
Macaristan dış bakanlığı hu· 
ıust kalem direktôrft Bay 
Mariosi; Macaristan 'ın An kara 
elçiliğine tayin edilmiştir. 

• ULUSAL 

lzmirde çıkar, akıamcı siyasal gazetedir 

• Bay Stalin ve Bay Molotot, 
Fransa dış bakanı Laval'i 
kabul ederek iki saat kadar 
konuşmuşlardır. 
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Bay Receb Peker lll Kurul-Kararnamesihugnose· Stalin, Bay La-
l d d • _, • •• ı • •• ı tirlere tebliğ edilecek l' • k h ı ay a ver ıgı onem ı soy ev ve~~;:: 1~~Z,;,~!ıeri ::~ va ı a u 
p ··- sandaki sınır mes'elesinde 

• 
ettı 

artimizin doğuşu ve ilerleyişi, yurdun kurtuluşu ve hakem ödevini yapmıı olan 

devletin kuruluşu ile bitişik bir hayat hadisesidir 

' 

parti bGUln doktrin ve pren
elplerlnde bıttan bogGne kur· 
doğa 'Ye kovıladığı yollerı her 
hangi bir nazerlyeclllkten de· 
~il, hayattan, bıyatm kendieln· 
den •e hlzl etraf layıp kutatan, 
kaplıyan özel ve genel tartların 

heyeti umumlyeılnden abp teı· 

bit etmlıtJr. 

Şimdi konoıolmak için yilce 
katınıza eonulan parti program 
taelağı, geçirdiğimiz dört yıhn 

gôrgalerlnden ve tecrDbelerln· 
den faydalanarak gGnilmils ve 
ilerimize uygun bGtDn lmkAa 
ve tartlar göz önilnde tutula 
rak baznlanmıt ve yGce kurul-

tay tarafından konuıulabllecek Kor General Fahreddin 
değerde olduğuna inanla ko· Kor General Fahreddin, ba
nutmamısa, lncelmemlse, çahı· ~em kararnamesini yann dış 
mamısa nrilmlıtlr. Bilytlk bir ;•le ı· b k nl .. d b k C. il. Porıisi ~enel sekreteri Bay Receb Peker ,. r a a ıgın a a an 

c. H. Partisinin dardllacii kaç glln ve arka arkaya ligi ile dGnyaoın fikir, kdltGr, rekili Şilkr& Kayaya tevdi 
L..._--. poUtlb u ekonom! !l• ml edecek va mumaileyh de 
;;-ıta1111lmlnaıebetile parti yazmak zarureti vardır. Ba içindeki gldltl gGs6nClade tala· merasimle orada hazır bu-
l' el ıekreteri bay Recep önemli söylevi bugiinden iti· lank kendi yollarımız kendi· lunacak olan lran ve Afgan 
'~er'in verdi~ söylev, rok baren neıre başlıyoruz : büyllk elrilerine teslim ey-L •• T mlze göre çlsllmlıtlr. Ba eıer T 

~ildi ve b6yllk partinin Arkadaılarım, rtl ı lbl liyecektir. hl - •Partimizin doğuıu n ile· pa m z g ytlce Ye aloıal 
eeekteki faaliyetini hulasa r1ıeyııı. yurdun kurıulaıana • ., btr urı.k 1ç1n dara y.11ak ha- Lavrens 

ı· ~r mahiyette olduiundan yeni T6rklye dnletlnln kuru· reket ddeturu olacak kıymete Ağır yaralıdır 
~rlaramızı bu söylevden lut ve Uerleylılae bltltlk, onun getirilmek tlzere bGttln iç n lstanbul _ Meıbur lngiliz 

Fransız elçisinin de hazır bulıınduğu 
bu konuşma iki saat sOrmOştür 
Moskova 14 (A.A) - Bay 

Stalin ve Molotof bugün bay 
Lavali kabul etmiılerdir. Bay 
Litvinof ile Fransanın Mos
kova ve Rusyanın Paris bü· 
yük elçileri ile Fransız dıt 
bakanlığının genel sekreteri 
bay Berijeri de hazır bulun
duL ları bu konuıma iki saat 
kadar sürmüştür. 

Moskova 14 [A.A] - Dün 
öğleden sonra saat 15,30 da 
Bay Laval ile Bay Litvinof 
arasında bir saat ıüren bir 
mülakat olmuıtur. Buna dair 
hiçbir tebliğ neıredilmemiş
tir. 

Havas Ajansının hususi 
muhabirine gCSre, Bay Laval 
Bay Litvinof'a Varıova gö
rüşmelerinin neticelerini bil
dirmİf, iki bakanFransa-Sov· 
yetler andlaımasımn tasdi-
kini ve ademi tecavOz, da- Bay Laval 
nıtma ve muhtemel milteca· bir uzlaımanın akdi ihtima· 
vize yardım etmemeyi ta· lini tetkik etmiıler, bandaa 
zammun edecek ve ıarki ı sonra evrensel durum ılı:· 
Avrupaya maksur kalacak den geçirmiflerdir. .............. 

Komünist 
Muallim ve talebe tev

kif edildi 

Nazilli 
F.abrikasının temel 

atma merasimi 
~larum bırakrnamait müna· içinde n onunla beraber ylce dıı cereyanlar ve gldlıler kar· casusu Livrenı, bisikletten 
.. , lirdik. Ancak hacmı· ve bflUln yer yClzll için ente· 1111ndakl tutlara göre kendi dütmüt ve aitr surette ya· 
~ m&nadeaizliiinden bay re•n bir bayat htdlıealdlr. Ba· halimize en uyan blroey olduğu ralanmııtır. Llvrens'in hayatı 
~p Peker'in söylevini bir nan gibi ye bundan dolayı -Devamı dlSrdündl sahi/ada- tehlikededir. lstanbul - Çorum'dan ge- Ankara, 15 ( Huausi ) -

-------••• M • • t t • • • • len haberlere göre; ora Or· Nazilli fabrikasının temel at· 
ltalya • Avusturya Dilimizin ıslahı ta mektebi muallimlerinden ma merasimi20 Mayıata baı· 

Prens Starhemberg Ro- Her gün beşer kelime- ::::ıı:~~ei:ı.~:~~reo~a~~: ~=~~=.~=:~ ;:;:.~:::~·~;· 
düklerinden tevkif edilmiı- Mayısta lzmire hareket et-

" ma' da De kOOUŞtU lik liste neşredeceğiz lerdir. Fransa . ~::.;:btemeldir. 
ı;ı ~\>\ı.sturya'nın kuvvetlenmesini Çe-Bulistedegeçen kelimelerin Osman Bir hava andla~ma-
" koslavakya nasıl karşılıyor? lıcası, bir daha kullanılmıyacaktır • ' 

ı.."Le Jurnal" gazetesi, prens 1 ~nk~ra 14 (A.A)- .I!~· ce- zete ve me~mua sahiple~i Si ımzalandı 
IJ' ~lıtmberı'in Roma ıeya- mıyetı genel sekreterlıgınden: arasında verden kararan bar 

~ta d d 1 ? Klavuzda çıkan karıılık- kopyeıini ilitik olarak sunu-l.. . ar ın a ne er var 
;,..l.:Ja d .. b" k lan kullanmaya gazete ve yorum. 

. L. •· •• yaz ıgı ır ma a • B k 1. l k ı l 
-..ı, et" k. mecmua yazarları ile okurla- eıer e ıme i iste er 
1ı ıyor ı: ı basın genel direktörlilğü ~re S h b •· R rını a ııtırmak üzere hergün 
-- le nı h tar k e~ erg ı~ b~- beıer kelimelik listeler gön- elile gazete ve mecmuaların 

,_,ı ht ya atı a ar açı ır dermek esası iizerinde An- adreslerine gönderilecek ve 
,; ~oktur. Streza konferan- karada bulunan gazete ve her gün bir liste olarak ga· 
ıtJ" ~'lal alınan kararların en mecmua sahipleri arasında zete ve mecmualara konula-
'~ l._ iDİ, 7 ikinci klnunda verilen karar matbuat genel caktır. 
IJ': t\ •ti ile Muuolini arasında direktörlüğü yoluyla biitün Uluul dil itinde blitiln 
L~ konutmalarda ileri gazetelere yazılmııtır. Gazete Türkiye basınının tam bir 
~ .. •• lzola Bella ara· ve mecmualara yazılan mek· anlaıma ve birlikle çalışama 

"-a.1- L Prens Sıarhemberg t b k · d , .._11i konuımalar sonunda u un opyesı şu ur : ve birlikle çabıacaklarını 
~'tteclilen teblii ile tama· ıarcasına Cenevreye gitmesi .. Güniln en büyiik devrim g6ıtermek lbere bağlı ka-
~~ aydınlanan zorluklar bundan ileri gelmiıtir. Mas· iti olan dil mes'e1esinde bü· rar suretinin umum neıriya
~~llden yanda kalan orta ıolininin Romada Avusturya tlln ~~~~t.e ve mecmuaları~ tı idare eden zat tarafından 

~.' tiııı.~Pa organizasyon proje- Baıbakan muavini Prens el barlı~ ıle hareket etmelerı imza edilerek ve gazete ve 
I ' ~ bir neticeye isal edil- Starhemberg'i kabul etmek· ve yenı çıkarılan klavuz ke- ya mecmua miibril de ko· 

' "t4 ~ h111asunda blytlk bir ten maksadı mllıbet bir ne· limelerini kullanmıya hem nularak kurumumuza gön· 
~ ~ t aarfa karandır. ticeye eriımek bumundaki yazarlarını hem de okurla· derilmeaini ye listeler gel-
a ~ dıı ifleri bakanı arZ11S11nun manialar karııaın· rını alııtırmalan için ıu 11· dikçe karar dairuinde ha· 

l•r • VValdneır'ia ko· - Dnaını 2 trNi tahi/«le - rada Aakarada balaaaa ıa· - Devaım 4 anca sahi~ 
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Andlaşmayı Bay 
general Doneı• 

Mussolini ve 
imzaladılar 

Bay Mwsolini 
Roma 14 (A.A)- Bay Muı· 

solini ve general Donen bir 
hava andlaımaıı imza etmif
lerdir, bu andlaıma diltünll· 
len yahut yapılması karar· 
laıtırılan bava hatlannın tllrltl 
noktalarına ve bava istas-

. yonlarında yapılacak bazı 

kolaylıklara aiddir. Yeni and· 
laıma Fransız - Italyan hava 
mukavelesinin yerine geçe· 
cektir. 

Bay Valle ve general Do· 
nen Londra ve Streza kon• 
f eranslarında kounıulan hava 
projelerinin tatbik tekilleri 

·hakkında r~hilfmllflerclir. 



2 

ıkra 

En büyük 
Ve öııenıli iş 

Büyük devrimleri yapan, 
acun uluslarmın, saygı ve 
takdirle andıkları yeni Tür
kiyeyi kuran Atalürk'ün ya· 
rahcı partisi, bugünlerde ulu· 
sumuzun en önemli işlerile 
uğraşmakta ve bundan sonra 
yapılacak büyük işleri tasar
lamaktadır. 

C. H. Partisinin şimdiye 
değia yaptığı işleri göz önü
ne getirirsek geleceğe gü
venle bakabiliriz. 

On yıl evvelki ' yoksullu • 
ğumuzla bugünkü varlığımızı 
yan - yana korsak, bundan 
sonra yapacağımız işlerde 

gücümüzün yetip yetmiyece
ğini kolayca anhyabiliriz. 

Türk ulusu, acunda eşi 
bulunmıyan bir kaynaktır. 

başmdakilerin, kendisini koru· 
duklarını anlarsa yapmıyaca· 
ğı fedakarhk yoktur. 

C. H. Partisinin bundan 
sonra yapacağı işler arasın
da topraksız köylüye top
rak vermek işi, çok önem
lidir. Bu iş, adam akıllı ba
şarı~rsa ulusa geniş bir ne
fes aldırabilir.Köylü, acunun 
her yanında olduğu gibi biz
de de bir temeldir. Şehirlinin 
gülmesi, köylünün varlıklı 

olma sile kabildir. 
Bu sebepledir ki, toprak· 

sız köyülüyü toprak sahibi 
yapmağa çalışmak, ulusu 
sevindirecek en büyük bir 
iştir. Geçenlerde gene bu 
iş için yazmıştık. Şimdi ay
ni mevzua dönmekten mak-
sadımız, bu güzel işin, diğer 
işlerden önce yapılması la· 
zım geleceği kanaatında 

bulunmamızdandır. 
Türk köylüsüne verecek 

çok toprağımız vardır. Bu 
toprağın, işlenmemiş bir 
halde kalmasmdan, köylü 
ile beraber devlet te zarar 
görür. 

C. H. partisi, köylüyü top· 
rak sahibi yapmağı düşün· 
mekle, işlenmemiş bir hazi-
neyi meydana çıkarmak is· 
temiş ve bu düşüncesinde 

çok isabet etmiştir . 
Kabul etmek gerektir ki 

köylümüz fakird ir. Bunu re· 
faba ulaştırmak, cumurluk 
için en büyük bir öcievdir. 
C. H. Partisi, acunu hay· 
rette bırakan diğer büyük 
işleri nasıl yaptıysa bu önemli 
ve verimli işi de başaracak· 
tır. Umarız ki bunu çok ya
kın bir gelecekte göreceğiz. 

Kanıi Oral 

Ulusal 

ik 
Gündelik siyasal gnzetc 

Sahibi: Haydar Rüşdü Öktem 

Neşriyat müdürü : 
Hamdi l\ üzlıeı 
Telefon: 2776 

Adres : lzmir ikinci 
Beyler sokağı 

Abone şartları . 
700 kuruş senelik 

400 .. altı aylı 

i an şartları 
Resmi ilanlar için : 
M arif cemiyeti ilanat 

bürosuna müracaat edil
melidir. 

Hususi ilanlar : idare
hanede kararlaştırılır 
Basıldığı yer: ANADOLU 
matbaası 

(UluaalBfrllk) 15 Mayıs 93~ 
::::>~ 

Osmanlıcadan 'f ürkçe
ye il Karşılığı N o 3 2 
1 - Öz Türkçe köklerden gelen sözlerin karşısına (T. Kö.) 

beldeği (Alameti) konmuştur. Bunların lıer biri hakkında sıra.>ı 

ile uzm<mlarınuzın ( lliita/ıw;~ıs) yazılarını gazetelere verece!Jiz. 
2 - Yeni ohunan kar~ılıkların iyi ayırd edilmesi için, ge

rrgirıe gifre. Fra!lstzcaları yazılmış, ayrıca örnekler de konul
muştur. 

3 - Kökü Tiirkçe oları kelimelerin ~ugıi.nlı·ü işlenmiş ue 
kullarıılcm şekilleri alınmıştır: Aslı ak olan lıak, aslı iigiim olan 
lıühıim , Türhçe "Çek,, kökünden gelen şekil gibi. 

Fahr, iftihar - kıvanç Faikiyet, tefevvuk - üstün-
öro k: Memleketimizin her lük 

tarafındaki terakki nümune· Örnek: müsademede düş-
leri, yüreklere iftihar veri- manların adadce faikiyet 
yor. Üikemizin her yanında- bile ileri yürüyüşümüzü dur· 
ki ilerleme örnekleri yürek- duramadı, çarpışmada düş-
kıvanç veriyor. manlarm sayıca üstünlüğü 

Fahri - onursal bile ileri yürüyüşümüzü dur· 
örnek: O, bu vazifeyi fah- duramadı. 

ri olarak deruhte etti. O, Tefevvuk etmek - üsgel-
bu işi onursal olarak üstüne mek üstolmak 
aldı. Örnek: insan daima emsa· 

F abretmek, iftihar etmek- lioe tefevvuk etmek arzusile 
kıvanmak 

örnek : g trp matbuatınm 
Türkiye hakkındaki maka
Jelerile insan iftihar ediyor. 
Batı basınlarınm Türkiye 
hakkındaki yazılarile insan 
kıvanıyor. 

Faide • fayda ( T. Kö ) 
istifade etmek - fayda 

görmek, faydalanmak (fr.) 
profiter 

örnek: bu yıl adanın ha· 
vasından çok fayda gördüm 
( istifade gördüm, istifade 
ettim} Cette annee j'ai be
aucoup profite de la cure 
que j'ai faite auks iles. 

İstifade • etmek - asığlan
mak (fr. ) prefiter 

örnek: bu fırsattan asığ-

lanarak ( istifade ederek ) 

size şunu da söylemek iste· 

rim ki, profitant de cette 

occasion je voudraiş 

dire pue 
Müfid - faydalı 

VOUS 

Müstefid - faydalanmış 
Menfaat - 1 asığ, 2 çıkar, 

(şr) interet profit 
Örnek: 1 - Bu işten ben 

hiç bir asığ (menfaat) lieL
lemiyorum, je n'attends aucun 
interet (profit) de cette 
affaire 

2 - Yalnız kendi çıkarını 
(menfaatini) düşünür, il ne 
pense qu'a son interet (profit) 

Faik, mütefevvik - üstün 
Örnek: O her işte akra

mna faik olmıya çalışır, o, 
her işte taydaşlarına üstün 
olmıya çalışır. 

hareket eder, insan, her za· 

man benzerlerine üsto)mak 

(üsgelmek) arzusile hareket 
eder. 

Fail - işliyen, (fr.) autear 

Örnek: bu suçu işliyen, bu 

cürmün_ faili 
Fiil- ış 
Filen - işle, 

ten 
işile, gerçek· 

örnek: ileri sürdüğü dü-

şüncenin kebili · cra olduğu

nu filen isbat etti - ileri 

sürdüğü düşüncenin yapıla

bilirliğini işle tanıtladı. 

Fili - işnel 
örnek: yalnız düşünüb ta· 

savvur etmek yetmez, fili 
olarak da harekete geçme-

lidir - yalnız düşünüp tasar· 

lamak yetmez, işnel olarak 

da harekete geçmelidir. 
Faiz - ürem 
örnek: bugünkü günde 

para ancak yüzde üç faiz 
getiriyor - bugünkü günde 
para yüzde üç ürem ürem 
getiriyor. 

Faizi basit - düz ürem 
Faizi mürekkeb - katınç 

ürem 
Fakat - ancak, yabnız şu 

var ki, şu kadar var ki 
Örnek: 1 - seri, fakat iti

nalı bir sayile, çabuk, yalnız 
özenli bir çalışma ile 

2 - Hakkmız var, fakat du
racak zamanımız yoktur. Hak· 
kmız var, yalnız duracak za
manıonz yoktur. 

Devamı rar 

lzmiııı milli emlak müdürlüğünden: 
Lira 

Hapıshanei umumi dahilinde bili no. lu dükkan 775 
Bornova kürt Ömer sokağında 10 " ,, 18 
Ahmetağa mahallesinde tahmis s. 6 " ,, 120 
Yukarıda yazılı emvalin bir senelik icarı 23-5-935 per

şembe günü saat 14 de ihale edilmek üzere müzayedeye 
konulmuştur. Taliplerin o saatte milli emlak müdürlüğüne 
müracaatları. 1343 

Izmir milli emlak miidürlüğünden: 

Karşıya osmanzade intikam sokağında 14 eski 17 taj 
ve Reşadiye sokağında 33 taj no. dükkan 

Karşıyaka osmnnzade caddesinde 28-30 eski 22-1 22-2 
no. lu dükkan ve oda 

Karşıyaka osmanzade ikinci güzel yeni hilal sokağında 

Lira 

300 

125 

tahtani 5 eski 24 t. no. lu ev 800 
Üçüncü karataş halil rifat caddesinde 9 eylül s. nu· 
mara alan rum kilisesi müştemilatından olan evvelce 
polis karakolu olarak kullanılan ve halen kahvehane 

olan bina 350 
Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetleri peşin para veya 

ikinci tertip mübadil vesikasile ödenmek üzere 23-5-935 
perşembe günn saat 14 de ihale edilmek üzere müzayedeye 
konulmuştur. Taliplerin o saatte milli emfak müdürlüiüne 
müracaatları. 1341 

'~L~H~T 
EY YUBi.~~,, 

15 Mayıs - 1935 .. Yazan: lıl· A 
Tefrika N o. 54 

Hamada Şam ordusu ile kanlı bir dövüş olıntı~ 
ve Salaheddini Eyyubi bu harbı kazanuıışt~. 

Salahaddin, tecrübeden manın bir kısım kuvvetleri, kah sa'ğda, kah solda g~· 
geçe geçe çok incelmişti. sağdaki tepelerden arkaya züküyordu.. Bir tepeye .. ~ıe· 
Zaten iyi bir kalbi de vardı. doğru sarkmağa başlamıştı. mıştı. Siyah, parıltıh ı0 ob 
Elçiye dostça güldü: Salaheddin güldü: rini karşıya dikti. 1'd0' 

- Benim hareketlerimde - Biz de • dedi - onla· kılıcının ucu ile karşı or ,ı 
hüsnüniyet vardı. Bunun rın sağ tarafından dolaşa· nun gerisinde büyük, beY 
mukabelesini çok fena gör- hm, bakalım, hangimiz daha bir çadırı gösterdi: d'ııD 
düm. İslam arasmda tefrika evvel bu manevrayı yapa- işte, lzzeddin Mesu 
bulunması, düşmanlara kuv- cak!. çadırı!. b' 
vet vermektedir. Ben Atabe· Fakat izzettin Mes'ud, Birdenbire atını rıı',s· 
ye vasiHk iddia etmedim. hatasını anlamış ve çevirme muzladı. Gügremiş bir " 
Ancak, devleti korumak is- hareketini derhal durdurarak, lan gibi bağırdı: r 
tedim. Mamafih, madamki deve, kağnı, araba ve diğer - Biribirimizden bi~ 'r 
Atabeğiniz böyle söyledi, birçok eşya arkasındaki ön rılmıyacağız. Toplu bır ş,t 
Ben de esasen kararmı vermiş saf okçularına emir vermişti. kilde, kaya gibi yuvarlao~!1, 
bulunuyorum. Bundan sonra Sıcak bir gündü. Yaylar- ti oraya kadar gidecegı'eli 
müstakbel bir hükümdarım. dan fırlıyan çelik oklar, Diğer Gök atlılar; peŞ ~ 
Kimsenin tavsiyesine, ihtarı- güneş altında parlıyarak, bir nara attılar ve yı1~1~0ı 
na ihtiyacım yoktur. Kahra- vızıldayarak, karşı tarafa gibi düşman askerinin 1~,. 
manhğımızı denemek te ko- düşüyor, askerlerin göğde- dalan Salaheddin'in ar 
laydır. Kendisine selam söy- sine, kafasına, kollarına, sından fırladılar.. . 1r 
leyiniz, biç asabiyete kapıl- bacaklarına saplanıyordu. Onu, karşı ordudaki bİf 
maıın ve ben; onun ne fi- Havada binlerce ok uçu- ker ve kumandanlardaD ~· 
kirle hareket ettiğini de an- şu yordu. Sinirler iyice ge· çoğu tanıyorlardı.. f • ,~ 
hyorum.. rilmişti. Bir arabk Gök Sal~h~ddin~ ~ç 

1
?ir ı;:ıe~ 

Salahaddin elçiyi izaz ve atlıların başı bağırdı: bu a ar ey et 1 ve khf 
kabarmış bir arslan at• 

ikramla geri gönderdikten - Kılıçlara dayanın kah· ile görmemişlerdi. 
bir müddet sonra, lzzeddioi ramaolarım, sıra bileklere _ Arkası var 
Mesud kumandasındaki bü- geldi. 
yük Musul ordusunun Halep- Birdenbire piyadeler kı-
ten çok beride ve Hama ci
varında bulunduğunu anla· 
dı.. Gümüş Tekin de kendi 

·ordusu ile refakat ediyordu. 
Salahaddin, ordusunu bü-

yük bir sür'atle harekete 
getirdi .. 

Hamaya vardığı zaman 

düşmanı, geniş bir cephede 
harbe hazır bir vaziyette 
buldu .. 

lıçlara sarıldılar, süvarilerde 
dal kılıç, mızraklarını dike· 

rek karşı tarafa doğru 
atıldılar .. 

iki ordu, karşı karşıya 

gelen dalgalar halinde biri· 

birine çarptılar.. Naralar, 
• 

kılıç, kalkan çarpışmaları, 
iniltiler, küfürler göklere 
çarpıyordu .. 

Gök ath, bir yıldırım gibi 

Gaston 
Genç kahraman, gene gök 

bir ata binmişti ve yanında 
da ayni cinsten atlara bin
miş, baştan aşağı zırhlı,genç Hapisaneden çıkarıldı 
çevik muharibler vardı. Paris gazetelerinde okun-

Salaheddin, iri yarı, uzun duğuna göre, Staviski do· 
boylu, kuvvetli ve güzel bir landırıcılılaği allkadar iÖrÜ· 
erkekti. Hem o gençliğinin nerek Fransız zabıtasınca 
en hararetli çağında bulunu- yakalanan ve Paris müddei 
yordu. umumisinin emrile tevkif o· 

Ordu, yavaş yavaş yayıl- lunan meşhur Fransız avu
dı ve cephe kurdu. Aradaki katlarından Gaston Dönör 
mesafe çok kısa idi. Düş· tahliye edilmiştir . 

Cezalarını bulacaklar 

Amerikada sevin~ 
uyandıran karar 

--·--Dayısını öldüren genç ve anası 
7 Haziranda idam edilecektir 

Amerika'da bundan evvel 
çok feci bir cinayet olmuş
tur. Yapılan tahkikat şu ne
ticeyi vermişti: 

27 yaşlarmda bir genç, 
anasile bir olarak dayısını 
öldürmüş ve öldürdükten 
sonra da. büyük bir taşla 
kafasını ezmiştir. Gerek ka-

til ve gerekse müşevvik anası 
Amerika ağırceza mahke
mesince ölüm cezasına mah
kum olmuşlardır. Mahkeme· 
nin kararı, Haziranın 7 inci 
günü Nevyorkta infaz edile-

. cek ve her iki katil, elek
trik sandalyesine oturtulmak 
sure tile öldürülecektir. 

lzmir Detterdarlığından : 
İssisinin vergi borcundan ötürü tahsili emval yasasına göre 

haczedilen güzel yalı tramvay caddesinde kain 836 sayılı 

ev tarihi ilandan itibaren 21 gün müddetle satılığa çıkarıl

dığından pey sürmek istiyenlerin Defterdarlık tahsilat ka· 

lemine gelmeleri. 1268 2·6·11-15 

Italya . Avustur}'9 

- Baştarafı biritıci sahif ed~ 
·de 

da sarsılmıyacağını teyı 

mektir. ~ 
Prens Starhenberg g_• e 

dikkate değer bir şabs1Y 
tir. Avusturya ordus~ !:, 
olunacağı zaman ona ıltı b' 
edecek olan Hayınver 
askeri teşkilatını yap•~ 
dur. Bundan başka keJS ,t 
Italyanın en hararetli t•r 

tarlarından biridir. St' 
En nihayet prens . ·ıafı 

hemberg, - küçük ıtı ~~ 
bertaraf edilmesi oıOO' b 
olmıyan itirazına maru\~ 
lundukça iadesi kabil 0 be 
dığını itiraf etmekle ber• , 
Ha bsburg hanedanıoıo ~ .J 
hararetli taraftarı oJduJ 0 
da katiyen gizlememekt~ 

Bu suretle, Tuna b• 1 
d · "k t · · e "' sın a ıstı rarın esısıo rf 

olan iki başlıca amil "~o 
sında bulunuyoruz. o~u;, 
imil de, Macar rev1

:
0 nistliğidir. Bir dördiJ 

amil daha vardır ki, bU 
ltalya'nın A:rnavutlukt•.41 

Bulgaristandaki faaliye~ffl 
Vaziyeti karıştıran buçO 

yet her / mes' elenin, ~ 
itilaf gibi en mütecan15 "~ 
ruluılar içinde buluna? fe~ 
surların muhtelif şekıl ~§ 
müteessir edilişidir. ~ çı 
turyanın kuvvetlenme51 .-.bİ 
koslovakya için çok ~•'' 
birşey olduğu halde e 

d. ·1.ıı 
ristanın kuvvetlen arı ti~i 
Tuna havzasında serbe5 

"" 

elde ettikten sonra ftıl1 ~o 
Balkanlara dönmesinde" 1 
kan Yugoslavya ve ıtoıı>, 
yayı, bilhassa düşündii':t 
tedir. Zorluklar, taraf ol 
bloklar yapmakla izale jl 

namaz. Gerek olan şe~ 
matsız rekabetler ut~o>'~ 
ve her şeyden evvel it~ ıJf 
muhtaç olan iş birliği ıı'' 
tünden birini tercih et 
tir. 
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l>l~TSCHE LEV ANTE LıNIE 

SAMOS " vapuru 29 ni· 
landa bekleniyor, 2 Mayısa 
~~dar Anvera, Rotterdam, 
·~mburg ve Bremen için 
16k alacaktır. 

.. ALIMNIA " vapuru 8 
-.yııta bekleniyor, Anvers 
,. Hamburgta1:1 ytik çıkara· 
takbr. 

.. AKKA" vapuru 19 ma· 
Jlata bekleniyor, Hamburg 
•e Anveraten yük ç>kara-
~ktır. • 

.. HERAKLEA" vapuru 13 
lll&Jtıta bekleniyor, 16 ma· 
'11a kadar DDkerk, An
•era, Roterdam, Hamburg 
'• Bremen limanlarına yük 
llaeaktır. 

.. ANDROS " vapuru 27 
lllayııta beklen!yor, 30 ma· 
~ kadar Anvera, Roter· 
~-111, Hamburg ve Bremen 
~ yllk alacaktır. 
~MEMENT H.SCHULDT 

HAMBURG 
• HANSBURG " vapuru 5 

lllayııta bekleniyor, Anvera 

'• Hambargtan yllk çıkara
taltbr. 

.. TROYBURG" vapuru 21 
"•Jııta bekleniyor, Anvera 
'' Hambargtan yük çıkara
tlkbr. 

SERViCE DIRECT 
DANUBIAN 

TUNA HATTI 
"ATID " motörü 14 ma· 

~ita bekleniyor, Budapeşte, 
ratiılava, Viyana için yük 

•laeaktır. 
11
TISZA. vapuru 5 bazi

tda bekleniyor, Budapeşte, 
.., tlllava •e Viyana için 

(0111!!!..,!!-;,;;lr;;;llk~)------~---- ıs Mayı• 955 
~------~~~~====== Olivier ve şüreka· Fratelli Sperco Vapur Ace~tası 

Istanbu ve rakya Si Limitet vapur ROYAL NEERLANDAIS KUMPANYASI 
•• "CERES" vapuru 16 mayısta gelip y&kllDO bo· 

Şeker Fhrikaları 1:'0rk Anonim Şirketi acentası şalttıktan sonra 8urgas, Varna ve Köstence limanlan 

Sermayesi• 3,000,000rfürk Jirası için yük alacaktır. 
Cendeli Han. Birinci kor· 

lstanbul Bahçe kapı dördüncü Vakıf ban 30- 40 don. Tel. 2443 " GANYMEDES " vapuru 18 mayısta gelip 23 mayısta 
Anvers, Rotterdam, Amsterdam ve Hamburg limanları için Tbe Ellerman Lines Ltd. 

Taze temiz ucuz 
ilaç 

Her türlü tuvalet çeşitleri 

flamdi Nüzhet 
Sıhhat Eczanesi 

Raşturak No: 37 

Ali Agah 
Çocuk Hastalıkları 

Mütehassısı 
''·inci Beyler Sokagı N. 68 

Telt>fon 3452 

yü~ alacaktır. 

.. DUNA" vapuru 30 hazi
randa bekleniyor. 

JOHNSTON V AREN LINES 
L TD LIVERPUL 

"GUENMORE,, vapuru 20 
mayısta bekluniyor, Liver· 
pul yük çıkaracak ve Bur
gas, Varna, Köstence, Ga
laç ve Braila için yük 
ala baktır. 

THE EXPO .T STEAMSHİP 
. COf PORATION 

" EKSELSIOR ,, vapuru 
halen limanımızda olup Nev· 
york için yük a'maktadır. 

" EKSMINSTER ,, vapuru 
15 mayısta bekleniyor, Nev· 

Kitaplarınıza Gdzel Bir 

Cilt, Habralarınıza Şık 

Bir AlbOm, Ve sair 

Cilt işleri Yaptır· 

mak isterseniz : 

* YENı KAV AFLAR * 
Çarşısrnda 34 Numarada 

- - Ali Rıza - -
Mücellitbanesine uğrayınız. 

• york için yük alacaktır. 
"EXARCH,, vapuru 1 ha

ziranda bekleniyor, Nevyork. 
Boston ve FiladeJfiya için 
yük alacaktır. 

Geliş tarihleri ve vapur
ların isimleri üzerine mes'u· 
liyet kabul edilmez. 

Birinci Kordon, telefon 
N o. 2007 - 2008 

Tt:..:J R K iY E 

llRi ı~T 
BAN~ASI 

" ALGEERIAN " vapuru yük alacaklar. 
" CERES ,, vapuru 1 haziranda gelip 6 bazirancla Anvera, 

18 mayıs Liverpool ve 
Amsterdam, Rotterdam ve Hamburg limanları için yi!k 

Svvenseadan beklenmekte· 
alacaktır. d~r. Ve ayni zamanda doğru 

SVENSKA ORIENT LINIEN 
Liverpol için yilk alacaktır. 

" POLO " vapuru mayıs 
nihayetinde Anvers, Londra 
ve Holden gelip tahliyede 
bulunacak ve ayni zamanda 
Londra ve Hull için yük 

"NORDLAND,, motörü 2 haziranda Rotterdam, Hamburg, 
Copenhage, Oantzıg, Gdynia, Goteburg, Oslo ve lskandi· 
navya limanlarına hareket edecektir. 

SERViCE MARITIM ROUMAIN 
Garbi Akdeniz için ayda bir muntazam sefer 

" PELEŞ ,, vapuru 16 mayısta gelip ayni günde saat 18 
de Hayfa, Malta, Marailya, ve Barselona hareket edecektir. 

"ALBA JUL YA" vapuru 20 haziranda gelip 21 haziranda 
Malta, Marsilya ve Barselona hareket edecektir. 

NATIONAL NAVIGATION CO. OF GRECE 
lzmir Nevyork arasında aylık mantazam sefer 

"RINOS " vapuru 14 mayısta lzmirden dorru Nevyork 
vapuru 7 için yük alacaktır. 

mayısta Londra için yük " TAMESIS ,, vapuru 10 haziranda doğru lzmirden Nev· 
alacaktır. 

Deutsache Levante Linie 
"ULM" vapuru 15 mayısta 

Hamburg, Bremen ve An· 
versten beklenmektedir . 

york için yük alacaktır. 
Yolcu ve yük kabul eder. 
Hamit: Ilindaki hareket tarihlerindeki deiitikliklerdea 

Acente mes'uliyet kabul etmez. 
Fazla tafsilit için ikinci Kordonda T abmil ve Tahliye 

ıirketi binası arkasında Fratelli Sperco acentahfına miracaat 
"ANGORA" vapuru ha· edilmesi rica olunur. Telefon: 2004 • 2005 - 2663 

len limanımızda Yük boıal t • • 111111111 lllll lll il lll lll llllll lllllllll lll llllll il lllll lll il il il lll l lllll lllHllllllllllllll llllll-

ma~!:~·~urut tarihleri ve ~lzmir yün mensucatıl 
vapurların isimleri üzerine - k • = 
değişikliklerden mes'uliyet ;;;;; Türk Anonim şir etıl_ 
kabul edilmez. _ _ ___ ....,.______ = Bu mdessese, iki yOz!bin lira sermaye ile ~ 

Satılık Piyano ~ teşekknl etmiş ve Di Oryental Karpet Maou-~ 
Alman marka her şeyi = fakçörers Limited (Şark halı) şirketine ait ~ 

sağlam kuyruklu bir pi- _ izmirdt; Halkapmard:ıki kumaş fabrikasmı eahn ~ 
yano! ehven fiatla satılık- = almı•br. Fabrika bOUln teşkilAt ve tesisat ve mfta· §i = y := 
tar. = tahdimini ile t-.skisi gibi l kanunusani 1935 ta· 5 

Almak arzu edenler her = ribhıclen itibaren yeni şirket taralındnn işletil· § 
gün sabahdan akşama ka- = mektedir. Her nevi yftn iplikleri, kumaş, batta· § 
dar ULOSAL BİRLiK - -

1 = niye ve çorap imal edilecektir. MamulAtın emsa· § 
gazetesi idarehanesine mü· b ı ed"l -
caat etmelidirler. = line fiikiyeti her tarafta takdir ve ka u ı miştir. ES ----------11 ;;;;; Bu:mamulit Peştemalcılar başınrla eski Orozdibak ~ 

~ ittisalindeki sergide teşhir edilmekle ve 8811' fab- i§ Öksftrenler! Mut· = rika içinde yapılmaktadır. § 
laka (Okamentol) - 27 ı -

~ § Posta kutusu: 1 51 
ôksdrO.k şekerle ~ ~ Telgraf adresi: lzmir~-::Alsancak 1 
rini tecrftbe edi ~ = Telefon oumarası 2432 ve 3564 • a 
niz .. ~ iıııınıııııııııııııııııııııııııı• ı1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ii 

~ Sümer Bank--

Ve POrjen Şahapın 

en OsUln bir mds 

hil şekeri olduğu 

nu unutmayınız. 

Kuvvetli mftshil 
istiyenler Şahap 

Sıhhat sftrgtln 

haplannı Maruf 
ecza depolarmdan 
ve eczanelerden 
arasınlar. 

Satılık Motör 
12 beygir kuvvetinde (Di

zel) markalı az kullanılmıı 
bir motör aatılıkbr. Taliple
rin idarehuemize miraca· 
atlanilln olunur. 

Fabrikaları mamulatı 

Yerli malların en iyisi, en sağla· 
mı, en ucuzu en güzeli 

Dereke kumaşları 

Fesane kumaşları 

Beykoz kıınduraları 
Bakırköy bezleri 

Somer Bank yerli mallar pazaı-r 
lzmir şubesinde bulursunuz 

Hamza Rüstem fotoğrafhane ve 
fotoğraf malzeme mağazası 

Ham:a Rwtem beyin foıop-afhanesi, l:m.irde en ıyı 
foıotraf çekmekle ı~hret balan bir san'at oc~. En 
milşkülpeaenı olanlar dahi, burada çekıirdilcleri foıolıraJ· 
Zardan memnun kalmışlardır. 

Hamsa R.lllıem beyin, f otopaı mal,.emeai salan ma-
6asan da nıuhıerem '8iJ.ıterilerin.in ince :ıevlclerine pe 
her çeıit mallan, foıotrar makineı.ini bulunduRtalıla-
dıT, Bir sıyaret her ıeyi Mpaıa 'luıfıdiT. 

(&mir • Başhlrak aaddeei, Refik bey p...-) 



(OluıaJ Birlik) 4 Sa~ 
ıs Mayıs 915 __ .;...... ______ ~--------

Büyük Parti ve Ulus işleri 

Iogiltere'oin yapacağt teşebbllsteo bir netice çıkmıyacak diyorlar 

talya - Habeşistan ihtiliifının harhsiz 
halledilmesi ihtimali kalmamıştır 

Uer iki harb hazırlıkları, taraf ta başlı yan 
çok hummalı bir 

son günlerde yeni 

bulunuyor saf haya girmiş 

ve 

lstanbul 15 ( Hususi) - Romadan haber veriliyor: 

ltalya ile Habeşistan arasındaki ihtilafın, iki devlet 
arasında diplomasi yoluyla halledilmesi imkanı kal • 
mamıştır. Bu kanaat, Italyadan ziyade Habeşistanda 

hakimdir. Her iki nlkede devam eden askeri hazırlık· 

Atatürk 
'filrk kuşu üyelerinin 

çalışmalarını tet· 
kik ettiler 

Ankara 14 (A.A) - Ata
türk, dün akşam Türk kuşu
nun uçuş alanını şereflendi
rerek üyelerin çalışmalarını 
gözden geçirmiş ve gerele
re çok yakından ilginlik 
göstermişlerdir. Atatürk'ün 
bu ilginliği gençler arasında 
çok coşkun bir heyecan u
yandırmıştır. 

Dili mizio ıslahı 
-BWjtarafı. 1 inci sahifede -
reket edilmesini diler, dili· 
mizin öı:elmesi uğrundaki 
sıkı ve candan çalışmalara 
her zaman olduğu gibi bu 
defa da seve seve ortaklık 
edeceğinizden emin olarak 
önceden teşekkürlerimi ve 
içten saygılarımı sunarım. 

Bu mektubda bağlı olan 
karar kopyesi: 

Türkiye'de çıkan gazete 
ve mecmuaların el birliğile 
hareket etmeleri için aşağı
daki noktalar kararlaştınl
mıştır: 

1 - Dil cemiyeti kılavuz 
\ 

komisyonu tarafından gazete 
ve mecmuaların adreslerine 
Jıer gün beşer kelimelik bir 
liste gönderilecek ve bu lis
tedeki kelimelerin kullanış 
tarzı misallerle gösterile
cektir. 

2 - Gazete ve mecmua
lar bu listeleri olduğu giöi 
basacaklar va ondan sonra 
bu listelerdeki kelimelerin 
Osmanlıcalarını bir daha 
kullanmıyacaklardır. Gazete 
ve mecmuaların yayın işle
rini çevirenler ve yazı işleri 
direktörleri ile düzeltme 
şefleri gazete ve mecmualara 

ielen yazılardaki Osmanlıca 
kelimelerden listelerde bu
lunanlar değiştirerek veya 

yazıcılarına değiştirterek yer
lerine Türkçe karşılıklarını 

koyacaklardır. Gazete ve 
mecmuaların kendi Türkçe
leştirme çalışmaları ayrıca 

devam edecektir. 

lar, son gnnlerde bir harp arefesi manzarasını gôste· 
riyor. Alilkadarlar, Ingilterenin ltalya nezdinde yapa· 
cağı teşcbbilsiln akim kalacağını muhakkak sayıyorlar. 

Alaçatı haberleri 

Kooperatif muamele
lerini niçin durdurdu 

Kurtlu kuyular temizlendi. Ekilmiş 
tarlalara hayvan girmiyecektir 

Alaçatı (Hususi ) - Kre· 
di kooperatifinin yıllık ge
nel toplantısı yapılmış ve 
eski hey' et çekilelerek yeni 
seçim olmuştur. Seçim so· 
nunda yeni idare hey' etine 
geçenlerin iş başına gelme· 
lerine Çeşme Ziraat banka· 
ıı muvafakat etmemiş ve 
yeniden seçim yapılması la
zım geleceğini merciine bil
dirmekle beraber bir zabıt 
verakası tanzim ederek ye· 
ni idare hey' eti seçilinceye 
kadar kooperatif muameli
tını durdurmuştur. 

Tütün mahsulünün yetiş· 
tirildiği bir zamanda intihap 
yüzünden kooperatifin mu· 
amele yapmaması, rencbe
rin haklı şikayetlerini mucib 
olmuştur. 

Rençberin paraya ve yar
dıma muhtaç olduğu şu 
mevsimde, kooperatifin mu· 
attal kalması doğru değil~ir. 
Alakadarların nazarı dikka
tini çekeriz. 
Alaçatı belediyesi, öteden· 

beri herkesin şikayet ettiği 

zirai asayişi bir kararla hal
letmiş bulunuyor. 

Bu karara göre. ekilmiş 
laraziye hiçbir hayvanın gir

mesine meydan verilmiyecek 
ve belediye merasında da 
yalınız yerli halkın hayvan· 
ları otlatılacaktır • Bu karar 
rençber: için çok faydalı ol· 
duğundan, tatbikatta kusur 
edilmemesi arzuya şayandır. 

Alaçatı nahiyesindeki ku· 
yuların kurtlandığını ve bal
kın bizar olduğunu evvelce 
yazmıştık. Yeni belediye 
hey' eti. bu yazdıklarımızı na-,._ ,._ 
zara almış ve kuyuları te-
mizlemiştir. Yalınız kuyula
rın üzerJeri haJi açık duru-
yor. Bunlara birer kapak uy· 
durulması gerektir. 

C. H. Partisinin dördüncü 
kurultayı müoasebetile Ala
çatıda şenlikler olmuş ve 
halk, güzel eğlenmiştir. Ala
çatı baştan başa elekrikle 
ışıklandırıldığı halde inhisar 
idaresi kiğıd fenerler as
mıştır. Halk, inhisar idare· 
sinin bu garib hareketini iyi 
karşılamamıştır. -. ·----------

rilsudeski 
Yahudileri himaye 

ediyormuş 
Berlin 14 (A.A)- Siyonist· 

lerin gazetesi olan Yuedisch: 

Rundschau yazıyor : 

Mareşal Pilsudeski her za· 

man devlet içinde Yahudi

lerin zararına ayırt hareket 

edilmemesini isterdi. Mare· 

şal Lehiıtanın tekrar diril
mesinden sonra ortaya çı· 
karılan Yahudilere karşı ha

reketlere düşman olmuştu. 

Mariasi 
Macaristanıo Ankara 

elçisi oldu 
Peşte 14 (A.A) - Dış ba

kanlığı hususi kalem direk
törü bay Mariasi Macarista· 
nın Ankara orta elçiliğine 
tayin edilmiştir. 

Bir çocuk 
Feci surette öldn 
lstanbul - Bugün Taksim· 

de bir kaza olmuş, İsmail 
adında bir çocuk tramvay 
altında kalarak feci bir su· 
rette ölmüştür. 

Başbakan 
Panayırı bizzat açacak 

Irak 
Başbakanı samimi te· 
essftrlerini bildiriyor 

Ankara, 14 (A.A) - Kars 
deprenmesioden ötürü dış 
bakanlığı vekili ile Irak 
başbakanı arasında aşağı
daki tel yazıları çekilmiştir: 

Dış bakanı vekili 
Ankara 

Krallık hükumetinin derin 
hissiyatına tercüman olmağa 
memur olduğum halde Kars 
zelzelesi yüzünden nüfusca 
vukubulan telefatın bais 
olduğu kedere iştirak et-
mekte olduğumuza itimad 
buyurmanızı zatı devletle
rinden rica ederim. 

Başbakan: Yasin Alhaşimi 
Yasin Alhaşimi başbakan 

Bağdad 
Kars zelzelesi münasebe

tile zatı devletlerinin izhar 
etmiş oldukları hissiyattan 
fevkalide-!mütehassis oldu· 
ğum halde size kendimin ve 
cümhuriyet hükumetinin he
yecanlı teşekkürlerimi sunar 
ve bu teşekkürlerimi hükQ
meti kraJiyeye bildirmek lüt· 
funda bulunmanızı rica ede
rim. 

Hariciye bakanlığı vekili 
Şükrü Kaya 

lngiliz 
Zabitinin cesedi 

lstanbul - Geçen sene 
Kuşadası sahillerindeki mem· 
nu mıntakaya girdiğinden, 
nöbetçilerimizin attığı kur
şunlarla ölen lngiliz bahriye 
zabitinin cesedi bulunmuş ve 
şehrimize getirilerek logiliz 
mezarlığına gömülmüştür. 

Boğazlar 
Me~'elesinde haklıyız 

lstanbul - Boğazları as· 
kerleştirmemizi, müttefikle
rimiz, Yugoslavya, Romanya 
ve Yunanistan müdafaa 
edeceklerdir. Bu devletler, 
bizi haklı bulmaktadırlar. 

Son dakika: 

Bulgar 

Baştarafi birinci sahi/ ede -
kaoaatlle karaltıya gönderil · 
mletlr. 

Arkıdaelar, 

Bunu partinin ytıce varhğı 

olan kurultaydı iyiden iyiye 
lnceleylb görOoebilmek ve ller· 
deki dört yılın dOıturlarını 
kuvvetçe ve değerce ftıttın kıy · 

mette teıblt edebilmek için 
arkadaşların daha önden haztr· 
lığa esaa olan ana f lklrlerf 
anlayıb kavramalarında fıldeler 

vardır. 

Bono, ben. yeni program 
encftmende .konuşulurken tec· 
rilbe ettim. Oradaki lzahlarım 

maddeleri, kmmları mftzakere· 
de kolay ınlıımıya yardım et· 
mlo oldu. Bo ıebeble ayni 
vazifeyi ayni gtıdOşle katınızda 
da yapacağım· • 

Arkadaşlarım, yeni taslaktı 

da partinin ilk ~anlerdenberl 
bize değişmez yol olarak dizil· 
mlş olan dnrlmclllk aot yo· 
ludur. Partinin prc:nslblerlne 
aadıkatımazı daha kuvvetle tak· 
rarlıyoruz . 

Parıl programımızda sosyal 
bakımdan. ek"nomlk bakımdan 
bergangl sağ ve eol telAkkilere 
lmkAo bırakmıyıcak bir •çık · 

lık vermek lçlo yeni taalağın 

haıırlınmaaındl bUhasat dik· 
kıt gösterllmletlr. Yeni taılak 

ilerideki dött yıl içinde parti· 
nln bir temel programı hılf ul 
aldıktan ıonra ftyle sınıyoruz 
ki bu partiye bağlı olan her 
yarddao kendlıl için çizilmiş 

olan yolu eağa, ıola ayrılık 

lmklnını bulmaksızın prenslb· 
lerlmlzl dümdQz yoldan kon· 
byacaktır. Ondan bışkı bizden 
clmıyınlar da bizi daha iyi 
anlıyacaklar, bizi bizden baş· 

kılarmı benzetle yolan ia ıGy· 

lenmlo, yazılmıt yaolıı f lklr· 
lerln tekrarlanm11ını yeni prog· 

ramımız kabul olunduktan ıon · 

rı hiç meydan kılmıyacıktır. 
Bizi, bizden bıtkalarına ben· 

zetlt yolundakl herhangi bir 
söz ve yazı kırşıaında biz de 
onlara daha ıydıahk yolda ce· 
nb vermek için hazır bulana· 
cığız . (Alkıtlar) 

Arkadıolarım, 

Yeni programın göze çar· 
pan ve kendini doyuran bat· 
lacı farlkaaı yeni Toaklye'de 
zaten baotanberl devletle bir 
ve beraber çalışın Comurlyet 
halk partisinin varlığı devlet 
varhğı ile birbirlerine daha 

11kı bir eurette yıkıııyor. Eea· 
aıen de partinin anı nsıf ları 

olan Cumurlyetçlllk, ulnecolok, 
halkçılak, devrimcilik ve lAlk· 
Uk yeni program onıylındık

tın ıonrR yeni Türkiye devle · 
tinin de vası tarı halini ıhyor. 

Kendi dzerlnde derin ko· 
nnımaları mevzu olıcık kadar 
ehemmiyetli görfllmeal tabii 
olan bu noktayı bu kflreil ko· 
nooaounun mQaald bolunacığı 

clzgller içinde aydınlıtmık 

için mOmkQn olduğu kadar 
kı11ca f lklrlerlmlzl ıöyleme~I 

faydalı bulmaktayım. 

Arkadıılar, 

Şu sırada sahipleri Anka
rada bulunan gazete ve mec· 
mua sahiplerinin kendi ara
larında toplanarak vermiş ve 
Anadolu Ajansı ile neşret· 

miş oldukları yukarıdaki 
kararı gazetemiz, mecmua
mız namına da kabul ve te· 
ahhüt ettiğimizi bildirmek 
üzere bu karar suretini im· 
za ediyoruz. 

yolunda bugüne kadar sürüp 
giden çalışmalara candan 
yürekten ortaklık etmiş olan 
bütün Türkiye gazete ve 
mecmualarının bu büyük işde 
de el birliğile çalışacakla
rından emin olan kurumu
muz bu beşer kelimelik 
listelerin günü gününe basıl
ması, ondan sonra bunların 
Osmanlıcalarını yazılardan 

atılması işine bütün Türk 
bas111 ailesince seve seve 
karşılanıb ileri götürülece
ğine inanmakta vo iÜven· 
mekteyiz. 

Ankara - Başbakan ismet 
lnönü belediye başkanımız 
Behçet Uz'u kabul etmişler· 
dir. Bu yıl 9 Eylül panayırını 
başbakanımız bizzat açacak
lardır • 

Ordusunu karış
tırnıak isteyenler 

Biz Cumorlyetçlylz. Bugftn· 
kil Tarklye, bir cumurlyealr. 
Bonon Qzerlnde parti ve dev· 
letln yakınlarımaaı bakımından 

bir yenilik mevzuubahis de· 
ğlldlr. 

ıürk Dili araştırmaları 

Muhtarlık flcreti 
lstanbul - Muhtarlık vazi· 

fesi gören belediyelerin 
bir ücret almaları için bir 
kanun liyıhası hazırlanmak
tadır • 

Istanbul 15 ( Hususi ) -
Komünist propagandası yap· 
mak suretile Bulgar ordusu· 
nu karıştırmak istiyen iki 
Bulgar zabiti, harp divanın· 
ca idama mahkOm olmuı
lardır. 

ÇtınkQ T6rk teşldlAtı eaaef ye 
kanonunda, TOrklye devleti bir 
c6mhurlyettlr. Denmektedir. Ve 
bu kanunun bu hilkmtınden 

bıokı htıkdmleıl maldm olan 
oıollerle proıedOrlerle değlte· 

blldlil bılde bu v11ıf kınandı 

değiemez, bir nokta olar•~ ~ 
zılıdır. Fakat k6lt6rde, styıı• ı-t 
ökooomlde biltOn aolıy•O . . 

d 
. rarklJ ileri gldleler e yenı ~ 

devlealnln fllll bir bal 01:ı 
eıaa tuttuğu diğer bef 

0 
bugüne kadar devletin ıoefCd'l 

d e l 
diyetinde bir kayıtlı ifa e 
mio değildir. 

Arkıdıolar, 

Uloacolok bir parti fa! 
o~'° olarak kılsın. Devlet k•D0 

,1 

da, detlet nsıf ları lçfadeJı 
alm11ın. Bu ne dogru ae 
kate ye ne de devletin 91ılı~c 
mOeyyldeslle ıoı fikirleri dfe 

ihtiyaçlarını ayar bir fikir 
ğlldlr. • 

TOrkiye Comorlyetçl ol•~1 
fakat milliyetçi olmıyıb oı 
Yani ırııolu11l ceryanlırı 'f ~ 
kiye'nln kıfııı ve kıpıı• •C 
bulunabilfr. Bu f lkrln doğ: 
luğonu kim kabul eder. coııı ~ 
rf yetçl ol mı yan bir TOrkf yeO ~ 
varhğı nıaıl taaınur edtleıO~ 
bir hal ise Comorf yetçl de 0 V 
mllllyetçl olmayın bir fOC 

yenin şan te oeref le ve ·~ 
zamanda zorluklarla dolo l•~,ı 
bal yoluna , gldltl de o t• ~ 
zayıf ve topal kalmay• ııı• 
kdmdur. 

Comnrlyetılz, f11kıt oıUJIYtl 
çillk iddiasındaki bir rork~~ 
ne ise mllllyetçl olmıyao 

Cumuılyetçl TOrklye ılblllf: 
tini de onun gibi göra>e" ' 
doğru bir dOeGnOo olar. 1 

ı ·1t lerf fyıoayıoımııın eoıo• d~ 
için nluıculnk nefımız o k• 
mohlm ve o kadar oııaod41 

(Alluolar) ·r 
Coğrafya bakımından Tilt~1~ 

dtınya içinde öyle bir vıs11ıV 
tedlr ki elmalden. cenobtaOı 

0 
ğudın, batıdan her tar•''' 
her çeıtd rftzgArlar blzldJ ös', 
rlmlzden geçer. YmdoOJ010 

A~rt 
coğrıf i bakımdan bo her v 

yanı maruz kılmıı lıılf I i~ 
polltlkı ptopıgandaları b•~ 
mından dı aynidir. Aotrfl; 
marklzlıt, fıtlıt, Hltlerclll~ ~ 
beynelmtlelclllk propagıod•~ 
ve buna benzer birçok pı0r 
gandalar hep Dıtümtızden ge~ 
Bftttın bunlar karıııınd• 'f • 

ıo 
kiye ancak 11kı bir aloscO ~ 
lmınına 11rılml1 olmıldıd•t t< 
biri ötekini besllyen zebtrll ~ 
reyınları karo• kendini ~o rf' 
yıbllalo. Bu cereyanlar k• l 
sandı Tarklye bıllf ını koroıJI~ 
için ıtmdtye kadar partlolo ' 1 •'' vasıf larındın biri olarak e•1 ~ 
oluacoluk kilidi ile Tork11e"1, 
kapısını aımaılı:ı kapım•~ 1~ 
bu vaafı da devlete OJll 

011 

caktır. (Bravo ıeslerl . ) ~ 

Biz halkçıyız . Bizim b•1~ 
hğımıs bizim ınlıdıgımı• Jı 

nıdıdır. Bııkı birçok yeri !11 
de poptıler, popftllıt gibi ıd tJI 
tıoıyın halkçılık davasıod• ~ 
çok partiler vardır. Fak•' 

1
.

zlm önemli bir vaıfımıı 0 ~ 
halkçılık onlarınki gibi bit ~~ 
lleeden ibaret değildir. oıı: ı1• 
yorddaıın elini yurddat o~• 0~ 
sıkarken, beraber çahoırkeO ti 
da 11ygı ile t•nımayı deSer ıJI• 
aıf lar gôrftr ve her ""o 1~ 
mü11vl haldı, mQ11vl ıeref 11 4' 
sın olarak tanır ve lmtlY11 ~· 
vaaındı bulonmıyın yordd• ol 
ktltleılnf halktan ve hılkÇ1 

rık tanırız. (Alkıılar) 

Blllyorıunoz, eski progr• 
mııda halkçılık vasfı g' .,o 
ehemmiyet verdiğimiz bir 

Ol'tadır. BugflnkO progradJI d 
da yer alın bo nokta def~ı•' 
naıf ları araaındı yer ıltel el 
Ttırklyede ıınıf yoktur, 

""' - Devamı ı•ar 


