
Eski El~ diktatörQ Gene-
tal Pangalos, saylav seçimi 
İçin hazırlıklar yapmak ve liii.,.~D~ 
Programını neşretmek ftzere 
Selaniğe gitmiştir. 

lzmirde çıkar, aktamcı aiyual ruetedir 

Fransa başvekilinin sıhhi du
rumu iyi değildir. Doktorlar, 
on beş gün daha hastaha
nede kalması İcab ettiğini 
söyliyorlar • . 
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C. H. Partisi Büyük kurultaytnı' Ata- • !cabaneyapacakı:r? • 

türk bir söylevle ac;acaklardır l~gılız!e~, Hıtl~rın 

C. li. Partisinin dör

~~~I b&yilk Kurultay 
.. "Pn Ankarada topla
layor. C. H. Partisi, 
rrdan en korkunç bu
'1tlarla örtlUO olduğu 
Çtilarda alana çıkan 
•e larilıimizde baılı ~ a· 
~·~· bir varlık olarak 
~cak olan " Mllda· 
'•• Hukuk Cemiyeti " 

ilden dotmuıtur. "Mil· 
~faai Hukuk Cemiye
.•.. nin niçin doğduğunu 
' bu kurumu doturan 
~\epleri, bugünkil Tür

Jeyi kuran en biiJlii6-
11~6ıthı atzından dinliyelim : 

35 ıeneıi Mayısının 19 uncu 
t611tı Samıuna çıktım. V azi
>'et ve manzarai umumiye : 
~ Oımanlı devletinin dahil 
~uııdutu grup, harbı umu· 

illide matltip olmuf, Osmanlı 
0tdıaıu her tarafta zedelen· 
llliı, ıeraiti atar, bir milta· 
~•lcename imzalanmıf. Büyük 
'tbın uzun seneleri zarfında 

:illet yorgun, fakir bir hal
~ e. Millet ve memleketi har· 
d~'1rııumiye ıevkedenler, ken-

1 hayatları endiıeıine dü· 
:~ek, memleketten firar et-

•tler. Saltanat ve HHlfet 
:e•kiini itıal eden Vahi· 
) •ttin; mtltereddi, ıahıı ve 
1t'l1111 tahbnı temin edebi-

teiinl tahayylll ettiil deni 

Bugon saat OD beşte Halkevinde ve radyo soylevını heklıyor 
bulunan yerlerde Bnyok önder Kamili Ata- Makdonald, ıngiİiz siyasasında de-

levini dinleyeceğiz ğişiklikler olacağını söylüyor 

-Damad Ferid pa· 
ıanaD riyasetindeki 
kabine, iciz, hay· 
ıiyetaiz, cebin, yal
nız Padiphın ira • 

desine tabi ve onun· 
la beraberıahııla
rını vikaye edebile· 
cek herhangi bir 
va ziyete razı. 

Ordunun elinden 
eıleha ve cephane· 
ıi alınmıt ve alın· 
makta ... 

ltillf devletleri, 
m6tareke ahkimı-
riayete ltlzum gör· 
miyorlar. Birer ve
sile ile itilif do-

nanmaları vel askerleri lı· 
tanbulda. Adana viliyeti, 
Franıızlar; Urfa, Maraş, An· 
tep, lngilizler tarafından iı· 
gal edilmiı. Antalya ve Kon· 
yada ltalyan kıtaatı askeri· 
yeai; Merzifon ve Samsunda 
lngiliz aıkerleri bulunuyor. 
Her tarafta ecnebi zabit ve 
memurları ve hususi adam
ları faaliyette. Nihayet, meb
dei kelim kabul ettiğimiz 
tarihten dört ıün evvel, 15 
Mayıı 335 de itilif devlet
lerinin! muvafakatile Yunan 
orduıu lzmire ihraç ediliyor." 

Büy6k Önderimizin ver· 
diklri yukarıdaki izahattan 
anlaıılacajı illere, bundan 
17 fıl evvelki balimiz bu 
idi. lıte o zaman 11 Ana· 

Hukuk Cemiyeti " tetek 
kül etti ve .. bu cemiyetin 
baıına geçen Blly&k Önder, 
yükıek dehaıile yurdu düı· 
man elinden kurtardıktan 
sonra " Anadolu ve Rumeli 
Mlidafaai Hukuk Cemiyeti " 
ni C. H. siyasal Partisine 
çevirdi. 

C. H. Partisi; Atatllrk'ten 
aidatı kuvvetle Cumurlutu 
yapan, ulusu ilerlemekten re
ri bırakan engelleri yıkan, 
harf devrimini baıaran, yur
du fabrikalarla ıüsleyen, 
Türkiyeyi batı ülkelerde ıay
gı ile anılacak bir dereceye 
getiren ve ulusun diletini 
hakim kılan bir Partidir. 

C. H. Partisinin 4 ilncü 
kurultayı açılırken, 17 yıl 
evvelki kara günlerimizi göz 
önllne getirmek ve o zaman
dan bu gtine kadar baıarı
lan itlere bakarak minnet 
ve tllkran duymamak mtim
kün deiildir. Hiç ıüphe yok 
ki btittin bunları bilyllk Ön
dere ve onun yllce eıeri o• 
lan C.H. Partiıine borçluyuz. 
Yaf8ıın AtaUlrk, Yaf88ıD 
Cumurlu k Yaf89ın C. H. 
Partisi. 

* • • 
Bugftn şenlik var 

Halkevioden: 
1 - lzmir balkanı davet. 
2 - 6ilen iki hoparl6rle 

Atatilrk'lln nutku ıaat on 

3 - Akıam orkestra, caz, 
umumi eilenti tertip. 

4 - Mandolinato takımı 
ile konaer. 

S - 4 ile altı araıında 
aıkeri bando çalacak. 
işçi birliklerinde: 
1 - (IS) ten itibaren iç· 

tima salonunda radyo ile 
Atatllrk'iln ıöylevi dinlene
cek. 

2 - Kordonda temıil ya· 
pılacak. 

· Devamı 4 ncü sahifede-

Halkevinde 
Şenlik yapılacak 
lzmir Halkevinden: 
Climhuriyet Halk Parti

sinin dördüncü b6y6k ku· 
rultayının toplantısı ıere
fine Halkevimizin bahçeıin· 
de saat 14 den 16 ya ka· 
dar askeri bandosu çala
caktır. Bu gece bahçemiz 
de iyi bir orkeıtra buluna
caktır. Halkamızın etlenme
ıi ve bu degerli gllnO kut
lulamaıı için bahçemiz her 
keae açıktır 

• • • 
COmhuriyet Halk Partiıi· 

nin d6rdüncti bllyiik kurul-
tayının açılıtında btiyllk ön
der Atatllrk'ün b6yilk s6y· 
levi için Halkevimizin rad· 
yosu hazırlanmııtır. Dinle· 
yiciler Halkevimizin bahçe
ıinde btlyllk 6nderin ı6yle
vini dinliyebilirler. 

Londra 8 (A.A)-· Taymis 
gazeteıi lngiliz bakanlarının 
dün döminyon milme~sillerile 
Avrupada birıe ( müıterek) 
banı ıistemine tamamile ta· 
raftardırlar. Ancak Alman
yaya kapıyı açık bırakmak 
birinci derecede önemli bir 
iıtir. Şuraıı var ki Almanya· 
nın elyevm müıavi muamele 
ıörmeai içia bay Hitlerin 
devletlere Almanyanın ileri
deki hareketleine tamamile 
rOveaebileceklerini iıbat et-
melidir. 

Döminyon mlime11illeri Al
manyanın andlaımaları' bir 
taraflı olarak bozmuı olma
sını takbih etmiılerdir. 

§ lstanbul, 8 [ Hususi J -
Londra' dan bildiriliyor: 

lnıiltere baıbakanı Bay 

Bay Makdonald 
Makdonald, Hitler'in 15 Ma
yısta ıöyliyeceji ı6ylevi 
beklediğini ve ondan ıonra 
lngiltere'nin dıı ıiya .. sında 
duruma göre bir takım de-
ğiıiklikler olacaianı ı6yle· 
mittir. 

Silahlanma yarışı 

Almanya 7 bin tay
yare mi yapacak? 

·-·--Rusya için Çekoslovakyada bombar
dıman tayyareleri hazırlanıyormuş 

Almanlann Mare,al Rindenburg adındaki tayyaresi 
Londra 8 (A.A)- Alman yenler, bir hava 1tndlaıma

hava ailihlanmuı hakkında sına Ait Lonuımaların yakın 
( Nevv Kronikle ) gazetesi bir günde baılıyacağını unut• 
ıunlan yazmaktadır: Alman- maktadırlar. Bu konuımalar 
yanın gelecek iki ıene zar· kolaylıkla yapılmıyacakhr . 
fanda 7 bin tayyare yapmak Fakat baıarıldığı takdirde 
niyetinde bulunduiunu ı6yle· hava ıilihlanmaaının ilerle· 
ık 616n Ulr. Bunu ı& li· - Dttxmu 4 anoü ıahiff'M-. 



Osmanlıcadan 'fürkçe· 
ye Dil Karşılığı N o 29· 
1 - Öz Türkçe köklerden gelen slJzlerin karşısına (T. KD.) 

beldeği (Alameti) konmuştur. Bunların her biri hakkında sırası 

ile uzmanlarımızın (Mtitalıussıs) ya.:ılarmı gazetelere ı·erecegiz. 
2 - Yeni okunan karşılıkların iJi ayırd edilmesi için, ge-

rekine göre, Fransızcaları yazılmış, ayrıca örnekler de konul
muştur. 

3 - Köl:ii Tıirkçe oları kelimelerin bugiinkü işlenmiş ve 
kullanılan şe/;illeri ıılınmıştır: Aslı ak olan hak, aslı ügüm olan 

lıühüm. Türkçe "Çek,, kökünden gelen Şekil gibi. 

Eman - Aman ı Emniyet (itimad anlamına)-
Emanet inam inan (fr) confiancv 
Örnek: Allaha emanet • Emniyet etmek • inanmak, 

Tanrıya inam! güvenmek (fr) confier 
Emanet etmek - inamla- Örnek: Bu adama iş ina-

mak1 nılmaz, on ne peut pas lui 
Örnek: bu parayı ona ema- confier une affaire 

net ettim - bu parayı ona Çocuğu sana inanıyorum, 
inamhıdun. je te: confie cet entant 

Emaneten - inamlama Bu adama hüvenemiyorum, 
Örnek: İç bakanlığı Anka- je ne puis ·pas avoir de con

ra'daki sori karakolları inam- fiance a cet homme 
lama" yaptırmıştır. Emr - emir (T. Kö.) [fr.] 

ihale - üsterme ordre 
Örnek: bu iş, ihaleten yap- Emirname (bak: ferman) -

tırılacak - bu iş üsterleme buyurultu 
yaptırılacak 

lhala etmek - üstermek 
Örnek: alım satım komis-

yonu bunu size ihale etti, 
ahm satım komisyonu bunu 
size üsterdi. 

Müteahhid - üstenci 
Örnek: müteahhid bay Ha

san gültekin, üstenci Hasan 
san Gültekin 

Taahhüd etmek (iltizama) 
üstenmek 

örnek; bu işi taahhüd 
edemedi, bu işi üstenemedi. 

Emare - imğe, ipucu 
[fr] indice 

Örnek: yaptığı taharriyat 
neticesinde ancak küçük bir 
emare bulabildi, yaptığı araş
tırma sununcunda .. aocak kü
çük bir imge bulabildi. 

Polisler bir emare bulmak 
için çok çalıştılar, , polisler 
bir ipucu bulmak için çok 
çahştılar. 

Emaret -"beylik 
Örnek: Selçuk imparator

luğu, onbir emarete bölündü, 
Selçuk imparatorluğu, oobir 
beyliğe bölündü. 

Isfendiyar emiri kötürüm 
Beyazıd Timura iltica etti, 
Isfendiyar beyi götürüm Be
yaııd Timura sığındı. 

Emir - bey 
Emel - umay 
Örnek: emsalsiz gönül, gü

neşsiz göke benzer, umaysız 
gönül güneşsiz göke benzer, 

Emin (muteme) - inal 
Örnek: o benim eminimdir; 

ona itimad edebilirsiniz, o 
benim inahmdır; ona güve
ne bilirsiniz. 

Emlak {mülk) • özelge (fr) 
propriete 

Mülkiyet hakkı - özelgelik 
hakkı (fr) droit de propriete 

Örnek: demokraside mül
kiyet hakkı tanınmıştır, de
mokraside özelgelik hakkı 

tanınmıştır. 

Emniyet (asayiş anlamına) -
güvenlik (fr) securite 

Örnek: vatanımızın harici 
ve dahili emniyetini ordu
muza medyunuz, yurdumuzun 
dışsal ve . içsal güvenliğini 
ordumuza borçluyuz. 

Emniyeti umumiye - genel 
güvenlik 

Ademi emniyet - güvenıiz
lik, yadgüven (fr) inıecurite 

Örnek: ademi emniyet için
de kalan bir memlekette 
huzur ve a ayiş bulunmaz, 
güvensizlik içinde kalan bir 
ülkede baysaJJık bulunmu. 

Örnek: gönderilen emirna
mede yeni vazifesi ayrıca 
zikredilmişti, gönderilen bu
yurtuda yeni ödevi ayrıca 
yazılmıştı. 

Emsal - eş, eşler 
Örnek: Emsali görülmedik 

cesaretle düşman üzerine 
atıldı, eşi görülmedik bir yi
ğitlikle düşman ilzerine atıldı 

Misil - kat, eş 
ır Örnek : Misli ve menendi • -- _...__.. _.. _ ._ 
bulunmıyan bir adamdır, eşi 

ve benzeri bulunmıyan bir 
adamı, beşin üç misi onbeş 
eder. 

za 
Üç kat ceza, üç misli ce-B 

Nazir (misli, mesi) - eı 
Müşabih - benzeş 
Örnek: aynını bulamaYüi'Ca 

müşabihini alayım dedim, 
"iynı;.-- bulamayıÖca benzetiİii 
alayım"'dedim. -
Müşabehet - benzeşlik 
Örnek: baba ile oğul ara

sında büyük bir müşabehet 
var, baba ile oğul arasında 
büyük bir benzeşlik var 

Şebib - benzer 
Örnek: bir hüsnü bi tebib, 

benzersiz!bir güzellik 
Devnmı var 

~atılık Piyano 
Alman marka her feyi 

sağlam kuyruklu bir pi· 
yano ::ehven fiatla satılık
tır. 

Almak arzu edenler her 

1 güo sabahdan akşama ka-
dar ULOSAL BiRLiK 

1 gazetesi idarehanesine mü· 
caat etmelidirler. 

Ulusal 

Birlik 
Cdndclik. ıiyaııal gazete 

Sahibi: Haydar R~dü Ôkıem 

Neşriyat müdürü: 
Hamdi Nüzhet 

Telefon: 2776 
Adres : lzmir ikinci 

Beyler sokağı 
Abone şartları : 

700 kuruş senelik 
400 " altı aylık 

ilan şartları 
Resmi ilanlar için : 
Maarif cemiyeti ilinat 

bürosuna müracaat edil
melidir. 

Hususi ilinlar : idare
hanede kararlaştırılır 
Basıldığı yer: ANADOLU 
matbaası ·· 

(tJlaaallllrl.8') 

Filipi"n 
Adalarında ÇI· 

kaıi isyan 

$ 
9 Mayıı 9S6, 

l~L~H~TTIN 
E Y Y U 11.i.~~,, 

9 Mayıs -: 1935 .. Ya.ıan: M.'!1.-- --
~ Tefrika No. _ 50 .. _ __;;_.,; 

Amerika gazeteleri, Fili
pin adalarında baş gösteren 
isyanın, tamamen bastırıldı

ğını ve mahalli hükumetçe 
alınan tedbirler neticesinde 
asilerden 59 kişinin kurşuna 
dizildiklerini yazıyorlar. 

Salaheddini Eyyôbi barba hazırlanırken;_..Şam Atabeyı 
Nured(lin Zenginin ölüm haberi;gelmişti 

Filipin adalarında baş gös
teren isyan, timdiye kadar 
haber verildiiinden çok daha 
kanlı olmuştur. Asiler, çok
tanberi tertibat almakta ve 

Saliheddin'in kuvvetli, di-
rayetli bir asker olduğunu

da düşünüyordu. 

Fakat biraz sonra 
heddine mühim bir 

isyan için fırsat kollamakta geldi : 

Sali.-
haber 

idiler. - Atabey öldü. 

Bu akla ne dersiniz ? 

Dizlerile 7 00 kilometre 
yol yürüyecekler 

iki Hintli tüccar, günahlarının 
affı için başka çare hulamadılar 

Hind tüccarlarından iki 
kişi, gilnahlaranın affı için 
Dehden 700 kilometre 
uzakta bulunan Bordment 

lkasabasındaki kiliseye diz
lerile yürümek suretile ulaı
mağa karar vermişler ve bir 
papasla beraber yola çık
mışlardır. Yanlarındaki pa· 
paz da onları yaya olarak 

takib edecektir. Papasın 
iaşe ve ibate masrafı, tüc· 
carlar tarafından temin olu-
nacakhr. 

Hind tüccarları, bu hare
ketlerinden sonra güoabları
nın tamamen silineceği ka
naatinde bulunmakta ve bu 
düşünce ile sevinç duymak
tadırlar! 

lzmir milli emlak müdürlüğünden: 

Tepecik mektep sokağında 24 taj numaralı 114-93 
· metre murabbaı arsa 

Tepecik kiğıthane caddesinde bahçe sokaj'mda 9-11 
eski numaralı 70 metre murabbaı arsa 

Tepecik hamam sokağında 7 numaralı 46,86 metre 
murabbaı arsa 

Kahramanlar aydınlı ,, 13 ,, 68, 75 metre 
murabbaı arsa 

Avavukla firkat " 
1-3 " 173,50 metre 

barakalı arsa 
Salhıınede 9 eylül ve mansur zade'::sokaj'ında 2 ili 
8 numaralı olup kadastroca 676 adanın 1 parsel nu

marasında mukayyet 185 metre arsa 
Reşadiye iiçkuyular urla caddesinde 1039 sayılı ev ve 
kahvehane yerinden müfrez 1 sa~h 189,86 metre mu

rabbaı arsa 
2 " 241,22 " ,, " 

L. K. 

100 

60 

46,86 

35 

173,50 

60 

75,94 
96,48 

Karııyaka osmanzade yalı caddesinde 22 parsel 
numaralı 99,98 metre murabbaı arsa 249,96 

. Karfıyaka osmanzade yalı caddesinde 20 parsel 
numaralı 73,40 metre murabbaı arsa 

Ayavuklada çolak sokağında32eski ve taj numaralı ev 
Üçüncü karataf halil rifat sokağında 327 ili 335 nu
maralı olup kadastroca 649 adanın 9 parselini teşkil 
eden arsadan müfrez 10 parsel numaralı arsaya mut-

183,50 
150 
1 

taııl arzen 16,25 tulen 15 ceman 243,70 arsa 61 
Yukarıda yazıla emvalin mülkiyetleri peşin para ile öden-

mek üzere 23-5-935 perşembe günü saat 14 te ihale edilmek 
üzere müzayedeye konulmuştur. Taliplerin o saatte milli 
emlik müdürlüğüne müracaatları. 1339 

lzmir mıntaka 

müdürlüğünden: 

san'at okıılası 

Okulamız için bir demir torna makinesi 30·4-935 günle· 
mecinden başlıyarak 15 gün müddetle açık eksiltmeye 
konulmuştur. Vermeğe istekli olanların şartname ve şart· 
nameye ilişik listedeki evsafı görmek üzere hergün mektebe 
uğramaları ve muhammen bedeli olan 650 liranın yüzde 
7,5 muvakkat teminatı olan 4875 kuruşu hususi muhasebe 
müdürlüğüne yatırmaları, ıirket adına geleceklerin ticaret 
odasından verilmiş belgesile birlikte ihale günü olan 15 ma
yıs 1935 tarihine raslıyan Çarşamba günü saat 11 de 
vilayet encüm~nine gelmeleri ilan olunur. 1241 

lzmir Emrazı sarive 
• 

hastansei 
baştahabetinden: 
Hastanemiz için 1000 kilo sade yağı açık eksiltme ile 

satın alınacaktır. İsteklilerin şeraiti görmek üzere her gi1n 
ve kat'i ihale günü olan 19 mayıs 935 pazar gunu 
saat 11 de Tepecikte emrazı sariye hastanesine müra-
caatları. 29·4·9·14 1216 

SaJiheddin inanamadı: 
- Ne dediniz, ne dediniz! 
- Evet, Atabey öldü! 
Cevabını verdiler. Sala

heddin, gözlerinin yaşardı
iını duydu. Kalbine derin 
bir acı saplanmıştı. 

- Tanrı rahmet eylesin! 
Diye mırıldandı. Nureddi

nin gösterdiği düşmanca ha
reketi, onun:öiümü karşısın·
da birdenbire unutuvermişti. 
Çünkü Nureddin, adı garp 

,~kapılarından içeriye giren 
bir Türk kahramanıydı. Haçta: 
orduların akınlarına karşı du
ran en kuvvetli dıvar o idi. 

Kaç yıldır ki, er meyda
nında, Hristiyanlarla çarpı
şıyor, ona göz açtırmayordu. 
Onun büyük bir programı 
vardı : 

Asyanın bu kısmından 
Hristiyanları )ürüp çıkarmak 

Salaheddin, gözleri yaşlı 

yaşlı çocukluğunu hatırladı : 
Nureddin ona babalık et-

mişti. Birçok zamanlarını o
nun sarayında geçirmişti. O
rada okumuştu. Ve Nured
din, onu çok sevmişti. Her 
zaman, okşar, sever, baba-
larına, Salaheddine iyi bak-

'malarını tenbih eder, 
- Onda büyük bir istik-

bal görüyorum. Elimize ya
pışacak! 

Derdi. 
Salaheddi~i Eyyubi, bu 6-

lümün nasıl olduğunu tahki
ka kalkışınca çok şayanıdik
kat birşey işitti : 
- Atabey; kara sevdadan 

öldü! 
Diyorlardı. 

Rivayet şu şekilde idi : 
Atabey, bu gün Şamda 

E~eviye camiine namaza 

150 gram 
Ağırlığında bir ço· 

cuk bulundu 
Acunun en küçük çocuğu_ 

Kaliforniyada bulunmuştur. 
Bu çocuk, 6 aylık olduğu 

halde 150 gram ağarlığında 
bulanmaktadır. Çocuğun sıh
hatı tam olduğu gibi, vücu· 
dunun hiç bir azası anormal 
değildir. Çocuğun kafası bir 
mandalina büyüklüğünde ve 
kendisi, küçük bir kutuya 
sığmaktadır. işin tuhafı, bu 
çocuğvn babasının, 1 metre 
90 santim boyunda ve gayet 
şişman olmasıdır. 

gitmiş, beyin seccadesini ,e 
abdestliğini hazırlamağa aıe'" 
mur adam hasta olmuf, ye" 
rine birini almıtlar •• 

Bu yeni alınan, çok genÇ 
yaşta bir köle imiş .. 

Bir kız kadar güzel, siyah 
iri gözlü, uzun boylu, çehre
si düzgün bir delikanlı!.. 

Atabey onu görünce, keD~ 
dini kaybetmiş ve a~eta kar 
şısındaki genç, kadın vey• 
kız imiş gibi, kalbi kuvvetli 
bir aşk ateşile yaomağa bat' 

lamış .. 
Sarayına döndüğü vakit, 

Atabey çok derin bir ı:dırab 
içinde bulunuyormuş. 
• Güzel köle de saraya gel
miş ve Atabeyin hizmetine 
bakmı~. ,. ·o 

Bu vaziyet, koca Atabeyı 

rahatını büsbütün kaçırmıt·· 
Vaziyeti etrafındakiler de all" 
lamışlar Atabey, bunu gizle
meğe imkin ve kudret bula" 
mamıf .. 

Atabey gece olunca o 
kadar buhran geçirmiş ki 
bir aralık kalp gelmiş ve 
ölmüş. 

Saliheddin bu rivayeti 
dehşetli bir ıztırap içinde 
dinledi. Derhal bütün mio•'" 
relerde tekbir getirilmesini 
camilerde Atabeyin ruhuo• 
mevlôd okuomasını emretti. 

Halk, Saliheddinin bu 
yüksek hareketi karşısında; 

- Merd insan böyle olurl 
Demişti. Saliheddini Ey-

yubi için şimdi tutulacak 
iki yol vardı: 
ı _ Ya hükümdarhğııı• 

ilin etmek ve Mısır'da Ey
yubiler devletini kurmak .. 

2 - Yahutta Nureddıo 
Zenginin oğlu hükümdatl 
tanımak . 

Atabeyin oğlu lımail, ~e" 
nüz sekiz yaşında idi. Bıt" 
tabi o, bey ilin edilece~ 
fakat idareyi başkaları ya 
pacaktı. Bu çocuk ta eıas~ll .. 
Atabeyin ihtiyarlığında düO 
yaya geldiği için zaif bast~ 
ölüme namzed bir za•alh 

idi. . 
Saliheddin uzun uzadı)'• . , 

düıüodü ve nihayet kar• 

verdi: t 
- Gene Şama merbO 

Mı .. ve yeni Atabey namına 
sırı idare etmek. 

_ Arka5ı var -
~ 

Izmir muhasebei hususiye mü-

dürlüğünden: 
Çek bedeni yol mükellefiyeti tahsildara mahsus 
cilt defteri tahsil müfredat!defteri 
adet adet adet 

300 30 50 . . . Jiıııı> 
ldarei hususiyei vilayete ait olup 935 senesı ıçın 

3
S 

olan evrakı matbua ve defatir tab'edileceğinden 30-4-9 1 .. 
tarihinden itibaren 20 gün müddetle münakasaya konu 
muştur. Eksiltme şartlarını görmek istiyenler her gün ıııu
hase bei hususiye müdürlüğüne ve pey sürmek istiyenlerd~ 
ihale günü olan 19-5-935 pazar günü saat 9 dan 11 e ~· 
dar dopozito makbuzları veyahut banka mektuplarile bır-' 
likto viliyet eııcümeaine müracaatları. 1272 
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,_Tayyare Piyangosu Fratelli Sperco Vapur Acentası 

• 

& 

V N. V. 
V. F. H. Van 

Der Zee 
'ttJ? & Co. 

.. s sem: LEVANTE LıNIE 'el AP.tos" vapuru 29 ni
~ bekleniyor, 2 M1tyııa 
lt;._b Anvers, Rotterdam, 
~ .. ~'I ve Bremen için 

1ı ~•caktar. 
,,..~IMNIA " vapuru 8 
~ ~· bekleniyor, Anvers 
~ •burıtan yilk çıkara-

.. . 
~kkA" vapura 19 ma
-, ~bekleniyor, Hamburg 
~L.. · •erıten yilk ç•kara· 

:tı•. 

'~RAKLEA" vapuru 13 
,.._ le bekleniyor, 16 ma-
-tt., •dar Dtıkerk, An
~'- R.oterdam, Hamburg 
'~~ •en limanlarına yllk 
~ .. tır. 

~PttENT H. SCHULDT 

"it HAMBURG 
'~NSBURG " vapuru S 
h lf. bekleniyor, Anvers 
~tı, llabarıtan yilk çıkara· 

SiavıcE DIRECT 
DANUBIAN 

-1\lUNA HATTI 
tı..: lıo " mot&ril 12 ma· 
~Uat beldeniyor, Budapeıte, 
~·- '••, Viyana için yük 
~ ~•ır 
ıı . 

tzA,. ~apuru 5 bazi· 
'tiıJ tldenıyor, Budapeşte, 

••• ve v· .. ''- ıyana ıçın -bu cakt1r. 
~A" vapuru 30 hazi-

~ ldeniyor. 
tııN VAREN LINES 

'~U LIVERPUL 
~t. ENMORE" vapuru 20 
tfılt bekluniyor, Liver

çıkaracak ve Bur-

.DAoA 
BiRiKTiQEN 
'RAl-IA T --(;O~ Q 

lstanbul ve ·r rakya 
Şeker Fhrikaları TOrk Anonim Şirketi 

Sermayesi 3,000,000"filrk lirası 
İstanbul Bahçe kapı d5rdüncü Valuf han 30 - 40 

lzmir Detterdarlığından : 

... 

lssisinin vergi borcundan ötürü tahsili emval yasasına 
g&re haczedilen birinci Kordonda kiin 418 sayılı ev tarihi 
ilandan itibaren yirmi bir gün müddetl.e sahlığa çıkarıldı· 
ğından pey ıilrmek istiyenlerin Defterdarlık tabsilit kale-
mine gelmeleri. 1293 S. 9. 13. 18 

Taze temiz ucuz 
ilil.; 

Her tilrln tuvalet çeşitleri 

llamdi Nüzhet 
Sıhhat Eczanesi 

Raşturak No: 37 

Ali Agah 
Çocuk Hastalıkları 

Mütehassısı 
11·inci Beyler Sokağı N. 68 

Telf'f on 3452 

Kitaplarınıu GOzel Bir 

Cilt, Hatıralarınıza Şık 

Bir AlbO.m, Ve sair 

Cilt İşleri Yaptır· 
mak isterseniz : -ala baktır. 

THE EXPOKT STEAMSHIP 
C01 PORATION 

" EKSELSIOR ,, vapuru 

* YENı KAV AFLAR * 
Çarşısında 34 Numarada 

- - Ali Rıza - -

19 uncu Tertip Bi· ROY AL NEERLANDAIS KUMPANYASI 
}etleri Satılıvor •. " HERMES " vapuru 6 mayııta ııelip 11 mayııta A11vera, 
... ~~~~~" Rotterdam, Amıterdam ve Hamburg limanları için yllk 

Böyttklkrami ye 

25000lira 
-Mükafat-

20000 lira 
~............. , 
Olivier ve şiireka-
sı Limitet vapur 

acentası 

Cendeli Han. Birinci kor-
don. Tel. 2443 

Tbe EIJerman Lines Ltd. 
" ALGEERIAN ,. vapuru 

18 mayıs Liverpoo) ve 
Svvenseadan beklenmekte-
dir. Ve ayni zamanda doğru 
LiverpoJ için yük alacaktır. 

" POLO ,, vapuru mayıs 
nihayetinde Anvers, Londra 
ve Hulden gelip tabJiyed~ 

bulunacak ve ayni zamanda 
Londra ve Hull için yük 
alacaktır . 

alacaktır. 
" CERES " vapuru 16 mayısta gelip ynknnn bo· 

şalttıktan ıonra 8urgaı, V arna ve Köstence limanlan 
için yük alacaktır. 

" GANYMEDES " vapuru 18 mayısta gelip 23 mayısta 
Anvers, Rotterdam, Amsterdam ve Hamb~rg limanları için 
yük alacaktır. 

SVENSKA ORİENT LINIEN 
"BLALAND,. motörü 20 mayısta Rotterdam, Hamburg, 

Copenhage, Dantzıg, Gydnia, Goteburg, Oslo ve Iskandi· 
navya Jimanlarıoa hareket edecektir. 

"NORDLAND,. motörü 2 haziranda Rotterdam, Hamburg, 
Copenhage, Danbıg, Gdynia, Goteburg, OsJo ve lıkandi· 
navya limanlarına hareket edecektir. 

SERViCE MARITIM ROUMANİ 
Garbi Akdeniz için ayda bir muntazam sefer 

" PELEŞ ,. vapuru 26 mayısta gelip 27 mayısta Malta, 
Marsilya, ve BarseJona 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 muntazam sefer 

" RINOS ·., vapuru 14 mayısta lzmirden doğru Nevyork 
için yük alacaktır. 

" TAMESIS ,, vapuru 10 haziranda lzmirden doğru Nev
york için yük alacaktır. 

Yolcu ve yük kabul eder. 
Hamiş: ilandaki hareket tarihlerindeki değişikliklerden 

Acente mes'uliyet kabul etmez. 
Fazla tafsilat için ikinci Kordonda Tahmil ve Tabliye 

şirketi binası arkasında FrateUi Sperco acentalığına müracaat 
edilmesi rica olunur. Telefon: 2004 - 2005 • 2663 

•111111111111111il111111111111111111f11il111111111111111111111 il il il l l l 11111111111111111111111111111111 
yıs nihayetinde Liverpol ve = l . . . n me c t = 
Svenseadan beklenmektedir. _ Zfil}f yu fiSU a )~ 

"OPORTO ., vapuru ma· 

THE GENERAL STEAM NA- -r .. k A . . k ·~ 
VIGATI N Co. LTD. = ur nonım şır etı~ 
"ADJUTANT,, vapuru 7 = :::: 

mayısta Londra için yük = Bu mflessese, iki ynz:bin lira sermaye ile ~ 
alacaktır. teşekkill etmiş ve Di Ory eutal Karpet Manu-= 

Deutsache Levante Linie _ fakçörers Limited (Şark hah) şirketi· e ait _ 
"ULM,, vapuru 15 mayısta -

izmirdt Halkapmardul i kumaş fahrikrunnı .tın :: 
Hamburg, Bremen ve An-

- almıştır. Fahrika bat On tes, kilat ,.e tcsisut ve mOs- 2 
versten beklenmektedir . 

.. ANGORA" vapuru ha- - tahdimini ile eskisi gibi 1 kıhıunusani l 935 ta- = 
len limanıml%da yük boşalt- - rihinden itibaren ycııi şirket tarafından işletH- = 
maktadır. = mektedir. Her nevi yfln iplikleri, kumaş, batta- s 

Not: Vurut tarihleri ve _ niye ve çorap imal edilecektir. Mamulutın emsa- ~ 
vapurların isimleri üzerine 
değişikliklerden mes'uliyet 
kabul edilmez. 

ÖksOrenler! l\lut· 

= line faikiyeti her tarafta takdir ve kabul edilmiştir. ;; 
Bac;:ımamulilt Peştemalcılar başında eski Orozdibak ~ - "" -

- ittisalindeki sergide tt•şlı ir edilmekte ve satış fab- ~ = rika içinde yapılmaktadır. ~ 
,- Posta kutusu: 127 ~ 

laka (Okamentol) ı= Telgraf adresi: lzmir::.::Alsancak = 
ôksOrOk şekerle- = - Telefon oumarası 2432 ve 3564 ~ 
rini tecrll be ed i. ~ •. 11111111111111111111111111111111• 111111111111llH111 lll l lll lll lllll llllllllll lll lllll il lllllllluiİ 

~•ı·--Sümer Bank-
:Q 

niz •• 

Ve Pnrjen Şahapm 

en nsınn bir mfts

hil ~ekeri olduğu

nu unutmayınız. 

Kuvvetli mOshil 
istiyenler Şahap 

Sıhhat sOrgOn 

haplarını Maruf r Ct$ 
ecza depolarmdan ':fJ. 
ve eczanelerden 
arasınlar. 

Satılık Motör 

Fabrikaları mamulatı 

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

Hereke kumaşları 

Fesane kumaşları 

Beykoz kıınduraları 
Bakırköy bezleri • 

Somer Bank yerli mallar pazaı-,. 
lzınir şubesinde bulursunuz 

fotoğrafhane ve 
fotoğraf malzeme mağazası 

H<lmza Rüstem beyin Joıografhanesi, lzmirde en ıyı 
fotoğraf çekmekle şöhret bulan bir san'aı ocagıdır. Erı 
mıişkülpesPnt olanlar dahi, burada çektirdikleri foıokraJ· 
lardan memnun kalmışlardır. 

Hamza Rwıem beyin, foıop-aj malremesi saıan ma-halen limanımızda olup Nev
york için yük a maktadır. 

" EKSMINSTER" vapuru 
15 mayısta bekleniyor, Nev· 
york için yük alacakbr. 

Mücellithanesine uğrayınız. 12 beygir kuvvetinde (Di- gazcuı da muhterem müşterilerinin ince zetıklerine glJre 
her çP.şiı malları, fotokt'aı makinelerini bulundurmalcta· 
dır, Bir Zl) areı her şeyi ispata kafidir. 

liyet kabul edilmez. 

• zel) markala az kullanalmıı 
bir motör satılıktır. Taliple-. . . lzmir • Ba torak eaddesi Refik be Ç@'lllı) 
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Bugün Ankara'da bOyük tezahilrat yapılacaktır 

Atatürk~'ün l{urultay ac;ılırken vere-
cekleri söylev, c;ok önemlidir 

Ankaı·a baştan başa donanmıştır. Mtırahhas)ar veSaylavlar Ankara' da hu
Junuyorlar.Teşkilatı esasiye kanununda değişiklik ;yapılması bekleı,iyor 

Ankara 9 ( Telefon ) -· Büyük Parti kurultayının top· nasıl bir yeni yol tutacağının ve başarılan işlerin anabat· 
lanması münasebetile bugün Ankara'da baştan aşağı fev- larının tesbiti çok muhtemeldir. Bu tarihsel söylevi balkın 

kaladelik vardır. Memleketin her tarafından murahhaslar dinliyebilmesi için şehrin muhtelif yerlerinde radyo ve opar-
gelmişlerdir. Şehir baştan başa Türk ve Parti bayraklari· lürlerle tertibat alınmıştır. Şehir, gece baştan başa elek-
le donatılmıştır. Saylavların hemen kaffesi şehrimizde bu· trikle tenvir ' edilecektir. Atatürk'ün söylevinden sonra bü-
lunuyorlar. Atatürk'ün büyük kurultay açılırken verecekleri yük kurultaya sunulan yeni projenin müzakeresi başlıya-
söylev, Türk yurdunun ve Türk ulusunun istikbali nokta· caktır. Bu projenin bazı maddelerine göre, teşkilitı esa· 
s1Ddan çok mühim olacaktır. Bu söylevde büyük partinin siye kanununda da tadilat yapılması icabetmektedir. ........... ·-------

Sofya'ya da uğradılar / Fransız başbakanının sihhi durumu 

Almanya'ya giden gaze-Ameliyat muvatfa-
teciler dö_l}üyorlar k.iyetle neticelendi 

Meslekdaşlarımıza şarab ziyafeti ve- Başbakan dün geceyi fena geçirdi. 
rildi, söylevler de söylendi Onbeş gün hastahande kalacaktır. 

Sofya 8 (A.A)·· Bulgar a· lerine söylediği söylevde iki Paris 8 (A.A) - Ameli- sakin olmasını tavsiye etmiş 
jansı bildiriyor; komşu ve dost ülke matbu· yat muvaffakıyetle neticelen- ve ziyaretçileri kabul etme· 

Almanyadaki tetkik seya· atı arasındaki el biriliği ve mekle beraber, bay Flanden sini menneylemiştir. 
hatinden dönen Türk gaze- dostluk bağlarından bahset- sinirli ve uykusuz bir gece Paris, 8 (A.A) - Dün 
tecileri bugün saat 16 da miş ve kadehini Türk-Bul- geçirmiştir. bununla beraber geceyi fena geçirmiş olan 
tayyare ile Sofyaya gelmiş· gar münaseb_tlerinin daha sihhi vaziyeti ağırlaşmamış· Bay Flanden bu sabah ra· 
lerdir. Gazeteciler Bojuriçi ziyade kuvvetle dirilmesi tır. Noyyi hastahanesinde hatlamışbr. Doktorlar baş· 
tayyare meydanında Bulgar temennisi ile kaldırmıştır. daha 15gün kalacaktır. Baş bakanın sıhhatından mem· 
matbuat direktörü bay Na- Türk gazetecileri na· doktor kendisine son derece nundurlar. 
rimof, Bulgar basın kurumu mına cevab veren saylav • • •• ._. • ._. ______ _ 

başkanı bay Banef ve diğer Mehmed Asım Us, gösterilen p angalos Havalar 
Bulgar gazete mümessilleri kardeşçe iyi kabulden ve 
tarafından karşılanmışlardır. Bulgar matbuat dikrektörü· Selaniğe gitti 

Bulgar arkadaşlarının da- nün izhar ettiği hararetli lstanbul 9 ( Hususi ) 
veti üzerine Türk gazeteci· duygulardan dolayı teşekkür Atinadan haber veriliyor : 
leri Sofya'da bir saat kalmayı Eski Elen}~ diktatörü gene· 

Ş fi etmiş ve Türk· Bulgar dost· 
kabul etmişlerdir. ere e- ral Pangalos,~saylav ıeçimi 
rioe Bulgar matbuat direk- luk bağlarının sağlamlığını için hazırlıklarda bulunmak 
törlüğü tarafından bir şarab belirtmiştir. üzere Selloiğe gitmiştir. Ge· 
ziyafeti verilmiş ve bu ziya- Türk gazetecileri grubu neral, birkaç gün zarfında 
fette Türkiye elçisi Bay saat 17 de ekspresle lstan- programını;·neşredecektir. 
Şevki Berker ile elçilik er· bul'a hareket etmişler ve 
kanı ve gazeteler direktör· istasyonda Bulgar matbuat Bu gün Şenlik var 
leri hazır bulunmuşlardır. direktörü Türkiye elçisi ve 

Bulgar matbuatı direktörü bir çok Bulgar gazetecileri 
bay Narimof Türk gazeteci- tarafından uğur) anmışlardır. 

•••••••• 
Baltıl{ devletleri Bir atlıspor kulubo 

kon terası 
Konuşmalar1nı bitir· 

miştir 
Kovno 8 ( A .A ) - Üç 

Baltık devleti dış bakanları
nın konferansı bugün öğle· 
den sonra bitmiştir. 

Estonya ve Letonya dele-
keleri bu akşam Kovno'dan 
ayrılacaklardır. Hareketlerin
den evvel basım kurumu ta-
rafmdan şereflerine bir ka
bul resmi yapılmıştır. 

irtica 
Hadisesi tahkikatı 
İstanbul - Bursa'da ya· 

palan tahkikat neticesinde on 
yedi kişi tevkif edilmiştir. 
Bunlar Yalova'da tevkif 
edilen şeyh oğlu ile birlikte 
f sparta 'ya gönderilmişlerdir. 

Mürtecilcrden binbaşı mü-

tekaidi Tevfik, (sparta'da 
istintak edilirken kalb sekte· 
sinden ölmüştür. 

Milas'ta bir hancının evi 
ve hanı aranmı~, bir çok 
risaleler ve tarihsiz mektub-
lar bulunmuıtur. 

kuruldu 
Uşak 8 (A.A)- Şehrimizde 

bir atlıspor kulübü kurul
muştur. Kulübe 120 bay ve 
bayan üye yazılmıştır. Ya
rınki kurultay bayramında 
kulübün açılma töreni ( me· 
rasimi) yapılacaktır. 

Yalanmış 
Berlin 8 (A.A) - Alman 

dış babanlığının askerlikten 
uzak bulundurulan mıntaka 
için Berlindeki lngiliz, ltal· 
yan ve Belçika elçilerile ko· 
nuşmalar yaptığı bir lngiliz 
kaynağından bildirilmiştir. 

Berliner Tağeblat ga~ete· 
si bu hab~rin doğru olmadı· 
ğını yazmaktadır. 

rikard 
Bir konferans verdi 
Varşova, 8 (A.A) - Pro

fesör Pikard şimdiye kadar 
yaptığı stratosfer ve yap· 
mağı tasarladığı 30 bin 
metrelik yeni uçuş projesini 
teknik bakımından anJatao 
bir konferans vermiştir. 
Koof eransta Reisicümbur da 
hazır buluomuıtur. 

Baştarafı 1 inci sahijede -
3 - Saat 18 de Atatürk 

heykeline çelenk takılacak. 
4 - Akşam Birlik binası 

ve Atatür heykeli önünde 
mehtap ve havai fişenk ya· 
kılacak. 

Halk kürsnlerinde: 
Avukat Ekrem ve müfet

tiş Asım ismet Tilkilik na
hiyesinde saat 14 de, mual
lim Reşit Eşrefpaşa mahfe· 
linde saat 21 de, müfettiş 

Ferit Uğuz Dolaplıkuyu 
mahfelinde saat 21 de, 

avukat Hayati Kışla meyda· 

nında saat 14 de, avukat 

Baha Nasuh Gazi heykelinde 
saat 18 de. 

Şair Hüseyin Avni ve şi· 

mendifer işletme müdürü 
Bay Y akup saat 18 de 
Soğukkuyu • Bahariye mah· 
felinde. 

Nahiye merkez ve ocak· 
larında: 

1 - Nahiye merkez ve 

ocaklarında öğleyin topJan· 
bJar yapılacak ve münasip 
mahallerde söylevler söyle
necek ve radyolarla nutuklar 
dinlettirilecektir. Gece mez-

kur mahalleler ııııklandırılacak, 
davul zurna ve saz çaldırı· 
larak ilinı ıadllmani yapıla· 

Her yerde gayri 
tabii gidiyor 

lstanbul 9 ( Hususi ] -
Selinikten haber veriliyor: 

Makedonyada mebzul ve 
faideli yağmurlar yağmakta· 
dır. 

Berlinden bildirildiğine gö
re, bütün merkezi Avrupa
da ve bilhassa Almanyada 
şiddetli soğuklar başlamıştır. 
Berline kasırga ile beraber 
kar yağmıştır. Merkezi Av· 
rupa mahsulatı, havaların 
bu gayri tabii durumundan 
büyük zararlar görmüştür. 

caktır. 

2 - Buca ocağı saat 16 
da bir otobüse bindireceği 
bayan ve baylarla lzmire 
gelip bütün parti merkezle
rine ve Halkevlerine Buca 
çiçeklerinden yapılmış birer 
kutlama büketi bırakacak ve 
geçtiği sokaklarda tezahürat 
yapacak ve yollara gül, Jale 
papatya serpecektir. 

3 - Eşref paşa ve Cuma· 
ovası gece fener alayları 
tertip edecektir. 

4 - Tilkilik nahiyesi Til· 
kilik meydanında ve musal· 
la taşı mevkiinde tak kura· 
caktır. 

5 - Bornova nahiyesi 
Bornova merkezinde bir ba
lo verecektir. 

u,akta bayram : 
Uşak 8 (A.A) -- Partinin 

dördüncü kurultayı için ıen
lik hazırlıklar~ yapılmıştır. 
Şehir §İmdiden donanmııtır. 
Birçokyerlere büyük önderin 
ıöylevini dinlemek için rad· 
yolar konmuıtur. 

4 Sa~ 
') 

Btıyftk kurultayda neler konuşulacak· 

Parti Genel Y azganınıı· 
zın önemli Söylevi 

·-·-· '" Memleket ve ulus için derin 
diişilncelerimiz var,, 

C. B. P. genel kurultaya 
m«lnaıebetile yapılması dGıü 

nftlen işler ve kongrenin ala· 
cağa yeni kararlar hakkında 

parti genel k4tibl KGtıhya 

eaylııvı bay Heceb Peker dün 
ıkşam radyoda bir ıöyln ver
miştir. Radyoda dinlediğimiz 

fakat ıyoen not etmeğe mu· 
vaffak olamadığımız bu söyle· 
vlnde, bay Receb Peker, parti 
koroltayında ahnacak karar· 
ların memleket ve uluı için 
çok iyi verimler temin edece· 
~ini, parti programının daha 
iyi bir şek.le konulacağını, bil · 
hasea mftstahılllo, köylünQn 
korunma11, bilf Ut çahşmak 

ıuretlle memlekete hfzmet eden 
köyUlmüıOn v~ çiftçilerin top· 
rak aablbi edllmeal tedbiri eri· 
nln ahnacığaoı, kıbul edilecek 
yeni yeıılarııı bunları temin 
edeceğini ve bu yaHlarla Tark 
ulusunun saadete ulaştmltca· 

ğını eöylemfttlr. 
Bıy Receb Peker; ıöylevlode 

yeni Parti programının neıre · 

dlleceğinl, anlıttıkluıoın hepsi, 
bu programın hnl•ııaSJ oldu· 
ğunu ıöyllyerek demlıtlr ki: 

- Memleket ve oloı için 
derin dOtOncelerlmlz vard11. 

Bay Receb Peker; köyltı Ye 
çiftclmfzln refah ve 11ıdete 

olaomaemda birinci Amil olarak 
kooperatif leımelerfnln kabul 
edilmekte olduğunu, btitdn me· 
deni yet tlemfode tatbik edUen 
bu ılıtemln ıeri ve f eoni bir 
tekilde TGrkfye'de de tatbik 
oluoıcağını ve muntuam koo· 
peratif tetldlita vtıcuda getiri· 
leceğlof aolatmıt ve programın 
ıanayl kıamındıo bıluıederken 

de eaoaylde ve dl ger meılek· 

lerde yetloen gençlerimize, mek· 
teblerdeo çıkan gençlerimize 
lı bulmıga ve onları memle 
bte o&ri bir tekilde yetlotlr· 
meğe yarıyın tedbirler alana· 
cağını aöylemlttlr. 

Bıy Rec.!b Peker k0lt6r it· 
lerlndeo bahsederken Ukmek · 
teblerden QolvcraltelerlmlEe ka· 
dar kdltilr teşldlitımaza modern 
bir şekle sokmağa ve çocukla 
r1mızın gerek okuma, gerek 
sıhhatleri, gerekse rejimin ter· 

blye!I bakımındın bilgili, . Hr· 
laklı konetll ve aağlam vOcoJ· 

lo, doğru ve rejime göre dil· 
tllnceU, aeri ve fenol mı hl . 
matla mQcebhez olarak yetlt 
tirmeğe çahııcağımızı bildir· 
mlştir. 

Bay fteceb Peker, söylevinde 
h.rlcl ılyaııetten babıederken 

hilktlmetin taktb ettiği eolh ve 

meaalemet ıılyaeetlnfn totbfkln· 

de devam edUeceğf ol, ôkono· 

mlk işleri mlzl ve fabrlkıları 

mızı, memleketin ve ulusun 
ihtiyacı nlebettnde genfşletece · 

ğlmizl ve kendi ihtiyacımızı 

kendi vaaıtılarımızlı temin 
edect>ğlmlzl de ı~ylemittlr. 

Acundaki parti kongreleri 
kararlacındıo bahsederken yoz 
terce kongreler toplanmakta 
olduğunu, bu kongrelerde ko· 
noıolduğunu, kararlar ılındı · 

ğını, bu koouıma ve kararların 
hftktlmetlerin lcraatt0da mile:•· 
ıfr olduğunu, parıl genel ko· 
roltıyında ~onuıulan, görOtCl· 

' it len ve kararlıthrılan 111eıı e 
lerln hilktlmetln yeni fcrı•tı~ 
teşkil edeceğini, onun fçlo fll 
kanların da bulunarak görC' 
melerl taklb edeceklerini, ıııe-

U leket ve uloı için yeol 
teklerin karara ba~lınıcığ'Oı. " ,,. 
kurultay kararlarıuıa tatbik • d 
nına glrmeıl fçf n ona gôre tt 

tıer birler ahoacağını, uloıoD 
0 

lemeaf, lolemeal, lokiıafı dO;~ 
nOldOğtlntı, mGıterek bir b~0 terblyeııinlu muvıfat gôr01 

11 
ğ«ına, devamlı ve ileri bir b• f ' 
terbi yeıf verilmek için Oıtkt ~ 
lerl, halk kO.raftlerl ve b•1 

hıtlplerf teokllAtıoıo kuvvetle~ 
dlrilec~ğlol, bunun için de re 
birler alınacığanı, yeni proır• 

bu anlamı için de çalıoılıc•l': 
lnkılAbı korumak lçlo geoçııg ~ 
yeni neslin yftkaek doygol•~ 
yetiştirileceğini, bununla t>e 
her bedeni terbi yeıl Jolerlll: 
de ehemmiyetle karşılaoıc•'1 
yeni program1D; Kuruhay 01; 
lerlniu duygulu kararJırHe ~ 
rolacağına, nluııon gldlşlod0 :D 
ga, eola sallanmadan, dıbı gO 

0 
ve dıhı iyi durması ve yOI 

_ıı:1ıe 
meıl temin edllece~fnJ .., 
mfotlr. ~ 

__________________ ___, 

Silahlanma yarış• 
-Başıarafı birinci ıahif ed6~ 
mesine kartı büyük tesirle.

1 
olacakbr. Almanya bö~I~ ~1 
aodJaşmanın çerçevesi ıçıO ~ 
emniyetini muhafaza etoı' 
isterse, herhalde tayyare i' 
mak lüzumunda ısrar etısV' 
yecektir. 

Hava andlaşmaıınıo Al ~ 
hava kuvvetlerinin azaltıJısı' 

ile neticelenmesi 3 bia tıf 
~ 

yaresile Rusyanın ve 2 b 
tayyareaile Franıanın AJll''~ 
yaya gösterecekleri aroer .,,,, 
bağlıdır. Rus hava tebh~ 

el ile tutulacak bir baki~'1 

tır. Ruı mütehassısları çe 
koslovakyada Rusya içiıı b ~ 
bardıman tayyareleri y•P, 
Skoda fabrikalarında çıb' 
maktadırlar. Berlin bile, it~ 
yadan gelecek tayyarale ~ 
hücumlarına açıktır; çOtl • 
bu şehir o tayyarelerin ~~ 
temel faaliyet mıntakası ıf 
de bulunmaktadır. ______ ,,_, 
Efes'e , 
Bnyok Geziııt• 

~o 
Torlng ve otomobil ~ı 

labantın f kinci gezloıfııl 
1
,, 

cuma &GDQ Efeı'e y•P' O 
cakt11. Ffatler birinci ~O~I 
ikinci 150, 4ç0nca ı0e~ 
100 koruotur. Yeıne~ 
kuruıtur. 61' 

Biletler Kemeraltınd• 
ram mağaz1aı. -

"' Odun paı.rıodı soııstr ~l 
Aydın Demlryoluno0 f( 

ıancak, Kemer lstaayoo ~ ~~ 
lerUe .keresteciler fçlode 
şehir emtea kalemi J 

Telefon: 241 c'o 
K.ıreıyıka Kemılpı~• &•' 

desinde tOtOncG bıy 8'fı 
Alsaocık vapur iekete:Jt' 
Kitapçı Şöve ve t 

ealllmaktadır. 0 
Hareket Alaancak'tao 7,SJt 

Efeı'ten J1 


