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ln i ap rıı 

Dördüncü Büyük Kurultay Açılırken .. 
't S.';:• defttm pardtlnla 

~"'-' bDyClk kurult•y• bu· 
l~llltara'da toplanıyor. 
~ 1 tenlik lçlndf'dlr. 
' 't ktatQltay, Tlrk diyarı· 
~ ltk ulaıanun gelecek 
~ için çok Gnemlt yeni 

' ~ 7dlard.aberl durma 
~ trhn y•p•n n bugGn 
~ te toplu bir nrlık do· 

"' ~gelen memleketi mis de 
~ lletı, defin knanç n 

~tle kır11l1nıcıktır. 
~ llllı bagen uluıun kar· 
~ n:Ç•k bir •lın ve Oılft S Çıkıyor. Uluıun temi• 
~ ' Hktıek uıu, bu yurdua 
~ ltıalerlal pek iyi bilir. 
t\ ~illa dldlttlğlmlz yıllar 
)ı'-. kte deilldlr. Yoklul, 
~ ~ '1 'llıeAI çahnmıı, kul, 
~-ltt;•lne dtıotırGlmGo, bir 

1-, IG ogtha b•oı göktt, içi 
lıl.. 't,,lıı:çle, •anlı bir nrlıgıı. 
-.._. "- lnrultay açılırken, 

l7 \' letibe bakalım: 
1..;' ıl Gn 
~'-la b' ce, Talan, batı dn· 
, .. ~.. •r keıtfrlml ile pıt· 
''tı •. Yer yer, dGımaa 
~· a_ toPtaklarımısa b••· 

~~-•':iti (Padfoab) kendi 
,.,._. k tltaıa,, ana ntaalı 

--....::ılı, (İtilaf dnletlerl) 
19 " •r yapıyordu .. 

--.~ .,,, 19 
--~ bit 19 gGaG, Sam· 
~ "ker 4. .. ker kar•ya çaktı. 
~~k, k:•tGrktG. U gtlnGn 
....:~ tlnınç durumuna 

·~ lale;~;, taluaaı Benlikten 
,,_, glctla bo yurdu 

'-ı..11ta1 lını aal•mııtı. Ve 
ılt. b 

' a görGıle ite 

bıolıdı .. Beri taraftı Atıttlrk'4 

u11kl11tırm•k, çOrCltmek, OldGr· 
mek için tuzaklar kuruluyordu. 

Atatflrk, flköoce (2:J Temmuı 
1919) da Erıarum, bundan ıon· 
n da (4 EyJOI 1919) SIYat ku· 
rultaylHını topl•dı. Vat•nd•t· 
lar•, girdiğimi• karanlık çıkmazı 
gGsterdl, yeni nnı• haz1rlık 

istedi, (Milli Btklmlyet) in k•· 
falarda temellerini ıttı.. SıTaı 

korultaıa o gClıılerde bir kar1r 
dıhı HrdJ: 

Rumell'de n doAa Ubaylak 
luıodakl iki ayra •yrı (Mtldı· 

r .. ı hukok cemiyetleri) hlrleo : 
tirildi. lote bo yeni kurum, 
bugGnkG denim pırtlılola 

b•elaog1ç n temelidir. (Melda· 
faal hukuk) yepyeni bir yold•, 
oluea dayanarak •e yılaıı uluı 
için iç n dıtt• dGemanla bo· 
ğuımıya bıtl•dı. ÇaakCl ilk 
önce •n•yurdu temlllemek 
gerekti. Ôbar yaad.a d•, padl· 
oahın karıııına ola•un kendi 
nylnlarıuıo topl•ndığı bir ku· 
rum (Meclf11) dikti. Uutmıya· 

c•ğıı, bflf yoreuoaı n blllyoraı: 

TopHğım,ıdan il ayağı, il 
bayraklarını fırlauık, ıôkUlk, 

attık· AtatGrk, Mld•fali boku· 
k.u uluıon benliğine d•yanarak 
ilk pltoı baoarmııu. 

Soan Losan geliyor. Loı.a, 
her yl;aden erklnltglml11fn aca· 
na t•nıtıldıg. bir yerdir, bir 
bAdleedlr ki orada da bab yô· 
neyi Komutanı General lamet 
laônCl'nCl görGyoruz. Tarihin 
•ğ•r, GldGrGcCl boyundaruğunu 
orada attık. 

Batbakan General Jımetlln6nCl 

1922 yıhnda AtıtGrk, yurd· 
da bir ıeslntl yaptı. bir parti 
yaratmak lıtedlğioden uluıua 

da dtltlnceılnl ıordu, dinledi 
•e en tona "MGddHI hukuk 

cemiyeti.. "Balk Fırkası,, adı 

ile ve yeni bir programla yeni 
itlere, yeni ın•ılara atıldı .. 

"Milll Btklmlyet,, in en 
~erek il dllegl dnlet hiçi minin 
değiotlrllmeıl oldu~oao dltClnen 
parti, cumurlugu kordu. Bir 
yand•n da halife pıdloahı ya· 
kıom•dıgı, arkadan •ordula 
bu memleketten ko•du. 1927 
de ikinci koruh•y, AtatGrkO 
genel baok1to olarak ouıyl•dı. 

1931 uçtlacl kualt•yında d• 
parti, aaayollarıoı daha belirtti 
•e •hı bagrınd•n çıkarttı, gl· 

deceğlmlı H ghttgimlı yolları 
dikti: 

"Cumurlyetçlylı, mllllyetçl 
ylı, halkçıyıı, dnletçlylı, ltyl· 
klı, lnkılAbçayıı. 

O yıldan bu yıla dart yıl 
geçti. Şimdi dOrdClnctı bOyClk 
koruhay topl.aıyor. Baoarılaa 
itler 10110 uıomu durduracak 
kadar bClyClktGr. Şo kancık 
onyedi yı1t.k bir nklt içinde 
aldıgımıs yol, çok asandar. 
Bir alaıun hayatında oayedl 
yıl nedir ki? 

Kuruhaylann ikinci, Gçtın· 

elleri toplanırken Ye bogtıne 

kadar putlnlo yaptıgı itleri, 
ayrı ayrı eaym•k çok sordor: 

Kortuluı, k•plt61tayonlana, 
- Denmı 5 inci yClıde -
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Bugün lzmir' de 
Büyk Şenlik Var. 

Halkevinde ve Radyo Olan Yerlerde 
Atatork'oiı Söylevi Dinlenecek. 

C. B. P. DordlncCl Btıylk 

Kurultayı bagGD IUt 15 te 
Aokara'da Kamat•y kurıgındı 
toplanacaktır. Bo mtlnaıebetle 
bGtG11 memlekette n bu arada 
lımlr'de ,enlik y•pılacaktır. 

Cumurlyet Balk Pardıl ocak, 
nahiye karumlulle ıpor kulab 
lerl, gençlik teıekkClllerl, mft· 
eeeeteler bugGn bayraklarl• 
donatılacaktır. Birkaç gGoden· 
beri denm eden h111rhklar 
bltlrllmlİtlr. Gece için bClyGk 
ten•lrat yapılacaktır. 

Balknl bugln Aıattırk'Cln 

BClyok Kurultayda nreceklerl 
.ayini h•lkımısa dinletebilmek 
lçla tertibat almııtır. Tam ıHt 
15 de iki hoparlar ba tarlhael 
töylnl 'fermlye baılıyacaktır. 

Balknl bClttlD lımlr'lllerl ha· 
gGa ete çağırıyor. 

Gece lçha de program haur
lanmııtır. Ba programa ıöre; 

bagece Balknl nlonlanada 
orkeetra, cu 'fe maadollnato 
takımı ile parçalar çahn•cak, 
kouerler nrllecektlr. Bandaa 
batka umumi egleatller de ha 
ıırlanmııtır. Alkerl b.ndo taat 
16 -18 aneıada lhlknlnde 
çalaeakur. 

C. B. P. enaf 'fe leçl bir· 
tikleri de Kordoa'dakl binala
nada ıoplanank bugClnG kat · 

lıyae11klard1r. Bcıro, koafenm 
ealoaanda, birlikler idare he· 
yetinin Ataıark'an ıGylntnl 

dlnlfyebllmelerl için radyo ~ar. 
muotur. Tam ıaat 10 da 1alon· 
da bulonacekl.rdır. Birlikler 
biauı Onlnde temıfl yapılacak 

n gece At•tlrk ~GD bDıtCl elek· 
tlrlkle ıııklındırılacaktır. Bir· 
ilklere dahli bClyClk bir yarddaı 
kGtleel ,.at 18 de AtalClık 

heykeline giderek teuhClrat 
yapacaklardır. Gece birlik bl· 
naıı .e heykel önGnde hafal 
f lteklerl yakılacaktır. 

Hılkıa topla bolundagu yer· 
lere konan halk kClnCllerlade 
btıytık denim pırtlılnla nuıl 

dogduğa, neler yıptıgı hakkında 
.ayinler nrllecektlr. Sut l' de 

Tilkilik parti n•hlyeılnde a•a· 
kat Bay Ekrem 'fe ilk tedrleat 
mClfettltl Bay Aaım K.ClltOr, 1aat 
21 de Etrefpa.. parti mahfe· 
llnde moalllm Bay Retld, ayal 

•atta Dolaplıkaya parti mahfe· 
Unde ilk tedrl1at mClfetdtf, Bay 
Ferid Ogaı, IUt 14 de Kııla 
meydanında a'f11kat Bay Bayati. 
nat 18 de Atıılrk heykeli 
GaClnde ankat Bay Baba N•nh, 
IUt 18 de Kaqıyaka'cla Sogak: 
kayu n Bahariye mahfelinde 
,atı Bay HClleyla AYDI O..a 

- Soaa 5 inci ybde -
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Cumuriyet Halk Partisi, 

Yurdu kurtaran "Mlldafai 
Hukuk Cemiyeti,, nden 
doğdu. Halk Partisini ku· 
ran Bnynk Önder Atatnrk, 
Parti ini nasıl kurduğunu 
bOyQk Tarih el nutkunda 
şGyle anlahyor: 

- Saltanatın ilgası, hUAfet 
makamının ııelAhlyetelz kıbeı 

ftzerlne, halk ile yakından te· 
masa gelmek, ahvali ruhiye n 
temıyGIAh flk~rlyeyi bir daha 
tetkik etmek mamkQndil. 

Bond•n bıoka, mecllı ıon 
ıenealne dahil olmuş bolunu· 
yordu. Yeni lntlhıb mfln111eb~· 
tile, An•dola 1e Rumeli Ma. 
dafaayı hukuk cemiyetini 11ly11t 
bir fırkayı tahYll etmlye karar 
nrmlttlm. Sulh tıkarar ettiği 
takdirde, cemiyet teekllltamuun, 
ıly11t fırkaya inkılAbını lilsumlu 
gGrtıyordnm. Bu husoetı halk 
ile bfz11t h11blbal etmeğl ma· 
Yafık te l•ydah mGtıleı edl· 
yordam. Zaferden ııonrı, talim 
ve terbiye ile lttlg•le baelamıo 
olan ordumuza da yıkından 
gOrmek lıtlyordum. İete, bn 
mıbadlula, Garbi Anıdolu'da 
bir ııeyıbat icra etmek Gzere 
14 ktooaeaal 39 tarihinde 
Ank1rı'dın hareket ettim. 

Eskleehlr'den itibaren, lzmlt, 
Bursa, İzmir, Bahkealr'de hal
kı mClnaelb mahallerde topb· 
ya<1k uzan hasblhallerde ha· 
landum. Ahaliden; bana iste· 
dikleri gibi ıerbeet ııualler 
teYclh etmeelnl taleb ettim. 
Sorulan ıuallere, cevab teşkil 
etmek Gsere, altı, yedi eaıt 

devam eden konferınelır nrdlm. 
Muhterem Efendiler; hemen 

her yerde balkın anlamak iıte· 
dlği haıoıııttan nazarı dikkati 
celbeden noktalar eunlardı: 

Loıan konferansı n neticesi 
Blktmlyetlmllllye ve makamı 

bllAfet n bunluın nılyetl •e 
bir de teşkil etmekte olduğum 
ınlıealın ıfyaai fırb ••• 

Sahife 502-503 
• • • 

Muhterem efendlle; her yer· 
de lf yıaf fırka teeklll hakkındı 
halk ile ozon hl!bıhıllerde 
bulundum. 

Atatftrk'Dn tarihsel bir f otoArafi •• 

7 K4nunuenel J 3~8 tarl· 
hal ederek, vaktinden evvel, 
cahil •e mQrtecllerfn, biltOo 

hinde Ankara matbuata neıta· milleti teemtme fırsat bulmalı· 
elle hılkçılak eııaeına milateold rıoı muvafık bulmlldım. Çilnktl 
Ye .. Halk fırkası ,. olmlle ıl· bu meaallln, ıamaoı mClnael· 
yaat bir fırka teekll etmek nl- binde haUolonecığınd•n ve 

yetinde olduğumu beyan ederek milletin blnnetfce memnun 
bir fırkanın oeaıl bir program olacağından kıt'tyyen emin 
taldb etmesi IAzuogeleceğl bık· idim. 
kında bUcClmle ntaopeneranın, Neerettiğlm programı, blr fır· 
erbabı Ulm ve f ennln mQza. kal siyasiye için gayri kAfl, 
beret ve mlloareketlne mürıca· kısa bulanlar oldu. Balk Parti· 

at etmietlm. efoln programı yoktur, dediler. 
Gerek hazı zevattan aldığım Filhakika, omdeler namı altın· 

tahriri mOtaleatdıo ve gerek da malum ohın programımıza 
hal~ ile mOdnelel ef klrdın hlrH edenlerin gôrdılklerl ve 

çok istifade ettim. Nihayet bildikleri tarzdı, bir khap de· 
8 Nt11n 339 tulhinde, noktal ğlldl, Fakat, eeaılı ve ameli 
nazarlarımı dokuz umde halinde idi. Biz dahi, gayri kahlll tat· 
teıblt ettim. İkinci BtıyQk Mil· bik f lklrlerl, nazari bir takım 
let meclielnln intihabı eıoıeın· teferruatı yıldızlıyarak, bir ki 
da neılr ve tl4n ettiRlm bo tap yazabllirdlk. Ôyle y•pma· 
program, farkımız teşekkOIGne dık. MJlletln, maddi Ye mıne•i 

eıu olmuttor. teceddlld n inkişafı yolundı, 

Bu program, bugfine kadar, ef'al te icraat ile akval ve na· 
icra Te intaç ettiğimiz eush zarf yatı tıkaddGm etmeğl ter· 
bUcGmle husoe.tı lbtln edl · clh ettik. Maamıflh, 0 8Akl· 
yord.o. Mıhaıa, programı ltbıl miyct mtllrtlndlr .. , 0 TGrklye 
edllmemlt, - mOhlm ve eeaeh BtıyOk .Millet Mecllelnln bari· 

· hİıı mes'eleler de vatıla. Mese· .., cinde hiçbir makam, •mokadde· . . 
il, comurlyetln llAm, blllfetln ratı mllllyeye hiklm olımaz . ,, 

llgaıı, eer'lye vekAletlnln 1Ağ9ı, "8llc6mle knanlnln tıozlmlÖ· 
medreseler Ye tekkelerin kıl de, herae•I teşkilAttı, idarenin 
dmlm111, ppka lkıuı gibi.. ılel'omum teferruatında, terbi· 

btldmlyetl milliye eaaeıtı dthl· 
llnde hueket olon•caktır . ., , 
0Salt•oıtın ilgası hakkıodakl 

karar IAyetegayyer dılsturdor.,. 
Gibi hlliomeıl )Azım gelen mll· 

hlm noktalar ve mıhkemelerln 11llb 
olunacağı ve kcılllyatı k.nunl· 
yemlzin ilmi hukukuna tebliğ•· 
tına gôre yeni baetan Hlah ve 
ikmal edileceği, •tar uııulGn\ln 
tebdiline, mllli bankaların tez· 
yldl sermayesine, muhtaç ol· 
doğumuz demlryollırıoın ine•· 
ııına, teYhldl tedrisata derhal 
teeebbfis ve hızmetl llllyel aı· 
kerly" miiddetlolo tenkis edl· 
leceğl, memleketlo imarına 

çılışılıcağı ve •.. llA gibi mOhlm 
ve mfiıtacel lhtlyacat, umde· 
lerden hariç kılmamıetı. Sulh 
hakkındaki noktıl nazarımı· 
zın da: .. Meli, lktıaadt, idari 
htlkllllmld behemehal temin 
etmek eartlle, ıulhun fıdealne 

çalaımık olduğunu,. ıGylemlt· 
tik. Makamı hllAfetln, umum 
lsllmı alt bir makam olabile· 
ccğlol de learet ettik. 

Umdeler, "Balk lırkaaı,. nın 
teeekkülftne ve temini faallye· 
tine k&fl geldi. Fırb; un· 
noına, bllAliue ~Cthnurlyet,, 

kellmeıl de llhe olunarak, 
· malum olduğu nebile · C.G· 
murlyet Balk Farkııı,. teamlye 

olundu."-

...... 
Bugiln_ Cumuriyet Halk Parti• 

sinin dördüncü ·l>üyük. kurultnyıoın 
toplanılığt gündür. Yurdumu.zun her 
tarafında bugün ıenlikler yapıhyor, 

yurdun Kurtarıcısı 1'C devrim Par· 
timizin Büyük Baokaoı Atatürk'e 
eon uz eaygılannı ıunub Ye candan 
bağlılıklaraoı gösteriyor. 

Bundan on yıl önce dört yıl 
ıüreo büyük unetan yeni çık· 

mııtak. Bizim ile el·ele 9ererelt 
düwman ile çarpı~an bağlaoıkları· 

mızın herbirinden ayn ayn anıllaş· 
malarla ellerinden ıHiihJan ahn· 
mıı ve biz de onlarla beraber ıi· 

l6haız kalmııtak. 

Yurdun bertarafında Türlt'e 
düeman olmaılık yabancı ülke kal· 
mamıou. Bin yıl önce ,;elmiı geç·: 
mio ioaanlann mezarları ltaıılayor, 

Türk diyannda Türk'e düşman W• 
kelerin çokluğu gösterilmiyc çalıp·l 
lıyor, ona bu güzel topraklarda ya· 
şamalt hakkı verilmemek iateni· 
liyordu. 

Türk bunun ıonunun neye n· 
racağını anlamıodı. Geyikler gibi 
şahlandı ve cÔlecek iıek bari öl· 
dürerek. ölelim• dedi. 

Yurdda~ yabancı ülkelerin bu· 
lunduğu yerlerde eli eilab tutan 
yiğitler birleeti 9e parti parti vu· 
ruematar, aava§lar ba~ladı. Bu yi· 
ğitlere bir başkan lüıımdı. Tann 
onn da buldu ve günün birinde 
(19 Mayıı 1920) Samaun iııkeleaio

deo anayurdun kucağına gönderdi. 
Kızıl tolgalı kartala benuyen 

bu Baokan Kamil Atatürk idi. O 
5amııun iııkeleıioden karaya ayak 
ba1arkeo büyük ulusun ruhunu 
okuyordu. Ruh, dioç ve kavi idi. 
Yarauldığı gündeoberi gür yaııyan 
Türk bu kez de kölemen olmak 

Yazan: KAzım Dirik ~ 
d• ço 

Denimin, hatan yollarında lerle kartılıetık ki, ora JçteO 
yıkmak, yaratmak, aemık n bı· durmak ve çok dGtClı11Dek cOoO 
ıumak gibi hep hıza, gflvene n · gelen hızı ve onuD gO et" 

gtlreye dayanın akınlar vardır. kırabilirdi. KGylGmftzle, bil· 
Bu akınlar yeni kuramın kaynakları lllle konueurkeD def· 

6• k•ynaklarındın lıekmyor. mem nasıl bir kayalığıP ft 

Bu kaynaktan ıa içmeyen ve rllmeıl için ~Gyle bir e6I 
bonon ôz(lnQ emmenin yoloDo bir terim geçmişti: 

bllmiyenler, yerinde ı•yan 

bahtıızlırdır. 

Blrlnclel yel gibi eser, ııilpd· 

rfir ve ıQmQrQr; lkfnclei ezilir, 
sftprdlQr ve silmrQHlr. Acunun 

bütOn gldltl burada toplanır. 

Yarının bir gOnilnde ııQmilrge 
olur, sflmQrQIOr. GOcQnQ, gG· 
resini, toplıyımıyan, okulaeını, 
Okonomlelnl kuramıyın, yolla. 
rını, demlryollarını açamıyın, 

lşletemlyen herhangi bir göYde 

kof laear Ye gGnftn birinde 
acunun ılllndlrlerl altında ezl · 
Ur, gider. 

TOrk olasa gibi yeni alında 
batı devletlerioln ııraaına gir· 
mek ve oygurluğunu onların 

.kertesine çıkarıp orada durmak 
ve hiçbirini dabı öne geçir· 
memek lıtlyen bir varlığın en 
yak.sek totoıu zor ve çetin 
leleri ıemık ve bıeuıp eonuna 
almakla olur. idarenin ve lda 

-
General KU&ım D~ c' 

" Bu kıyalak deAll, ell ..ılıl reclllğln kitabı yok.tor derler, S kıt'"' 
bu gerçektir. Yasalar, ıalımlır bir çetin ceylz.dlr. 

1 ~,dl' 
çekimler hep bellenmlı itlerin ve kırıbr. " Bo eOı 0 

1,~ıO 
birer yola ve yöntemidir, fakat kolay, o kadar uo• bel 
zoılok n çetinlikler kar,mndı geldi ki timdi her yeıdeı ~O 
yılmadın lrgllmeden kesdlrlm kôyde gnloeme için •'' 1,ıı~ 
almrk ve ıır11otııız baoarmak, gibi tekrarlanıyor. O ~:,çe• 

değil; çetin ceYlsf Ve 1
1 

-"' 
kitabın değil, o lı batında iç· fJ ld o" 

iatemiyordu. 1 k f d d ,. ten bGyledlr. çblo 
1 

rı ff 
Demek, kan, Altay dağlanndan ten ge en Te 1 1 ın °1:ı•n relik koy yollarını dığ 1 .ıı• 

bir l~ln verimidir. İzmlr'ln tle • 
aldığı temiz cevheri ya~abyordu. kayıbklın kendi g0cft f ... 
Bo ulusun dileğini 1erine getirmek birkaç kOyGnde öyle çetin lo· -o ., 

------- teri ve nasırh eli •v-d•do 
için bir program gerekti. Bütün '"program çizdi. Batı ülkeleri çok köyltı&G, bir kayılığa 1 . l" 
acunu ha')'rete düoüren bo program ileri ghmioti. Bu zamanda geri kal· d k ,ka..,.11 I~ 
çizildi. cAnadolu ve Rumeli LMü· mak olamazdı. Gür yaoamak için mı nlteln cD, aydl 1 I ' 
dafaai Hukuk> adı verilen kurum hemen dln•mlt, k•P8°1,'1,.ıı gene aavaı gerekti. Fakat bu enaı 1 ı ~ 
,•ekı'l aldı, iıılere dılzen 9erildi, Par. ül lstlyerek "etin cev ı .-A 
'W w bayındırlık savaeı. k tilr ıavaoı ,, .,,.,,,-
tiler birleotirildi, ıil8hlar yoluna olacaktı . diyor! :sıraaı gelir, k:!: ,ıP 
konuldu. On yılın bayramını geçen yıl lerle kayalık ıökft 1bt11P 

Yurdun baAınnan orduıu mey· kutluladık. Memlekette yapılan bü· metre genltletlllr, otorJJO oo (1 
dana geldi. Ya gür ya~amak veya d d · L köylOO " ~-yük ioler mey an a, gözümfiıün kamyonlu çı .. er, ,,..,rr. 
ölmek. Bunun ortası yoktu. Büyük t d r 1 • ..... ~· önünde duruyor. şte şimen iıer er, ırQcll şahlanın lsteğıı 1r3 ' 
Kurultayın toplaniığı ealonun u-: 1 " ~ 

itte yollar, iote ulusal kurum ar, ulaşır. İtte buna, koCI 
Tanı Tiirk'ün dileği yerine gelin· iote her köıe ve bucaktı okolalar,: lf 
ceye kadar matem ipreti olarak 11Çetln~ceylz11 diyor. 10 

fabrikalar ...... Ve lakat heroeyden • re 
eiyab tnllerle örtüldü ve böylece önce erkinlik •e yurdun eahibi Tım Oçbln kllo111et 1 .,,1f'~ 
candan çalışma haoladı. Yıllar g•çti, olmak. bu köyla gOc(l ile ıçt d,-
zafer bize döndO, dOomao tepelendi, f~te bunlar bugün gözümüzün Bugiln ökonomlk bakırJJIO ~ 
ynrd kurtuldu, l"akııt yangın yerine yol 1 ı 
benziyordu. önünde olmuı şeylerdir. Ve bun· kıç ıaatte gtıolerle g•'' 

Bu kurtulan yıkık ve yanık: lan ba~eran da Büyfik Atatürk 'üo malını l!atmıf, ak~adl ocll t-' 
yurdu ıenlendirmek lAzımdı. Yurdu baıkanı bulunduğu Cumnriyet Halk bıema, Zeyneb'lnln yaoıllo t>61 
htr bakımdan bayındırmak icabe· Partieidir. Ve bu Parti bugün dör· O yoloO 4' 

düncü Büyük kurultayını topla· mıe bnlonoyor. ' 8101 
diyordu. cMüdafaai Bukuk Cemi· lbl kol• A 

mı•tır. Bu toulaoı• yann için çok le yaptığı g 0 1ror•.W . yeli> eavao yükilm4nü bitirdi ve v r "W 1 ,. '.A 
bu kez Cumuriyet Balk Partisi hayırla i~ler doğuracnlr.tır. Varoleun bOylece 1'e bo hız • tolı,r· 
adını aldı. Atatürk ve onun partisi. Kıyılıklarıoı söker, d ,, / 

Atatürk bu kez on yıllık bir M. Toğan Batu 1 - Sona 5 inci 16•,;,,-' 
-·" .... 1 

··c~'ii:·p-;;;·ii;i~i~·A;~~;·s;~-;~--K~~·g·;;si~di~-:-o~· nesli" 
Sıvas Kurultayına Aid1Bir Hatıradır. , ot· 

Ortada Oturan: Büyük ,önder !Kamil Atatnrk' 
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................................................... 11uınn11.::: ....... : .. mn!!!I' 
Cumuriyet Halk Partisinin Yeni Programı. 

Devrim Partimiz; Yeni Yükselme 
Teşkilatı Esasiye ve Seçim 

ve Genişleme -lmkiinları Verecektir. 
Kanunları Değiştirilecektir. 

Yeni V echeler lnrultay'a Sunulacak Projeye Bütün Memleket Dava ve Mes'elesine Fevkalade !\lobim 
Veren Esaslar ~lKonmuştur. Bu Esasları]tAşağıya~Yazıyoruz • 

..!_llll_ Bllytlk Kurultayı bu~o 
ta~· memleketin hayannda 
~ lılr tariJa y~pragı açıbyor 
~.~11 ·ı ÇGnkll Boy«k &.urultay 
~ .._ hlkim olan nizamlar 'a haza denipklikler yapacak· 
'- • deaitikiiJı:, Türk oloeuuun 
~,,. gelecek günlerine aid 

• yeni çalııma , baprma, 
lıL:"' • g.mitJeme, ferahlama 
~.) 

~lk kurullayıu tetkikine 
~program &aılağı ber 
""- bl7Gk bir ehemmi· 
~ı..Jor. Bu program proje· 
.... 'l'tırklye'deki devlet re· 
~ \laullkl tetkllttı eıaelye 
'il •dakı tarif ten daha ge· 
~ lltUa bir ıarelle ıola· 
~ dır. Bu ıebeble tetkl· 
~1e kanununu da pro· 
~I byıdlara g~re de~lt· 
..--. lcab edecektir. Pro 
"1._ 1••1agının baotan-bıo• 
~ olın ynhırlnl glhterl· 
~ l •laıa birkaç ıene 1 çla 
._ ..._ltttkbale de pmU olan 

~Yarların anı hıtlan 
~ topla blr haldedir. 
~ "'8 olan bCU6D bu 

let k.emallam yoludur. 

, 8iria..-i Kııım 
'ı ~lllıa birinci kıımıada· 
'~ "Yatan, millet, deY· 
"-= -.... tefklltb amme hu· 

l'· '9' V •tn: Terk mUletlala 
~"k.ek H tırlhl toprak· 
~ clertalllderiade meYCD· 
1'. ~~lua eden eeerle· 
~ ~ bagtaktl 11nırla· 
~, ~ki katd yarddur. 
~ ~ byat Ye ıart al· 

'~k kabul etme• bir 

' llilleı: Dil, ktllttlr Ye 

" """-~ M~lltlle birbirine 
' te----.ıann letldl etti~ 
l l , ~I bir blUlndlr. 
~ l>ew1ettn eau tetkllttı: 
~ laur llallUyetçl, halkçı, dn· 
~ ... lnkıl&bea bir ca· 
~ • Tlrk milletinin 
~ '• 14tkll nbdetl kaYa $. ~nlddlr. Hakimiyet 
.... , daa• Ye .. rhlı mil· 
~· 8. M. Meclbl millet 

~· 't laakı1111y~t bıkkını kal· 
~ 'ttlı 1altblyed Ye icra 
,.. L 'l'1tklye Bayık Mil· 

~ ~ toplanır. Mecllı, 
~ .... 1•tlnl bluat kal· 

..W..,.etlai keadl 
~ a.,._ ~ Camar nlllle 
~ .., •decegt icra nkll· 
~ baralur. Tırklye· 

llleler ınlltaklldlr, · 
1111....... ~'ktlllerlnln ea ma· 
~. Old111anı parti kı· 

~- \ ~ ..... laakaka: A -
'-~ ferdi -.e içtimai 
~~et• ..... t, muanlyet 
~ haldınnı mahfaı 
~'1'11 ....._!-'!mt.ee ebem· 
~ -.....-----.•r. Ba hık· 
-. .... ...:;•let nrbga, oto· 

~' Ferdin •e hlk· 
'-.,~ faıllyetl amaa1I 

t ..:1kırı olmıyıe1ktır. 
etua gGre yapıla· 

.... _._~~ .... 
kıt küaa, er· 

C - Sayln eec;lm kanunu 
yeallenecektlr, Yurdumuıun 

omam\ prtlarına gGre ntan
daıı, yakından tanıdığı ve em· 
niyet ettiği insanları ikinci 

.. maotehlb olarak ıeçmekte ıer· 

beet buakmağı n meb'oıı ee· 
çimini bu yol ile yapma~ı de· 
mokraılnln hakki lcablarana 
daha uygun buluruz. 
Cftmhuriyet Halk Partisi· 

oio Ana Vasıfları 
Programın lklocl kısmı Cam· 

horlyet Halk Parılelnln aa11 H· 

ııf larmı gö!teriyor. Parti, cOm· 
burlyetçl, mlllly<.tçl, balkçı, dev· 
letçl, JAlk ve lakılibcıdar. Parti, 
eDmhurlyeıln milli hiklmlyet 
mef kdreıinl en iyi n en emin 
ıorette temıil ve tatbik eden: 
de•let tekli oldu~una kanidir. 
Parti, bu ıarsılmH kanaatle 
cClaıburlyeti tehlikeye karoa her 
va8ıta ile mCldıfH eder. irade 
n blklmiy"tln devletin Yatan· 

da11 Yt'I ntandaıın de•lete;kar ( 
şılaldı nalfelerlal hakldle lfuını 
tanalm yolandı kullanılma11E 
partice b6y6k bir euıtır. Kı 
naalar 6n6nde mutlak bir ml
NYlt bbal eder Ye hiçbir ferde, 
hiçbir aileye, hiçbir 11nıfa, biç· 
bir cem11ta imtlyaa ıınımıı. 

Ferdlerl hılktan Ye halkçı ola· 
nk kabul eder. Terkiye Cim: 
burlyetl hılkı ıyrı ayr1 ıınıf· 

ilardan mClrekkeb değil, fakıtl 

ferdi Ye içtimai hıyıt için lı 

b616mtl ltlbırlle muhtelli meeai 
erh•bını ıynlmıı bir e1mlı 

telAkkl etmek e•ı preaılplerl· 

mbdeadlr. 
Çiftçiler, kClçClk •nayl er· 

habt " emAf, amele n llÇI, 
aerbeıt meılek erbebı, 11naylf 
erbabı, tacirler, Tlrk Cimi•· 
1101 teıkU edea baıbea çelıı 

ma slmreleridlr. Bunların her 
blrlnla çalıım111 dlAerlnln n 
umumi camianın hayat Ye il· 

aded için urarldlr. Partimi· 
sin bu prenılple lıtlhdlf ettiği 
gı1e ıınıf mCle1del4!1I yerine 
içtimai lntlum ye teantld le· 
mln etmek Ye birbirini nak· 
setmlyecek ıarette meafeıtlerde 
ahenk tellı eylemektir. Men 
featler kabiliyet Ye çelıımı 

clerecellle mtltenulb olar. 
Baıud meul Ye fıaUyetl 

HU tutmıkla beraber mim· 
k6D oldala kadar u umıa 

içinde mllletl refıha H mem· 
lekeli mamoriyete eriıtlrmek 

için mllletln amaml Ye yClk· 
1ek menfeatlerlaln ie1b ettir· 
dlgt itlerde, bllh1111 lkt&Ndl 
•hada devleti filen altkıdar 

etmek mlhlm eaul11dır. 
lktı1ad tıletlnde dnledn 

altkua filen yıpılacak olduğu 

kadar haıaıl teeebbtlılerl teıvlk 
yapılanlan tamim Te ma11kaba 
da etmektir. DeTletln hangi 
lkb11cll ltlerl filen yapae1ğının 
takdiri mllledn umumi n 
yClkaek menfıatlerluln le1bıaı 

baibdır. Eler dnletia bu 
le1h yolanda filen yapmağa 

karar Yerdlgt lı buıad leteb 
bll elinde balanayor• banan 
abam• her defaanıd• bir 

klDU 7ap..... Mlbcbr. • 

Bay Reeeb Peker 
Ba kınaada huad te19bbtlıtla n bCltln çahımanın ahengine 
bu ybden uğrayıcaga sarara de uygun olıe1ktır. 

dnlet tarafından tasmlnl tekli lı Terenle IKlaln çalııma 
jl6ıterllecektlr. birliğinde de ba ıhenk eHıt&r. 
Jktısadda hareketli it kınonlle ltÇllerla n it Ye· 

sermaye mtlhlmdir renlerln karıılıkh mtlnuebetlerl 
tanalm olaaıcaktır. lı lhtlltf. Projeaia ClçlacCl k11mı lktı1ad 

itlerini g6ıterlyor. lkbHdda lın ualıtma yolile Ye ba mim 
hueketll aermıye mGblmdlr. kCla olmaaa devletin kuracaA• 
Normıl 1ermaJenln yegtne telif Hsıtılarının bıkemllğlle 
membaı mllll .ay Ye tuarruf· hallolunur. 11rk llÇllerlnla 
tar. Kredi mle11e1elerlle lhtl hayat Te altblırı içinde •it· 

yacuı tıleb ettlll ehe1Dmlyetle kalanaras. 
lttlgal olaaıe1ktır. Klçlk çil t· N-.rmal çahtan sermaye 
çllerln mnılmllk kredlılal eahiblerf tqvik ve hi· 
slr81t bedi kooperatlflerlle te• maye olunacak 
mla, çiftlik 11hiblnla yıllık Sanıyl mGıtahılllerlle meli· 
kredi lhtlyıçl.rını ipotek kar· tahılllerlle mtlstehUklerl ara-
tıbğı ile yerine getirmek dot· 11ndı menfe1t çatıımuanı mı· 

radar. hal •ermemek için dnlet flıt 
Yurddııları ev 11hlbl yıp kontroluna tanılm edecektir. 

mağı mtlhlm bir preaelb 11yan Mletehllk hılk aleyhine flat 
Partimi• e1111 nr olın euıllk blrllgt yapiClk trGlt n kar· 
kredi aermayeelnl ırhrmıyı tellere isin yok.tor. Na.1onall· 
rheaamlyet Yermekle beraber ıuyon makNdile yıpalıalar 

tlmdlli~ Emllk bankua Hrma· mClsteenıcbr. Memleketin lnkl· 
yeılnden yeni yıpılıra Yerilen tafındı bCltCln ticaret faaliyet· 
~ımıa yalnıı mesken lapıına lerl mClhlmdlr. Normal ç.bpn 
baanaı lltlum eder. Bu mee- 1ermaye eahiblerl teıTlk n 
kenlerdea · bqka emlak Ye ıbr blmıye olanae1ktır. 

pbl yeni yıpılar için bedi Dıı tle1rel ttanlltlerlatlea 
açama. dnled faydalndıne1k eerbett 

Tefecilikle mtlcadele Parti· mıntaka yapmayı iyi bir lı 
misin prenılplerladendlr. Par· aayarıs. Programdı balıkçıhl•• 

dmls kooperatffçlllli ana pren· ılagerclllğe, konaeneclllğe, la· 
ılblerlnden ıayar. rlıme •erilecek bayık ehem· 

Ziraat bınkın çiftçi Ye k6yll mlyetler de kıydolunmıktadır. 

6konomlılnl dıha slyade Terimli Bandın ıon11 limanlar lnt• 
bir hale getirmek Ye kanan ıtına m6n11lb um1nlarda bat· 
yolanda ml11kıbeılnl temin lımak llıumanon gGı6nClnde 

edici tekilde •hlbleadlrmek tutalıcağı zikredildikten 10n11 
gıyemlıdl~ .. _ . . . . . : . .. . 

0
proF8m t6ylc dnam ediyor: 

Her lktı1adl te19bbCll ama,;İ· · .· TÖpnk' "iôaliiiillerlml.İn mlk'·· 
meafeıte oldap kadar milli tar Ye kı7metl itibarile betta 

gelen buğdayın flatlnl değe · 

rladen •tağı daıarmemek gerek 
7etl1ılılcl, gerek mGıterl aley· 
hine olabilecek detlıtldlklerl 

6alemek için alaaan tedbirleri 
dıha genitletmek ve eeaslaD· 
dırmık gGıGo6ndd tuttuğo..11nz 

menalardan biridir. Bunun 
içla glrltllea ıllo Ye ımbarlar 
yapma itine dnam edece~lı . 

Yurd mOdafHıı ve umulmadık 

kuraklık yardımlwrını buğday 

ıtoku bulundurmak vazifedir. 

Batan Memleketi Kaplıya· 

cak Elektirikletme ..._ 

Teşebbasa 
Toprak ahı eenetlerlmlıl, 

su kunetlerlmlıl ve ormanlı· 
ramııı lıtlımar etmek ve kıy· 

metleadtrmek çahımakhgımııda 
bllhaua yer alacaktır. Btuaa 

~memleketi bphyacak elektidk· 
letme tetebb6ılna Turk Hta 
nının ilerletici mevsularandaa 
eayarıs. 

TGrk çl~clılnl ktfl toprak 
eahlbl etmek ına gayelerden 
biridir. Topnkııs çlftclye top· 
rak da~llmak lçlnJboıuıl lıtlm· 
lak kuanlan çık11mak it· 
ıımdır. 

Yurda masan coArıf 1 yulyetl 
n mllledmlatn medeni Hrlağı 
Ye natf.a yurddqlann tpor, 
aaltlaat. mtWafaa Ye amaml lk· 
tı11d bakımlanndu denl.ctliAe 
ehemmiyet •ermelerini later. 
Parti btlUlll dnlet Ye millet 
iılerlnde banan gWntlade la· 
tulmaaa gereAtae inanır. 

Rıporan d6rdlnctl kıımı ma· 
Hyeye dairdir. 

Tevaztlne mlıtenid 

Btldce Eaebr. 
Banda' denlltyor ki: Parti· 

mlsce dnamb H haklkt ten· 
r.Clne mGıteald bldce fikri ma· 
llyede e1aıtır. Vergi mat11hla· 
nnın mtlmkCln oldoAa kıdır 

•f 1 lrad •e vuıtala e1a1lın 

lcrıl hedef imla olmakla ben· 
ber Y"rgl kıaanl11ımııı ameU 
n tıblt bir ldaa ile Ye mil· 
lelin tediye kabiliyetini btlh· 
dıf eden bir ılhnlyetle le· 
k&mll ettirmek hnıaıaadakl 

meaalye denm olunae1ktır. 

Kıçakçıhkla ll"Hp Tark haal· 
aealaln hakkını Ye kanednl 
koruyu mClhlm bit mnıa 

NyUJ&. 

Rıporan betlncl kıımı mllll 
tıUm Ye terbiye mnıaandu 

mGhlm e1a1lırı lhtl'H ediyor. 
Milli talim Ye terbiyede eeu 

dClltorlarımıa ıanlarchr: 

Maarif ılyuetlmlade temeltıp 
cehlin luleddlr. Mıarlflmlsde 

her r6D nlıbetea dahı çok 
çocuk, Htandıı okatıe1k Ye 
yetltlf.reeek bir prognm taklb 
olunae1ktır. Kanetll, camorl· 
yetçl, mllllyttçl, halkça, dnletçl, 
itik, lnkalabea Htandaı yetlı · 
tlrmek tahsilin her dereceet 
için mecburi lhtlmım n6ktııubr. 

Fik.rt olduAu kadar be· 
dent inkitafa da ehemmi· 

yet verilecek: 
Tlrk mUledne, Tlrklye 

Bıyak Millet Mecllllae " 
TClrkl7e de•letlae lalnlll il• 

mek Ye ettirmek huml bir 
•asile ola11k teltkkl olanar. 
Fikri ılduğa gibi bedeni lnkl· 
pfı da ehemmiyet nrmek Ye 
bllha11a seciyeyi milli tarihi· 
mlzla ilham eniği y6keek de· 
recelert' çık.Irmak bClyClk emel
dir. Terbiye bertClrlCl hurafeden 
•e yıbıncı f lklrlerden uık, 

Clattla, milli •e ntanpener 
olmaladlr. Ber tahıll Ye terbiye 
mQeuese1lnde talebenin teteb· 
baı kabiliyetini kırmımaıı 

tef kat Ye nlvufıte itina el· 
melde beraber onlara hay•lta 
kusurlu olmaktın Tikeye lçla 
ciddi bir lntlsam n lnıibatta 

ve sıhhi ahltk telAkklılae aht· 
tarmak mClhlm olduga kan••· 
tlndeylı .. 

Mektebler hakkındı blfhCI 
f lklrlerlmlz: 

Normal bir tahlil beı yddar. 
Şehirlerde, kGylerde nyı kGylu 
mıntakııında •aslyet Ye lhtlya• 
ca gGre Ukmektebler: de maDta· 
um bir tatbik programı altıada 
utbrılacaktır. Köylerdeki mek· 
teblerde ııbhıı, yı .. yıı n 
mıntakulle mlnuebed olan 
ılnat n 11n'ıt fikirleri •eri· 
lecektlr. 

Koy çocaklanmıaa kı1a ... 
manda amaml hayatı• btedlll 
uruıl bll.glyl -.erebilecek iç 
nya d6rt l&meetrU kGy mek· 
teblerl açılacaklar. Banlann tab· 
ıllln ytlbek derecelerine huır· 
lama mabadını ko•ıbyu ilk 
mekteblerdea ayn tip olarak 
kuralap çoplblmua pllDlaDı· 

cıktır. Ba tip kGy mekteble· 
rlnden tahallla daha olpa 
yııta ba1lam111, piruıa dnım 
eyleme1l •e dnletçe Mkerllk 
borca gibi aakıbkta taklb edil· 
meal gerektir. 

Uaelerlmlal ytlk1ek tahlile 
tam kabiliyette talebe yetlıdre· 
cek ıantte her noktal nuardaa 
tıkTlye •e ikmal edecetls. Oal· 
Yenile Ye ylk1ek mekteblerlmb 
kendllerladen beklenilen netice· 
lerl Yerebilecek mtlkemmellyete 
getirilecektir. 

Gtlzel un'atlara, mnıiklye 

ehemmiyet verilecektir 
'OalHr1ltelerla adedini art• 

hrmak f lkrladeylı. Gbel .... 
atlara bllh... madklye IDb· 
ltbımaaan ytlbek teeellbl ile 
mlteaulb bir amette elaemml· 
yet nreceııa. g,ıtıb, •etrlyat, 
kCltlbhane lılerl parti lçla 
mlhlmdlr. Şehir Ye kGylerde 
ktltlbhaneler kardarmak •e 
arttırmak bterla. Parti bir la· 
kalAb mbed kaneakbr. 

TClrk gençllllnla bata oalan · 
temb bir ahlak, ytlbek Wr 
yard n lnkalab qkı lçlDde 
toplayae1k milli bir lefklltta 
bığlıyıcaktıa. 

Btlttln Tlrk genc;llllne .... 
n ııhhatlerlnln nefalne Ye 
millete ln11nlarını beallyecek 
beden terblyeel Yerilecek •e 
gençlik lnkdtbı H bdkW 
tutlırlle yarda mldafu et• 
meyi ea llltln naife tellkkl 
eden " ba nalfeyl yeme ... 
dnlek ...... her .... 

-Soa•9 .. ,....~ 
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Ktlçtlk 001~ 
ltalya'da Seferberlik Var IDışBakanımızBük c. e. P. Birinci~ 

Karantina Ocağı ~' 

Bazı Esnan Erbabı Askere Alınıyor.reş'e Hareket Etti •• 80%.''0~!.e:~:;j 
•- • -• karaltayıa ıçıbtı '°19 ıt Bu hareket habeşistan'a Karşıdır. Bay Tevfik Roşdo Arss, Bokreş'ten ba8a. pa•t•m•••• bl~ 

sonra Dog--ru Cenevre'ye Gidecektir. rantta• mıhtmade t,- ~ 
yapılacaktır. Ocağa ki J Homı 7 (A.A) - Hangi 

fabrikalar olduğu iyice aolııı · 
lamamıe olan bazı Avropı 

fabri kalarının Adtsababaya çok 
miktarda ıllAh sevklyahoda bu· 
luomaları, Habeo hftkumetlnln 
sef erberllk tedbirleri ittihaz 
etmesi ve Habeş fmparatoronan 
ıon zamanlarda söylemlt olduğa 
ı<>ylev ltalyanıo doğa Afrika· 
dakt mCb lemlekelerlnln emnl· 
yetini dmıo altını ı!mak için 
hıza ihtiyati tedbirler ittihazını 

zarori kılmı şhr. Bu ııebebten 

ötdrCl Daçe, Sabaudia de Cag· 
ilah fırkaelle etyah gömlekllle· 
rln iki fırkasının etferber edil · 
meılni emretmiştir. 

Pılermo, Gaenı, Ravenna ve 
Porll styah gômtekll taborlan 
ıeferber edHmfşdr. Anı vatanın 

diğer cilzfltamlarını da bub 
hallnde bolundormak makaadfle 

Bay Mllleolini İtalyan 

k1roı olddetle korumak lıtedi· 

~ini yazmaktadır. Gasete Del 
Popolo diyor ki: 

Veliabtıle birlikte 

tardıiını •e Somall'de glmr6k 
hududu çfımedlgfnl hatırlat· 

mıttır. Uldn Bıbetlıtaa boa· 

yalnız ıhı ay aıi..erlik yapmıe 

olın 1912 esnao erbabı dı 

ıllAh altına çığmlmışhr. 

Bu tedbir dolıyııile 1913 
eıınıo erbablle 1911 ve 1914 
eının erbabı tamamen ıillh 

ılt1nı ılınmış boloomaktadır. 

Erhrede Ali komleer ikinci 
yeril fırkayı referber etmiştir. 

Ballhazudı iki net Sabıoblı 

lıuılnl ılacak olıo yeni bir 
farkanıo teşktline ve ıiyıb 

gömlekliler taburları vQcuda 
getirflmeıfne tevesafll edilmlotir. 
Bu icraat motlık bir intizam 
ve lttlrat içinde cereyan et · 
mektedlr. 

Romı, S (A. A) - MCletem 
lekeler babolığı milsteoarı 

Letııonı eaylınlar kuroltayındı 
Jrı lya'nın Habeşistan Jle mü· 
nasebetlerl mea'elesl bfreeye 
benzetilmelidir, demiştir. Mflı· 

teşar Rıbeşiatan 'ı ; 

l - 1928 tuibll dostlok 
andfıomHını rlıyet etmemek. 

2 - Topraklarında hilkdm 
ıOren anuşi yilzftnden t omeo 
ları için bir tabllke lt. şkll et 
mekle htlhım etmiştir. 

Bıbeolıtan'dı hılledllmeel 

llzım olıa bir daram •ardır. 

Çnakfl daha f11lt aerbeetllk 
imkAoıııdır. Ba İtalya için bir 
preıUo ve para mee'eledlr. 

B. Leı!oaa İtılyı'nın Aub 
llmınında Bıbeolıtın'a ıerbeıt 

bir mıntıka temin ettiğini Aub 
ile Den i arı11ndı bir yol y•p 

Atatnrk 
••••• 

B. Hitler'i Kutluladı 
Ankara 7 (A.A) - Alman 

ulo11l bayramı m6nuebetlle 
Beblcflmhur A"tıtGrk ile Al· 
mın ıayıo kanalın B. Bitler 
arısında atağıdaki telyuaları 

gönrlerUmlotlr. 
B. Bitler 

Raylı kınalan 

.llerlln 
Alman ulaııl bayramı mCl· 

nısehetHe ekeelıaılırıaısa en , 
lnt tebrlklerlmle beraber ôael 
döoeoclolz Ye uU Alman ala· 
sonun genliği hakkında beı· 

ledlğlm 11mlmt dilekleri ıa· 
narım. 

KamAI AtaUlrk 
KımAI AtaUlrk 

Relılcamhar 

An kırı 
Almın halkının aloul bay· 

ramı mftnaeebetlle göndermlt 
oldoğadoz kalbi tebriklerden 
ôtdrü zatıdevletlerlae umlml 
teoekktlrlerlml ıunarım. 

Adolf Bitler 

Jara aalt mukabele ~tmemltdr. 
Gene m6ıtefl?ID lfıdeılae 

nuarın Bıbetfılıa da ae birlik 
Ye ne de teaaaGd nrdar. Ne· 
cul (0 yıldınberl hGkmCl al· 
tında balandarda~a aeta• ha· 
cıkeıı ilkeleri bırbareaııaa 

lıtlımar etmektedir. 8. Le.oaı 
demlttlr ki: 

Yabancı matbuat Bıbeı mil· 
letlae henlı terkedllmlt olu 
Galla 8İbl yeni mlttemlekelere 
malik olmak haUıaı taaıpb 

tanımamak lhım geleeelhd 
ıoruıtarmıya batlı11111br. 

Çin'e 
Sefir Gön-
deriyoruz. 

Anbn, 8 ( 8 llllllf) - BI· 
klmetlmlıla, Çin'e eeflr g6n· 
dermeıJ takırrlr eylemlfdr. 

Rus 
Artistleri Is· 
tanbul'a Vardılar. 

lataabal, 8 (Bmaıf) - Rm 
artlıtlerl geldiler. İsmlr •e köy· 
)erinde yaptıkları 1eyahıttaa 

memnundurlar. 

Manisa Muallimleri 
Yarın Manlı ı tf'hrinln hl· 

tin 6petmealerl teliklk Ye 

mGphede için Baranı Ziraat 
mektebine gelecek Ye mektebi 

Mll4oo 8 ( A. A ) - Şarki 
Afrlka'yı sevkedllmek Ozere 
yeniden Qç fırkanın ıeferber 

edllmkelnden bahıeden Popolo 
D'ltılfa gazetesi, ltalyanın Ha· 
beelstında A vrnpa medenlyetlnl 
mfldalra etmek ve kendi kolo· 
nllerlnl h,.r hao2t bir taarruza \._ J ~eaeceklerdlr. 

~l<I 

'TE1).RASIWD~ 

l efrika numaram: 44 

olacak.. Ôyltıya, büıOn barb 
1eoeled nde cınımıaı , mahmızı, 

terci lmlzi, servetimizi vererek 
gtrlotlğimlz bir harbin ııona 

bu ma olmıhydı? .. 
Elimize ne geçmişli?. 

Yazblolerce ıakıt, ılll ve 
hutı, yftzblnlerce şehld.. Bu 
kadar ma1raf, dahilde bu kadar 
eefılet ve felAket .. (Buouo Ga· 
ttlae de vatının dGtmın ayı~· 

lan altına cJGımeal.. . 
İlteNI• ki, karımın yanına, 

hıttl ıabt .. yanb, fakat 

..... .,. 
Yuu: Orhan Rahmi Gökçe 

eeref il olarak döneyim: 
- Vuruldum, tlfl kıldım, 

fıkat bık, gıllblı! .. 
Diyeyim.. Ne çare olmadı .. 

• • • 
Üç uat enel bir ııhblye 

neferi geldi: 
- N11ım bey ·dedi· ıertıblb 

bey aatıllllerlnl c;tıganyor .. . 
Anlımıktı gecikmedim: 
- TebdllhHa teskereml Ye· 

reeek .. 
Arkıdatlır hep boa ... kh· 

ıu.. •t.tlua ... deıla bir 

gapta nrdı .. Sanki ba laallertle: 
- Ne bıhtlyanan, memlekcı· 

te d6nlyo11an.. Aaaeae, karına 
b•npcabın!. 

Diyorlardı .. 
Sertablb beyıı ııçb, kırınım 

çehreli, bu boyln bir llker .• 
Bamaaan acuna yerlefdrdlll 
gôslllderlnl dlaelterek ylslme 
bektJ: 

- Nuım S.y o&lam.. İtte 
tebdllhan teskerea .. Artık iyi 
oldun .. Bak ıana da, mUlete 
de aeltmet •e11ln .. 

Birdenbire ıya~ı kılktı, elle· 
rint ırkaıında knoıtardo, pen · 
çereye doğıo gitti.. 

İhtiyar uker, ığhyordu . Ben 
de ıghyordom.. Ellerim, teb· 
dilhna teakerealne blrtGrla 
asaaımıdı. ô1ıe 11nıyordom ki, j 
ba Telibyı almak, beatm için .., ,..,...,kdr, Wr 171War. 

İıtanbal, 8 (Haıaıi) - n., leleri Bıkana Bay Tnf lk RGtdft Ula partili arkı.&ıılır 
Aru, Ankua'daa gelmiş •e Romanya baadırah Dıçyı nparlle ocağı çağınlayorlar. 
Ye Köıteaee yollle Biikreo'e mCltnecclheıı hareket etmlotlr. • • 

Dıo Bakanımız, gazr.tecllere verdl~l beyanattı: Efes'e Yarın Gı ~ 
- Bfllueı konferanıuıdı. gi!ınClo mes'tılelorlol gözden gec;ire· Torlng Ye otomobil -_, 

ceğfı. Demlotlr. İımlr ıubeslnla Efeı'e ~ 
Dıo Bıbnımıılı beraber ôkonomilı: itleri tetkik eyleme'' ettli! eeyıhat yarın JIP' ... ; 

bere Trabıoa uylHı Bıy Hana Saka'dı yalnıı olınk 8Gk· Sabahleyin •ıt 7,SO .,. 
~~~~ ~ 

Bay Tnftk RftıdG Aru, BGkreo'ten eonrı koaıey toplantı · eancak'tın haıaıl tr .... G'. 
ııada bulanmak ilsere dogru Cenene'ye gidecektir. edeceklerdir. llba1 ~ 

Dıohıkıaımısa matbaa& genel dlrelı:törl Bay Vedıd Nedim de K.llım Dlrllı: ubableyl:.;,; 
refakat etmektedir. t• gesgtacllere iltihak 

irtica Hildisesi Mısır'Iı Ba·. ~ 
yanlar. Geçtıfet,, 

MOrlecilerde 12 Risale 32 Mektub Femınıım lı:ongr~•' ~ 
Yakalandı Tarihleri De Yok.. k•dı011A1 namın•, ... ,-_. , 

Moğla (Boıoai) irtica ıoço ile MllAıtı tnldfıt yapıldığı mı · 
ldmdur. Hıncı Halil İbrahim ve yedi arlı:adıoıaıa nlerfnde •e 
hınındald . arıotırmadı 12 rlııle, 82 tanede "arlbılı m~ktah Ye 

Mlltıh ince Mehmed'ta evinde de Sılt Kard!ye yazılın mek· 
tablırın mClı•eddul bolonmottar. Moglı baplıhaaeılnde mıbkdm 
Şef lk bualarıa ıoç orıağıdar n mohabereıl, İıpartı'da balanda· 
~a 11mıolara ılnir. Etebıtıları Said K.Grdf'dlr. Baıı rtule H 

mektobları o y11mıotar. Muhtelif yerlerde tevklfıt yapdmıttar. 
Mektubl1rın eklerlıl tırlhsfıdfr. Rlıalelerde teeetUlr Ye rejim 
aleyhine y11ılar nrmıt. Rleıleler, S.id tarafından İıparta'dı ha· 
aarlınmıı •e beyısa çekflmlıtlr. Bundın ıonra Mlltı'ı gllnde· 
rllmlttlr. Soçlnlır ıapırtı'yı gönderllmlt bulanoyorlır. 

lıtıabal, 8 (Baıaal) - Barea TllAyetlnde yapılın tahkikat 
ıuıtfee1lnde 17 kiti H Yelo•ı'da Şeyhotla bir adında kiti ınklf 
edtlmlılerdlr. Hatan banlarao mabatlara, aralannda tarikat Ayin· 
lerlal ihya etmek fııemelerlodea ibarettir. 

MOrtecllerden blnbe1• matekaldl Ted lk, t.partı'da ıorga eı· 
auında kılb ıek.eslnden lllmGttClr. 

Ankara'da büyük ha
zırlıklar Yapılmıştır .. 

olan Bayın Hlcla ~" 
arkıdıtı Sesa Nenabl 1 
nlıyollın ltletme lclareı:; 1 
kara npurtle lıuabal'_,-' 
rlmbe gelmlt Ye ayol f 
Pire yollle lakeaddrlf'~ 
mitlerdir. Marıbb...., 
llmıaımııdı lı:ıldal• 11rıl' 
çıkınlı: gesmlılerdfr. 

Polis DivaOI ~ 
Pollı dlHnı dOll ~f 

rtad komleerl Baf 
betkınhgıada ıopl ....... 
pollılerln nıifeye .ti 
mlnıeehetlle doey...,.
etmlttlr. 

Ankara, 8 (Baıaıl) 
huarlıklar 71pılmıtbr. 

Yunanistan'a Jb ı 
Din dealsyollar• lfl.-'~ 

realala Ankara npaıl,, 
nlataa'ı ehemmiyetli ~ 

- C. 8. Pırtlal kanaltayı için blylk koyan Ye kaıa lbr•O 
Partiyi tem1U için tançtıa bir gencin 

heykeli dikildi. 

Temyiz Mahkemesi Naklolunuyor 
Ankara 8 (Raıaıl) - Temyls mahkemeelnln, temmaa ıyı 

sarfında Ankanyı nakit tıkarrOr etll. 

Flanden 
buhran Geçiriyor 

leranbal, 8 (Baıaıl) - Oto· 
mobil ka111ı aetlcetlade eli 
kınlan Fraa11• baobakaaı Bey 
Flaaden'ln 11hhl darama Dl· 

alktlr. doktorlar, alyareıçl kı· 
bol etmemeılnl H ukln ol· 
maııaı ta•ılye ettiler. 

ne diyeyim, bir korkakbk, bir 
kaçakhktır. 

Blnrabk eertablb bıt1n• çe· 
•lrdl, g~lerlnl ılldl: 

- Ne darayor1an nltd 
·dedi. .ı.a a... Al, al, artık 

dltbtllecek, tereddld edeeek 
••aa Ye eebeb kalmadı .. Biat 
hlc bir mucize lkartarımu. .. 

Sertablb blnı dlflalr gibi 
olda. DehfetU bir mtk:adele 
geçlrdlgf belliydi. Elini omaı· 

lırındakl ıpoletlere g6t6rdl .. 
Sert bir harekede onlan ko· 
pardı. Sonra eendeledl, dl•lerl 
bOktUdCl .. Setlmla çıkııgı kadar 
batardım: 

- YetJıln, eertablb blrteyler 
oluyor .. 

Dlter odadaki hekimler, ko· 
rldordakl neferler, hemtlrelar 
kOfQftalar .. Sertablb kollanmıa ................ 

Etnoğrafya Mflzeleri 
Bergama, Kapdaıı •e Ôdemlı 

kualanada birer EtnoAralya 
mtlzeli ıçalacatıaı yumıetJk. 

Kupduı'nda Selçuk'~ 1.bey 
eamH yınıadakl meecldde ıçal· 

muı maHfık ~6rGlea mClsenla 
fazla mıınf la olacalı aal11ılmıı 

n bıtk• bir binada katalmaıı 
kararlıetmlmıetar. 

Ona bir karyolayı yıtırdalır. 
Doktor Raif Bey bana yaklattı: 

- Ne oldu N11ım Bey! .. 
Çenem gene kllltleamlttl. 

Ghlerlm bıdekuıadaa fırla· 
mıılar gibiydi. Parmağımla 
yerdeki apoletleri g&ıterdlm· 

Hiçbir kl1111e o clülkıya bdar 
banan farkını nnmmııh. Rılf 
Bey upearı keılldl. Karyola· 
lardaa blrlala lttbe otarda. 
Ben de htdlaeyl· anlattJm .. 

Yerime dllndGAOm 1aman 
ırkadatlar bana torayorlardı: 

- Kıç aylık imle, kaQ 
aylık? .. 

Şatkın oatkın onlara bakı . 
yorum: 

- Kaç aylak mı?. Ne de· 
mek kaç aylık?. 

- Ne demek olacak, 
dllhnı yaba! .. 

- Bilmem ... 

teb· 

M AY 1 
1935 

Arabi 1854 
4 S.f er 

E•bt 
Gtlneı 

Otıe 
İkfndt 
Ak .. m 
y..., 
lm.u 

9 

EuDl 
9,44 
S,01 
8,54 

12, 
ı,sı 

7,46 
~ 

Blıblrlne blıkblale : / 
"'•karmıdılar.. Soafl 
Y" tp• 
geldi, teıkereQll o-:,,ir ~ 

- Raif Bey ,~.. ,.. 

Dedt. Artıc1atlır ,; ,1 
lanm kaldırdılar: ,,.-

- &aç ay1ık••• 1' I 
L ... 

Teskereye H•" ;,.:- · 
- Altı ayhk .d .~ 

ıybk.. ~,J 
Yuı• .. ı e•'el 1' 

Bati Beyle brt1111'1111' 
tokaldam: .J 

- Sertablb BeJ··· .~ ,. 
Dedim, fakat ~ 

remedlm •. Raif Be1 ~ 
- AAır lallta!. ,il' ,, J 
Dedt. Ben de d •ı ~ 

eormadım •. Yarı• ~ _A 
yorum Ye def ted ~ 
tamın ea dibine yer,,.- ~ 
Bakalım utak 

- SOi" 
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h. ( G ü ~-n ü n ~ a ır car} t:ı(~y~lbD _k o a ır o 
ısar Gençliği... ~ ~·~_, 

Bir Ziya~::Yeni Bay Receh Peker'in Dün Ak- Kük. ört 
Bir Kaynaşma Yarattı. 

~'::~.~rf~~:~!.;g~!;:~ şanı Radyo ile v erdig'" . Söylev Cumarle~iye 200 
1
' kobaer nrmı,1er ve halk Ton Gelıyor .. 

tırıfındao takdirlerle karıılan· p • K ı d Al k K ı Sümerbank tarafından İtal · 
~ıolırdır. Seferlhlsar'lı gençler; 3 rtJ U ·ru . tayı ll a } ll a C8 -r 3 r 3 r . 8 r ya'ya sipariş edilmiş olan kü 
~ eşıne gençleri ta.rafından Uzun. kürtlerden 200 tona bir va· 

. ~.:~:.~:~~~;.:nt::~:;:::· Memleket ve Ulus için Fa~dalı Olacak. 
'•fırıdan ıeref lerlne bir ziyafet J 

parla İstanbul9a gf"lmlşttr. Kü 

kftrtler Konya vapuruna aktar· 

;etlhnlştlr. Çeşme gençleri; Se· 
erlhlsar"blar şeref ine ı Gömdü· 

ğlltn o clbın ) ptyeslnt temsil 
etını,ı 
S er ve alkıelaomıı,ılardır. 

ô eferthtııar'ı.tar; parkta ve birlik 

1 
lltlnde bando ile ~Qzt:l parça· 
•t Çalarak Çeıme'lilere unu. 
toıttı . 
" az saatler yaşatmış1ard1r. 
qteel a k k d gun; ayı lara binilmiş, 

ltlelnlıde gezlnıller tertib edil· 

~l ttlr. Döoftı,ıde Uznnkuyu ve 

tlh•ı;atı birlikleri üyeleri; Sefe. 

1 
18•t'hlara çay ikram etmlı,ı 

trdır ç 
tı • eşme gençleri; kamyo· 
tt'tlerte Seferlhlııar'h kardeşle· 
l bl urı. iskelesine kadar oğor· 

•t:ltı•olardır. İki kasaba gençliği 
.ı 8111

d•kl sevgi; h erkesin takdl· 
•ltıf k 
bıı •zıomıştır. Çeı,ıme'Uler; 

tlıe tnı:ıva{ fakı yeti görQnce Çeı,ı 
b gençlerinin de böyle bir 

tı~do edinmelerini kararlaı,ı 
l~dlbıelar ve yflz Ura kadar para 

bi, •~lk etmlı,ılerdlr. Bogftnlerde 
b •ndo takımı alınacaktır. 
~let 

geıo. 2•mao ve her teşebbüste 
04ı;lt~ı d lll,k n öntın e bulunan kay· 

beı •1rı Bey &1. Ganşır ile 
b, .. e<fly" başkanı bay M. Ba.r· 

«ııı' 
O.. il ve MalmOdfirQ bay T ... ~, 
~ll 1

• Ulrcardtın bay R ertk 
Çe' l 

leı-t Y bu işe karşı gösterdik· 

~_!:!dfr ederiz. 

Q ôtıdııncfl 

1 
t\yak Kurul. 

ay Açılırken .. 
-----· .. ·-·---

'"; 811,11 1 inci yOzde 
t,~ 11 kalkmaeı kôyltııye top· 
l'Qı, •erflrneal, ~loaun ve yav· 
ll l'ıtn 
''-, •zın ok.utnlmaeı, şapka. 

getı;ek_"!ebt harflerin kabulü, 
b111

1 
tarihimizin bulunması, 

ııı~9,1 deoııryolları yapılması, 
Lit d korunmamızın dayanıkla 
't~tt '1tt1nıa getlrllmeel, denizde 
b.••ı. geoıilerlnJn çalışması, 
~~tıı,,:da ÇeUk kartallarımızın 
lel'e ' 1•~hk balumından köy· 

·~~ltle~•dar uzahlmaeı, yeni 
'te " kı:ırulmuı, başlı brşına 
" 'etli ıl)ı~ •rılamda bir ökonoml 
''~da tutuloıaın, oloa ata· 
' ~-ı~ .... ( Sıınf ve imtiyaz ) ın 

) '<ll&J L 
'tltıı • 11.öylftye ve halka 

fttıı;ıı:; hakkının verilmesi, 
~tile 

0
: "!ftktıeltilmesl, on bin· 

ı dtııtnı . tlla çatısı kurulması, 
1 tıll 
~tllllleaı •rıştınlmasl ve temiz· 
~tlttı19; tbalt işlerimizin yoluna 

'ı ttıl ~ 1 borçlarızın ödenmesi, 
'l'l •lltı ttı,111 °tr:ıa phtnları hazır· 
~'"•o 1 1

•thndakl geriliğimizin 
ı, )'&lt L · - -·
I tıtı 1 11.aldınlması, çay· 
tltlı' tıehırt in 
eı tletu er ' bataklıkların: 
ll'l G t,y O.esi toprak altıDdald 

11•1 •e baldırın ydze çıkarıl . 
o 1. llb ... 

)'t ııı:adır 
gıL tt 81 hışa.rılmıo işler 
L;' topı Yıla1111yor... Parti, bu· 

f 111~1 d~n~ kurultayla. daha 

•

11
bl 1111 .. ~hqka yönlerden 

Ilı.. "vte - - - - -~ "{ııttın •yrılmıkıadır. Uln· 
~ )e._1 P•rtl etrfındakl birliği, 
tete~ı 01

11
'•011:. da en gtıçld 

V,, •caktır. 
\r alıoll nlusomoz 
•t oı ' 

V,t 1 •ı:ın Atatfirk 
o •nn , 

Ptrtlmlz!. 

C. H. P. genel kurultayı 

mftnaeebetlle yapılması düşü· 

06.len işler ve kongrenin ala· 
cağt yeni kararlar hakkında 

parti genel kıitibi Kütahya 

saylnı bay Receb Peker dün 

akşam radyoda bir söylev ver
miştir. Radyoda dinlediğimiz 

fakat aynen not etm ~ ğe mu · 
vıf fak olamadığımız bu söyle 

vlnde, bay Receb Peker, parlt 

kurolrayında ahoacek kurar· 

ların memleket ve ulus tçlo 

çok iyi verimler temin edece· 
ğiol, parti programının daha 

iyi bir şekle kooulacağır:ıı, bil . 

hassa müetalısllfn, köylünün 
korunması, bilf m çalışmak 

suret ile memlekete hf zmet eden 

kôylümOziln ve çiftçilerin top· 

rak sahibi edUmesi tedbfrlerf. 

nlo ahnacağını, kabul edllecek 

yeni yesaların bunları temin 

edeceğini ve ho yasalarla Tftrk 

olusunun eaadete ulaştmleca 

ğını eöylemiı,ıtfr. 

Bay Receb Peker; söylevinde 

yeni Parti programının ,neşre 

dlleceğiol, anlatt1kluımn hepsi, 

bo programın hoJasası oldu· 
ğunu söyllyerek demiştir ki: 

- Memleket ve uloa için 

derln duşöncelerimlı vardır. 

Bay Receb Peker; kôylft ve 

çiltclmlzf n refah ve eaadete 

ulaşma8lnda birinci Amil o1arak 

kooperatif lf'şmelerlnfu kabul 

edilmekte olduğunu, bt\Uin me 

deniyet Aleminde tatbik edtlen 

bu sistemin aeri ve fenni bir 

şekilde Türkiye'de de tatbik 

olonacağmı ve muntazam koo · 

peratif teokilatı vücuda getlrl

leceğlol anlatmış ve programın 
sanayi kısmından bahsederken 

de eanaylde ve diğer meslek· 

lerde yetişen gençlerimize, mek· 

tehlerden çıkan gençlerimize 

le bolmağa ve onları memle 

kete nAfi bir tekilde yetiştir · 

meğe yarıyan tedbirler alını · 

cağını eöylemlştlr. 

Bay Receb Peker kültür iş · 

lerlnden bahsederken llkmek· 

teblerden dni vtırsltelerl mlze ka . 

dar kültür)eı,ıkiJAtımızı modern 
bir ıekle sokmağa ve çocukla . 
r1mız1n gertık okuma, gerek 

sıhhatleri, gerekee rejimin ter· 

biyesi bakımından bilglH, var· 

hklt kuvvetli ve eağlam vOcoJ · 

lu, doğru ve rejime göre dü. 

şüncell, asri ve fenni mahl . . 

matla mücehhez olarak yetiş 

tirmeğe çalışacağımızı bildir· 
mfı,ıtlr. 

Bay Receb Peker, söylevinde 

hırlci slyaeetten bahsederken 

hftkumetln teklb ettiği sulh ve 

meealemet slyaeetlnJn totblkln· 

de devam edileceğini, ökono· 

mlk lşlerlmlzl ve fabrJkaları · 

mızı, memleketin ve ulusun 

ihtiyacı nlsbettnde gentşletece· 

ğlmlzl ve kendi ihtiyacımızı 

kendi vasıtalarımızla temin 

. edeceğlmfz_I de s~ylemiştlr. 

Acundaki parti kongreleri 

kararlarmdan bahsederken yüz· 

• ma edilmektedir. Vapur cumar· 
lerce kongr eler toplanmakta terbiyesinin muvafık görüldü· ttsl gılnü limanımıza gelecek 

oldoğıınu, bu kongrelerde ko· ğünü, devamlı ve ileri bir halk ve kükürtlerl getirecektir. 
nuşulduğunu, kararlar ahndı · t erbiyesi verilmek için Halkev· • 

ğım, bu konuşma ve kararların leri, halk kürafilerl ve halk VIJiyet lbtİk~r tetkik ko 

hükumetlerin icraatında mÜf'8 hatipleri teşkllahnın ku vvetlen· misyonu dün toplanmış, kükürt 

slr olduğunu, parti genel ku· dlrileceğlot, bunun için cie. ted· ve göztaeı satışında ihtikar 

rultaylnda konuııulan, gör·"tııu" . birler ahnacağını, yeni programın b l d 
v u,. olu o ma ığınJ ara~tırmıı,ıtır. 

len ve kararlaştırılan mes'el~· bu anlamı için de çahşılacağıoı, * 
lerln hükumetin yeni icraatım iukılı'lbı korumak için gençliğin, Karaburun ka:aeında kükürt 

tf' ıı kU edeceğini, onun için Ba· y~nl neslin yükaek duygularla b l d ğ "'in bağcıların 
" y etiştirileceğini, bununla bera· u onma ı ı •v 

kanların da bulunarak görüş· her bedeni terbiyesi işlerinin müşkül vazlyeuo kaldıkları 
rnelel'f lakfb edeceklerini, mern- de ehemmiyetle karşılanacağım t elgraf la vUayete . bildirilmiştir. 
leket ve ulus için yenl is yeni programın; Kurultay üye· Geçen y,ldan ellerinde btraz 
teklerin karara bağlanacağım, leTJnin duygulu kararJerfle ko · kükürdü olanlar kouıeularına 

kurultay kerarlarımn tatbik ala· rulacağını, uluaon gidişinde sa- vererek vaziyeti idare ediyorlar. 
nma girmesi için on,a göre ted· ğa, sola sallanmadan, dehe güçlü llhsyhk; Karaboron'a "ikükürt 

birler alınacağım, nlosun ller· ve deha iyl durması ve yfirO· ~öoderllmeet içlo t edbir alınışt.r 

ıemesı, teıemesı. ıokişatı dnşn. meaı temın ednecegtnı söyle · Bugün lzmi r' de 
nüldüğünO, müşterek bir halk mlştlr. 

Af Tf ı . l 'ltıJ D Şenlik Var .. yon ı~açaıi.Cl ıgı ava- - Ba~· 1 inci eablfede-

B ıd 
ve Devlet demlryollan müfettişi 

sına Dün De akı ı.. Bay Yakub taraflarındııo birer 
söylev yspılacakı1r. 

Dun Müclafaa Şabidleri Dinle~di
ler, B. Osman Lehinde_ Söylediler .. 

Parti nahiye merkezlt>rfnde 
ve ocaklarında öğle vaktt top 

laot>lar yapılnra k Pe m ümuılp 

mahallerde söyl,. vler verilı>rek 

ve radyolarla nutuklar dlnl~t · 

drllecektir. G~ce <le h r.r yer Gerince vepurlle badem san

dıkları içinde Havana'ya afyon 
kaçırırken tutulan Jozef Bardo 

Ue altı suç arkadaşının duruş · 

malarına dün ihtisas mahke 

meslnde devam edilmiştir. Şlm 

dfye kadar geçen duruşma ceJ· 
selednde suçlulardan jozef 

Bardo, bütün suçları kendi 

t1~erf ne almaktadır. Dünkü 

duruşmada suçlulardan 8. Oa· 

man Nuri'nln göstermiş olduğu 

müdafaa ı,ıabtdlerl dinlenmiştir. 

Şahidler, B. Osman .Nori'yl 

tanıdıklarını ve kaçakçılık eu· 
çile alıikadar ol11cağmı zannel · 

mediklerinf aöylemJşlerdir. 

İhtisas mahkemesi başkanı, 
gümrük kumueyoncnları karar· 

namesi mucibince kumusyon· 

colarm müeseeae veya tüccar 

namına beyanname imza t:ıde · 

ceklerlnl ve muamelelerini 

muntazam bf r deftere kaydet· 

mek mecboriyetlnde oldukları· 

nı söylemiştir. Bıy Osman 

Nuri; itbalılt işleri için yalnız 

Otobüslerden 
Şikayet Var .. 

Dftn Akseki Bankası müdürü 

Bay Basan telefonla Kordon 
otohüale'rlndeo şikayet etmiştir. 

Bay Hasan'ın söylediğine göre 
eab1. hleylo Alsancak'tan Konağa 

doğru hareket eden otobasler 

müşteri ile dolu olarak ka1.ktJğt 

için yollarda bekllyenlerl alamı· 

yorlar ve bu yüzden evleri GO· 

zelyer ve civarında bulunanlar 

işleri başma yaya gelmek mec· 

buriyetlnde kaluak işlerinden 

de geri kalmış oluyorlar. Bay 

Hasan bu yiizden yarım saat 

otobtie beklemeğe mecbur kal· 

dığım ve ondan eonra: bir oto· 

hile~: binebildiğini sôylemek· 
ıedl.r, 

lbrac edileu malın ağırh~mı 

ve beyanname oumaraeım kay· 
deıtlğloi anlatmış ve bonon 

için kanuni bir mecburiyet 
olmadığı cevabında bolun · 

muştur. 

İddia makamını işgal eden 
müddeiumumi; eahldlerden fıay 

Mehmedin, Şalom blradeler 
müestıeaesf müdürü hay R egü· 

zenin satın alınan malın pata· 
ıunı Jozef Bardoya verdiğini 

görüb göremiyeceğl teshil edil · 
mek Ozere alakadar yerde keşif 
yapılmasmı istemiştir. 

Mahkemece keşU için ldati 

kısım başkanı bay Yeşer ehli 

vukuf oJarak tayin edllmi11tlr. 

Salı günü saat ooda daru~maya 

devam olunacaktır. 

ışıklandırılacak, davul, zurna 

ve saz çııldmlacaktır. 

Buca ocağı saat 16 da bir 

otobüse bindireceği bayan ve 

baylarla lzmlt'e gelip bütün 

bütün parti merkezlf!rlne ve 

halkevlıırine Buca çfçeklerlndeo 
yapılmış birer kotlama buketi 

bırakacak, ğeçtlğl sokaklarda 

tezahürat yapacak ve yollara 
gül, Jale, papatya ııerpecektir. 

Eşrefpaşa ve Comavaaı gece 

fener alayluı tertip edecektir. 

Tilkilik nahiyesi Tilkilik 

meydanında ve mmıallataş1 mev· 

kHnde tak kuracaktır. 

Bnroava nanlyeai Bomava 
merkezinde bir balo verecektir. 

' 

Bugün 
•Yurdda 
Şenlikler .. 

••••• 
R~lkevinde 

Şenlik Yapılacak 
-------

İzmir Halkevlnden: 

Cumuriyet Halk Partisinin 

dördüncü büyük K urultayın10 
toplanması şerefine holkevtmi · 

zln bahçulode saat 14·16 ya 
kadar 11ekeri bandoao ı;ala · 

cakhr. Bu gece bahçemizde 

iyi bir orkestra bulonacaktn. 
Halkımız1n eğlenmesi ve bu 

değerli günü kotlulaması için 

bahçemiz herkese açıktır. 
• • • 

Cumoriyet Halk Partisinin 

dördilncft büyük kurultayımn 

açıhşrnda Büyük Önder Ata· 

türk'do büyük söylevi için 

balkevlmlzfn radyoso hazır · 

lanmıştır. Dlnleylcller halke · 

vimtzln bahçesinde BOyük 

Önderin söylevini dlnllyebl · 

lirler. 

Aydın'da: . 

Aydın. (Hoeuei) - Aydın n 

mülhakatında 9 Mayi8 için çok 

büyük hazırlıklar yapılmıştır. 

O gün köy ocaklarından ltiba· 
ren beryerde toplıtntıJar yapı · 

)ocak ge~e t ezahürat ve eğlen· 

celer tertip olunacaktır. 

Kurultaya vilayetimiz namına 
mümessil olarak iştirak edecek 

başkan Etem Kadri, Aydın Halk 
evi başkooı avukat Neş'et, Na· 

ztlU halkevi ba,kınt avukat 
Sami ve Bozdoğan parti baş · 

kanı l emall Torhan diiu Anka· 

ra'ya yollanmışlardır. 

Evvelki akşam Aydın ilk 

okutanları parti salonunda top· 
}anarak dlleklerlni tesblt etmlt· 

ler başkan Etem Kadri'ye ver· 

mfşlerdlr. 

Turgutluda 
Torgutlo (Husuei) - 9 ma· 

yıs 9 35 Parti kongresi gOnftntl 
kazamızda candan kotlulamak 

için partimizce zengin bir prog· 

..,----------~Sf"""' ram hazırlanmıştır. Partice 

lzmir'Jilerin 
~isaf irperverliğine 

Teşekkiir Ediyorlar .. 
Şehrimizden İstaobula giden 

Sovyet Rusya'nın değerli san'at· 

kôrları, vapurun Çanakkıaleye 

uğradığı anada inerek Trova 
harabelerini gezmişlerdir . 

San 'atkıirlar; lzmlrdeo ayra· 
lışları sebeblle vapurdan tik 

indikleri yerden İlbay ~eneral 

Kazım Dirlk'e bir telgraf çek· 
mlelerdlr. Bunda, kendllerloe 

l zmirde gösterilen mlsaf lrper· 

verlikten fevkalade minnettar 

ve müteşekkir kaldıkları bll· 

dirilmektedir. 

Cankaya ve 
Çetin Ceviz. 

- Baştarafı 2 inci yüzde -

keser, kir1 ç kayasonu açar, 

kerHteaiot hl çer, elemeğl için 
küçllk bir yardım görünce 

hemencecik ftç beş ay veya bir 

yıl içinde koca bir okulayı 

kurat. DJ.ocilerln cehennem 
dediği ezgi ve karanlıktan gene 

dfncllerlo cennet dedfğf ışıtlart, 

bayındırhklara ve gönenç veren 

ğöniil refahlıkJerınıı kavueuyor. 

GörüHiyor ki burada da bir 
yerden blrtek yardım görmüyor .. 

Hereey yapılıyor, k~ruluyor. 

Balka halka duman savuran 

cıgara~ıoı çekerken, kulpsoa 

höyük f lncanından ço1. ııev ı!i~i 

kahvesini şapırıadara k iı;erkell' 

gene okuma odasrnda ve top · 
lanlı yi•rl t>rlnde konuşurken 

gene çetin cevizden bahseder. 
Kocı köylfi ~e çet in ceviz! 

Bunları konu~uı kon 9 mayıe 

kuruhaymıi! Balk P•rtMnlD 

karşısında ldmbHlr ne ı dat 
çetfo ce \İZ çıkat::ak ve khnbtllr 

ne kad. r çetio cevizi kolayJıkle 
ÇRllr çatar kıracak ve klruhilır 

hangi ufuklırdı, hangi alırn · 
larda yeniJlkler yaratılacaktı r. 

İşte hıitün bunları, halkımız, 
can ı ayoakluı olan köylümüz 

eoeamış htr istekle gözelmekte 
ve bunlara kulak kabartmak· 
tadır. 

Halkımız ve cıın kaynakları 
köylümüz bftyük Parılnln ku · 
ruhayandan ve Çankaya güne· 
,ınden neler bekler ve neler .. 

K. Dirik 

Dıvar Y ıkıhyor 
Memdobiye mahallesinde 

Bardakçı sokağında vaktlle be-

lediyenin f nşa ettlrmf v olduğu 
yan kork.oluk dıvarı birçok 
yerlerinden yıkılmıştır. Dab.a 
fazla yıkılması beklenmeden 
az bir masraf la derhal tamiri 

mOmküo olacakhr. İleride ta · 
miri bel~diyeye fazlaya mal 

olabilir. Belediyenin dikkat 
nazarını celbederlz. 

Hırsız Ya kalandı 
Ödemlş'lt? Tılrkmen mıballo· 

elode Mehmed oğln Mustafa· 

nm gelinine aid yarımşar altm 

Uralık altın küpelerini çalan 

ve kaçan Mehmed oğla Şdkrfl 

ile arkadaşı Ahmed Nuri şeb· 

rlmlzde taharri memurları tara· 

fından yakalanmıılardır. 
~~~-~---~~~~~-

kurulacak radyolarla parti ku· 

rultayının söylevleri bütiln hal· 
kımız11 dlnlettlrtleeektir. İki 
gece devam eylemek ü.zere 

gençUk yurdumuz tarafından 

halka beden müsamere verile· 

cektlr. Bfi.tQn köy ıOılenerek 

aı,ııklandır1lmıktadar . 
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• 
MiLLET PAZARI 

Yerli Mallar Türli Limitet Sirlieti 
' 

FöatOeırDnde mülhom tenznoat yapmoştora 

Adres: Peştemalcılar Mimar. Kemaleddin caddesi Akseki Bankasına bitişik. 

TELEFON 3707 

. ~ 

lzmir'in en çok tanınmış ve en · fazla iş yapan (Millet Pazarı) mevsimin en zarif çeşitleriJJ• ~ ~ 
getirmek Qzere mOdOrQ Bay Hasan Fehmi'yi lstanhul ve Bursa'ya ğöndermiştir . 

.. . . 

Bu hafta içinde (Millet Pazarı) gayet zengin çeşitlerle ve bütün 
mevsimlik ihtiyaçlarını tedarik için sayın müşterilerine 

Arzedecektir. 

(\Jilet Pazarı) Her çeşit ipekli, yünlü, mantoluk~ eldiven, çanta ve bilumum yerli fahrika~arın
dan çıkan tuhafiye vesair mallar teşhir eden, devlet memurları resmi ve hususi müessesata en 
iyi şartla kredi yapan bir müessesedir. (Millet Pazarı) yerli malından başka bir mal satmıyan 
bir müessesedir. 

• 
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Bir Mısır Paşasının Karısı Mari Bel 
ve Onun En Büyük Oyunu 

Hayat Bizimdir. 
~~~~~~~---

8 ü y ü l{ Oyun 
i'ransız'Jarın iftihar Ettikleri Bu Büyük San'atk8r 
"Btıynk Oyun,, ile Vatandaşlarının Ynznnn Aketti .. 

"Bizden Sonra Tufan,, lscoi IJe Pi· 
yasaya Çıkan Bu Filim Senenin 

En Yüksek Bir Eseridir. 
Genç bir 

lngiliz asıl· 
zade si, 
genç bir 
kız tasav· ı 

vur edi
niz. Büyük 
harp es
na sın da 
babası cep 
hede çar
pışırken 
bu kızca· 
ğız da evin 
de kendi 
hisse sine 

~~ Türkiyede değil, 
'i r de de "Mari Bel" ismi· 
~ ta.ımıyan yok gibidir. 
~ I ç ıene 'evci lzmir'e ge· 
~llbir halkından çılgınca 
,, toplayan bu güzel 
' bugün beynelmilel si· 
~ ~ en yüksek bir mev-1 
llt Dan müstesna Fran· 
' .. Q'atkirlara arasındal 

t 1&ı etmiştir. 
~ "••ı'nın Gaskonya kör
p~lıilinde doğan, annesi 
' ı, . babası lrlanda'Jı 
\ ~rı Bel; küçük yaşın· 
~ llılüğe heves etmiş, 
S londra'ya gitmiş am· 
"t. deliletile bir tiyat
~ d.llılz olarak girmiş, 
~ Jlkaelmif, Londra' da 
~ giren bir Fransız 
~~ m&dllrllnün tavıi-
'-- ~ Pariı konservatuva
~ lllıl etmiı ve Ko-
~&aıezefintiıap etmiş, 
\ ....__ f, !Komedi jlF ranse·l 

-~~ları arasına karıı· 
~D en yllksek biı-

lair ıraıına girmiı mllı· 
~ ıeklya malik, bu

lbir ~san'atkirdır. oı 

s ~ 
~' :. •e~ahatından dönü· 
~ p llır • da uğramıı ve 
tı Ilı 1'~m Paıa isminde 
~ 11' lı ile evlenmiıtir. .. ' ~· ~- •tının itıkı olan 

~"'-lr)c b11 Mısır paıaıile 
· Sııa:" ~ir ıart koımuı· 

~~~& e11 terketmiyecek. 
1ıa...."""'11a Mari Bel, vatan
~lıi J~·ı b&!lln Fransa'nın 
~ lalr le e ıftibar ettiğini 
bı~tı •dındar. Paıa bu-
"rı lcolduktan sonra ni· 
~~ .. ,!Yılmıı ve o, eskisi 
~~r ~ hayatını bırak
~ le~ ·~ Bel, ıimdiye 
~~~eda artiıti olarak 
-.ı_ 'clo,, · O ilk faciasını S ~, "1" filminde göster· 
~,_)a ':.~ffakıyetini bütün 
~el 1tlatmııtır. Onun '" . lcı ~·~•de faciada 
;.tı... '-ii·• 1•tıaı geben ıine· 
. iı. .._ "'Vtlert • 
'-İ ),.._ llDema senar-
' ltiaa .. lll11barrirler, Mari 
,., ~••ryolar hazırla· 

ti "1 111•ılardar. Fakat 
"-lana heme• 

hepsini refüze etmiıtir. Yal· 
nız şöhreti dünyayı tutan 
Jacpueı F eyder'in idaresi 
altında "Moıkova geceleri" 
filminin en muvaffak san· 
atkarlara Pirre Richard Villin 
ile birlikte oynaması teklif 
edilen "Bliyllk Oyunu,, red 
etmek kudretini kendiıinde 
bulamamııtır. Bu filimde 
Mari Bel iki ayn tipte ka
dını yaıatmıf ve büylik bir 

aık: macerasını canlandır
mııtır. 

Dllnden itibaren Tayyare 
sinemasında gösterilmeğe 
baılanan blly&k oyunun kı • 
ıaca mevzuu hiklye edelim: 

Pariıte milyoner bir genç 
sevdiği sarııın bir genç ka
dan uğrunda blltlin servetini 
mahveder. Binlerce frank ta 
borç eder. Bu gencin borç· 
larını tesviyeyi kabul eden 
akrabası onun Fransa'yı 
terketmeıini ıart koşarlar. 
Müşkül vaziyette kalan za· 
valb genç, sevdiği sarışın 
kadını terkederek "Fas" a 
gider ve orada Lejiyon det
ranjer kaydedilir. Bir müd
det sonra başçavuş olarak 
gördllğtlmllz Piyer, Fasta sev· 
diği sarııın kadının bir ben· 
zerini ıörllr; bu ayni ka
dındır. 

Yalnız ıarııın dejil esmer· 
dir. Eımer kadın Piyere ha· 
kiki bir aıkla bailıdır. Pi
J•r keadiıiae cll9e11 bir mi-

ras sayesinde tekrar zengin 
olur. O esmer sevgilisi ile 
Fransa'ya dönmek üzere 
iken sarııın sevgilisi ile kar· 
ıılaıır. (Sönmiyen aşkı tek
rar alev alır. Bu alev onu 
istediği ve birtürlü bulama
dığı ölüme götllr6r. 

Bu cazib mevzu Mari Bel'i 
sürüklemiı ve o bu temsili 
ile vatandaılarının, kendisi ı 
ile iftihar eden Fransız'Jann 
yüzünü aketmiıtir. 

düşen vatan vazifesini yap· 
makla meşgul. Bu sarada 
Amerikadan lngiltereye tah-' 
sil için gelen genç bir Ame
rikalıya evinin bir köıeıini 
kiralıyor. Bu kızın ismi Di· 
yanadır. Babasının ölümünü 
haber alan güzel Diyana, ay
ni gün kardeıinin ve çocuk· 
luk arkadap olan, Klod'un 
cepheye gitmek emrini al· 
dıklarını öğreniyor. O Klod'ı 
seviyor. Evine aldığı Ame
rikalı kiracısı Bogard, genç 
kızı teselli etmekle meıgul. 
Fakat bu teselli o kadar mü
easir olmuıtur ki, nihayet 
Bogard ile Diyana sevişir
ler. Diyana bu his altında 
kaldığını anlayınca cepheye 
koıar. Orada bliyü1' harbın 
bütün fecayiini görüyoruz. 

özlediğimiz Bir San'atkiir 

Harold Lloyd'in Busene 
Göreceğimiz Rir Filmi .. 
Ti ıe11iz 

sinema za
manında 
yalnız ço-
cuk 1 arın 
değil, bn
Y n k 1 erin 
de sevdik-

. leri ve·._ hei 
filmini bn
y n k bir 

jzevkle ıey· 
ret tikleri 

Sbir san'at
kir vardı. 
Harold 
Loyd me-
l~ 1 e~ ketf
'!m iJz de de 

"Lui,, is
mi ile ta
nınan ·' bu 

yüksek ko· 
mik, sah· 
ne hayatı
na evveli dram artisti olarak 
atılmıı, billhare Pathe ıir
keti taraflndan ikiıer kısım· 
lık komedi!er yapmak üzere 
angaje edilmiş, kendisini 
bütün dünyaya tanıtmıı mllı· 
tesna bir ıabıiyettir. 

Sesli filim çıktıktan son· 
ra pekiz filimi görlilen ve 
birkaç senedenberi ismi bile 
geçmiyen Lui ıon zamanlar· 
da tekrar .parlamııtır. O bir 
mtlddet entrvaya "çekilmlıti. 

Fakat her intisab eden gibi bu 
yoldan beyaz perde onu da 
tekrar çekti ve ona en büyük 
eserini yaptırttı: 

"Kedi ayağı,, 
Lui, komik o duğu kadar 

yllkıek bir atlettir de.. O 
kahkahaları mucib olan fi
limlerinin birçoğunda atlet
liğinden istifade etmiı, sine
ma hilelerinden meded um· 
mamııtır. Fakat Kedi Ayaiı 

·biç de b&yle bir filim deiil· 

Harp, sergüzeşt, kahraman· 
Jık, vatan severlik, aşk, ib· 
tiraı, hepsi, bütün heyecan 
veren sahneler.. ilk aşık ve 
erkek kardeı müthiş ve mu· 
hakkak ölümle neticelenece· 
ğini bildikleri bir vazife ka
bul ederler ve ölilrler. Di • 
yana son sevgilisi Amerikalı 
Bogard'la yalnız kalır ve ev· 
)enirler. Fakat llç samimi 
arkadaı olup miitbit bir tu· 
fanı andıran bOylik harpten 
geriye kalan Amerikalı Bo· 
gard, sevdiği kızı almakla 
beraber ne Klod'ı ne de ka
in biraderi Koni'yi unutmaz. 
Sevdiji karısı ile beraber 
her an onların hatırasını ta· 
ziz eder. 

Bu filmin kısaca mevzuunu 
naklettiğimiz bu filmin san'· 
at'kirlarını yazmak filmin 
kıymetini ifade etmek için 
yegine çaredir. 

Flimde Diyana rolllnü Jo· 
an Cravvford temsil etmek· 
te, Amerikab talebe ve as· 
ker rolünli de bugün sinema 
aleminde erkek yıldızlar ara
sında "n yükıek bir mevki 
ihzanna muvaffak olan Gary 
Cooper oynapıaktadır. Diğer 
roller Robert Young ile Fr
anchat Tone tarafından ifa 
edilmektedirler. 

Bu sene göreceiimiz film· 
- Sonu 121ncl yGzde -

dir. Bu filimde biz. onu meı· 
bur alim eti farikasile, göz· 
lükleri ile görüyoruz. Fakat 
o, Kedi Ayaiı'nda yalnız 
san'at gösteriyor. Sinema 
hilesi değil. 

Bügün Avrupa, Amerika 
matbuatı; Lui'nin seneler· 
denberi çevirdiği filimlerin 
hepsini bir araya getirse ve 

Sinemanın 

En Gözde Yıldızı 
Sinema Aleminde yıldız 

olmakta kolay birşey dejil
dir. Çok güç parlıyan, sene· 
lerce uğraştıktan sonra gö· 
ze çarpmağa !muvaffak ola
rak yıldız olan san'atkirlar· 
dan pek çoğu kısa zaman 
içinde ıönüb gitmiılerdir. 
Şimdiye kadar binlerce yıl

dız ismi işittik. Onların çok 
beğendiğimiz birçok filmle
rini seyrettik. Bugün isim
lerini bile unuttuk. Simaları· 
nı hatırlamak imkan baricin· 
de. Hele sesli sinema çıktan 
sonra sinema aleminden çe
kilmeğe mecbur kalan par· 
lak yıldızlar o kadar çoktur 
ki, bunları saymak bile bu 
gün için bir külfettir. Belki 
bu bir nankörlük olur. Fa
kat ne yapalım ki ıinema 
yıldızı beyaz perdede bek
lendiği ~müddetçe yıldızdır. 

Aksi taktirde derhal batar, 
ismi bile işidilmez olur. 

Bugün sinemanın en gtizi
de yıldızı, biç, amma hiçbir 
zaman sönmesine ihtimal 
verilmiyen yegine yıldııı 

Joan Gravvford'dur. iri g&ı· 
leri kıvnk dudakları ile kalp· 
leri teshir eden bu yıldız, 
Holivudun en fazla para 
kazanan, yegane san'atkin· 
dır. herhanıi bir filmde Jo· 
an Gravvford'un iımınıa 
bulunması, o filmin yalnız 
Amerika'da değil, Avrupa-
da da bllyllk bir rağbet bul
masını temin etmektedir. Ve 
hakikaten Joan Gravvford 
temsil ettiği her filminde 
kabul ettiği rolü bihakkın 
yapmıı, temsil ettiği phıi-

- Sonu 12 inci yGıde -

bir terazinin gözline koysa
lar diğer gözüne de Kedi 
Ayağı'nı koysalar, son fil
minin ıan'at noktaıından 
çok aau basacağı kanaatini 
açıkca izhar etmektedirler. 
Bu müstesna filmin yakında 
TAYYARE sinemasında ı&s
terileceğini haber vermek 
bizim için bir zevk olacaktır· 
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tamirden leıQI zade gılib 1 - Elc~iltmlye konulan ., Bat.kesir vilayet merkezinde aa. Bugon Şenlikle Açılıyor . ez 
oğullarına borçlu Oren köyfln· ktlmd konığt binuı bina lnıaah her tftrl6 teslsatlle 
den hacı fettahıo işba bor· beraber bina ve teıf11tın keıff bedeli 165,070 lira 75 Bandın 500 yıl önce Mı· &.ramak, bulmak ve onun ıdını Aile f uV&81 

sır'dı (Marietanı Muıır) adile andaç kurmak Tdrk varh~ınan ,;14 candan dolayı tahtı hacze ah· 
nıo tapı dıireıılnln 325 gan 

n 616,617 sayıeında ve ören 
köyünün mıkmıl mevkilode 
şa. yol ga. hacı mehmed zev· 
ceei şf. bacı os01an ağa ce. 
lbrablm ve olğdell ıll ile mah· 
dut bir hektar 1028 m · m. ki 
bağın heyeti umumlyesl 3000 
lira ve sazlık mevkliode şa. 

çay ga. hacı gök mebmed şf. 

molla han oğlu vereselerl ce. 
yol ve hacı mustafa ile mıh 

mud 3676 m. m . ki bağm he· 
yeti umumlyesinin kıymeti 800 
Ura ve ayol mevkide ea. hacı 

lbrablm oğlu basan veresesi 
ga. hacı oueob şl. biraderi 
muetafa ce. yol ile mahdut 
tapı kaydına nazaran 4595 
bilmesaha 9190 m. m. ki ha· 
ğın heyeti umnmlyesloln kıy· 

meti 1600 Ura arık altı mev· 
)dinde şa. ve ce. yol ga. hacı 

osmao ağa mahduma abmed 
ali şi. lzmlrli elhac abdülfettah 
ile mahdut tapı kaydına naza. 
ran 5514 bUmeeaha 9190 m. 
m. ki bağın 7352 m. m. 300 
ve 1838 m. m. 250 Ura ki 

cem'an 550 lira kıymetindeki 
işbu bağ dahi açık arttırmıya 

çıkarılmıştır. 

Yukarıda yazılı gayri men · 

kuller 25.4.934 güolemeciode 
açık arttırmıya çıkarılmıe ve 

kıymeti muhammenelerlnln % 
75 ini bulmadıklarından 2280 
ııayıh kanun mucibince tecil 
edilmişti. Bu kere ise borçla 
2280 sayılı kanon mucibince 
tıkııltl vermediğinden yeniden 
açık arttırmıya çıkarılmıştır. 

Birinci açık arttırması 12. 

haziıao.935 gtlnlemecloe mü· 
eadlf çarşamba gftoü saat l 1 
de kemnlpaşa icra dairesi di · 
vaohaoeeiode kıymeti moham· 

menelerinln yüzde i 5 ol bul· 
doklırı ııorette milşterlel ftetftn· 
de bırakılma kararı verilir bul · 
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kuruştur. 

Bu ite alt şartoa0teler 
Eksiltme şartnımesl 

Mukavele projesi 

ve evrak ıunlardsr. 

Nafıa işleri oeraltl omumlyeal 
Buauei şartname 
Keşif cet ve il ve ôleUel f fal cetveli 
Beş adet plAo 
lııtlyeoler bo oartoameleri n nrakı yedi llraa elli kuruş 

bedr:l mukabillode vllAyet eoctlmeofoden veya Galatadı 
86daveodl&Ar hanında 61 No. dan alabilfrler. 
Eketltme 22 mayııı 935 tarihinde çarşamba gana @aat 
15 te vllAyet encdmeoinde yapılacaktır. 
Eksiltme kapalı Hrf uııollle yapılacaktır. 

Bioaoıo yalnız ldırel huıoalye alt 85, 78( ıeksto beıbln 
yedlyftz ıekeeodört lira keşif bedelli kısmın 934 bftd. 
ceelode mevcud tıhıılaatına göre 52000 elll lklbfo Ura. 
hk kısmı ekelhmlye konmuştar. Dlğor kıııımlar 93ô 
ııeoeel içinde tahelsatıoıo kabul ve taııdJkf halinde ek· 

slltmlye konacaktır. 
Ekıılltmlye girebilmek için fstelı:lfoln 3850 Un munk· 
kıt teminat vermeıl handen baıka ıeığıdakl veııilı:aları 

haiz olup göettrmesl lbımdır. Ekıılltmtye eoaz bir par· 
çıda 50000 liralık blrbıcl ned idare bfnuı yıpmıı ol· 
doğuna dılr Ndıa vekAletlndeo vesika alanlu glreblllr, 
Teklif mektupları yukarıda tlçancil maddede yazılı ııaıt· 

ten bir ııaat enelloe kadar vllAyet endmenine getiri · 
terek eksiltme komisyonu reiıllğlne makbuz mukabfUnde 
verilecektir. Posta ile gönderilecek mektupların nihayet 
üçilocft auıddede yazılı uıte kadar gelmfı olması ve 

dış zufın mftbftr onnolt' iyice kapattlmıı olmaıu IA· 
zamdır. Postadan olacak gecikmeler kabul edJlmez. 

~ 12 15 19 1355 

madığı takdirde ikinci ar&ırmı · 
ya bırakılır. 

hakları tapı ıılclllerlle &ahit ot . 
mayınların pıylaşmı bedelinin 

ikinci açık artırması 3.tem· 
muz. 935 gftolemeclae mtlıadif 

çarşamba gtıoa ııaıt 11 de ke· 
malpaeı icra dalreııl divanhı· 

oeelode ençok artıranın aı 
rdnde bırakılacaktır. 

Artt1rmayı iştirak eımek lııti 
yenler muhammen kıymetlerin 

yOzde 7 ,5 olebetlnde pey ak· 
çeel veya milli bir bankanın 

teminat mektubuna getirmeleri 
lizımdır. Arttırmıya çıka 

rılıo gayri menkullerle bir 
ilişiği olanların tarihi lltn · 
dan itibaren 20 gftn içinde 
enakı maııhltelerlle birlikte 
müracaat etmeleri ıkal halde 

tutarından hariç bırakılıcıkları 
dabı fazla malumat almak 
lıtlyenler Kemalpı1& icra dal. 
reeluin 933. 164 aayıh dosyı· 
ıııoa m6racaat etmeleri ilin 
olunur. 1354 

Kitabınıza Gozel 
Bir Cilt Yaptır· 
mak isterseniz 

Yeni kavaflar çarıın 34 nuınırada 

ALI RIZA 
Mftcellitb .nesine uğrayınız 

anılan olta yurdunun haı he· özenli bir zevkidir. Etlbba oda· Gl>ztepe lekeleıf aile yı ., 
kimi Ôdemlı'in Birgi köyHbdo· 111 namına lzmlr'den Bayan Dr. mayma bJrfncl çııtl'" 
den anlil Tfirk hekimi Utzn Hından Kuıl:ı, Bayan Dr. Sa· gftn6 açılacaktır. Geçe~ 
Baba'nın adına altt aydaoberf blha fayın, Havan Dr. Ferhan· eayın mü~ttrlleriodeo _. 
hazırlanan mermer andacın de, Bay Dr. Necdet Otaman, ğü fevkalade rağbel ~ •" 

l il b 
Bay doktor Cevat Zeki BU. veccilbten ceııaret ılaO 1 

_.j. 
açı ma şen ğf ugOn yapılacaktır. d b• ~ 

Bay Dr. N .. C'meddlo u" •tüntArk milell8lslerl buyıl • ~..I 
Bftyilk Hekim Aydın oğol· " " u ' .,, açılma eenltğinde bulanmak kemmel ve çok dıb• 111 

_, 
larıodın İsa Beyin zamanında &Jle r 

ftzere gftzel bir çelt!nkl" ve terblbat almak 1101" 
Mı@ır'dan çağmlmıe ve öz 1ur· ô 

dOnkü trenle demiş'e gitmiş · vayı açacaklardır. ,lı 
dona gelerek son ömrilo(l hl lerdlr. Manisa hıetaneeloden ,.,., 

Göztt;pe aile yo dk fi 
Um ve fen ile orada geçirmiş . Bay Dr. Nt>cdet dahi İlbay Ge· bonfor, ucozlok, ıe111I• e-' 
tir. Bu bOyük adımın hekim· neral Dlrlk'ln dnetlle birlfkt.. 1 lfll r 

"' bdıb içkilerde oeı• ' 
ilk n şifa bakımıodan o çağ bulunacaktır. foft. 
larda yazdığı beş, altı, fzer LA· İlbay General Dlrik sıhhat etmle bulunuyor. "'" 

yın milfterilerloi ille 
tloceye ve Avrupa dJUerine ge· ve içtimai Muavenet Bakanı etmek için hiç bir {edıl ,;._ 
çlrtlmi,ttr. BirgPde göı..uftlft olım eayıo Dr. Ref fk Saydam adına pe 
.,e TArL heLimlı" 41 tarihine bCl· L b b L L çeldomemlıtlr. Göıl" ~ıd 
• u • • ., yftkaea. fr oa.et göUlrece-. ve ce" ,,,,. 

YAL onur v•ren b•y"'L heLi. b L f t l d yuvaııına şeref vflf" ~ ~ u• ... u u• a. Gyüa. gancın zer er ıraıım a f'IJP". 
mln Cumoriyet çı~ında izini bu da yıeatılacaktır. ııayın mtlşterllerfD her ~ 

Muhtelif mevkilerde ihaleleri yapılacak 
asker ilAnları 

Annkara M. m. v. eat. al. lı:o. re. den: 
Bir metreıılnin tahmin edilen f iatl 36 korno olan 70,000 

metre minder gılıf lığı bez, kapalı zarf la ekııiltmiye konulmuş · 

tor. İhalesi 11,mayııı,9;35 comarteıi gftnd ııaat l 1 dedir. Movak.
vakkat teminatı 1890 liradır. Şartnamesini 166 kuruıa almak 
btiyeoler hergOn öğleden sonra komisyona uğf1yabillrler. Eksilt· 
mlya ~lrecekler muvakkat banka teminat mektob veyı makbuz· 
lırlle kanonun 2 ve !l Oocil maddelerinde yasılı vealkalarla bir· 
ltkte teklif mektublarıoı ihale ııaatlnden bir saat evvel Ankara 
M. m •· ,a. al. ko. na vermel,.ri. 25 :lO 5 9 1194 

Aokaıra M. M. Sat. Al. K.o. Re. den: 
Ynli fabrikalar memulltandan ve beher metresinin tahmin 

edJleo f latl 25 kurnf olan 300,000 metre çamaşırbk bez, kapılı 
zarf la ekıılltmlye konulmuştur. İhııleıl: 12 mıyıı 935 pazar 
gftnil Raat 11 dedir. Muvakkat temloah 5000 liradır. Şartname· 

sini 375 kuroııa almak fııtfyenler her gftn öğleden sonra komlıı· 
yona oğrıyıbilirler. Ek.elltmfye ~irecekl~r muvakkat banka temi· 
nat mektup veya makbuzlarile kanoouo 2 el ve 3 en maddele· 
rinde yaııh nıılkalarla birlikte teklif mektuplarını ihale saatin· 
den en az hlr· aaat evvel Ankara m. m. v. eıt. al. ko. nooa 
vermeleri. 1202 26 !lO 5 9 

Aokarı M. M. V. Sıtt. Al. Ko. Ri. den: 
Yerli fıbr•kılar mamolAtındıo ve bir metreelne biçilen f latl 

297 kuruş olan 17,300 llA 20,000 metre boz kaputluk kumaş bpala 
sarf la t:kıılltmlye kooulmaştor. lbaleıl 12 mayıs 935 pazar gaotı eaat 
15 tedlr. İlk teminat 4220 liradır. Şartnamesini 297 knruıa 
almek fıtfyeoler, her ~an öğleden sonra komisyona oğrıyahlllrler. 
Ekılltmiye girecekler muvakkat teminat mektubu veya makbuz 
larlle kanunun 2 n 3 cCl maddelerinde yazılı veılkalarla birlikle 
teklif mektublarını ihale aaattloden eo az bir aaıt enel Ankara 
m. m. v. aat. ıl. ko. na vermeleri. 1203 26 30 5 9 

memnuu kalacıklır~_:'ı,e .,
kaktır. Bir defı teoı .. 

fidlr. eJ1 
Mez Aile f11f ~ 
MOsteciri geo 

Esrarcıhk .,,-' 
Bir aydınberl k•O'k ,1 

11 k~ 
dı dolaşan eararcı u• 

Sahip ve B•IY~....; 
Haydar R6fdl () ,- if""(} 

Umumi nqriyat " 1~ 
mftddrd: ltemal T•Jjl 

İdarehanesi: • ~ 
İzmir İkinci Beyler .,...; 

C. Halk Fırkan biD~oO"~ 
Telgraf: hmir .. ~ ;r; 

Telefon: 2776 .. Poe~ ~ ! • 
ABONE ŞE~f11-.' 

Yıllığı 1200, Alb •~_,. 
ayJıAı 500 .k.111':; 

Y abıncı memleketler ~· 
abone öcreu 27 ~~· 
Heryerde 5 1'llfllr~ 

- ıs" dnil geçmiı nClabalar .,. 
ım=======-=-:-~~ .~ 

ANADOLU MATBJ\ 
BASILM J~"f lll 

Osmanlıcadan Türk~eye Karşılıklar Kılavuzu No. 3~ 
Tının - tınlı, s1' '/ Tahattur etmek - hatırla · 

mak 
TahanOI (tebeddal) etmek 

- değlomek, nöomek 
Tahayyftl etmek - Hnay· 

mak, hayal etmek, (fr.) lmagloer 
Tahayyftr etmek - şaşla• 

mık, eaşırmak, (fr.) a'etonoer 
Tabıyyüz etmek - seçUmt-k 

yer tutmak, (fr.) ııe dletlngoer 
Tahdld etmek - eınulamak, 

buçlamık, daraltmak, (fr.) ll· 
mhf'r 

Tahdlş etmek - bulandır· 

mık, karıştırmak, (fr.) troubler 
Tıhklm etmek - berkitmek, 

(fr.) lortlf fer 
Tahlif etmek - andlçlrmek 
Tahlis etmek - kurtarmak 
Tahlisiye - caokortaran 

Tahlisi glrJbao etmek - ya· 
kayı kurtarmak, yakayı sıyır· 

mak 

Tahlil etmek - katıştırmak 

Tahliye etmek - 1 - ho 
şaltmak, boşumak - 2 -
bırakmak, (fr.) Qohter 

Tahmil etmek - yliklemek 
Tahmin etmek - oranla· 

malt, tasıolamak 
Tahmin - onu, lHID 

Tahnetmek - öv6tmek 
Tahnit etmek - mumyala· 

mık, tfttsftlenıek: 

Tahrlb etmek - yıkılamak, 

haraplamık 

Tahrlbkir (bak: harab) 
yıkıcı (fr.) deııtruceur 

Tahrik - harekete getirme, 
kı1kırt1Da, 11yand1rmı, lfletme 

(fr.) mettre en mouYement, 

actlooner, pro•oquer 
Tahrik etmek - ltletmek 

Tahrik «?lmek - ayındır· 

mık 

Tahrik etmek - kııkırtmık 

Tahrik etmek - harekete 
getirmek 

Tahrik etmek {tftzel anlamı 

terlm koluoı bırakılmııtır.) 
TehrlkAmlz - kııkırtıcı (fr.) 

provocınt 

TabrikAt - kışkırtam (fr.) 
proncatlon 

Tahrirat, 
beti 

tezktıre -

Tahriren - yazı ile 
Tahriri imtJhan 

ııınaç 

biti, 

yazılı 

Tahriş etmek - tırmılımak 

azdırmak (fr.ı gratter, lrrlter 

Tahsil - 1 öğrenim (fr.) 
etode, 2 alım, ahı (fr.) percep· 
tlon 

Tahsil etmek - ~ğrenmek, 
elde etmek, edinmek, almak 

(fr.) etudier, ıı'enquerlr, percHolr 
Tahsildar - ılımcı (fr.) 

percepteur 
TıhsllAt - alıoç 

Tıhııls etmek - Gzg6lemek 
( fr.) affecter, deatf oer, a11lgner 

Taht - omıg (fr.) trone 
Tıht - alt 
Tabtelarz - yeraltı 

Tıhtı himayede olın yer 
koruncak (fr.) protectorat 

Tıhtı tuarrufı ılmık - IA· 
lenmek (lr.) ı'ıpproprier 

Tıhtle etmek - mçbulm•k, 

koıorlımık 

Tah•lf etmek - korkutmak 

Tahvil etmek - deglıtlr· 
mek, çevirmek, dôndllrmek 

Tıhstr etmek - eakındır· 

mık, çaklndfrmek (fr.) prnenlr 

TıkaddClm - ôngelme, Gnftn 

Tıkıddtım etmek - Gngel· 
mek 

Takalhlı etmek - kıııılmık 

Tıkarrdb eımek - yıklıı· 
mık, yanaşmak 

Tıkarrar etmek 
lıımık 

karar· 

Takaşştlr etmek kıbok· 

lanmak, kabuk bağlımak 

Tıkıl - (kudret anlımına) 
enerji, (iııtftaıt anlımına), gGç 

Tıkattur etmek - damla· 
mık, •ammık 

Takbih etmek - çlrklnee· 
mek, çlrklnlemek, çirkin gör· 
mek, (fr.) bltmer 

Tıkbil etmek - öpmek 
Takdim etmek - 1, ıon• 

mak, (fr.) preıenter 2, tantt· 
mık, 3, ileri tutmak, ôntut· 
ma~, öoletmek, (fr.) preceder, 
ıccorder la prlorlte 

Takdf m Vfl tehir - ıh6ı· 
leme 

Takdime - sonu 

Takdiı etmek - beienmek, 
değerlemek, dtğer biçmek 

O taktirde - öyle iıe, ôyle 
olunca, öyle o!uraa, (fr ) dana 
ce caıt, alorıı 

Takdis etmek - kotııamık 

Tıklb etmı•k - kovalamak, 

islemek, gitmek, petlol tvt-

mak, peıfne dftımek, ırdıoı 

dGımek, arkuındın ghmek, 
arkuındıo gelmek, terklmek, 

(fr.) pooreulvre 
TakHb etmek - l · ıhGst 

etmek, 2 · devirmek 

Taklld - bensel 
Taklld etmek - benzetle· 

mek 

Takrlb etmek - y•klııtır· 
mak, yınaıtırmık 

Takriben - ııığı yokan 
Takrir (Kamutay terimi) 

dflerge 

Takrir etmek (dere için) 
ıolatmık 

Takalm - Qleç 

Takıılm etmek - dleıtlrmek, 
bölmek, ayırmak, bölGımek, 

paylaımık, {fr.) partıger, dlvfaer 
lnkıııam etmek - dağımlıı · 

mık, böUlnmek 

Takııfr etmek -
kıııaltmak, 2· (bık: 

Takah - böl6 

l· kısmık, 
koaur) 

Takt 11hlbl - denli 
Taktir etmek - çekmek, 

damıtmak 

Takvim - 1· takvim (T. kö.) 
2· almanak (T. kö.) 

Takviye etmek - kun~t· 

lendirmek, berkitmek, pekiş · 

tirmek 

Kesbi kuvvet etmek - ber. 
kinmek 

Tıkyld etmek - kayıtlamak 

Takayyad etmek - kayıt· 
lanmak 

Talik - boııma, bo11nmı 

TalAbt - adillik 

Tıleb - iııtek 

Talebe - 1 öğrenci, 2 yetlı · 

tlrme, 3 ırdemen, 4 tal'-e (ya· 
kutçı "talba" dan 

Tılt - 1 tali~, 2 ıor, ( fr. ) 
chınce, aort 

Tallı - ileri kol, Gnkol 

Talik "tmek - aıımak, bırak· 
mık, lrtelemek, (fr.) suependre, 
remettre 

Talim - öğretim 

Talim etmek - öğretmek 

Talimatname- öğreoek, (fr.} 
ınatrtctloo 

Taltif etmek - gôndl almak, 
okıwmak, kayramık 

TımA - ıçgözlalak, doym11· 
hk, um ia, umau 

Tami eımek - göz dikmek, 
omsuomak 

TımAUr - açgözlıl, doymaz 
Tamam - tam, tam, bfttlln, 

Tamam etmek - bığlım11k, 
bitirmek 

Tamamı tamamına - batabaı 

Tımımlyet- bfıtftolak, tam· 
hk, tamlak 

Tamik etmek - derlolemek, 
derinleştirmek 

Tamim - ~enelge, ( fr.) clr
culalre 

Tamim etmek- yaymak, ge· 
netlemek 

Tamir - onarım, ooırmı 

Tamir etmek - onarmak 
Tampon - baııkorut, kurut· 

mıç 

Tane (dıne) . tane (T. K.ö.) 
TAoetmek - kınamak (fr.) 

blamer 

)aD '"'" Tııalf etmek - .1 
mek df1'J 

Tanzim etmek -
mek, dilzeltmek, dOteO ',) 
yoluna koymak (~·) ıtl' 

Tanılr etmek .- j 
benzerini yapmak 

2 
~ 

Tar l iplik, ağ, ttlf .1 
Tırıh 1 ıenllk, " •• tt r , ....... ) 
Taraç - yığm•• ıı· 
Taraf - taraf ('f' J 
Tarafgir - y•01., ;r· 
Bitaraf tırıl•"' 

(fr.) lmpırtial ,eri,- 1. 
Bitaraf hk - 06 ~J 
Tarıaeut etmek - •"'"" 

,,ilk• r Tarnet - td ,,. 

Tardetmek - kO ,) 
k6rtmek ,._1~.ı" 1 . y 

Tarharmek - ~ I~ 
indirmek, (fr.) ıou ıttll') 

2 &almak (•ergi 
lmpoeer 

Tarif - tenıDI 

Tarif etmek -
.... ı 

tanımlamak 'f ı1-) 
Tarib - tarih ( ' 
Tarihi - tarihi~ , 

Tart k - yol do.,ı/ 
Tariz etmek - ,_.-

mak, takılmak, tat 
1 

,) 

lndnoer ~ 
Tırtln etmek - a. /!r 
Tarumar -

dal' ..... 

dağın 1' '-") 
Tar• - tar• ( • ,ı ,J, .... ,,.J 
Tarsa ball - '1'' 
Tar.tye - oaa"' 
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Cumuriyet halk Partisi
nin Yeni Programı .. 

... ,.,,. mllleda kCll· 
pelidb ..... , ... içi• 
...._..,..•yar.K.a,. 

'-del illalyoalar • ...,.. 
-.klaelerla kolay 

W.W.itemlll Me· ......... _ ...... . 
.. _ •• it ..... . 

lltbt epen n dyatro 
ltleılml• annndadır. 

1 Bayatta Alle
~yeti Eeaetır 

ab•ca k11mı: içti. ............. 
• Tlrk ._ ....... 

....... ..w..ty .. tı 
........ eoeak llayııı 

• Yermek - onana· 

-----
..... -blbtmak 
- earkıabhk 
etmek - ...... t, 
etlaek, ..ıtımak (Yı· 

- ........ anlm8, 
(ft.) .... l .. doa, epa· 

- ltlrmek, 

...,...., 

...... - .... , .. mü 
~ -.... , 
...... _çekmek 

...... - 11t1ldı ... k 
( ... : W..1) - •am 
..... k (itik: bbal 
.. •ık 

-Ye ınnelerln ııbbıtlle derin 
allkuı Yudır. Banan için ça· 
b1malır1 da programlardı gôe· 
tedlea ... çizgiler Gserlnde 
deYım edllecekdr. 

Bitin lnbllb neticelerini 
ntaadatlana tam emniyetini 
Ye mllll nı... Ye lnzabeb, da· 
blll Ye adli ıetkfllt kıaunla11 

ile korayaa Ye hiçbir htdlae 
HJ• ıellr 6nlnde taıırmıyan 

bir blk6met otorlıeal karmık 

lılertmlsln temelidir. 
Mnkaflan, m•bpaılır1 ayırma· 

ya Ye bapltaneleri birer 11IAb yeri 
haline getlrmlye çahı•cağıs. 

Yurdda ıalh Ye cihanda ıalh 
baıhca prellliblerlmlsdlr. Mille· 
dll ylbek meafeatlnl dalma 
gWnlnde ıatarak bitin dik· 
kat Ye ehemmiyetle yulfelerlne 
hayatlarını b11reden memurlar 
bertlrl4 hasar Ye rıfahı llyık· 

brlar. Ttlrklye'de claı n 11nıf 

fikirlerini koraDl8 n yayma 
11mf mlcadelell m•kıadlarile 

cemiyet katalmıyıca~tır. 

Hiçbir ıuntle talebeler si· 
yaetle lftipl edemez. 
Talelte eemlyet!erl adını la· 

flJD karamlar, hiçbir ıaretle 

llya1etle lfllpl edemealer Ye 
bltlalr •retle balaadakları mek· 
tebln fakllte H eaıtlttlo6a ida· 
retlne kufi herhangi bir faa. 
llyette baluam .. lar. 

Tlrk lıçllerlnl Ye e1nıfımızı 

milletin ana •ırb~ı itinde o 
nrlık için kunet Ye fayda 
Yerici yold• Ye Parti pro.,a. 
•ıada tlallen slbalyetle tetkl 
lMlutlırmıyı it edlaeet'lfs. Be1· 

Tatbik etmek - 1 uygot· 
lamak, taptamak, 2 yerltmek 
(balı:: len •e lafa etm•lı:) 

Taıll - ıut 

Tıtmla etmek - kandırmak, 

dlnl•lemek 
Tıt•ll elmek - azalmak 
Tanf - çenla 
'fHıf etmek - çeYlrmek 
TH'an (bak: Kerhea) - tı · 

dyerek, gODClld• 
Taw'ın kerhen (bak: K.erhen) 

iller lelemes, lldyerek llteml· 
yerek 

TaYa•at - ıracıbk 
Taftllat etmek - arabal· 

... k, araya girmek 
TnıtllİD etmek - yerleımek, 

utan edinmek 
Tank - 111nıı 

THlk etmek - oyılandar· 
mak, 111atıya bank.mık 
Ta•- tlellek 
THk - boyandarak, ıuma 
Tan - tan (r. KG.) 
Tıftlye - ta•tlye (T. Kö.) 
Tamf etpk - GdHleadfr. 

mek, İt •erilek 
T•mb etmek - lzahlımak 
Tayf - 1 (bak: hayalet), 2· 

(ftslk anlamı tedm kolua bı· 
rakalmaetır) 

Tıylb etmek - ıyıplımık 
Tayena - açaı 
Tayyare - açak 
Ta71arecl - açman 
Tayyetmek - 1 Gitmek, dtlr· 

mek, 2 çıkarmak 
Tuallm etmek - 11slıa· 

.... , .. , yakaa...k 
T .... mam etmek (Bak: lh· 

tlYI etmek) 
Taama (mlueat) - yakanı 
Tauna (al7u) - yıkan 

Tasana Ye alyas etmek -
yakanaak 

1'llllt .a.ek - n .... ı et· 

A.NA"°U OLU 

nelmllelei mıba41larlı cemiyet 
yapılımıyaca19 gibi kGkl yard 
dııında cemiyet kurmak yuak 
olaeaktır. 

Milletler ırall!ldı beraberlik 
yapmaktı deYletln lalde gGrdnıa 
1nıkudl1rlı cemiyet kurmık 

veya kurula olaalann tnbeıinl 
açmak için icra nklllerl hey 
eıialn larat1 IAlımdır. 

Vatan mGdafaaıı millt va· 
zifelerin en mukaddesidir 

Seklslacl k111m ntan mtldı 
fauı hakkındadar: 

Yeımlılacl mıddede denffi. 
yor ki: 

(Vatan mldafeıeı mllli TUi· 
felerln ea mukıddeeldir. 

pHti aıktrllğln umum ••lan 
daılıra lııtıaaeız tatbiki ee111aı 
kabul etmltdr. Tllrk ordum 
her tGrll ılyaıl mllAhasa Ye 
teılrlerlo Cletlndedlr. Ordunun 
keadlılne nrllen ylk1ek 'YIÜ· 

feyl her an maHffaluyetle ifa 
edebilecek kudreti bal• H anın 

tf'kemmlllerine uygun •ıııta· 
lırla macebbes olm11ına ehem-
miyet yerilir.) 

71 inci mıddede deniliyor ki: 
( Devletin ytıleek btınyeılnlo 

nnılmu temeli ollD Ye mlllt 
mef klireyl, mllll •ulağı Ye in· 
kıllbı koruyan camurlyet or· 
duonun ve onun fedaktr Ye 
onun kıymetli menıablarıaın 

dılmı hlrmet Ye ıeref me.. 
kllnde ıotulmaaına ıoretl m•h· 
ıaıada itina ederi•·) 

OPERATÖR 

or. Kamil Ahmed 
Merkea ukerf bııtaae1I 

opentôrl 
ikinci Beyler ıokalı Beyler· 

hamamı br1111 No. 4 l. Der 
gln içten .anra lautalırpnı 
bJtal eder. 

Telefon 3886 

Gayri 111ankal mıllann a~ık 
artırma lllaı 

lsmlr ikinci lora memurla. 
pndaaı 

Şıbıblddln'~ bir kıtı ipotek 
senedi ile 1440 Ura nrmlye 
borçla raılbe ıyıe bu borcuaı 
kartı uhdeelade olın tapunun 
335 cilt ve 91 uhlfeılnde ka· 
yıth kemer1hı ıokağıadı 290 
294 nomarah bir bıb dakkl· 
nın 24 ...... ldbarlle 22 .... 
ıeal artarmıya çıkanlmııt1r. 

Dlkklnm tamımı 2200 lira 
kıymeti mabımmenl olub ta· 
rlhl lllnından itibaren 30 gln 
maddede açık artırmıya çıkı· 

rllmıtlır. Tıllb olanların kıy· 

metl muhımmlnenln ytızde 

yedlbuçoğa nlıbetlnde pey ık· 
çau veya milli bankının temi· 
nat mektuba •ermeleri Ye ar· 
tarma 10.6 S5 tarihine mCludlf 
eden puarteti gln6 uıt 14 
de dairede icra olunacaktır. 

Mtlıterllere ald 34· 650 nam•· 
rah doeya lrae olanabllecetl 
glbl fazla lahati lblme dahi 
verilir. Tallbler bu buıaıun 

daireye talik olanan ıçık ar· 
tırm• ıartaameelnl 20.5.85 lı · 

rlhlnden lttbarea okuyabillr. 
bıklar1 tıpu ılclllle ıablt olmı 

yan ipotekli alacaklılar ile diğer 
alikadarların Ye irtifak hak 
eablblerlnln bu baklannı ye bu 
huıaılı fals Ye mıuafa dair 
olan iddialarını evrak mGıblte 
lerlle yirmi gtln içinde icra 
dalreeloe blldlrmelerl akel halde 
hakları tapu ılclllle ubll olma· 
dıkça Ubf bedeHaln paylatma· 
11ndın hırlç kalacakları ve tı · 

yln edilen zamanda arhrmı 

bedeli gayri menkuliln yazde 
yetmlıbetlnl bolmadıAt takdirde 
en I09 artan•• tuhbClda baki 
kalmak 6aere art•rmaaın ombeı 
ıın daha temdit f'dllmek ıaH· 

tile 25.6.35 tarihine mCleadlf 
eden ula glatl Nat 14 de gay· 
rl menkul ençok artıranı ihale 
edilecektir. Satıt peıln para 
iledir. mal bedeli abnmıdan 

teellm edllemea mal bedeli ••· 
rllmezee ihale kararı feıhedlllr. 

ve kendisinden enel en yakaek 
teklifte bulunan klm1e arzet· 
mit oldu~o bedel ile almıyı 

razı olursa ona ihale <. dillr. 
o da razı olmaz nya balon· 
massa icn dairesince hemen 
onbeı gln mlddetle artırmaya 

~ıkarabr. bu artırmayı ılAh 

kıdarlara tebliğe hacet olmı· 

yıb yalnıs lllnla iktifa olanı· 

rak ençok artırana ihale edile 
rek beriki halde blrlacl ihale 
edilen klm1e iki ihale ıraıın · 

dıkl farktan Ye diğer zararlar· 
dan mea'al oldup Ye tıpa 

harcı ve ylsde Jldbuçak dell• 
llyenla mllteriye •ld oldatu 
illa olunnr. 

lzmir 2 inci icra 
Memurluğundan : 

Bıy Niyazi, Arif, Salih ve 
bayan Hanife ve Batlceoln 
EmlAk n Eytım Baakaeıa .. n 
ödGnç aldığı paraya mabbll 
bankaya ipotek eylediği İamb'de 
birinci K1ratıt'ıa Doka& Eyh\1 
eohpndı 82 bpı 68 tıj na 
maralı en kapıdan girilince bir 
ıofı, uJda bir oda, karııda 
denize nazır iki oda ve bir 
balkon ve balkonun ahında 

bir beli, 111erdlvenle alt hıı 

lnlldlkte bir eofa Ye df'Dlse 

anır bir oda •e bfr muıbıh 

sığda bir sandık odası, arkada 
bir mlkdar a•lo me,·cı•I olub 
ltbu bodrum tat ikameıe •llh 
dtr ftl eoka~· aynca kıp111 
nnlar. E•de -• ıahlpl"ri ma 
kim olob 1 () hlurıt Nlyezl, 

Taz'U etmek - iki kat el· bertlenmek, \fr.) acqultter ıoyutlımık (fr.) aeolt:ı , denuder 
mek, lkltlemek Teberru - Yerlr, (fr.) don Teee110ı etmek - gl\zl!t 

Tafm etmek - blyOMe· Teberru etmek - Yerttte ba· mek, Ç8f1tmak, (fr ) eıpio-er 
mek, ulolamık lunmık, (fr.) fılre un don Teceul etmek - cGılen 

Tesir etmek - ııarlımak TebellClar etmek - KllOmı e mek 
Tafye - .,.._11 mek Tectl - eomatım, (fr.) ıjo · 
THlye etmek - hl ... Alamık T.,heyyln etmek-belglrmek ornemen 
THmln etmek - ödemek, Tebeyyln ettl:mek - bel· Tecil etmek - eoaratmak, 

16lemek girtmek (fr.) etıblfr, prounr (fr.) ajourner, remettre 
THmlaat - Mek. tôlek Tebblr etmek - buğulamak Teerim etmek - ıuçlaad11· 
T11ylk - ba11nç Tebld etmek - bengllettlr· mak 
Taylk etmek - akıttırmak, mek (fr.) eternl1er Tecrtlbe - deaeç, (fr.) eual 

bumık Ebedi - b1Dgl (fr.) eternel TecrClbe etmek - denemek, 
Tead61 etmek - dengeımek, Teb'ld etmek - ılrmek, (fr.) eaayer 

(fr.) eqalnlolr ııaklamak Tee•lı etmek - onamak, 
Teılab6r etmek - geelkmek, TebUğ - blldlrlA (lr.) com· izin nrmek 

ırtaklamak, geç kalmak monlque 6rnek: ben hareketinizi ona· 
Teali etmek - ylktelmelr, Tebligat - bllglrlt (fr.) lnı mıyorum (tecYlz etmiyorum), 

ylcelmek tnıctlon kanun böyle hareketlere izin 
Teılllm etmek - 6jnnmek Tebrld etmek - ıogutmık nrmes (teniz etmea.) 
Teıml - gGrmesUktea gelme (lr.) refroldlr Tecziye etmek - ceulan· 
Team61 (bak: a.let, Gri) Tebrik etmek - kutlamak dırmık, (fr.) paulr 

tara, (fr.) mOf'.an (fr.) fellclter Techls etmek - doa•tmak 
Teati _ Abp nrilek, ye. Tebılr etmek ...:.. mljdelemek (lr.) armer, eqolper 

rlımek, (fr.) ecbaage TecabtU etmek - bllmer· Tecbbat - donatı 
TeHln - yardıml11Dl8, (fr.) lenmek (fr.) felndre örnek: ılel donatı, tecblutJ 

üte matael Teca•G• (Bak: Taarras) ııkeriye 
Tebel1et etmek - a,.mü TecaYls etmek - •tmık, Tedah61 - rtrlnç, geri kı· 

geçmek, dokaamak lan 
Tebakl etmek- •Alımumak, 

(fr) 1 1 b MClteca'fls, tecaYGskir - •rneL•. •eri kılan ı•hLlar, . p eorn c er u .. e ı .. 
TebırCls rtmek - belirmek saldırp• (fr.) ıgret1ear, agre11if tedahllde kalın maaılar 
Tebrls etdrmek- belirtmek Tecdld etmek - 1.enllemek Tedarik etmet - edinmek, 

(lr.) renoa,eler ltaarlamık 
T•ad etmek-aukhıemak, 

(fr.) 1elolgner Teeeddld - Jenileıme (fr.) TedaYi etmek - ugıtmak, 
Tebdil etmek - delltdrmek reaoa•ellemeat bakmak, eyllemek, (fr.) 10lper 
Tebeddll - dellflm Tecelli etmek (Bak: Zabar TedHGI etmek - geçmek, 
TebeddCll etmek- dellımek. etmek) dGamok, dolatm•k 

(fr.) .., cbuger, 1e modlf ler TecellOd g6ıtermek - batır· Tedbir _ ıedblr (T. kô.) 
Becaylı - yer de .. ıme, (fr.) lanmak, batareımık Tedblt etmek - irkilmek, 

permalatioa Tecemmu - toplantJ, blrlklt yıldırmak, (fr.) ef fnyer, 
Tebelllr etmek - belirmek, Tecemma etmek - toplan· Tedebblt - yılam, yalpa· 

blllt\rlanmk, (fr.) 1e crlıtallleer mık, birikmek, yıplmık bk, (fr.) epou•ınter 
Tebennl etmek - opl edla· Teceaaln etmek - çaldJr· Tedebbaı etmek - yılmak 

mek, opllıamak, (fr.) ıdopter mak, delirmek Tedenni etmek - alçalmak, 
Teber - teber (T. k6.) Tecenld etmek - yalanmak, gerilemek, (fr.) baluer, dimi· 
Teberrl etmek - aklaa..t, elçekmek, IOJ1ldanmak (fr.) aaer, etn eD tleMdeace 

...._ .... (fr.) etre ..,...... ı'W. T.lefflllı - ....... (fr.) 
~...l!!!~!DlllllDIL...JL.mlL..llllL.BIUllıL...~~---L-.~Tı[lllldn_..flillL~~İIİll~L_~~~ ... d·~!L.!~~--~kk._:-=--!1!!!!!1&...!~~~-· ..... 

1,5 blllell Artf, 1,6 •l•ıll 

Hanife, 1 ,5 bl11eel S.Ulı Ye 
1,5 hl11eıl Batlce'nla bal .... 
Ye 1200 lira kıymedacle olaa 
bu nln m11 mlttemlllt 

Malldyetl açık artırma 1Dre
tile ve 84 4 numarala Emlik Ye 

Eytam bankaea kanunu macl· 
blnce bir defaya mabıaı olmak 
tHtlle arı1rma11 18 6.1935 Sala 
gGnO saıt l 4 de lzmlr htlk6mtt 
konağındaki ikinci icra daire· 
reılnde yapılmak Osere 30 glD 
madddede utıb~a konulda. 

811 arltlrmı aellceelade •llt 
bedeli tahmin olunan kıymetin 
yOzde yeımltbeıtnl balona ea 
çok artırana lbıleıl yapılacak• 
tir. Akel takdirde 2280 nama· 
Hh kanuna göre ıaııı geri bJ. 
nkılacaktır. Satıe petfn pen ile 
olub mleterlden yalnıs ya.de 
lklbuçak dell•Uye m11rafa ahmr. 
ltbn gıyrl menkul laerlacle 
berb1Dgi bir tekilde bık lale· , 
binde balunınlar ellerladekl 
reıml Yeealk ile birlikte yirmi 
gtln urfında İzmir len.• 
mlracaatlın llzımdır. 

Ak .. halde hakları tıpa •e11. 
llaee malum olmada•ça paylaı· 
madan h1rlç kalırlar. 6 6.1935 
Tarihinden itibaren tartname 
herkese ıçıktn. Talip olıalan• 
yOıde yedi buçuk temluat HCUI 
veya milli bir banka itibar 
mektuba Ye 31·18 doıya ••· 
maraılle lzmlr 2 lacl icra me· 
murloğunı mlt1caatlan illa 
olunur. B lı No.360 

Akhlıu icra memarlap•· 
dan: 

P•18 mahalleıinden zQmrtWe 
borçlu ıeruli bıbçnan bllnl 
oğlu nllnln ııpıb Jıammalı 

kiriz mf'Tkilnde "l08i meın 

murabbaı içinde :J2 klik sey· 
ıloli 16. 7 bleaeıl aç k ar&• 
tırmıy .. çıkarı ! "Uıtı ır fuleel 
~ 6.935 cumarttııi @dnQ IUt 

14: de leraJa yıpılıcakur. Ta• 
llplerla o gla icraya g.,Jmelerl 
U&n olunur 13(7 

Tedı io elruek - gömmek, 
(fr.) enınr.lir, ,.nterrer 

Tedfin m,.rıllml - gım .. 
alıyı, (fr.) entenement 

Tedıb etmek - aılaachr· 
mak, yola getirmek 

Tedl1e - ödea1• 
Tedlya etmek - 6de .. k, 

bor unu Yermek, (fr.) payer 
Tetkik etmek (bak: teıeMMı) 

- incelemek, inceden laceye 
aramak, (fr.) etudler, enml11er 
mlnulleu1ement 

Tedmlr etmek - ıındını11k 
tepelemek 

Tedrici - derecel, (fr.) gra· 
dael, progre .. lf 

Tedricen - ızor ıur, •· 
rece derectı, (fr.) ıradaellemeDl 

Ted•ln etmek - derglmek 
(fr.) codlfler, former an reeaell 

Tedvir etmek - ÇHlrmek, 
döndGrmek (fr.) dlrlger, toaraer 

TeeddClb etmek - utanmak, 
ecleblenmek 

Teehhll etmek - nleamek 
TeellClm etmek - acınmak, 

elemlenmek (fr.) le chaplaer 
Teemmll etmek = d ..... 

mek, daıınıb lafl•mak (&.) 
ref lecblr, medlter 

Te~nnl etmek - 1 ..... 
davranmak (fr.) agtr Hec pre• 
caotlon 

2 (bak: lbılyaı) 
Tee•lf ftmek - · e1efleD· 

mek 
Tee11Gr (bak: ba.&a) lsla 
Tee•ll etmek - karalmak 

yerleflllek 
Teeyytld etmek ... 

çıkmak, prteldı .. ek (fr.) il 
coaflrmer 

Tef•har - ftTlaç (fr.) V•• 
tardlae 

Tefahar etmek - GAlulek 
(fr.) • nater 

T•Wala• es.lk - ••tir.. 





Al~sel{i Ticaret Banl{ası 
· Türk Anonim Şirketi 

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

Serınayesi 500,000 T. J ,. 
Merkezi : lzmir. Telefon : 27 42 

Şubeleri : ödemiş, Aydın 

... ·-
Eğe lktısadi Mıntakasındaki Başlıca Şehir ve Kasabalarda Muhabirleri Vardır . 

.. 
Hertorlo Banka Muamelatı Yapar. Emtia Ozerine Avans Verir. 

Mnsait Şeraitle QzQm, incir, Pamuk, Toton, Afyon, Zeytinyağı, Yapağı, Palamut ve Hububat 

•tışlarını ve Mobayeatını Deruhte Eder. 

Tc.:J Q K iYE 

llR/\~T 
BAN~ASI 

-DAoA 
BiRiKTiREN 

•• 

er mayesi: 1,000,000 T. L. 

Dzmlr Şubesn 

ikinci Kordonda Borsa civarında kendi binasında 

TELE~.,ON: 2363 

••• 

llertürlü Banka Muamelatı, Emtea 
Kumusyonculuğu .. 

• • • 

Müsalt~şerafttDe meva 

duat kabul edDBUr. 



....-:::::::==:=:==============~~E~m~l:';ii:':k~v~e~E~y~t~a~m~B:a:n~k~a~sı~lz::m~ir~Ş:u~-~Tayyare Piyan~ 
Aylık elektirik 

V. N. 
VV. fi,. H. Van 
Der Zee 

& Co. 
UEUTSCHE LEV ANTE L1N1E 

"ALIMNIA,, vapuru 8 İlla · 
JHla bekleoiyor, AoYers ve 
Hamburg'tan yük çıkaracaktır. 

"AKKA., vapuru 19 mayısla 
bekleniyor. Hamburg ve An· 
veraı"n ynk çıkaracaktlf. 

" BERAKLEA ,. vapuru 13 
mayısta bekleniyor, 16 mayu.a 
kadar DOokerk Ye Anvers, Dl· 
rekt, Roterdam, Hamburg n 
Bremen Umaularına yak ala· 
caktırr. 

"AGDROS,, nporu 27 ma· 
yııta bekleniyor. 30 mayıea 

kadar Annn, Roterdam, Ham
burg Ye Bremea için (yak 
alacaktır. 

ARMEMENT H. SCBUIDT · 
HAMBURG 

" HANSBURG ., npuru 5 
mayuta bekleniyor, Bamburg 
Te Aavere'teo y6k çıkaracaktır. 

.. TROYBURG,, 21 mayıaıa 
bekleniyer. An•ere n Bam 
bur~'tan yık çıkarac•kt1r. 

SERVİCE DIRECT DANUBIEN 
TUNA HATTI 

"ATIO., motörll 14 may11ta 
bekleniyor. Badapeıte, Bratlı · 

in, Viyana için yık alacakbr. 
"TİSZA,. nporu 5 haziran· 

da bekleniyor, Budapeıte, Bra· 
ıtslav ve Viyana için y6k 
alacaktır. 

"DUNA,, Hporu 30 hazl 
randa bekleniyor, Bodapeıte, 
Bratfatn ve Viyana için yftk. 
alacaktır. 

JOHNSTON V AREN LINES 
LTD LIVERPUL 

" QUENMORE,, vapuru 20 
may11ta bekle{\lyor, LfTerpol· 
dan ycık çıkaracak n Borgaı, 
V aroa, Köi!lence, Galaç ve 
Oralla için yok al•caktır. 
THE EKSPORT STEAMSHıP 

CORPORATaON 
•• EKSELSIOR ,, Yaporu ha· 

len limanımızda olup Nnyork 
için yak almaktadır. 

"EKSMINSTER,, vapuru 15 
may1&ta bekleniyor, Nevyork 
için ylk alacaktır. 

11EX ARCB,, vapuru 1 ha· 
alrında bekleniyor, Nnyork, 
Boıtoa n FHadelf iya için yak 
alacaktır. 

N. 8. - Gellf tarihleri H 

•spor tarihlerinde acentemb 
hiçbir mea'ullyet kabul etme&. 

r 
Trlf!fon No 2007 . 200Q 

Dok.tor 

Osman Yunus 
Deri n TenaeOI Hastalıkları 

Mltahuıaıa 

Bergin haatalan •bala ıaat 
1 O dan akıam altı7a kadar 
kabul ve tedavi eder. 

Adreı : Kemenlta Ş.mla IO· 

kak numan 19 

Masrafınız yflksek • 
mı. 

içi gazli 

lambalarını kullanınız 

Hu ma~ka az sarfiyat, bol ışık, 
ve ozon 3mflrlndor. 

Mehmet Tevfik 
BtlyOk Elektirik, Telefon v«: 

Malzemeleri depoeu. 
Peştenıalcılar N. 77.79 Tel. 3332 

Fratelli Sperco Vapur Acentası 
ROYAL NEERLANDAli KUMPANYASJ 

0 HERMES,. 6 mayısta 91ellp l l mıy111a Anvere, Rotaerdam, 
Amaterdauı ve Hamburg limanlar1 için yok •lacakhr 

11 GANYMEDE5,, vapuru 18 mayıeta gelip 23 mıyııta Anvere, 
Amuerdam, Roterdam ve Haİnburg Umanları için yok: ılıcaktır. 

11CERE-;,. npnru lf> mayııta 'elip yflkflnG botahtıktao soon 
sonra Hurga11 Narna ve Köıteoce limanları için yak alacakllr. 

~ VENSKA ORIENT LINJEN 
11 BL.\L.\ ND,, aıotörd 20 mıyıeta Roterdam, Hamburg, Co· 

lpenbagen, Danttig, Gdynıa,Göttborg, Oılo Ye lekandlaawya 
llmınlar1na barektt edecek&lr. 

•
1NORDLAND,, mot6rl 2 haılrında Roterdam, Hamburg, Co 

penbıge, Oıntslg, t;dynla, Cöteburg, Oılo ve lıkandlouyı 
limanlarına bant.et edecektir. 

SfillVICE MARITIM ROUMAIN 
Garbi Akdenb için ayda bir MUDtaum Sefer 

.. PELEŞ,, vapura 26 mayısta geUb 27 mayııı. Malta, Marlilya 
•~ Bareeılona hareket tıdeeektlr. 

11 ALDA JUL YA ,, ••para 20 haslr.ada gelip 21 haslraada 
Malı., Marallya n Bueelon•a hareket edecekdr. 

NATIONAL NA VIGATION CO. OF GRECCE 
İsmlr Ne•· York aruanda aybk mu·ntuam 1efer 

"RINOS., ••para lı& may11ta ( Doğra ) 1.mlr'den Nnyork 
için ylk alacakt1r. 

0 TAMESIS,, npura 20 haalranda İımlr'den (Degru) Nnyok 
için yok alacaktır. 

Yolca n yak kabul eder. 
Hamlı: lıblardakl barekeı tarihlerindeki detltlklllderden aceaıe 

mea'aU1eı bbal etmea. 
Fala tafailit ~ lklael Kordonda TahmU we Tahliye flrked 

blaa11 arkaıınd• FratelU Sperco acenıalığına mlracaat edflmeat 
rica olunur. Tf'lf!fon: 2004 . 2005 

işçi Aranıyor 
Taraatta Çukurova beı fab 

rlkaaı teıglblarında çat.omak 
aıere 50 kadar ltÇlye ihtiyaç 
vardır. 

1 - Dokuma tesglblarında 

çalıtmıt •e ite •akıl olmalıdır. 

2 - Maklnelerlmlı aoa ılı· 
tem oldoğo için iyi bir ıurette 

çabf8D bir ameleye fasla ka · 

zanç temin eder., Fasla tafıl· 

llt ye teraltl g6rmek n kaydı 

için :J may11 935 tarihinden 

itibaren 1.mlt'de Karaoaman 

oğlu hanında iplikçi Rabelno 

Polltt9ye mlraeaat edllmeıl 

illa olunur. 6 D. 

Olivier ve şflrekô
sı Limitet Vapur 
Acentası 

CendeU Haa. Birinci Kordon 
Tel. 24:'8 

The Ellerman IJaea Lld. 
11 ALLG ERIAN,, npura 18 

mayıııa Uterpool Ye Stmaea· 
daa beklenmektedir. Ve ayni 

umında doğra Llverpool için 
yak alacaktır. 

.. POLO,, npura may11 nl· 
hayetlade Annrı, Londra Ye 

Q.ulden gelip tahliyede bulu· 

nacak •e ayal zamanda Londra 
n Hali lçla yak alacakbr. 

uoPORTO,, ••para mayıı Dİ· 

bayetlncle Llterpool •• Sftn· 
aea'daa beklenmektedir, 

Efes'e 
Btıyftk Gezinti 

Tarlng ve otomobil ku· 
IGbanan ikinci gealadll bu 
cuma ılnl Efea'e yapıla

caktır. Flatler birinci 200, 
ikinci 150, lçlnctl metkl 
100 karuıtur. Yemek 50 
karuıtur. 

Biletler Kemeraltında Eh· 
ram mat .... ı. 

Odun paur•nda Samubank 
Aydın Demlryolanun Al· 

eancak, Kemer lstaıyon glte· 
lerlle kereıtecller içindeki 
tehir emtea kalemi 

Telefon: 2411 
Kartıyaka Kemalpaıa cad· 

deılnde tlllnca bay Haydar 
Alıancak vapur iskeleti 
Kitapçı ŞGve Ye elden 

Htılmaktadır. 

Hareket Alsancak'tan 7,30 
Eleı'tf!n 17 de 

The Gonenl Steam Nnlgatloa 
Co. Ltd· 

11ADJUTANT,, npura 7 m•· 
yalla Londra için ydk alacakt1r. 

Deuttche LeYante Llnle 

"ULM,, Hpuru 15 mayııta 
Bambarg, Bremen Ye AnY«ıre 

ten beklenmektedir . 
11 ANGORA ,, vapuru balen 

llmaaımııda olup ylk botalt· 
maktadır. 

Not Varat tarihleri H ff· 

parlama lllmled berine deDI· 
tlkllklerdea 111e1'aUyet blMll 
edllmea. 

besinden: 19 uncu Tertip 
EeuNo. Meldi Ctnıl No. Deposltoıa 

Ura 
219 Allancak karakol ıok!llı n 1 25 
231 Osmaniye caddesi ma~aza 37 20 
305 Yol bedeıteu• ıehlll hın oda 55,17 fi 
111 Karataf orhanlye e. n 15 7 
603 Bornava kürt ömer sokağı dllkUn 39,41 5 
621 Ayavukla &inekli cıddeet tabakhane 45 25 
848 Karataf ıetaret ıokağı nln ~t katı 14,16 12 
86'/.5 Uruç reis mahallesi kirpi ıokağı n 19 10 
875, 1 Halkapınar k:Ağıthane caddeel .. 276 5 
C. 18 Memdohlye mah. kireçlik.aya ıo. .. 10 10 
C. 8( Y. tuhaf lyecller çarı. G. bulvarı mağaza 9 40 
Mnlı:ı ,., numaraları yakanda yazılı emlakin bir eenellk kira · 

ları 11.5.935 cumarteıl gaaa aaat onda ihale edilmek Ozere 
m6Hyedeye konulmaıtur, istekli olanların blıalar1Dda yHah 
depoıltolan •~•neye yatuarak mflsayedeılne girmeleri lhuadır. 

2 9 1259 

DOKTOR 

• 
Fahri Işık 

lzmir Memleket Haetane8İ Rontkeo ~IOtahaHı&ı 

HERNEVı RONTKEN MUAYENELERi 
Ye ELEKTIRJK TEDA VILERI. 

Y6rümi1eo ve Bilha11a RAŞİTİK. Çocuklara Ultra-Violc 
Tatbik ve Rontlr.en ile KEL Tedavileri Y11pılır. 

ikinci Be ler Sokak Jo'ırın .Kartıııı No. 25 

Akhisar Belediye Başkanhğıodan: 
Belediyemiz için çift atlı bir cenaze arabası ahnıcakrar. letekll 

ol•nlar reelmlerlle beraber huıoıılydlerlnl n Ak.hisarda teelim 
son flıılni 20. may11. 935 pıHrtesl gGnGne kadar Akblıar bele· 
diyesine bildirmeleri ilan olunur. 7 8 9 

Jetleri Satılıyor" 
' Boyok IkraıJJ1 

25000 lir 
Mokafat 

20000li 
Hayat BizilJJd 

lerin en yllkıeji ola~ 
yat Bizimdir,, ilk p•1 
çıktığı zaman "Bizde~.,~ 
tufan" iımi ile re~. 
dilmiıti. Fakat filmdeki 
ıek aşk menkabeıi b~ 
den ziyade "Hayat Bili 
isminin filme layık oJd laİ 
hatırlayınca film •• 
biç tereddüd etmed•11 

yonlarca lira sarf e~ 
reklamları battal et111' 
filmin ismini değitl~ 
tereddüd göstermelll1 bit 

Yalnız değişmiyeD ·
vardır. Joan Craufor,~ 
mi ile Gary Cooper ı• 

Zaten bir fi 'miD 
derecesini ifadeye ~ 
eden bu iki san'atk 
mi olduktan ıonra t 
de mana varmı? 

Bu ıah eserin, la 
-~\\\llllllllllllll\11111111119' Doktor ~llllllllllllllllllllllllllltb_ ki hafta .. Tayyare .ı.Jai 
,- ~ ıı " ada g6ıterilecer: 

1 A. Kemal Tonay ! :::~,:~:.::· 
= = etmiı oldapmaza 
§ Bakteriyolog ve baü,ık ile eaJiın h•lf•bklar i retiriyoraı. 
5 birinci sınıf mfltabau11ı = s· 
S§ &.mahalle iııasyoau karpmndaki dibek IObk bepada 30 .. 11• § ınemanın 
§ h ev Ye maayenehaaesbıde eabah iMi 9 dan aqam ıut 9 a kaidaı § G n . d y ldı 
:: buıatannı kabul eder. = ZI e 1 
§ Miracut eden hutalan yapılma11 lbımgelea Nir tahlillt Ye § . liJ 
E5 mikroıkopik. muayeneleri ile Yeremll hastalara yapılmanna cens gö- E5 yetı tamamen tem 
5 rGJea Pnomotorakı (hava Yermek) muayeaehaneainde muntuaman §5 mittir. Bu gllailn eD 

~illi r•pılır. llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllire ıahıiyeti addedilea, " 
• lak ıinema yddı11 

lzmır Defterdarlığından: ba direrli ıaa'atk.,.. 
l11lıinln nrgl borcundan ôtarı tıhıll emval JUHıına gGre 

hacsedllen abmet ağa mahallesinde Emirler çarıı11nda illin 96 
1ehlm itibarile 75 eehml tarihi llAndan ldbarea ylrmlblr g6n 
maddede eatthğa çıkarıldığından pey ıGrmek ltdyenlerla def· 
ıerdarhk tabstllt kalemine ~elmelerl. 5 9 13 17 1292 

10 - Mayıs· 1935 Cuma Gono 
Yordun En Gflzel ve Yeşil Ormanların· 

dan Biı-i Olan 

Kırkağaç Çamlığından Her· 
halde istifade Ediniz 

Çamhlın eaf hanıı, iyi ıoya, bahar gbelllgl içinde çok 
neı'ell bir ~la yaf8mak lıtlyen yurdd .. lar için o gln lsmlr'den 

Soma'y• kadar baıoıl .bir teneuab treni de tertip edllmlttlr. 
Trenin duracağı yerden çamlığa kadar yol iyi H yıkan, nuit 

oldujunu 6jrenmek 
oka111cDlanmum ID 
aı ıidermek için ooof 
Jeaini aıağıya yaz~ 

Gravvford Aaı• 
Teksaı villyetinin 5" 
toalo ıehrinde do ~ 
Babaıı orada bir tiya 
bibi olmaıına rai•" 
nıa sahne bayatın• ' 
ııu taraftar detild;.. 
raımea Joan, on te 
tında iken bir rev8 
ne ıirdi. Burada o Jr;i 
çok muvaffak oldu 
yet ıİD•ma rejil6rleriJll' 
zllae çarptı ve aaıaj• 

Bu kızın ea blyDk 
yllımek, danı etlDek 
yano çalmaktad1r. me•cot •e ucuadur. Tren ı•atlerl Dnlet Demlryollannca aynca 

llln edilecektir. Çamlıkta mlteaddlt gaslao, lokanta, ıatın n Oç ıeae evvel /. 
bir HJahat yaptı~ 

Çamhgına ıGrlnls H latlfade kocam Douglaı Fait ...ıııt 

e&lentl yerleri vardır. 

Buıene herhalde Kırkapç 

edin Is. S 8 9 ojla olmaıına rai....-: 

Yazın Geldiğini 

Haber Veriyor. 
Bahrlbaba eahll park gaalao· 

ıu açddı. Geeelerl b~rnk elek· 
drlk llmbalarlle Darla bir y•• 
gecesi hayatını batlamıf bula· 
Dan bu ınimll bahçemlı m•· 
yııın birinci glnlnden hlbaren 
çok yClkaek bir muslk ile Def· 
eılne neı'e katacaktır. 

S.bilpuk palaoıa buaene 
lsmlr'to en kibar bir bahçeel 
oluyor. lsmlr'ln maruf, emin 
adamlarından otelci bay Baıtl 
ile meıbur lokantae1mız bay 
Slleymu'ı Ye Mehmed Eraltayı 

uhUpark ı••lnoaunda it •11•· 
da gGrmek için maklyetlal llGy· 
lemlye a..ı.·haııaa bir delildir 
UDDflderll. 

AkhiHr icra memarlapndan: 
Glmllclnab mehmede borçla 

pn.tıtala ahmedla lurbaglarda 
4365 metre tarla orta degir· 

men mnkllnde 4638 metre 

seydnUk, tahbaa derede 1180 

metre aeydnUk lrenkUde 4618 

metre bag, Ç1natlı kapıda 562 

metre landabk 5 parçada borç 
lunun mata•rnf oldap 5 

hllaede bir blllellnln Hlılmaa 
kanrlafbrılmıt •e açık arttır· 

mıya çıkarılmıtllr. ihaleli 8,6. 

935 cumarteıl Hat 14 te le· 

nda yapılacak delllllyeal barcı 

alua alt Ubf petlndlr. Ahcı· 

ların ybde 10 peJ akçedle 

lcnya mlncaadeıl llh ola· 
aaı. 1S'6 

aız ondan bable 
ıazetelerde koca~ 
bile geçmemiıtir. 
Pariı'te bGyllk te 
kartılanan Joaa G" 
baıln kocaııadaD cl'..J 
mıtbr. O, {Danı ~, 
mi ile kendi baya~ 
kıımını canlaadır-J, 
bizimdir ) filmi ile • 
kadretialn kemeli•• 
etmiftir. Bu ylktek 
uıJ wmiai de okO"' 
mıaa bildirelim. Tal~ 
mı mllıteara biç belli' 
tarafı olmayan bir ~ 

Lucllle La Seur, f ~ 
İIİIDle illa edilecek 
acabatek bir mott•rl 9' 
lir mi? Bu da •1" 
•••••• 


