 
umulmadık korııkhk yardımla · 

rana yetişmek lçlo buğdoy 

lstoko boloodormak vazifedir. 
28 - Toprak mahsul ve 

meyvalanmızı lhr8cata el~erlşll 
tiplere lrcaa ve dahili aoayle 
lOzomlu mlkdar ve \'O ıfta ip· 
tldai maddeler yetiştirilme ine 
çok ehemmiyet veririz. Bonon 
için tohum ıslahı, fidanlıklar 

ve aşı fşlerlle eıkı bir surette 

oğrışmz. 

29 - Ziraat sınayllnln ller· 
lemt>sl bae iş erlmlzdı:ndlr. 

SO - Mtıatahsll eme terini 
korumak için hayvan ve nebat· 
ların baetahk ve dfiemanlarlle 

uğraeacağız. 

31 - Toprakaltı servetleri· 
mlzl, eo kunetlerlmlzl ve or 
mıolırımızı istismar etmek ve 
kıy metlendlrmek çahemalarıoiız · 

da bllhHsı yer alııcakllr. 

80.tQn memleketi kaphyacak 

elektrif lkasyon teşebb0110oil 

TClrk vatanını ilerletici başhca 

mevzulardan eaya11z. Bu nevi 
ıervetlerlmlzln hakiki ktymet· 
lerlnl ve derecelerini tayin ve 

tesbh için araşt1rmılara devam 
edeceğiz. Bu teşebbflslere ana 
olac11k mali müessese kurmak 
hedefimizdir. Bu işler partinin 
devletçilik nıfının baelıcıı taklb 
mevzularıdır. 

32-Bıyvıncalığın teıvlktne, 

ıalAbına, çoğılttlmasma ve hay· 
van mahsol6 eanaylloio ilerle· 

lemeelne çalışılacaktı . 

33 - Her Türk çiftçisini 
k4fl toprak eabibl etmek par· 
tlmlzln güttOğO ana gayelerden 
biridir. Topraksız çiftçiye top· 
rak dağıtmak için hueoet istim· 
14k kın unları çıkarmak IAzımdır. 

3' - Yurdomozno coğrafi 
vaziyeti ve milletimizin medeni 
Yarhğı ve nzlf eıl yurddaeların 

ıpor, ııhhat, müdafaa ve omu· 
mf lktıeat bakımlarından deniz· 
cllfğe ehemmiyet vermelerini 
later. ~artl, bütdn devlet ve 
millet işlerinde bunun göz 
önünde tololması gere ine 

loamr. 
(Parar günkQ sayımızda pro· 

gram1D Maliye, Milli Talim ve 

Terbiye, lçtlmaf hayat ve umu· 
mi sıhhat, Dahili, Adli, H1rici 
siyaset, memurlar ve serbest 
meslek erbabı ve vatan m6d11· 
faası kısımla11nı neşredeceğiz.) 

Aydın Takımı 
Söke'de Kazandı. 

Aydın (Hususi) - Llk moç· 
)arınan birinci devresinde yara 

kalın Söke • AydlD 111açının 

Söke'de yapılacağım yazmu~um. 

Ba maç enelkl gün Söke'de 

çok kalahahk bir halk önfinde 
yapıldı. Moçı seyrelmek için 
Söke'ye Ayd.ın'dan hu nsi oto· 
kar, kamyon ve ötomoblllerle 
200 den fazla kadın erkek 

meraklı gitti. İlk d vre 2· 1 
Aydın lehine bitti. İkinci h f . 
tayımda Aydın takımı iki sayı 

daha çıkararak maçı ·1 ka· 
zandı ve birinci devre Aydm 
mıntakae,ı eamplyono oldu. 

Aydın'da Snrekavları 
Ayd1D, (Hususi) - Aydm 

ziraat mftcadele müfettlşllğloln 

OncülOğü ile olsan ay1Dda Ka· 
r caeu'da 5, Sôketde 16 ve f . 
Aydın kazasında da 2 sOrek 
yapılarak bn sOreklerde 209 
yaban domuzu öldürülmü tür. 
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\ ' C PO rjen ~ahapın 
En CJsınn Bir MOs· 
bil Şekeri Olduğu· 
nu unutmayınız. 

Ku vveıl i l\llls bil 
lstiyenler Şahap 
Sıhhat StırgO.n 

Haplarım Maruf 
ecza depolarından 
ve Eczanelerden 
Arasınlar. 
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Ünlverehede Döçent, 
(Muavin Profeaör) 

Dr. A. Saf ittin 
Ağız ve Diş Hekimi 

Hastalara bergiln öğleden 
sonra bakar. 

lıtiklil caddesi No. 99 
Ankara apartmıuu 2 inci kat 

Telgraf · ı S TAN BUL 
Telefon : 49250 

V.N. 
VV. F. H. Van 
Der Zee 

& Co. 
DEUTSCHE LEV ANTE LlNlE 

"ALlMNlA., vaporo 8 mı· 

yısta bekleniyor, Anvere ve 

Bamburg'tan yftk çıkaracaktır. 

"AKKA11 vapuru 19 mıyıeta 
bekleniyor. Hamburg v.e An· 
veret"n ynk çıkaracaktır 

" HERAKLEA ,, vapuru 13 
mayısta bekleniyor, 16 mayısa 
kadar DQnkerk ve Annrıı, Dl· 
rekt, Roterdam, Hambnrg ve 
Bremen llmıularına yük ala· 
cıktırr. 

"AGDROS .. vapuru 27 mı 
yıetı bekleniyor. 30 mayı .. 
kadar Anvere, Roterdam, Bam· 
burg ve Bremen için yClk 
ılacıktar. 

ARMEMENT B. SCHUIDT · 
BAMBURG 

" BANSBURG " npuro 5 
mayıstı bekleniyor, Bımburg 

ve Anvere'ten yak çıkaracaktır. 
"TROYBURG,, 21 mıyıata 

beldenlyer. Anvere ve Bam· 
burg'tan yak çıkaracıktır. 
SERVİCE DİRECT DANUBIEN 

TUNA BATTI 
"ATID., motliril 14 mayııta 

bekleniyor. Bodıpe1Jte, Bratlı· 

lav, Viyana için yak alacaktır. 
"TİSZA,, vaparu 5 haziran· 

da bekleniyor, Uudapeote, Bra· 
tlelav ve Viyana için yak 
alacaktır. 

"DUNA,, npuro 30 hızl · 

randa bekleniyor. Budapeote, 
Bratiillav ve Viyana için yak 
alacaktır. 

JOHNSTON V AREN LİNES 
J ... TD LlVERPUL 

" QUE MORE 11 vapuru 20 
mayısta bekle~lyor, Llverpol· 
dın yak çıkaracak n Borg11, 
V 1101, Köıtence, Gılıç H 

Tl:J R K iYE 

l 1 R/ ·\~T 
BAN~ASI 

-

-DAoA 
BiRiKTiOEN 
'RAl-IAT~bD~Q 

~'ratelli Sperco Vapur Acentası J 1 r Doktor 

ROYAL NEERLANDAIS KUMPANYASI Ü y 
0 BERMES,, 6 mıyıata gelip 11 mıy11ta Anvere, Rotterdam, Sınan UDU8 

Amaterdım n Bımborg lfmınları için yok 11JıcıktJr Deri n Tenasal Hutalıkları 
"GANYMEDES.. nporu 18 mıyııta gelip 23 mayıııtı Annre, Mfttab111111 

Amıterdım, Roterdam ve Hamburg limanları için yak alacaktır. Bergtlo baııalan .. bab ıaat 
11CERES.. vapuru iti mıyıııta gelip yOkdna bo11lttıktan ıonrı 1 O dın ık11m altıyı kadar 

ıonra . Borgaı, Narna ve Köetence Umanları için yak ılacakhr. kabul ve lednl eder. 
SVENSKA ORIENT LINIEN Adree : Kemeraltı Şımh ıo· 

0 BLALAND., motora 20 mayıatı Roterdım, Hımborg, Co· 
penhagen, Dıntılg, Gdynıa,Gôteburg, Oılo ve lıkandlnavyı 
limanlarına hareket edecektir. 

••NORDLAND,. mot6rG 2 haılranda Roterdım, Bambarg, Co 
penhage, Dıntılg, Gdynlı, Cöıeburg, Oılo ve lıkandlnHyı 

Umınlarını hareket edecektir. 

SJıatVICE MARİTİM ROUMAIN 
Garbi Akdenb için ayda bir Montuam Sefer 

"PELEŞ,, npuru 26 mayııta geUb 27 mıyııta Malta, 
.,., Bareelona hareket edecektir. 

" ALHA JUL YA ,, npuru 20 h11lranda gelip 21 
Maltı, Marıllya n Barıelon'a banket edecektir. 

NATIONAL NAVIGATION CO. OF GRECCE 

lımlr Nn· York arasında aylık muntazam ıefer 

Marıllya 

hulrandı 

"RINOS,. vapura 14 mayıstı ( Doğru ) lımlr'den Nevyork 
için ydk ılıcaktır. 

11TAMESlS,, vapuru 20 haziranda lımlr'd~n (DeAru) Nevyok 
için yük alacaktır. 

YolcÜ ve yak kabol eder. 
Hımlo: lllnlardakl hareket tarihlerindeki değiılkllklerden acente 

mea'ullyet kabul etmez. 

Fula tafellAt için İkinci Kordonda Tahmil ve Tabliye tf.rketl 

blnaıı arkuında Fratelli Sperco acentalığını mClracaat edilmesi 
rica olunur. Tf!lefon: 2004 . 2005 

Oralla için ydk alacaktır. 
TUE EKSPORT STEAMSHıP 

CORPORATıON 
0 EK.SEI.SIOR" Hpuru ha 

len Umanımııda olup Nnyork 
için yok almaktadır. 

"EK.SMINSTER,, vapuru 15 
mayaata bekleniyor, Nevyork 
için yük ılacakhr. 

"EXARCB .. vapuru 1 ha 
zlranda bekleniyor, Nevyork, 
Boıton n FUadelfiya için yük 
ılıcaktır. 

N. B. - Gellt tarihleri ve 
npur tarthlerlnde acentemlı 
hiçbir meı'ullyet kabul etmea 

Telefon No. 2007 200~ 

Tayyare Piyangosu --.... 

19 uncu Tertip Bi· 

letleri Satıhyor .. 

Boyok ikramiye 

25000lira 
Mnkafat 

20000lira 

kak numara 19 

Olivier ve şOreka
sı Limitet Vapur 
Acentası 

Cendell Han. Birinci Kordon 
Tel. 24.4:3 

Tbe Ellerman IJneı Ltd. 

"ALLGERIAN,, vaporu 18 
mayııta Llnrpool ve Staneeı· 

daa beklenmektedir. Ve ayol 

ıamındı doğru Llnrpool için 

yflk ılacıktsr. 

"POLO,, vapura mıyıı nl· 

hıyetlnde Anverı, Londra ve 

Bolden gelip tahliyede bula· 

nacak n ayni zamanda Londn 

Ye Hull için ylk ılıcaktır. 

..OPORTO,, npuru mıy11 ni· 

hayetlnde Llnrpool ve Svan· 
ıea'dan beklenmektedir, 

The General Steam Nnlgıtlon 
Co. Ltd· 

"ADJUTANT,, Hpura 7 mı· 
yııtı Londra lçla yClk alacaktır. 

Deuteche Le•ante Llnle 
11ULM" vapuru 15 mıy11ta 

Hımburg, Bremen n An.-erı · 

ten beklenmektedir. 

u ANGORA " Hpuru halen 
llmınımızda olup yClk bo11lt· 
mık tadır. 

Not Vurul tarihleri ve ••· 
purların lılmlerl berine deni· 

tlkllklerden meı'allyet kabul 
dllmeeı. 

, ııııııııııımıııııııııır Doktor •nııııııııııuııııııuı 

~ A. Kemal Touay = Bakteriyolog ve bulaşık ile salğın bastalıkJat 
= birinci sınıf mfttabassısı 
;;;;;; Basmahane istasyonu kaqıımdaki dibek eokak baıında 30 "f; = lı ev Te muayenehanesinde sabah saat 9 dan akıam eaat 9 • k• = haıtalannı kabul eder. -
- -'-'ilA' .w = Müracaat eden hastalara yapılman llıımgelen uir tP" 6' = mikroıkopi.k: muayeneleri ile Teremli hastalara yapılmaPD• ~ 
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IK DOKTOR 

Fahri Işık 
lzmir Memleket Haatanesi Rontken Mtıtah.,.111 

8ERNEV1 RONTKEN MUAYENELERİ 
Te ELEKTIR1K TEDA VİLERI. 

YQrilmi1en Te Bilba... RAŞİTİK Çocuklara Ultra-Violc 
Tatbik Te Rontk.en ile KEL Tednileri Yıpıbr. 

• İkinci Beyler Sokak Fınn Ka111m No. 25 • Tele. 264~ 

Armutlu Belediyesinden: 
Miktarı 

20 Ton motorin 
35 Teneke makine yığı 1 ııfır 
35 .. .. .. 2 .. 

20 BeyH gaz ıtsd • 
Armudu beledlyeelnln elektlrlk motôrClniln bir ıeaellk ,o• 

yacı için 8 mayıı 935 çarıamba gananden itibaren oabet b 
mQddetle n açık ekılltme ıuretlle alınacak olan yokarıd• ~5 
menddı nrmeğe talih olanların ihale RilD6 olan 22 111•1

11 lir' 
ç1rıımbı giloCl onahıya kadar muhammen bede:t olan ısOO J,t' 
daerlnden ybde buçuk mankkat teminat akçeılle a,erebe' •' 
moda belediye dılreılndekl komlıyona mClracaatlerl Uta 

010
: 

10 13 16 19 ~ 
lzmir Viliyeti Muhasehei Hus1J8İye 
Modorloğonden: 

Se~ellğlne 

Bdell Verile• 
ıabıkı bedel 

L L -
65 (0 Karantinada •n'atlar mektebi yınında 413.1 °0 

, 

15 50 - " " " 'ıs.s .. , 
100 50 C .. C M 413,6 t6 ' 

200 100 «. « .. « ,.~.7 .. 
100 60 Memleket haıtaneıl altında 2 ao. dlkkla 

2050 1000 İkinci kordonda 3,14 ao. lı mengene hanı ye~ 
ldarel huıaılyel •llAyete ait yukarıda yerleri g61terllell ftlf'_ 

1.6.935 tarihinden sı.s. 9:18 tarihine kadar iç aene için ~ ~ 
-nrllmek Gzere Uta edilen arttırmada eenellAlne yerlleD rtlP' 
bedelleri hıddı IAylk gôrCllmedtğlnden arttırma 9.5.935 11 ,.ı'' 
den itibaren OD gCln dıhı uıatalmııı onınmııtır. ArttırOJI oıi• 
larını görmek ietlyenler hergllo Mubaaebel boıuılye 111dd 9~ ğlne .e pey ılrmek latlyenlerln de ihale gllnl olan 19·6·0,.. 

pasal' ıcGn6 11at 9 dın onblre kıdar encamenl .tıtyete 1' (Jlt' 
caklır1 depoıho makboılın •eyabut banka mektubl•fl ue, 
ltkte mDracaatlerl. ~ 

lzmir Defterdarlığından: ~ 
leeılarının vergi borçlarından ötGrCl tıhılll emnl y••11 ... ~ 

hıcıedllen Ahmet ığa mahalleılnde kemeraltı caddeıtode '11' 
eıkl 12 yeni 10 eayıh dClkkAodakl 30-54: hl11e tarihi UAJt f1 
itibaren yirmi bir gCln mClddetle ıatıhga çıkınldığıDdal'rl 
ıflrmek lıtlyenlerln defterdarlık tıhıilAt kalemine geı111ele ~ 

2 6 10 14 ~ - ·~e 
lzmir Vilayeti Muhasebei Uusıı81ı 
Modorloğonden: 

Bedeli 11bıkı 
Lira 
350 Karantina ean'atlar mektebi arkuıada bııP•OI 
20 Araıı mektebi ılbnda 35 No. lı dClkkAn 
20 u " " 35 " " 
30 w " • 39 " " 
40 Ali pıta meydanı 26 M " 

150 " " " 30 " " 
60 İkinci kordon 2 " " ~ı 

ldarel hoıuılyel •llAyete ılt yakuıda yerleri göıtertleD ;ı's 
1.6.935 tarihinden 31.5.938 tarihine kadar klrıyı ye~.6·9' 

Gıere ilin edilen arttırmada lıtekU çıkmadığından ırttırlll• ,aı' 
tarihinden itibaren on gGn daha usatılmuı onanmıtlır. JJ' 0,ff 
oırtlarını görmek latlyenler hergGn Muhaıebel bmaalye - 6.ssb 
lGğGne ve pey ılımek btlyenlerln de ihale gllnl olıD 191-'9" 
pısar gClnCl ıaat 9 dan onblre kadar encQmenl vtltyeıe .,,,-· 

l ue 
cıkları depozito makbozları veyahut bankı mektnb arı 6l 
ber mQracaatleri. 13 ıJ: 

lzmir Milli Emlak Modorloğnııd~ 
Bardıkcılarda eafahat ıokağında 15 17 numaralı dO~ 

içinde bulunan 500 lira muhammen kıymetli motGr ye te IJ~ 
22.5.935 çarıambı gani .. ıt ondörtte mıhalllade ;_ıd,I' 
Gzere mClıayedeye koaulmuıtur. Taliplerin o .. aue 111 

5
40 

buır balanmalın. 1 


