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GÜNLER.DE 

C. H. P. Kurultayında 
Program T slağı _ Görüşülüy r. 
Parti Genel Sekreterimiz dün kurultayda prog

ram taslağı hakk nda izahat verdi. 
Ankara, 14 (A A ) - Dün bundan dolayı parti bütün hazırlığın yalnız kendimı?e 

As~I P. buyük kurultayı döktnin ve perensiplerinde kendi yaşayış \e şartlorım-
fj b §kan Saffet Arıkonın baştan bug-une kadar kurul- ıza gore de yapılmadığını bü-
~lı ı:ıkunlığmda yaptığı to- duğu ve kovaladığı yolları yük bir ilgi ile dünyanın 
ııı!l nt:_lla program taslogını her hon ~ı bir fıkır kültür polıtiko ve ek-

:GOJCere t . t. n 
1 e mı ır. nnzuriyerilıkten dr<ri\ ho)·n- onomi nlemı İ•·İnde 17jdişi •neu . b k n , o 

ıı~uk menın muz atusı o ·u · tton hay.ıtırı kAndisinden göz önünde tutularak kendi 
S tan sonra Purtı Ucnel ll · · .. krat . 

1
., ) .. ve bızı etrafloyıp kuşatan. yo nrınızın kendımız0 g-ore 

"l erı ,eceı> 1 eker soz k 1 .. 1 l · ·ı · · b · ·· · "l'llı up ıyan oze \'e " 1 ne şar nzgı erını ve utun ıç ve 
ti ve proı,.rnmın arıa hn . ~ · d' · · 
arı etraf d hb tt b 1 ' tlnrın heyctı umumıyesın<lcn ış ~·eryanlur ve gıdı--ler 

ttı ın o eyane a u un- d k 
U hl' 8 H , p k olub teshit etmiştir. De ı - karşısındaki şartlara göre 

rı. rtirn izı'n ·d _ cep .1 e ler ten sonra konuş11lmuk içm kenJı twlımıze 'm uygun 
Yı o "UŞU ve 1 er e- . 

1 Yurdun kurumunrı ve sunulnn parti progr:ımı ta- bırşey olduğu konautıle ku-
Yeni 'rurk' d 1 t' · k sloö-ının O"eı·irilen dört yılın rultuyn gönderıldığini ıl:ıve 
tııt ıyo eve ının u- b t- :r- ... 

uş v e ·ı l · b.t. k ırör"ülerinden ve tecrtib ·le. et nı yenı taslagını ılerde-an ı er cyışıne ı ışı n ~ k · d.. l · · d p f · 
h Utı İPınd v onunla bera- rintlen fJydalonorak goniim- '. ort yı ıçın ° · ur 1~ 1~ 
llr · l · l b.. .. bır tt•ınel programı halını 
u ~llce vo butün yer yiı- uze vo ı om e uygun ulun _ , 
h 11yın enterns n bir haynt imkllaJar göz ôntind.e tu- 0.ldıkbta~ 1son1ru ur1tık bog Lltar-

ıs .ı twe aıY ı o un ıer ynr a-
esıuır Bunun gibi ve tulnrak hazırlandığını ve bu 0 k l')d. . . . . .1 . l 

G 
_ şın en ısı ı~·ın \'tzı ınış o an 

a t V Mecmua 

yolu soğa sola ayrılık im 
ze e e kanını bulmak i~·ın prens p· 

Sahı.plerı·nı·n Bı·r Kararı ~e:ıiı~·~~i111~~~~)~-~~
1

d
0

b~z~:~ 
olmıyo»lurdn bızı J1Jha eyı 

lııeteleı de her gün beşer kelimelik bir ılsıe bası- nn~~:~·~:~~d~:;den ba~kn
-tat ve bu kelimelerın kullanış tarzı misalleıle izah :::~~§.~::~~~:: ~:::;nd~l:;-

ıere bu suretle meydan kol 
e~ilece~tir. (Devamı ikinci sayfodo) 

VE 

Şeyhi 
Oğlu menfasmdan izinsiz 

açtığı için tutulou. 
Jstonbul, 13 ('Vluhabırimız-

dun) Şeh Soı<lin kard şı 

menfılerden 1 hir oturmak 
ta olduğu M ulkarndan ızin 

ılmadan buraya geld ğinden 
yakalanmış "e mahk meye 

verılmiştır. ~folıakeme ilk 
sorğu<lan sonr kenJ, inın 
yerme gönderilmesıne karar 
vem iştır 

Sovyet uçmanlan 
Arıknro, J 3 (A.A.) Kı-

vanda öğrendiğimize göre 
Sovyetl ·r merkezi ıcrn ko 

mitesi para u l{·ulüğun ılerl 
omesi yolunda yaptığı l>uy 
ük yord mlnrd· n gcco 'e 
(J'ünduz uı·ni'tın dt->frişık uçu-o ~ ö " 

şiarında yapt ğı hem iOrm-

nl vr. hem poruştit ntıl ş

lnrındll çok k •r it r g )ster
diği yiğitlıkt n 'e yaptığı 

bir s 1 ri aeun rokorlarındon 
dolayı şımdi Tur· Kuşu Ku. 
rumunJa par şutl • atılış ve 

motörsüz u~·< k hocalığı ya 
p..ın B Anohıni d jerlı 
bir urnı ığunlo knyramağı 

Atık 
ıtı· 0 rn, 14 ( .A ) - Dil 
ı 'Yeti genel sekreterilığ-

ll· 

~tı~ 

kon·i yonu tnrafınJuo gın:c

te ve m<>emun adresle rine 
her giin h şer kelimelik bir 
liste (J'önderecek ve bu Jist-

i t a 1 y a - Habe 
e ııı arudo bulunan gozete 

l ecınua sohıpleri kendi odeki kelimelerin kullnnı~ 
turzı mısallerle izah edıicc-

An aşama az 
0~ 1~da toplanorak gün. 

1 ttı ı ca dovrİm i i olnn 
ek~r~ Gozete ve mecmua- franSIZ V8 ln~iliz hü~ümetleri anl2Ş8ID'm8Zlı~8 bir 
',~;mk::~: r.~:~:11J!~.m; ::_ 1 son vermek için Roma nezdinde teşebesde bulu~acak. I 

~ı~seı~~ind~ _l>~rlikte ,. e 
te~ ~ gosterıldığı üzere 

~ lıı e etmeğe karar ver 
t• 1 • mekle beraber o günden Londrtı, 13 (A. .A.) - Fr- ve llube~istan ile olon g rg-

~af
Dtil aC'P.miTyeti ak lavtuz i l(Dievampı ika inciz sayfaad.u r) ansız ve İngiliz hıikumetlerı inliğin ortaJan k'nlkmo ı to-

. ltalyn - lfabeş uymazlığ.nın kdirinde İtalyanın Avrupad-
bir takım karma~aloru seb akj zorluklorın <·ozulmesi 
ebiyet vermesinin önüne ge irın daha ziyade çolışmnk 

(' •• <'mek amocile Homo hükıi. imkfinını elde e<l <·r ği soyl-

~~l lJ n u·· n e_~ev r·ı ı ı·yo r. moti nezdinıh! dostca bir te- .enınektedir. 
şeb büste bulunaeaklard r. Roma, 12 (A .A) lfob 

tt B eş hiikfııneti, er, çen sonteıs-8 f 1 d u te:ebaüsün gereği H. 
atı İ bir buçuk gün Sü recek. Ulusal Y8 ini Mussoliniyi Habe~ ımp>iroto- ~if~ li:~~ne:a ~~~~:u~~: ;~~~t~ 

,hl ~ayramlarda açar gu·n taıı·ı e dı'ıeceı·. runun arzusunu yerine get- ıeri suııvermiştır 
"·ı~ K irmeğe meylettirmek olduğ-
) llra, l3 u b G 1 o l b Bu hadıse sırasında, şar 

(.nuh.ı irimiz- ene tadil günleri de, 3 unı ıın u teşebbüsten ev 1 t ' ile A b . . d 1 h.ıylık polis ho.şkonı ile ud 
Ilı mı nyram ıçın A~ustosta ı, 23 Nisan o · Adisaababu hükumeti nezd- ı k 

} l Eıtce " omları bJndur tu.ly ı onrn 
•14 '-' tanzim olmı •• n ~toyısın birincı' e:iınü J. Şe inde hcrlı"n<,.ı' b·ır mı·ı·lıahnle ı l\Q ..... .. n losun::ı sataşmışlnrdır. 
~Yıb rnutaya verilmiştır. ker bayramında 3 ve Kurb· bulunması mevzu bnhis değ- O zam nın. İtalya iıuku 

'ıtı ,, aya göre, ulusal ba. 1 J • 
"ile k un buyramında dört gündür 1 uır. metı Habeşı tandan 

dır il CumurluE boy- Londradu Romn lıükfımet- 1 l '~ b · Cıırnurluk bavrnmı - Yrılnız bugimlerdı~ tadil me- taviznt ede etmİ:?, ı;UÇ 
ta r1" tNn evel öğleden cburi değildır inin hPr iki tornfco onayla- ulnrın da sorguyn çekil-
~ \1 e illi duirAler kapan- Hafta tatili, Cumort si su· nm Ş karışık hakem komis melcri kararlaşmıştı Bunlo-

t k erte i güm.i ak. ama nt ı 3 <len bosl:ımak üzero yonunun kurulm.ısnı koluyl. rın bu kere salıverılmeleri 

b ~-k-=n=la=c=a=k=tı=r~~~p~n=z=a=rd=ı=r=.~~~~~~-~~~nş=t=ır~lm=a=s=ı~a=r=z=u~~ed=i=ln=ı=o=kt~o Hube istan n İtalyaya karşı 
~q 1 k - A t d K • D "" 1 d :~t~t n~~~~: Ot~esı;:~~~:~ an n a 1 onseyı agı 1. Yunkerg markalı uçukla r sn· 
&. tmağa çal şun binboşı :;ltef-
~Q'l - -- - k k lk fenin de lfo beşistnnda bulun 
~t- ey Avrupa meselelerini tet i etti. Ba an Juğu s ~ı nıyor. 
~ "rıııınun komşuluk ilgileri bakımından düşü- Habeş lmperaıorunun Parııme_ı 
Ce/ otoda söylediği nutuk 
~t ere meydan Verecek mahiyette görmedi. 11 he lnıp3ratorunun Pur-

~ta~tl 4 (A.A) Hal rışın devamı. gerek Avrupa- de bir zıyafot vermiştir. lamentodo ırad ettiği nutuk 
~il 1 konseyi konfo nın bir kısmı komşuluk 'i l· Bukreş, 12 (A.A) Bn- tahrik edici m hıyettedir. 
ltı. 1'flbbıtirm ı tir. gileri bakıınınllnn dıişıin<'elere lkan antontı Bnknnlorı buJ- ltalyon gazetelerine 

~d· . 
il lı.ı trığ goro İnC"e moydnn verecek mahiyette un saot 13. 30 dı.ı. işlerinı bi- goro Frons z gu-
) Re!n l k d.. l J - - l · t zc>telo r i dahi bu nutku lüz-l ·urııınu un o ına ıgını ~oy em ı ş ır. tirmişlerdir. B. Titii1esko, 

il ~kik edilmiş vo Blikreş 14 (A A.) - Tu - 1 umı:ıu~ v mtih yyiç bulma 
Urumu gerok ha. rkiye ekisi dün seförethane- ( Devamı ikinki sayfnd ) <D vumı ikinci sayfodn) 

..' .,.:ı . . "' ... r .,.,,.. ': .. ı Dokuzuncu Yıl -
lğesi veBaşyazganı: B .lıkesir saylnvı H.KARA.N 

Çıkarım Genel Çcvlrgeni: K. E AKMAN 

C.H 1 Partisi. 

Programı tas ağının öz 
Türkçe ·ıe yazılışı. 

-----
Program komıseonu tarafrn an tespit edilen şekil .. 

Dil d< vrine özrl b:r önem 4 - Kumusal haklar: 
veren Partimiz. program A) Yurddaşlnrın, ferdJğ ve 
taslağını proK'ram konıisyo- sosyal ozgenlık eşiti ık, do-
nu boşkunı, raportörü \C kunulmozlık ,.. mülkiyet 
sekreter ile Dil Cemiyeti üy· haklarını barımak, partimi-
elerinin, Genel Kat' p Peker zce bıışlıca esaslardandır. 
ın bulnnduğu toplnntı du öz Bu haklar devletın varlık ve 
fürkreye çevırterek bastı- otorite s nırı ile buclonmış -
r l'LtŞ ve öz dilımize \'evril •n tır. Ferdin ve hükmiğ şoh-
tnsluk program kum is) onu siyetlerin kınavı. knmuğ 
tarafından kabul edılerok sıyn ayk rı olmıyacuktır. 
üyeler d.oğılılmıştır Tasla- Kanunlar bu esasa göre 
ğı yazmaya başlıyoruz: konacaktır. 

.GirJŞ B) Parti, yurddaşlarn hak 
Cumuriyet Halk P.ırtisl- ve ö :lev vermekte kud.n, er· 

nin progrumınn tE'mel olan kek ayırmaz 
ana Iıkırler. 'l'urk devrinin C) Saylav s çim kanunu 
ba~langıcındnn bugüne kn- yı>nılenecektir Yurdumuzun 
d.ır )8(> lmıs olan ı lcrlo genel şortlırına göre, v:ı-
yalın olar k, ortaya konmu- tundaşı, yakından tanımakta 
ştur. olduğu ve innnd ğı şahıslor 

Bund::ın başka, bu fıkir- kincı s \'men olarak ayrıl 
lerin b sl cuları l 927 yılın- makta özgor bırokmağı, ve 
<lu P.ırtı kurultnyınca da sayla" seçımıni bu yönden 
kabul olunan tuzuğıın yapmoğı d mokrasi göregi. 
g n l esuslurında 'e Genci ne en uygun buluruz. 
Bjşkanlığ n oyr ı kurultayca 
on nmı oları bıldiri~ınde ve 
l 931 Kurr.uta) s çİmı Jolu 
yısıle ~ ıknr lan hildirikte 
saptanmı~tır. 

Yalnız bı r kaç yıl içın de-
ğıl, g tereği de k:ıpsıynn 
t ısa rlurımızın an hutlı:ırı 

buradu, toplu olc.1r k yazıl 

mışt r. 

Partınin gi.ıttuğu biıtiın 

bu esa lar. Kamtllizm pere-
nsıpleridir 

Birınci kısım 
Esa lar: J) V:ıtuıı, 2) Ul

us 3) Duvkt n osus 1.uromı, 
4) Kamusal haklar 

1 - Vatan: Turk ulu u
nun eskı Ye yuks k tnrıhi 

ve toprakları_nın derı ılıklerı 
ndekı e erleri ıle. bugun us
ttinde yuşadığı sıyasul sın r
lnrla çevrılmış, kutsal yurıl
dur. 

Vatan hı~· bır kayıt ve şa· 

rt ultında ayrılık kabul et
m z bır kiıldur. 

2 Llus; dılı, kulttir ve 
iılku birlıği ıle biribırino ha· 
ğlı yurd fnşlardan meydana 
gelen siyns ıi ve sosy l bir 
hütündiır. 

3 o-.vletin esas kuramı: 
'l'tirkıy<>; uluscu, hnlkcı 

devletcı. lfiik ve devrimci bir 
Cumurıyettir. 

1'ürk ulusunun yon et ım 
şekli, (kuvvet birdır) e sı 

nıı dayalıdır. F_,ğemenlık bi 
rdir; ve b:ığsız, şnrtsız ulu
sundur. hğPmenlık hakkını. 

ulus ad nıı Kamutay kullanır. 
Törutgen ve yürut ken yetk· 
iler KJmutuyda toplnnır Ka
mutay torüttim yetki ini, do
ğ'ruJ ın doğruya, kenılı kul -
1. nır Yürutüm yetkisıtıi ke

ndi nrasınd n s çtiği Uumur 
b şkanı ilP, onun orunlıyn

r ığı hük1'iınete bırakır. Tür
k iyede huk yerleri boğınsız
dır. 

Parti devlet ~ekillerının 
en doğrusu bu olduğuna kn
n ğdir 

ikinci kısım 
Crımrıriyel /laik Partisinin 

Ana l'asıflarz 

5 Cumunyet Halk Par-
tisi; A) Cumurıyetri, B) Ul
uscu, C} lialkcı, Ç) Devletci, 
D) Lfiyik, L) Devrımcidir. 

At Parti, ulus egemenliği 
ülkiı~iınü eo iyi ve en sağ
lam surette imsiliyE'n ve 
toplıyon devlet şeklinin 
Cumuriyet olduğuna knnığ

dır. l\uti bu sarsılmaz ka· 
noğ ıt1n, Cumuriyetı her teh
likeye kar ı, bütiııı araçlar
la korur 

B) Parti. ilerleme ve ge. 
lişme yolunda ve arsıulusal 
değetlerde ve ılgilerde Türk 
socıyE'tesınin, çağdoş uluslar
la yanyana ve bir uyumda 
yüriımekte beraber ikinC'i 
madde ızuh olunduğu üzere 
lwn line ozgiı ıralarını ve er
kin benlığıni korumağı esas 
sa yor, 

C) 1 rde ve egemenlik kay
nağı ulustur. Bu irde ve 

eğPmenliğin devletin yurdda. 
şu ve yurddnşın devlete kar
şı olun ödev ve yükümlerini 
tam::ımile yerine getirmek 
için kullan iması. Partinin 
boşlıca prensiplerindendir. 
Kanun kar ısında. saltık bir 
eşıtlık kabul eden, ve hiçbir 
ferde hiçbir aileye, hiç bir 
klasa; hiçbir cemaı:ıtu ayrıı· 
lık tunımıyan yurd.dnşları 
hnlkdıın ve halkcı olarak ka
bul ederiz. 

Türkiye Cumuriyeti halkı
nı ayrı ayrı klaıslarden karı. 

şıt drğıl, fakat ferdiğ ve so
ysal hnynt İçin, işbölümü 

bakımından, türlü hizmetle· 
re ayrılmış bir sosyete say

mak esas prensiplerimizden· 
dir. Çıft\·ilere küçük sanat 
suhipteri, esnnf ve işcilorle, 
özgür ertik sn h ipleri, on duş. 
trieller, tecimler ve işy::ırlar 

1'ürk ulusal k~ramının boş

( D vrtmı uçuncü sayfada ) 



SA.YFA 2 
=-

Dil işleri 

Kılavuz icln dersler · 
Tüze - Adalet 
Tüzel - Adli 
Soys ıl - İçtimai 

Orhon anıtlarında tüz tldil 
nnlamınn gelır. Kılavuzda 
adalet krırşılığı bu kökten 

.. 
3 

a]ınm ştır: Tüze! 
1 

Knmlilimizın de düsünJüüü 
b

. ... o 
ır soysal tüze vardır: Bu-

~~n ~e olduğunu anlamak 
ıçın 1 ıırti programına bakı
nız. 

Uumuriyetin ilk işlerinden 
biri, 1'üzel usulleri kolayla
ştırm'lk v..: kısalaştırmrık ol
muştur. 

gşit~Müsııvi 

Eşitlik-Müeavat 
Ozgen - lfür 
Ozgenlik Hürriyet 
Özgür - Serbest 
Bölge=Mıntaka 

1'tize kelimesini duyduğu. 
nuzda. Fransız büyük devri 
minin dörL sözü hatırınıza 
gelmiştir: f lürrivet, müsavat 
adalet, uhuvveti · 

Ne soğuk klişeler diyece
ksiniz. >z Türkçe bunlara 
yenidun con verdi: Özgenlik 
Eşitlik, tüze ve kardeşlik! 

Bu Arapcalar arasında 
ve hürriyet de f ürkçeJirler: 
Fakut, her ş~y gibi kelime 
nin tazesini kullanmak ins· 
anın hoşuna gider. 

Serbest kelimesinin karşı
lığı özgürdür. 

Cski serbest mıntakaya 
~'.mdi özgür-bölge Jiyobili. 
rız. Burada özgen kelimesi
nı kullanamayız. Bu yeni 
Türkçcmizin bir zengınliği 
olacanktır. 

«Bütün yurtdaşlı:ır, kanun 
karşısında özg.en ve eşittir 
lor» Bu cıimleyi, eskisınden 
dnhn güzel bulmuyor ınus. 
unuz7 

-'ot~* ,,, ' 

Adcmi-sızlık, mazlık, 
moz, 

t:ayrj - Yad . . 

sız, 

Bu ekler karşılan rken, 
Türk eklerinin ve fıillerinin 
zenginliğı göz alır . Şu ayri 
knbıl ı tahammtil sözünün 
Türk~·esine bakınız: 

(jokilmezl 
«Bugün demokrasileri sar

sın sebeplerden bir dur-
.. 

suzluktor.>> Cümlesinde dur
suzluk eski ademi istikrarın 

karşılığıdır. 

Mesuliyetsizlik ile ademi 
mesuliyet birbirinden ayrı

dır. Birini Türk\ ede sornv
sızlık ötekini sorulmnmuzl,k 
diye k.l şılıyoruz. 

Ademi iınkı1n i~·in imkdn 
s11lı~ ıliyebilec-Pğİniz ~ibi 
olumozlık kelimrsini de kul 

lıınobilır:iİnız: «Ben bu işte 

olum~ zlık görmuyorum »Bel
ki bazı yt.·rlerde olamazlık 

f,kri daha eyi belirtir. 

Gayri kati kıiovuzdn ke
sinsiz diye karşılunmıştır. Ke
sin kati demektir. 

Fakat en büyük k:ız . nPı· 

mız «yad» öne kini buluşu_ 
muzdur Ulusulın · milli de
mek olduğunu bilirsiniz: 
~imdi gayri milli demeğe 
kolkış n z Jurnklıyo.caksınız. 

Yadulusol şekli bizı zorL 
oktan kurtllrmıştır Gerçi 
siz konuşurken ulusal olmı
yon der işin için len çıkabi

lirsiı: f ,ıkat bu şekle ih
tiyac gosl~rcın binlcrco te
rim yolumuzu göslermek
tadir. 

Böyle öneklerle hiç bir 
dilde boyuna konuşma ke
lı mesi yapılmnz. Ancuk yn· 

pılmış olon terimlerden la
zım olanı konuşma diline 
klişe olarak geçor. 

Frnnsızcn inlerin yerini 
tutan arsı öneki ile nrsıulu
so.l kelimesi yapılmasaydi 

internasyonol olduğu gihi 
dilimize girecekti. Şinıdı 

yeni terimin ne kudnr ko· 
lflylıkl l kullanıimakta oldu
ğuna dikkat ediniz 

Gene bu orsı olmasaydı 

orsıbnlkanik yerine beynel · 
bollcaniyo mi diyecektik~ 

Bu misalllerde lıir tnkım 

yeni kelimeler geçti Onları 

sırul ıyalım: 

Kati - kesin 
<ioyri kati - k(>sinsiz 
Beyne - arsı (inter) 
Beynelmilel - ars.ulusol 
Dursuzluk - ademi ıstikrJr 
Durluk -- istikrar 
Tebarüz ettirmek 

mok 
lstıloh terim 

belirt-

·~ ltalya - Habeşistan 
(l stlarafı birinci ı;ayf.ıda) 

ktudırlor · 24 nisan tarihli il c . 
orrıero delta Seru bu hus-

usta şunları yazıyor: 
llJbeş N c1şisinin Pnrla-

meotoda İrat etti••i nutuk 
l labeş h .. k" · ':' . . . u umetının ıkı yii-
zlu sıyasn tok ip ett' - . d • b" ıgıne D-
ır . ır vesika tı>şkil etmekt. 
cdır Habeş hük"umeı· b 

ı, ır 

tııraft:ın Hnbeş-ltoly::ın ilıtıl 
ftfı için defnhrca ul 1 . • us ar 
sosyetesının lıakemliöine 

müroC'aot ederken diğo; tn. 
raftt.ın do llabeş ahalisini 
harb~ teşvik ve sevk ediy. 
or. Yın~ ll1bPş hükfımcti. 
bir taraftan y;.ıbanrı gazet
elerde İt yon taarruzundan 
şikayet ederken diğer tara
ftan tecavüze hazırlanmakt-
adır. 

Habeş ohalısinin iptidai 
hayat ve ıınnnelerini bilen 
hir kımsımin Habeş imp ırr
atorunun söylediğı nutukla 
yukarıda işaret ettiğimiz 
hedefe doğ'ru ilerlemekf~ 

olduğunu kolayl.klo takdir 
edebilir 

f lu beş im peratorunrı. Cl)VO p 

verınegd lüzum görmüyoruz. 
itnlyrı hiıkumetin in aldığı 
uskeri tedbirJ11 r, AfJur, l!u-

lu ıl, Uond..ır vesaire kanlı 
hdJiselerinden vuku hulınu
ştur. 

ltulya hükfımoti bu suikn
t-l ı karşı oldığı leJbirlere 
de Jevnm edecektir. 

ltnlyo. llükumetinin nçık 
olon tedbirleri horkes~·e ma
lfiıılllur: Biıtün acun, İlnly:ı 
htikfıınetinin mntodıl ve ha
klı oltluğunn şJhndel etmek
tı>dir. 

llubeş imperatoru vuruş· 
kan bir tıırzdn horcket ede
rek bütun llahl·Şlilerin İtal

yayn karşı birle8mesini hn
reretle tı:ıvsiye ediyor ve 
cephnnt• tedarik İçin bütün 
mılletin yardımını dileyor. 
Gtiyn llubc~istanJ ı silah az
mış! 

Bu lwttı harek<'t hnrktü 
bulunan kimselere l iiyük
bir c:Pvap teşkil etmekteı!ır, 

Çünkü bunlara göre, llabe .. 

TORK DiLi Mayıs~ ::; __ .. 
Prens 

~ 

Strahem~ernin Roma se-
yahati ardmda ne var? 
«Le Journal» Paris yazı

yor: 
cı Prens Stnrhembergin Ro· 

ma seyahoti k:.ıdnr rırık bir 

şey yoktur StrPsn konfera
nsında olın:ın krırarlnrın en 

mühimi 7 ikin<'ikftnund::ı Ln
vol ilo Mussolini arasında 

yapılan konuşmalor do ıleri 
'-Ürulen İzolıı Belin arns n 
dokı konuşmal ır sonundu 
neşredilen tP-bliğ ıle tomo.
men aydınlntııın zorluklar 

yüzünden yarıda kulun orta 
Avrupa orgıınizasyon pruje
sinın bir neticeye isnl edil

mesi hususunda buyiık: bir 
g..ıyret snrfı kararıdır. Avus. 
turyo Dışişleri Baknnı Ber-

ger • waldeneggin icoşarco.

sıno Ueııevreye gitmesi bun-
dan ileri gelmiştır. Mussolininin 

Homll<la A vu::ıturyu Bnşba. 
kon muavini l'rens Starhem-

bergi kabul etmekten ınak 
saclı müsbet bir netıceye 

orişmek hususundoki orzu
sunun mnnialnr karş•sındc.ı 

sarsılmıyacnğını teyit etm
ektır. 

Prens !:>tarhenborg gay~t 

ılikkııto değer bir ş ıhsiyet

tir. Avusturya ordusu lcsıs 

olunacağı zam n ona ıltihak 
edecek olan Hoymverhen 

ı:ıskeri teşkih'\tını yapan o iur. 
Bundon huşku kendisi ltal-

yanın en hıırar<•tli trırlıftur· 

lo.rındrın bırıdir. En nılı ıyet 

Prens SturlH·mberg - Küçük 

itilafın bertaraf edilmesi 
mümkıin olmıyan ıt1razına 

maruz bulunduk<-o iadesi ka· 

bil olmadığını itır::ıf etmek
le beraber - l Inbsburg ho. 
nedsrnının An harnretlı tara-

ftarı old•ığunu da katiyen 
gizlememektPdir. 

Bıı suretle 'l'una lınvza

sında istikrnrın t esisine ma
ni olan ıki başlıca limil kar
şısında bulunuyoruz. Oı.~ün

cü tlmil de Macar reviz iyo_ 
ni tlığidir. Bir dördüncü fi mil 
dah<ı ''ard~r ki, bu da itnlya
nın Arnavutlukta vo Bulga-
ri tandnki f.ın liyetidir. • 

Vaziyeti karıştıran hürri
yet her moseleııin, kii~ ün 
itilaf gibi <1 n mütecanis ku
rııluşlur i~·inde bulunan un· 
surları muhtelif ŞPkiller<l.e 
miıteoosir edıli~ıJır. Avus
turyrının kuvvetlenmesi Çe
koslovJky.ı kin çok mülıım 
birşey ohluğu huldo :\t.ıca. 

ristanın kuvvet lendir ilmesi 
•runa hnvznsındo serbestisini 

elde ettikten sonra ltolyonın 
BalkonlJra dönmesinden kor
kan Yugoslııvyu ve Hom:ın

yay •, bilhnsso, düşündür -
mektedir. ıorluklar, toraf 
tar f bloklar yııpnıukla izale 
olunamaz. Uerek olon şey 
itımııtsız rnkobctln usulü 

ile ve her şeyden eve! iti 
mn~tn muhta~· olnn iş lıirlıği 

usulünden birini terC'ıh et
mekledır » 

Snin - Briee 

ş : stan ınutemadiyen v" p-arp 
lıluşmış bir ulu tur. 

Binoen.ılcyh 11 rn '!?İstunın 
başlı başına Avrupa morke_ 
ılerinde iııırışsnl beyunno
nwsı samimi ve tloğrıı deği-

l ld1r 

,--··----··-··-----··---,-··------··-..-.. ---· 1 j K E N T T E V E V İ L A Y T T E _ ... J 
-··----------··---------··-------· .. --·· ·-
~ugün Ziraat bahçesinde 

bayram yapacaklar. 

Korucu ve İvrindi 
- -

Kooperatiflerı bırleştiriliyor· 

Korucu kooperatifi kıed!Yiıhk toplantısını yaptı. 
ilk mektepler bugün Zir

aat hnh~·esınc giderek topl
uca b.ı yrrını yapaeoklardır. 
Bütün talebelerin iştirak ed
ect·ğı bayrum neşeli ve cğl 
enceli oln<'nktır. 

ff ayvan sayımı 
İlbrıyl ğın her tarafında 

hn.yvon sayımı devam ot
mt ktedir. Dofterdtır vü Mııl-
müıliirleri tarafından tayin 
edilen memurlar tor.ıf taraf 
gezerek sayım işlerini yap 
maktudırlor Sayım işlerınin 

Korucu zirni kredi koo
p ~r..ıtıft bir gün ö1ı;e yillık 

1 tophıntıEıını yapmıştır. Zır:ıat 

\ b ı nkası direktôrü İsnınil Ak
başın do bulunduğu bu top
lant ıda kooperatifle ilgısi 
olan i~ler ve hu arodn koopo
ratifin İvrındi kooperatifi 
ıle hirleşdirilmesi . meselesi 
görüşülmüş bu hususda bir 
karar verilememiştir. 

bu ay sonuna kadar ardı 

alınmış olacaktır. 

Odalar Kuru,tayı 
Tıc..ıret ve sanayi odaları 

kurultayı 19 moyısdn An· 
karoda toplanacaktır. Kurul
tay<lu İlhaylığmıızı temsil 
edecek olun Udu Başkanı Is. 
mail llo.kkı ,Vurnnl oğlu ile 
duim\ enciimon üyesi llilmi 
Araba~ı oğlu birknr güne 
kadar Ankaro.ya gidecekler· 
dir. 

Yağmur yağ~ı 
Dun akşnm şarımızn ya

ğın-:.ır yağm . ştır. Yarım snut 
karlar süren yagmur mah
sul için çok fuydalı görül 
mektr.dir. 

1susı~ır~ıkta 
Bir çocu~ ba~çesi yapılıyor. 

::>usığırlık, muh:.ıbırimiz 

bildiriyor: 
Belediye bir ~·ocuk bah

çesi yaptırmak kararındndır. 
Ço{·uk bah~·esi Sus•ğırlığın 
güzel bir yerinde yapılacak 
ve Susığırlığo yoraşocak 

O'Üıcllikte olııcnktır. 
n 

Bah1,~oye şu günlerde hO:?· 
lnnacuk ve yaz sonuna kadar 
bitirilecektir 

Gazete ve 
, Mecmua 

Sahiplerinin 
Bir kararı. 
(Üstturafı birinci suyfoJa) 

sonra bu listelerdck i kelim_ 
eterin osrnanlıcalıırını bir 
dah kullnnmıyacaklordır. 

j - Bu karar sur-
eli dıl cemiyeti tnrafından 
toplantıdıı bulıınınnyon 
gozeto ve mecmua sahipler
ine de gönderılıırek nizalorı 
uçn o·lı lecek 

Korucu kooperntifi ~endis
inde beklenildiği kadar eyi 
çalışamamaktadır. Bunun İç· 

in.:!ir ki İvrindi koop~ı-otifı bi
rleştirilmesi gerekli g(irülm-
ckte ve bu suretle eyi işler göreceği 

isma ı .Al t!l' 

umulmaktadır· 

Ufusaı Spor-Bayrarfl'· 
Halkevimizin -haziliadığı · baYram ~u côıiıa Paınuk~~ 

köyünde yapılacak. Bayram eğlenceli olacak~ır ;,,ı 
Halkevimiz n lluzırlallığı 1 O gün öğleden eve 110t 11rı. 

Ulusal Spor bayramı önüm- ona kadar zı·ybek ~f f oyıı· 
üzdeki Cumıı ğünü Pamuk\'U eğlenceler ve ınuhtı; 1 

köyünde yapılncaktır. Pom· nlar yapılııcaktır. (Cirı\ 
ukru köyünün her yıl verm- S ınt ondan itib:ıreyPıJııJıır' 

1 d - ek o ekle olduğu hayır dn o "Ü. oyun nrı. e~n · flfl ıortı 
ı-ı - b k tarı' Y ne rastladığınd:ın bayramın cop musn l a ' 

çok eğlenceli oltıcJğı 3 nlaş- ktır. ko . 0 )tır , .• 
ılmaktudır . Öğleden sonr:ı f r 1Drı 

muhtelif ınüs:tboko (l 

lhlkevimiz hcıyrnm ıı;ın l aeaktır )cotııııcı· 
şu programı lıuzırlnm:ştır: ller miis ılıokada .ıer ,.ıı· 

B..ılıkesir llalkevi Ulusal nlnro. münasip heJıyc 
Spor bayramı ( ı 7-5.935) Cu- rilecektir. 

00 
tP 

mu günü P<!mukçıı köyünde O t? .. ~ hn~:::1k\~~~ =y=a=p=ıl=oc=a=k=t=ır=.===============..(~m=e~ş~ 

C. H. P. Kdrultayında .11sıf 
(Üsttarnfı birinci sayfada) ve kadar partinin 

3110 ',., 1 1ıır 
J k so.ı ·ıc 
Larından biri olJr?d" 1 

mıyaco.ğını işaret eylemiş

tir. Hecep Peker demiştir ki: 

1 
Yeni proğronıdn yeni Türk.
iyede zaten hnştan beri dev-

, letle bir hornber ~·ulışan 

Cumuriyet Holk Partisin in 
varlığı devlet varlığı ıle bir 
birlerine doha sıkı bir sur
ette yuklaşıyor. E!::!tısta pnr
tinin una vosıflorı olon Cu
muriyet~ilik ulıısculuk halk

' çılık devrimcilik ılevletcilik 

ve laiklik yeni program on. 
nylarıdıkton eonra yeni Tü
nkiye ılevletiniode vasıfforı 

halini :.ılıyor H Poker bun_ 
•l-in sonra p .ı rtinin Cuınuri. 

yet~·i olmıyan Lir Türkiye
nin vnrhğı no::ı : l toı:;nvvur 

edilemez hir h.ll isi} cıımu

riyetçj olsa milliyetçi olmı

yun Lir Türkiyenin ş .m ve 
şerefle aynı zumnnda zorlu
klarla dolu İötikbııl yolunn 

ı gidişi ılo o kadar zayıf vı• 

Demiş vo ıltl ve etmiştir ço~ 

ulusculuk kılı 1 lıs1ıı 1 
jtl} <1tl 

Türkiyenin . in bll 
sımsıkı kaponıuk: JÇ o.1'ıır· 

l DlflC 11 
sıftu de\'leto_ ıntı eotr•i g 

Dışışler i Bakanımız _ 'fu'· 
Hukreı-1 ı4 (A.A·) llı.t~tl' 

'li' • 
11 "atıl 

k i ye O ışışlor 1 flıJ, 
1, t'evfı k b,ı.:ıtı 

nı '· aıış ıe 
Aros dün ak~om 'ki ıJleııı i~ 
B. Tataresko ıle 1 k00o01, 

. o ~o 
ket krcJs ndakı ıcrioi ıc 
ve finans mes3le ··rıi"'ıı1Cltıl 

<rO , ıJ~ 

rüşmü~tür .b.u bujıJflı:ıı (J ıtl 
Türkiye elçısı de bllfl 11 
Tevfık Rüştü j\ros .. zıtiileııee· 

d. ·ne o tı bllr 
sonra kerı ısı 1• ııno18 
özel vJğonln \ ıy 
ket etmiştir. dla$ıPISI 1 

İlal•a Habeş an 1'
0 

" 1 (A A.) - ıı11 
Horno, 14 ·. r dlıı;'\o· 

Y
an 1928 tnrıhlı obatcıı1 ,. 

ton ·ıı ıJ 
jc •ıll..ı rındon ° .. c ıaYı tıı 

·k' uy · e mi~yonunn 1 ~ .. ktlıfletıll 
tiğini. ll~hcş u . ıııı• 
Idirrnıştır. harıC8 Y' 

6" .. parala 'IR 
umuş ns~ildl· ~"~ 

ma~ı me ~t·" ıı 

Balkan antanti 
1 

topal kalmıya mahkılındur. 

rafıy:ı bakımından Tıirkiye 

ılıinyo' i~·inde oyle bir vnzİ· 
yettt:dır•ki şimrıldµn cor.üb· 

14 (A A) ··filo; 
Roıno. cirı!i ı-:0 ,rı13 

ıl:ıhi ol::-u her o JıŞ , .. ur 
< Osttııı urı b.rinc 

"azotccilerıı 
tı 

ki: 

sayf1..1da) 
demiştir 

-« S y..ısnl konfcronsı 

tam hir nnluşınu ıl bitirdik>) 
Yarın öğleden sonra bır 

bildiriğ verıle<·eklir. Yarın
ki görüşmelerde Balkan nn
tıındının ekonomik şubP)eri
nin hnşknnlorı en l.ızln Tü
rkivıı K ımutnyı ikinci bakanı 
B ır ısan Sıkıı, P.ski Yun 
on bn'knnlurındun R llariss
P ıki::, Yugosluvyn I> ş:ır ı iş · 
Ier Bııknnt yarılımcısı R Pu-
rk v~ Homı:ınyı:ı şuhrsj baş
kanı B. Tnbnkovi~· de bulu 
nucaklordır. 

ılan ıloğudun bntıdan her 
tnroftnn her \'rşit riiıgl"lrlar 

gibi anarşist marksıst lıı. ist 
iı ı lafetçıJi k ve beyndrnılel

eilik propJgondulnrı vo bu
nn benzer bir~:ok propng::ın

d:ılar hop üstü muzJen gt'ç
n bütün bunlar karşısındo 

Turkiye ar.cJk sıkı bir ulus
culuk imıınınn sar.lmış olnı

ukt:ıdır ki biri ötı1kini h ~sl 

eyen zehirli ı:ery.ınlara ku
rşı kendini koruyabilsin hu 
ccryanlar .karşısında Türkiye 
hakkını korumak için şimdi-

l kette ı·ıııı ~ r nün ınom e Jı eli 1 .tJıo 
YJSO <10 c ~ 

('tknrılıncısı }nf'l ' . etlt' • . d 3 yr ıır .,,ı 
1 ı .,Iyo on d 50 ,rf1l ·' 
lıernb~ rler~.n o qro ı;ık 
nrtık gümUŞ p " ısi 
<·a klardır. I görU$~ 

Utvinof La~~ <ı'·ı\·'·"' o, 
Moskovo, . 1311" bı 

() işJerı ( f tıll 11 
Frnns•z ıı;; • " 10o '~ J 
Lavıtl ile u. ~.'~ti pJir eltrı 

.• ~ mtl;> e . il'"'ıı ıstı saat goruş ~or . ., ofll 

\ , şova ~ ..... ,~ Jltl val ar . biJdır,.. ııtl • 
noticelerını frtıllsıt .,ııolrı1 

S vyet 1'of1 JcP 
sonra 0 

{ dB f.O-
şmosı Ptra ın ı:ıı 

d ıırll 
uş ve . 
ge~·irilıniştır· 
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C. H. Partisi programı taslağı
nı öztürkce ile yazılışı 

C sttarafı birinci sayfada, 
lıcu çalışma orgelleridir. Bu
~ların her birin n çalışması 
0burünun ve kamunun haya· 
tı ve genliO.i ıçın bir zorağ· 
dır t> , 

Partimizin bu pert•ns ple 
l rtı::ıc)nd ğı gayr, klas kav
&ıları yerıne. osyal düzenlik 
"u d ynrışrn ı elde• etmekte
dır. \'o nsıiflar arıısındn bi 
t'b· rı , 1 ırlerine karşıt olmuvac::ık 
s J 

Urette, uyum kurmnktudır. 
\sığlar, kapasite ve çulış
ırıu derecesine göre olur. 

Ç) Özel kınav ve. ç-olı:;ma 
1 s s olm.ı la beraber imklin 
?lrluğu kadar az ozmun 
1 • 
~ 1nde ulusumuzu rrenlığe 

\'13 o 
yurdu bayındırlığa ni-

lırmek için. geı:ıel ve yük-
sek nsıg-lorın (J'erektırJir,j 
il rı rı 
d erde helA ekonomi nLm-
:· d ~vleti filiğ surette il
~ılendirmek başlıca esasl.ı
t l'tııldandır 

1 
Devletın ekonomi i k·ri 

,. ılg si fıliğ e:;Urette yapı 
,.lık olduğu koclor, ozel 
~ır, rneler(I ön vermek ve 
Yopılınnkta olon işini dü
~ nleınek ve kontrol da et
ltıekti r. 

Oevlotin, fılığ olarnk, han 
~1 ekonomik işleri yapnra-
ınırı helirtılmesi ulusun 

~li?el ve yüksek nsığlarına 
1 .:ıglıdır. Bu luzum üzerine, 
'\'lrıtin fıliğ olnra~ kenJi 

Yu.ııın • d·-· 
1 

ıga karar ver ıgı 

1 
''ğer, özel hır girişit t1lle bulunuyorsa, onun 

ınnııısı h •r defasında özgi.ı 
it k 

1 anun \'ıknrmağn bJğlı-
;· Bu kanun da özel g:ri • 

"l '.n Uğrı:ıyocoğ. z ırarın, de
l larofındnn ödem şekli 

•ı l ·ı 
1 

erı ocektir Bu zarcır or· 
~: ıııırken, gelerekteki k::ı
tıtıc ıktim::ılleri htı'3aba ka

lll;:ız 

()).İl t' b"t" konunla-tın .. ur ı, u uo 
" ılu~üklerin 'e usullerin MM 
~rı ışında vo toplanışında 
14 l>on ilim ve teknik esas 
11;• 

1 
ile, asr n ihtiyaclartııa 

t ~ ltıosını pren ip olarak 
uı et . . !) mıştır. 

ı: 111 b' · d · · ld ~lltı l • ır vıc an ışı o u. 
o.o 1 > • d' · l · ~ rl ' ortı, ını, ı unya 

~ıı ~vlet işleri ile sıyasa
~~ıı ~Yrı tutmağı. ulusumu. 
lıtı l Co.ğduş medeniyet yo
hrtt' ılerlemesi için başlıca 

urda 1.) ) ıı sayar. 
trı r; 1 

1 arti devlet yönoti · 
<( ~ 

1 r,. • tedbir bulmak ıçın 
"<=eı 

ı il'\ k Ve verinıRel pren-
lu8u PnJıni bağlı tutmaz 

l mu., .. · ti!'\ b -.uo soyıs z oz ,.,.rı-

t,ıı:ıı aşurmış olduğu dev-
ı:!rd 

' ".in en dojan ve olgun. 
ltı ~ Prensiplel'e b, ğlı kul-
l "e 1 tç1n °n nrı korumak par-

es::ıst r. 

Üçüncü kısım 
lcır111 l~konomi 

ır 'rı,,0 ' l !flcltislri, .Uadenlcr 
11 

ar, Tecim ve Baym-
dır/ık işleri 

tı ~ l~konomide hareket-
,. 

0 I•ıtnı .. l'd' 
''>Ilı onom ı ır 

', ı.tı° 1 ktıpitolin tek kuy. 
=iıd\lr Usuı ~·ulışma Vf' tu-
ııily1 Bunun i\·in ('il 

Grtırmnk fert 
1le..,1 Uıle hayatında 

1 
\'l ~~ "~ hukümctin ge

tı~ l)z,.ı h de utun yönotge -

1 
l rl\ıo~Uluın fıkrini kok
' ıı h Partinin bo hen 
r ı· er1• d 

ı· n er ılır 
t ·~ ~re h ı lerinA ihtiya\· 

ıtıdl\ onem 
\'CrılecC\ · -

tir. Kredil•rde üremi, is· 
kontoyu ucıızlotmak ve kre. 
dı işlerini kolaylaştırmak 

hedefim izdir. 
A) Parti yurJda kredi gii. 

venliğine biiyük önem verir 
Borr veren kuru mi ır açmış 
oldukları kreJilero knrşt 

gı•rek snğlam inanca i~te

me • ş.ırtı ile, kredi ile iş 

ynpmak hevl•sinin hukikig 
iş1dı:ımlar na hal:'rolunabilc
CPği kanağatındoyız. 

B) Kti~·ük çiftçilerin mov· 
simlik kredisi torıoı kredi 
kooperotiflerindrn ve ~·iftlik 

sahiplerinin yıllık kredi ih 
tiyaçlurı ipotek kMşılığı 

sağlonmalıd r. 

C> f rün 'e hoyvunlarla 
çıft yaraç va makineleri 
karşılık tutularak kredi 
açılmak usulii konocnktır. 

D) Yıllık ç1ftçi kredileri
nin ödeme giinii. ürünlerin, 
alıcı boskısı altındn olmak- 1 

sızın, sat.ılnbileceği zama~

dan sonrnyu brrakılmıılı<lır. 

E) \foğdenciler, endüstri 
ve küçük zonont sahipleri, 
e!=maf, küçük tecimerlor. bn
lıkeı ve süngercilerin kredi 
ihtiyaçları karşılanacaktır. 

F) bndiistri ve deniz ürü
nlerı için. makine ve yaroç 
karşıl ğı kredi verilecektir 

U) Yurdduşları av sahibi 
kılmak prensibini giiden Par
timiz bugünkü (Emlak Bnn
kosırıın) aslın ılar olan ko.
pıtalini art:rmağı öıemli tut. 
mııklo beraber, şimılilik ban
kanın kopitalinrlen yeni ya
pılaru "verilen kısmın yulnız 
evlere hosrolunmosı fikrin
dc>dir. Banka bu y.ıpıları içın 
krt-<li oçn.az. eskiden yopıl

mış olun taşıtsız mallar üze 
rine de otoriden başka mülk 
ve gelir yopılmamnk şartı 

ile kredi açılır. Elde bnlu 
nan kapitalin hizmet! uncnk 
bu suretle erg~mize uygun 

' yoldun krıpsallnrımış olur. 
1 Oto turaftan daha ucuz ve 

uzun ö.:ielli bir kredi fom;j_ 
ye knpinin kuruhıasını, enoz 
zamanda gerçekleştirilmek 
!Azım gelen tıir iş s:ıy~rız 

8 - Tefeciliğe karşı sa
vostn bulunmak l'ortimizin 

':ı: 

prensiplerindendir. 
9 Sigorta i i ilo öne. 

mı derecesin1e uğrnşoca· 

ğz 

1 O - Partimiz oopAra-

rJtıfciliğ nnJ prensiplerin
tlen sayar . . Krodi koopcrıı

tıfleı i ile toprnk ürünleri
nin hokıkig dPğerinden üret
meleri faydolundırılocok ol· 1 

arı satış koop ~ratifinin ku-
ı rulma:sınn ve {'Ogaltılmosına 

önem vermekt~yjz. Türkiye 
T:•rım Bankası Tılr.ın koo
perntıflerin in ona hankosı

dır. 

11 - 'I arım Bankasını 

dnhu çok ı.·if\·i ve köylii 
ekonomisine yararlı bir hu
lo g-elirmek ve onu konun 
esaslar.na göre kontrol im
kfinını sağlıynı·nk ~f'kildo 

snhiblondırmok g•ıyemizJir 

12 O leme dengesini 
Jiizeltmek ve bu yönden 
Ttirkiyenin rlış tecimini denk 
tul mu k ltlzımdır. 

Dı~ tecim uzhışmnlnrındn 

prensibimiz malımızı alanın 

mal nı olmaktır. 
ı 3 Kü~·ük ve bu yük 

cndustrı, ilk madn ürı.tmel-

TDRKDJLl 

erının osığlarınn daha uyg
un olarak korunmalıdır. 

14 - Hiç bir ekonomik 
girişme, kamuğasıya olduğu 
kndar. ulusal ve özel bütün 
kınavlar arasındaki uyuma 
da karşıt olamaz. iş veren
lerle işcilerin ~ alışr!lfi hirli. 
ğindo de bu uyum, esastır. 

iş kanunu ile İ!?ciler ve 
i~ verenler ••rıls1ndrıki karş
ılıklı ilgiler düzenlenecektir. 

iş anlaşmazlıkları uzlıışma 

yolu ıle ve bu. a imkfin ol
mazsa devletin kuracağı uz
laştırma aruı;lurının yargıçl

ığı ile kotarılır. Grev ve lo. 
kavt yasak olacııktır. 

Uluscu Tiirk işcilerinin 

ha yat ve hakları ile bu 
esnsbr içinde ilgileniriz, 
çıkarılacak iş kanunlarımız 

bu eoaslara uyguıı olacaktır. 

cak olan özgür bölge kurul. j 
masını eyi bir iş sayarız. · 

19 - Ulusal ekonomi ge
reklerine uydurulmak üzere 
Jiman, rıhtım, iskPle ve ha
mallık torıfeleri üzerinde di
kkatle durulncakt r. 

20 - Balıkcılığ11 ve sün
gerdiliğe önem vereceğill, 

Balıkcılık endüstrisinin geli 
şimi için, hem üretrııenlerin 
hem de halkın nsığl:ırınu 

ııygun olnııyan halık hane ki-ı 
pinin duzcttılmcsi lfizımdır. I 

2 J - Konserveciliğe ön ı 

verecPğiz 

22 - Turizmi, Türk yur
dunu tnnıt p se .. ·dirici ve 
Türkiye ekonomisine foyda 
verici bir konu sayarız. 

23 Ekonomik du~üoce-
lerimizde, herhangi bakan
lık ve oru no ili!±k in olan bü-
1 ün devlet işlerinin, ulusal 
ekonomi bakımından, sa
ltık kuzon~·lı \'O faydrılı 

olması düsturunu genel olu. 
rak esas tutarız. Eskiden 
kanunların ve usullerin zıı

monla, hu bakımdan, düzel
tilmesine önem veriyoruz. 

Partimiz. çnlışmada eko. 
nomi işlerine bu önemi ver
mekle beraber ekonomiyi, 

. her biri ayrı önPmde bulu-
n:rn devlet işierinin bir kolu 

ı 5 - Yurdu endustrileşt. 
irmek İçin, devletin \'e özel 
girişimlerin meydan::ı getıri

leceği kurumlar, bir onu pr· 
ogruma uyg-un olacaktır. 1)13. 

vlet planları. yurdu kısn bir 
zamonda ihtiyact olan endü. 
strilerle cihazlanmak gayes
ine göre yap•lacaktır . Enılii
str Lİn memleketin bnzı kö
şelerinde toplanm~sı - ye
rine kurulmaları ekonomik 
d~ olmak şartile ·- genişlik

le ynyılmnsını göz ösünde 
tutarız. 

Ürctmenlerle yoğoltmanlur 
urasındn vuk~·u Ortapuzord. 
nn -- Hizc: Kadir, Sudan -
Rize: ~abon ~alık. Karosöğ
ütlü -- Rize: Kukuloğlu Ah
met, Dağaltındn köyünden -

1 

tunır. 

24 - Kara, deniz, hava 
taşıncılığının dlizcnlemeı:ıine 
ve geli:;;imine çalışacağız. Bu 

H ze: Ruhi Kum-aşar, Cimil
den -- Hize: 1. l~rten, ı)oçı
knbılecek asığ kavgalarım 

Önlemek için, bütün endüst
rilerde fiat kontrol işlerini 

düzenliyccektir. Devlet fabr
ikaları i\:in de nyrıca fınan- I 
sal ve teknik bir kontrol dü-
zeni konacaktır. 

Kapitalinin ~·oğu veya ta
mamı devletin olan endüst
riyel kurumların finansal 
kontrolları, tecimel olan öz. 
lükleri gereğin uygun su
rette düzenlon(woktir. Hos
yonel ~·alışmuyo önem vere
c .. ğiz. 

Yoğnltmanların zıırarına 

fiya birliği yapacl\k olan 
tröst ve kurtellere izin ve

rilmi yeı·ei.ti r. lJsollo§tı rmcı 

ergesi ile yapılacak olanlar, 
bunun dışındadır 

16 - ~lemleketin gelişi

minde bütün tecim kın:ıvluri 
önemlidir. Nomol ~·al.şan ve 
tekniğe doyanon kupital sa
hipleri korunacak ve kenıli
lerioe önverilı:cektir. 

17 - Çıkat işlarini öne. 
mli ulusal işlerdnn ve ılış 

tcciınin düzenlenmoı-ini en 

büyük ekonomi ödevlerin
den sayarız. 1'ecimerlerin 
bu yoldaki kınavlarını 
verimli kılaı•ağız. Ulu~al 
ürünlerimizin si.iriimiinü kola
ylaştırmak, ünlerini barımnk, 
cıkatbrını sağlamak ve is
tandartlaşt.rma tedbirlerile 
yakındnn ilgilent ceğiz. Dış 
tecimini hergün artan bir 
Jikkntle piynsalat ın ~·eşitleri 
ve gerelerinc uygun hir rı

kat sıyaı:ıası hakımındon \'U· 

lıştıomak. ve onu, devlet 
yarılımı ile kuvvetkndirmek 
igteriz. Dış teeimi ile uğra
şunların, işlerini başarmak 
kin ihtiyaç ıiuydukları bil
gileri verecek olan orgiıtle

miz olacaktır. 
18 - nış lceim trnnsille

rinden dovloti ~aydalandmı· 

üç <'eşit taşın arnı;lnrının yu. 
rda tum değerinde f nyda ve
rebilrnosi iı;in işletme ve ta· 
rifelerinde birhırirıi tamnmla
Y!'::I ve birbirini kollayıcı bir 
uyum kurmağı yurdun eko
nomik ihtiyaçlarından saya. 
rız Devlet deniz işletmesini 
geniş bir progrnmla yürüt-
eceğız Bu nrada şilopciljği 

ıle önemli görmekteyız. 

25 - Ekonomik ergeler
mize yeter gelecek 1Jlan bü
yük su işi ülkümüzdür. kü 
çük su işlerimizi başarmak 

ilk hedeflerim1zdendir . 
26 Bayındırlık işlerim· 

iz her şubJsin<le pratik ve 
ve verimli bir topl:ıma pro 
gramına göre kovul.rnacak
tır. Biiyük gürelme ve ku
vvetleamo aracı olan demır
yollarının yapılmusınu dev
am edeceğiz. 

Limanlarımızın y.ıpılması 

her an göz önünde tuttuğu
muz işlerdendir. 

iı şoseleri üzerinde çalış 
makla beraber memleketi 
hnğlıynn eyi vo son tekniğe 
göre yapıl:.ıcak köprülere 
ve :.?o~e öriılerine kavuşmak 

İçin, prntik hir progr:ım top· 
!anacaktır Şose yap larındn 
demiryollurın. dn besliyccok 
dıkel yönet!er gözetilerek 
ekonomik düşünceye yer 
verileceği gibi yurdun gü
venlik ve snvg ısı dı.işün<'c

sine de oyrıco. dikkat edile-
cektir. 

27 Posta, Telgraf, To-
lofön ve telsiz işlerini tek
nikce üstün ve yurt ihtiya 
cına ııygun bir düzene ge
tireceğiz. Şehirler orası te
lefon bağlarını durm:ıdnn 

arttı rı:ıcağ z 

:!8 'I'opqak iırürıleri-

mizin kemiyet ve keyfıyetce 
başında gelen buğdayın fia
tını, dC\ğerinden e~ağı dii. 
şürmcnıek, gerek üretmen, 
gerek yoğoltmon zararına 

olabilecek fiat değişimleri

ni önlemek i~·in alınnn ted
birleri daha genişle 
mek ve csoslandırmnk, gö1 

hlLk~ 
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Pe~enek 

Fehim 
leri için, buğday istoluı b~~~:;

lundurmak lazımdır. 
29 - Toprak ürünlerimiz-

le yemişlerimizı çıkat 'ecimi 
için elverişli surette kipleş • 
rmeğe, ve iç endüt;trJ!:e l -
zım olan kemiyet· ve \\sıf
tu ilk- maddeler için tohum 
arıtımı, fıdanlıklar ve aşı iş 

lerıyle sıkt bir surette uğra· 
şacağız. 

30 - Tarım ondüstrj e · 
nin ilerlemesi baş işleri · -

31 Üretmenin emeği-
dendir. 1 
ni korumak i~:in hayv~n 

bunla-
Macar 
bazı la-

ve bıtki hnstalıklariyle saı;a. 
nl sa-şacağız.. l 

. 32 - Topruğımızıii zen~ rpu Peçe-
gınlıklerini su kun·etler.i{ni~i. rf e er do Türktür. Bunları 
vo o~manlar~mızı iŞietme~ I ~ı;ta Avrupaya süren kuvvet 
ve dogerlcndırmek, çalı~ma- yme kendi ırklarından olan 
!arımız nrasında ba~fıcn yer 1 Babosı Bizans kralı birin· 
alacaktır. Bütün m& · ' · Aleksandrın tarihini ynzan 

~lu.~rk~rikleşttjrme ·gı ~l\lİ ıı Bnna Komnen Peçenek. dili. 
.. va anını ı er e cç;,e tl . . 1 kt.lnuların ba~ındn olunlarllan n)n Komnn lısanının ~!.nı ~ -

soy:ırız. Bu türlü zenginlik- duğunu yazmıştı~'. ~ımdıye 
leriınizin hukikig kıymetlerini .kadar Peçenek dılı hakkında 
ve ıle derecelerini belitmok J bütün bildiklerimiz bazı 
ve saptamak için araştırma- Peçenek isimlerinden ibaret 
lura ılevnm edeceğiz. iw. Bu da Peçenek k.öyleri
~irişmelere kapital kay~nk· 
lığı edecek bir fınans ku
rumu mgydana ge 
amacımızd r. Bu iı?ler 

tinin devletcilik sıfatının 
başlıcu loplanmn konulurı-

dır. 
1 

33 - Hayvan roğcıltırn 
ve yeğritimine. hayvuncılığa 
ön verjlmesine, hayvan urü. 
nü endüstrisinin ilerlemesjİıe 
çalışılacaktır. 

.J 
34 - Her Türk çiftçisine 

yeter toprak sahibi etmok. 
Partimizin nna gayelerinden 
biridir. ToprD.ks·z çiftriyo 
toprak dağıtmak idn özgü 
istimlilk kanuwları çı ar 1iA-
lı1zımdır. ; 

35 -- Yurdumuzun coO'r,
fık durumu ve ulusum~z\ın' 

nin ve perenslerinin adları 

idi. Halbuki evvelce şimali 
Ban t bulunup Viyanaya 

götürü müş olnn eski altın 
ve gümü~ Peçenek kapları 
üzQrinıleki yazıları Macar 

1 rof esörü Nerııet uzun tet-
,k~lerden sonra okumağa 
muvaffak olmuştur. Bu kap-
~;rda bulunan kelimeler 

lÜzeTine Profesör Nemet Pe-
dilinin Macar vo 

Koman dilleri ve Ko
man kodeksi adını taşıyan 

ilim ile alakadar bulundu-

azmak.tadır. Peçenek 
dili Kek-Türk dili ailesinden 

soysal varlığı ve ödevi, yu bulunuyorlardı.» Hayvan ye-
rddoşların sağlığı, Fpor, sev· tilitirmek ile meşgul olur. 

~ir f1ildir. Bunlar şima~i 
sJnat havalisinde yerleşmı~ 

gi ve genel ekonomi bakım- k 
· aöçebe halinde yoşar, ço 

!arından, denizciliğe önem o 
l Ce•ur, sı· lAhı::or bı·r '-avm idi. 

veri mesini ister. Parti, ~·h~··· -•• ij0~ u ~ ., 
tün devlet ve ulus i~1eri1 h rrir makalesinde Pe-
bunun göz önünde tutulmn- çenek Türkleri hakkında 
sı lüzumuna inanır. t fı;ildt yermektedir· 

Balıkesir 8eftJrWarlığ~ndan: 
~tohalleai Geçen seneki 

..1 \ ıw.Ialiic rı 
· "-.\ • ·• [Ja An İlfi 

Sanh isur ~O 1 -6 935 1 6 935 

Yukarda u;e;l~~·~·cu ; <~arı yazılı tliikkfımn 
hir ~{·ıwlik icarı ~i>-935 .tarilıiıuleu 23 - 5-935 
tarilıirıe kadar h r~ıh·~ ~l uıiid<l~tle nıüzay«}dc
~·tl konmuştur. , aµ,t (\\\ılı•1~ıe df'ftcrdaf'lık!a ınii· 

ı tt'şekkil komis~·on n)arift·~~le ihalt• yapılacaktıı·. 
İ~teklilerin yiizde vedi bucuk teminat ak<,:f'Sile 
rnezkfır korni:yo , isti~erılerin 
uı illi muhik uı ii d ii rlli frfınc 111 ii racat ları. 

' 
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E~~ ~ı!Ju"'J 
ıç ın Lu3umfu f..,şyaLarı 

<Buradan llcu ·t7f.lm!J 

Biı: köylülerde 
· Pulluk. ve ~enç ber Dü~eniriı 
HEp Burddan Atırı~ 

ı- Bursa - Balıkesir ++• 

1 

Otobüs seferleri 
Bursn-Bahkesir seferlerine bu defa 935 modeli otokar· 
lnr tahsis erl ilmittir. Bu otokarlarla gidip gelmt:k 
m\lşterilerin menfaati iktinaındandır . 
llergün snnt 9 da OARBALI OTELİ nden harc;ket eder . 
Müştnilerin her türlü iıtirahatı temin edilmiş olmuk 
lo beraber otokarlar hiçhir tarafta fazla eğlenmeden 
yoluna devam eder ve · Yaktı muayyen inde Uursr ya 
va rır. Muhterem mişterUerimiz otokarlarda bir defo 
yolculuk etmekle sözümüzün doğruluğunu nnlamış 
olocok lıırdır. 

Har~ket yerleri: 
Balıke"' irdt~: 

Bu ı·~ada: 
D.\RBALI OTELl ahm<la ~rrni .. 

l'lucami cıvaruı<la HALK OTELİ 
altında numara 7 

. . ~ 

, lt f.,.: -1 

' ' • • • •f 

Mide, bağırsak ve Karaçiğer 

Rah1Jtaızlıklarına 

Hilaliahııı(~rin 

Af yonkarahiaar Maden Suyu 

Balıl...-·sir ' ilav~ti nıuunıi acenldi~i: Yt)silli 
raddr-si i nıaiı odacı oğlu. ' ~ 

..... -,-. -.... :. . 

KAŞE 

EDKALt1iNA 

1'UKKDILI 

Bonkud.ı ku l l rınd ı ğ ı m Me 
h'llct ndlı mühriı ınii kay_ 
hettım . Yenisini ala en i'rı nıdan 

t) 

hükmü olmad ğını i\ftn Nle 
rim. 
Caın l . b tlı s tanda Suleymnn 

oğlu Sucu Mf\ hm P.t --

ıs Mayıs 


