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Jli ya11a, 12 ( A.A.) - l frno'<la çıkan Vl? ya

.ııal. ı~difon Aı·hayter Saylung gazetesini saı
tıhları anlaşılan 39 1dşidcn 25 ine ağır lıa
pis cezrısı verilmiştir, Ötelciler de ıimdililC 
/,Lıpistedir. 

usa• 

Büyük Kurultay, Partisinin . Gündelik 

PLANLI TtJR1'lYE 

Kronik. 

Dilimiz, dileğimiz. 
F. R. ATAY 

Bu betkemizde (makale) kullandı
gımız kelime karşılıkları şıınlard :r: 

Hesaplarını Çok Beğendi. ATAY 

Deği~ke: Tadil - Ôrtünlük: Müphe
miyet - Tecim : Ticaret - Tarım: Zi
raat-:- Dengey: Merkezi sıklet - Yo
ru: Tefsir - Savaş: Mücadele - Ber
kite: Müeyyide - Bozutçu: Müfsid 
- Asığlanmak: istifade etnttk - Ey
cil/ik: Hayırhah/ık - Hoşgörü/ilk: 

Dilek Komisyonunun Çalı~malarına Kurultay üyelerinin 
Çoğunluğu Katılıyor ve Konuşmalar Çok Faydalı Oluyor 

· Yazımı okurken, biri sordu: 
- Berkite nedir? 
- Çirkin mi b'wayoraznaz? 
- Hayır! tok ve güzel bir ke. 

lime! fakat ne dediğini anlamı
yorum. 

Müsamaha - Uyuşkan/ık: ltilalper
Yerlik - Yasav: lnzıbat - Yağınç -
Suiknd - Aytışma: Münak tl§a. 

Halk partisinin aon program 
değişkeleri üstünde fikir adamlan· 
nı bir daha durdurmak isteriz. 
Çünkü bu programda, ne ekono
mi, ne kültür, ne de rejim bakı
mından herkesin başka türlü hü
kümlerde bulunabileceği örtün
lükler kalmamıştır. Nasıl demok· 
ra t, ne kadar halkçıyız? Nereye 
kadar devletçiyiz? Bütün bu ay
tışmalar, parti adamları için, ta· 
rihe karışıyor. 
Programın ruhu, Türkiye'yi 

yüksek devlet kontrolü altında 
planlaştırm;\ktır. Ne ekonomi, ne 
tecim, ne bayındırlık, ne tarım, 
ne de kültür işlerinden hiç biri, 
kontrol ve planlaıma çerçevesi dı
şında kalmamıştır. 

Rejim için en sağlam dengey, 
devletçilik ve plan/Qfma düsturun-

,, AAflfl• 
'; .... ,, 1 

:-.....L 

- Peki m ii ey y l ti e ne 
demektir? 

Yüzüme baktı. Duruk•adı. 
- Berkite işte bu müeyyide 

demektir. 
. - Ya kuram? 

- Kurmak, kurulmak ne ol -
duğunu bilir•iniz. Kuram bu ke
limeden structure karıılığı ola. 
rak yapılmıştır. 

Biz, okurlarımızın, gazeteler • 
de kullandığımız koyu o•manlı -
caları anladıkları sanııında oldu
ğumuz için, eğer bunların yeri • 
ne türkçe yazar•ak, anlıyamıya -
cakları kuruntu•una düşüyoruz. 
F ak:ıt aııl •akatlık, bugün yalnız 
kendi ıezinmekte olduğumuz, ka
iıak d i/Jen yana binbir kanıt 
ararken, bir, 

Sınıf davaıı 

da bulunmuştur. Daha düne ka
dar, parti içinde kalarak, en - sağ 
ve en - sola kadar kayabilen söy
lev ve yazılara 11k sık ra•tlayor-

Biiy'iik 'k.uniltayın aünldltopTantısıncra arı nan bir resim 

Güttüğümüzü düıünememek 
liğimizdir. Bu dil, yalnız, bir aı -
nılın, 1920 ye kadar arabcalı 
lar•calı okullardan çıkan otuz .. 
dan yukarı yaşta, •on derece ıa .. 
yısı az bir aınrlın malıdır. Gele • 
cek yıl hiç arabca yazıyı bilmi • 
yen Türk çocuklarının Orta mek-
teblerden çıkacaklarını biliyor -
mıaanıu 1 

duk. Şimdi bu kayışlar, artık, par
ti prensiplerini iazhlamağa çab-
tan birer y o r u değil, parti pren
siplerine kartı gelen birer s a v a t 
sayılabilir. Eğer aynı kaypaklık 
İf mekanizmaaı içinde olursa, bu
nun adına da b o z g u n c u 1 u k 
adı verilmek lazımdır. 

Plan, bu asrın son yıllarının ke
limesidir. Plan, devlet ve halk 
kuvvetlerini toplu çalıştırmak, u
lu•al enerjiyi tam veriminde ve 
değerinde tutmak demektir. Bu
nun esaslı berkitesi ise, herkesi, 
bu sarsılmaz halk kararına, inan
dırmak, bozutçularm ve tahsiğ 
politika güdenlerin, parti kuvvet" 
ferinin hiç birinden asığlanması-
na meydan bırakmamaktır. Bizim 
kusurlanmızdan biri, eycillik ve 
boıgörürlükte, kendi hesabımızla 
parti hesabını biraz fazlaca karıt
tmnaklığımızdır. Şahsiğ uyuşkan
lıkta istediğimiz kadar genitleye
biliriz. Parti her feyİn üstünde 
sıla 't'e sert bir ya.sav İster. Bu ise: 
g~e her feyin üıtünde, prensiple
re ınanmak, prensiplere bağlan
~ak, prensipleri kavrayıp onlan 
er türlü yağınçlara karıı' koru
~la aaflanabilir. 

Baıkan K.;nseyinde 
B. Titülesko'nun 

diyevi 
··Bükreı, 12 (A.A.) - Balkan 

Ultanb bakanlan bugün saat 13, 
~ da itlerini bitirmiılerdir. Bay 
Titüleako, gazetecilere ıöyle de
lllittir: 

"- Sıyasal konferansı tam bir 
anlatma ile bitirdik.,, 

Yann öğleden sonra bir bildiriğ 
verilecektir. Y armki görüşmeler
de balkan antantının ekonomik 
tubelerinin bafkanları en fazla 
Terki,.e Kamutayı ikinci baflc•m 

(Sonu S inci aynada) 

C. H. P. dilek n.;,,ODllDd• 
yurdun türlü dileklerinin konuıul
masına devam edilmektedir. Dün 
Baymdrrlık Bakam Bay Çetinka
ya ile bayındırlık dilelderi üzerin· 
de konuıulmuf ve komisyon baka
nın verdiği cevabları alkıtlarla 
karşılamıştır. Öğleden sonra İç 
Bakam Şükrü Kaya ile iç itleri ü
zerinde konuşulmuı, doku'! buçu· 
ğa kadar süren bu konuşmalarda 
iç işlerine aid genel dilekler ara· 
sında bakanın köylüy.e toprak ver
mek bahsi üzerindeki izahları al
kışlanmıştır. Komisyon gece saat 
on buçukta üçüncü oturumunu 
yapmıftır. Pek kalabalık olan sa· 
londa kültür dilekleri konuıulmu§ 
ve bu dileklerin görüşülme$İ gece 
yarısından sonraya kadar ıürmÜf· 
tür. Parti, dünkü genf!I kurul hak
kında ve komiıyonlann çahtma
sı üzerinde fU bildiriği vermittir: 

Bildirii 
"C. H. P. Biiyiik Kurultayı dün 

ıs de A•IHıfkan Renda'nın baf
kanlıiında toplanmt§ ve huab ko
miayonunun daha önce dağıhlan 
rapora okunmuıtur. Raporda bü· 
tün de/terlerin oe harcama belge-
1.-rinin ,ok düzpn ve her harca-

mamn. ,.._,.,....,_,_•nan 
biT ıekilde yapıldığı, Genel Baı
kanlık divanınca kurulan kontrol 
kurulunun dört ayda bir huab İf· 
lerini incelemİ§ oltluklan, biidce 
dl§ında hiç bir harcama olmadığı, 
he«ıb iflerinde görülen düzgünlü
ğün öviime değer olduğu •Öylen
dikten •onra partinin para•ının 
derin bir kıakançlıkla ancak haki· 
kiğ ve zorai ihtiyaçlara harcan
mıı ve her yıl ıonunda gelecek yı
la önemli denecek kadar bir para 
artırdmıı ve bu •onucun, partimi
zin her alanda olduğu gibi, para 
işlerinde de ergeni ve düzenini 
göıtermif olduğu yazılıyor. Rapor 
okunduktan •onra raportör Damar 
Arıkoğla kür.üye gelerek her ba
kımdan düzgün olan he•ablar 
hakkında genel kurulun i•tiyece· 
ği izahlara lıar,Jık vermeğe hazır 
olduğunu •öylemiftir. Genel kurul 
rapora oybirliği ile kabul etmiıtir. 
Bum/ an •onra yurdun her yanın
dan Büyük Kurultaya gelen yüz
lerce telgraf okunmuıtur. 

Dil devrimini özel bir önemle 
kovalayan parti yeni program ta
/ağını öz tür/ıçe olarak batırmq 
ve dünkü toplantula komi.yonun 
raporu il• birli.kı. üyelere dağıt-

mqtır. Pro,,.,,,.,. listlrlnJ. üye/ · 
rin ~alqmalanna saman ue kurul
tayın çoğunluğunun, konuımala
rına büyük bir ilgi ile katdtlığı di
lek komiıyonunda bulunmalanna 
imkan vermek üzere ba§kan top
lantıyı 13. M ayıı. pazartuine bı
rakmııhr. 

Dilek komi•yonu, dün gece üçe 
kadar çalııml§ ekonomi dilekleri 
üzerinde konrıımuıtur. Dün ıabah 
da bayındırlık itleri üzerinde ça
lııan komiıyon genel kurul top
lantı.ından •onra iç iıleri dilekle
rine geçmİ§ ve toplanh•ı gece geç 
vakte katlar •iirmüıtür. Komi•yon 
bugün de öğleye katlar çalııacaJı. 
tır. Ôğleden .onra genel kurulda 
program ve tüzük'ün görütülme•i
ne baılanacaktır. Bundan .onra 
her gün toplanacak olan Büyük 
Kurultay gerekirıe geceli gündüz
lü toplantılarına deuam edecek
tir.,, 

Heıab Komiayonu Parıi heaab
larını çok beğendi 

Dün Büyük Kurultayda oybirJifi Jle 
kabul olunan heaaıb komisyonu raporu
nun özetinde deniyor ld: 

"931 b&ılangıcmdan 935 )'Ilı 
nisan .onuna kadar tam dört yıl 

(Sonu 6. cı sayıfada) 

Türk yaz111nclan bcqka yazı 
bilmiyen, Türk gramerinden baı
ka gramer öğrenmiyen yüzbin • 
ler, arkamızdan geliyor. 

Türkçeden baıka bir ıey anla
mıyan milyonlar ortcuında oturu
yoruz. Sonra biz, kendimiz de, 
din kültürüniin alaca bulaca ke -
limelerini, Bale kültürünün yeni 
ve açık kavramlarına yamama -
ğa çalııarak, ve bunu becereme • 
diğimiz vakit, kimimiz almanca, 
kimimiz lran•ızca, kimimiz ingi -
lizce kelimeler kullanarak, boca • 
layıp duruyoruz. 

Mare~al Pilsudski 
öldü 

Dün, gece yarıımdan .onra 
kendi radyomuzla dünya ha
berlerini dinlerken, Paru iıtaıiyo
ım o~ltulardan dolan ı....mı eyi· 

Mareşal Pilsudskl 

ce alamadıfmuz bir haberde, Ma
retal Pilıudski'nin 61düiG habe
rini verdi. 

Hemen Leh iıtasiyonlarmı, bu 
1 arada Var§ova'yı da açınca, bun• 
~ ların matem alameti olarak iıtasi .. 
' yonlarını işletmekle beraber net
~ riyat yapmadıklarını gördük. Bir 
1 ara lehçe konu~maza başbyan 

Soldan: Program lıom&yonu rapor t6rii Ferid Cefa/ konufUrllen - Kurultaydan bir köfe 

1 
spiker, ağır bir sesle Mareşal Pil
sudski'den bahsetti ve bu arada 
kendisinin vasiyetnamesini de zik. 
retti. 

(Somı 2. nci savrfada) 
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pu 41eri. 

l(ı]avuz için 
dersler 

-4-

Adet =görenek «usage» , alış~ 
kanlık "habitude,, ,Törü (örf ve 
~aamül anlamına) "us et coutu • 
im es,, 

Adeta = bayağı, enikonu, or· 
ta, nomal. 

Adi = bayağı. 

Köylülerimizin g ö r e n e k 
sözünü sık sık hatırlarız. Fakat 
bunu, çok vakit, tradition anla -
mına gelen anana ile karşılaştı -
'rırız. G ören ek osmanlrca 
a d e t'in karşılrklarmdan biridir. 

Çünkü bir de bu kelimeyi iti
IY a d ile bir anlamda kullanmz. 
·o vakit a d e t karşılığı a 1 l §· 
'k a n 1 ı k olur. Sigara içmek kö
tü bir alıskanlık (adet, itiyad) tır. 

Ancak bir de osmanlrların a • 
d a t 1 b e 1 d e'lerindeki a d e t 
vardır ki o, o r f v e t a a m ü l 
demektir; onu da türkçemizin 
T ö r ü kelimesi ile karşıllyo -
ruz: "Sizin bu yolda hareketiniz 
bizim şehrin veya memleketin a
detlerine uymaz!,, Cümlesindeki 
a d e t sözü ancak T ö r ü ile 
anlatılabilir. Türkçemiz, bir çok
larında olduğu gibi, bu kelime
nin kavramlarında da, bizi, dü -
şüncelerimizi tam kelimeleri ile 
anlatamamak tasasmdan kurtar
mı~trr. 

B a y a ğ ı kelimesinin hem 
a d e t a, hem de a d 1 kelime
sinin karşılığı olduğu gözünibe 
çarpmıştır. 

- A d i bit adaw 
veya: 
- Bu hareketinizle beni • -

d e t a tahkir ediyorsunuz. 
Sözlerindeki iki ''adeta,, 111n 

yerine hemen b a y s ğ ı keli -
mesini koyabilirsiniz. 

:A d e t a bir de e n i 1i o n u 
anlamına gelir: "Adeta güzel 
ya~mağa başladımz!,, , Hadeta 
kı~ !:ıavası!,, sözlerini .,enikonu 
güzel yazmağa başladrnızf,, , 
''enikonu kr~ havası!,, diye karşı
Jıyabilirsiniz. 

Bir de meseli ne çok şekerli, 
ne az şekerli yerine kahve için 
i d e t a kelimesini kullanrnz: 
Burada kelimenin karşılığı o t· 
t a'dır. N o m a 1 da at yürü . 
yüşü için kullandığımız a d e t a
nın yerini tutar. 

"~ 
Afiv =bağış . 
Bu kat§ılığı bilirsiniz: "Ku -

surumuzu bağıJlayınızl,, demek, 
''affediniz!,, demektir. Ancak, 
şimdi, "sizden bağış dı1erim!,, , 
''büyüklerin bağışı olmasa, kü • 
çükler ne yapardı?,, cümlelerinde 
olduğu gibi, b a ğ ı ş kelimesi
ni tek olarak kullanacağız. 

*** 
Nomal =tabii 
Dışnomal = gayri tabii 
O'snomal = fevkalade 

Mahmud Kaşgarrnin Dıvanı 

Lfı.gatittürk'ünde n o m keli -
mesinin anlamı ne ise, yunanca 
n o m o s ve latince n o r m a 
kelimelerinin karşılığı da odur. 
Bundan 1000 yıl önce arabcadar. 
türkçeye bir türk IUgatinin almı~ 
olduğu bu kelime, en eski, en asil 
köklerimiz.dendir. O halde n o r
m a da bizimdir: Onu h a d, 
h a d d i m e ş r u karşılığı kul
lanacağız. 

N o m a 1 zanr - rda değiliz. 

Devrimler üs n o . ı a 1 çalışan 
insanlar elinde yürür. 

Her şeyde, giyinişte, otutll§
ta, yazı ve yaşayışta d ı .ş n o
m a l'a düç;mekten kaçrnmalryız. 

i ç D 
Üniversite smaçları 

İstanbul, 12 (Telefon) - Ünİ· 
veraite smaçları hakkında rektör; 
derslerin 23 mayısta kesileceğini 
smaçlara 27 mayısta başlanacağı
m ve türe fakültesi smaç öğrene
ğinde iki ufak değişiklik yapıldığı
nı söyledi. 

Şarbay lık kurulunun 
dünkü toplan tISı 

Ankara Şarbaylık kurulu dün 
üsnomal toplantısını ilbay ve 
Şarbay B. Tan doğanın başkanlı
ğında yapb. Gündeme geçilmeden 
önce üyelerden Veli Ulusu ve 
Mecdi Sayman taralmdan Haliın 
Kütükçüoğlunun anısı için bir da
kika ıuıulmasnu iatiyen dilerge o
kundu. B. Tandoğan aralarından 
ayrılan değerli arkadaş için bu 
ödevin ayakta yerine getirilmesini 
istedi ve bir dakika susuldu. 

Numarataj için 7000 lira ayrıl
ması ve boş olan süre( komisyon 
üyeliğine Feyzi Kütükçüoğlu'nun 
seçilmesine oybirliği ile karar ve
rilerek toplantıya son verilmiştir. 

B. Anohin'e armağan 

Kıvançla öğrendiğimize göre, 
Sovyetler merkez icra komitesi, 
paraşütçülüğün ve ilerletilmesi 
yolunda yapbğı büyük yardım
lardan gece ve gündüz uçağın de
ğişik UÇUf)armda yapbğı hem no. 
mal ve hem büyük pa.rqüt atıht
la.nnda çok kereler gösterdiği yi
ğitlikten ve yapbğı bir aeri acun 
rekorlarından dolayı, timdi Türk 
Kutu kurumunda paratütle atılıt 
ve motörsüz uçak hocalığı yapan 
8. Anohin'i bir mektub ve değerli 
bir armağanla kayramağı onayla
mıştır. 

Türkçe olan tabii ğ sözü ba~
kadır: «Sisin böyle hareket ede
ceğiniz t a b i iğ idi.» 

IR4 

EsenJeşmek = birbirine afiyet 
ve selamet dilemek 

Esenlik = afiyet, selamet 
Esen = afiyet, selamet ve ••sa

lim,, 
Bu e s e n 1 e ş m e sözünü 

yakın divan şiirlerinde bile gö -
rüyoruz. S e 1 a m kelimesi türk 
çe olduğu için, s e 1 a m ve e -
s e n, s e 1 a m 1 a ş m a ve e -
sen 1 e § m e sözünü birbirinden 
ayırd etmeliyiz: "Dostlarımı otel
de buldum. Selamlaştık ve esen
leştik!,, 

Bir mektup veya telgrafın al
trnda şu iki kelime, yanyana, ne 
güzel gider: "Selam ve esen!,, 

Bir hastaya e s e n 1 i k di
lemek, "temennii afiyet etmek,, • 
bir yolcuya e s e n 1 i k dilemek 
"temennii selamet etmek., dir. 

Belki dil işleye işleye, e s e n 
kelimesini s a 1 i m yerine de 
alacaktır. S a 1 i m'in karşılığı 

s a ğ'dır. Fakat "salim bir di -
mağ ile ,, sözü yerine, belki, 
"esen bir dimağ ile,, sözü "sağ 
bir dimağ ile,, sözü kadar yerin
de olur. , 

Artık e s e n 1 e m e k sözü-
nü de s e 1amet1 emek ye
rine kulJanırsrnız: "Ankaraya gi
den ilbayımız bir çok tanıdıkla
rı tarafından Haydarpaşa istas -
yonunda esenlenmiştir.,, 

"Teşyi etmek,, sözünün türk
çesi "uğurlamak,, tır. Fakat "e
senlemek,, de daha i ç t e m l i k 
var. 

Bd son satırlarda geçen keli-
meler: 

Esenlemek - selametlemek 
Uğurlamak = teşyi etmek 
j c:tem - samimi 
İctemlik -= samimiyet 

1 

ULUS 

u y u 

Atatürk'le 
Romanya Kıralı 

arasında 

Ulusal bayramları dolayı
siyle Cumur Batkam Atatürk
le Romanya Kıralı arasında a
lınıp verilen telyazılan şun
lardır: 

Romanya Kıralı S. M. Karol 
Bükre§ 

Romanya'nın ulusal bayramı 
dolay..iyle majestelerine en 
hararetli tebriklerimi ve fahsiğ 
bahtiyarlığın1zla dost Roman
ya'mn genliği hakkındaki te
mennilerimi sunanm. 

Kamtıl AT ATO RK 
Kamiil Atatürk, Cumur BQ§kanı 

Ankara 
Gerek benim ve gerek mem

leketim için bana büdirmif ol
duğunuz. içten dileklerden do
layı Ek•elanJanna teşekkür 
ederim. 

KAROL 

Sovyet artistlerinin 
• 

konseri 
lstanbııl, 12 (Telefon) - Sov

yet artistleri bugün Büyükadaya 
bir gezinti yaptılar. Öğle yemeği
ni yat kulübde yediler. yarın ak
f81ll tehir tiyatrosunda kon.1erle
rini vereceklerdir. 

İzmir halkevi dil 
kursları 

Halkevinde iki aydanberi açıl
iDI! bulunan iki liaan kursu vardır. 
Bunlardan biri fransızca diğeri in
gilixedir. 

F ra.mızca kurs biri yeni bqlı
yanlara diğeri biraz bilenlere mah
sus olmak üzere iki kısnndan mü
teıekkildir. Birinci kor cumartesi 
saat 7,30 dan 8,30 a ve pazartesi 
de 6,30-7,30 kadar bir saat ders 
verilmektedir. ikinci kor da, pazar 
ve sah günleri saat 6,30 elan 7,30 a 
kadar aym tekilde derı görmekte
dlıo. 

Bunclan bqka bir de orta mek
tebi bitirme kursu açılmıştır ki~ 
haftada dört gün pazar, pazartesi, 
salı ve çartamba günleri 6,30 dan 
8,30 a kadar birer saat muhtelif 
orta mekteb dersleri verilmekte
dir. B~ kor çok büyük bir alaka 
görmekte sanat erbabı ve memur
lar ekseriyeti te!kil etmektedir. 
Halen lisan kurslarında (87) ve 
orta mektebi bitirme kursunda da 
70 vatandaş olmak üzere 157 kişi 
istifade etmektedir. Fransızca kur
suna profesör Dolament ve orta 
mektebi bitirme kur1UDa da riya
ziyeye Cevdet ve tabii ilimlere 
T ahıin gelmektedir. (Yeni Asır) 

Düzeltme 
Bundan birkaç gün önec ga -

zet~mizde Salihlideki gençlik ça
lışmaları hakkında çıkan bir ya
zıda, bir konferans verdiğini bil
dirdiğimiz Bay Cemaleddin Ar 
tam C. H. P. kaza heyeti üyesi 
yazrlacakken yanlış olarak genç
lik başkam diye yazılmıştır. Dü
zeltiriz. 

Halkevinde çaylı toplantı 
Halkevi Temsil komitasm -

dan: 
Bugün saat 18 de temsil kolu 

bir çaylı toplantı yapacaktır. Ko · 
· ~ yazılı arkadaslann }?'elrneleri 
rica olunur. 

K L A RI Bugünkü sayımızda ge
çen kılavuz kelimeleri 

• İzmirde bu yılki üzüm 
ve incir ürünü 

Bu yıl üzüm mahsulünün doğu
ıu iyidir. Havaların iyi gitmesi sa
yesinde piyuada kükürt bulunma
masına ve pek az olmasına rağ
men bağlar için önemli bir tehli
ke yoktur. Eğer bir hafta evelki gİ· 
bi havalar sisli ve yağmurlu git
seydi bağlarda ballık hastalığı 
başlıyacak ve bu yüzden üzüm 
mahsulümüz önemli zararlara uğ
rıyacaktı. Önemli bazı tabii hadi
seler olmazsa bu yıl üzüm ürünü 
geçen yıldan biraz fazla olacaktır. 

lncir ürünümüzün de iyi olca
cağı oranlanmaktad1r. incir mm
taka.larmda incir bahçeleri çok te
mizlenmiş, itina ile bakılmıştır. 
.incirler timdiki halde tefek vazi
yetiıtdedir. Haziranda bahçelere 
ilek asılacak ve ondan kırk gün 
sonra da ürün olgunlaşmağa baı· 
lıyacaktır. incir ürününün bu yıl 
3-10 haziran arasında pazara çı
kacağı oranlanmaktadrr. 

~Anadolu) İzmir 

Dörtyolda bayındırlık 
işleri 

Geçenlerde Dörtyol belediye 
meclisi toplanarak kasabanın ima
n hususunu görüştüler. Ve mem
leketin ilerisi için çok verimli ka
rarlar kabul ettiler. Bu kararlar
dan en önemlisi su meselesidir. 
Kasabaya Amanos dğalanndan 
çıkan eyi bir su girer. Terkib iti
bariyle Çukurova mıntakasmda 
eşsiz olan bu su, kaynağından iti -
haren kasabaya kadar üstü açık a
lelade harklarla gelir. Akışın • 
dan sürüklediği bir takım mad -
deleri de yüklü olduğundan kay
nağındaki evsafı kısmen kaybe • 
der. 

Bu yüzden Dörtyol halkının 
çoğunda kum hastalığı tesirini 

1 gösterir. Dörtyolun çalışkan be
lediye çeviricileri memleketin bu 
mühim derdini hissederek bu su
yu kaynağından itibaren beton bo· 
rular dahilinde getirip kapalı a -
na harklarla memlekete dağıtma
ğa karar verdiler. Karar arkasın-

1' dan, Seyhan vilayetine belediye
den hususi memur gönderilerek 
boru kalıpları da getirilmistir. Bu 
hayırlı işin bir an evet yapılış tar
zına geçilmiş olması halla ka -
rardan daha çok sevindirmiştir. 

Dörtyolun su işleri nizama kon
duktan sonra belediyeye düşen 

mühim bir iş de kasabanın aydın
latılması meselesidir. Dağ sırtla
rından oldukça ehemmiyetli bir 
meyil derecesi ile şehre akıp ge
len su, memlekete girdiği ilk nok
tada sekiz dokuz metre gibi bir 
çağlayanla! dökülür. Su yollan 
verilen karar mucibince düzene 
konulduğu takdirde bu suyun hı
zı bir kaç misli artar. Bu suret] _ 
yalnız kasaba merkezini değil, bü 
tün civar köyleri de aydınlatma~ 
kudretini kazanır. Belediyemiz 
himmet eder de bu hayırlı işi de 
başarırsa o zaman Dörtyol Türki
yenin yalnız bir lavanta memleke~ 
ti olmakla kalmaz, aynr zamanda 
bir pırlantası da olur. 

(Türk Sözü) 

ANKARA RADYOSU 
Bugünkü program şudur: 

19.30 - Çocuk Esirgeme Ku • 
rumu saati 

19.40 - Musiki: 
Messenet Thais 
Mascagni Cavalleria Rusticana 
L. Cavallo Paillasse 
Ses: M. Boyar, K. Çekatovsky 
Piyano: Ulvi Cemal 
20.- Ancılık saati 
20.10 - Musiki: 
Orkestra konseri (plakla) 
20.30 - Dans musikisi 
20.50 - Haberler. 

Alıp vermek = Teati etmek 
Amac =Gaye 

Ani = H a trra 
Asığ = Menfaaı 
Aytar = Muhabit 
Bağlaşık = Müttefik 
Bağlaşma = lttifalı 

Basın = Matbuat 
Başarık: = Muvaffakryet 
Berkitmek = T eyi<l etmek 
Bilgi = Malümat 

Birge = Müşterek 
Borç = İstikraz 

Çağrı = Davet 
Çevenler = Mahafil 
Değet = Temas 
Denkleşme = Muvazene 
Diyev = Beyanat 
Dilerge = Takrir 
Doğu = Şark 
Doğusal = Şarki 

Durum= Vaziyet 
Eğlim = Temayüz 
Eşit = Müsavi 
Evrensel = Cihanşümul 
Genlik = Refah 

Girgi = Teşebbüs 
Görüşü = Müzakert 
Göret = Ziyaret 
Gündem = Ruzname 
İlbay = Vali 
İlgi = Alaka 
İJkeJ = iptidai 
İnanca = Teminat 
İncelemek = Tetkik etmeı'k 
İşçenlik = Faaliyet 
Karnoy = Efkan umumiye 
Karşı = Aleyh, aleyhte 
Kıvanç = Fahir, iftihar 
Komutanlık = Kumandanlık 
Öğrenek = Talimatname 
Ôrgütmek = Teşkilatlandırmak 

Önemli = Ehemmiyeli 
Özel asığ = Hususi menfaat 
Pakt = Misak 
Sağlamak = Teyid etmek 
Saldtrışmaroak = Ademi tecavüz 
Saptamak = Tesbit etmek 
Smaç = tı:iıtihan 

Suçlamak = İtham etmek 
Sosyete = Cemiyet 
Sonuclanmak = Neticelenmeli 
Sonsuz yetge = Salahiyeti vaaıa 
Süre = Müddet 
Sü.rel = Daimi 
Şarbay = Belediye reisi 
Şarbaylık = Belediye 
Şölen = Ziyafet 
Uhışal = Resmi 
Usnomal = Fevkalade 
Yana = Leh, lehte 
YatIJtirmak = Teskin etmek 
Yönetger = Müste,ar 
Yülı:ümael = Mecbur: 

Düzeltme 
Dünkü sayımızda kılavuz keli• 

meleri listesinde "resanet,, kartı· 
lığı olai-ak gösterilen "Bekem,. 
"Bekemlik,, , "tesir,, kelimesi kar-i 

1 ... l ak .. t ·ı " tk ,, t şı ıgı o ar gos en en e e,, e • 
ki,, olacaktır. "Bekem - RasinJ. 
Etke - amil,, anlamınadır. 

Mareşal Pilsudski 
öldü 

(Bqı 1 inci sayılada) 

Son günlerd~ hasta olan Mare. 
şal, Varşova'ya giden B. Laval'lcı 
de hastalığı yüzünden konllf&~ 
mı~tı. 

1867 de Vilno'nun Zul~v ıell• 
rinde doğmuı olan Pilsudski, Po.ı 
lonya'nın erkinliği için çalışara.IC 
sürgünde kalmış, 1914 de AVUSo! 
turya ordusunda bir leh lejyon~ 
na kumanda ettikten sonra, bü,.uı 
harbm sonunda Vaf!ova'ya gele
rek devlet başka.nı olmuş ve rüt
besi Maretallığa çıkanlmıştır. 
1922 ye doğru sıyasa dünyasmdaq 
çekilen Mareıal, son yıllarda harl> 
bakam olmuıtu. Bununla beraber: 
Polonyayı o ve kendisine bağlı bir
kac arkadatı idare etmekte idi. 

Mareıal'ın ö)ümiyle değerli bir• 
çocuğunu kaybeden Leh ulusunun 
acılarını paylaşırız. 
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C. H. 
Dil devrimine özel bir önem ve

ren partimiz, program taslağını 
program komisyonu başkanı, ra
~ortörü ve sekreterile Dil Cemiye
tı üyelerinin, Genel Katib Peker'
in bulunduğu toplantıda öz türk
çeye çevirterek bastırmış ve öz di
limize çevrilen taslak program 
komisyonu tarafından kabul edi
lerek dün üyelere dağıtılmıştır. 
Taslağı yazmaya haşlıyoruz: 

GİRİŞ 

Cumuriyet Halk Partistnin progra

ınına temel olan ana fikirler, Türk dev· 
riminin başlangıcınd~·1 bugüne kadar 
:yapılmış olan işlerle yalın olarak, orta
ya konmuştur. 

Bundan ba~'·a, bu fikirlerin başlıca· 
Jarı 1927 yılında parti kurultayınca da 
kabul olunan tüzüğün genel esasların • 

da, ve genel Başkanlığın, aynı kurul • 
tayca onanmış olan bildiriğinde, ve 1931 

kamutay seçimi dolayısiyle çıkarılan 

bildirikte saptanmıştır. 
'Yaınız bir kaç yıl için değil, gelece

ği de kapsayan tasarlarımızın ana hatla 
rı burada, toplu olarak yazılmıştır. 

Partinin güttüğü bütün bu esaslar, 

Kamalizm prensipleridir. 

BİRİNCİ KISIM 

Esaslar: 1) Vatan, 2) Ulus, 3) De" 
J 't · n esas kuramı, 4) Kamusal haklar. 

1 - Vatan; Türk ulusunun, eski ve 
yüksek tarihi ve topraklarının derinlik 
lerindeki es~rleri ile, bugün, üstünde 
yaşadığı, sryasal sınırlarla çevrilmiş, 
kutsal yurddur. 

Vatan hiç bir kayıt ve şart altında 
ayrılık kabul etmez bir küldür. 

2 - Ulus: dili, kültür ve ülkü birli· 

ği ile biribirine hağlı yurddaşlardan 
meydana gelen sıyasa! ve sosyal bir bil· 

tün dür. 
3 - Devletin esas kuramı: 
Türkiye; ulusçu, halkçı, devletçi, 

laik ve devrimci bir cumuriyettir. 

TUrk ulusunun yönetim şekli, (kuv
vet birdir) esasına dayalıdır. Egemen • 
tik birdir; ve bağsız, şartsız ulusun • 
dur. Egemenlik haıkıkınr, ulus adına Ka
mutay kullanır. Törütgen ve yürütken 
yetkiler Kamutayda toplanır. Kamutay 
törütüm yetkisini, doğrudan doğruya, 

kendi kullanır. Yürütüm yetkisini ken

di arasından seçtiği Cumur başkanı ile, 
onun o~unlayacağı hükümete bırakır. 

Türkiyede hak yerleri bağmsızdır. 

Parti, devlet şekillerinin en doğrusu 
bu olduğuna kanığdır. 

4 - Kamusal haklar: 

A) Vurtdaşlarm, ferdiğ ve sosyal 
özgenlik, eşitlik, dokunulmazlık ve mill· 
kiyet haklarını banmak, partimizce 
başlıca esaslardandır. Bu haklar, devle-

tin varlık ve otorite sınırı ile buclan
ınıştır. :Ferdin ve hükmiğ şahsiyelterin 
kınavx, kamuğasıya aykırı olmıyaca.irtır. 

Kanunlar bu esasa göre konacaktr. 

B) Parti, yurddaşlara hak ve ödev 
vermekte, kadın erkek ayırmaz. 

C) S'tylav seçim kanunu yenilene • 
cektir. Yurdumuzun genel şartlarına 

göre, vatandaşı, yakından tanımakta ol· 
duğu ve inandığı şahıslan ikinci seç
men olarak ayırmakta özgör bırakmağı, 
ve saylav seçimini bu yönden yapınağı 

demokrasi göregine en uygun bulurus. 

İKİNCİ KISIM 

CUMHURİYET HALK PARTİSİNİN 
ANA VASIFLARI 

S - Cumuriyet Ha1k Partisi; A) Cb
tnuriyetçi, B) Ulusçu. C) Halkçı, Ç) 
Dev?etr), D) Llyik, E) Devrimcidir. 

A) Parti, ulus egemenliği Ulküsünil 
en iyi ve en sağlam surette imsileyen ve 
taplayan devlet şeklinin Cumuriyet ol
dı· ;··na · uğdır. Parti bu sarsılmaz ka-

ULUS 
SAYffA 3 

• Programı Taslağının Ôz Türkçesi 
uyum kumıağl yurdun ekonomik lbtl· 
yaçlarmdan sayarız. Devlet deniz lt
Jetmesini, geniş bir programla yüriltec:eo 
ğiz. Bu arada ~ilepciliği de 6nemll eör· 

mektcyi~. 

ı;af;atla, Cumuriyeti her tehlikeye kar

şı, hiltUn aradarla korur. 
B) Parti, ilerleme ve gelişme yolun· 

da ve arsıulusal değetlerde, ve ilgiler
de Türk sosyetesinin, çağdaş uluslarla 

yanyana ve bir uyumda yürümekte be • 

raber ikinci maddede izah olunduğu . . 
üzere kendine özgil ıralarını ve erkin 

benliğini korumağı esas sayar. 
C) İrde ve egemenlik k2ynağı ulus· 

tur. Bu irde ve egemenliğin, devletin 
yurddaşa ve yurdda•pn devlete karşl olan 

• v ve yükümlerinj tamamiyle yerine 
getirmek için kullanılması, partinin baş 
ı •':a prensiplerindendir. Kanun karşı -
sında saltık bir eşitlik kabul eden, ve 

hiç bir ferde hiç bir aileye, hit; hir kla· 
sa; hiç bir cemaata ayralık tanımayan 
yurddaşları halktan ve halkçı olarak 

kabul ederiz. 
TUrkiye cumudyeti halkım ayrı ay· 

rı klaslardan karışıt değil, fakat ferdiğ 
ve sosyal hayat için, i§-bölümü bakımın· 
dan, tUrlü hizmetlere ayrılmı' bir sosye· 
te saymak esas prensiplerimizdendir. 
Çiftçilere küçük sanat sahipleri, esn~f 
ve işçilerle, özgür ertik sahipleri, en • 
dustrieJler, tecimler ve işyarlar Türk 
ulusal kuramının başlıca çalışma örgel
leridir. Bunların her birinin çalışması, 
öbürünün ve kamunun hayatı ve genli

ği için bir zorağdır. 
Partimizin bu prensiple amaçladığı 

gaye, klas kavgaları yerine sosyal dU • 
zenlik ve da.yanışına eJde etmekteclir. 
Ve asığlar arasında, biribirlerine karşıt 
olmıyacak surette, uyum kurmakıtadır. 
Asığlar, kapasite ve çalışma derecesine 

göre olur. 
Ç) Özel kınav ve çalışma esas olmak

la beraber, imıkan olduğu kadar az za
man içinde ulusumuzu genliğe ve yur
du bayındırlığa eriştirmek için, genel 
ve yüksek asığların gerektirdiği işlerde, 
hele ekonomik alanda, devleti filiğ su • 
rette ilgilendirmek başlıca esaslarmıız

dandır. 

Devletin ekonomi işleri ile ilgisi fi • 
liğ surette yapıcılık olduğu kadar, özel 
girişimlere ön vermek ve yapılmakta 
olan işleri düzenlemek ve kontrol da 

etmektir .• 
Devletin, filiğ olarak, hangi ekono

mik işleri yapacağinin belirtilmesi ulu

sun genel ve yüksek asrğlarına bağlı • 
dır. Bu lüzum üzerine, devletin filiğ o
larak, kendi yapmağa karar verdiği iş, 
eğer, özel bir girişit elinde bulunuyor

sa. onun alınması her defasında özgil 

bir kanun çıkarmağa bağlıdır. Bu ka • 
n!.lnt'a özel girişitin uğrayacağ zararın, 
devlet tarafından ödem şekli gösterile· 
cektir. Bu ?.arar oranlanırken, gelecek· 
teki kazanç iktimalleri he:a'Ja katılmaz. 

D) Parti, bütün kanunlarm, tüzük • 

terin ve usullerin yapılışında ve topla· 
nışında, en son ilim ve teknik esasları 
ile, asrın ihtiyaçlarına uyulmasını pren

sip olarak kabul etmiştir. 
Din, ~ir vicdan işi olduğundan, par

ti dini, dünya ve devlet işleri i~e sıya· 
s~dan ayrı tutmağı, ulusumu~u~ .çağdaş 
medeniyet yolunda ilerlemesı ıçın baş • 
hca şartlardan sayar. 

E) Parti devlet yönetiminde, tedbir 

bulmak için derece! ve verimsel pren· 

siple kendini bağlı tutmaz. Ulusumuzun 
sayısız öz verilerle başarını§ olduğu dev. 

rimlerden doğan, ve olgunlaşan pren • 

siplere bağlı kalmak ve onları korumak 

parti için esastır. 

üÇtlNC'O KISIM 

EKONOMİ 

T Endüstri Madenler, Orman -
arım, • 
/at, Tecim ve Bayındırlık işleri 

6 
_Ekonomide hareketli kapital ö • 

nemlidir, 
Nomal kapitalin tek kaynağı uluul 

alışına ve tutumdur. Bunun için ç.ahş-
ç t rınak ferd ile aile haya.tında 
mayr arı , 

~-] 

ve, devlet ve hükiimetin g,enel ve özel 
bütün yönetgelerinde tutum fikrini 
kökleştirmek partinin başlıca prensiple

rindendir. 

7 - Kredi işlerine ihtiyaç derecesin
de öne:n verilecektir. Kredilerde üremi, 

i!'kontoyu ucuzlatmak ve kredi işlerini 
kolayla!itırmak hedefimizdir. 

A) Parti yurdda kredi güvenligine 

büyük önem verir. Borç veren kurum -
[ar a.çmı~ oldukları kredilere karşı, ger
re1; ve s2~l-m in~nca istemek şartı ile, 
kredi ile iş yapmak hevesinin hakikiğ 

işadamlarına haı;rolunabileceği kanağa

tındayız. 

B) Küçük çiftçilerin mevsimlik kre
disi tarım kredi kooperatiflerinden ve 
~iftli k sahiplerinin yıllık kredi ihtiyaç· 
lan ipotek karşılığı sa~lanmaltdır. 

C) Ürün ve hayvanlarla, çift yaraç 
ve makıineleri karşılık tutularak kredi 

açrin-ak usulü konacaktır. 

D) Ydlrk çiftçi kredilerinin ödeme 

günü, ürünlerin, alıcı baskısı altnda ol 
makszın, satılabileceği zamandan sonra

ya bırakılmalıdır. 

E) Mağdenciler, endüstri ve küçük 

zanaat sahipleri, esnaf, küçük tecimer
ler, baJxkçı ve süngercilerin kredi ihti

yaç!c:rı karşılanacaktır. 

F) Endüstri ve deniz ürünleri için, 
makine ve yaraç karşılrğr kredi verile -

cektir. 
G) Yurddaşları ev sahibi kılmak 

prensibini güden partimiz bugünkü 
(Emlak Bankasının) ashn dar olan ka
pitaJini artrrmağı önemli tutmakla be • 
raber, şimdilik, Bankanın kapitalinden 

yeni yapılara verilen kısmın yalnız ev
lere hasrolunması fikrindedir. Banka,bu 
yapıları için kredi açmaz, eskiden ya· 
pdmış olan taşıtsız mallar üzerine de 

otoriden başka mülk ve gelir ya
pılmamak şartı ile kredi açılır. Elde bu-

lunan kapitalin hizmeti ancak bu suret· 
le ergemize uygun yoldan kapsallanmış 

olur. öte tar-a.f tan daha ucuz ve uzun 
ödelli bir kredi fons~ye kipinin kurul

masını, enaz zamanda gerçekle~tiril -

mek lazımgelen bir iş sayarız. 

8 - Tefeciliğe karşi savaşta bulun
mak partimizin prensiplerindendir .• 

9 - Sigorta işi ile önemi derece • 

sinde, uğraşacağız. 

10 - Partimiz kooperatifçiliği ana 
prensiplerden sayar. Kredi kooperatifle
ri ile, toprıaık ilrünlerinin bakikiğ değe
rinden üretmenleri faydalandıracak o • 

lan satış kooperatiflerinin kurulmasına 
ve çoğaltılmasına önem vermekteyiz. 
Türkiye Tarım Bankası, Tarını koope • 

ratiflerinin ana bankasıdır. 

ıı - Tarım Bankasını daha çok, çif
çi ve köylü ekonomisine yararlı bir hale 
getirmek, ve, onu, kanun esaslarına gö· 
re kontrol imkanını sağlayacak §ekiJde, 

sahiblendirınek gayemizdir. 

12 - Ödeme dengesini düzeltmek ve 
bu yönden Türkiyenin dış tecimini 

denk tutmak tazımdır, 

Dış tecim uzlaşmalarında prensibi

miz, malımızı alanın mahnr almaktır, 

13 - Küçük ve büyük endüstri, ilk 

madde üretmenlerinin asığlarma daha 
uygun olarak korunmalıdır. 

14 - Hiç bir ekonomik girişme, ka

muğasıya olduğu kadar, ulusal ve özel 
bütün kmavlar arasındaki uyuma da kar
şıt olaaıaz. iş verenlerle i§çilerin çalış
ma birliğinde de bu uyum, esastır. 

h kanunu ile işçiler ve iş verenler 

arasındaki karşılıklı ilgiler düzenlene • 

cektir. 
lş anıaşmaztıklan, uzlaşma yolu ile 

ve buna imkan olı:ı:ı.:sa devletin kuraca
ğı uzlaştırma araçlarının yarğıçlrğt ile 

kotarılır. Grev ve lokavt f3$a.k olacak· 

tır. 

Ulusçu Tilrk itcilerlnin hayat ve 
hakları ile bu esaslar içinde ilgileniriz, 1 

çıkarılacak i~ kanunlarımız bu esaslara 

uygun olacaktır .. 

15 - Yurdu endustrileştirmek için, 
devletin ve özel girişimlerin meydana 
getireceği kuru~ ' r, bir ana programa 
uygun olacaktır. Devlet plfınları, yurdu 
kr~a bir zamanda ihtiyacı olan endüstri· 
lerle cihazlanmak gayesine göre yapıla· 
caktır. Endüstrinin menı leketin bazı 

köşelerinde toplanması - yerine ku
rulmaları ekonomik ele olmak şartile -
genislikle yayılmasını göz ösünde tu -
tarız. 

Üıetmen !erle yoğaltmanlar arasında 
vukçu Orta pazardan - Rize: Kadir, 
Sudan - Rize: Saban Balık, Karasö -

ğütlü - Rize: Kukuloğlu Ahmet, Da
ğ~ltında köyünden - Rize: Ruhi Kum
başar, Cimilden - Rize: E. Erten, Ço
çıkabilecek asığ kavgalarını önlemek 
için, bütün endüstriler~e fiat kontrol 
işlerini düzenleyecektir. Devlet falbri -
kaları için de ayrıca finansal ve teknik 

bir kontrol düzeni konacaktır. 
Kapitalinin çoğu veya tamamı dev -

Jetin olan endüstriyel kurumların fi • 
nansal kontrolları, tecimel olan özlük -
!eri gereğie uyğun surette düzenlene • 
cektir. Rasyonel çalışmaya önem vere

ceğiz. 

Yoğaltmanların zararına fiya birliği 

yapacak olan tröst ve kartellere izin ve· 

rilmiyecektir. Usallaştırma ergesi ile 
yapılacak olanlar, bunun dışındadır. 

16 - Memleketin gelişiminde bütün 

tecim kmavlarr önemlidir. Nomal çalı -
şan ve tekniğe dayanan kapital sahiple
ri korunacak ve kendilerine önverile -

cektir. 

17 - Çtkat işlerini önemli ulusal 

işlerden ve dış tecimin düzenlenmesi

ni en büyük ekonomi ödevlerinden saya· 

rız. Tecimerlerin bu yoldaki kmavlarım 

verimli kılacağız. Ulusal ürünlerimi· 
zin sürümünü kolaylaştırmak, Un1e
rinf banmak, çıkatlarını sağlamak ve 
istandartlaşttrma tedbirlerile yakından 
ilgileneceğiz. Dış tecimlnl her giln ar

tan bir dikkatle, piyasaların çeşidleri 
ve gerelerine uygun bir çıkat ııyasası 

bakımından çalıştırmak, ve onu, dev
let yardımı ile kuvvetlendirmek iste· 
riz. Dış tecimi ile uğraşanların, işle· 
rini başarmak için ihtiyaç duydukları 

bilgileri verecek olan örgütlerimiz ola· 

caktrr. 

18 - Dıf tecim transitlerinden dev· 
teti faydalandıracak olan özglir ·bölge 
kurulmasını iyi bir iş sayarız. 

1!.> - Ulusal ekonomi gereklerine 

uydurulmak üzere liman, rıhtım, iske
le ve hamallık tarifeleri Ustiinde dik

katle durulacaktır. • 

20 - Balıkçılığa ve süngerciliğe ö
nem vereceğiz. Balıkçılık endüstrisinin 
ge1işimi için, hem üretmenlerin hem 
de halkın asığlarına uygun olmıyan ba
lıkhane kipinin düzeltilmesi lbltndır. 

21 - Konserveciliğe ön vereceğiz. 

22 - Turizmi, tUrk yurdunu tanıtıp 
sevdirici ve Türkiye ekonomjsine fayda 

verici bir konu sayarız 
23 - Ekonomik dilşUncelerimizde, 

herhangi bakanlık ve oruna ilişkin olan 

bÜtün devlet işlerinin, ulusal ekonomi 
balamından, aaltık kazançlı ve faydalı 
olması dUsturunu genel olarak esas tu· 

tanz. Eskiden kalma kanunların ve u
sullerin zamanla, bu bakımdan, dibel· 

tilmesine önem veriyoruz. 

Partimiz, çalışmada ekonomi i~lerl
ne bu önemi vermekle beraber ekono
miyi, her biri ayrı önemde bulunan dev· 

let işlerinin bir kolu tanır. 

24 - Kara, eniz, hava taşıncdığı
nm düzenlenmesine ve gelişimine ça· 
hşacağız. Bu Uç çe~id taşm araçlarının 
yurda tam değerinde fayda verebilmesi 
için işletme ve tarifelerinde biribirini 
tamamlayıcı ve biribirini kollayıcı bir 

25 - Ekonomik ergelermize yeter 
gelecek o]an btiyük ıu i~i ülkümüzdür, 
küçUk su İ'9lcrimizi başarmak ilk he

deflerimizdendir. 

26 - Bayındırlık işlerimiz, her şube
sinde pratik ve verımli bir taplama 
prograıruna göre kovalanacaktır. Bü
yük gürelme ve kuvvetlenme: aracı ~ 

lan dcmiryollarmm yapılmasına devam 
edeceğiz. 

Liman1arımızm yapılması her la 

göz önünde tuttuğumuz işlerdendir .• 

İl şoseleri üzerinde çalışmakla bera
ber, memleketi bağlayan eyi ve son tek· 
niğe göre yapılacak köprülere ve şose 
örülerine kavuşmak için, pratik bir pro

gram taplanacaktır. Şose yapılannda 

demiryollarmı da besliyecek dikel yö

netler gözetilerek ekonomik düşünceye 
yer verileceği gibi yurdun güvenlik ve 
savgası düşüncesinede ayrıca dikkat e

dilecektir. 

27 - Posta, telgraf, telefon ve tel

siz işlerini teknikçc Ustiln ve yurd ihti
yacına uygun bir dUzene gctireceğiL 

Şehirler arası telefon bağlarmı durma

dan arttrracağlz. 

28 - Toprak Urilnlerimizin kemiyet 

ve keyfiyetçe başında gelen buğdayın 

fiatını, değerinden aşağı düşürmemek. 

gerek üretmen, gerek yoğaltman zararı

na olabilecek fiat değişimlerini önlıcı

mek için alman tedbirleri daha geniş!d 

mek ve esaslandırmak, göz önünde tut

tuğumuz: konulardan biridir. 

Bunun için giri1len silo ve ambar· 

lar işine devam edeceğiz. Yurd aavga

sı vr- beklenmedik kurak tehlikeleri için. 

buğday istoku bulundurmak 1.Szımdır. 

29 - Toprak Urilnleri.mhle yemif
lerimizl çıkat tecimi için clverl,u su

rette klpleştirmeğe, ve iç endilstriye 11-

zmı olan kemiyet ve vasıfta ilk-maddo. 

ler yetiştirilmesine çok önem veriri&. 
Bunun için tohum arıtımı, fidanlıklar 

ve aşr itleriyle sıla bir surette uğrap

cağız. 

30 - Tarım endUstrilerinln tle1'1o

mesi bq işlerimizdendir 

31 - Uretmenin emeğini koruÖıak 
için, hayvan ve bitki hastalıkbriyle sa
vaşacağız .. 

32 - Toprağımızın zenginliklerinlt 
su kuvvetlerimizi ve ormanlarımızı İf
letmek ve değerlendirmek, çalışmalan-

mız arasında başlıca yer alacaktır. B& : 
tlin memleketi elektrikleştirme girişi-

mini, tilrk vatanını ilerletecek konular~ 
ba:iında olanlardan sayarız. Bu türlü 

zenginliklerimizin hakildğ kıyıµetlerini 
ve derecelerini belitmek ve saptamak 

için araştınnalara devam edeceğiz. Bu 
girişimlere kapital kaynaklığı edecek 

bir finans kurumu meydana g.ı,.l"1ek 
amacımızdır. Bu işler partinin devlet• 
çilik sıfatının başlıca taplanma konula

rıdır. 

33 - Hayvan çoğaltun Ye yeğritiml-
ı 

ne, hayvancıhğa ön verilmesine, ha,.. 

van UrUnil endilstrisinin ilerlemesine ça-. 
lışılacaktır. 

34 - Her tUrk çiftçisini yeter top

rak sahibi etmek partimizin ana gaye

lerinden biridir. Topraksız çiftçiye top

rak dağıtmak için özgU istimllk kanun

ları çıkarmak lamndır. 

35 - Yurdumuzun coğrafik duru
mu ve ulusumuzun soysal varlığı ve 6-
devl, yurddaşlann sağlığı., spor, n~ 
ve genel ekonomi bakımlarından, deniz~ 
ciliğe önem verilmesini ister. Parti, bili 
tUn devlet ve uluo işlerinde bunun göz 
önilnde tutulması Ui:zumuna inanır. 

birası içir~r 
----------------------------
Ankara Herkes 
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Büyük Kurultayın uçl.nuısı dolayısile .4.ıaıürk'e yurdun lıcr 
)anından kutlama telgrafları elmektedir. Kurultny dolayı-
si/, •. ulusun Büyiil; Öndere ıevgi, bağlılık ı·e inanını bildi
ı·en oo ~r biri biribirinden iizel ve içten dııy~lar ~ıyan 
hu telgnı/ları ııönderrnleri ro:ağıya yazıyorms: 

BiLECİK 

Göl puan: Mustafa Barut, belediye 

başkanı - Bozuyük: Nafiz, C. H. P. 
ba5kanı ve şarbay - Bilecik: N. Tu
nn:ıtay, halkevi ~kanı yerine - Sö. 
gü-' : A, Osman TimurJcnkoğlu, C. H. 
P. başkanı - İnönü: Hasip Yürük, be-

1ediye başkanı ·- Bozüyük: Nafiz, C. 
H. P. ba~kanı ve f<lrbay - Büedk: 
merkez heyeti başkanı İbrahim Katırcı 
oğlu - O~aneli~ S. Ömer, C. H. P. 
başkanı - Söğüd: A. Osman. belediye 
başkanı - Söğüd: İsmail Kaya. Tay
yare C Ş. başkanı - Qı;maoeli: Saral, 
Osmaneli arbayı 

BOLU 
Bolu: Hüseyin Levent. nahiye ida

re heyeti başkanı - Bolu: Veli Ertem. 
balkevi başkanı - Bolu: Arif Yaman 
Çdoktor)), Kızılay başkanı - Göynük: 
Şakir Turan C. H P. başkanı - Göynük: 
Göyni.i!k öğretmenler birliği - Düzce: 
Tayyare cemiyeti - Bolu: Hüseyin Ti
mur, Çocuk esirgeme kurumu - Akça. 
koca: Talat Uğur, belediye başkanı -
Bolu: Kaşif Kulabaş, öğretmenler bir
liği başkam kültür direktörü - Bolu: 

Tnfik Atay. Bolu ticuet odası ba~ 
ru - Düzçc: H. Remzi, C. H. P. başka
m - Bolu~ H. Yaman, tayyare cemiye
ti başkanı - Mudurnu: Özdeş, kzzılay 
kurumu ba§kanı - Mudurnu H. Ar. 

mutçu, halkevi başkanı - Bolu: A. Sal 
Bengin, C. H. P. başkan vekili - Düz
ce: İsmail Örtürk, belediye 00,kanı -
Gerede:Y.Turan,C.H.P.başkaıu

Merdenik: Atalay. C. H. P. başkanı 

BURDUR 
Burdur: Fazıl Gözey, çocuk esirge

me kurumu başkanı - Burdur: R. Er
dem, C. H. P. başkan vekili - Burdur: 
R. Erdem, belediye ve balkcvi başkanı 
- Burdur: Hüseyin, Okatanlar birliği 
başkanı - Burdur- A. Aydemir, C. H. 
P. başkanı (merkez kaza) - Tefenni: 
I.6tfi Yddrzeıti, C. H. P. başkanı 
Burdur: M. Doray, kızday başkanı 

BURSA 
Bursa: M. Ataş, Dağ kİ.ılübü başkanı 

namına umumi katib - Mustafakamil

J\ap: İbrahim, M. Kamilpaşa namına 

belediye başkanı - Bursa: Rı..za Bel· 
ger, Çocuk esirgeme kurumu başkanı -
Armutlu: İbrahim Öz, Armut1u C. H. 
P. başkanı - frmk: O. Sorgun, Çocuk 
esirgeme kuromu başkanı - Bursa: 
Ali Baysan, Öğretmenler birliği başka

nı - BUTJ>a: Dr. lsmail, Halkc~i baf

kanı - İnegöl: İnegöl bakallar kuru
mu - M. Kemalpaşa: İspekter İhsan M. 
Kemalpaşa okutmanlar gcupu namına 
- M. Kemalpaşa: M. Çetin. genç
ler başkanı - İnegöl: İnegöl kundu
racılar kurumu - İnegöl: İnegöl mani
faturacılar kurumu - Bursa: Ali Bay
san, Bursa öğretmenler birliği - Mu-
danya: KıZtlay başkam - udanya: 
B. Birkan, Tayyare cemiyeti bı11kanr -
İmik: H. Oktay, Tayyare Cemiyeti -
lznık: C. Öztürk, Kızılay başbnı -
Bursa: Sami, Bursa avcılar kalübü ge
nel yaıganı - Bursa: Raif, Kızılay 

başkanı - Bursa Cemil Ö~ Bursa şar
bayı - Mudanya: Hilmi Aktan, C. H. 
P. Eskel nahiye başkanı - Mudanya: 
Mahmut Yaman, Çiflik oc.ağı başka,. 

nı - Mudanya: Mehmed, Hançerli A1i, 
Akif Eske1, 0SIDflD Emirler, Ömer Ru
ngus, Hasan Evciler, S. Sakıp Yürük, 
Çakaloğlu İkipural, Eğerce Muzaffer, 
Camlrk Mehmed, Mesudiye Mehmed 
Necip C. H. P. üyeleri. 

Yenişehir: Nedim Kural, Çocuk esir
ıgcme Jmnmıu ba kanı - Yenişehir: 

Lfttfiye Aslen, Kızılay mttkez b:ışka
ru - lznık: O. Akm. Parti başkanı -
lznık: Demircan, belediye başkanı -
İnegöl: Nuri Doğrııl, bcledi.J~ başkanı 
- Gemlik: Reşid, C: H. P. başkam -
M ''~rıalpaşa: R. Savın. Çoc:utr esir2e-

me başkanı - Orhaneli; Os:nan Yıl

maz, Parti ba;ıkanı - Yeni ehir: Oı
man Mines, Parti başkanı. 

ÇANAKKALE 
Gelibolu: Mustafa Şaban, Bolayrr 

köyü ocak başkanı ve muhtarı - Geli
bolt•: Tevfik, Yeni koyolak başkan ve 
muhtarı - Gelibolu: Hüseyin, Ceviz
li kolu ocak başkilnı ve muhtarı - Ge

Hbolu :Nazif, Galata köyü ocak baş • 
kanı Ye muhtarı - Gelibolu: Recep 
Nazif, Bayırköy ocak tı~kanı ve muh
tarı - Gelibolu: lsmail Nuri, Cumalı 
köy ocak başkanı ve muhtarı - Geli
bo1u: ömer, Burhanlı köyü ocak baş
kanı ve muhtarı - Gelibolu: Aziz İs
mail, Pazarlı köyü ocak başkmı ve 

muhtarı - Gelibolu: Murat Kasnı, 

Tayfur 'kaya ocak ba§kanı ve muhtarı 

- Hasan Mehmed, Bargaz Köyü O· 
cak Ba~kanı ~ Muhtarı - Geli
bolu; Reşit Halil Fındıklı köyü ocak 

baıkanı ve muhtarı - Gelibolu: R. 
Ocal İdman yurdu başbnı - Ayvalık 
Hilmi Önen, Parti başka.'U - Biga: 

Z. Zeren &!kan - Biga: Ahmet, 
Parti ba~kan vekili - Kale: Bekir Lüt
fi Özsoy, Parti başkanı - Gelibolu: 
Ali Dcmirtaş, Tayyare başkanı - Bi
ga: Mehmet Esener, Belediye başbn 
vekili - Evrese: M. Basri, Hilaliah • 
mer ba~kanı - Evrense: B. Engin, 
Parti başkanı, H. Kaskavalct Kavak 

ocak ~kanr, Süleyman Yılmaz, Yulu· 
ca ocak baJ]wır, Söıer Çokal, Ortaköy 
ocak bqkanr - Evrense: Recep Ergin 
Sadilli ocak baparu - S. Kaya, Süley
manL~ ocak bcşkaııı - Ahmet Yıl -

dız, Cokal ocak başkanı - S. Mehmet, 

Bayrami~ ocak baş.kanı - A. Uysal A· 
dil, Maariz ocak başkanı - R. Girgin 
Han ocak başkanı - Kale; Erdem, 
Dokumacılar kooperatif §.irketi ba~ka
nı namına - Biga: A. N. Sarı1da1, Hi
laliahmer başkan vekili Kale: A. Nuri, 

özsoy gençlerbirliği başkanı Kale :Ahmet 
Şahin, Çulhalar esnafı cemiyeti başka
nı - Biga: M. Anıl, Hilaliahmer baş
kanı - Kale; Osman Gül, Belediye 
başkanı - Eceabat: A. Güven, C. H. 
P. Başkanr - Biga: Tayyare Cemiyeti 
- Biga: Recek İkiz, İdman yurdu 
başkanı - Küsükkuyu: Saffet, Yusuf, 

Mümtu kafada ları Memduh - Ezine: 
Hayri, belediye b=ışbnı, Ezine: Şükrü. 
C. H. P. başkanı - Bayramiç: Niyazi 
Özer, C. H. P . Başkanı. 

ÇANKIRI 
Çerkeş: İhsan Zeyncloğlu, C. H. P. 

Başkanı - Çerkeş: H. Gönen, Belodi
ye ba~kanı - Çankm: M. İnandık. 
Şarbay V. 

ÇORUM 
Rize: Remzi, C. H. P. Dcripuarı 

nahiye ba~kanı - Sungurlu: H. Demir
b~, T. Tayyare cemiyeti başkanı -
Rize: İsmail. C. H . P. Ortapazar nahi

ye~ başkanı - Rize: Talan, Halkevi 
başkanı - Rize: Ömer Tuzcu, C. H. P. 
Kaza başkanı - Sungurlu: M. Oğuz 
Özkan, Çocuk Esitgeme kurumu baş

kanı - Artvin: K. Çelik, C. H. P. baş-

anı - Hopa: Ka lri, C. H. P.Kemal -
paşa başkanı - Hopa: Mustafa, Be1e
diye başkanı - Hop:ı: Hüseyin, C. fl. 
P . Baş.kanı - Hopa: Nuri, C. H. P. 
Ba..'?kanı - Hop:ı: Riza, Sudura C. H. 
P. ocak baş':anı - Hopa ; Ekrem, C. 
H. P. Merkezi nahiye başkanı - Ho
pa: Mustafa, Buı-ak C. H. P. o::.M ba~
kanı - Hopa: Osman, Kise C. H. P. 
Ocak bzşkam, Hopa: Lütfi, AbursJah 

C. H. P. ocak başkanı - Hopa: Os

man, Perunit C. H. P . ocak başkanı 

- Hopa: Lütfi, Zurbici C. H. P. ocak 
başkanı - Hopa: Osman, Hendek C. 
H. P. ocak tmşkanı, -Hopa: Mehmet, 
Çavuşlu C. H. P. ocak b:lşk::nı - Ho
pa: Tahsin, lskarest C. H. P. ocak 
baş.kanı - Rhe: Fehmi Biber, C. H. 

U L :J ~ 

l' urd posıası. 

astamonukenclirl ri 
Yazan : 1'"lat ıU ii.mtaz l ' aman 

Tarim = ziraat, Önem = ehemmi • 
yet, Konu o= mevzu, Durum = vazl • 
yet, = Taru = Sdet, Ürün d:ı mahsul, 
Deneç = tecrübe, Sonuç = netice, E. 
rek ..... maksad, Girişim = teşebbüs, 
Bitki - nebat, Özel = h1111usr, 11ıman 
- iklim, Ortalama = vasati, Yaıak = 
rutubetli, Diizey = eviye. Uram = 
mahalle. 

Kastamonu, kendir ve kendircilik 
işinde çok ileri bir tarmı mıntakasıdır. 
Bugün memleketin ve hatta yabancı 

memleketlerin her tarafında tanınmıt 

olan Kastamonu kendiri ve kendircill· 
ği, üzerinde önemle ve ısrarla durula. 
cak bir konudur. 

Memleketin bir gelir kaynağı olan, 

bugünkü Kastamonu kendiri ve kendir
ciliğinin durumunu gözden geçirmek 
çok lüzumlu ve faydalı bir şey olacak· 
tır. 

Kcııclir, Tiirkiye ve Kastamonu
ya nasıl girdi? 

Kendir, ilk defa Asyada; Çinde ekil
mi~tir. Asya<fan AnadoJuya gelen türk
ler, gelirlerken beraberlerinde pek çok 
törü ..-c ananalan ile birlikte tarım u -
sullcrini de getirmişler, bu arada ken
diri getirmeyi de unutmamışlardır. 

Ya1nız kendir, diğer bir çok ekim 
fuünleri gibi rastgele her mıntakada 
eıkilmeğe ve yetiştirmeğe elverişli bir 
ürün olmadığı için, Anadolumuzun bir 
çok yerlerinde yapılan deneçler iyi SO· 

nuç vermemiştir. Buna karşı Kastaıno· 
nu mıntakasında kendir ekimi çok par· 
lak sonuçlar vermiş ve buraya tamami
le yerleşmiş ve kökleşmiştir. 

Kendir, ilk zamanları, yalnız tohu • 
mundan yağ almak eregiyJe ekilmiş ise 
de, sonraları liflerinden de faydalanıl
maya başlanılmıştır. 

Türkiyenin en iyi kendiri mc;m 
Kastamonu da yetişmektedir? 

Kastamonuya giri~ ve yerleşmesi 

çok eski olan kendirin Anadolunun bir 

çok mıntakalarında da yeti~tirilip ye • 
tiştirilmiyeceği imkanlarını araştırmak 

için ayn devir ve samanlarda pek çok 
girişimler yapılmııtır. Fakat hiç bir 
devirde ve hiç bir mıntakada kendirin 
istediği 11klim.i ve teknik şartları ken
disinde toplayan Kastamonunun çok 
yükseık ka1ite1i kendiri ayarında bir ü
rün elde etmek imkanı bulunamamış

tır. 

Kastamonu kendirleri ise asırlardan 
beri tanınmıştır. Coğrafya kitabla.rı da 
Kastamonuyu (kendir mcm1eketi) di • 

ye anmaktadırlar. 
Her bitki, istenilen vasıflarda yeti

şebi1mesi için, özel topraklar ister. Ö· 

teki bitkilerden daha güç yetişir bir 
bitki olan kendirin de eksiksir yeti,e
bitmesi için, gereken havayı, ıuyu n 

toprağı tıulmaSt lazımdır. 

Kendir ıhman iklimlerde yetişir, 

kendirin 20 nisandan 20 ağustosa ka -
dar uzanan dört aylık yetişme devresin
de 2300 - 2400 santigTad sıcaklığa ih
tiyacı vardır. Bu sıcaklığa göre, gün • 
1ük sıcaklık ortalamalarının da ondan 
başlyarak olgunluk devresine doğru an 
cak 22 ~ 25 e lc:ıdar çıkmasına lüzum 

Yardır. 

Ayrıca kendir ekilecek toprağın al
lüyonlu olmakla beraber potas ve kireç 
çe de zengin o1ma!U ve alt tabakaları 
yaJihğı sakhyan. killi kumlu, kumlu 
kill ve herhalde ümüslü bulunması di 

lazım ge1mektedir. 
lşte bu yüzden, Kastamonunun ge 

J>. V. İı:ıder heyeti b3şkan vekili -
Rize: Mehmet Dere, Pazar koy - Ri
ıe : R. B r yra1ı:tar, Pazar - Rize: M. 

Kn .... bur, Adamcı - Rize: O. Cenar, 
Pekmezli - Rize: DağmrJı İsmail, Ta
nıh 11 ayı - Rize: Ahmet, Çarşı na -
biye ba~kanı - Rize: S. Tavil, Parta

lalhk C. H. P. başlrtnı - Rize: Mucip 
Kemal Yeri, Belediye başkanı - Şav. 

şat: Zihni. C. H. P. başkanı - Arda · 
n!lc: Dilaver C. H. P. Başkanı - Ho· 
pa; Demir, Kaymakam - Hopa; Al[I 
Er, Tan are ve Kuılay E--r:anı - Ho 

1 
pa: Onen, t;.ocuk Esir . ·~ kolu b~ş -
k.ını - Arhnvi: H. G;inal, C. H. P. b<• 

bnı 

Ka•tamonu'da bir hendir tarlası 

rek iklimi ve gerekse toprakları bu ge· 
reklikleri kendinde topladığı içindir ki 
kendirin en güzelini ve endüstrinin is
tediği en ağır tartlara sahih btilunanı
nı yetiştirmekte güçlük çekmemekte • 
dir. Kastamonu iklimi ılımandır. Giln -
düzleri, istenilen sıcaklığı vermeye ye
tecek kadar 11c.ak ve geceleri de olduk
ça serin ve kısmen yaşaktır. 

Kastamonunun iklimini şöyle gö -
termek imkanlıdır: 

Kastamonunun deniz düzeyinden 
yüksekliği 750 metredir. Kendir saha
sı ise, 500 - 850 metre yüksekliktedir. 

Kendirin topra.kta bulunduğu büyü
me devresindeki 11caklık ve yaşaklık 
derecesi ise şöyledir: 

Ayın günlük ve aylrk 

Aylar 
Nisan 

Mayıs 

Haziran 
Temmus 
Ağuatoa 

Ayın günlük orta-
lama ya§aklığı 

69 
71 

69 

64 
67 

ııcak dereoe&i 
8.7 santİJ!Yad 

10.4 " 
18.9 

" 
22.2 .. 
21.6 .. 
Ay içinde düşen 
vağmur tutarı 

84.0 Mm 
197.8 • 

79.9 .. 

14.7 " 
ıs.s .. 

Kendir, en iyi r 

gartlar altında yr 

tiştirilirse, 3,5 -
5,25 metre kadac 
boylanabili.r. Ve 
1 - 3 santimlik 
bir kutur alır. 

Kastamonunuu 

de, ilklıahartla aralı yııgmurıı ihtiyccı 

vardır. Eğer, 80 - 90 santimetre boy 
aldığı zamanlar yağmur yağmazsa, o za. 
man sulanmak ister. Bu birinci sulan
m:ıdan 50nra, gene yağmur yağm:ızsa, 

on beşer gün ara ile iki defa daha arıı· 

lamr. Kendirin kökü ile beraber top
lanması isteni1irse biçmeden bir hafta 
önce dördüncü bir sulama daha yapm.OC 
gerekir. Kastamonu gerek ilkbahardaki 
yağmurlarının bolluğu ve gerekse aka-r 
su1arının ı;okluğu ile ötedenbcri tanm
mış bir yayla mıntakasıdır. Kastamonu 
kı:ııdirinin iyi yetişmekte olmasında 

işte bu bol y. o.nurlarla akar su1annın 
oynadığı rol çok büyüktür. 

Kastamonu ili içinde, kendir saha
larını ortalarından bölüp geçen ve h~r 
mevsimde durmadan akan dereler, hiç 
bir mrntaıka ile ölçülemiyecek derecede 
çoktur. Her vadi, birkaç derenin bir
leşmesi ile meydana gclmi büyük çr.y

Jarla kaplıdır. 
Böyle birkaç sulama ile elde edilen 

kendirlerin asıl bundan M>nra, suya da· 
ha fazla ihtiyacı vardır. Liflerinin sa
pından ayrılması için kendirleri, 15-.8 
gün ı&lak tutmak ve lifler ile gövdeyi 

1 
birleştiren yapışkan maddeleri eriterek 
liflerin saplardan kolaylıkla ve zedelen 
mebiz in ayrılmasına yardım eder. 

her tarafında ye
tişen kendirlerin 
boyu her zaman 
4 - 5 metreden, 
kutuurları da (2,! 
- S) santimetre

den aşağı ol-
Kcutamonu'nun bq metre uzunluğundaki 

kenJirlerden bir demet 
mas. 

Gerek eski usuller ve gerekse asrın 

ileri endüstrisi işliyeceği kendirlerin 

dalsız budakau ve dilzgün yetişmiı ol
masını istemektedir. Kastamonu kendir 
teri bu ihtiyaçtan karşılıyacak kadar 

iyidir. 

Kastamonu kendirinin iyi 
yetişmesimle suyun oynadığı 

büyük rol 
Kendir, suya çok ihtiyacı olan bir 

bitkidir. 
Fenniğ esaslara göre. kendir tohu -

bumu, kolayca yeşerir. ekin:ı ~vsim.ül-

Tabiat, Kastamonu topraklarını, ken· 
dir yetiştimıeğe en eh-erişli bir hale 
getirirken, kendire soyma zamanı lazım 

olan ıuyu da bol bol vermiştir. 
Yaz ve kış aynı sıcmklıkta ve aynı şi 

mik terkibte olan bu kaynakların en o
nemlisi, Kastamonu - Taşköprü şose

ıinin 18 inci kilometresinde bu1unan 
Gölveren suyudur. Bu sudan başka ken
dir mıntakası içinde, Taşköprü ilçesi · 
nin Etem uramındaki Sulukesede ve 
ğer yerlerde aynı vasıflara sahih ve 
Gölveren suyunun terkibinr çok yakın 
pok çok sular daha vardır. 
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LLı:tSJ "a\ 

.lı rL_ ısa • Polon) a 

gö · ·işı .. ıpleri 
ilerliyor 

Vaeo:o va, 12 ( A .A) - H a vas 
ajansının gön<le ... diği aytarm bil
dirdiğine göre, Polonya ve Fran
sa dış bakanlan arasında cuma -
danbcri durmadan süren konuş
nıalar, iki ülkenin deö-etlerind-e 
hakı1riğ bir genişlik y~ratmağa 
yardım etmıştir. 

B. Laval, fransız - sovyct a - ' 
laşmasınm Almanya - Polon -
Ya, Polonya - Sovyetkr saldı 
'nşmamak andlaşmalariylc Fran
sa - Polonya bağlaşmasma uy -
llllyan tarafı olrnadığrru anlamak
ta güçlük çekmemiştir. Alınan -
Ya, kollektif bir dam§Illak ve sal
dınşmamak andlaşmasma her" 
.zaman için katılabilecektir. Bal -
tık ülkelerindeki özel asrğlan 
tanınmak şartı ile; Polonyanın 
ilk bakımda reddetmediği böyle 
bir girginin başarılması için 
Fransa, yardım etmeğe hazırdır 

Polonya, Tuna andlaşması gi:>
rüşülerine girmeyi kabul etti -
ğinden, 25 mayıs tarihinde ulus · 
lar sosyetesi konseyinin t cJ:' · .ı -
tısı dolayısiyle, B. Lavalin Roma 
konferansının başankla sonuç -
lanmasmı sağlamak için ilgili 
devletler ve hele küçük anlaş -
nıa delegeleriyle girişmek iste -
diği ilkel görüşmelere, B. Bek 
de girecektir. 

lki bakan, daha bazı birge e
konomi işlerini ve bu arada Fran· 
~adaki polonyah işçilerin duru -
munu da görüşmüşlerdir. 

Fransız elçiliğindeki 

şölen 
Varşova, 12 (A.A) - Dün gc 

ce fransız elçiliğinde verilen ye • 
mekten sonra Lehistan dış baka -
nı B. Beck radyoda şu söylevde 
bulunmuştur: 

B. Bek'in söylevi 
« - Çağınmrzı kabul ederek 

V arşovaya gelen fransız arkada -
şım B. Lavali Varşovada selam -
lamakla çok bahtiyarım. 

Bu sırada yapmış olduğumuz 
açık ve özel konuşmalarda mem
leketlerimizin dış sıyasalanna do~ 
kunan köklü meselelerde birbiri 
tnizden bilgiler aldık. Fransa ve 
Lehistan ik;si de dünya banşrnm 
korunması amacını gütmektedir -
ler. 

DAN GELEN SON DU 'UKLAR 
Bu kadar sıkıntılara uğcamış 

olan şimd i ki nesil varlığr için no
mal durumu elde etmeye çahşrr
k:en en ağır zorl,.kfarla karşılaş 
maktadır. Bu çalışmaların de -
ğerli bir sonuç vermesi için eyi te
mellere dayanarak işe başlamak 
o-erektir. İki ulus arasındaki dost-o 
tuk ~r şeyden önle bu te-
mel taşlarından biridir. Bu yüz
den iki ulus arasındaki dostluğu 
kuvetlendircn fransız - leh : -
!asması barış için önemli bir yar
dı~da bulunmaktadır. Memleket
terimirin coğrafya bak· - ı.dan 
birbirinden uzak bulunması iki hü· 
kürnet tarafından güdülecek yol
tan saptamak için e1den geldiği 
kadar ve sık sık genel sıyasal du
rumu birlikte incelemeğe yüküm
sel kılmaktadır. Bu alanlarda iş
lerimizi kolaylaştırmak için ara 
nuzdaki buluşmalar uygundur. 
Gene mmun için B. LaYa1in Var
sovaya ge!işinin bizce herhangi 
bir naziklik çerçevesini çok aşan 
öne.,...,li bir antamr verir» 

B. Laval'in söylevi 
B. Laval da gene radyoda şu 

söylevi vermiştir: 
c - Lchistana memleketimin 

selamım gegtirmekle bahtiYarlll;'· 
V arşovadan ayrılırken yalnız b~ 
şeye kederleneceğim. O da Lehts 
tan ulusunun yenilik ve yuröse -
verliğinin örneği olan ünlü mare
şal Pitsudskiyi hastalığı yüzün
den görememiş olmakhğımdır. 

Kcnd:sini saygı ite andığını 
Lui Bartu, iki yıl önce burada 
fransız - leh dostluğunu kö
nuşayardu. Bu dostluk şimdi B. 
Bekle yapmış olduğum açık gô : 
riişmede tekrarlanmıştır. liri 
memleket arasında kararsızım -o1 ~ 
mamahdır.l.ehistanda olduğu gi
bi Fransada da her 'kesbiliyor ki 
1931 de yapılan andlaşma ortak ol
duğumuz asığlann berkitilmesi 
ni ulusal kılmaktadır. Pariste ol
d~<Yu gibi Varşovada da iki hükü
metln amacı birdir: Barışı koru -
mak ve pekleştirmek. 

l934 de B. Bek, Bartuyu kar
şıladığı vakit «Lehistan ile Fran
sa arasındaki anlaşmalar ar!:mlu 
sal sıyasanın en sağlam, e~ c.a~lı 
ve en sürekliunsurJ 'i ın<la.n bırıdır. 
demişti. Bugün de öyledir._ ~~ -
rupa banşmm örgütül~es_ıv ~~ 
fransız - leh çalışına tnrlıgının 
günden güne ~rtrrıI:rıası la7.l:ndır. 

ruyac;.:ıg ı kendi astg ları ve çıkar 
lan vard ır. Fakat Lehistan arsı 

ulusal anh~madan uzak bulun -
mak is temiy or. Yolculuğumun 

bu ilk Juragmda. fransız - SO\'· 

yet paktınr, Fransayı Lehistana 
bağlıyan an1aşma1.arl.a vlduğu gi
bi Lehi stam komşularına bağlı -
yan anla_şma.laTla da bağlamanın 
kolay olduğunu \'e bu paktın 

Avrupa güvenlik kurumlarında 
önemli yeni bir durum olduğn
nu B. Beke anlattım. 

Bizi barışın sağlamlastınlma -
sına götürebilecek bütün yolla 
cm araştınlması i~in hep o sıkı 
çahsma birliğine has vurmaktan 
geri kalmıyacağız. İçinde bulun
duğumuz devrede memleketinin 
~ış sıyasasmı yürütmekte kıvanç 
duyanların borcu ulusların bu yol
da istediklerine işle ve istedikle
rini yerine geth-mekle karsdık 
verr'I" ektir. 

B. Laval Moskovaya 
gitti 

Varşova, 12 (A.A.) - B. Laval, 
bu sabah gİlllÜ§tir. Kendisini, .B
tasyonda, dı§ bakanı B. Bek, pro· 
tokol direktörü Kont Romer, Fran
sa büyük elçisi B. Blaroş ~ Sov
yet büyük elçisi B. Divityan uğur
lamışlardır. 

Görüşmeler ve Leh 
basını 

Varıava, 12 (AA..) - Lır,ıer 
Poraıny va:zetni, diygr :ki: "'&. La
nl'in, Polaaya'da fn.mız -~t 
aa.dlaJ-smden dopa 1'-iplaeleri 
dağıtmış olduğunu sevlılçle kay. 
dediyoruz . ., 

Basın, genel olarak Lava]· Be'k 
görüşmelerine dair uzun uzadıya 
tefsirler yapmaktan çekinmekte
dirler. Y'alnn &. görii~eleri• kar
plıtdı gtn'en içerisinde ~ii 
bydoluımyor. 

Sağ yan muhaliflerin ot"ga ı o
lan Gazeta VaT?•ska diyot- ki: 

"iyi kurulmut olan f'ransrz • Po
lonya dostluğu, Avrupa denkleş
mesin:n temcfi ye doğu Avnıpa
smda barqıo birinci şartıdır. E
ğer, iramız - Polonya bajlaşmaa
nm amacı e-n-ensd banşm luu umu 
olduğu ımlaşılmışsa, bu, Polonya
nın durumundaki eğJimler h :kın
da sebehsiz füpheler hesliyen 
fr~nsız kamoyunu yatıştırmağa ki
~ayet ebneJidir.,, 

Almanyaya göre. 
Bertin, 12 (A.A) - Berlin bor

sa gazetesi diyor ki: 
,< B. Laval, Polonyanm artık 

Fraıısd ile Sovyetler taraf mdan 
.gerekli gfü-ülen ko llekt if inaııc..ı 

sisteminden yana veya kar.şı ka
ra r vermesi la~:ım geldig ini B. 
B e1<'e bilclirmi~ tir. 

bizi si.zin uluslarmıza baghyan 
derin dost luk hakkındaki duygu
lara sadık tercüman olarak ka -
dehimi s ağl ı ğınıza ve memleket
ler in izin genliğine .kaldırırım. 

Yaşasın bar1Ş. yaşasrn Balkan an• 
tantı, J ivila Yıtgoslavia, yaşa · 
sm T iirki}·e, zito el as.» 

Ve frans ı z drş ba1·anr, Varşo
va ile Berlin arasmdaki dostça 
de~etlerin devamına karşın ol -
madrğmr da .ıilave edince B. Bek
in m üsbet ceV'ab :verdiği söyleni
yor. 

B. Lavalin göre.ti genel durum 
c1a göze görünür hiç bir değişik
lik yapmamıştır. Bu göret Vat . 
şovayr aydmlattığıı: gibi, Polon 
yanm rus bağlaşrğma eşit bir un · 
... •r !'>lmadı~nu Pari~e anlatmış -
tır. » 

Fölkişer Beobalıter gazetesi 
de, Polonyanm doğusal Avrupa -
da ateş1ibir işçenJik göstermekte 
devam edeceğini yazıyor Kendi 
baslarına bir inanca kurmak yo -
hındaki franSYz - rus -girgisi 1kar
sısında Polonya sıyasa -cevenle -
ci . .:.P on vanın .drş sıyasasmı teh
fükey..e düsünnemek için, her ça
- .. v~ ih..'lsvm-rnahdrr. 

Balkan Konseyinde . 
{Başı 1 inci sayıfada) 

B. J-l,;;.a3.D Saka, eski .JllllaD hakan
larıodaa B. Hvisaeakh, YıasmJav. 
ya dııa.rı itler babru yardımcısı 

B. Puriç v-e R.omaa1a ıaJ>eai baf· 
bm B. T •babriç de tJulanacalc
Jardrr. 

Salkurlar ranen 
parlamentosund~ 

Biikreş, 12 (A.A) -Rador a

jaıısı bildiciyor: 
Balkan antantı glkurları bu

gü.a. .aat ı 7 de parlamentoya gel. 
mişlerdir. Orada şereflerine bir 
kabul töreni hazırlanmıştı. Say
:ıa vlar ve sena üyeleri, BB. Tıev
tik Rüştü Arası, Maksimosu, Pu
ciç'lc yanındakileri ve Balkan an
tantı hükümetlerinin Bükreş el 
çilerini, başbakan Tatareskoyu 
içten ve sıcak bir surette karşıla 
mrşlardır. Bu sırada parlamento 
başkanı B. Saviano şu söylevi 
sö~lemiştir: 

« - Büyük bağlaşıklamnıY. 

Balkan memleketleriııin anlr de
legelerini Romanya parlamento · 
su adına selamlamakla babtiya
mn. Bu bağlaşmanm bütün acu
nun bu kadar istekle, bu kadar 
candan arzuladığı barışı bize ver
mesini biltün kalbimle dilen . 

lhskanın bu sözleri sürekli 
.al' · ırla kar~ı!.anmıstrr. 

Gene al '{rslar ara .ında n. 
Maksimos romence {(\•?.c:aı:;m R<> 
ııı 1 1ya > di} e cevab verm·, i-. 

Bundan sorır~ b.::ılcaııbr s.1 \ ' -

lav ve sena Ü!•eleriy le dos t ça k•J 
·u~ım~lardır. 

B. Yevtiç Belg~2d'ta 
Belgrad, 12 (A.A) - Başba

kan ve dış işleri bakanı B. Yev
t iç bugün saat 17 .30 da Biikrcş -
ten Belgr , a dönmüştür. 

Başba < n. Gömböyte durağın

da münaka1at bakam tarafrndan 
kar,.şrlanmıştır. Belgrad durağm
da kendisini bakan Kojiç ile 'tür
kiye, Yunanistan ve Romanr.ı el
çileri, fransız elçiliği yönetgeri, 
dış bakanlığı ileri gelenleri kar -
şrlamıştır. 

B. Yevtiçin yerine dış bakam 
yönctgesi B. Pariç, Bükreşteki 

Balkan antantı konferansındaki 

yugogslav salkuruna başkanlık 

etmektedir. 

Konsey ve romen 
gazeteleri 

Bükrcş, 12 (AA.) - Sabah ga· 
zeteleri, balkan anlaşması konse

yinin çalışmasına nzun betkeler 
hasretme'ltte, konseyin ilk oturu
muna büyük bir önem vermekte 
ve bu oturumun programda oran
lamış olan ıızarı geçtiğini ve dört 
saat sürdüğünü belirterek kay
dey lemektedirler. 

~OVYETLER BIRIJt.tNDE 

İkinci beş yıllık plan için 
Moskova, 12 (A.A) - İkinci 

beş yıllık plamn üçüncü yıh için 
5 mayısta çıkarılan üç milyar 500 
milyon rublelik borca ilk beş gün 
"çinde üç milyar 138 milyon rub
ıeıik yazılış olı7-·ıştur. 1934 yıh 
borcu için ilk beş gün i.çinde an
cak iki milyar 592 milyon ruble 
yazılış vardı. 

Savaştanberı Lehıstamn bajar
dı~ işler kendisine uluslar ara. -
sı~da s t>çkin bir yer veruıe~t~dır. 
Lchistanın her memleket gibı ko

• ~~!'!!!!!!!!~~~~~~~~~~ 

!!!;tlS'un romanı Tefrika: 72 
Genç kadına dedim ki; 
_ " Ona bu kadar pahalı oyuncaklar 

etirmeyiniz. Cocuklar ucuz oyuncakları d.a 

tarı, J ohıi"'u genç kadın yatağın& yatırarak 
uyuyuncaya kadar onun yanında kaldı. Ben 
bütün gün dışarda olduğum için onu pek 
seyrek görüyordum; zavallı Miralaya gelin-

ç.ocıik. uyurken bile, o odadan çıkınca en • 
dişe .alametleri gösterir gibi oluyordu. Ro· 
zali aşçı kadınla beraber tavan arasında 
yatmağa çıktı ve Dük.ün karısı da john'un 
odasında. hizmetçinin yatağında 1 \.Wtı. lki 
gün sonra çocuğun ağzından hafit~~ kan 
geldi. akşama doğru ateşi yükseldi, hast.a -
lrğm çabuk bir seyir takib edeceği aşikardı. 

San Michele'nin.kitabı 
Yazan: Akse} MUNT 
Türkçeye çeviren: Nasuhi BAYDAR 

Cevab makamında çocuğa doğm eğile -
t~k onu şefkatle öptü. J ohn hayret dolu ma· 
,,ı gözleriyle ona baktı. 

- "Şüphesiz o, ilk defa böyle öpülüyor.,, 
dedim. 

~ Rozali, john'u her günkü gezintisi için 
onceau parkına götürmek üzere geldi, fa. 

~t çocuğun yeni dostu, onu landosiyle gö -
!fi~eyi- teklif etti. Hastaneyi ziyaret pro
~esınden kurtulduğum için çok sevinmiştim, 
lllernnuniyetle kabul ettim. 

O günden itibaren J ohn için - ve zan· 
llederim ki bir başkası için - yeni bir ha -
Yat başladı. Genç kadın her sabah J ohn'un 
Odasına elinde yeni bir oyuncakla giriyor, :er gün öğleden sonra onu landosuna ala-
ak, en güzel robunu giymiş olan Rozali'de 

a?-ka taraftaki iskemlede oturmuş olduğu 
halde, Bulonya ormanına götürüyordu. 
John ekseriya nebatat bahçesindeki deve -
lerden birinin sırtına kemali ciddiyetle otu
rarak, etrafında de gülüşüp bağrışan bir 
llay çocuk koşuştuğu halde, bir tur yapı -
3lordu. 

g ler Sonra hiç oyuncağı olmıyan bır 
sever . ' · k' ı · 

k klar da var. En zengın ımse erın ço çocu .. " b" 
ocnklarnun, yarım franklık mu!evazı ~~ 

6ebek için çok sevindiklerini ek.se.rıyetle gor
d.. Cocuklar paranın kıymetını anladık -
laU:~ içinde yaşadıkları ce~ett~n ve ~o
cuk olmaktan çıkarlar. Zaten şı?1dı John .. -

k Oyuncagı.. var. Bunları hıç oyuncagı 
on ço ..... tmck :ıa -
olmıyanlara dağıtmayı ona ogr~ . . .... 
mam geldi. Bu, bir çok çocu~lar ıçın, °?re • 

.1 • bir az güç bir derstır. Bu dersı az 
nı mesı .. 1 "d 

3 
çok güçlükle öğrenmelerı, ı en e na-

v~ybir erkek veya kadın olacakları hakkın-
sı ·1d· da en iyi bir deh ır.,, . 

Razali araba gezmesinden döndüklen 
an gtlzel Bayanın J ohn'u kendisi ku • 

zam rmak .• 
cağına alarak yukanya çıka ıçın ısrar 
ettiğini bana anlattı. Çok ~~med~~ genç 
kadın onun banyo yapışını gormek ıçın k~l~ 
mağa başladı ve biraz sonra da ~;t ~cndı~ı 
banyo yaptırmağa başladı. Rozali nın rotu, 
ona havluları vermekten ibaret kalmışt!. 
Rozali bana, çok rikkatime dokunan hır 
şey anlattı: genç kadın, çocuğun ~üçüt:.v': 
zayıf vücudunu kurulayar~, . g~mlegını 
giydirmeden önce kolundaki çırkın yara 
izini daima bir kere öoilYordu. Daha sonra· 

ce, bn:sı bütün gününü çocuğun yanında 
geçirdiği için, galiba o da kendisini hiç 
görmüyordu. Miralay, Akdenizde yapacak
ları gezintiden vaz geçtiklel"ini ve Paris'te 
kalacaklarını, fakat ne kadar kalacaklarını 
bilmediğini söyledi. Zaten lkarısınm mesud 
olması şartiyle ba, onun için mvsavi idi; 
kansı hiç bir zaman şimdiki kacf ar iyi ol • 
mamıştı. Miralay hakh idi, karısmm yü -
zündeki üadc tamamiyle değiımişti, siyah 
gözlerinde derin bir şefkatin parıltısı vardı. 

Çocuk fena uyuyordu; ekseriya yatma
dan önce ona bir göz atmak için yanına git
tiğim zaman, bana nöbeti var gibi geliyor
du; Rozal4 geceleri onun çok öksürdüğünü 
söyledi. Bir sabah, sağ ciğerinin üstünde 
hayra alamet olmıyan bir hınl tı duydum. 
Bunun ne demek olduğunu pek iyi biliyor
dum. Meseleyi, Jobn'un yeni dostuna aç -
tnn. Bunu zaten, hatta hiç şüphesiz benden 
önce bildiğini söyledi. Rozali'ye yardım 
edecek bir hasta bakıcı getirtmek istedim, 
fakat genç kadın bunun IakırdISID.I bile et
tirmek istemedi. Kendisini hasta balacı 
olarak almam için yalvardı, ben de razı ol
dum. Zaten yapacak başka şey de yoktu: 

Rozali. mendiliyle gözlerini silerek: 
- '' Uzun :r:aman yaşamıyacak, dedi, 

baksanıza, yüzü bir melek yüzü gibi oldu.,, 
Rozali, gece için J ohn'un yatağmı top .. 

Jarken, o da müşfik hasta bakıcısmm diz -
terinde oturmaktan hoşlanıyordu. John~u 
da.ima tatlı çehreli ve zeki bir çocuk telakki 
etmiştim, fakat onun güzel bir çocuk oldu
ğunu söyliyemezdim. Fakat ona şimdi ba -
kılınca, yüzünün çizg ileri bile değişmi ş gi
bi idi; göıleri daha büyük ve daha güzel 
görünüyordu. J ohn güzel, aşk perisi yahud 
ölüm perisi kadar güzel bir çocuk olmuştu. 
Yanak yanağa olan bu iki çehreye bak -
tmı, gözlerim hayretle doldu: ölmek üzere 
olan bu çocuğa doğru bu kadmm kalbinden 
akan sonsuz sevginin, onun küçük yiizün
deki çizgileri, genç kadına müphem suret
te benziyecek kadar değiştirebilmesi m ·; 11-

kün miydi? Acaba hayatın bilinmeyen ye -
ni bir sırn karşısında mı bulunuyordum' 

(Sonu vat ) 
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Ş~~şnig - 1\tlusoiini 
konuşmaları 

R::,ma, 12 (A.A) - Stefam 
:a.jau..;ı bil ~l:dyor: B. Musolini ıle 
Avus turya ba<>bakam B. Şuşnig a
rasında dUn Antinori villasında 
yapdan konuşma dostça olmuş 

ve iki saat sürmi.iştür. Bu konuş
mada iki memlekete dokunan baş 
lıca meseleler görüşülmüş ve iki 
devlet adamının görüş birlikleri 
bir d<>ha meydana çıkarrlmıc:trr. 

Avusturya sorumu 
Pads, 12 A.A) - Maten ga -

zetesinin Floransa aytarına göre 
Avusturya ba~bakam B. Şuşnig , 

sonbaharda cumurba~kam B. 
Miklasm süresi bittikten sonra, 
:aralcılarm Avusturya anasal ka
nununda bazı değişiklikler yapıl

masını istiyeceklerini B. Muso -
liniye bildirmistir. Kıralcılar 

rulta.y, partisin·n 
hesap.arını çok beğ 

İtalya Habeşistaru 
suçluyor 

Roma, 12 (A.A) - Habeş hü
kümeti, geçen sonteşrin ayında 

Gondarda çıkan hadiseden suç
lu olan yerlileri salıvermiştir. 

Bu hadise sırasında, şarbaylık 
polis başkanı ile adamları Gon -
dar İtalya konsolosuna sataşmış
lardı. 

O zaman, İtalya hükümeti 
Habesistandan tavizat elde et -
miş, ;uçluların da sorguya çekil· 
meleri kararlaşmıştı. Bunların 
bu kere salıverilmeleri, Habeşis
tanın t tal yaya karşı kötü niyet -
ler beslediğine isbat sayılıyor. 
Öte yandan, Yunkers markalı u
;aklar satmağa çalışan binbaşı 

Şteffenin de Habeşistanda bulun
duğu sağlanıyor. 

Amerikan deniz 
manevra lan 

N evyork, 12 (A.A) Dört 
büyük uçak gegmisi, Pasifik de
niz manevralarında ayrı bir filo 
meydana getireceklerdir. Bunlar, 
düsmanm üzerine 270 tane uçak 
sal~caklardır. Bu filoya amiral 
Butler kumandanlık edecektir. 

Bu dört gemiden, en yollu iki 
tanesi olan Leksington ile Sara
toga, otuz üçer bin tonluk gemi · 
ler olup, saatta 34 mil gitmekte 
ve her biri 100 tane uçak taşımak
tadır. 

Bu filo, Alentiyen adalarına 

hüc11'11 eden harb filosunun hare--
1r0+:..,; ''1"''1.'f'tl-:n~. recektir . 

• 

hükümetin şimdiden 
göz önünde tutmak 
niyabet meclisinin 
dileyeceklerdir. 

iktimalini 
istediği bir 
kurulmasını 

B. Şuşnig, Maten aytarma şu 
diyevde bulunmuştur: 

" - B. Musolini ile görüşme
miz candan oldu. Bn görüşme -
ler İtalya başbakanının memle -
ketime karşı canlı sevgisini bir 
daha gösterdi. Günün bütün sı -
yasal meselelerini konuştuk. Dü
şüncelerimiz, birbirine çok uy -
gundur.,, 

Maten gazetesi, B. Şuşnig ile 
B. Musolini arasında bu kere 
sağlanan uzlaşmanın, bilhassa 
Tuna konferansı ve küçük anlaş
ma ile yapılacak görüşmeler sıra
sında devamlı bir durum uygun
luğunu istihdaf etmekte olduğu -
nu tasrih ediyor. 

B. Şuşnig, nazilere karşı yal -
nrz kıralcılann uğraşmakta ol -
malarmdan dolayı, Avusturyanm 
da, iç sıyasasmda uğradığı güç -
tükleri, B. Musoliniden gizleme
miştir. 

Fransız toprağına geçen 
almanlar 

Metz, 12 (A.A) - Üniformalı 
bazı naziler, bir fransız kahvesin
de kuşluk yemek için, Merlebah 
yakınında fransız • alman smmnı 
geçmişlerdir. Kolcular bunların 
subaylarından birini yakalanuş -
lar, ötekiler geri dönerek sının 
geçmişlerdir. 

(B~ı J inci sayrfada) 

içinde ( 1.480.022) lira ( 94) ku
ruf gelir, (1.310.649) lira (43) ku
ruş gider tahakkuk ederek 169373 
lira 51 kuruştan ibaret gelir faz
lası yukarda bildirildiği gibi 935 
yılı mayıs ayına devredilmiştir. 

"Hesaba taalluk eden defterler, 
sarf vesikaları çok düzgündür. 
Her karcama muhasebe talimatna· 
mesine uygun bir şekilde yapıl
mıştır.,, 

"931 mali yılı başlangıcı olan 1 
haziran 931 tarihinden başhyarak 
vezne işi kaldırılmış ve santimine 
varmcaya kadar paraların hepsi 
bankaya yatırılmış ve harcama. 
lar çeklerle yapılmıştır.,, 

Yüksek Genel Başkanlık Divanı 
taraf mdan üç kişiden ibaret ol
mak üzere meydan:ı getirilen mu
rakabe heyeti her dört ayda bir 
hesab işlerini İncelemif, büdce ve 
sarf kağıtlarile karşılaştırarak def
tere imza etınişlerdir. 

Büdce dışında hiç bir harcama 
yoktur. Hesab işlerinde tam bir 
duyganbk gösterilmiştir. Görülen 
düzgünlük takdire layıktır. 
Kar~ılığı olmıyan hiç bir harca

ma yapılmamış, her yükenme gü-
nünde ödenmiştir. 

Partinin parası derin bir ilişik 
ve kıskançlıkla hakikiğ ve zaru
ri ihtiyaçlara sarfedilmit ve her 
yıl sonunda gelecek yıla mühim 
denebilecek miktarda para devre
dilmiştir ki, bu sonuç partimizin 
her alanda olduğu gibi mali işler
de de kudret ve düzenini göster
mektedir.,, 

Program komisyonunun raporu 

Program komisyonunun raporu dfui 
dağıtrlmıştır. Raporda deniliyor kl: 

"Dördüncü kurultaydan 9 • V • 
935 tarihinde gönderilen Cumuri· 
yet Hallc Partisinin program ve 
nizamnamesi 1 O • V • 1935 tarihin
de Şemsettin Günaltay'm bafkan
lığı altlDda toplanan encümeni· 

mizde partinin Genel Katibi Re
ceb Peker hazır olar-,~ konuşul
du: 
Programın ana özleri üzerinde 

Peker'in izahları dinlendikten son
ra maddelere geçildi. 

Programda bütün sıyasal ve sos
yal ve ekenomik esaslar türk dev
riminin özel benliğine uygun va
sıflar çerçevesi içinde büyük bir 
dikkat ve kavrayışla yerleştiril
mi~tir. 

Çağımızda göz önünde tutulma· 
sı ve yerine getirilmesi zaruri olan 
bütün ihtiyaçlara dokunulmuş, 
partinin umde olarak kabul ettiği 
şeylerin ulusun ruhunda ve yur
dun içinde yerleşmesi için bütün 
kuvvetlerin hareketli ve İşe sarıl
maları esası kurulmuştur. 

Programda bütün yurddaşları 
işine toprağa bağlamak eT ıahibi 
yapmak ekonomik alanda yurd
daşların menfaatlerinde birlik, dü
zen, biribirleri aleyhine genişle
melere meydan Termemek gibi ted
birler alınmıştır. Bununla beraber 
iş adamlarının hayat ve geçim yol
larında uğrayabilecekleri zorluk
ların önüne geçmek her yurddaıı 
üzerinde yaşadığı toprağın nimet
lerinde faydalandırmak özleri ge.
niş bir çerçeve içine yerleştirilmit
tir. ilk tahsilin bütün halk yığın
ları arasında yayılıb kökleşmesi, 
halkın bedeni, sıhhi ve fikri terbi
yesinin bugünkü hayatın ve çağın 
icablarına uygun bir mükemmeli
yet ve ehemmiyette büyütülüp ye
tiştirilmesi programda başb batı
na yer tutmaktadır. 

Gençliğin yetiştirilmesine ve 
her türlü ters cereyanları gerek 
beden, gerek rubile kartılayıp yen
mesi için lazım olan kurumların 
yapılmasına ehemmiyetli bir yer 
ayrıldığı gibi, ulusun büyük bir 
inanla bağlandığı devrim ülkeleri
ni dışardan gelecek zararlı akıt
lardan koruma tedbirleri de alın
mıftır. 

Partimiz programı hiç bir yurd-

---- ---

daş arasında zümre ve smıf fari.:
ları kabul etmediği gibi cinsiyd 
farkını da bütün uluslara örnek o
labilecek bir şekilde ortadan kal
dırmıştır. 

Büyük bir emek, ince ve ihatah 
bir görüşle hazırlanmış olan pro
gram herhangi bir vatandaşın di· 
lek ve görüşüne cevab verebilece~ 
bir kül olarak görülmekte oldu
ğundan bazı maddeler ve fıkrala
rın ilavesinden başka ana esaslar
da encümenimiz hiç bir eksiklik 
görmemiş, ayrıca öz dilimize gö
re hazırlanan programımızın bir 
sureti de encümenimizde okun
mut ve bunun da diğer suretle be
raber Kurultaya sunulması kabul 
edildikten sonra parti nizamna
mesinin konuşulmasına başlan
mıştır. 

Burada: 56, 70, 103, 104, 105 
inci maddelerle diğer maddelerde 
bazı fıkralar değiştirilmiştir. 

Nizamnamenin genel varhiı 
parti kurumunu ana ihtiyaçlanna 
lazmıgelen cevabı vermekle bera· 
her, fırka bağlılığına kuvvet vere-
cek maddelerle, fırka disiplinini 
kuvvetlendiren ve bir parti üye'i 
olmanın ne olduğunu çerçeveli~ 
yen esaslarla sağlamlaştırılmış, 
tatbik noktasından daha kolay, 
daha toplu bir hale getirilmit olan 
nizamnameyi de tadile uğrayt: ı 
madde ve fıkralarile oybirliği le 
kabul edilmiştir.,, 

TORI{ 
ÇOCUl\LARI 

TÜRK KUŞU'na 
uçucu üye yazdınız 

Cümhuriyet Merkez Bankasının 9 mayıs 1935 vaziyeti 1 

----------ı 

Z..;raa• 
r: 

ı :drum Belediy"~ T. ~iyasetindeıı: 

Bodrum kaıabumm tahminen 80 hektarlık 1/2000 ve 
1/ 500 mikyasında iki lata halihazır haritasiyle 1/1000 
r ,ikyasmda münhanili tesviyeli haritası ve kasabanın müs
takbel şehir plim kapalı zarf usuliyle ve 25 gün müddetle 
münakasadadır. Talipler artırma eksiltme nizamnamesi 
mucibince müracaat etmelidir. . 

Talipler şeraitleri Bodrum, Ankara, İstanbul, lzmir, 
Muğla belediyelerinden aramalıdır. (1082) 1-1900 

1 

Aktif 1 Pasif ı 

KASAı 

Altın: aaff kilogram 15.910,923 
Banknot 
Ufaldık 

DAHtLDEKt MUHABiRLER: 
TUrk lirası 

HARiÇTEKi MUHABlRT.-ER: 
A ltm: Safi kilogram 3.806,986 
Altına tahvili kabil ıeıbest 
dlSvlzler. 

HAZİNE T AHVlLLERl: 
Deruhte edilen evrakı nakdiye 
ka11ıtığı 

Kanunun G ve 8 inci maddele· 
ne tevfikan hazine tarafındari 

V"ald tediyat 

SENEDAT CttZDANll 
Hulne bonolan 

· Ticari aenecbt 

ESHAM VE TAHVİ~AT cuz. 
DANI: 

(Deruhte edilen evrakı nak· 
A· ( diyenin karıdıfı esham ve 

(tahvilat (ltlbart kıymetle) 
B· ( Serbeıt esham ve tahvilat 

AVANSLAR: 

Altm ve dövfa a~erlne 
TahvlJtt Uzerine 

HfSSEDA RLAR 

MUHTELlB 

Lira 

Z2.38C ~.l.1 1İ 8 . .;64 1"17, 

G951s:.u. 

12.511 ... ~ 

lss.1 .::: ~".~I 

3.6 ı ı.sc J,-
2.801.326,16 .__ 

30.4.36.:!~.Z • .Sü, 

4.'5?t.~u .:r! 
1 
1 

Lira 

3 ~41.538,37 

364.392,76 

17 .872.726,82 . 

ı 48.269.083,-

6.412.826,1( 

35.126.822,2( 

2t..~.:ı:.ı · 
2"5"5.t1 a . 

.L J • • • ·.:-ı 2.276.931,3'i 

4.500.000,-

9.824.524,6~ 

YEKUN 256.188.845,37 

SERMAYE 

lHTtY AT AKÇESi 

TEOAVULDEKl BANKNOT. 
LAR: 

Deruhte edilen evrakı nakdiye 
Kanunun 6 n 8 inci maddele

rine tevfikan hazine tarafından 

vaki tediyat 

Deruhte edilen evrakı nakdiyf' 
bakiyesi 
Karıılrğı tamamen altın olarak 

ilaveten tedavili\! vazedilen 

TUR'' l.lRASl MEVDUATI: 
Y~desiz 
Vadeli 

DOVlZ MEVDUATlı 
Vade.is 
Vad ·il 

MUHT·ELlB' 

l 

Lira 

158. 7 48.563,-

10.479. 480,-

148.269.083,-

ıo.000.000.-

17.172.944,73 

-.--
11.482.132,20 

813.420,09 

Lira 
1 

15.000.000,- 1 

1.026. 7 56,G 

158.269.0S3.-

17.172.944,7 

12.295.552,2 

SZ.424.508,6 

1 

l 

YEK ON 255.18~ ~·s 3 

2 mart 1933 tarihinden itibaren: !akonto haddi % S 1/2 - Altın üzerine ava.ıs c;.. t 1 2 
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Ankara Nümune Hastahanesi 
Baş Tabipliğinden: 

Daima genç 
daima güzel 

KANZUK 

l{apalı Zarfla Elisiltnıe 
İstanbul Belediyesinden: 
Keşif bedeli 26718 lira 7 kuruş olan Haseki Hastane

aınde yaptırılacak olan çamaşırhk ve mutbak binasının 
inşası kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Talib olanlar 
proje ve şartname ve fiat cedvelini 14 kuruş mukabilinde 
Levazım Müdürlüğünden alabilir. Eksiltmeye girmek için 
de 2490 numaralı artırma ve eksiltme kanununda yazrlı 
vesika ve 2003 liralrk muvakkat teminat makbuz veya 
mektubu ile teklif mektuhlarını ek!iltme günü olan 27-5-
935 pazartesi günü saat 15 e kadnr Daimi encümene ver-

. Hastahanemizin 1935 Mali senesine ait aşağıda miktar ve tahmin edilen fiah ve ek
•ıltınenin şekli ile muvakkat teminatı yazılı muhtelif ihtiyaçları eksiltmt:ye konulmuştur. 
Şartnameler Ankara Nümune Hastanesi Baş Tabipliğinden alınır. 

Balsamin Kremi 

Eksiltme 28 Mayıs 935 salı günü saat 14 de Ankara Nümune Hastanesinde yapılacak
tır. 

Dikkat: Muvakkat teminatlar nakit olarak komisyonca ahnamıyacağmdan nakit ver
llıek İstiyenler ihale gününden evel hastane ye müracaatla teminatlarını Maliye Vekaleti 
l'eznesine yatıracaklardır. 
't ahnıin edilen 

fi at 

melidir. "B,, "2492,, 1-1893 
Muvakkat 
Teminatı 

lira K. 
Gııo 83 
2714 90 

10082 10 
8:3 40 
211 20 

6182 08 

Miktarı 

Kilo 
50787 

3194 
33699 

Lira K. 
383 35 
204 00 
756 ıs 

\.,,IDSI 

.Birinci nevi ekmek 
Sade yağı 
Koyun ve kuzu eti 
Tavuk 

Eksiltme ,ekli 
Kapalı zarf usulü 
Açık münakasa 
Kapalı zarf usulü 

A)rvalık Belediye Başk:anlı~ııdan: 
1 - Mazot: yanıp koklaşmış bakiyenin azami haddi % 1,S 
2 - Külün nisbeti % 0,5 
3 - Su miktarı o/o 0,5 

. 66 78 Açık eksiltme 

,, " 

4 - Kesafeti izafiyesi 0,93 
5 - Manzarası açık kahve renginden koyu kahve rengine 

2226 adet 
528 

38638 
21715 
9767 

15 84 
463 65 
407 15 
322 31 
105 78 

Zeytin yağı 
Süt Kapalı zarf usulü 

Elli senelik bir maziye 
malik ve dünyanın her tara
fında takdir kazanmış güzel
lik kremidir. Cildinizin gü
zellik ve tazeliğini daima 
mu ha faza eder. Balsamin 
kremi memleketimizin ki -

bar mehafilinde rağbet gör· 
müş ciddi bir kremdir. Çil
leri ve buruşukları izale e
derek tene fevkalade bir ca
zibe bahrecıer. Ruhnüvaz ko
kusu ile ayrıca şöhret ka -
zanmıştır. Balsamin kremi 
katıyen lcıırumaz teninizin 

latif tazeliğini, cildinizin 

doğru bi.r renk kesbedecektir. 
6 - Teşekkülatr: Seyyal 5428 75 

4297 48 
1410 36 5037 

Yoğurt 
Kesme şeker 
Sabun 

,, " il 

Açık eksiltme 
Açık eksiltmf' 

241 80 
183 12 
429 84 

18SO 
763 

1791 
"'6032 

18 13 
13 73 
32 23 

Soda 
Şehriye 
Makarna 
Pirinç 

,, ,, 

" 
,, 

,, ,, 
,, "\206 40 

354 80 
554 92 
201 45 
159 00 

887 
s·~ss 

1343 
21?0 

240 48 
26 62 
41 61 
15 10 
11 62 

v unu 
Taze fasulya 
Kuru ,, 
Taze bakla 

,, 
" 

,, 
,, ,, 

59 
191 

1179 
192 
123 

213 
232 
195 
215 
200 
ll 

236 
76 

270 

70 
70 
60 
85 
50 
77 
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16 
12 
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Nohut 
Taze kabak 
Patates 
lspanak 
Semiz otu 
Patlıcan 

Kamıbahaı 
Francala 
Kuru bezelye 
Taze bamya 
Kuru ,, 
Pırasa 
Labna 
Havuç 
Tomates 
Salça 
Kuru soğan 
Mercimek 
Kuru kaysı 
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00 
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44 
88 
57 
63 
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lira 

Birinci nevi un 
Limon 
Yumurta 

,, ,, 
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350 
2::''33 

475 

Çay 
Nişasta 

Benzin 
Mazot 61 

75 

00 
31 
75 
00 
00 

250 
1000 Ton 

7 
65 
4 
5 

2325 
Uryani eriği 
Kok kömürü 
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1 Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 1 
1 Satrn Alma Komisyonu ilanları j 
BİR ADET KAGIT KESME MAKİNESİ 
BtR ADET MAKİNEYİ TEDV!RE AİT MOTÖR 
İKt ADET YEDEK BIÇAK 

-

Ta?m~n edilen bedeli (1400) lira olan yukarıda fi?.İkda
~~-~.~ cınsı yazılı malzeme askeri fabrikalar umum müdür-
ugu satm alma komisyonunca 22 mayıs 1935 tarihinde 
Çarşamb ··· ·· t' a gunu saat 14 te açık eksiltme ile ihale edilecek· 
J~r .. Şartname parasız olarak komisyondan verilir. Talip
ta.rın muvakkat teminat olan (105) lira {Ve) 2490 numa
\1 h kanunun 2. ve 3. maddelerindeki vesaikle mezkur gün 
e saatte komisyona müracaatları. (1028) 1-1809 

15 
KALEM MOTORLU VASITALARDA KULLAN!-

. .LAN İÇ VE DIŞ LASTİK. 
karıTahm~n edılen bedeli (3767) lira (12) kuruş olan yu
'llrtıu~ m.~k~~X:. ~: cinsi yazılı malzeme Askeri fabrikalar 
ta 'h· mudurlugu satın alma komisyonunca 22 mayıs 935 
le 11 1.nde çarşamba günü saat 14 de açık eksiltme ile iha
l'İ)'edıJecektir. Şartname parasız olarak komisyondan ve
ruır. Taliplerin muvakkat teminat otan (282) lira (54) ku
i'-ış 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesa-
~ e nıe kil .. z r gun ve saatte komisyona müracaattan 

(1029) 1-1810 
160 METRE MİKABI edilecektir. Şartname para-

ÇA M TAHTASI. .J sız olarak komisyondan ve-

(1084) 

,, " ,, 
,, 

,, 
11 ,, 

Kapalı zarf usulü 
1-1902 

ve saatte komisyona müra· 
caatlrtn. (1030) 1-1811 

24 TON ÇELİK 

Tahmin edilen bedeli 
( 4320) 1iı a olan yukarıda 

mikcları ve cinsi yazılı mal
zeme Askeri fabrika1aı· u

mum müdürlüğü satın alma 
komisyonunca 22 mayıs 935 
tarihinde çarşamba günü sa
at 14 te açık eksiltme ile i-

hale edilecektir. Şartname 

parasrz olarak komisyondan 
verılir. Taliplerin muvakkat 
teminat olan (324) lira ve 
2490 numaralı kanunun 2. ve 
3. maddelerindeki vesaik1e 
mezkur gün ve saatte ko
misyona müracaatları. 

(1027) 1~1808 

l(iralık daire 
Yenişehirde, Kocatcpedc Sa

it Aydoslunun evinde ~ok güzel 
ve modem bir daire kirahktır. 

İstiyenlerin eve gelmeleri veya 

telefon. 1995 1-1806 

(56Tahmin edilen bedeli 1 rilir. Taliplerin muvakkat 
. 00) lira olan yukarıda teminat olan ( 420) lira ( ya) Sa trlrk apartıman 

~tktarı ve cinsi yazılı mal- havi teklif mektuplarım Halen vilayet jandarma ku-

~llle Askeri fabrikalar u- mezkfir günde saat 14 de ka-ı mandanlrğrnm oturduğu bina 

kou~ müdürlüğü satın alma dar komisyona venneleri ve sahi.b! tarafrndan müsa~t şera~t 
•~ 1?tsyonunca 22 mayıs 935 kendilerinin de 2490 numara· dahılınde satılıktır. Mımar Sı-
'<;tftbinde çarşamb .. .. lı kanunun 2 ve 3 maddele- nan caddesinde N. 6 terzi Timi-
'a.t , .. a gunu sa· 1 1775 

'·' rindeki vesaikle mezkur g-i.in ye müracaat. -

cazib taravetini ancak krem 
Balsamin ile meydana çıkara
bilirsiniz. Bir defa Balsamin 
kullanan başka krem kullana

maz TanıJmış ıtriyat mağaza
ları ile büyük eczanelerde bu-
lunur. 

Evler ve arsalar 
Ankaranm her tarafında ev 

arsa almak ve satmak istiyenler 
bize gelsinler. 

7 - Kalori mitkan Asgari 10000 
Bu evsafta alınacak asgari altmış ton mazot ilk partisi 

1 haziran 935 de 
On beş ton olmak üzere teslim olunacak ve mütebakisi 

üçer ay aralıkla ve fakat makineler faaliyetten kalmıya· 
cak surette üç partide teslim edilecektir. Her teslim edilen 
parti mazotun zahiri mauyeneai ve makinada kuJlanma su
retiyle tecrübesi yapıldıktan sonra kabul edilerek bedeli 
ödenecek ve muayenede fenni vasrf1ara uygunsuzluk se
zilecek olursa o parti kabul edilmiyerek geri verilecek Ye 

bu hususta ihtilaf çıktığı takdirde İstanbul Belediyesi kim· 
yahanesi tahlil raporu her iki tarafça da muta olacaktır. 
Tahlil ücreti müteahhide aittir. 

Makine yağı: Vakum- Oil kumpanyasının 1068 numa
ralı traktör yağı olup kapalı tenekelerde bulunacaktır. 

Hacrbayram caddesi N. 1 Hayri 
ve Kemal komisyon evi. Tel. 

Yukarda evsafı yazılı mazot ile asgari beş ton vakum 
Oil lrumpanyasmm kapalı tenekelerde bulunan 1068 nu• 
maralı traktör yağı yirmi gün müddetle ve kapalı zarf U• 

.suliyle eksiltmeye konulduğu ve teklif olunacak fiat had· 
di layık görüldüğü takdirde mayısın yirmi altıncı pazar 
günü saat on beş buçukta Ayvalık Belediye encümenince 
ihalesi mukarrer bulunduğu talipleri yüzde yedi buçuk nİs· 
betinde teminat akçelerini belediye veznesine depozito e
derek makbuzunun teklif kiğıdma rapt eylemeleri ve tek .. 
Jif zarflarının mayısın yirmi altıncı pazar günü uat on beı 
buçuğa kadar Ayvalık Belediyesine vermeleri ve bildirilen 
gün ve saaltan sonra verilecek teklif zaHlarmm kabul e .. 

3977 1~1892 

İLAN 
Anafartalar caddesindeki 72 

numaralı dükkanımı terki tica

retle Yusuf oğlu Kazıma dev· 

rettim. 934 senesinden 936 sene· 

ıi haziranına kadar maliye, tüç
çar ve sair dükkan hesabına o
lan umum borçların kaffesi Ka
zıma ait olduğu için bu müddet 
zarfında hi!C bir bor~ kabul ede
miyeceğimi ilan ededm. 

Ali oğlu Kamber 

1-1884 

Kiralık ev 
Yenişehir Paşalar tepesi 

Gülistan sokak yeni yapı. 
1-1904 

Y enisclıirde 
' 

MOBLELI bir oda kiralık-
tır. Kınacı Han lşevi Tel: 
3714 1~1895 

Kiralık ev-dükkan 
Ulus matbaası kar,ısmda 

3 oda, su, elektrik 
Akköprü §OSesi üstünde 

yeni 4 No. lı ev. 3 oda 1 sa· 
lon, elektrik, hüyuk bahçe· 
si depo olmaya da yarar. 

Çankırı caddesinde Mu
hacir sokağında dükkan. 

İstiyenler her zaman gö
rebilirler. Konuşmak için 
Resmi. llinlarda Muamme're 
müracaat Tele fon: 2326 

1-1903 

Adliye 
Vekaletind eıı: 

dilmiyeceği ilan olunur. (1079) 1-1898 

r ·- GA.RB:"7uco.';;=•-.. ı 
- İrtne Dunne - Richard Dix i 
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Ceııub Demiryolları 
Müdürlüğünden: 

Cenup Demiryollarında bu kere a,Q.ğıdaki tarifentn 
merİyP.te konulduğu uıuhterem ahaliye ilin olunW'. 

921 sayılı fevkalade ve muvakkat 
yavaş yUrüyüş tarifesi 

1 Nisan 1935 gününden 31 ilkkanun 1935 gününe kadar 
tatbi kedilecektir. 

Bütün şebekede emtia nakliyatı 
işbu tarife nakliyatın yapıldığı münasebette daha kar· 

Ir genel bir tarife (200 kilometreden att;ilc: yollara gönde. 
rilen hububat tarifesi) veya başkaca h ıasi veya f evknla• 
de ve muvakkat bir tarife bulunmazsa .febekenin biitün 
istasiyonları arasında yapılan her tütl~ e~lin nakliyatına 
tatbik edilir. 

Ton ve kilometre blf a 
• ücret 
Tür.k kuruıu 

1 ci smıf emtia 4,20 
2 ci " '! 3,24 
3 CÜ ,, ,, 2,64 
Alınacak mütefeni masarif umumi tc\rifelerdekinin ay. 

nıdır. 
Tarifelerin yukardaki hükümler ile değiştirilrniyen hü. 

tün hüküm ve şartları mer'i kalmaktadır. 
Fazla malumat edinmek istiyenlerin Karkamişte Ce

nup Demiryolları Müdürlüğüne müracaat etmeleri rica <> 
lunur. l-1896 

Ayvalı){ Belediye Ba~kanJığınd~ n: 
Ayvalık belediyesi için satın alınacak o~ram veya Fi

lips markah 100 danesi yetmiş be~ ve 90p danesi kırk vat. 
lık 1000 dane elektrik lambası kapalı zarf usu1iyle eksilt
meye konulmuş ve mayısın yirmi altıncı pazar günü saat 
on altıda ihalesi mukarrer bulunmuş olduğundan satmak 
istiyenlerin yüzde yedi buçuk nisbetinde teminatı muvak
kate akçelerini Ayvalık Belediye veznesine depozito ede
rek makbuzunu teklif kağıllanna rapt ile Mayrsrn yirmi 
altıncı pazar günü saat on altıya kadar b~Jediye encüm '· 

Denizli noterliği açılını§· 

tır. İmtihansız noter olabil
mek şartlarım haiz istekli
lerin bir ay içinde Vekalete 
müracaa•'an ilan olunur. r 

nine vermeleri ve bildirilen glin ve saattan sonra VC'ril '< 
teklif kağıtlarmm kabul edilmiyeceği if n ot,. ·r. (1 

1-,8~3 . (1074) 1-1894 



SA 't 1,· A ö 

l\1armara Üssü Bahri l(umandan
bğı Satın Alma l(omisyonu 

Reislii!inden: 
Miktan Tahmin edilen bedeli Muvakkat teminatr 

Kilo Lira Lira 
27500 kuzu eti 8800 kuzu için) 

1755 
36500 koyun eti 14600 koyun için) 

64000 23400 
Deniz efradı ihtiyacı için yukarda nevileri yazılı 64000 

kilo et 25 mayıs 1935 tarihine rastlayan cumartesi günü 
saat 14 de İzmitte Tersane kapısında kain komisyonumuz 
tarafrndan kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 
Şartnamesi parasız komisyondan alınabilir. İsteklilerin 
yukarda gösterilen muvakkat teminat ve 2490 sayılı ka
~unun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgeleri havi tek
lıf mektuplarım belli saatten bir saat evel komisyon re-
isliğine vermeleri. (1039) 1--1841 

BOLUPALAS 
Resmi daire. hususi müessese ve şirketlere ve otel yap

mak istiyenlere pek elverişli olan ve şimdiye kadar devlet 
demrryollan ve Emniyet Umum Müdürlüğü ta:-3f ndan 

işgal edilmiş bulunan B O L U P A L A S binası 
toptan kiraya verilecektir. 

Gezmek ve şeraitini öğrenmek istiyenler mezkur bina 

altındaki Güzelizmir rakı imalathanesi sahibi FU A'f 
ARI 'ya müracaat etmeleri. 1-1780 

Ankarada Albn Menhaı 
Bir buçuk seneden beri mahza Ankara halkının 

sıhhatini korumak ve Ankarada eyi su yoktur deyen-
lerin iddialarını çürütmek gayesile "Altın kaynak . " suyu pıyasaya çıkarılmış ve Ankarada su rekorunu 
kırmıştır. 

Sıhhat Bakanlığının tahlilinde her türlü muzır 
~evadd ... an ve. ?1ikroptan ari olduğu ve belediyenin 
kı~yevı tahlılınde mikyası ması "4'' oldugu alınan 
resmi raporlarla sabit olmuştur. Su itibarla Ankara
da emsali bulunmayan ve İstanb~I sulan evsafında 
bulunan bu güzel suyu bugüden itibaren piyasaya çı
kardık. Her türlü suiistimale meydan vermemek icin 
depomuzdan başka yerde satılmıyacaktır. Hususi ~ve 
saitimizle doğrudan mühürlü kaplar içerisinde evle
re gönderilir. Bu güzel sudan herkesin istifadesi için 
~işelerle lokantalara ucuz fiatla ve diğer yerli sular 
fiatına verilmektedir. Her lokantadan musırran "Al
tın kaynak" isteyiniz. Evler için abona kaydedilir. 

,. Hergün taze olarak membadan getirilir. 

l Yenihal No. 22, 25 Telf. 3733 
• 1--1820 

~r~ ~ ~~ ~~~~~~,,.,~~~...,.~'*~-,., ~~..t~~~~~J 

Gazı Lisesi Müdüı .. lüğünden: 
Mektehimize 50 ila 100 ton kok kömürü alınacaktır. 

Şartnamesi mektepte görülebilir. Açık eksiltmesi 23.S. 
1935 perşembe saat 14 te Ankara Mektepler Muhasebed-

. liğinde toplanan komisyonda yapılacaktır. Beher tonu
nun muhammen bedeli 29 liradır. Muvakkat teminatı 217 
liradır. Eksiltmeye gireceklerin muvakkat teminatlarrm 
s~ ., t 13 te vezneve yatırmaları lazımdır. (1034) 1-1832 

--~----~·--~.~~-- ---- .,..._, -- .... --....-

1 
\rıkara l,t', uzun Amirli~r 
Satın~•lnıa K o.mitlyonu 

ilan lan 

İLAN 
İstanbul kumandanlığı 

ihtiyacı olan 68. bin kilo ko
yun etine verilen fiat komi~ 
yonca pahalı görüldüğünden 
tekrar kapalı zarfla eksilt· 
meye konmuştur. Bir kilo 
sunun tahmin bedeli 42 ku
nl\. olup ihalesi 28 mayıs 935 
salı günü saat on beşte İs 

tanbul K. satın alına komİs· 
yonun da yapılacaktır. llk te 
o:inab 2142 liradır. Şartna· 

mesi 108 kuruş mukabil sa 
tıiı alma komisyonundan a
hnabilir. Teklif mektuplan 
belli saatten en az bir saat 
evel kadar komisyona ver· 
meleri. (1090) 1-1905 

__ "';_ ~- ı 

lmtıyaz sahibi ve Baş.mu 
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi ne1riyatı idare eden 
Yazı İşleri MUdürU Nasuhi 
BAYDAR 

Çan lı.rrı caddesi civar1nd11 
Ulut Ba:sınıt!vinde basılmış· 

l tlıt. 

'-- -··- - - JI 

f>t'\ let n~miryolları ve 

Limanlan ~atma)ma 
Komi~n·omı ilanları 

İLAN 
Beher tonunun FOB fab

rika teslim muhammen be. 
deJi 22,50 lira olan 3,500 ton 
suni portland çimentosu 22 
mayıs 1935 çarşamba günü 
saat 15,30 da kapalı zarf u
sulü ile Ankara idare bina -
smda satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenle -
rin 5187,50 liralık muvak • 
kat teminat ile kanunun ta
yin ettiği vesikaları, kanu-
nun 4 üncü maddesi muci -
hince işe girmeğe kanuni 
manileri bulunmauıgu:'ıa da
ir beyanname ve tekliflerini 
aynı gün saat 14,30 a kadar 
komisyon reisliğine verme . 
teri lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler 
390 kuruş mukabilinde An -
kara ve Haydarpaşa vezne-
! erinde satılmaktadır. (1021) 

1-1794 ·------
ZAYi MÜHÜR 

1933 tarihli mübürü kayıp 
ettim. 1934 tarihli Asiye 
ismile yenisini aldığımdan 
eskisinin hükmü yoktur. 

Asiyt 

ULUS 

1 ı\nkara Valili~nden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Ankara vilayetinde Çubuk 

barajı yanında yeni yapılacak 543 metre yolun tesviye a • 
meliyatı ve sınai imalatıdır. Bu işin keşif bedeli 6066 lira 
18 kuruştur. 

2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak şunlardır. 
a : Eksiltme şartnames: 
b: Mukavele projesi 
c: Nafıa işleri şeraiti umumiyesi 
d: Tesviyei türabiye şose ve kargir in~aata dair fenni 

şartname. 

e: Hususi şartname. 
f: Keşif cetveli 
g: Plan. profil ve arzani maktalar ve tekibi türap cet -

veli isti yenler bunları Ankarada N afra dairesinde mütalea 
ve tetkik edebilecekleri gibi eksiltme şartnamesi ve husu
si şartname ve keşif hulasası cetveli istiyenlere bedelsiz 
olarak verilir. 

3 - Eksiltme 19.5.935 tarihinde pazar günü saat 15 te 
Ankara vilayeti Nafıa Başmühendisliğinde y·apılacak -
tır. 

4 - Eksiltme açık eksiltme usuliyle yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 455 lira mu

vakkat teminat vermesi bundan başka ticaret odasına ka. 
yıtlı olduğuna dair vesikayı haiz olup göstermesi lazım-
dır (1014} 1-1785 

----------~=----~~----__;;:.......:.:..;;.::.. _____ _ 
l{aracabey Harası 

Müdürlüğünden: 
Hara müstahdemini ile binicilik mektebi talebelerinin 

ihtiyacı için 58 taknn elbise ile 46 çift çizme ve 40 çift fo. 
tin aleni eksiltme usulile satın alınacaktır. İsteklilerin 120 
lira muvakkat teminatlariyle birlikte eksiltme günü olan 
20 mayıs 1935 tarihine müsadif pazartesi günü saat on beş
te Hara merkezinde teşekkül edecek mübayaa komisyonu-
na müracaatları ilan olunur. (2475-1059) 1-1877 

Anl\.ara Evl\.af Müdürlüğünden: 
Mülhak evkafa ait sanayi, Atpazarr, K.pazarı. Pideciler, 

Ulucanlar, Beledıye, İncesu, Tüfekçiler, Osman, Saraı;lar, 
Kayabaşı, Ü çta~kışla, Erzurum cadde ve mahallesindeki 
dükkan, fırın, kahve, mağaza, değirmen, hane W! tarla 1. 
6.935 den 31.5.936 gününe kadar bir yıl için lurava verUmek 
üzere 8.5.1935 gününden itibaren on gün müddetle açık 
artırmaya konmuş ve konan kiralarile bulundukları yer
leri ve numaralarım gösterir ilan belediye ile dairenin i
lan tahtalarına yapıştırılmıştır. İhalesi 20.5.1935 pazarte· 
si günü saat 15 tedir. Tutmak istiyenlerin konan kira üze
rinden yüzde yedi buçuk teminatlarile birlikte her gün 
evkaf apartmanında oturan Ankara evkaf müdürlüğüne 
ve ihale gün ve saatide ayni dairede bulunacak olan artır· 
ma ve eksiltme komisyonuna gelmeleri ilan olunur. 

(1043) 1-1845 

Karacabey Harası 
Müdürlüğünden: 

Hara ihtiyacı için on beş kilo kahve, yedi yüz kilo şe
ker, altı yüz kilo yeşil. yüz kilo beyaz sabun, yüz kilo irmik 
yedi yüz kilo makarna, otuz kilo tel şehriye, üç bin beş yüz 
kilo zeytin yağı, dört bin kilo zeytin tanesi, elli kilo pirniç 
unu, üç bin beş yüz kilo tuz, şartnamesi mucibince ve aleni 
eksiltme usuliyle satrn alınacaktır. İsteklilerin üç yüz li
ra muvakkat terninatlarile birlikte satış günü olan 22 ma
yıs 1935 çarsamba günü saat on beşte Harada bulunmala-
rı i1an olunur. (2476-1060) 1-1878 -----
Ank~ ra inhisarlar 

Baş ~\ n ~~rliirlii~nden 
Kilosu Beher yüz kilo için muham -

men bedeli 
Kr. Santım 

3000000: Çankırı 3,50 
1200000: Keç.!ç 4,10 
1000000: Koceç 4, 52 SO 
500000: Ye:-)ı 4.38 
600000: Alıh.,.ba 3,70 
200000: Boncuk 8,00 
400000: Sarıkaya 7,70 
800000: Akçak:oyunlu 4,00 
500000: Çoğul 7 ,50 

Yukarda isimleri yazılı tuzlalarda 935 senesi için tuz 
çıkarma ve taşınması 28 nisan 935 gününden itiabren yir
mi gün müddetle açık indirmeye konulmuştur. Miktar, 
yüz kilo için muhammen bedeli hizalarında yazılıdır. İn -
dirnıe 18 mayıs 935 cumartesi günü saat on beştedir. 

Şeraiti anlamak ve indirmeye girişmek istiyenlerin 
Ankara İnhisarlar Başmüdürlüğündeki komisyona ve -
ya mahalleri memurlarına müracaat etmeleri (963) 

1-1709 

' 

13 MAYIS 1935 P AZARTESI 

Ankara Va,iliğinden 
Geçen seneki Emlak Sıra Mağazanın bulundu Y. 

icarı N. 
1440/ 120 
1440/ 120 
1680/ 140 
1500/ 125 
1320/ 110 
3720/ 310 

420/ 35 
600 50 
420 35 
310/ 25 
180/ 15 

12 
10 
8 
6 
4 

2/ 1 

1/ 89 
2/89 • • 

N 
1 

2 
3 
4 
5 

6 

2160/ 180 21 6/ 7 
1200/ 100 5 8 
1200/ 100 19 8 
1200/ 100 43 5 
1224/ 102 45 4 
1200/ 100 21 3 
1200/ 100 3 7 
1200/ 100 17 9 
1200/ 100 15 10 
1280; 108 13 11 
1080 •'99 11 12 
1200 ' 100 9 3 
1440/ 120 18 
1200/ 100 16 
1200/ 100 17 
995/ 40 182,95 18 
1200/ 100 6 20 
1080 '90 8 21 
lOBO '90 10 22 
600 50 12/ 18 23 '26 

1080; 90 22 27 
1080 90 28 30 
1080 ·90 30 31 
1080, 90 34 33 
720/ 60 36 34 
900/ 75 38 35 
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1200 / 100 26 29 ,, " 
420/ 35 3/ 89 Kurşunlu cami 

Yukarda semtleri ve sıra ve emlak sayılan yazılı idarel 
hususiyeye ~id üç hane bir medrese bir arsa ile 34 mağaza 
şartnamelerınde yazılı müddetlerle isteklilerine isticar 
edilmek üzere açık artırmaya konulmuş ve ihalenin 13 
mayıs 935 paazrtesi günü saat 15 de yapılması kararlaşA 
mrs old~ğundan bir sene müddeti olanların geçen seneki 
bedellerınin ve üç sene müddeti olanların ve geçen senekl 
b!!.delinin üç fazlanın yüzde yedi buçuğu derecesinde ida• 
reı hususiyeye verilmiş para veya tahvilatm makbuzlariy• 
le ~~ya t.an:nmış bir banka kefalet mektubile ihale günil 
cncumenı vılayete ve şartnameleri görmek için de her 
gün muhasebei hususiyeye müracaatları. (951) 1-1656 

Jandarma Genel l{omutanlığı (J,k 
• U. K.) Ankara sabnalma om ıs-

le 

yonundan: 
l: Nümune evsafına uygun yerli mal ve mamulatı ol· 

mak şartiyle iki binden üç bine kadar kundura ve kilim 
kapalı zarf eksiltmesiyle aşağıda yazılı gün ve saatte An~ 
kara Y enişehirde Jandarma genel komutanlığındaki ko-
misyonca satın alınacaktır. 

Şartnamesi parasızdır. İstiyenler komisyondan alabi• 
lirler. 

2: Bir çift kunduraya (497) ve bir kilime de (305} kuruş 
fiat kesilmiş kunduranın ilk teminatı 1118 lira (25} kuruş 
ve kilimin ise (686} lira (25) kuruştur. İstekliler kanun 
ve şartnamedeki yazılı belge ve ilk teminat makbuz veya 
banka mektupları içinde bulunan tekliflerini eksiltmeden 
bir saat eveline kadar komisyona vermiş olınalan. 

3: Kundura 14.5.1935 salı günü saat 15 de. 
Kilim 15.5.1935 çarşamba günü saat 15. (946) 

1-1642 

Niksar BelediyeBaşkanlığından: 
1 - Niksar kasabasının yollar ve ebniye kanunu mu

cibince 1/500, 1/1000, 1/2000 mikyasında hali hazır şehi~ 
haritasiyle müstakbel imar planı yaptırılacaktır. 

2 - Kasaba tahminen (150) hektarlık bir arazi üzerinA 
de bulunmaktadır. 

3 - Bedeli keşfi Uç bin liradır. 
4 - Taliplerin bu gibi işleri evelce yapmış oldukla

rına dair vesikaları ile birlikte imar müdürlüğünün ehli· 
yetnamesini ibraz ederek 29.5.1935 çarşamba günü saatl 
on dörtte Niksar Belediyesinde yapılacak olan açık ek1 
siltmeye iştirak etmeleri itan olunur. (1080) 1-1901 

l toktor 

Ali Maruf Ünver 
DERİ, FiRENGİ VE 
BELSOGUKLUGU 
HASTALIKLARI 
MÜTEHASSISI 

1 SİNEMALAR 

Tabakhane caddesi başında 
Altıntaş sokak No: 5 

Hastalarını her gün 9-13 
ve 15-20 ye kadar kabul eder. 

f ı Bugl' n .e · ~ :ce 

Joan Cravford - Gene Raymond 
tarafından temsil edilen 

YENi 

SEVMEK YAŞAMAKTIR 
Nefis sahneler misilsiz derecede 

~üzel film 

tlU(jUN ıJ u Lıc. C.1:!; 

Constance Cumnig tarafından 
temsil edilen 

BRODV AY GECELERİ 
Muazzam dekor zengin sahneler 

muhteşem bir revü filmi 

\.ÜP) 


