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CiJm uriyetciyiz! 

2 - Milliyetcıyiz! 

3 - Halkcıyız! 

4 - Deoletciyiz! 

5-Laikiz! 

6 - İnkılapçıyı~! 
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DöidünCü 
&l(ıı•u 

Oa~ı llluların kurultayları 
•ıı._,, .11lılı geç.mitd• başa. 
~~ lr•l ltltri gözden geçirmek 
tı ~ tc!ekte Y•p lacak işle-
'" ~lbe~e yarurlar. Bil-
,,. ''Y•eal partilerin Ku-
~ 0 'rı bu hakımJan bü
~n.:h'ı lıtırlor. Hele bu 

~ . biri Cumuriyet 
•ı -......,. yur. 

don ve uluıon kurtulut da· 
vaıından doğmuş bir parti 
o'ursa onun Kurultayı içİD
do ve dı~ınJa büttin hötün 
evnomli olur . 

Cumuriyet lialk Partiıi· 
nin bugün AnkararJa toplan· 
makta olan Kurulta11 i~te 
böJle bir önem ~erçevele· 
llUt Jnduomak&a.tar. Bugün-

kü Kurultay partimiıin dör
düncü kurultayıdır. Birinci. 
ikinci ve üçüncü kuraltay· 
lardıı verihait olan kararlar 
~·ok geniş ölçülerde ba,arıl
mıştır. 

Parti birinci adımında 
yurdu yabancı istilAlardun 
kartarmı9tır . ikinci adımında 
bizi icimiıden kemiren kötii 
kurumları yıkm ı 9, onların 

· yerine ileri medttniyot ;ut· 
( Dtvaau iliAoi aayflda) 
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Cilmu iyet Halk 
rada toplanıyor. 
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4cUK r dun Her 
•• o e ev a ıyo . 
Parti 

lıyr111111ZPrbııuz hırı
rıtli bir ıurıtrı kutlunıcık 

~~~==, 

ALİZM 

Pılf iİI praıraıını blSIJlrlZ 
Ctilaoriyet Halk Par\iai

nio dördüncü Kurultayını 
bütüq yurWa~l:ırlıı birlikte 
kutluluınaktayıı. 11alkevi 
Başkanlığı tarafından huzırl. 

aoan proğr~mq göre me.tH· 
imin ha~Jadığı saot onhe9de 
Pırti \iyeleri ile Halkevi 
nıensubleri, hökıinıet rciıle

ri ve memurbrı. kolordu 
urkôn ve i.ımerGsı · Ye 
rıu,ruimıfo bulunn111k istiye_ 
ı ler arzu edanler Htılke,•ine 
toı)l tnacaklar•!ır. Pıtrti mc-
nıuplurı saat J -4 d~ purti 
merkezinde toplann<·aklar 
\'ft bılvük ö::ııfor Atııtiirkün 
Ye Bu.~ba lrnn İemet İ~ôniiniin 
sdylev)c rin i dialiyet:eklerdir. 

Bu~ün &kş9.m rumi ve 
hasu11i butün mü.·sseseler 
v~ evler ~ündüı bayraklıtı in 
•lon a lııc:a k, ~ece de t"n" i 

t :zrrr [ ı:===ı-

Balkan 
Anıan~ı konf eranıı yeni

dın toplımyor. 

Ankara. 8 (A.A ) - Dı~i~ 
leri Bakanı 8. Tevfik Rüştü 
Aras Bükrette toplıına • 
cak olan Balkan andlaımşsı 
Oıtişlerj Bakanları daimi 
konseyi toplantısına iştirak 
etmek üzre bu akşam lstan. 
bulu hareket ettiler. 

lstanbul, 8 (A.A.) - Dış. 
işleri Bakam B.Ttwfik Rüttü 

Araı bugün vapurla Köıtence

ye gitmİ!tir. Harekelten ev
el gaJetecllere Bal~an anla_ 
ndı toplanmaıında bulunmak 
il&ere Bükrete gittilini ora· 
(Devuıı ikinci Myfada) 

Ankara - Porti hüyült 
Kurultayın tetkikine ıu· 
nulan proJıeram ta .. la~ı her 
bukımdan büyük bir ehem
miyet tı~ıyor. Bu prog· 
rum projesinde Türkiye
deki tlP-vlet rejimi şimdiki 
te~kilntı "@asiye konunun-
dnki tnriften ıiahn geniş 
ve sarih bir surette tınla

~ılmo;ıktodır. Bu ~ebeple 

teıkilAtı e.;;atıiyo k:ınununun 
da progromJaki kaytlara 
göre değiştirilmesi icap 
edecektir. Program tnıla. 
ğını baştıınbaşu mühim 
olan yerlerini gostermck. 
iiz~re ı;ıİze :ıynen bildiriyo· 
rum Yolnıı hirkıı~· sene 
İı;in ıh•ğil istikbale de şa
m ıJ olan bu tneavvurl.arın 
anıt hatları progrnmdu top · 
lu bir haldedir. Partiye 
esas olan hötün bu prt·n
sipler Knml\li:ım yoludur. 

l'ıogrnmın birin<.•i kıs_ 

ınındoki esaslar vutcrn. mil
let. devletin esas te§kilAtı, 
il mme hukukudur. 

l - Vutan: Türk mil
~ letinin eski, yüks~k ve 

r Bu e as 
b r ~u v rec ktn. 

tarihi topraklarınıo derin· 
tiklerinde mevoudiyetini 
muhafaza eden eıerlerita 

yeşudığı bugünkü 11nrrl~

rımız İ\·inJeki kutıf yurt· 
Jur. Vatan, hiçbir kayıt 

ve şart altında ayrılık k11-
bul etmez bir küldür. 

2 ~ Millet: DiJ, külttlr 
ve mefkure birliğile hiri 
lıirino bağlı vatandaılttrın 
\eşkil ~ttiği ıiya~i ve içti
mai bir bütündür. 

3 - Devletin e1&1 t.eo· 
kildtı Türkiye milliyetci. 
halkçı, dı:svletçi, )Ayık ve 
inkiltlpçı bir Camuriyetdir. 
Türk milletinin idare \0 

şekli vo.hJeti kuva es&11 • 

• 

na miiıtenitJir. Hakimiyet 
birdir, kayıtsız ve şareız 

milletindir. H. M. Me.-lisi 
millet namına hakimiyet 
hakkını kullanır Tetrii N · 

lAhiyeti ve irra ku•veti 
Türkiye Büyiı.iM.Mediıit>de 
toplanır. Meclis, teşrii aa
IAhiyetinı bizaat kullanır . 

icra aalAhi1etini kendi a
rasından ."seçectıği Cumur. 
(Devamı llçiincü S!'-fad•L..ı 

Kars Vi 1 Ayet in de ki 
Zelzelenin plAnçosu .. 

-
Oı~az yüz do~ıın ııdın altı yüz altııı iv tııııın 

yıkllmııtır. Zılzı~in zarın çok hlylblı. 
Knrs, 8 (A.A.) - Karsa deprenme Diflor n Ahi eeile 

elli kilometre uzakhkta 31 köyünde 990 evde·! 630 
~ i ğ o r n ~ ~ i y e ı i adet tamamen v ık;lm·ıı\ır .e 
cıvarında ayın bırınde beş- g6riye kalar' ı t ulmH 
lıyao ve aralıklı olarak dört bir hale ,. ~~r · 0o~:nlerİD 

.. ·- d . - Lebn1tur, gun anroo yer eprenmesı uyııı 3~ ah uy111 de. 
kayıp ve 1&ra rları teı bit edil. J ,,r ,._ ı , yar 
mittir. ~u yerleri 1111ı• · . •41 Gll'· A) _ Kars 
ve Karea , . dörı,. Adana, ~ iA.. f~llkete at-
kolqua Vf'" defJrenm••~~ ~ . .tıad.a) 

~o.~-' pt... •ı~ 



SAYFA 2 TURK DtLl 

Türk kadınl rı! ı öz dile 
doğru 

,--·•-11t1--•• a••----!"••--WJ-••-

Siz1·n sizin hakkınızı veren 
Cümuriyet Halk Partisidir. 

i KENTTE İj;;A ~ -··----------··------- -··----··--··--·· 
'l'ürk dt vrımln henee ı 

n güzel ve muhteşem tab-
o~u; bugiınkü Türk kanı

ır. Cemiyet hayatı içinde 
adının rolünü tanımıyon 

ski devirlerin üzü~ü ve 
zici vc1 k.ı:ı.lıırını burada tek
ıır etmek beyhudedir 

Bir c~miyet tas ·vur edi 
iz ki sn sını evinın- irin~e 
ır md hayatı g~~· rmeğe 

prnhkum etmiştir. Boyl~ bir 
çemiyc•tin .hMJu mı olur .. 

Evfjt, dünkti c mİ}'(lt;n 
hl!lkı yoktu ve dnhn or. 

altı yıl evı•l ltapısını çoldı
ğını z her evde ilk \'O orta 
~evirlerin içtimai şQn-iyetle
rjnc tea di.if . atmek pek 
mümkündü: 

Söz v rıii, 
. ,, 

\1 e> onur vetdi 
Türk krıdını bugün eyı 

bir \'Jtundilştır. Hür ve <:ıyi 
bır vo•onda ..... Türk kad nı 
bugiin şerefli buyük Turk 
g lec·eğ.f n ın on urlu bü uk ,.e 
...:ı~.n ::ın s.,lır. Türk kadını 
l ugun erk •"'İnin eme.3-i va· 

~ ~ lı • 

nındcıdır. 

~rkc-ğınin Q 

dımfı lır 
~ l\u n •tic z ıten Turk kn 1 

dınınıo hokk Öeğıl mi · 

H ılkevJeri 

• 1 
ın · 

j 
fj l 

Posta 
i~aresinin yeni şekli. 

Yeni kanun projesi hazırlandı 
Posta, 'l'elgraf, Telefon 

Genel Direktörlüğü yeni bir 
kurumlanma kanunu hozır
Jarnı~tır 933 yılındoki eski 
kanunun yerine ve onun 
karşılıyamudığı i hti yo~· hirı 
yerine getirmek ::ımociyle 

hazırlannn kanun d::ı üonPI 
llıre~törluk başlıca U(~ önemli 
meseleyi kotarma ktı:ııl ı r. 

Bunlardan birincisi; say.s• 
250C zü nşı:ın posta, telgraf 
i ~yarlarının aylıklarının bi 
rer, ikişer derece yükseltil· 
nıcsidir. Posta teJgrar kod 

· Kadın 

O Turk kııdmı ki daha~u 
rephon sandıklarını c;.pfıe_ 
y~ omuzl rındn foşıdı. Bu » 

ii'ju ,~..,;.ı~~~~~-j~~~~~~ 

rosunda en yüksek dc>rece 
olan 70 lira yeni konunla 80, 
90-100 liraya çıkarılmnktn
dır. Bir urnğ' teknik ve yü. 
ksek hilo·i işi olan posta ve 
telgraf işyorlarınn böylelik-

3 Kadın .Jünyosızdı. 
Hultısa kadın dün adeta 

bir ay ptı ve ne ııc dır ki 
dünkü cemiyet anoı;;ına bir 
ayıp gibi bakıyordu 

hnkkıydi. 

1I'ürk lrnJınlar ; 
Size sizin hnkkın zı veren 

Cumuriyet H~lk Pıırtisidir. 

Lütfiye f1kman 

Rus - Japoıı a /aşmasına doğru 
26 ~ısım tarıhli Dt'yli !-le. demek olduğunu anlamakta· 

rad gazetenin siyasal bil· dırlJr 
dirmeni yozd ğı l.Jir y· z da Bugtin Jnponyanın Rusya-
diyor ki: d!.ln, Rusya.nm JJponyodan 

Ynkındn Japony11 ile Rus- korktuğundan daha fazlo. 
yn arasında bir snldırmayış korktuğunu söylemek pek 
ani şması imzalanmak üze. ay ırı düşmez 

redir. Bu suretle uzok doğu· Son zilmanlarda B. Eıle-
da yıllardır sürüp giden ger- nl, birlikte Moskovada bu-
ginliğe bir son verilecek de· lıınduğum sıralarıln Rus -
mokti r Japo•ı ilgisinin iyileşmiş 

.Japonlaru böyle bir an- olJu<•unu ve hızln eyileş 
n 

lnşmn önergesi Sovyet ·Rus- mekte olduğunu kcpdi göz· 
ya tarafından epey zaman terimle görmüştüm . 
oncA yapılmış, fakat bundan TokyoJun gelen hoöerler_ 
bir cıonuç çıknıomıştı. de Japonya n ·işleri Rakam B. 

'on birkor ay içinde du- Hırotn ile Hııs büyü.k elçisi 
rum hayliden hayliye değiş- H. YurC'nov nrnsındn yapıl. 
mi bulunmaktadır. makta olan konuşmaların 

Çin doğu demiryo ltırı PO· ha nrımlı bir surcttP ilerle-
rumunu. bıınlar.n . 1ançuho diği bildirilmektedir. 

hükumetine atı1mok surotiy- Bu konu malurda ortayn·. 
le kutarılmı:ısı işin en piiriız l zorluk \'ıkan nokh .1 ıponla- 1 

liılerınden l>irisini ortadan rın ~lnq·ukodaki Jnpoö kuv-
kııldırmışdır . votlerini azaltmalarına knrşı ! 

Bununla beraber göze 1 Ruf;ların da uz k şarktn bu· 
~·arpnınkt~dır ki Japonyrının tün ::ısker kuvvetltJrjni azalt • 
en kuyvetli Jıleği şimal ta-· molurını ve Vil:ıdivoştok bo~ 
rafından .avantürlne g-ırış· rularırıı bozmalarrn istemele-
mekten zıynde Çind<' siyasal 'J' 

. • rı ır. 
ve ekooom!k nsığlar c-le ge-
('İrmektir. Bu önerge esasen onana

bilecek gibi olmnmnklıı be-

do yine o k\ıJreli görüyo
ruz. \ 'o her hnngj bi~ pa r-

• • çu ını oku mo k ıstese k sonu 
nl. knda,r bir· ıı,:im su g1

1

bi 
akı)·or. Ôvll! bir akı~ ki, ne 

• J. • t • 

bir sarsı ntı . no bjr durakja-

mo var. Cçma~ . liül\oki11.ip 
bu kıyaı •tli oserıini her 1'.ür
ke ta~s\}'e edcrkPn, ustqda 
da yolunda muvı.i.ffokiyetl e· 

rile kendisinden ıloh1 ı;t>k 

eserler beklemekte oldu~u 
nı\ızc bil~iririnı. 

Vehbi <;cm 

le genlik vermekle pasta 
telgrafımız hugiine kadar 
~östertliği •!eğerli varlığı 
J o ho fözla goliştirrn i~ olac_ 
aktır. Yeni knnun,foki bu 

~·ok eksik hukumleri ta~nrın
kta id i Yeni kunun; hc·rgiin 
ihtiyacıı göre bir çok yenili
k~rj idno alacak ve yurd · 
u uzdn en deri ve üstün 
hı.r postn. telgraf, telefon se· 
rvisi kuracak olan yünetge-
nin 25 - 30 yıllık o\asık 
bü\ün geli:.>meleri imkilnlı 

kılmaktadır. 

Posta işyarıarı kanunu 
oste, (;ienol l)ierktör!üğii 

dırtlct işynrları kanunu cer
~·evesi içinde ve ba~a Baka· 
nlıklar ve yönetgelerinikine 
benzer hir posta telgraf iş_ 
yarlar kanunu hazırlamış ve 
K mu taya verilmi tir. Ka

da özel hük'umler va:--

.luponynnın bu kuvvetli <li- rab r lı·ı söyle,Jiğim"z kuv 
!ekleri, Sovyot Husyadan zi vetler kor ıl klı olarak zotPn 
yade İngi lte'r~ ilo Birleşik az ıltılmış· bulıınmuktaJır. 
Amerikayı ,kuşkulun lırmnk. ~ımdı J 904 ~1va"ınrla ya-

~ w ı · Yani lalefon tııunu 

1 

~reg in ~\ I Yönetge elindeki birihiri. 
ne :r. ıt ve biribirinın hükfı-

j f a~rİ~BSI ~.irinci te~rin mı erini bozan bir{· ok 
tnrlır Çıinkiı .J.1ponya en z.· bılnn l'ortımavt anlaşrnasile 
yocle bu iki devletin nsıö-- O'JVrİ ::ı.13keri bir hnle ~etir · 

1 Y to efvn kanunl~rını bağ. 

sonlan111 "'' bitiyor. ~ 0~:ı~r!~ellrk:~~::k) h;:a~~ tı tı " ~ 
lanclıkları olanlara doö-ru ilmiş olan Koro ve Sahnlin 
gedi lemek isteğini gösrer. arnsındaki alanın yen'<len 
mekte lir. 0 h 1\c konulması üzerinde 

Bur da un iması · gernknn konuşmulnr yop lıyor. 
önerncli bir hddise, ;on ZJ.· Aynı Ş<'kilde gayri uekeri 
mantarda Ş'.lnghn vtl.a ı;ınlilere bir ul..ın n t 500 ınıli tutan 
rey' h ·ı 1 r meksizın us .ın~·uko ı •ı ho-
yapllıın b ledı a seı;İminde yun<' 1 du kuru1rıınsı isten 
.Japonların Amerikalı) rln in- m ·kt dır. 
gilizl(jn}en fa:ı}Cl,ı rt<y 'kaz n- Bir tnkım dıpl ıntlar p)Pu 
nı ılarıdır koDu!lmulorı suya clüştirmek 

Artık ~ ıponlıır icin Sibiryn ıçin H.uslorın sovn hazırlığı 
tiz ıa e hı\· b"ir dilek bes- yapmaktn oluukları yo1unJn 

1 
lenmomck eJir. Qünkii J l u;,·urdu l r ı bolqnlor h'r ~e>y 
ponlnrı'n ôiıyük a-kerleri y pam ımıst:r. 1 

Sov et R usynnın oral rda Son b.r iki ay ıı;irı 1 le iki 1 

çok kuvv ·tli olcluklıırını . .h- tarafın anlaması İ{' n çok uy· 
pon. s·'n rmda bjr~·ok yerle- gun fırsn1 l r da ele ge~·mek 
rin onlorın sa-ldırışına Bçık: tedir 

• bulunüug~nu bil~~kte onun Tokyo lnn gene ıtynı g-.ıze-
jçin bunlarhı her lııPtgi bir toye gônd rilmiş olnn tıj.r 
savaş_Q girişmenin bir dctHik telycız•sında denilmekt d r 
ve kandı kendine kıymak'. • kı . 

• 

E'"('~li,. 8 (A A.) - Bez fab }:ıpmıştır. Hu kanun büttin 
rikns n n Y•(nlmasına bir illerde tııtbik edilreektir. 
hnftay~ k1ılor bo lıını;c·ak y ni kanun posla ve telg-
wı ikin('ıto rin ortasındn to · o!duğu gibi telefonda 
önemli kısımlurı bitmiş· d . ücretlerin düzelme-
oloc. ktı . :;j i edilme· 

~evlet arasın. 

ıi ~ sıltıh!c.ırı az ıltnwli t111ını·ı 
1 

ile yrıp l::ıccık olrın korıui-

mnlar dolay ı sfylf .ldporı g-aze, 
td~rinin • ıleniz silıl hl.ırı pıltln 
ları · hokkın<l:ı yıızıl., r yazma 
l ırı yaı:sak l'dılmı~tir. 

E~er bu· konuşmalardan 
b;t rnnqç pkmıyacnk, olursn 
o z1pınn .1 ıponlur önceden 
tnı;:arJoınış ~lduklnrı gibi bir 
~·o), denızrıltı Vt~ t1\·ak tuşı
yıeı gemiler yııpa<'akl~rdır .. 
Yeni yarıln<'ak borular hak 

• 1 
kında y -.,ıı yazmnk '!o y;ı-

s&k o?iıınişY,r •• 111 

sint) 
mak:to 
unu yörürluğe 

airdikton soıırn tı•lc·fon Ü<'-r- • 
rQtlorinjn i.nJ ir ilıneRi yollıı rı 

nr.an~eak tır: . 
. .. ,.. v-----

1 z mir ·«öy,erinin1bütceleri. 
.... ı ., 1 • 

A nkarn. 8 (A A ) - iz m-

ir khy\ülerinin köy hull'elcri
n·len 3yıraçakldrı pnrn.vı bir 
nr.ıya top~Jyarn~ jki yıl ki-

• 1 ı 

udo bir ıwıır ~öyliılcı i u~:-. 
ağı satın ulnıağ:a kurur vr.r-

1 
. { . . 

mc er ı tayare cemıy~lı rne.r -
k'2i .. ~·c şükranr' kıırşılaudı 

• 

Kepsüt NahiyeŞinde 
---- -- -

Hummalı bircalınma var• 
' 

Ke~südün köy yollan ve telefonlar ~apıhyor. 

tadan koll'.ar . Sıhhat İ$i de 
bertaraf edil miş olur. Yakın 
•ir znmandn belediyenin 
veni ,.~ güzol ~atıs ı g-ibi 
bunu da görmek arzumuz
dur. 
K<"iylerdt ağaç dikmt. 

Köyler.le gözo çarpan bir 
h,arekette ağaç dikmo ha· 
lidir . Gördiiğüm ve işittiğim 
köyler bildistisnn hor yeri 
a~açla köy meydanl ık ve 
y•)llorım sıislem işler, onlora 
lazımgelen iht.im~mı göster· 
mişlerdir. . 

Bu işler devam ettirilir 
köylüle.re şimdi:ve kadar ih-
mal ettikleri bu cihet ü~e
rinıle itiyatlıır verlirse bPş 
Oll son~ içinde yurdu9 yeıa 
lik ve .. güzelliğe knvıl,acagı
ne imnn .. hasıl olaca tır 
Kôy yollun 

Partimızim 
Kurultayı. 
(Üsttn rnfı birincı sayfada,; 

larınn uygun bir ruh lıoy 
muştur. Üçüncü 3dimında il. 
eri ve teknik bir devlet ol 
:ırak aijnmrısı ger~ketı tedb 
irleri elmış. ulusıJI yof"yı~m 
her yönü için iJeri şnrtlorınıı 
girmeğı} anıklanmıştır. 

Bugün Ankaradıı topla
nnn kurultay ıle part ımiz 
dördüncü od ınmı atmış ola~ 
caktır Bu adımın diğerleri
ni tomaml.ıy ıc-ı olncağınıJn 

i~kjl yoktur. işkil yoktur 
ıleğ il, bu ndıının c\ifterlerini 

Kurultayın vereceği knrarJor 
partinin 'l'urkliiğü cbdcsel ı 

knr t ulu~:ı yiiksc·ltı•n. lltsu 
önt:e ~ef ı ) ue l kft Ln
yınd l g rıliMH r•yet~ ~ötii .. 

ı .rqn yoı>-i üyerinde yeni "e 
1 ~·ok giıçlü hız yarnt.a.eak-

' ' 1 ır. . 
tır . ~e mutlu ki 
l .a • . 
un yenı vo tı1 zc h ızn ılu 

1919 dıt olduğu gibi 1ulus\ln 
bütünliiğünn nı:ıl ofo~:ıktır. 
Bir tek knlp gibi cu muriyct 
hnlk partisıtıın göğsiindı~ 

.
Çlrl?fifl Ulus bütı1nlüğUOP . . 

• ol 

K. E. 11 ~t:nf.{} 

-F 

KUnitltoyı. fı!d•' 
(Üsttaraf, birinci sil it..ttoJ1" 

rat. yaP\Ja1·:.ıltıır .. l{ur~e''orı1 

dovamtnca ten vırat ' 

edecektır . vıtı 1Y 
.). ym zumandn bug~ı uzı.> re 

mn mnhsus olfll 9 ·· ,ıııııe1'0 

ık . . d bı'r ıuU il' Jfo r>vımı z e llr 
~ı .. orııere ~ d ıı verileeektir . l, us 

1 
rio 0 

l atıpd ı~ sında h~ılk 1 · itı l • 
. J JJ8 rtı bır tıırkar nrko oş d 

şardığı işler h3~kın 
söylı.n· verrcektır 

e~~; antanıı,.,!Jı 
ı lffl & tint' !•1 noJJlı~ 

. ul. e\ıO . IC' 
da guniin sıyos ,,cçı rı .. ,,

1
• 

·· den r rv; 
mı>se)(•sini ~oz cel:l.°' . 1 ıı - . . •Lorı:ı·Jon -• 1 tı ı't1arn1 'V'0 • ı; 
~ M h1ıı 1 

f_-it\:ır j ul ı h\ffi il~ i 
t~ ntıe ın iö~ct~ 

1:- )'(] ( t' 
~pnrn An '>ı:ırrı , 

söylemiştir. tdi~dl 
Kars Zelzele . cııd·') 

· · od ı;ııJ lic/J 
(Üstteraft bı rı -: e,mi:ı J 

rıyıı~larn bolo~LY etf11İf~f· ı~ 
· vordıJfl !il""': lil'alık bır " A.•) ,,... il 

. İs\nn bul, ~ (A·tıeı.ıı11 .ıı 
. k (1 t 7 t!c ~uyu ~tıf· 

~buknl .. r.~ ~apıll;\~ 
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C. H. Partisi Türk ulusunun tek ve öz sıyasal kurumudur. BU büyük 
kurumun özlüğü ve tekliği ~lusun kurtuluşu ve ileri medeniyet şa- · 
rtlanna yükselmesi gibiölüm dirimlik bir sorak vücut bulmuştur. 
il/ il 1 - • d ııumessilı olarak bun-
cl arı dokuz sene evtl mey
-i ana çıknuştı. Blittin 

0[1<ıdolu ve rumeliye şamil 
'11ak uzerc ilk umumi kon. 

(Jrern;z S k J'l . ti. Srua , wasda . ,
1
, ·tec ı m.ış· 

d s mnumı wngresm-
e tnıizakere men:uu aynı 

esasla l 
1 r o muştur 811 esas-
ta; feuzihan ve blitıi11 mem
~ ete teşmilen kabul olun. 

1 tışlur Gerçi o:aman kul. 
.~~ıclığımı: anvan ile lmıııin-
~u , 

Unvan arasrnda jark 
"ara F, İlib ır. akal ftışkiltil esas 
\r arile mahfuz kulmışlır. 

1/ b!lgün siyasi fırka lıa-
tıde tecelli !derı mevcı:di-

~~:c mebdt ftşkil elmişiir. 
l lıassa n·emlekel ve mil· 
el~e umumi gaye ·ki umu
~1 3clômı-t v~ refahı temin 
l.(ell 'b . 
11 • • r arellır . mlı, tııfl 
ıye/ı ılerır~meJ.:sizin takip 

O/ıı . ~ 
,1• rı11.ıu~ıur. Bi11aı·11ufryh 

11'Yebıliriz ki buyıin J;ı"işadı 
ke 11Hiflelıir oldufjlllll lmylik 
q°11Yremiz Swas korıgresin. 
u:t sonra /eşkiJcitlllllZl/I 
Y 

ne/ bı'iylik kongre~i ul11 
Or) 

yasa 1 ve ekonomik buhran
lar karşısında kazandığı bü
yük muva((nkıyetler cumu
riyetin henüz ismini elma. 
mış bulunduğu yıJlardan ba§
lıyarak bugüne kıdar tokip 
ettiği yüksek ıiyasanın izer· 
leridir. Bugün yurdun her 
köşesinde; köylerde, llaaaba
larda ve ~ehirlerde, ovalarda 
dağlarda ve nehirlerde ic 
timaf heyetimizin her aafha
sında, ailede, cemiyetde ve 
millet<le, hukukta idareıle n 
ökoaomide de•letin bütün 
hareketlerinde; dış ve iç oto· 
riteeinde; ic ve d•t nizama 
müe111iriyetinde kı1&ca içi · 
mizde ve dışımızda her yer
de varlığı sezilen ,.e görü
len hu ızerlere nüfuz ede -
bilmek için, cumuriyetin he
nüz ismini almamıt bulun -
duğu yıllara hakim olmut 
yüksek prensipleri dütün • 
mek ldzımdır. 

Bugün bütün dünyaya 

ltı ~üdf\foai Hukukun ve Cu. 
tıı~riyeı füılk. Pıırtiıinin ku
~ ,uıundnki düşüncelori yaz 
ı: tnn sonra şimdi do okur
uı"'tııızla beraber partimizin 
tu Usu ebedsel kurtuluşa gö-

Flrkcı yerıt'l başkan vekfli fsmcl ir.önıi Gellerul C H. Parllsine çok bayii köylü vatandaş araswda 

Türk ulusunun yeni 1&va . 
ş ında da muvaffakıyete 

erişdiğini kıvançla aöyliye • 
biliriz . VaLanda vücut bul -
muş eserler, devletin muaaır 
devlet karektorine uygun 
teşkilAtı, medeni olmak ve 
yaşamak hususunda Türk. 
milletinin göatermekte ol -
duğu cehit hep bu muvaf • 
fakıyetin alAmeıleridir. On 
yıl gibi milletler hayatında 
büyütülmesinde imkan ol
mıyan kısa bir zaman i.;in • 
de 'l'ürk. asırlar yal}atmıtdır. 
Yüzlerce senenin ııını on 
senede başarmıttır. Bu .. bari· 
kuldde hareket ve faaliyet 
onu doğuran amiller fikirler, 
pronsipler üzerine şimdi dün
yanın hllyret ve takdirini cel
betmekte bulunmaktadır. 

rmek .. L l k .. çe • yu .. ee tme ıçın ge-
~1 rı Yıllarda gördüğü işlerin 
Ro:aca. kronalojisine bir 

atalım· c . 
1~ Uınuriyet Halk Partisi 
):r.klüğü "ileri uluslar sevi. 
ııı~'rıde en ileri 1 en güçlü bir 
la,. 8 

Yapmak ülküsünde us 
IQ.' durduracak. izorler ver-
ı~tir. 

923 
edild· de Cümuriyct ilAn 

'· 
fet~24 de Fırku grubu llfüL 
letıltı Şeriye ve Evkof Vekd. 

er· · etti ının ko1dırılmosını:kobul 
ııun'ı Demiryolu siyaseti ka
~ı. ;•:•· Mrrlreseler kaldırıl
~eclj ~rkiye Büyük Millet 
~I 

1
•1 Şııriye ve Ev~tof Ve· 

et er· . 
llllıı •nın kaldırılması ka-
.ı unu 
"l.lt h .Yaptı, hanedan hu-
~'rıu o.rıcine çıkarılJı, Köy 
11\ıı.h~nu kabul edildi, Şeriye 
fllur' eıneleri kaldırıldı .. Cu
tltın~Y<'l Teşkildtı isaaiye kn· 
~llruılO.pıldı, İş bankneı 

9 u. 
L ~5 de 1' -.. . . 
ııtııruıd ayare < ... emıyt)tı 

ıı,,i u, aşar kaldırıldı, sa-
tllldu "0 rnoaJin bankası ku 
1~8i ' Anltara hukuk f ıkü· 

tıcıldı, şapk.ı korıuııu 

kabul edıldi, tekkeler, tür
beler, z ıviyeler kapatıldı. · 
beynelmilel takvim v~ soot 
kabul edildi 

926 dıı 'fiirk mcdeı i k a

n unu ile lıorçh r ve l'eza 
ve kapotuj kanunları kabul 
edildi, cmlAk t v eytam hıın 
kası kuruldu. 

927 de Ankara K'ıyeeri 
demıryohı i~letmeğe U\·ıhlı. 

928 de tr·şkilAtı esasiye 
k ınununun dinö ait mııdde
lerini Büyük Mıllet Meclisi 
çıkardı, b~ynelmilei rukaml. 
ar kabul edildi, Türk hıırll 
eri konunu Büyük '1illet 
Meclisinde ka hul edihi i 

929 dn ~1arsin-Ad •nn ~ı
mendiferi s.ıtın alındı. zirai 
kredi koopeı atifleri kanunu 
kahul edildi, mi li snno.yii 
koruyacak kanun kabul ed. 
ildi, topraksız çillr.iye topr
ak verilmesi kanonu knbul 
edildi. 

930 d ıı Türk paros nın 
kıymetini koruma "Ve yeni be
lediye konunu kabul eJilıli, 

Türkiye Cumurıyeti ınnkez 
hunkası kurıılılu , Ankara Sı· 

·vus demiryolu uçıldı. 
93 l Jc Türk ~·ocuk -

!arının ilk tohsille-
rını Türk mekteblerinde 
y. pmnlıırı kanunu kahul cd-

ılJi. ö!çült:rdij metre ve kilo 
sistemi kabul edi'd;, Türk 
t3ı ihi tetkik cemiyeti kurul
du. li'ı ·vzipaşa • Malatya ha· 
ttı ioletmeğe açıldı. 

932 de llalkevlni uçıldı, 
Balıkesir Kütahya huttı i~

lemeğ" bu~ladı, Bugday 
kanunu kabul edildi, Türk. 
dıli tetkik ı:emiycti kurul
du. Türk llilı kurultayı 

toplandı, ~umsun - ~ıvas 

hattı işlemeğe açıJJı. 

933 de Antalya demiryolu• 
nun yupılmtısı kanunu ~:ktı, 

Adana-Fe\'zİ Paşa huttı bÇl· 

ldı, dış borçları meaeleei bal 
edildi, kömüre giden J~mir
yoJunun yapılma11 kununu 
çıktı, Baktrll giden demiryo
luoun yapılmasına batlandı, 
Sıvas Erzurum d.-miryolun
un yapılmasına ba,ıandı, 
eski l'ürk darülfünununun 
yerine Türk iiniveraiteıi ku 
ruldu, Ulu&ışla Küyteri hat· 
tı bitti 

934 de beş sımelik sonuyi 
p·ogramın n tatbikine ve 
Knyıeri, Erflğli, Nazilli me
nsucat fııLrikalorının yapıl
masına hnşlandı, Kadınların 
saylav seçme ve seçilme 
hakları tanındı. 

* C. H. I 'artisin in bugün 

llal/i ve_ Cumurlyel Halk Prırlisi kaynaşmış bir l>ıJUinldklur. 

CumurİJıetciyiz, Milliyetciyiz, 
Halkçıyız, I?evletçiyiz, 

La ikiz lnkılcipçıyız •. 

Yüz yıllar süren fena idn
relerin sonu olarak maddi 
ve manevi v .. mndnn her gün 
bir kısmını ke.ybed~ ude ya· 
rı müstenılıke bir hale ge
len Osmanlı imparatorluğu 
artık elinde son kalanı dıı, 

yarı iıtikldlini de vererek 
tarihin şerefsiz sayfalarına 

çekilmek ynine düşürülmüş. 
tü. 

Böyle bir son tarihsel bir 
zarurat değilse bile aslını 

inkAr ed~n bir korkunç iha 
netin hakkı idi. O, ihanet ki, 
Türk ulueuou asırlarca dü~ 
manlıtrla beraber kemirip 
durmuştu. O, ihanet ki Tür· 
kün aziz varlığını inkdr et-
mişti O, ihanet ki Türkten 
Türk.ün şanlı ve şerefti ta_ 
rihini esirgowişti. Bu iha
netin cezası elbette yok ol
mak olacaktı Ancak bu ce 
zayı vermek hakkı sen~lerle 
karşılıırında erce döğüştük
lerimizde, kendilerine er 
meydanında erlik nedir gös
terdiklerimizde değil, bi2zat 
Türk milletinde idi. 

Bu böyle oldu. Türk mil
leti genel savnş üst gel an· 

Ankaradıı toplanan dördüncü 
büyük kurultayı ulusol kur
tuluş davamızı evengenlikle 
(süratle) yürütmek ve yük -
seltmek kararlarını alacakdır. 

lerince Oı;monlı ılevleti ilo 
heruber kendisine çevrilmiş 

ölüm hükmünü süngusünün 
kudretile değiştirdi Onlnru 
l'ürk milli şercfınin ne oldu
ğunu tanıttı. Yeni tlevl"tinin 
tam İı5tikliilini mühürlı;tti. 

Sonra bizim için dü~manlar· 
la bir hiıtuia Seni ımza 

oclen Osmanlı idoreaine ni
hayet verdi. Türk milleti 
ve Türk turihi için bir iho. 
net şebakesi durumunu ul
mış sarayı, onun kör, nlıl 

ve çürümü~ teşkildtını dağıt-

tı. 

* Yer yüzunun bugünkü 

Atatürk Samıundan Ana
dolu B&billeriae çıktığı gün
denberi maşeri vıcdanda 
yaşamoğa başlamıı olan bu 
prensipler Türk milletinin 
sıcak kalbinde ve yükıek 

imanında dünya ve medeni· 
yet şeniyetlerinin eo ileri 
haddini kazanmağa guçlü 
nllisler vermektedir. 

görüsünde genel savaşın vü- Hizzat Cumuriyete bağlılık 
cude gc.tirdiği sefaleti gö bu yaratıcı prenaiplerin hÖ-
rüyoruz. Sürü süru işsizler şında gelir. Bu suretle mil-
ve ba9lıırı bin bir dertle hos- ,,)etin kendine inanıtı, kendi 
ta sürü sürü devletler bu reyi ve erkinliğine hağlıhğı 
manzarn içinde ncıklı rok- çok fena devirlerin kuvvet. 
luklar teşkil ediyorlar. Bu li intibahı olarak ulusal vic-
ağrılı çokluğun dışında can- danda yer tutmuş bulunmak 
lı hamleler yapan devletler tadır. Bunun içindirki (Cum 
ozdır. uriyet) Türkiyede diğer bir 

Bu azlığın irin<le ve en çok memleketlerden üıtün ye 
önde baş dönlhiriıcü bir yu- ulusal egemenliği dığer bir-
pıcılıkla biz vorız. Cümuri- çok Cumuriyetlerden daha 
yetimiz: oyi anlatmoğa dl'ğerli olarok 

1 - Kendisini yapıyor. kurulmuşturl. 

Yeni devleti kuruyor. İkinci umdemiz milliyetçi· 
2 - Siyasal erkinliği liktir. Kendi kendimizi sev-

güdendiriyor. memizin, kendi kendimize 
3 - Müstakil cemiyete i nnnmomızıu kudretini taşı· 

ynşuyıg imkfinları hazırlıyor, yan bu prensip Osmanlı dev· 
ulusu yaratıyor. lctinin Türke ihanet eden 

4 - Ulusal ekonomiyi ~iynsası sonu olo.rak soyıel 
doğuruyor. Cemiyetin eko- yapımıza korı mış anormal 
nomik yapısına vücut veri· uzviyetleri izale yolunda 

Höylece önümüzdeki yıl

lordu kendilerinden evelkilor 
gibi yeni mühim izcrlere 
ulusu refohtı götürecek mü
him hareketle~re nnit olacak
tır. 

* 
ı yor. çok verimli olmuştur. Tür-

Partimizin dördüncü bii· 
yük kongresini en derin se· 
vintlerlo kutlulorız. 

K. E. fi. 

Topu hirdon ulusnl hayat kü kendi yülrsek tarihine ve 
şortlarını bulmak olan bu medeniyet lilemine götürecek 
didinmelerin buc1 iin dahi on kuvvetli prenıip onun 
dünyayı ağırlığı altında bu- «Hususi seciyelerini ve bnşlı 
lundurrrıaktn df.\vnm eden ıi- ( Sayfoyı lütfen çoviri•iı ) 
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Çocuk ve Sakak Kurultay toplamrken: HİKAYE 1 
har geces 
zehirliyor. 

ibeniaı ba'1 ... 

Dr. F. Taygun • 
Gönüldan bir dalilf AdRpaıarı 

Mart 9-3·93.:S 1 ~ O zurnan ~ br,am jııqdor- ı Hi~lerim coşmuş, duygu_ Yaıabbj, bun~ da 18~ 
Türk Ulusu bugün en kı- ll)O ~' t.W&danı ıdı . hırım kobıırmış rulfum dt11-; na göıterecektınl. 1;1111 Sa.vaat acılnnmJzdan biri işte bu sureıle toplanan vançlı gu··nıerden birini ya- d · 

1 
~~ k o l - · b" 

1
·· ı çekd1.rdiğin ıstırabı : ~ 

•· l Dairesin e ifa csı • l•nco işemiş nen ıgım u un . · r• de çocuklarımızın sokcık or· çocuklar kendilerine eğ en- şıyor. Yurdun her bucağı j ı h d f . 'd kafi görmedın mı 
1 k k klorı bu n;.uıbp\lllar~ vel'.n u~ stı:ı.nr· isyanını e te.r n camı yap· olıay""ım.. LaKin ·'])-.Bu ıo.o tı.ılarıud l oyn'lm ılJrıdır. So- ce yeri olaro 

80 
u • eevinç seılerile çılhy~. 1 f ~,,: h ı:r.i •h'ir ArA: sevk kl .. ne dökmek ı r ,. d 

b 
avrolar ~ ..::ı 0 ,,~J · "'" lr1' ~ ra arı uıer-ı dorbeyı y('nıf eey ıa>iğ· 1111 .ı .. ~ı 

ğur.un az görülmesi günlerce luyorlar. 'Eber 0
. Y Lıevı·nı'n e,, vnrtdaaıat, se'Vı- k ı d ı ı · h ı uv 

e ı " " , ,- ' olunaca o nn e 1 erı mu • istiyor. Jarht aıtık h•D "-ti od ı kö;elerine kap,nnn Y' v düıünüleralı. ş•hrın beş on nin .. Sevinç sadal .. rınız lı.en- az~ 4 kafesli• bir• Zavallı Nihal artık hay her Ş•Yi Iı.urutd~.1.dü~Ool ru ları ortay n a Ilı. 1 yerinde ze v lı. lerini talm ın ı iğini zin en hücr a lı.ö19 OOtlı ' i'iıl' " atın, n son d' m le rı n i J • ş ı yor. hen im a 

1 

k ı m Is ö " bit 
Sokaklar lop oynamaktan eden bahçeler yapılsa ne çarpsın, eınlaaın. Sevinin •J_ Bir gün her hangi bir iş llvet eyi bıhyordum o lı.ısa zan ederek biç olmaı,. Oıı 

çoculı. lı.oşuşmnlurındnn ge- eyi olur. yurtdnılar ıevinin. Bugibı it'ln claireya.hahamın Yanına bir müddet sonra ebediyen az teselli buluyordum.ııenıll 
çilmiyor. Camların top car Çocuk Eıirgeme Kurumu- yurdumuzun nur lı.ayna~ ... mit"*> ... Dairenin tadili- I bayata gözlerinı yumacak . un gönlünde yalnıı biııt-
panlar gürültüden hı kanlar nun bahçesi hu hususi• çok olan Cumuriyet Hallı. Parti. iQ18a IOlııra lıeroherce çılı.arlı.en Ve onun aramızdan ayrılması aşkomın varlığına 1ı.ııd-l 

· · ~ 1 b' eıeridı"r Burada d ·· b- "k K ka••-ı.ı· demı'r koplh ı"e- ı darın bı'r boşluk bırakacak.. ediyordum. Meğer D~ •·•• pencere arını açıyor, yavru_ guze ır · sinin dör üncu uyu - ..... ~ 1 S d••••"" l h t Cu
k kendine 1 1 r.;ı.l"rt.ıı• k~ ses yükseldı . Gerı'ye ben ve ıki çocuğum nr aldanmışım.. 8 ı. ~i arı hırpalıyor. er yaı a ço . . rulıawını lı.ut u u7oruı. ,,,... d ıa•• 

h 
L · b' bl • bulabıhr J .,..,.....c: ~ ...,u. zbaı:ıı bey! yüzb&Aı bey kalacağız.. Daha yealerı ' sığındığım karım e _ .. L 

Halk balı.lı çoculı.lar b· eyı ır e., ence · Bu nurlu kaynağın ,_._, " ' ' ' d ., _ _. 
1 k 

a ve Sa su ver diyordu. Haş.nıı kü,·ük olan bu yavrular an hana ıhanet e 11 d,1.\tf lı. Her çocuğun mektebıien Salıncak, at ı arıoc ulusa yaptıklarını saymak, ~ ı. t "ğreD ·• _1r 
l 

t knldırmce Jemir kafesın ur- nelerinin ncılu r mı kulplerıne- Uu acı hakı .. 11 ı o •••• ayrıldıktan sonra hic olmaz- claha birçok e~ ence vası a- do"LmeL ı'sterim. Fakat. o · k f ti' t k bana ya.,..- · 
k .. .. knııoda temız ıya e ı göuıecekfer ve beJkı de bir sonra ur ı ıJe " sa bir saat dinlenmek hak- ları. 8unlatdan baş a mu- yapımları bu snlırlar ara- bir gene _gönlüm. Ve zaman sonra unutecalı:lar.. revemı? ilen onun •t• ..,... .. kı. Bunu nerede ve naııl ayyen ıaallerde bahçeye ge- oına oıkı9tırmalı: mijmlı.ön O· derhal babAma: Falı.ut ben o öldiıkden son selli buluyor avonıyo~~ ... g

eçirenek? len hocalar buraya ıoplanan Jacak mı? - Bunun burada ne ışı k k d Ohh o da benden aJıll ıoı. 1 g
ul bır ra kendimde ynşamu u sonra nasıl, nasıl yaıar ile· Bizde çocuk daima ıhma yavrularla ayrı ayr_ı .meş. ·ı·u~rL yurdunun bağrına vur dedim )'oksa •. · g·· eoılecekmı'y1' 01 f) dılll ~ 

- k f .. • re~ırıı or . . KcQkı görmesey .. _;e· ridl edilmiı, ne ialirehati düşü- olııralı. ruhi, hedenı ın ışu • çismelerini dayıyan düş- cinayet mi işlemiş. Yurabbi, sen hann sabır ve şkı ~nları gören go1aı,~di nülmüş. lnrını temin için uğraşıyor manlara karşı, yurdu, ulusu, Babam homen cevap ve ıuhamn>iıl vor... bır uvuç toprakla do• k-· 
Son ıenelerdo lı.ıamen lı.ü. (ar. Çocuklara yeni yeni milli velı.arı korumayı dii. rdi: Snndelımın en IJtlı bir de Knrımın gizli bırb:,'aıw çülı. çocuklar için hemen he- oyunlar öğretiyorlar. Bu- şönen bu partidir. Yurdu- _ O bir delıoğlum. Yarın mınde mahf olmasına tuba ec~si vardı.. O ,;..ıı• 

men her ıehirde bahçeler rada en fazla nazara çar- musu hoyratca çölı.erteıı diit· lstinbula sevlı. edilecek mmül edemiyorum .• Ruhum iken acaba bu çek: bıil 
açılmış bir köşesine kum ya . pan şey . herşeyde manlara ve bu yurda .. .., tllu gördÜğüb ndnm eyı ~ir benlığ;m herşoyim huno ıs- ne var diye mera llıl •• 1 k · ı ka nıas'le • h L t dılmıQ olma- d" ..._ e oıonsuptur .. Keı.dısı yan ediyor... etmemı'atim. Geçen g _...... yı mış ovosı e, z ı şuurı are .. e e '$ mak iıtiyen, ken ı ca J -s pu·-: 

L l 1 ı b b d memurdu . Karısı Adapazar: lmem hangi aeyle on.o • .Jttt a.üreğı e ge en yavru ar u- sıdır. ninin kıymetinden başka ~ ld lk" 33 -s 1ae· U l 
. . kl d vel ö ü.. ı çocu- Mart 4 3- 19 Go··zu·· ,,eLı'nce bırbaloO ralarda saa erce anne erının, Buraya toplanan çoçu ar "ey düşünmiyen alçak . ~ .. d d 1 h

. · d t .. 1 .. -s ldt.. Bugün bayram. Onu to · zarf ve mektubu f(et•• a ı arının ımayesın e e "aatlerce kavgas:z, güru tu- ruhlu paditahlara kuşı ı k _'il "l .. 1 12 .. Jd 

., klarını arısınıtl o prağn gome 1 gun ° U -. Bunları okudum. eldi" miz havada vakıt geçirme- süz bahçe hoba ve hademe defa maktla bir , ... ııe $la (,;- ı l ı ld" k d 

-.- en sonra oz epel - Bilmem o ö u ten sonra mın ar.kadaşlarıD aD .. k•· ğe başlamıştır. Halbuki da- (erinin nezareti altında her tü. yine bo partidıı-. . akrabalarına yolladı.. ben de yaşıyormuyum? g-t mektuplardı. G

8

öd•e"rkt0 
ha büyükler için bu ihtiyat rıu·· eblence ve,'zevklerini tat- Yurdumuıu paylaıınak i• da bir müddet aeçti A k d humdo benlıği d 

e ra n ., ş ım a, ru , - rıştırmıya evam bıtırl••• nazarı itibara alınmamış gi min etmit oluyorlar. Falı.at tiyen döşmınlar lopr~ Iı.teıı 11onr;ı. onu k.,111non mole herşeyim de onunla be· büyiılı. lıir Uğıl ,.

111

.,, 
bidir. Bircolı. çocuklar melı.- ne yazılı. Iı.i bu bir .. bahçe~• mızdan atıldı... mezarını,' foııalı.laril """ raber toprağı ~müldü . • duydum. Elimi adı, 
tepten avdetlerinde evlerin. inhisar ediyor. BUiun hır Yurdun lıir ocnnda ze lı.e~~r üşler ve Çoculı.lbrım da .ı..,..m büyük bir zarf. çılı.lı.f#ıtl" 
de lı.imıeyi bulmak, bu ya şehrin çocuğunu buraya bir çıban gihı duran, doy- ahına u arok e ı günonde knrşımdn boyun( Açtım içiııde yıııe k ,. .. 
annelerin evlAllarına lı.ayıts z. toplam ağa imkdn yortur. mak hilmiyen bit eülülı. gibi nu anlnmışlar.. 1 arı bükuk d°.la~masınu . gön ı ara yazılan birçok ai k•"'" 11

,.ından ve,,a mecburiyet ·b· b h ı L a• r- Peki bnbrı, bu adamın lüm tahıımmul edemed1 On ktubu vardı .• . Bunlar 
1
_, .... , · ~ , Semt semt hn gı ı a • uluıun ..anını emen 1 • 

11 

- r t d ğ h
. h ld ' ld ~ nirın delirdjğine ait bir şe· ları :ıkr.:ıh..ılurıma göndcrılım. 1 ma hitaben ya At•'"ıo•O en o muş ır a ır . çelerin açılmasile hem ço_ padişahı kovu tı. w l ... &a Ç

_, b b' le ı ~ yi var mı? Acaba ni~~in şu- Şimdi onlar ıla yok .. Yap Mcktı;pıa karıoı 8 fsb• u.uşmağa mec ur ır a- cukları sokak ortalarından 1 beratl olan Sevr par .. ça __ anut. . . k lb. L' b··ıu··n '' ... 
~ urunn ır::ııp ctmış. )'rılınızım. Yalınızım, n ı I orasında .. ı u a.arı ... dın tam mesaı vaktinde _ı b ı ~ T k J u her turlu xa- '' M & r "' ..a 

kurtarmış. hem ue euenı ür u usun ~abanı Cevup ve,.li: me doldurduğu lıis benliğini okudum . e.,e b•r ynvruıu icin OVH gelmiyece- ruhi terbiyeleri üzerinde ıyı 1 yıllardan lı.tırtaran ve Türk - O nolı.t• hlz'ce me.-hul tırmalıyor. 1 her dakika onunla b•f b• ği tabiidir. Diğer taraftan bir tesir yapmış olur. \ istiklAlini bütün acuna tan 1 
• oıtlum . \ alnıt elim izde bu- Boğuluyorum, lın vnsız ya in1ıdi!. ·:. ~ arha ~~~etı b:::. bbi

1

l.; dimağı dinlenmeğe muhtar Fukat bunun yalnız bir tan Lozan kazanıldı. flilllfcı nun bir hata.ro defteri var şndıg-ımı zannediyorum Me. o orucu aaı-. bh•' olen çocuk bir eve kapalı- l l k k ld ~ o . d ğ en ka 

1

1· 
müesseden beklemek doğru ve su lanal ı 8 ırı · • dedı.. htaplı bir gece. Ponçercden ırece ıne hf el• 

lamaz. Büyük bahçeli ev· değildir Rğor bütün ço<nk· nun yerine Türk u usunun • Bunun üzerine odaya ko- tabıatln dertleşiyorum Ay kuvvetle beni . m\nilD' ~ lmeradheduttoutur.raBnı'z euil:lue~u çıou .. ~ sahipleri bunu aynı yerden lAyık olduğu cümuriyet idn- şbdul m . E~radklaftr . nrnsldındıı hieranlı hır gönü1dl·n im. ~;~İ~rı~zı~;~Jı:r... .!~o-
u . ld v bu lı.uru u unan e erı a •m pmuş kan damlası gıhi ur ~ . aıır •:.. fünmekıen şüphesiz azlığı istiyorsa o zaman müşterek reıı ırnru u. e - Hayli yıpranmış olan <le uktan sıyrılıyor. bu coculı.lar benım 

0 

f"" k .ı · b'ır gayretle ona yardım et. mun başına en büyük Türk ft · iğ kla le ks." karımla Atık.1111 naza,rı Jikk.ıte alaca ueg· ı- . 'ld' erın so un yapro rı U kt ı · · h Lir " 
ı Gazı. geçırı ı za n t anız sıycı o' ı'r"'" muhsu"llerimı. meL l"'F.ım gelı'r. o an · ·· · 1 Jlt"'zgu··n yn b k h ""' liz .. uı. • • uzerıne ynzı an u ı · atlas gi i d kırışıyor · .. 1 Yurdumuz cümurıyeıın nu- . .. 1 · · . • af 1 zılar üzerme goz erımı kfth sakinleşiyor. · · · · · · 1ıJIO ' bo•ına müstak.11 hüviyetini 1 temayülden vucut bu muş- rları"le yıkandı.. 1 k ·ı b h .. r> d ıonra ya '-'•' 

' geıdirditn. ilsen ı ı ı k n ar ruz- >un an . 1•'" • • mahfuz tutmak~ tır . 1 tur. f Fesat yatakları olan lelı.- Adapazarı: gdrı yüzüme çarpıyor. Ay knrnlanmış hırçokkaı•i1°', Cunıuriyetin onbir senede «Ferdi me .. 
881~.1 tutmakla keler kaldırdı, cehalet saçan 

9 
ş bt · k L ı ğ d vardı Fakat 

0 
,.. • b b -umkun oldu"u ld y d 23-2 .. ı 33 u at .. • gecenın oyu &tır~n ı ın u · tkıD•-. 

111 
on bir uırlık mesafe almnğı ora er ~ · . d ,;l medreseler lı.apatı ı. ur un , EtraCto ulı.şamın.ölgün bir titrivor Giizel. Bir gece . dıı.. Hayatla 

8 
yavrola',i 

. d b' t kadar az zaman ıçm e mı . "k t lmı'a yo'"n'e . 1 F·aLat bag~rtmclo mechııl detini karısına ve tidl temın e en ır prensıp e ı k ı· düşmanca ço er ı -s ·1 - sük
11

neti var .. Uocenın zu · & d 111 ıo ... leıl. refaha ve meme e ı . ·· I h"sred"'n bu a 
8 

ıfta ... • 
bQtün milli heyetıni bir hi· . . . k . · ri onartıldı. Yenı reJıme meti içinde bnyku11 arın a?; bir nokta s zlıyor.. 0 :,ıPn ~Plı"rdı~inialılalPSii"ı.a mnmurıyete erıştırme ıçın . hk h l d b ır b l b' . .-11 n "' ,,... zada görmek halı.ilı.atinden milletin umumi Ve yükeelı. uygun mektepler, mueıeese· ka n a npn nn nş,.a ır Herkesin gön üne ır şı h kkl 
doğmuştur. Ne mutlakıyetle menfaatlerinin icap ettirdi~i ler yapıldı. Yurtda her şey ı ş~y işidilmiyor.. fa g ibi senin de bu ılkba 8 

:~:re 1:
1

~:~n u!~ı:l·~~u ~:~~ ~~l~:::: db:~~:ı~s~ı len i~::::i :~. ~e.~li ~.ı'.~~ı::~;:a ile:~:~',: !l=.•l!!!~~!W •.. 11.n~JJ!!1!~!!!.! !~.J!~!!fü!!!/!!J!!!l~J!~~!!!!~!!~!~!!~~!~!J!!!!!E.!'!~~},~~!.._~-~ 
bozguulukları ne do ileri dar etmiş olmak» Cumurjye Az zamanda \.'Ok şeyler ha· =- B k T ı- tt ~ 
mılletlerde bugün korkunç tin geçen on senesini büyü.k şarıldı ve onarıldı.Artı&: bugün=;==: ___ :: ..• ' ,.·' ·u. y~ enzı. a. . an ~~ nizalarn yol açan sınıf mü muvaCfakıyetlorlc tetvıç Türk ulusu acunnn en me. _ 

cad,..lelerı Trirk nıılletinin bi etmiştir. Bu prensipJerJeki deni uluslnrile omuz f d d ' 
rliğini ve beraberliğini boz- Türk büyiik istikbale biran omuza yürümeğe başladı._ ~--=1 ıstı a e e ınız. 
mamalı idi. Aksi halde bu- t•vel kuvuşacn ktır. Bu porti hıılkın teveccühünn 
gün lıutün jleri mılletlerin Dini dünya ışlerındt!n ayr- dayanarak Türk ulusunu •; 

ııtırap,larınn sebebiyet ver- rmış olmak yeni devlete !Ayık. olduğu mertebeye ~..- ,~ s o N M O D A 
mekte olan bir hatayı işle - süratle ilerlemek İmkAnları- kardı. Ve en çetin işleri ba- ~ 
miş olmalı.in knlmnz. (Cumu- nı veren diğer bir iıah~ti şararalı. onn !Ayılı. olduğu ~ / lıı/ı 
riyel) iu ••lim yol almnsonn iCaole eder Mukaddes dının vazifeyi canin başla yapmış .. Elbiselik kumaşlar, ipekli, yün Ü rop 
dn mani olurduk. yobaz salınnnt müesseseleri ld ~ l klafl 

Türk milleti kencji şalısi - elinde Türlı. milletinin mev-
0 

T:~k ulusunu koranlıktan jf Ve "!anto/ukfarı Ve en güzel yaz 1 
t . · yükseltecek k cudiyetini isıismar iç.in bir aydınlıg· n feldketten sn adete ~ 

ye ını ve en- vasıta olorek kullanılmasına • L 1 
di egemenlığine daynnarak 1 L C" götüren Kurumun dördün· ~ F A H R 1 T A v s A N göz yummamış o m~a. . u~~ ~ 
kendi soysal heyetinin snmi· huriyeıio ep verinılı_ hır ışı cü kurultayını Türlı. ulusunu j _ 
mi koynoşmsı ile iloriye gi- ve bundan sonra goz yum- kutlu olsun.. s d 
decelı.tir. mıyacnk olmak en büyük hakkı Süha Bf. . Ticaret hane in e . Şimdi n• (Azımılır. Ru ile- bir porensibi olmuştur. ;;[!![. ~ 

rı gidişe hız vermek değil Nıhayet Tiirk milleti in- ·~· İstP.dig., ·nıze uyg .. un olarak buıabilirsıtll • ~ mi? Çünkü Osmanlı devleti_ kıltlpçıclır. Durmıynrak il er· k d 1 • aı ~ 

. liyen bir soysoı heyetin Hal evin en ~e. ~evk,·ı la' ,ı e teıız,.ı· la" tlı \Q,·ı tış a ı .. nin ve podişahlnr idaresinın inkılApçı olr .. aeı lı.aoloır tabii ~'.. ,..a.· • ~ "' • h 1 
.. ] · iha C. H Pıırt!mizın dördünciı ===~ 1 1 

1 ... ve t •eyyııp erı. . hi şey olabilir 'nıiydi? =~ ) .• ş ., •• 111iŞt1 r 
net ve melAnetleri yüzündeıı Birçok feolok4rlılı.lar istif- llüyük Kurull<tyı şereCıne e\'- ,~ f ( • 1 k 

· L 
1 

h I ı'mizde bir mfüıomere verile- j . A Y R 1 C A .... Ofl ço gerı aa nıış u unuyor- zam e<len ileri gidişin her ~ .• 

Cluk ~ Geriliğimizi teltlfı et- hnmlesinde kazanılan bir za- cektir. " K t t l · ft d · J ' t A 
· · k 1 Mu··sam"re karn"lillir. Ka· -_5 ap an 0 e. l Q ln Q yeTll ac, l Ql~ ,~ mnk ıçın urduğumuz ve ferin sonrın nn gene cumu · · ., ~ 6 ~ 

muUak o1arak bizim olan riyctin onurlu yıllarına rev_ rne ıılmok isti yenler e\ imiz 1 ' 1' A \' s Al\ ı .. 1 'I' (1HAp1 \' E mağaz. a 
dovlotlerin yardımı çok fuy· nıık vermiştir . Bu büyük id11rc mPnıurluğundan gelip ::e:.... .5 

ı d b·ı · ı lf!§~ • • b .. ük . t ·r detıtS dalı olurdu. şıe yeni haya· um • yarına ve yarının ne- . ala ı ır er. ; nı Zl"?'aret e ersen 7 U V lS tra --· tlml .... a cıımurı'yet senesı·n"' sillerine elbet tuptoıe olarnk "§S:~ • 

1 111

, ~1111111 ,, •Wll" .._. ..... 
C• Q intiknl eıirC'ekti·. .i~~~ifüı'8iulı:~~li:.::mı:~·,~ı.~l~H!.u1: -··ııııı ı•· 'lfl ifil' 1110111 ' ıiumiHli mıiessiriyot vrımiş ol m bir ll9 q fl9llllllNPI ...,...,~ 1911 

preo11p Le bu zaruret -.e K. E. A. 
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Cümuriyet Halk Parti inin Proğramı 
C~muriyet Halk Partimizin proğramında çok evnemLı esaslar var. Bu esaslar 

beden terbiyeei içio lüzumu 
olan sal& ve kurumlar 
meydana getirilecektir. 

Parti radyoyu milJetio 
költiir •e politika terbiyesi 

!.~~t tarafı birinci eayTada 1 
vıeıle . d 

~i onun tayın e ece-
b icra Vekilleri Heyetine 
~r1akır. Türkiyede mııhke_ 

eer _.. k'ld' D l te e ..... ueta ı ır . ev et 
fıt'ı kkullerinin en muva-
t bu olduğuna Parti 
'ilidir. 
4 .. 

- Amme hukuku: A -
~. Yurtd,.şların ferdi ve 
çtırnai h.. . . 

111 
urrıy1. tı, 

h ••ııniyet ve 
aklarını mahfuz 

müsavat, 
mülkiyet 

bulun-dı:ırrn k 
111• a Partimizce ehem 
h 

1
Yetlj esoslıırtlıındır. Bu 

! atların sınırı dı vlot vrır
ı~, 
Ferd· otoritesi irindruir. 
lle . ın ve hiıkmi şohsiyo 
ltler~n faaliyeti umumi 
~ 0 88llere aykırı olmı-
"'cakt 111 ır . Kanunlar bu as-
P,11~öre yapılacaktır. B -
•e 1

• yurtdaşlara hak 
la ·ı 

''tek 21 e vermekte kadın 
C ayırmaz . 

~ıııı - Saylav seçim ka 
dııınll Yenilenecektir. Yur
lla ~ıun umumi şartlıırı 
darıgore vatandaşı yakın
'ttjt· t~nıdığ. ve emniyet 
~teh~ •nnnları ikinci mü. 
"tb lr olarak seçmekte 
bıı, est bırakmağı ve me
)tp 8&cimini hu yol ile 
h,L~~~ı demokrasinin 

llll(ı . 
ıı,gu ıcaplıırınu dalın 
~ n buluruz. 

C11Qıro~ramın ikinci kısmı 
'rıa llrıyet Halk: Partisinın 
P,11. vasıflarını gösteriyor 
h,ık1 • Cuınuriyetçi, milliyetçi, 
-.a i:~' · devletçi, itlik 
h,~i .1 1Apçıdır. Parti milli 
'ıı ,;.1Yet mef~ uresini 
~'-'•') 1 

\'e en em in su retle 
ı,t 1 "e tatbik eder. Dev-
~'ttj §~itli olduğuna kanidir. 
'tl6 C bu sarsılmaz kanıt -
~ ... ,

1 
~ltıuriyeti tehlikeye 

r,, ed er vaaıta ile müda
tjll ..ı er. irade ve hakimiye· 
-. '4evı r 
aı.lld 6 ın vatandaşa ve 

Türk Ulusuna yenı a.,e büyük bır hız ver~c~ktir. için en değerli vasıtalardan 
ıayar. Kuvvetli verici iıtu
yonlar kuracağız. Alıcı ma
kinelerin kolay ve ucuz te
min edeceğiz . Yurtda sine-

l 

~ 
~. 

~ . .. 
• ~ '!Cf • 
,~ 

~ 

.. .. 
. . . \~· 

Cı7mııriycl Halk Par/isi\. buyuk kumltayımn toplcrnacagı Kamutay binası ....... ~ 
'İ~:inde mılleti refaha ve mem 1!1illl _ 've~biitün çalışmanı 1 

le.keti-mamuriyete eriştirmek ahengine de uygun olocak- ~ 
için milletin umumi 'Ye yük tır. 

sek menfaatlerinin icap et. iş verenle işçinin çnlışmo 
tirdiği i~lerde, bilhı.ı~so iktı birliğinde de bu ahenk eırn 1 

sadi sahndu devleti fılf'n nl!l· stır. iş kanunile işçilerin Vd 

kadar etmek mühim e~os· iş verenl~rin karşılıklı mü 
larciır. nasebetleri tnnzim olunııcak-

İktısat işlerinde devlet in tır. İş ıhtıltlfınrı uzlaşma 
altı.knı:n fılen yııpılocnk, ol- yolik· ve hu mümkün olmnz-r 
doğu kadar lııısusi teşebbüs su devletin kurncağ. telıf va-
leri teşvik yopılanlıırı ton-' sıtoJ.ırının hukemlığile hol. 
zim ve murakabe etmek- lolıınur. Tiirk iş\·iloıirıin ha
tir. Devletin hıırı~i iktısı.ıJi y:ıt Vı! haklarıı .. tu ısuslnr 
işleri fılen yapncağının hık-

1 
h'irıde ıılilknlnnırız. 

diri milletin umumi ve yük· 
sek menfuatJerinin icnbına 
Luğlıdır. Eğer J.eYletin bu 
icop yolunda fı)en yapmağu 

karar verdir:i iş hususi bir 
teşebbüs elın le bulun•1yorsa 
bunun alınması her defasın 
da bir kunun yapmağn bağ
lıdır. Bu k ınun cJ t husu8İ te 
ştıblıüsün lıu yüzılen uğrı

yacağı zararın devlet tara
fından tazmini şekli göstere 
recektir. 

Projenin uçuncü kısmı 

iktısat i~lerini gösteriyor. 
İlr:tısattıı hurı ketli 8erma -

~ıınnyi miistuhs ı llnıle mü
stehliklrri sıra~ında ırıenfııot 
~·at şmns ndn, menfonl rotış_ 

mnsına mulı.ıl vı·rm(•r> •k için 
devlet f at kontrolfınu 'anzim 
edPcı>ktir \1üstl>lıL- h:ıık aL 
eyhine fi.ıt birliğı yopacak 
tröst ve kurtPllcre izin vok-.. 
tur Nasyonniizosy<•n mnk-
saJile yopılonlar müstesna
dır Memleket;n irık ;şa fır· ua 
bütün ticaret fanlıyl'tlı•ri nıii· 
himdir. Normal çalışan ıHır 
ııınyı! q.ıhiplni tPş vi k ve 
hiınnye olunn<'aktır. 

sünü Türk vatanının ileıleti
ci mevıulerında uyarız. 

Türk çi'ftçisini kAfj toprak 
1&hibi etmek ana gayelerden 
biridır. Toprakeız çiftçiye 
toprak dağıtmak için huıuai 
istimlAk kanunları çıkarmak 
IAzımdır. 

Yurdumuzun cografi veıi
yetı ve , milletimizın mf'deni 
varlığı ve vazifesi yurtdaş

lurın spor, sıhhat, müdafaa 
ve umumi iktısat bokımla-

rınd:ın den izciliğe (·hemmiyet 
vermelerini istet. Parti bütün 
devlet ve mit\et ışlerinde bu 
nun gözönünde tutulması ge 
reğirıo inanır . 

Raporun dördüncü kısmı 
maliyeye tlairdir. 1'evazüne 
müstenit bütce (•eastır. 

Bunda deniliyor ki: P.ırti· 

mizce devamlı ve hakiki te
vazüne müstenit hütce fıkri 

maliyede esastır. Vergi mat
rahlarının mümkün olduğu 
kol.Jar sı.fı irat ve vası
talı cısaslara ircaı hedefi

miz olmakla beruber 

türlü h~rafeden ve yabancı 
fikirlerden uz Jk üıtüo, mil
li ve vatanperver olmalıdır. 
Her tahsil ·ıe terbiye mües. 
sesesinde lJlebenin teşebbüs 

man ı n millete yarnr olm11ı · 

kubıJiyetinı kırmıımağd şefkat 
ve nüvazı~le itina etmekle 
beraber onl:ırı hııyaıta ku
surlu olm.ıktan vitaya için 
ciddi bir intilllm ve 
inzibatta ve sıhhi ahlAt te· 
lAkkisine al ı ştırmak mühim 
olduğu k ıoaatindeyiz. 

nı iş edinece~iz. Milli opera 
ve tiyatro mühim işlerimiz 
arasındadır. 

Raporun altıncı kısmı: 
içtimai hayat ve umumi ıı
bbat hakkındadır. Türk ic
timai hayatında aılenin mah
fuziyeti es&1tır. Partinin ço· 
cuk bayatı ve annelerin ıı
bhatile derin al4kuı vardır. 
Bunun için çalıtmnlara da 
pr~gromlarda gösterilen ana 
dzgiler üzerinde devanı edL 
Jecektır. 

Mektep '. er hakkında ba1· 
l•c t fıkırlerimiz: 

:formal bir tnhıil bı•ş 
yıld. r. Şehirlerde, köylerJe 
veya köyler mıntakuınJ.a 

vaziyet ihtiyoco göre ilk 
mektepler muatozam bir 
tatbik programı altında art. 
tırılacaktır. Köylerdeki mek_ 
teplerde sıhhat, yaşayıı ve 
mıntakasıle münaaebeti olan 
zı rau t Te ırnnat fikirleri Tfl -

rilecekdir. 
Köy çocuklarımıza kıH za· 

manda umumi hayatın iıttı
d iği zaruri bilgiyi Terebil<-
cek üç veya dört ıınıtlı 
köy mektepleri açılacaktır. 
Bunlar tah•ilin yökıek 
derecelerine haıırlamti mak· 
sa'dını kovalıyan illımektep· 
terden ayrı tip olarak kuru. 
lup çoğaltılma" plAnlandcak
tır. Bu tip köy aitikteplerio
d"' ta hsilın daha olgun yaş· 
ıa batlamasl, parasız devam 
eylemesi ve devletçe asker· 
lik borcu gibi bir ııkılıkta 
takip edilmesi gert.'ktir 

Lıselerimizi yükeek toh· 
sile lam kabiliyette to lehe 
yetiştirecek surette her nok / 
ta1 nazardan takviye ve ik-
mal edeceğiz. Üniversite ve 1 
yüksek mekteplerimiz ken- l 
dılerinden beklenilen netice-
leri verebilecek mükemmeli_ 
yete getirilecektir. 

Bütün inkıldp neticelerini 
vutandaşların tam emniyetini 
ve mitli nizam ve inzibatı, 

dahili ve adli teiki-
14t kanunlarile koruyan ve 
hiçbir hAdise veya tesir ön-
ünde şaşırmıyan bir hükOm
et otoriteıi kurmak iılerımi· 
zin temelidir. 

Mevkufları, mahpusları 
a ı ırmağa • ve hap-
ishaneleri birer iılah 
yeri haline getirmeğe çalı

ta~ajıs. 
Yurtda sulh ve cihanda 

eulh ba ılıca prtınsiplerimiı
dir Milletin yüksek .menfa. 
atıni daima göıonünde tutarak 
bütün dikkat ve ehem.miyet_ 
le vazifelerine_ hayatlarını 
haereden memurlar her tür
lü huzur ve refaha 14yıktır
lar. Türkiyede cins ve sınıf 
fikirlerini koruma ve yayma 
sınıf mücadelesi makeatlarile 
cemiyet kurulmayacaktır. 

Talebe cemiyetleri adını 
taııyan kurumlar hiçbir su· 
retle siyasetle iıtigal ede· 
111ezler ve hiçbir suretle bu
lundukları mektebin fakülte 
va enstitünün idaresine itarıı 
herhangi bir faaliyette bu
lunamular. 

Türk işçilerini ve e1nıfı
mtzı milletin ana varlığı jçj_ 
nde o varhk için kuvYet ve 
fayda "'erici yolda "'e Parti 
programında çisilen ıihni -

~,tifeı:•~n. devlete karşılıklı 
)01-. tını İfaıını tanzim 
Lıa)h~da kulJanılmıısı Partic~e 
~ "it b' 
~~~ilde ır esastır . Kanunlar 

ı ye mühi dir. l\ormnl 8erma 
Dış t icaret trnns·tlı·rinden 

devleti faydulflr d•rtıctık ser· 
lıest mıııt.ıka ynpnıı ğı oyi 
hir ış ny .. rız Progronıda 
b:.lıkcılığn sthgncilıj:'o, ko 1 
nsı rvecdiğt>. t u rizmc veri 
leı·ek trnyiik rh"mmiyetler del 
kaydolunrıı...ıkt ı dır. 

vergı 

kanunlarımızı ameli ve tatbiki 
bir itina ile ve milletin lt!di ı 
ye kabili.velini istihdaf etmi
yen bir zihniyetle tekdmü) 
ettirmek huEfoeundaki mesa-

Ünivereitelerin adedini art_ 
ırmak fikrindeyiz. Güzel 
~anatlora bilha&1a muıikiye 
ınkılAbım.zıo yükeek teceUi. 
ai ile mütenaaip bir ıureUe 
ehemmiyet verecefliı. Kitap 
neıriyat, kütCıphane itleri yetle teıkilttlandırmayı it 

edineceğiz. Beyoelmılelci 

makeatlarla cemiyet yapıla
cığı gibi kökü yurt dışında 
çe miyet kurmak yaeak ola
caktır. 

~'bıaı mutlak bir müsavat 

4 
l\:b1, eder ve h icbir ferde, 

~ 1~bir rtıleyt•, hirLir sınıf .... 
~ 111aı . ~eınaate ım ti yaz ta
l ~ltç erdlerj hıılkton ve 
, lıt~İ~eohı~ak kahul ı>der 
,,,, <ty Cuınuriyeti hnlkın 
t,~P ıti!~'. •ınıClardıın mürelc
it~lli hıl, f Jkot ferdi \'(~ j~:· 
l 1blti( ayut için iş hölümıi 
~ e lnuh ~ a ay 

1 
lelıt mesai erba-

~·''l!ıe~ rtıış bir ctlmia te!Ak-
1tde11d. esas prensipleri 
~ r ır. 

L,b tı;ıı . 
" 1 ~e er kuçük sanayi er

tb., esnar Q ı . . 
)1 "•t me e Vcl ı§çı 

~ L Qıeslek b b , . t(Jrtbı er a ı, sana-
,1~1,,111 ' tacirler Türk 

ıı ı teşk ·ı 
-~ l!ıa ı eılen başlıca 
~. lll'l'ırı h zümreleridir. 
~i:ı di~etj ~r birinin çalış
~,t ""' h hın ve umumi ca-

llt ..ı· llYat v d ... • 
~~I ı ... 1, P . e so.a etı 1çın 
'1~ ffl İ&t'bartırnizin bu pron
'~ llltj ı dof fltlİ.ği gaye 
1 ' C&del ' '1-._. 1nt128 esı yerine içti 
-,~ 1' et nı ve tesnniit 
'tı ~tt.a· ltıek ve birinin 

"d IJtıcek 
~~,\'' &he surette menfa_ 
~ it. \1 nk tesis eylEı-
\~'''§ttıaenraatler kabiliyet 
~~ o,ur derccesile müte_ ... ,., . 

• lıu '-tsaj ve ı l' t 
.l'"ılu~l ..ıno ıye 

il l er.ıber ıni.ıııı 
l•dar az zaman 

yenin yegane ıneınbuı mıl 

li ~lly ve tasarruftur. Kredi 
mÜ t' SS selcrıle ilıtıy,,cııı tn -
lup ettiğı ehewmiyı.:tle ı~t1gul 

olunacaktır Küçük çıft<·ıle· 

r a mı•vsımlık krt'dısıııı zı 

raat kredi kooperutiflerıle 

temin etınek rif'tlık öı.dıırlo 

rıniıı yıll ı k krl!dİ ıhtiya~:lıı 

rını ipotek k .• r~ılığile yorıne 
getirmek doğrudur. YurtJaş
ları ev sahıhi yııpmıığı ıniı 

• hioı bir prensip sayan l'.ır 
tımız esnöı varolan emlıik 

kredi sermuyesjni artırarak 
ehemmiyet vermekle bera 
ber ~imdilik Emldk Banka -
sı sermayesinden yPnİ ya -
pılarn verilen kısmın ynlnız 
mesken inşaı:unu hasrını il -
tizam eder. Hu meskı.mlerdon 
bnşka emlak ve akilr gibi 
yeni yapıİar ıçıo kredi oro - , 

i mrız 

Tefecilikle mücadele, l'.ır. 
timizjn pron .. iplt>rİnıl · ndir 
Partimız koop f•ratifç ıliği ana 
prensiplcrind,•n sayar. 

Ziraat lfonkası çjftd ve 
köylü ekonomisini dahu 
ziyade verımli bir holde 
gı~tirmek vı:ı k ... nun yolundon 
murakabesini lemin edi<·İ 
şekilde sahipltmdirmek gaye-
mizdir. • 

lln iktı:-;·ıdi lt>şı>iıLücı ıını 

umi men/.:ıatte olJuiq kQ.dar 

1 

l 
1 

Hundan sorırn limıınlnr ın
şnntınn mii nuşip zıı munlıırJ v 

hoşlamnk lüzumunun gözö
niin1le tutul:wnğ . zikredil 
dikten sonrn program şöyle 
de,·am (diyor: 

Toprnk mah~ullerimizin 
miktar v,.. kıymeti itibarile 
baştn gelen buğdayıa fıtıtını 
dı:-ğı.rınden oşoğı ıliişürmomPlı: 
gerek yetiştirici ve aorekı:ıc 

- . n 
muşterı aleyhine olabilccr.k 
değ°ıl?iklıkleri önlemek i~·in 
:ıl.nun h-dbirleri daha gt
nışlAtnıek ve esrıölnndırmnk 
gözönünde tuttuğumuz ın(·v 

zulardan biridir. Bunun kin 
girı~ıl ·n sılo ve umbarlıır 
y:.ıpmn ışını• llovam cdccc~iz. 
Yurt müdafaası ve umulmu
llık kuraklık yıırdımlıırına 

Yetişlirmek için buadav sto. 
~ .. 

ku bulundurmak vazifedir 

iye dev .ım olunacaktır. Ku· 
çakçılıkla savaşı Türk baz 
inesinin hakkını ve kuvveti 
~i koruyan mühim bir mev_ 

Parti için mühimdir. Şehir 
ve köylerde kütüphaneler 
kurdurmak .,.e artırmak ıs-

terız. Parti bir inkılAp mü· 
Zt!Sİ kurac1tktır . 

Türk gen~lığinin batı on
ları temiı bir ahlik yukıek 

zu ~o.yarız. b · L 
ır yurt ve ın&ıllp aşkı 

Rtıporun bPşinci kısmı ıçinde toplanacttk .miJli bir 
ı mıtli talim ve terbiyo mev- te~kilöta bağlanacaktır. 

zuunda mühim esasları ih- Bütün Türk gençliğine 
ti va edıyor. neşe ve millete inanların bes. 

Milli talim ve terbiyede 
1 

liyecek beden terbiyeıi veri-
~sas ı.Jüsturlarım ı z şunlardır: Jecak ve gençlik inlul4bı ve 

Maarif siyasetımizde te_ istiklAl ıartlıırile yurdu mü· 
meltoş ı cehlin izalesidir. dafaa etmeği en üstün vui-
u f feyi yarine getirmek ulYrun. ,Tıaari imizdn lıer gün nisbe· d h ~ 

a er varlığı tutan bir zih-
ten duh:ı çok çocuk vatandaş niyetle yetiştirilecektir. 
okutacak ve yetiştirı cek bir T k 

ı ür iyede spor teıkilııtı 
lıroCl'ram t:.ık1' p olunnc~ ktır.· 
. o . ~ düzenlenecek ve gençlik teş 
Kuvvetlı Cumuriy.· tçi. milli- k'J"'t .. · · ı L . . . ı u ının unıversı e, meatep 
yetyı, balk~·ı. Jevl~tçı, Idık ve ler, enstitüler. Halkevleri. 
inkıll\p~:ı vatandaş yetiştir· toplu işçi kuıİanan fabrika
ınek tahsilin her derecesi 
idn mecburi ihtimam nokta· 
sıdır. 

Tiirk milletine, Türkiye 
Büyük Millet Meclisine ve 
Türkiye tl~vletine hürmet etm

ek ve ettirmek hassası bir vazj. 
fe olıırak telkin olunur. fik-
ri olduğu gibi beıloni inki
ş ıf.ı da ehemmiyet vermek 
Vt! biih assa secıyeyi milli 

ve müesseselerle irtibat ve 
yukarıdaki gayeler etrafın
da iş ve yoı birlikleri Lanzim 
edilecek tir. 

Yurtda beden ve inkıl!p 
terbiyesile ~por işlerınde yek. 
nesaklık göıönündo tutula
caktır Mekteplerde, devlet 
müessPselerinde, hususi mü· 

Topr:ık ıltı servetl .. rimızi, 
su ku \'\'t•l 1 ,·rınıizj v~ ormıın. 

larımızı htı ... nıor .. tm<'k ve 
ktymetlendirmek r1lışmoklı
ğımızda bılhrıQQa yer alacak
tır B11ttin mcrnlekPti kop ı 

yucak elektrıkleşm.ı teşebbü- l 

1 tı:ırihımızin ilhnm eUiği yiik
" k dert'celcrı çıkarmak 

büyükemeldir. Terbiye her 

esseseler ve fabrikalarda 
bulunanlar arasında yaılarıo 

göre herkesin bP.den tbrbiyeıile 
meşg-ul olmnı:.ıı mecburiyet : 
altına alınaoaktır. Spor ·ve 1 

Milletler araaıoda herab•r. 
lik yapmakta, devletin faidt 
gördüğü maksatlarla cemiyet 
kurmak veya kurulu clanla· 
rm şubesini açmak için İcra 
Vakilleri, Heyetinin kararı 
14zımdır. 

Sekizinci kısım vatan mü
dafauı hakkındadır: 

Yetmişinci maddede deni
liyor ki: (Vatan müdafaaaı 
milli vazifelerin en mukadde
sidir. Parti askerliğin umum 
vatandaşlara ietiıoaaı.1 tatbi. 
ki eıesını kabul etmiştir. 
Türk ordusu her \ürlü ıiya-
ei müldhaza ve tesirlerin üs_ 
tündedir. Ordunun kendisine 
verilen yüksek vazifeyi her 
an muvaffakiyetle ifa edebi
lecek kudreti haiz ve aerın 
tekemmüllerine uygun vası
talarla mücehhez olmaıına 
ebemmiyf:lt verilir.) 

71 inci maddede tleniliyor 
ki: (Devletin yüksek bünye-
sinin sarsılmaz temeH olan 
ve milli mefkureyi, milli var
lığı ve inkılı\bı koruyon Cu· 
muriyet ordusunun ve onun 
fedakAr ve kıymetli mensup
larının daima hürmet ve şe-
ref mPvfrİİnde futu)mos.Q& 
ıurtti mallıuda itine edıria. 
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... Türk ulusu nasll yurdu kurtarmak için ( Müdafaai hukuk) olarak 
bütünleşmiş iSe yurdunu ve kendisini ebedsel kurtuluşa yükseltmek 
için Cümuriyet Halk Partisi cidında öylece bütünlüğünü kurmuştur.·· , .,. 

.. .. Daha Sı vasda · 
kongerenin ve btiyük 
şefin nıüşkülAtla i~hata 
ed~lmiş oln1as~ Sn as 
kongeresinin ardınd
an gelen yılların ııe 
ağır ş ı rtlarla \'Öklü . 
olduğunu gö~teriyor; 
du. Buııa rağmen 
kurtuluş davası dur
madı; Ankara\'a ve . 
garp ceplu~sine gel
J i. B li ' ü k ~I il 1 et 
Meclisini acdı. Sakar-.. 
yayı planlaşdırdı. 
Dumlupıuarı yaratdı. 
Bövleee vurdun va-., . . 
hancı istilalardan kur-
tuluşu t.eıı ı in tıdilmis . . 
bulumryordu. F,ıkut. .. · 

.. && • ~ 
Cüaıuriyet H ılk Portisı 

Türk milletinin tek ve öz 
11iyaBBI kuremudur. Bu bü
yük kurumun özlüğü ve 
tekl ıği yordun ileri mede
niyet ıartlarına göre onarıl· 
~aeı, ulusun ileri Poysal 
ıartlarına uy111aaı VA bizsat 
kendi kuvvetli aeciyeıinin 
icaplarını lıHal\maaı gibi 
ölüm dirimlik bir sorak 
önönd• vöcut bulmuıtur. 

Pek ço~muz yurdun ka
ra günlerini yaşamıştır. Bü
yük «Maıtafa KamAI» bugün 
hepi111iı!n derin bir meraretle 
hatırladığı o günleri «nutuk» 
anda ıöyle tasvir eder: 

«Osmanlı devletinin dahil 
bulunduğu grup Harbiumu
mide ma~hlp ol111uı, Osmanlı 
orduau her tarafta sedelen. 
miı, ıeraiti ıtır bir mütare. 
ke imzalaamıf, büyük har. 
bin uan nneleri zarfında 

mille& yorğan ve fakir bir 
halde, millet ve memleketi 
harbiumumiye ıevkedenler 
kendi hayat endiıesine dö 
ıertk, memleketten firnr 
etmi9ler, saltanat ve hil4-
fet meTkiini iıgal P.den Vah
dettin, mütereddi, tahıl ve 
yalnız tahtını tamin edebile
ceğini tahayyül etti~i deni 
tedbirler araştırmakta, J&nu;t 
Ferit paıanın riyaeetindeki 
kabine Aciı,haysiyetaiz,cebin 
yalnız padiıahın iradeeine 
tabi ve onunla beraber şa
hıalarını vikaye edebilecek 
her hangi bir vaziyete razı. 
Ordunun elinden esliha 
va cebhaneai alınmıt ve 
alan makta .. 

ltilAf devletleri mütareke 
ahkAmına riayete ltiJrnm 
görmüyorlar, birer vesile ile 
itıJal donan111aları ve asker
leri 1stanbulda, Adana vilA
yetİ Fransız, Urfa, Maraş, 
Antep İngılizler tarafından 
iıgal ed ılmiş, Antalya ve 
l\ooyada itaJyan kıtaatı a11 . 
keriyesi. Merzifon ve Sam
aünda logiliı: &Bkerleri bu
hınuyorlar. 

Her tard&a 
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Ştfimiz Atatürk Fırka Genel katibi Rectb pekerle beraber bir ge:.i esrıasında ve halk içinde 

dört gün evel J 5 mayıs 335 
de itilAf de'Vletlerinin ~uva
fakatile Yunan ordusu lzmire 
ihraç ediliyor. Bundan beı
ka memleketin her tarafın· 
da anatıırı hıriıtiyaniye han, 
ce1i1 hususi emel ve mak
SHtlarının temin istihsaline 
devletin biran evel çökmesi
ne sarfımesai ediyorlar .. » 

En büyüğümüzün Samsu
na ayak bastığı günde tes
bit edilmiş olan ~ bu görü 
sonraları duha .kararmıştır. 

Düşmen itgalleri genişlemiş 
içinde Balıkeairimiı de oldu
ğu baıde giiıel vilAyetleri
mizi çok acı eaaretine dü
tör1J1öttü. 

Bugün dördüncü büyük 
kurultayını Ankarada _toplı
yan Cumunyet Halk Partisi 
«Müdafaai Hukuk» olartık 
işte tıu çok felAkeıli gün· 
lerde doğmuştur. 

O vakit bütün uluıun tek 
kaygosunu, yurdun kurtulu· 
şu teşkil ediyordu. Yurdu 
kurtarmak «milli misak» ı , 
tanıtmak Anıidolu ve Rumeli 
<(~üdefaaı lluk uk Cemiyeti)) 
n1n başlıca umdesi ve işi 

tanınmışlı. 

Böylece «iıv&11 kongresi» 
bu yurdu kurtarmak eava· 
şının,Mastafa KamAI de onun 
başında olarak yeni tarihi
mizir. çok çetin yoluna gir
mit bulunuyorduk. 

Filhakika daha Sıvasta 
kongrenin ve büyük şef in 
mü9külAtla ihata edilmiş. ol· 
ması Sıvas kongresinin ar
dından gelen yılların ne 
kadar ağır ıartlnrla yüklü 
olduğunu gösteriyordu. Bu
na rağmen kurtuluş davası 

durmadı: 
J - Ankaraya ve garp 

cephesine gttldi. 
2 Büyük Millet Mecli-

sinı açtı. 

3 - lnönünü kazandı. 
4 -S,1laryayı pldnlaştırılı. 
5 - Dumlupınarı yarattı. 

Ve böylece yurdun yabancı 

min edilmiş bulunuyordu. Fa
kat da' a bitmemişti. Şimdi 
11üel (Hkeri) alanlarda kaza
nılmış büyük zaferi acuna 
tanıtmak gerekti. Sonra iş 

bununla da bitmit eayıla~az
dı. Çünkü yabancılar Os
manlı devletini · her yönden 
Romorurlardı . (iıtiımır eder
lerdi.) Onlar için bu toprak. 
lar tom anlatımı ile bir yarı 
müstemlike idi. Devletin gü. 
mrüğü onların elinde idi. 

Onla ~ın kapı tali (eerma
yeai) zail milli aermaye 
karıısında •ürü sürü imti
yazlarla ense titirip durur
du. Daha fen111 bizi biıim 
yurdumuzda kendi menfa
atleri için çalıttırırlardı. 

Yabancı baıirklnlar iste. 
dikleri malları iıtedilderi 
l iatlarla . biıe eürerler. Bizim 
y&tiştirdilderimızi de iıtedik
leri samanda iıtedikleri fı· 
atlarla alırlardı. 

Yalnız bu kadar mı ya; 
devletler tebealarını koruma 
yolunda erkinlik (iıtiklAI) 
ve egemenlikle (hakimiyetle) 
birleşmesi mümkün olmayan 
bir takım ağır ve haysiyet 
kırıcı şartları da kendileri 
için Oımanlı devletine kabul 
eUirmişlerdi. 

Bir yönden onları bu du. 
rumlarından uzaklaştırmak 
hiıi yeni ve onurlu bir dev
let olarak ltınımalarına git
mek diğer yönden erkioligi· 
mizi pekiştirmek ebedeel kur
tuluşa yürümek .. lıte Dumlu
pınardan evel ve Dumlıpı
nardan sonra önünde bulun
duğumuz daha başlıca ıo
raklar bunlardı. 

1 
1 

Burada dinliyelim ki büyük j 
kurtarıcıSıımeuna ayak bas
tığı günde bu soraklara 
karşılık verecek inanı taşı
yor. uideceği ve götürece
ği yolu bilen tarihsel deha
lar gibi onlardan daha üs
tün bir irade ile ulusun 
ebedsel kurtuluşuna yürüme-! 
ğe ba~lamış bulunuyordu . -• 

zan, Lozondan sonra hildle . 
tin ilgası ve Cumuriyet . 

Kurtulut davası durmu. 
yordu; artık Türk ulusu 
onurlu bir ulus olarak var
lı~ını ileri uluslora ulaşt ı 
racak onları her olanda ge· 
çecek gücü yaratacaktı .. 

Ulusların Lozanda bizi 
karşılamış olan zihniyetleri 
Türk ulusunun f'D geç ege
menliğinden ve erkinliğinden 
fedakArlık edecek bir duru
ma düşeceği yolunda idi . 
Geri Osmanlı devleti, acuna 
kol ba~layıp · boyun eğen 
Osmanlı idııresi yıkılıp giden 
Osmanlı 11&ltanatı.. Biz haltı 
onların kafalarında bunlar
dır. Ve lehimize kabul ettik
leri her şart onanırken gü. 
nün birinde muhakkak ken
dilerine muhtaç olacağımızı 
dütünerek teselli oluyorlar
dı. Bütün bunları bugün 
11öylemekliğimiz kurtuluş da
vasının Dumlupınarda bit
mediğini Loıanda sona er
mediğini anlatmak içindir. 
Türk ulusu için kurtuluş, 
yurdun ve egemenliğimizin 
korunmasile heraber ulusal 
hayatı her yönden kurunun 
ileri ve teknik şartlarına 
uydurmak soysal ve ekoro
miyal durumları mızı ndeto 
yeni baştan tanzim et-

.. 

' 

... me k ve yeni bir devlet ve 
yeıı i bir iJare olarak büyük 
noksanlarım ı zı gidermPk lfi
zımgeliyordu. Bütün bunlur 
i~·ın da ancak T>umlupınarı 
yaratan bir güç yotebılirdı. 

Dumlupınarı yaratan güç 
bu yazım neynızın karısında 
söylediğimiz gibi b aşında 
Mustofa KamAI bulunan 
ve bütün ulusun bütünlüğü 
ne remz olan <(Müdafai Ha 
kuk» gücü idi Müdafoı Hu
kuk yurdun düşman is 
tilılsından kurtulmof§ı olan 
hedefe Dumlupınorda varmış 
bulunuyordu. Şimdi ise aynı 
inanla ulusun hııki.ki kurlu 
luşuna bir daha esıuet,rne -
dir görmemek için kurtulu
şunu gitmek icop cdiyor<.ln 

Gazı Mustafa KamA); bu 
yurtdu «~iıılafui llukuk» ina 
nının ebedileşmesini isti.Y.or 
du. 

Türk ulusunun yeni ya -
şayışınıı ancak «Müdafai Hu
kuk» ruhu ve inanı ege
menlik etmeli idi. 

Bunun için bütün ulusu 
bir maksat etrafında toplı
yec&k, Türklüğü bir hedefe 
götürecek olan yenı ülll iiyü 
müesseselendirdi. (Halk Fır 
kası ) nı (Miidafoi Hu -
kuk)un izinde onu tomumlı. 

kur
yan bir kurum olarak 
du .. · 

ı.ıtk• 
«Halk fı,ırkası» nıo ,. .. 

milletlerdeki manalarile 1_.. 
dece bir siyaıal . fı~ka ; 00, 

dığı meydanda ıdı. lk fır
böyle olduğu dab~ Ha bf1 ilk 
kası kurulmomıf ık~D !idi
önderin Balıkesir~ ı~k ~ti•' 
ği kurun söylediğı hır 9 

çok açı lr gösterir· Halk fır' 
«:'ıtustofa KfJmAh> 'r kO" 

kası adında siya~al bı ettik" 
rum yapncağrnı ılAD lf .. 

') daD den sonra komu 1 e klllıf 
mak iizere seyahate çı 

d ı. d · ıeril• 
Balıkesirde keD ~ık .. 

yen ı fırka oral· 
ında birçok sorgular 1 go· 
du. Büyük Önder bu ,orb•. 
lorrn taşıdığı aıansıar• 
karak dedi ki: ı fır· 

((Türk milleti, siY881 ço~ 
kalarıa çatışaıasındoll 8111 • 

canı yanmtşdır Bııtk8 ~10ıf 
leketlerde fırkalıır jçİO 
menfaatlerini mubafsı• 11r• 
kurulurlar. Bizde gO~• ıee"ö' 
ayrı sınıf varmıf gıbı ~k 
edip fırkalar yüıüo~eD ıdu•· 
ncıklı neticelere ıabıS d~joıİ• 
Halk Fırkası de .,.,o· 
zaman bunun içinde degıl 
daşların bir kuuın •dır·» 
bütün mi1Jet buluoao• • 01.-0 

Bu sözlerin çok 8~1 
dilllcll 

l 
.. dor J 

an 1tmı bugun k•r•Ps 
öuyük kurultayını A0

1
• p,r· 

toplıyan cJumurıyel Jtı• bii1o~ 
tasının k.uruluıund•~ Jb••i .. 
ülküleri anlatır · 

1 
0,,al 

ka 'l'tirk uluıu ..ıo-
. ·o '"' yurdu kurtarmak ıcı bii'IO 

d1tf tu liukuk '> olar•i rdOPIJ 
leşmiş ıse "öylece yu 1tJ•· 
ve kt1ndısinı kurıuJut11par'•'ı 
setmek ı~~ın Hulk , 

itdır· • olurak butunJetın pİO., 
Bu 11uretle birletr.1~1 isi" 

ı. . . l yaraattıe ·o " uutun e~wenın ··~ /; 
re ım koymadan bil1° t!•ı• 

• · et • d~rımızıo Cuaıurıy . tto~ . 
Partısıuıo «Müdofaı ,,..~ı 
<lan ayrı bir suruoı ,80 tJ11 

. gö•'e t" 
eu1ltimıyec~ğın1 o•O 

. deb• l•" bul§ka söylevın• ıö1 
l
. su ,... 

lar ımıza vere JPI · e.i •r 
. · ı. · ci koogr 

purtının IAID 

lırken söylenmittır~1-. ..,, 
d' r... ,,.,. .. 

Önderimiz 1~0 kasıt1ıfl fı( 
( - c.: . H. tır rııf11 · ı 

Yllk komıresini açıyo se111• 
· tıraP JıO' 

kamLz geçen . 15tl111ı:if1 ,Jl· 
frri içinde mılle. oslt 

.f' fçlfl g .-11Jt· 
yatı ue ştrı1 1 • 

1 
Ve fı .. 

diği ytiksek a:ın 



~lYPA. 7 TURK.DıLı 

Osliıanlıca.dan Türkçeye 
,, 9 Mazı• 

karşılıklar kılavuzu 
~ 36 Temadi etmek - Uzl\mnk, sürmek (li'r.) 

ayıraıuk •n • • Seprolongaı·, durer 
İtk .. -lrr.1 Mettreenretrmte Temas·- Değet 
e:~!1~881 1 (Bak: Mütekaid) -- f<~meklik eTmas etmek 'ookunmak, demek - (Fr.) 

le~a d l ay ğı Toucher 
u olmak - Emekliye ayrılmuk , 'r b 1 w ekav~·· · emaslıı u unmak - Oegcttebulunmrk 

us et1Qek: - Kavislenmek [ F I il' ~1yuA. k K 1 k r . l'Jlre en conta et 
:J'-ek u; e ıne - oyıt anma ']' S . , 1 · t k • l · l L • • b ğl emaşa - eyır [Fr.) Contemb er 

me rmenmoa, ırın a n- T .. 1 1 1) ı· [ ı ] v ttıa\[ emayu - .ı:ığ ım mey, meye tlrı 2-r,g 

lt!kdir etnıelt = • Çıkıemok oza'tlamak , ginlik - IFr J lnelinntion. penchont 
ayı Temayül etmek - Eyilmek, e~inmek, yo. 

,aaıo k {Fil'.] F aire des reproches, re r' tmak (Fr. ) S'incliMr se pencher 
ı •rııcınder 
ek

1
effü\ et ek _ Kefil olmak, üstüne Temayüz etmek - Seı;kilenmek. kendini 

ı~J rnak • göstermek - (Fr.) Se distingucr 
~~eUür t .. "\ ·· · TemdıJ etmek = Uzatmak - (Fr.) Pro -, ap n 1. gosterı~, ozcnı~ · 

i!fnınut etmek Rrginleşmok. yetkin_ longer • 
t"t ı.~k. t larmok tükellenmllk 'femekkün etnıok - Yoşleşmek - (Fr) 

ı etm k: - TckrdrlıınQlak, t~k.ren- S'etoblir, se !ıXer 
tr-k Ilı.] erepetcr Temelliik etmek - - Yııltnklanınak, :yüze 

e 8 t etm~lc - Artmak,. çoüalmak - gülmek - (lir.) Flatter 
~ J 8 g ente.r ;' r:ı Temenni etmok - Dilenmek, umunmnk 

kq· vij etmek - Olmak, o\aşmak, var yüze - (Fr.) Souhaiter 
1:1 ınnı k Temerküz etmek - Merkezleşmek ._ (Fr.) 

~(\~ J.l - Pe Se con centrer 
lr-kı· '-ek J>ekitmek, tazelemek Temerrüd - Direnç - 'Fr.) Bntetemeel 
~"kt:r Onergo - (Fr i Proposition Temerrürl etmek - · Direnmek ·- {Fr. I S'-
'I ın-e~' ( nk: ek~llür) - ı önerge 

1 
enteter Miitemerrid - Oirengen. dirt'nik 

, , Temessük etrıı~k - Tutunmak, yapışmnk 
ll:ıe~ e e ·rmek, 3 yüklemek 4 ileri siır ı - (Fr 1 Se referer a ... 
l ı 1 Temessül -. etmek - Benzeşmek, sinmek 

,. ırs· • 1 l ~ 12 ~lr dışl\ - (Fr .) Familier - l Fr·] S'nssimiler 
t tııfl Mm lr- Kire~·teştirmek Temcttıf - Kazanç, knr - • [lı"r.) Profıt, 

Lirı etmek - 1' roanılamrk. tiikellemek guin 
tt~t:tınek - {Fr) A.ch ver, fınir Temevvii~: etmek - l>nlgnlanmnk -- P"r J 
l tir-Tek rıı r <ı T Kö)) O 1d uler 
l r tin k Yü~e~tmek Tı~meyyu etmek - Suyunmuk. I sulnşmak 
. ltl;t ~lrnelC _ Sıkl~ştırn ak, koyulo~tır. - (Fr.) S ~ lipuefier 
'"tııır toplamak. " r ·Temeyyüz etmek tBnk:Temoyüı} 
l ~\lıı. etnıl!~- Çogaİtmak Tem hır etmek - Mühürlemek 

rııak e\rıı~k - vn'r etm~k ynrotmok. kıL SecAller, c::ıcheter 
ttkıib <(Fr >> Crcer Teminat - inanca Garuntie 
l lır 'Ot.oıek _ \!allmlamak c Fr .~l>cmerı· Teminat akçası - Tutak - [ Fr.J Caution· 
~ı~rc nement. garantie 
! Uz l l~rr ıHza Temin etmek - İnanÇlamok. innn vPrrııak 
~ro~ı *'lmek-Söylemek. lAfzımnk- (Fr.) sağlamak elde etmek - (Pr.I Assurcr 

~I ~· 0 nror I garontir 
l 1 et t~ı~kki 0 •ok - Bulu~mak, kavuşmak Temkin - Ağır hnşlılık - jFr.) !>ignıte 

11 
IQ~ki unlny ı ş Temkinli _ Ağırbaşlı 
u,tıu etnır.k-Alm:-k snymnk Temrin - Yunıu~ - (Fr.) Exercicc 

lbı ltı~;l~kkı etmek - iyiye almak· Temyiz - Ayırci - (Fr .) Distinl'tion 
~ı~ kı - kötüye alınok 'femyiz etmek - Ayırdetmek, :ı~· ırdetmck 
~Ilı Telaş ~T Kö)ı - «Fr » lldte, se~·rnek - <Fr) Dinstinguer 

~el~t~resserııent Mahkemı>İ temyiz - Yargutay 
l~ltıu: J ~albtı «Fr. • Ondnl:ıtior Cour de <'ll!'!sntion 
"l"bb~ etcn~k - Çalkanmak ıinlgalanmnk D.ivanı temyizi askeri - Sıiel Ynr~yt:ıy 
~ 118 ~ k <'"" • • k ı·· O b t l ~ \' . ll)e - ııyınnı( • - cı • r l>. ıv.ıaı mugoee n - Sniışkur _ (Fr.) 
~ıl!f e~tır s'bubillor Cour dcs <'Omplet-ı , 
.~~t 1Jnı;t. - Öldürmek yokelmf- k, - 'l'enakııs etmek - Azalmak, eksilmek 
'hh\ir Udr, dilopi:ler, aeeantir Tenakuz = Tutmazlık 

~~:~1> 
2 

~tınelt - r• «Bak: Teessür, iztı- Tenasuh - Tondeği~inıi - (Fr.) ~1etem-
l 'llJlle nnrnak, yanıp yakılmak . <<Fr» psychose 
~lı. llter 1' J ~\>q enoiib - l ygu, yakışık, nisbetleşmo -
tt~~c-oll~ ...._ A.lacalık - «Fr.» Vcrsrıtilite (Fr.) Conavenance, proprotıon 
~ ı~~YUıı a~ce Tenasül -:- Dölorme - (Fr.) Proaeation, 
l lu..,"İn mele Alıı~·olunmak , ~eneratıon 
,1 j le Alaca dönek = <ıfr 1) \'er Tenazur (Bak: Mütenazır) ·-
·~Yy· 0 nstant (Fr.) Symetrie 
~ IJ.Q 
.llıotıis Yumuş ~ma sulanma - «Fr,>) Tenbih etmek 1 - Uyarmak. uynndır-
,~~u enıent mak, :? (Bak: ihtar) 

\U ı ~ · T '~lonte tnek 1'adalmuk - «Fr.» enılürüst - Sağlnm - (Fr.) Robusto 
~ ~tıtt ~ 8l' delccter Tenhbiit etmek - Bi1rnek, dmlenmek 

ti. "e elgruf (Fr.) \'eğeler. pous er 
la lelgrnt - 1> \ f 'l' rr k I 

1 
irı ~ı) ııslıı ve t.e ğra ve ene ür etme -- ğrenmck. soğıırnak 

t e ~l · lc\h Acrn. Teneffüs etmek - Nefes olmak. Solumak 
t_1 f ~\fll::k (Hak:Hyltlsa) nefeslenmek 

~fıbr-Ynet ~ kBoğ-0lamak - (Fr.)Cofüıilier 'l'enev,·iı etmek == t}eşiJlenmek, 
ı.L"() t: 

1
. ıne - Arabulmak - (Fr. ) Varin 

ı,, ı Jer • 
(~ tBak·\ı Tenevdir etmek - Aydınlanrnok, 1 ·ınak 
1ıbr) l)eır · n.bu<l) - Tanrılsştırma - Miinf}vver {eniellPktüı•l nnlamıno) İde 

e1 <lat1on • men - (Fr) İntellectuel , rtıeı 
(~t) n (Bok:Mnbud) Tnnrısamak Ten«'zziıh - Gezinti seyran - (Fr.) p10 . 

~~ fı\ıx1 k ~İfier menade e cursion 
lı 1~1 et!ek - İlemek - (Fr ) M:ıuılire Tonezziil etmek . - J~·mek. düşmek oL 
~ f!r, - Aşılanıuk - (Fr.) İno· ~·rılmak 
'ltl "'llc<'iner 2 n. kadnr nlcalm:ık a kadnr inmek ~ ku-

ttt lllnı~Ydnm (Fr,) Sııgge~tion dar düşmek «Fr » S'abaiss . ır dnin<rn, r 
!./' ~ - >ydcıatak ·= (Fr.) ug- Ademi tenezüiıl - Beğenmezlik _ <J~r.)) 
t

16 
f 

11 
- \ Deduirı 

lh. lır 11"' gırttııaç -- (Fr.) Courtier, Tenfir Atmck - Soğutmak ig~rendirmı'k 
""~ Ublie 
, l'.llttı • ((Fr » F.>c~oğtor 
~ 111 ern °.t (Bak: imn etmek (ft'r.) Tcnk - Dnr · 

·ıı "t ...... entendre, fuire un ullu ion Tenkid - etnek - Tonkit ctmok «T.l\ön 
t ~ .... et B 

&lo,,.· • - oy'am'ok (Fr.) 1!olo- renkilı etmek - nyıkloıııak lurı>mak 
., lAt • 

bltQ
0
k - «Fr.J> Nettoyor "'Miminuer 

KırltjlU\ek (Fr.) Sıılir Tenkil rıtrııok tepelemek - <,Fr.» Hep 

{Fr.) 

(Fr.) 

Uyka -

(Fr.) 

rıınıer ehillier 
'fenmiye etnıek - Büy:ütmelt yetiştirmek 

ürclemek · • 
Tensip etmek - Tevilemeh - c'Fr,» Re
form er 
Tenvim etmek - Cyutmak - <(Fr.» Enw 

• 1 

dirmir 
Münc>vvim - l)yuluL·~' - ((Fr.>> ~oıiori!ı· 

pue 11nnvyeu 
Tonvir etmek ışıtmak 7"" e<Fr.» Eclairer 

ecluicir 
Tenzil etmek - İndirmek nşağı düşürmek 

uzultmak çıkurmak i_ cı Fr )) Aboisser 
souı-<traire 

Tt·rrıhi «Bak: tektisül)) · 
Terakki - İlerleme (Cffr.» Progres . 
Terakki etmek = ilı;·rl~mek _ <(Fr.>~ Pro 

gressesr fairc des ptogres 
Terakkub «Bak: İntizaf)) 
Terekli~ etmek ~ 6i;ikmek -

&':ıcrumuler 4 
Te":ıne - 1 Ölü 2 «Buk:Noğıne>l 

Chot 
• 

Tı rtızır tarareyn - Onaşma 

. ~ 
« F r. )) 

Terbiye - Eğitim yctişki - (Fr ) Edu
cntion. dressıığtı 

Terbiye etmek ;- EŞitmek yetiştirmek -
Edupuer elever 
Tercih - Osteriın öneyle -- Preference 
Ternih etmek Ostermek üstüe tutmak be-

ğcnmck öneyl<>mck - 1 Fr > Pn !erer 
Tercüman - Dilınnç 
Tercüme otmek «Bak ~tütecim» - Çevir

mek - cdi'r.)) Tradıaire 

• Tertif et~ek - nrdamnk - «Fr.» Faire 
a"f'ompngner 

' Tore,ldi - Yozlrışma - « Fr. » I>esagrea-
tion değenerescenM i 

Torcdd i etmmek - Yq;ı;laşmnk - 1 Fr ] 
~~esa~re~l'r. se ıieg-enerer 

Tcrf'ndiitl (Bçk: Şüphe) - İkircim - '[Fr.] 
Hesitation 

Terefru etmek - Yükselmek, ağmak, yü· . ~ 

eelıncık - {Fr 1 Sele\'er 
Terfı etmek _ nec;mek. yukorlnmalı 
Tereke - Bırnkıt - (ll'r.J Horitııgo 1 

Teronniim etmek 1 Bok: Tegnnni 11tmek 1 
'l'ereı:;süh etmek - Çökmek, dibe ~·ökmek 
Tereşşuh etmek - Sızmnk - (Fr l Sujntcr 
Tere şuhat. - 8ızıntl , 
Terettüp etm*'k -· Dü~ınek l Fr } lneom

• bor 
Terfih etnrnh - Ondurınok genlik vermek, 

genlemek 1 ~önendirmek -; (Fr. I AmPli-
orPr 

Terfıh etmek - Yundnmak, yanmn katmak 
ynnına ''erafek - [Fr.) Fairc n~comrog-

c 
ner 

11ergib etmek [Bak: Teş"lik - [Fr.] Eocour· 
uger 

Tergib etmek [Bak: Tc>~vik J - !Fr.] Rnco· 
urnger hypothepuer 

Terlıis etmek - izin vermek başarmak sa
lıvermek, kuyuvermek ~ !Fr.] Conge

ıleirr 

Tekatmek ffırnkmnk - [Fr.) Abandon-• 
nur 

Terkip - Katım, somtöz 1 Fr. j CompotıiL . 
ion, syntheıe 

Terkibi Somtözel 

[lfr.) Serie ordre 
Tertip etmek - Sıralamak, • dizmek 

sıraya koymak düzmek - 1 Fr.] Serirc 
mettre en ordre 

:Tertibat [Bnk: tertip tetbir ihzaat) 
Tertipli - Derilgen derli toplu yerli ye_ 

rinde· - jFr.] OıJonne 
Tertihsiz - Savruk, bozuk 

[Fr. J Malordonne desordonne 
düzen -

Terviç etmek - Onürtmek - l l"r. ı :Seut· 
enri nppuyer 

Tervici efkAr [Bak: Müre .. •viçj - Önürtge 
Ta.ımdiif - Roslama - 1 Fr.) Rencotrc 
Tcs~üfen - Rasgele - [Fr.] Pnr has· 

olil 
Te!'ladüf etmek _ Hnslamnk rıısgelmek 

lf r .\ Roncıntrer 
Tesadüm -- Çarpışma tokuşma jFr.) Collieion 
Tesahub etmek - Kayırmak, benimırnmek 

lffr.J Proteger, sapproprier 
Tesamuh (Müsamaha) ::...:: Hoşgörine, lıui

görürlük h1Jşgörü, g-öz yumma - [Fr.} 
Tolerance • 

1'esonüt - Dayanı~ma - [Fr.] Solidarite 
Tesbit Sapta 
Teshil etmek - Saptamnk - l l? r.} Fi er 
Tescil etmek = Kütüğe geçirmek, deftere 

geçirmek - (Fr.] Enregistrer, inscrire 
Teselli - Avunç avuntu - [Fr.) Consolu-

ti on 
Teselli bulmak - Avunmttk - (llr.] .·e 
conrnler 

Teselli etmek - Avutmak, avundurmak -
[ F r. j Consoler 

Te~eleül etmek [Bak: Tevnli] - Diıilenmek 
dizilip gitmek, zincirlenmek - [Fr.} Se 
suceıler, senchoiner 

Tesettür etmek - Biirünmek. örtünmek, 
knpanmnk .- !Fr 1 Se voiler,şe couvrır, 

sonfermcr 
Teseyyüp [Hak: ihmal, terahij · - !Fr.J 

Neglıgence 
Teshil etmek - Knlnylaştırmak - (Fr .) 

Fociliter 
Teshin etmek - 1 ıtma - (Fr.) Chııulfer 
Teshir etmek = Almak, ele ge~·miş büy.ii· 

lemek 
Tesid etmek - Bnyramo.k - (fr.) Feter 
Tesir - Etki - (Fr.) erfet 
Tesis (Bak: Müessese) 
Tesisat - 1 - Koya~·. koyro, ~ _ ( Bn k : 

Müessasar) - <Fr.) lnstitutien 
Tesis etmek - Kurmnk 
Teskin etmek (Bak: sükun) - Yatışdır -

mok, ~ukinleşdirıııek, dindirmek, süld\n 
vermek -- (Fr.) Apaiser calmer 

Te81ih etmek - Siltihlnmıık. - (Fr) Amer 
Teslim - Teslim (T. Kö) - (Fr.) Liy • 

_rar 
Tesellüm etmek - Teslim alm'ak 
Teslimiyet - Verinim, verins'elik - (Fr.) 

Capitulati9n. resignntion 
Tesliıp lreselliim - Alncn vere<'e - (Fr.) 

Formalit de livre et <le re~·u 

Teslis - O~leme - (Fr.) Tripler. tirini
te 

Tesmiye etmek - lsimlemek, adlamok,nıl 
koymok isim vermek _ (Fr) Nommer 
Oanoınmer 

Tssmiye olunmak - lsimlenmek. adlan -
Terkip etmek - Somözlonmek kotıııılnınuk mak isim verilmek, denmek - (fr.) 

[Fr.] Comp.kser '• Se nommer, snkpeler 
Terekküp etmek - Ktıtımlunmnk - lf1r. J Örnek: Anadolunun bir çok yerlerinde 

Socompos(•r Vereme ince hastalık tesmiye olunur . 
Terkim etm~k Yıızmnk - Anadolunun bir~·ok yerlerinde ve -
Tersane - C: amlik

0 

gemilik ' reme ince haHtalık denir. 
Tersim otınek = Çizmek resmini ynpmcık Tesri etmek - Süratlendirmek hızlandır-

. 'l'urtip - S ra dizi düzgü dü;ı;en diizemeç - mnk, tezleşdırmek - (fr) Accelerer 
------~--~~--.:.....;;..;;...;;.;:..:;;.:.;.~--_..;--~:.:.:;,:.::..:~ r·- . . . - .. 
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KULAK. BOGAZ. BCRUN 
UASTALIKLARI MÜTf\HA
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l.,C ,K rı~t)R. K .. 1" •• ı · •· ı · 1 1 - 11 . mı (fil u"urt H~ <;P ı"' ı o an ta~ ıcası ııuikP- l!I 

oAHi . 
Balıkesir Pıışaı:ıımii Vıı-

t::ın eczanesi itt' snlinıle 
her gün öğleden sonra 
hnstula rını k u hul eder. 
Ameliyot ve tedııvilerı on 
seri ve en yeni usuller ile 
tedavi eder. 

~ mıııt•I hir ~ifa yeridir. llıcaııııı ~emek, yatak ~ 
ffi1 v.-saih· takımları da miisıeciri lliise~·i rı ~ 
llll ~euviiz tanıfJ11tla11 hu keı·e ikmnl ~di11ni~tir fili 
mı ~ · ·• · cm 
~ o a ğ t l ı c a s 1 ııtla lıel' şeyi ıııiikeıııc i 
mJ IHt)l hul cak Vt") k.t1 ııtli e\ İrıİztlt• HUİS crjhj ffiJ 
mı 1 ., J k . . .. ~ mı 
mı ı·a ıa etıece ~ırnz. mı 
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llYrAa 8 TtJUDILI 

Bah~esir icı a 
memurluğundan: 

1 AJ7 \~aJık Şııı·l><a,~tığındaıı: 

Balıkesirde Mustecnbı za: 
de Hüseyi;ıs Adile 5 - mayıs· 
935 tarıh ve 302 306 num
aralı Balıkesir sulh hukuk 
ilAmı ile 55 lıru ve nyrıcn 
to hakkuk edecek resim ve 
nıasarıf ve s..ıireden bor<,;lu 
hıtunbul Eyupsulton boba 
H ıydar caddesinde 29 num
marıılı hanede mütekait bin
başı Arif Zeki namınu yazı· 
lan mart-935 {;\'Ünlü icra em
rine mahah muha:-:irinin ve
rdiği meşrubata ve poJis 
memurla!'ının y.ıptığı tıılık.j. 
kata göre borçlunun halen 
ikametgahı ınedıul bulund
uğu anloşılmaklu bila tebliğ 
ıude C«lilen icra emrinin ve 
alnccıklının tulebi üzerine ic
ra v~ iflas kanunun 57 nci 
maddesindek i ('evoza ve hukuk 
usulu mahkemeleri konu nun 
47 r ve 155 ncı moJdesinin 
2 nci fıkrosınJd,i seJahnta 
nazaran borçlu mumaileyh 
hak.kında illin on tebl ı ğat it 

' 
asına karar verilmiş olduğu 
bor~·iunun bu bahta bir itı
razı varsa ilan tarıhinnden 
itibaren l 5 gün içinde itjr _ 
azını bjzzat ve bil veknle 
bilt!irmesi ve bu müddet za
rfında borcunu ödemez ise 
rehini aynı mtiddet icinde ic
ra ve mas kanununun 76 ncı 
maddesine tevfıkon mal be
yanında bulunmusı bulunm
ndığı surette hakkında 337 
nci maddenin tatbik ~dile
<'eği icra emri mnlamınıi 
kaim olma.it üzere iliin olu. 
nur. 

1 .\lazoı: ~anıp k.okloşmr~ haki~ erıin az-
anıi lıaddi ~ iizut1 1.G 

'> _, 

3 
- Kiiliin ııi~ht>ti .'lizdt) n,~ 

Su nıil...lları \ iizd«> 0.5 . 
4 - Kı~~afeli izafi \'t•~i 0.93 . . 

~laıız:ıra~ı aeık. kalı\t! ı·t1rı~İııtlt• ko~u . ... 
!) 

kalı H' r·•· rı!!İ rn· alotrr·u lıi ı· ı·ı.111k ke~ıu~dt>c't' kt i r. . :--

() Tt·~ekkiilfll1: St1 \\al . . . 
7 Kaloı·i 111i~dar1 asğaı·ı ı 0000 Hu t•\·~a f-

da alm~wak a~~aı·i alımı~ ıorı rııazoı ilk fHl'Iİ!'J 1 .. ' 
lıaziı·au ~~~5 de oııhl'~ ton olıırnk l'ızP.l'f' tt~~lim 
oluu:wak vt• ıııüı .. tıa~isi i"ı<'t'I' H\ :ınılıf..la 'e fa-. . 
kat makirıalar faalivf'tlt•ıı k.alnı:nac·ak sur·etdt• . . 
i"ıc.,: partidt• lt'~lim t'dilt•ct-h.tiı·. 

llt~r IP~liııı t•ılilPrı parti nıazotuıı zahİJ'İ nıııa .. 
\erw~i V<' nı:ıkiuada kııllarnlrna surt>tilP t.t·c·ı·i'ıh
; .. ~i ~apıltlıktlan ~oııı·:ı k·i hul t•dileı·t·k hı•d('li fül
t•rwt''f•k H' ıuu:l\eru•df' ft•urıi 'n~ıfhıra nvµuıısu-. . 
zluk ~wzilt·<·ek olıır~a o parti ~alıul tıdilıııi~t·rek 

!!Pl'İ \t•rilt1 ct•k , .. bu lııısıı~da ifıtil:H c;ıkt1Ç!ı tak-. 
dird(• İstaııhul lu•ledi~t·~i ldrnyahrrn"\~i tahlil ra
poru hPI' iki ıarafca da muta olttt·aktır, tahlil 
iic·ı·t•li miitP:ılıhidf' aittir. 

)lakirıa ya~ı: Vukuıu oil .kunıı .. ,nyr~m111 106& 
11u111aralı rı·aktör ,\ağ olup kapalı ft•rn•kt•dt• hul· 

u naea "' ı ı·. 
Yukarıda 1'\'Sai!ı \azılı rı~zot ile a~\o'lı."ari · he~ • • 

f ou Vak ıı 111 oil k urnpa,nuı~rrıııı kapalı LfmPkeler-
dtı hulunarı 101i8 numaralı traktör yağı yirnıi 
;.rii11 miiddNlt• VH kapalı zarf usıılilt• t~k~ihnıeytı 

korwlthıi!u Vt' 1eklif ohınaenk fİ\·at lıaddi layık . . 
~ör·iildii~ii htl\tlirdt~ .\lavısıu virrııi <1ltmeı Pazar . .. . . 

•••••••••••••••••••••••••• ctiinii ~aal on\w~ hii•·ukda .\v\'alık ht•lt·tlhe ~il-
i. te 1 ef on c u· i. ~iİllU'UİIH"t! ilıa ,·:~İ ll;ll kc.ll'f't•t.' luti 1111tlt1~ll \:t~ fa li
• • • pltlriu ~ iizrl•· ~edi hw;uk nblwıirıclt_: ıt•ıııiıı:q al-
i ABD Ü LK A- ~ •:rlPri11i hPltıdiyı• Ytızıw~irıt• dt• pozitcı Pdeı·f'k nw
.. D/ • kb11z11111111 tPklit' k:)~ıdıoa ı·;ıpl ~·.'lt)rıwl(•J'İ \e 

: R PINAR i ltıklif zaflaı·mın ıııa\1:-1111 virmi alt•nrı l'«lzar· ~ii-• . . ' 
• P.\SA HAMAMI KAPJSJ • llİİ .saat 011 lw~ lıuc·ufr:ı k:ıd:ır .\\,-alık he>lrdi-• • • • • • : Kı\RSISINDA .. : 
• \:( 1 :'İıw \tırn p,\t'ri , •. hil<tirikrı !.di11t> , •• ~ualttıll 
:TELEFON.f ;HA.UoEos: . . l ı·ı . 
:vı;; SAlH TA\1İHA'J' YAPll.IH: so;ıra \C'l'İlf\t•P" 1t>k.lir ZiH'flaı·ıııı11 "-ahu t't 1 rnı~-
~. : "t··~~.irİ il:iu 01111111 1'. (ı~).->-2) .......................•• ' ·- ~ ____ __;,~~~.;:..:.;;~~;..:...:.~----------------------------~~--~-----A 

Daimi vilayet encümeninden: 
Sır:.ı nuınarnsı 
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Mc\' lı:ii 

l 'murbf•y M ılo 
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IJ 
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Kışln sokağırnln 

karşısı 

lfükfımet c::ııldesi 

Demirciler irindc 
Noter solrnğı 

Keten hanı 

~nhnisar 

Abacılar İı;inJe 

G1zh1.ne <' vorı 
Demirciler ic;·ı 

Camıi kebir c·ıvarı 

Kimin i«•arındll bu lunduğu Mııhcımmcn . 
Lira 

O(' ıkızndo lbrah im 20 
)) » 20 

• '20 )) )ı 

i) )> ıo 

Hacı Emin oğlu \.-ıııı 40 
Trı Ynre remi ''ı· ti 45 

ol w 

)) ~, 45 
Baytar mü,liirü rmrindo 21) 

Emin zaılc:er 350 t(' 
ınso 

h'. !.ı lı'·eci A Ji ıoo 

İzmir le r M. ılı•n Mdımırt oğlu lhtı.ıhıııı 25 
l\ohvec:i Fettcıh oğlu İbrJhını 3 
Terzi Muharrrrn ılaı:ıhi • :16 
Marangoz Beurettin 30 
Yemi~ri Ali ıüü 
Es.kıden Kürt O.:ımnn°ın iı•or nılnk i tıırlu 3 
Kalaycı İbrahim 20 

bedeli 

~Pllf-.: {!I 

1 •ıulır 

M:ıtbncın ı yı eski r.vrak anbıırı (bu sene 50 
icara \'erillcektir.) 

YukarıdH m~vki rııınıara , .•• nıuhanıuwrı llt'tlt·llt•d ~~ızılı 18 paı·t.~a id
arei lıusu~İYP akaratııuhuı orı yt)di part;ası llaziı·aıı - Çt35 wr·ilıi11de11 Ma
~ ıs - 9;.)fl gayt·~iıw kadar hiı· .. r· st•11elik H' <·anıi kt'lıir k:u ~ı~ır tft1ki mağ
aza ,,lavı~ - 938 !!d\t•sint• kadar iit· seıwlik icHı·hu ı 20 - W:ıy ~ - ~ar> ta-. .. . . 
rilıine rniisadif pazarl('!°'İ §.!İİ11ii ~aaı 011 lw~ df' ilı<tlt·l.-ıri ~atııhı Hk ll'l.t'l'f' 

aeık arıırmaiht eıkarılmı~ıu·. 

~ lıwı~ \ev;ııi ;ıwzkı'ırd; ,jlint•I uıaktHlHııda lt·~Pkkiil t•dt•c·t·k PJ t•iiıı.t · r.i . . 
· ~ilay~ıt .. yapıhwaktrr. Talip olaular·rn ~· t\'rni nwzkı'11•dp ilrnlt• ~aatiııtlt· 

viizdc~ vecli bucuk uishetindf~ rtlll\:tkkat ıt•minaf uıektup \tı.\alıut nıaklı-... . .. . 
uzlarile ve ~eraiıi ij~r~rırııc"- ı~Iİ\'t·ulPriıı chılı:1 t'\"f'J t1 ııcüııu·ııi ,;rn~•·tt\ . . . 
~elıneleri ila11 oluuur. 

Satılık 
Arsa 

İzmirler mahnl· 
lesi yokınıncJn, 

ıplik f.ıbrikası it
tisalinde ve Ban
dırma şöaosi üze 
rinde, kö~k, ov. 
bnğ ve babçP. yn 
pmoğa elverişli ı 
on dönüm miktn
rındo arsa par\·n 
prır_\'a veyn hepsi 
h rden satılıktır. 

Alııwk İstiyıınler 

tüceardun bay Ali 
Arubacı oğluna 

müracaat etsin .. 
ler . 

E"•t ~Ca!JlmlJ 
iç in Lü3ümlü (§.yaLarı 

~adan llcuJ_ 
0

.:TlltnJ 

BizJe en eyi Bo!i4 ve 
YAGLR.RJNI 

eurada bula b1H oru 
Bi~ k.Oylülerde 
Pullu~ ve f.\enç her Dü~eninı 
HEp Buradan· Alır(~-

•• 


