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C. H. P. BÜYÜK KURUL Çölde iki 
Büyük Önder ATA TüRKÜ Aç öy evi meıa~ 

- Baştarıfi birinci yüıde -
nı derin Ye ıağlam kültür sı 

nıflarile ç.evreledikden ıonra 

dırki onun yükıek kapasitesi 
ve erdemi Uluslar arasında . 
tan1lır, Türk Ulusuna doiun • 
sal rengini veren bu devrim • 
lerden her biri çok geniş ta • 
rihıel devirlerin öğüu bileceği 
büyük işlerden sayı lsa yeridir. 

Bütün bu i şler parhmmn 
proiramını , özenle gözünde 
tutarak batardabilmişdi r. Tii 
zel sailık ıosyal fınanı ekono 
mi •e bayındırlık işl erimizde 
biç durmadan aldı ğımız yeni 
tedbirlerin eyi ve yefinde ol· 
duğuna kanı bulunuyoruz. Ak 
denizi Karadenize demirle bağ 
ladık. Anadoluda özel şirket· 

ler elindeki bütün )'olla1' satan 
aldık Istanbul ve lzmirde Li · 
••n ve rihtim itleri de•let 
eline ıeçdi Diyaribekir kapı 
ııadayaz Antalyaya Er.ıurl'ma 
kömür yurduna durmadan gi· 
diyoruz Devlet demir yolları 
kurumu bugün kendi malımız 
olan betyüz milyo.n )irahk bir 
iti çeYirmrkdedir. sayın arka· 
datlar, Geçen dört y•l ı o baı· 
hca itleri ekonomi alanında 
olmuıdnr bir çok ülkeJer acun 
ıal buhran karşısında sarsıl • 

1 

mıı ve umutsuzluğa düşmek -
den biz bu kapsal fela\[et Ö · 
nünde cuda ırk1lmedik yur • 
daa ekonomiıini yeai bir dü· 
zene yonetlemiş bulunuyoruz 
arsıulusal tecimi denkleıtire • 
rek i~ pazarı harekete getire 
rek kendimizi korumayı başar 
dık aııl önde tuttuğumuz iş 

ıeniı bir endustri program101 
ger~ekletdirmeğe batlama k 
olmutdur bu program tamami 
le ıerçekleşdiği gün şüpheıiz 
yurddaıın geçimi hi11olunacak 
derecede genitliyeckkdir. Ta· 
rım ve enduptri hareketlerimiz 
birbirine kollayan tedbirlerle 
yapılmakdadır Maden ürünleri 
miz aon zamanlarda özel :_bir 
geliıim gösterdi ümüdümüz 
odmki gelecek kurultay ma • 
dea itleri ile beraber deniz 
ekonomiıinde bugun almakta 
olduiumuz tedbirlerin verimli 
ıonuaçluını dermit olarak 
toplanacakdır. Görüyoruz ki 
arkadaşlar yepyeni birgüdüm-
lü ekonomi düz.enı kurmakla 
uirafıyoruz. Parbmızın ekono 
mik anlayışa bu yöndeki p ro· 
rramımızın yurdun i btiyaçları-

DI karıılayacak ve onu az za 
maada ıelişmeie ve genişliğe 
erdirecek en eyi program ol· 
doğunu göıterecekdir. Yeni 
öiütleriniz ve direktiflerıniz!e 
yeniden ilerleme Ye yükselme 
tedbirlerimizi kolnylaşdıraca _ 
iımııa füphe yokdur. 

Bayanlar baylar cumhuriye 
ıiı dıt ıiyuada öz;eole iütlU 

ğü amaç arsıulusal barışı o 
ramak ve a-üven içind~ y ışa 
makdar komşularımızla dost • 
luk ve eyi ıeçi!.:me yolunda 
her gün biraz daha ilerlemek 
deyiz Sovyetlerle dostlu&uoıuz 
her z;,aman ki gibi sağlamdır. 
ve içdendir karagüolerimizden 
kalan bu dostluk bağını Tiirk 
Ulusu unutulmaz değerli •. bir 
hatıra biliriki memleket ara 
sında her yönden değeller 
ııldıtmakda ve genişlemekde 
dir. Sovyetler Cumhuriyetimi -
zia onuncu yılında yüksek de 
leielerile şenliklerim i zde haz.ır 

bulundular devletıerimu: bükü 
metlerile Ye Uluılarale her fır 
ıatta birbirlerine nasil inan 
dıklarını ve ne kadar g üven 
diklerini bütün dünyaya gös -
termekdedirler ıon g ünlerde 
Boğaz.tar meselesini ortaya 
k oyduidmoz zaman Sovyetle-
rin bizim tczimızdeki dozrulu 
ğu ve baklıhğı bildirmiş olma 
arı Türk UJuıunda yenidenl 
derin dostluk duyguları uyan· 
dırmııdar. 

Türk Sovyet dostluğa ar 
sıulusal barıı için ıimdiye ka 
dar yalnız hayır Ye fayda ge 
tirmiıdir. Bundan ıonrada yal 
naz hayarlı ve faydah olacak • 
dı. Arkada şiar geçen dört yıl 
içinde bır önemli hadise de 
Balkan paktıdır. Dört devlet 
kendi ıüvealeri için Balkanla 
rın karcıma ve karıştırma ko · 
nuşu olmakdan çikmaıı içten 
bir kaaaatile birbirlerine bai 
lanmıılardır. Balkanla baj'latık 
larımizla ıittikce artan bir 
beraberlik ve dayanııma ıiya
ıaaı ıidiiyoruz. Yükenlerimi 
%1D ıerekleriai k~ıia bir bay 
rıhkla gözetiyoruz. Aııl dik ~ 

kata ıadea Baıkan paktının 

daha ~ir yU içinde anıuluıal 
barıf için büyükbir etke oldu 
ğunuo anlasdma1ıd1r. Balkan 
paktl g'ttıkce Anupa barııı 
nın baıbca temel taılarından 

~iri olmak yerindedır. Geçe.o 
dört yılın şerefli hadilelerin • 
den biri olmak üıere Iran Şa 
hiuıabiain aayıo koauiumuz 
olduiunu kıvançla hatırlatırım 
Bu ıahsan taoıımadan iki mem 
leketin kazandığ• faydalar pek 
geniş olmuşdur. lki kardat 
uluıua arasını açacak hiç btr 
mesele kaln:.adıj'ı ilao ediJmış 
ve birbirinin bahtıyarlıgandan 
kuvvetli olmalarından baıka 

dilekleri bulunmadıj"ı a :ıılaııl -
mııdır. Afgan devletinin Uluı 
lar ıoıyeteıine iİfifİni ıelim · 
lamakla bahtayar o!duk Bu ka 
rdaş Ulus ile doıtluk Bağlara· 
mız mutlu bir surette ilerlcm· 
ek tedir. Yakın komıul.-rımu.la 
ve uzak devletlerle olan ıJgıle 
rimiz ıenel olarak nomal Ye 
doıtcadır. Ar1iuluaal ilailerin 
ıcrektirdiii bütün devletleri 

ve komşulari kıvançla k olay· 
l ştıriyor uz Tür kiye cumh uriye 
ti arsiulusal ıJenin a ncak fay 
dalı çalrşk n vıe eyi geçimli 
bir ur:suru ol n amacindandır. 

Ulusl .. r ıosyet~ıinde ciddi 
b rış ve elbirliğı isteğile çalı· 

"'ıyo uz uluslar sosyetesinin 
arst ulusal güveni artıracak 

geçmişten kalmR bastahkları 
eyıkşdırerek insan ı sonuçlar1a 
v rabıl es1 başlıca dileklerimi· 
z endir A kad•şlar. anıulas· 
al du u :n nazık bir buhran 
g irm ktedir. eski büyük 
an şm :ılık son çatışmalarla 

hey c nb bir noktaya gel&Dif . 
tir u gu kü }Üksek insanh· 
gın ulusı r ırbırine yaklaıb· 
rılm nı o mak isteriz. 
bunun er İ>ülün dünya 
gıç ş na o ô Lede tutarak 
dikkatlı h z rhk ı uyanık bulu· 
ı ro k luzu una kaniız . ~ene 
bu kaoaatled rkı dostluklarımı· 
za b v tün ülküıerimiz
de eyic l b r s yasa elim!zden 
~eldığı ka ar 0 enel barışa ko · 
rumak ish) oruz. bayanlar ba-
ylar. ııze bıraz .d& partımızın 
son yıUard~kı öı hayat ve ki· 
sa kınavından bahsedey;m : 
ı:eeen kutultayın parb öğütle 
rıne vermış clduğu çahşma 

yönetı çolt f ydah ve verimli 
olmuştur. partı üyeleri prenı· 
iplerimizi anlamaktan yaymak-
tan ve bütün yurttasJarın ıeY· 
gilerınioi güvenlerini kazaa-
makh. n kendilerinden beklen· 
diği gibi hareket etmitlerdir. 
parb seçimlerinin caalı ve öz· 
enli bir tarzda oluşu ıiy11al 
hayabmızna öoemb bir Herle· 
yiş dar. partımızın halkevlerile 
bütün yurttaşlara kucağını aç· 
mış yatandan ıosyai ve kültür 
el bir devı ım yapdı seviili 
arka daşlar Cumhurıyet halk 
partiıinın esas düt ünce dileii 
ve vatand şlsrı her türlü ayn· 
laktan k orum ocları kendileri 
ve büyük turk ulusu iç in fay· 
dalı kılmaktadır. pıoğramımız~ 

da iş bölümlerının ber birin· 
de bulunan )Urttcşlann öz.el 
ve genel a gları ve gençJıkler 

1 
ayasız gözu u e tut ıwuştur. 

bu hakıkatın bütün yu ttaşlara 
ca yaho olarak b lınmesi çok 
önemlaa r. bunu )Urttaşlar· 

anlatmak ve bu surette onlar-
ın sevguer. ı ve guvenlerioi 
kazaum k pa. tı uyalerinin kaı· 

b al öc' evıd r. t.ur~ ulusu k~n . 

disine hızmet ed nıeri ıüret 

bu surette degerlemış ve on· 
lara on vermışt11. ıou sayJav 
seç1minde partimizın ulusun 
glıveninı knurıması bize çahı· 
mamızda ye iden büyük şevk 
ve kuvvet vermiştir. ulusa hi· 
zmet } olunda bütün varbğııııu · 

"'la çalışmak p ... rti üyeleriDin 
bozulmaz andıdır • 

Yazan : SELAff,AD ı.11 •ki P'l 
Nr-j .. t hemen yaaıo• 1 

... t 
ba yığıt asker alarak go il~ 
yere dofıru sürünerek 
miie baıladı. Makıut _ ~~ 
bir kaç metre kald•f'-'~ 
durdular. N~jat kulak d 
ordakiler fransııca kooaf~ 
lardı. T •sa Yvur çok bfe ~ 
Mubimm•t depoıuan °. 
layac•klardı. Her keıteO 1'! 
ve yer altında mabfuı bar ~ 
olan bu depoyu düş•••~ 
denbaber almııdı.Nejıt:~ 
düıüaecek vaziyette ~ 
iki baba yıj'ıtle ıürüo~ ~~ 
bembahyacak oıaa ik• ~ 
bulunduklar• çukurun 'I 
taraf•na gittiler. Nejıd•", 11_ 
çük bir işaretiyle çukur~ 
bp ordakileri kııkıYr•~,ı ~ 
layıp ağızlarını kapadı ~ 
ar: sonra türk tarafıo• ge~ 
ler • hal karaalıkta f' ~ 
daa esirlere bakıyord~· 
Jardaa biri &l!fer dıj'erı ~ 
Neferin bacakları do 1 

haliadaa belhki çok b~t~; 
b idi. N~jaa buki zabıt~ 
metin ve aert adımlarl~ "1 
yordu. Nejat kııa bit 
verdi . _til 

Kararıiha ıetırıll 1'"' 
rum. ~ 
Bu .•ır~da .eıir ıabi~ . ~ 
çevudı. ıkı zabit bırbit 
baktılar, fakat karaobk 
!erini ıörmej'e maaidİ·· 
Esirler mehmetler ,., 
ıiderkea Nejat deblil• il 
rapuruau yazdı. Ve e~ 
riae atamı hazırla ded• ' 

Nejat tabur kar. ti 
ıitmiı rapoı UDU yerlll1f ' 

Tabur kumanda111 b• 
•e tam bir aıkerdi ... !. 
yabdıiı iıia bü71klilr"' 1i 
ehemmiyetini ulatb, fi 
diıini tebrik etti · V • 
neferine . 

iıirleri ıetiria elDriOI 
İki dakıka ıoara kapO. 

Bir fraaııı zabiti içti' 
Odanın içiade iki ıe• 
- Jean ! .. 
- N·jd !. 

İki genç zabit birbirle~ 
mu11ar ve içiade balo•. 
şerait.i unutarak bit 
ıarılmıılardı . ıünlerc•-" 
de susuz kaldıktaa ıor-; 
memba bulan yolcsd-' 
birbirlerine kanamiyot .. 

V a.ıiyetia aezaketı01 

ce j ean idrak etti. Ve ~ 
nı Nejıdan boyoundao' 
hayretten •iıı açık k 
bur kumandamnın öoii~ l 
rdu ve af dils:dk. NtJ• 
ıaadalyaaıa üzerine 
baıı eUeranin araııad• Jı 
den ıeçm'ı b ıraketıiı el 
du· ne yapacaiıaı t• 
bur kumandAnı, bir ~,j 
jeana bakıyor neye b 
ceiini bir tçrlü. keıtir•_. 
ılk f&fkınhk den~ıi ı'f, 
ıoara tabur kumand•1$1 
vazifeıiai hatırlattı lı 
anladıgını telmıh edere 

- 8ir Türk eo ~ ... 
vaziyeti ıde de irade•• 
etmez dedi • 

-Arkaai var""' 





ABONE 
Senelifi 500 Altı aylıtı 300, 

iç Aylıtı 115 hnıı 

2 

Pazartesi, Perşembe Günleri Çıkar GAZETE ve MATBAASI 

MPIRIN 
2 ve 20 kompnmelık amb.ı.jfanla 

bulunur 

Ambalaj ve komprimeleri• 

üzerinde halisliQin timsali 

olan markasını arayınız. 

Tnıhen maAieın• h, /c.iltı
hdtcl• 
Apk ubnla ... paraJ• te•· 
rillcek ı•Jri ........ ol· 
Ap: 
6ir ol•l .,. alM'a .... ,.,,,. 
pJri •eakalaa balaadai11 ••· 
al .. 1aaoe11 ıokap aaaarua 
/el•tl• JHlfa ma/aallen ..... .... ,,.,. 
Taktir ol- k•ı•et: 

4000 lir• 
Arbraaaaa 1ıpdacaja yer ,,aa 
-t Trabıoa Adlife claire11 
..... ll-6-135 perı•mh 
.... -t 1416 
1 - İfH ıapi .. alalla art· 
.,.. ........ 12 s 935 
tarilaiadea ıtib•re• 201 14t 
.... ile Trabsoa il B Kita 

.. ,,. .... , ... c1a 
.... ,arebıl••ai IÇID ·~· 
kbr ilbu JUlh olaalarclaDh. 
ala ••IO.at aJmak &1te,enl1r 
lfM pttmaJaeJI Ye 20 14, 
•~• •-••aile .. •••Jeti· 
Iİll&e aaracaat etmelidir • 
2 -edlıma1a ııtirak ıçaa J11• 
bru , .... ı111••tia ,w. 
7,5 aiabemde pepkc • •• ,. 

biı baakaaıa t•U..t mek 
tncll.adilecektir (124) 

~ ipotek uhibf alacaklalar 
... at.bela..... - irtihk 
-• •il plcrf8I• PJri ... 

• 

inal 11una.-ı laaldaua ..... 
.. ,. .. ....,a&ırolu 
........... illa ......... . 
ftilaar9afind ........ ,. 
aka .~ w.likda ae• 
m•riJetmdse bildiraelui icap 
eder. alrli Mide laaklan tapa 
licilile •Wt oı.adakca ubt 
Mddmi• paJlal ... daa liar· 
it bllrlar • 
4 fa.tulle• tlade artanaa· 
J& iftirak: e.ı..ıer art1rma ıa· 
traameeiai obm., n lnlmll 
maıa .. b ..... •• b•lara te 
..... 1raw •t•iı•d .. itib· 
ar oluaarlar 
5-ta,.. e.W..umaada r•Jri 
•eabl I~ defa laatnldıkdaa 
ıoua •• "'it artaraaa ıbale 
eclalir. aacalr utuma becleli 
....... 1rı,..t1a Jl&de 
16 tiDi ., ...... , ... ,,, iıt· 
•JllİD alacatıu raclanı olaa 
diier ..ı.cuhlaı llllluup da 
.,-ı laalllana o r•Jl'I meak· 
.. Ue hllia ecW.11 alacaklı· 

lana .......... fızl•J• çı· 
bauaa • tok aıbraa• taa· 
lalaacll Nisa bl•all ...,. ar· 
bnaa oa "-t si* clalaa t .. dit 
•• oa IMtillci ,_. ap1natta 
J•palaeak .-..da &ecleıi 
ubı We1eala- alaeataaa rac· 
laaai olaa eliler alacaldılana 
o pJri maklll ile teu ecli· 
lmft alacaldan ~aaad~ 
, .... ,~ 11aaak tuttıe .. çok 
arbrau illale ecliltr lyle bar 
ltedel eltle eclile•eue ılaa~ 
rapala .. ıw •tıı talelri cllpr. 
• - ıa,..I ..Um kectialH 
..... oluu ldmae derlaal Ye 
,. wval•• allal4t iclacl• .~ "' ........ , .. 

Parke kaldırım inşa 
eksi 

GİRESON ŞARBA YL161 
Sokak 6aıı catltle•inin Sine,.. ~,,...f 6 

boıı fwım••i 6n611• lıadıır .... ı 888,54 ••lr• 
lu lııamanın parlc• lıaldırım 7apılına•ı 20 .... 
elıailtm•y• llonmaıtar • 

MalaamrJNn h•d•l 2141 lira 18 lırınııı.r • 
•in 22 inci fıllrfamfla P,.6 •aaf on hfd• ht.tl 
toplanacalı olan •ncli....,.d• 7opılaco.lıflır • 

Maoalrlıcd teminat maiıarı 118 lir• 14 lnıraı 
Ekailfm•y• 6irmelı i•teyaler yol İnfGGfı 

lıallilıyet o• ilıtıtlarlan 6alandafa• 6iltliret1 •alı 
laamlardan ma•atlJolı oeNilı i#Jraa• m•cbartlarl 

ŞarfnamHİnİ 66r11Nlı o• tlola. itala ıau611.t o 
l•rin ı 'mdıtlen, dailfme7• •lrm•lc İfİll de yaluırı 
de beledrye tlair••İn• mliracaatları illin olanar 

Parke kaldırım inş 
eksi 

GIRESON ŞARBAYLl4 
F •o:ai paı• cadtl .. inin lıopıı camii 6n6ntlı 

ç•ı,,..•i ön6,.. iodar IU ...,., ıısı._o9...u• 
iıanunın parlı• lıaWırım 7apıl,..•ı 20 ..... .._ 
•cltm•1• lıonıılm.,tl,,,. • 

Mulaommen hılel 4180 luoa 15 ,,.,.,., E 
a: İflCI fGrfUl6a .... Mal M Nfft.., 
toplanacala olan 6eW'7• •d••Ültl• ,.,, ..... ._ 

Maoalclıaı ,......, •"-ı 8la lira ft ,,,,, .... 
Eke itmeye .,,..1ı üıe7•ler ,ol a.,.1111 ii 

IHlıy.C .,. llaırtlarliıri ,..,.,..,.,_ ,,,,.,._ •ıeMlilf 
lartlan ma•atltlalı. oaailı. i6rau ••=htAr . 

$•rtruı••ini .,,,.... N MM /esle iMMt 
ferin ıirntlül., •luillmqe .,,.... .............. 
"• ,,.,.,,.,. ........ ,..,__,,_. iMn ·--• 

Parke kaldırım inş 
k 

GıRESO .ARBAYLl4 
Htıid...ı '""""-' ~ -'"-'- ı ... 

lıı .,,,,. •• , ••• """•"" ...... ...., 152/,5 
6aıntla lıi ... nun pıırlıe lıaltlırım 7apıl,,.... JO 
•falı dutlCın•7• lıonıı,_..,.r • 

1Lılaı1111ınu 6etl.li J8S2 lira 48 lıa'aınr • 
Elı•ıltıae ına7iain JJ inci P!• ... •• .... 

6eletli7• tlairenntl• toplanııealı olan 6elı • 
pılacalıJcr • llaoalı.., teınİnfll Mllıl•rı lira 

EbUtmen pılNlı iaCey•ler ,al İllf ... lfı 
6iliy•t N ilıli.larları hlan.,_• •iUİJoM ~il# 
(•rtlan ""'""""' ,,.... i6rw ••c6iıir4Wr , 

Şartnameaini .,,,.., .,. tlah isafa ,...., 
lerın ıiMtlida, ... ; Cınqe sa.,.U. ... "• .,,... ... 
tl• 6•letli1• tlaire•iıt• ..... aCMllara U.. o.._ • 

olnar•k keacliliad• enel 
ea Jlluek teklıfcle llal••• 
lrimn anetmi ol.lata Ndelle 
aı .. ta Nil olana o-, raa 
olaas, veya llalma• ... ,.~ ... 
•• Oll bet ıh •ltl•• 
.. ,. ç•kanup •• • 
ihale edilir. iki ilaale 
ki fark Ye ıeçe 
ylizCle lleıtea ta ... 
faaı •• dfter sar 
lalkaa a..-. kalı ... 
man,etimıUIYllC ..... , 
ub .. ~uaa ,. .. 
111karda ,Werilft 13 ' 9S5 
....... ,_ .... il. .. K. 
dairen • ..._ • ı.. ilk •• 
slaterileil artn1M ~ ......... li. 




