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Valimiz giderken 1 

O. Becerik f 

D6rt senedir vilayetimizin 
ba11nda bulunan, Uç yıldır da 
P&rti ve spor itlerini idare eden 
valimiz, yeni vazifesine baıla
mak Ozere bu gün Aydınımız· 
dan ayrılıyorlar. 

Bu değifikliği bildiren gaze
te haberleri okunduğu gilnden· 
beri, viliyetimiz halkının duy· 
duiu umumt teesıüril sezmemek 
SDlimkün değildir. 

Her memur gibi valimizin de 
bir glln aramızdan ayrılma11 
tabii idi. Fakat vilayette yarat· 
tığı sempati ve memleket umumi 
hizmetlerinde göıtercliji alika 
ve yardım, bu tabii aeticeyi dtl• 
fi1nmemize mani oluyordu. 

Her faninin bilhassa amir 
mevkiinde bulunan memurların 
en bOylik kazancı. verl~rindeq 
•ynldıklarında bırakacakları eyı 
tesir "ve kendini daima andıra
cak eserleridir . 

Sayın Ôzdemir Günday, Ay· 
dından da bu mazhariyetle ayrılı· 
yorlar. Her ıeyin ba111 her ba
ıarının temeli olan para işi va· 
limizin ön plinda ele aldığı it· 
tir. Buglln banka intizamile i•· 
liyen huıuıi muhasebe ve her 
yıl artan vilayet geliri onun 
himmetidir. 

Memleket hastanesinin bu · 
gilnkn intizam ve zeagia teıki· 
llt ve tesisatını o baıardı. 
Eğe balgeainde bir varlık 

olan gençlik teıkilibnı kuran, 
ve spor hareket ve kaynaımasını 
yaradan ve yapan odur. 

Vıliyetimizin hakikaten geri 
kalan yol iı1erini, düzene koy· 
mak ve rahat gidiı geliıi temin 
etmek huıuıunda aldığı isabetli 
tedbirlerin aemcreleri önümüz· 
deki yıllarda görülecektir. 

Aydının ııığa ve sıhhi ıuya 

kavuıması ve ıehrin imar pli
Dının yapılması hususunda gös
terdiği alika ve yardım, Aydın 
belediye tarihinde adına ıeref 
ve minnetle andıracaktır. 

Memlekette yarattığı vahdet 
ve teaaniit kendilerinin en çok 
iftihar edecekleri bir eaerleri 
olmuştur. 

Memleketin resmi kültilr ha· 
yatında ve Halkevlerinin inki· 
şaf ve ilerlemesinde aldıkları 
isabetli tedbirlerin neticesi mey• 
dendadır. 

lntaatları devam eden Parti 
ve Halkevleri kurakları tamam
lanınca, milli killt6rUn yayılma 
•e yllkıelmesinde temin edecek
leri faideler t•biatile 6lç0s0z 
olacaktır. 

Nihay~t vilayetimiz için bir 

Ankara 29 Cumhuriyet 
Halk Partiıinin beıioci bllyllk 
Kurultayı bugiin ıaat 10 da Bli· 
ylik Millet Mccliıi binasında 
toplanmııtır. 

Kurultayın toplantısı münase
betiyle Ankarada binalar ve 
caddeler bayrak ve dovizlerle 
sllslenmiş bulunuyordu. 
8Dyllk Millet Meclisi öoftnde 

kesif bir Halk kitlesi kurultaya 
iıtirlk edecek delegeleri yakın 
bir allka ile takip ediyordu. 

Meclis hinaaı toplantı saatın
dan çok evvel delegelerle dol
muş ve herkeı sabırsızlıkla ku
rultayın açılmasını ve Milli Sefin 
nutuklarını ıöylemesini bekli
yordu. 

Davetliler locasında gazete· 
ciler ve davetliler, lıor diplo· 
matik locaıaında haşta Sovyet, 
lagiliz, Fransız, Afgan, lran bft
yllk elçileri ile diğer elçiler ve 
elçilik trkinı bulunmakta idi. 
.... • 4A • • v• • 

batkan ln&nü, Büyük Millet 
Mecliıiai ıercflendirdiler. Mec· 
liı ön&nde bir aıkeri kıta ibti
rkm resmini ifa etmiı ve mu· 
zika istiklal marşını çalmııtar . 
Reisicumhur lımet ln6nll yanla· 
rında Büyük Millet Mecliı reisi 
Aabülbahk Renda, başvekil 
dok tor Refik Saydam olduğu 
halde millet meclisi salonuna 
ıirmiıler ve bazirunun dakika
larca ıliren sllrekli alkııları ara· 
aanda delegeler sırasında yer 
almıılardır. 

Baıvekil doktor Refik Sar 
dam kurultay mllzakerelerinin 
baılamaıı için parti nizamna• 
meıi mucıblnce yoklama yapı· 
lacağını söylemiş ve yoklama 
yapılmııtır. Yoklamayı miiteakip 
parti genel sekreteri dok tor 
Fikri Tuzer iki reis vekili se· 
çileceğini ve bunun için de 
meclis reisi Abdiilbalik Renda 
ve gurup reis vekillerinden 
Hilmi Uranın teklif edildiğini 
söylemif ve bu teklif ittifakla 
tasvip edilmiştir. 

varlık olan bu gazete ve gaze· 
teyi çıkaran matbaa, Aydınlı· 
lara kendilerini unutturmıya:cak, 
daima temiz biı ve minnet duy• 

gulariyle kalplerinde ya~atm~· 
larana vesile olacak hedıyelerı· 
dir. 

Bay Ôzdemir Günday, cümu
riyet rejiminin yüksek idealini 
Aydında tahakkuk ettirmek ıa· 
adetine ermiş, otorit~ ve ıef
kat hislerini ha11asiyetle telif 
ederek biitün kalp'eri kazaamıı 
olarak aramızdan ayrılıyor. 

Biz onu unutuuyacajıı, onmı 
da çok ıcvdiii Aydını her vakit 
anacağına eminiz. 
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rinin ifadeıi olmak llzere ebedi 
t ' f AtatürkDn kabirlerini ziya• 
ret etmesini teklif etmİf bat· 
vekil doktor Ref tk Sıydamıa 
riyasetinde bir heyetin yarın 

saat 10 da Etnoğrafya mlbeıi
ne gidrek AtatOrklin muvakkat 
kabrini ziyaret etmeaine karar 
veril mittir. 

I f 
! f Milli Şefin Nutku 
1 f Ankara 29 (A. A.) - C. H. 
1 ! Partisi değitmez renel batkanı 
! i millf fdimiz lımet loö ıdl parti 
İ i bntinci kurultayını •t•iıdaki 
J .~ nutuklariyle açmışlardır : 
f Bllyiik kurultayın aayın llyeleri: 
J } Cumhuriyet Halk Partiıinin • • f j 5 inci kurultayını açıyorum ylke 
i f tıhıiyetinizl samimiyetle aellm· 
ı f larım. Sizin temiz biılerinize 

l f tercUman olarak bir ferdi olmakla 
: gurur duyduğumuz Tilrk mille· 

1 i: tini saygılarla anarım .. 
1 ~ Beşinci BüyGk kurultayda par 
• : tlmizin kahraman müe11lsi ıev· 
: ! mamBIHUI uuıpu•w• -- - -- • 

i ! elem içindeyiz .• AtatOrk Büyük 
l i milli da vayı millet içinde vll· • ı 

f i cutlandmrken kurultayı ana 
i i temel ittihaz etmişti. Kurultaya 
i : d • : derin itimadı ve itibarı var ı. 
i ! Bize bByftk ve ıiyaai partiyi, 
i } sağlam ve ıarıılmaz rejimi, va· 
~ ! tanın samimi ve iyi iıtikbalini 
ı ı temin elmiş olan Ebedi f\: fimi· 
i - Partimizin dt1nişmttı başkanı ismet lnönü l zin hatırasını tazim için kurul· 
ı _ ......... _ ............... - .... -................................................ tayı b,.._. dakika ıüktite davet 
ı......................... -y 

Bundan sonra riyaıet divanı tarafından ıeçilecek bir heyetin j ederim. 
1 • kurultayın tükran ve tazimle· - S-u ı l•cı Sayt.da -

kltiplikleri ıeçimine geçi mıı 

i~e:k~e:;:~:~ Ciad~~01d~1=·~~~ . G ...... ·ui:r: .n ........ d ...... a ... ,_..._.. G i'ti·e· f k 811 fi 
si Refik Hayrullah, Niğde me· 
busu Cavit Ural, Kütahya me· 
busu Sadri Etem ve Necip Ôz
gören, Ankara delegesi Hilmi 
Altıok kitipliklere seçilmiıler 

dir. 
Bondan ıonra Milli Şef ve değ:,. 

mez G~nel b•ıkan loönll kür· 
ıüye gelerek kısmı mabıusumuz· 
da yazalı bulunan ve her cftm· 
leai sllrekli alklflarla karıılanan 
tarihi ve bllyük nutuklarını ıöy
lemişlerdir. 

Nutuktan sonra riyaset mev
kiine gelen Abdillhalik Renda 
hakkanda g&ıtetilen tevecciihe 
teıekkllr etmit ve mllteakiben 
kurultayı mesaisini alikalandı· 
ran genel ttkreterlik tezkereleri 
okunarak ait olduğu eactımenlere 
havale edildikten sonra 31 ma
yıs Çarıenba gllnil saat 15 te 
toplanılmak lizere içtimaa ıon 
verilmittir· 

Ankara 29 - Parti Betioci 
kurultayının bu gllDgll toplan· 
bııada aizamname, proiram, 
dilek ve hesap encümenleri te· 

çimi yapılmııtır. RiyaHt Divaaı 
- Yazısı üçiincii '..salai/~de - __ _ 
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C. H. P. -Beşinci Büyük Kurultay Toplanırken 
· H · · . Beşinci büyük kurultayı 

Cumhurıyet alk Partısı yurdun emnıyet ve refahı Denişmez ;;net başka-
içiıi dört yılda başardığı işlerin hesabını veriyor nımıznu!~fy~! a~7ı~~ünün 

- Geçen nüshadan devam -

Devlet planları mucibince ku
rulan fabrikalar: 

1 - Bakırkay bez fabrikası-
nın tevsii 

2 - Kayseri bez fabrikasının 
3 - Nazilli basma fabrikası 
4 - Ereğli bez f abrikaıı 
5 - Bursa Merinos fabrıkası 
6 - lzmit kağıt fabrikası 
7 - Gemlik ıuni ipek f ab

rikası 
8 - Isparta gül yağı fabri

kası 
9 - Kükürt fabrikası 
10 - Zonguldak sömikok f eb

rikası 
11 - Cam ve şişe fabrikası 
Planlar mucibicce kurulmak

ta olan fabrikalar: 
1 - Malatya bez ve ipek 

fabrikası 
2 - Karabük demir ve çelik 

fabrikası 
3 - Karabük boru fabrikası 
4 - lzmit kağıt fabrikasının 

tevsii " ikinci kiğıt fabrikası ,, 
5 - Sellüloz f abrika11 
6 - Hamızı kibrit fabrikası 
7 - Süperfosat fabrikası 
8 - Klor fabrikası 
9 - Sivas çimento fabrikası 
10 - İzmit kaolin fabrikası 
Aıağıdaki yazılı fabrikaların 

.:ı.. 'k, ..... ııır1·· t!'"ı, ........ 111, .. 
nın uuncı evııı 

2 ..:.... Kendir ihzar fabrikası 
3 - Ateş tuğlası fabrikası 
4 - Motör fabrikası. 
Memleketin her köşesinin ik-

tisadi icaplar nazara ahnarak 
mümkün olduğu kadar bu sa· 
nayileşme hareketinden müste
fit olması daima gözönlinde 
tutulmaktadır. 

5 - Memleketimizi ucuz ve 
bol enerjiye kavuşturmak yol· 
larını aramak maksadiyle 1935 
ıeneıinde kurulan "Elektrik iş
leri etild dairesi ,, de kendisine 
verilmiı olan direktifler darire
ıinde mesaiıioe devam etmekte 
ve memleketin zengin enerji 
kaynağı; ehemmiyetlerine, yer
lerine ve bu yerlerde enerjiye 
olan ihtiyaca göre etüd edil
mektedir. 

Bunlardan bazdarına aid pro
jeler de hazırlanmış bulunmak
tadır. 

Sıkhat ve içtimai gardım 
işleri: 

1 - Bugün on vilayet mer
.zinde birer doğum evi kurul · 
muş ve bir diğeri yine bir vili· 
yet merkezinde de bu sene ta· 
mamlanacaktır. Keza Ankarada 
175 yataklı bir doğum ve ni· 
saiye kliniği ve lzmirde 100 
yataklı bir çocuk hastahanesi 
inşa edilmektedir. Bunlardan 
başka mahalli teşebbüslerle vü
cuda gelmiş bulunan on doğum 
evi de murakabe ve direktif 
altında tutulmaktadır. 
Diğer taraftan devlet sıhhat 

müesseseleli, rnüra~~at vukuun
da parasız ve belediye yardım
lar yapmaktadır. Şehir ve kasa
balardaki ebe ihti,yncının ikma-

line çalışmakla beraber köyler
deki gebelik ve doğum itlerinin 
fenni bakımını temin için köy 
ebeleri yetiıtirmeğe başlanmış 
ve ilk olarak Bahıir ve Konya
da birer köy ebe mektebi açıl
mıştır. Bunlar çoğaltılacktır. 

Süt ve mektep çocukları için 
de iki yerde bakım evi ve yedi 
yerde de muayene ve müşavere 
evi açılmııtır. 

2 - 39 ıehir ve kaıabanın 
fenni ıu itiari ikmal edilmit ve 
edilmek üzeredir. 25 şehir ve 
katabanın projeleri bitirilmiştir. 

3 - Muzır hastalıklardan 
korunmak için faydalı afişler 
yaptırırılıp köylere kadar dağı· 

tılmakta ve yine bu huıusta 
faydalı filimler i6sterilmekte· 
dir. 

4 - Mevcut hastanelerimizin 
fenni ihtiyaçları her iÜn bir 
kat daha ikmal edilmekle bera· 
ber icabeden tevsiler yapılmak· 
ta bundan baıka dokuz viliyet
te yeniden hastane inıa edıl · 
mekte ve yedi vilayette yapıla
cak hastanelerinde projeleri 
tamamlanmış bulunmaktadır. 

5 - Sıtma, verem, ferengi, 
trahum ve bütün bulaşık has
talıklarla mllcadele işlekine e
hemmiyetle devam edilmekte 
ve bu yoldaki teıkilit her sene 
wı aaonatının ıaııaıhrılmasına 

çahşılmaktadır. Bu buıusta kon
gre dilekleri imkin nisbetinde 
ehemmiyetle dikkatte tutulmak· 
tadar. ' 

6 - Gaçmen itleri gelecek 
göçmenleri, derhal yerli ve müs
tahsil hale koymak gaye ve e · 
sası · gözönftnde tutularak hü
kumetçe tesbit edilmiş bir prog 
ram içinde muntazam yilrütiil
mektedir. 

Gümriik ve inhisarlar da : 
1 - Gümrük ve inhisar iş

lerinde prensibimiz milli eko· 
nomiye hizmettir. Bu bakımdan 
tarif eler tanziminde bu esas
lara riayet edildiği gibi güm
rüklerde yolculara bilha11a tu
ristlere kolaylık olmak üzere 
"broşür " netredilmiıtir, 

Kaçıtkçılakla mücadele için 
lizımgelen tertibat ittihaz edil
miştir. 

2 - Tütün zeriyatında to
humdan başlıyarak ekim, tütü
nün Beklenmeai ve yaprak tü
tünün işletmesi hakkında tet
kiklerde bulunulmuş ve muvaf
fakiyetli neticeler alınmıştır. 
Son dört .sene zarfında tütün 
enstitüsü vaıtaıiyle tütünlerimi
zin cinslerinin daha ziyade iyi
leıtirilmesine teşebbüs edilmiı
tir. 

3 - Müskirat imali için la· 
zım olan iptidai maddelerden 
bir kısmının kalitesinin yükıcl
tilmeai bir kıımının da fazla 
iıtihıalina imkin verilmeı.i için 
çalıtılmaktad1r. 

4 - Tuz fiii ti altı kuruıtan 
ilç kuruıa iodirilmit zir1ti sana· 
yiin ve deniz mahsullerinin muh-
taç oldukları tuzun tcmiLin<le 
kolaylıklar gölterilmiıtir. 

• 

Tuz te\Zİatı da rasyonalize 
edil mittir. 

Ziraat iılerinde : 
1 - Buğday kanunu tatbi

katı her sene daha ziyade ge· 
niıletilerek memleketin buğday 
istihsal mıntakalarıoa teımil 
edilmektedir. Yirmi alım merke
zi, dört sene içinde arttırılarRk 
altmış bire çıkarılmıştır. 

Keza beheri dörder bin toıa
luk dört mühim merkezdeki ıi · 
loya ilaveten bin ile on bin 
tonluk arasında olmak üzere 
on bir ıilo daha inşa edilmiştir. 

2 - Meyvelerimizin cinsle
rinin islahı ve standard tiplere 
ayrılarak teksiri esası gözöoün
de tutularak fidanlıklar yapıl
mış ve buna göre yetiştirilen 

fidanlar paralı veya parasız ola· 
rak bol bol dağıtılmaya başla
mışhr. Keza mıntakaların hu
susiyetine göre bağ yetiştirme 

işi esaslı bir mevzu olarak ele 
alınmış ve buna göre muhtelif 
devlet fidanlıklarında yetiıtiri
len fidanlar meccanen dağıtıl· 
maktadır ve denebilir ki bu hu
susta son senelerde büyük in
kişaflar elde edilmiştir. 

3 - Rize mıntakaıındl\ çay· 
cılık işi inkişaf halindedir. te• 
sis edilen tohum islih enstitü 
ve istasyonlarında memlekette 
libına çalışılmakta ve elde edi· 
len tohumlar bazı mıntakalarda 
meccanen bazı yerlerde de ma
liyetten dua fiatla dağıtılmak
tadır. Halkın elindeki tohumla
ran meccanen temizlenmesi için 
de ıelektörler alınarak muhte
lif yerlere dağıtılmış ve faali
yete geçirilmittir. 

4 - Orman çiftliği pulluk 
fabrikası tevsi edilerek geçen 
yıl yaptırılmış olan on bin pul
luk göçmenlere ve kombinalara 
ve talip olan zllrraa satılmıı ve 
dağıtılmıştır. 

5 - Zırai sanayi Uzerinde 
esaslı etüdler ve çalışmalarla 
meşgul olunmaktadır. · Muzir 
hayvanlar ve hastalıklarla mil· 
cadele iti fenni bir surette tat
bik edilmektedir. 

6 - Memleketin hayvan nes
linin islih ve hastalıklardan ko
runması için gittikçe artan ve 
teşkilatı genişliyen bir mesai 
tatbik edilmektedir. Bu hususta 
mevcut depolar ve istasyonlar 
çoğaltılmaktadır. Bundan başka 
mensucat fabrikalarımıza mad
dei iptidaiye verecek hayvan 
cinslerinin islihı ve çoğaltılma
ıına da çalışılmaktadır. 

7 - Ormanlarımızın fenni 
iıletme, imar, arttırma ve koru
ma itleri ehewmiyetle göz önün
de tutularak bu itlerin inkifaf 
ettirilmesine ait t~dbirler alın
mış ü.zerleriııde çalışılmakta bu· 
lunulmuıtur. 

Ticartıt iş/e,i : 

~ .. :-:. Parti programının talep 
ettııı memlekette kredi faizi
nin ucuzlatılması işi 11 çıkanlan 
bir kanunla ve kurulan kredi 
mOeasuel ti ile lcıımelı temin 

edilmiş, tefecilikle kanunu mah
susuna tevfikan mücadele edil~ 
mektedir. 

2 - Bankacılığımızın tekni
ğini ve halkımızın banka,arımı
za emniyet ve itimadını takviye 
etmek üzere çtkarılmış olan ka
nundan bu yolda müabet neti
celer ve inkişaflar elde edilmek
tedir. 

3 - Sigorta işlerimiz milli
leşmekte ve türk gençleri bu 
sahada da ihtisas peyda ede· 
rek bu boşluğu doldurmaktadır. 
Aynı zamanda alman ve alın· 
makta olan tedbirler sayeıinde 
sigortacılık işleri ve sigorta mef
humu memleketimizde inkişaf 
etmektedir. 

4 - · İhraç maddelerimizin 
standardizasyonu, ihraç t:dilen 
malların kontrolu, ihracatçıla

rın ruhsatname iıinin tanzimi 
ve faaliyetlerinin murakabe al· 
tına alınması parti programının 
bu husuıtaki dileklerini tahak
kuk ettirmeğe imkin verici bir 
yol almıttır. 

5 - Satış kooperatifleri ve 
kredi kooperatifleri mütekabilen 
yekdiğerlerinin faaliyetini ta
mamlayıcı bir mahiyet ve kıy
met taıımaktadır. Kredi koope
ratiflerinin tekasüf ettiği mın
takalarda satış kooperatifleri 

peratifi .,de 
0 

böl;;ind;ki" kredi 

müe11eseıi ile takviye olunmak· 
tadır. Bu yoldaki faaliyet git
tikçe arttırılmaktadır. 

6 - Memleketin ekonomik 
faaliyetine ait resmi "Konjonk· 
tür,, tetkiklerini yapacak bir 
merkez olarak kurulan "Kon· 
jonktUr,, servisi faaliyetine de· 
vam etmektedir. 

7 - Bir çok bakımdan bir · 
turist memleketi olmak istida· 
dında bulunan yurdumuzda bu 
işi planlamak ve bu yoldaki 
faaliyetimizi arttırmak için bir 
turizm şubesi teşkil edilmiş ve 
etüdlere, ve bunun için alına
cak tedbirlerin tesbiline başlan· 
mıştır. 

8 - Ziraat bankası son zi
raat bankası kanunu ile sahip
leıtirilmiş ve programın ziraat 
bankasına kredi hususunda tev
di ettiği vazifeler çıkarılan ka
nunlar dairesinde tatbikat yo
lunu almış bulunmaktadır. 
Muhabere fle münakale işleri: 

1 - Kara, deniz, hava nak
liyatına taalluk eden itletme 
faaliyctlerinio tanzimi memle
ketin iktisadi ve içtimai ihti
yaçlarına uygun mahiyet ve 
ahengi alması için bu iılerio 
bir elden yürütülmesi zaruri 
olduğu görlilen ve bu hizmetler 
yeni tvşkil edilen münakalat 
vekAleti 'lde toplanmıştır. keza 
büyük bir ehemmiyet iktisab 
eden ve ihtiya9 haline muha· 
berat itleri de bu hiımetlerle 
ilıili g6rülerak ayni vekAlcte 
bağlaomııtır. Binaenaleyh yur
dun en mühim işleri sırasında 
oJau bu hizmetlerle bu yeni 
te;ldtat altında en uygun 16 

Bat tarafı birinct H hlfede 

Arkadaşlar ! 
Beşinci büyük kurultayı bütün 

vatanı gönülden kaplıyan müı
bet şartlar içinde açıyoruz. 

Partimiz vatanın kıymetli ev
latlarını bağrında toplamış, her 
vatandaşa müsavi ve şamil em· 
niyet ve hizmet şartlarını fılen 
temin etmiıtir. 
ıeçirdiğimiz tecrübeler Türk 
milletini iftihar olunacak bir si· 
yasi o1gunluk ta milletler ailesi
nin temiz ideali, sağlam ka-
rAkterile bir vzuvu olararak te
barüz ettirmiştir. 

Türk melletini cumhuriyet 
rejiminde en iyi tesanüdü bul· 
muş olduğuna, en şüpheli na· 
zarlar, kani olmaktan başka 
çare bulamamışlardtr. 

Büyük Millet Meclisi son se
çimi, Türk milleti için hakiki 
bir muvaffakiyettir. 

Vatandatlar, Vatanın mukad· 
deratını eline alacak yeni bü
yilk mfclisi seçerken ciddi bir 
vazife hissiyle alaka göıtermif· 
lerdir. 

Partimizin yüksek idaresi ile 
halkın samimi reyini millet ve-
killerinin seçiminde birleştirmek 
teıebbüsü, cesareti arttıran ka· 
ti ve mfisbet bir muvaffakiyet• 
le oeticeleumiştir. 

Partimiz bu teşebbüsü mem
leketın bütün seçimlerinde da· 
ha <Te.nja mikvasta tatbike ça
fifaca ktır. 
Aziz arkadaşlarım! 

Siyaset hayatında tecrübe ge
çirmif adamlar:olarak memleke
timizin ihtiyacına ve bünyesine 
en uygun olarak halk idaresi 
usulünü kemale getirmek idea
lindeyiz. Bu yolda temiz yürek-
le çalışıyoruz. Bizden sonra ge· 
lecek vatandaşlara milletimizin 
siyasi havahnda ilerlemiş bir 
seviye terketmek başlıca eme· 
limizdir. 
Aydın : Geç vakte kadar 

beklediğimiz halde Mili i Şe· 
/in nutuklarının sonu gelme
miştir. Elimizde olmıgan bu 
sebep doUigısigle tamam ko· 
gamadığımızdan özür dileriz. 

kilde nizamla nacaktır. 
2 - Posta ve telgraf hiz

metlerimizin memleketlerimizin 
en uzak noktalarına kadar teş
lıiline çalışmakta ve merkez 
adetleri her ·sene muntazaman 
çoğaltdmaktadır. Keza tiren 
ve vapurlarımızda da muraselit 
kabulü usulü te!IİS etmiştir. 

Telefon sebekemizin tevsiine 
muntazam bir programla devam 
deilmektedir. Bu dört sene 
zarfında bir çok vilayet mer-
kezleri birbirine bağlanmış bu
lunmaktadır. Telsiz telgraf te
sisatımız da ' asrın icaplarına 
uygun bir tarzda takviye ve 
ialab edilmektedir. 

3 - Kültürel ve sosyal ha
yatın milessir bir nejir vasıtası 
olan radyo işi. Ankarada en 
son teknik terakkiyabnı cami 
~üyük ve kuvvetli bir radyo 
ıatasyonu kurulmak suretiyle 
tahakkuk ettir mittir. 
Halkımın ucu~ radyo temin 

etmesi için icabeden tetkikler 
yapılmış ve bu iş netic leumck 
fiıeredir. 
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Büyük Kurultayın 

Açılışı münasebetile dün akşam Halk 
1 

evimizde Enver Demirayın verdiği 
konferans 

Muhterem yurtdaşlarım! 
C. H . Partisinin 5 nci bUyük 

kurultayını idrak ettiğimiz bu 
t!2eıut fllDfiD fU saatında bana 
•erilen bu vazife ile minnetta· 
rını. 

S nci büyük kurultayın bir 
hafta kadar sllrecek olan fU 
ilk toplantı günti önünde, bura· 
da ıizlerle yapacağım konuıma, 
C. H. Partisinin tarihçesi :ve 
<>nun prenıiplcri mevzulu ola
caktır. 

Cumhuriyet halk partisi, ku
ruıuı tarihi olan 1920 den ve 
l'Urk milletinin siyasi ve içti· 
lbai hayatına mal edileliden 
beri geride bıraktığı yıllar için· 
de bu millete ileri bir hamle 
kudreti veren dinamik bir ta· 
rihe sahiptir. 

Partimizin bu dinamik kudre· 
ti, Yani bu daima ileri g6türü· 
cü vasfı, onun CSyle ıaımaz 
bir yapılıııdır ki,arkaya çevrilen 
iözlerimiz oradaki baıanları 
0nun bu dinamik kudretine 
hıedyundur. 

Cumhuriyet Halk Partisi, 
TUrk milletinin siyasi ve içti· 
hıai hayatının düzenine, onun 
iç ve dıı faaliyetinin tanzimine 
•nıil bir müessesedir ki o, bu 
bizam kudretini balkın içinden 
0 nuu arzu ve iradesinden ahr 

Yine onun bünye v~ mahiyetini 
ren~ide ctmedeu işleyerek ona 
verır.. · 

h ~u tabirle görülüyorki, Cum • 
Urıyet halk partisi; nevema ve 

:e~i~i gü:ıel bir kudret cihazı 
tgıl yaptığı işlerin millete he· 

•abını vermeğe borçlu. ıuale 
~uh~tap olabilmeğe namzet 
1Y•aı ve içtimai bir neticedir. 

'k Bu netic~ Anayurdun, fikri, 
1 

tisadt, kültür el ve içiimai 
Problemlerine muzahir olmak 
iayesiıii istihdaf eder. 

f> S~n tabirle, Cumhuriyet Halk 
.•rtııi; milli bünyemizin nazımı, 

•ı~asi ve içtimai varlığımız1n 
~klJlesssili, her nevi efal ve ha· 
e atımızın makeıidir. 

. Bu makeı 6 esaı prensibe 
ıır ınat eder ve o bu mesnet 

Uıerinde partiler içiode hiç bir 
l>•rtiye benzemiyen nevi şahsı· 
na münhasır bir hususiyet ar
ıader. 

b· Bu 6 esas prensip hepimizin 
hıldiği vechile" cumhuriyetçilik, 

1.~lkçılık, devletçilik, milliyetçi· 
~ • liiklik ve lnkilipçılık prtn-

11Pleridir. 

h ~er şeyde olduğu gibi cum· 
urıyet halk partiıinin unsuru 

~~lileri, cumhuriyetçilik şekli 
ıçınc girmiş bulunmaktadır. Bi· 
ll~cnaleyb cuınhuriyetçiliiimiz 
hıılletçe kabul edilen yalnız bir 
ltkildir, tefıir ve üzerinde mü· 
talıa dermiyan etmeğe lüzum 
Yoktur. 
h Cumhuriyetçilik esas itibarile 
k~r nekadar mDcerred bir şe· 
ı1 göıterirse de, ihata ve ihti

:• ettiği mazrufu itibarile dahi, 

1 nıazrufa en mü1ait bir faali· 
1
Yet zemini hazırlamış olmakla 

~~~ik ve m\ltalaa edilmelidir. 
•ıer b ~ten biri ulau millet· 

çilik prensibi türk milletinin ya· 
radılıf itibarile istihdaf ettiği 
bir gayedir. 

C. H. Partiıinin büyük kuru· 
cusu, tnrk yurdunun değtrli ço
cuğu ve cihan tarihinin büyük 
adamı Atatürk, parti prensiple
rini vaz ederken o, bu prensip· 
leri ıağ' veya sol tesirl~rle sağ 
veya solda aramamış hayal 
kAıanelerinde dolaşmamıştır. 
Ebedi Şef parti prensiplerini 
bizzat türk milletinin temayüla· 
tandan istihsal etmiştir. 
l Milliyetçilik umdemiz bugün 

her kayduıart içinde sırası gel
dikçe titiz ruhumuzun derinlik- 1 

!erinden şuurumuza intikal eden 
bir davadır. Bu umdenin daha 
çok enfüsi o1an bir manası bu 
itibarla da cnfüıi olan bir şü· 
mutn vardır. 

C. H. partisinin milliyetçilik 
prensibini tahlil ve tefsir etmek 
meselesi, birazda türk milletinin 
ruhunu tahlil ve teşrih işi ola
caktır. 

Millici olmak, türk milleti için 
dar ve inhisarcı bir sahada do
laımak demek değildir. Bizim 
milliyetçiliğimiz medeniyet iddia 
eden beıeriyet için insani duy
gularla, onun ili ve irfanına 
çalıımağı ııar edinmiştir. 

Bizim milliytçiliğimiz bizi,dün

ya sulh ve selimetine kem göz· 
le değil, iyi] niyetlerle baktır
tan bir göz ve gönül 1&bibi ya· 
pan, bunda muvaffak olan bir 
prensiptir. 

Binaenaleyh milliyetcilik pren
sibimiz genit manada tahteşşuu
mu:ıda yaııyan birlik ve bera
berlik duygularımızın obijektiYİ· 
ze edilerek programlaıtırılmıo 
bir şekli ve parti umdelerimiz 
arasında yer olan daha çok bir 
taha110ı keyfiyetidir. 

Bu prensip Türk milletinin 
en küçOğilnden en büyüğüne 
yani en körpesinden en yaılıııı
na kadar hepsinin öğretilme· 
den bildiği, hissettiği ve benim
ıediği bir prensiptir. 

C. H. Partisinin 3 jncü pren· 
sibi olan halkçılık prensibi, cum
huriyet hü~ümetinin üzerinde 
iırula durduğu ve tahakkuku
na büyük bir azim ve iman ile 
çalıştığı mutlu prensiplerden bi
ridir. 

Bu prensip, "halkın içinden 
onunla beraber onunla yan ya· 
na,,esasına müstenittir. Bu esas 
üzerinde yürümtkten şaşmayan 

C. H. Partisi gün geçdikçe is
tenilen neticeleri elde etmekte 
ve gayesine adım adım yaklaı
maktadır. 

Bizim halkçılığımız ana yurdun 
doğrudan doğruya halk tarafın· 
dan idaresini ve memlekette 
halk idaresinin hakimiyetini is· 
tilzam ve İfJret eder. Sınıf 
ve zümre fark ve imtiyazı gö· 
zetmemek, kanunlarımız kar• 
fıtnnda bir ve müıavi- bak ve 
vecibelere sahip olmak, halkçılı· 
ğımızıa miitebariz sembolleridir. 

Bundan baıka Par timiıin her 
yıl toplanan ve ııaemlekol itle-

........................................... .... ,.., ._,. ................. "' 
Günday giderken 
Valimiz Özdemir GUnday 

bu günkü Nazilli • lzmir ti
reniyle fzmire ve oradan ta· 
yin edildikleri Meraşa doğru 
hareket edecekler. Bu mDna· 
sebetle dört bu kadar sene· 
lik faRliyetioio makesi olan 
Aydın, cumhuriyet hükümeti· 
nin her değerli idare f adamı• 
na göderdiği candan bağhlı · 
ğı, bir gönül Ozllntnsn ve 
batta bir ~önül inkisarı ha· 
linde hissetmi1 bulunacaktır. 

Gündayın, şehrimizdeki dört 
yıllık ölçülü biçili otoritesi, 
her işte gösterdiği hüsnüoi· 
yet ve yüksek tevu:uu ve 
benimsenen idare tarzı, onu 
bize bir idare adamından çok 
muvaffak bir iş arkadaşı ol
gunluğiyle tanıtmıt ve anlat· 
mıştı. 

Günday, Aydınımız da bir 
idare adAmı sıfatiyle bulun
duğu dört bu kadar yıl için
de memleketin iyi it ve dü
rüst başarısı gayesi ön:inde 
hadiseleri tezviç edebilen ti· 
tiz ve bununla beraber müsa· 
mahakar tetkik ve irşatlariyle 
her fiii ve hareketimizde ken· 
disine terettüp eden mesuli
yetl <!re başarıyla ile cevap 
vermekte hreddüt gösterme
miıti • 

~ ~ •• ~ •• ~..- .... "''* ....... 

f 
Çalııma arkadaflarına kar

şı, büyük adamlara has olan 
iltifattan geri kalmıyan;yurd· 
daşların dilek . ve dertlerile 
teker teker ve en titiz bir 
ruh ve kafa olgunluğile ali 
kadar olan Günday, bütfin 
bunlardan başka, memlekete 
yepyeni ve dipdiri faal ve 
üdOn bir gençlik armağan 

eylemekle en büyük R'ayemi· 
zin tahakkukuna değerli bir 
amil olab: lmişti. 

l~lahçı, tevbitçi ve ter kip· 
çi bir ülküyle, memteketimiz
de değerli başarılar göster
diğini itiraf etmekte asla te 
reddüt etmiyeccğimiz Günda
yın Meraşa tayini haberi önün-

de, en büyüktcsellimiz,•emi
niz ki onun bize bıraktığım 

kazançlar olacaklar. 
Gilndayın Meraş için de ~ 

kazançlı plinlıır hazırladığı- f 
şimdiden görür gibi olm9kla 
duyduğumuz gururu kendisi· 
ne medyun olduğumuzu kay
detmek yerinde olur. 

Her vilayetin üzerinde hak 
iddia etmek mevkiindc olduğu 
cumhuriyet h 1kiimetinio bu 
değerli idare adamına iyi 
yolculuklar ve sıhballı gün· 
ler dileriz. 

Enver Demiray 
~.-..•••••"+'••••VfYY"f 

RADYO 1 

SALI 30/ 5/39 
ANKARA RADYOSU 
DALGA UZUNLU~U 

1648 m. 182 Kes. 120 Kw. 
T. A Q 19,74 ro . 15195 

Kcı. 20 Kw. 
T. A. P. 31,70 m. 9465 Kcı 
12.30 Program. 
12.35 

1
Türk müziği ( Pi. ) 

13.00 Memlel<et saat ayarı, 

ajans ve meteoroloji haberleri. 
13.15 Müzik ( Karışık prog· 

ram • Pi. ) 
13.45 14 Konuşma ( Kadın 

saati - Ev : hayatına dair. ) 
18.30 Program. 
18.35 Müzik ( Operetler-Pi. ) 
19.00 Konuşma. 
19.15 Türk müziği ( Fasıl he

yeti ) 
20.00 Memleket saat ayarı, 

ajans ve meteoroloji haberleri. 
20.15 Türk müziği. 
1 - Udi E,refin Hüzzam 

Peırevi. 
2 - Ahmet İ r soyun Hüzzam 

ıarkı : ( Hatırında kalsın ). 
3 - Faiz Kapancının Hüzzam 

şarkı : ( Seni gördü o Şafak ... ) 
4 - Santur taksimi. 
5 - Şıikrü Şenozanın mahur 

rını müzakere ve münakaşa 
eden ocak kongreledle iki se · 
nede bir toplanan viliyet, 4 
ıeuede bir toplanan büyük ku
rultay, bu toplantılarla memle-

ketin dilek ve istekleri üzerin .. 
de her türlü ıart kayd ve te· 
ıirden azade olarak; müdavelci 
efklrda bulunması itibariyle, 
Cumhuriyet Halk Partiılnin 
halkçı zihniyetini tebarüz ettir 
meğe kili intibalardır. · 

Halkçılığımızıo bir cümleyle 
if adcei dileoiyor•R (a.eııa, bcu 

şarkı : ( Bu sevda ne tdlı ). 

6 - Hicaz türkü (Bağa gir
dim üzüme ). 

7 - Halk türküsü : (Şu dağ· 
ları delmeli ). 

8 - Ali efendinin Hic z şar
kı : ( Samur kaşhm ). 

9 - Suzinak şarkı : ( Sensiz 
geceler ). 

10 - Musa Sür ... yyaoın Hüz
zam şarkı : (Sen sanki baharın) 

21.00 Konuşma. 
21.15 Esham, tahvilat, kam·· 

biyo · nukut ve ziraat borsası 
( fiyat ). 

21.25 Neşeli plaklar - R. 
21.30 Müzik ( Radyo orkes-

trası • Şef: H. Ferit Anlar ). 
a ) Adagio - Allegro. 
b ) Andante. 
c ) Menuetto · Trio. 
A. D\l'orak : Slav dansları. 
a ) Nr. 8, Grazioso e lento. 
b ) N r. 7, Allegro vivace. 
J. Brahms: Macar danaları, 

Nr. 5 ve 6. 
22.30 Müzik ( Opera Arya· 

ları · Pl. ) 
23.00 Son ajans haberleri ve 

yarınki program. 
23.15 24 Müzik ( Cazband ) 

Pl. 

yokuz; biz varız) . Forınulü, ma 
naıınd'l fert veya züıure kast 
etmiyen bir formül oiınakl.1 di
leğimize cevap vercbi ıir .. 

Ana yasamızın 9 fubat 937 
de ve 3115 numaralı 'kanunla 
değiıtirilmit olan ikinci ~adde '-i, 
türk devletinin bütün bu umdeleri 
ihtiva eden bir devlet olduğu · 
nu vazıh an ifadesidir. 

Partinin mevzu bahsolan halk· 
çıhk umdesi önünde Türk ferdi 
müsavi bak ve şartJar sahibi ve 
bir tek irade birliğidir bu bir 

Sonu 1 \ln~ü .ayfeda 

........................................ *"" ..... ,..., 

Kurultay münasebetile 
Büyüklerimize çekilen 

tebrik telgrafları 
C.H.P. Beşinci Büyük ku · 

rultay güce başkanlığına : 
ANKARA 

Büyilk milletimizin her sa· 
hada olduğu gibi kültürel ge· 
lişiminde ve manen yükselme-
sinde yaratıcı rolünü yapan 
C H. Parti ~ioin Beşinci büyük 
kurultayını kutlularken bu sa
hada dab;ı geniş ölçüde fe · 
yiLJi ve verimli e!lerler vade· 
dec~ğine büyük inRnımrz bu
lunduğunu anla cardan ta· 
zimlerimizi sunarım. 

Halkt!Vi Başkan flekili 
Raif A_qdof du 

CHP Bt!şinci Büyük Kurul· 
tayı Yüce başkanlıiına 

ANKARA 
Bu günkü dirliğimizi" te· 

meli olan partimizin (Beşinci 
Büyük Kurultayını Aydınlılar 
adına kutlular, milli varlık ve 
tarihimizde yenilikler kaydet
tireceğioe, inkilap ve yüksel· 
me d:tvamızda daha biiyük 
realiteler ve baıanlar yarata
cağına büyllk inanıouz oldu
ğunu yürekten tazimlerimle 
arzeylerim. 

Vali ve 
C.H.P. lgönkurul başkanı 

...- •••• ~ -,,,,,VV":.r • • y .. ,., ••• 

Aydın tapu) sicil mu
hafızlığından 

Sıoır teke köyünün çay içi 
mevkiiode 28 dönüm bahçe 

ıarkan kürek ali şimalen nasuh 
oğlu mehmet garbr.n ve cenu-

ben yol ile mahdut hacı ismail 
oğlu ibrahim veresesinin taaar· 

rufunda bulunduğu köy kurulu 
tarafıodan ta,dikli ilmühaberde 
bildirilmiştir. 

Bu bahçe tapu kaydında 
Mart/329 ve 46-48 sayılarında 
13 dönümü bahçe ve 15 dönü· 
de tarla olarak hacı İsmail oğ· 

lu ibrahim adına şıırkan aabibi 
senet tarlası garben tarik ıi · 

malen gamsız oğlu büscyin ce· 
nuben hafize ve yine ayni mev· 

kide ıarkan sahibi ıenet bah· 
çesi garben ve şimalen Ömer 

oğlu hü"eyin cenubcn hafize 
ile mahdut olduğu ve her iki 
parçanın birleştirildiği ve tar la 

kısmıda bahçe fidanı diki ldiğin· 
den bu suretle tashiban tesci· 
lini iıtenilmiştir. 

Bu vaziyetin incelenmesi için 
ilan ldribioden itibaren 11 nci 

giinü sınırteke köyane ve bah
çe yerine gidileceğinden birleş· 
medcn dolayı ayni hakkı olan-

ların k t şif günü mahallinde ve 
yahut bu mijddet içinde tapu 

aicil muhııfızl ı ğına 1281 fiş sa· 
yısiyle müracaatlaıı ilin olunur. 

1371 

A) dın vilayet daimi 
encünıcnindyn 

Az ı Çoğu 

Kılo Kilo 
1200 8000 

Memlekd hast nesinin ihtiya
cı olan yuka rıda mil tarı yazılı 
aüt eksiltın~in ' e verilen pey 
liyık bat gorillmediğinden 12/6 
/939 tarihli paza r tui günü ~ıa· 
at 15 de ihale edıJmek üzer~ 
15 gün müddetle temdit edildi-
ği i!in olunur. 1370 

• 



Büyük Kurultayın 
Aç1lışı münasebetile dün akşam Halk 
evimizde Enver Demirayın · verdiği 

konferans 
Battarafı S tel 1a1fada 

tek irade birliği iıe yine Tilrk 
milletinin kendisidir. 

Milli Şef fnönfinün bu giln 
parti 5 nci büyük kurultayını 
açış nutnklarında buyurdukları 
gibi halkçıhğımız, temiz bir gö
nül ve ileri mefkuremizin en 
büyük gayesidir. Bu gayenin 
tahakkukuna üstün bir azim 
He çalışılacaktır. 

Muhterem yurtdaılarım : 
HuJAsa itibarile gerek milli· 

yctçiliiimiz ve gerek halkçılığı
mız, mahiyeti mestik ve esrarı 
engiz olan esaslara değil ideal 
ve ahliki müeyyidelere dayanan 
bir mezheptir. 

Eskilerden tevarüs ettiğimiz 
hurafat, akide ve tarikatın, ne 
olduğu belirsiz miıtilt ve bey· 
bude gidişi karşısında, gerek 
milliyetciJiğimiz ve gerek halk
çılığımız ahlakf, fikri ve içtimai 
inanıtlarla yol alan ve bize bu 
yolda büyük bir fahril inanla 
ileri hamleler kazandıran mUs
bet realitelerdir. 

Halkçı ve milliyetçi olmak 
• C.H. partisine beşert karakterin 
UstDnlüğünii aksettirmiştir, bu 
ilstlinlük ise hızını ve ilhamını, 
tllrk milletinin temiz ve mümtaz 
ıimasından almıthr. 

C.H. partisinin devletçilik 
umdeıi, daha çok iktisadi ide
alimizin ifadesidir. 

Türk çiftçi ve köyllisünü top· 
rak, tilrk yurdunu fabrika ve 
tezgah sahibi yapmak ve neti· 
ce itibarile devletin iç bün· 
yesini terfih ederek dıı cep· 
heıini takviye etmek ülküsU, 
devletçilik umdesinin icapların
dan olup enfüsi değil afaki 
bir minayı tazammun eder. 

Bu umde memleketin iktisadi 
hayatında başlı başına rol sa-
bihidir. Devletçiliğimiz veya !1ev 
lctçi bir penıibe ıibip bulunu
ıumuz, iktisadi ve hayati zaru
ruretimize karşı koymak, neti· 
ce itibarile milli bünyeyi fabri· 
ka teıgib ve daha bir çok is
tihsal vasıtalariyle kuvvetlen· 
dirmck şıarından doğmuştur. 
Bu şıar ise tamamen Türk mil
letinin temayillitından istihsal 
cdiJ miştir. 

Türk köylllsünü müreffeh bir 
miltahsıl, aynı zamanda müsteh
lik yapabilmek gayesini hedef 
ittihaz eden ve bunda ısrar gös 
teren C. H. Partisinin bu pren
sibi dahi, tahakkuk etmiş gö· 
rilnmekle beraber diğer umde 
!erimiz için olduğu gibi bunda· 
da en küçük ihmal ve tevekkuf 
göstermemek niyetindcyiı .• 

Türk köylüsünün tüten ocağı 
Türk yurduna parlak bir istik
bal hazırlıyacaktır. Devletçilik 
umdemizin dileği derli toplu i
fadesile budur. 

C. H. Partisinin hemen bütün 
prenıiplcri yekdiğerinin bir la· 
zımei gnyrı müfarikı olarak mü· 
talaa ve. tetkik edilmelidir. 
Her hangi birisinin icabatına 
röz yummak veya her hangi 
biraiai dinamizimiu iktizalarından 
ayırmak bütiln faaliyetimizi sc-
mereaiz, blitün gayelerımizi yüz· 
üıtn bırakabiJir. 

l 
Partinin ( lnklpi ) prensibine 

gelince bu prensibin tatbiki gözle· 
rimizi yeni bir dünyaya çevir
mittir. Bu yeni dünya reel ha
yatın kendisi, müphem ve miı-
tik yaıayııın zıddıdır. 

Tarihte determinist, icreatta 
prağmatiıtl maddeci olan Tilrk 
milleti, uzun yıllar (tasavvufi 
ve açık tabiriyle; hayali bir 
takım teıirlerle gözlerini maddi 
hayata yumar, bütiln fikir ve 
mantık makanizm~sını ahiret 
iti için itletirken milıbet kaide 
ve realitelerin dııında yşamak· 
taydı. 

Terakki etmek istiyen millet
ler, dini inançlarını memleket 
işlerine ka11ştırmamak ta azami 
teyakkuz "sahibidirler.Din işi ma
neviyat işidir. Mesut ve müreffeh 
yaşamak maddi hayatımızı ma
nevi duygularımıza eıir etme• 
mekle mllmklindnr .• Binaenaleyh 
laikliğimiz bizi ne yalnız bu 
maddi bayata bağlamağı ve ne 
de yalnız manevi olan dini ha· 
yata esir edip terakki yolun
dan alıkoymağı değil, birini 
diğerinden ayırdetmek kabiliye
tini telkin ve ilham etmittir. 

Kanunlarımız bugün bu peren
ıiplc ayar edilmit ve Türk mil
leti manevi ve lahüti olan en
diıelerden ayırd edilerek onları 
hazırlamııtır. G~rillebilen baya· 
ta hakim olmak meseleleri mev· 
zuu babsolurken her hangi ma· 
nevi bir tesire zebun olmak, el
betteki bizi terakki ve teali 
yolundan uzak bulunduracak, 
hedefimize varabilmekte önü
milze engel olacaktı. 

Bununla beraber liikliğimiz 
bizi, 1aliki bulunduğumuz her 
hangi bir dinden alıkoymuı de· 
ğil din ve dlinya işini ayırdet

mek ıuur ve karakterini kazan· 
dırmıştır. 

Bunun içindir ki layikliğimiz 
ahlaki inkiıaf yolundaki seyrimize 
hız:vermiı ve bize bu tefrik et
me mefkuresini kazandırmış ol 
makla, aılolan umdelerimizden
dir. Bu umde dinin memleket ve 
millet işlerine müessir olama· 
masını temin etmiş bulunmak
tadır. 

Muhterem dinleyicilerim ! 
Partimizin her biri bir cild 

dolduracak kadar geniş bir tah
lil ve tefsir kudreti taııyan say
dığım beş prensipten sonra, kı
saca izahına çalııacağım 6 mcı 
ve son prensibi kalmıthr. 

Bu prensip milletimizin terak
ki yolunda kaybettiği · aıırları 
kazanmak veya bu asırları türk 
milletine yakın zamanda kazan
dırmak vazifesini ilzerine almış
tır. 

Bizim inkilipçıbğımız daima 
ileriye götliren durmak ve dur
durulmak zihniyetini kabul et
miyen ( dinamik ) bir inkılapçı
hktır.. Bizim inkılipçılığımız 
miltemadi ve mlltevali yenilik
lerle bizi başbaıa bırakmak inan 
ve azmini gaye edinmiıtir.. E
bedi Sef inkilibımızı yaparken 
kesintisiz bir ıuurla ve durdu· 
rulmaıı aıla kabili affolmıyın 

AYDDI 

Türk hava kurumu 
Aydın şubesinden 

Koçarlı suyu bu sene klmilen 
demir borular içine alınmıı ve 
fenni tertibat ıayesinde safiyet 
ve husaıını yollarda biç bir 
suretle kaybetmiyecek vaziyete 
getirilmiştir. 

Bu suy:un, en mllkcmmel te• 
ralt ve vaııtalarla Aydına nak
li ve arzu edenlere satılması 
iıi, kurumumuzca deruhte olun· 
muştur. 

Yakında na~linc baılanacak
tır. 

Şimdiden abone kaydedilmek
tedir. Bidayette mfiracaat eden
lere ve abone kaydedilmek 
isteyenlere kolaylık gösterile· 
cek ve tenzilit yapılacaktır. 
Kayıt işinde para alınmaz. 

Milkemmel ve mazbut kaplar 
ve şişeler içinde mlibürlü ola
rak tevzi edilecek olan bu ıu· 
yun kabil olduğu kadar ucuza 
tevzi edilmesi de takarrilr et· 
miştir. 

Abone olmak isteyenler her 
gün ve her ıaat, hükümet bol
varında olan merkezimiz bllro · 
ıuna müracaat ederek isimlerini 
kaydettirmeleri veya tahriren 
telefonla bildirmeleri rica olu· 
nur. 
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bir gidişle ite baılamııtır. Bu
ıekilde işe baılayıı keyfiyeti 
bize şuau telkin etmittir ki in
kilipçılığımızın bünyeıi Türk 
milletini daima iyiye daima ye
niye ve daima doğruya folmak 
lizerc ileri götllrücü bir blinye· 
dir. 

Bu bünye ise yine türk mille· 
tinin arzu ve temayülitına ter· 
cuman olmaktadır. 

Gün ve saat tasavvur etme
meliyiz ki, inkilip11z olsun .. 
Burada sizinle konuıtuğum ıu 
saatte partioinin bu prensibi 
emin olmalıdir ki vazifesi başın· 
dadır. Bu bal ist onun dinamik 
bir mahiyet sahibi olmasından 
neıet eder. 

Sayın dinleyicilerim ! 
S5zlerimimin araaında ıöyle

diğim gibi C. H. partsinin bu 
iki prenıibi yekdiğerinin bir li
zimei gayri mcfarikidir. Ôyleki 
bu 6 prensip bu günkü ve ya
rınki türk devleti binasının ay· 
ni kuvvet ve sağlamlıkta bulu· 
nan 6 temel taıı halindedir. Bu 
6 taıtan her hangi birinin alını· 
vermesi diğerlerini gayri faal 
bıraktığı gibi, tlirk milletinin' de 
inkiıaf ve terakkisini derin bir 
aczile sakatlar. Bu umdelerden 
her hangi birisi ilga değil belki 
tadil edilebilir. 

Bu gün 5 nci toplaotııını id
rak ettiğimiz Cumhuriyet Halk 
Partisinin büyük kurultayı bir ta· 
raftan memleketin geçen dört 
yıJlık hesabını Türk milletine 
verirken diğer taraftan dört 
yıldır edinilen tecrübe ve mü· 
şahadelcre müsteniden yeni 
esaslar vecephclcr teşkil c de-
cektir. · 

Sözlerime son verirken C. H. 
Partisinin kurucusu Ebedi Şef 
Atatürke ve onun prensiplerine 
ulvi bir sadakat ve kadritinas
lıkla milzahir olan değiımcı 
genel baıkan Milli Şef loönüne 
ve 5 nci bliylik kurultayın de~ 
ğerli azilarına huzurunuzda de· 
rin minnet ve bağlılıklarımı bil· 
diririm. · 

- ------__:______ --=------~.-- --- -=---=------ ............ 

Aydın vilayet daimi encümenind 
Depoya tcılim Nazilliye teslim S6keye teılim U. ye1' 

azami aıgari azami aıgarf azami aıgari azami aı 

Kilo Kilo Kilo Kilo Kilio Kilo Kilo Kil 
Yulaf 19080 15440 1620 1440 1620 1440 22320 18~ 
Ot 22160 20520 1800 1620 1800 1620 23760 237 

Huıuıi muhasebeye ait Aygır deposundaki Aygırlerın:939 
li yılı iaıeleri için lizım olan yukarıda miktarı yazılı ot ve yul 
ı5/6/939 tarihinde ihale edilmek üzere 20 gün müddetle •< 
eksiltmeye konulmuıtur. Fazla malümat almak isteyenlerin ~ 
gün Veteriner mDdllrlDğü ile daimi encümen kalemine müracaı 
ları. 

Taliplerin yüzde 7,5 teminat akçelerile sözü geçen gü 
~iliyet daim' encümen salonuna gelmeleri il:ln olunur. 
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Aydın Belediye Reisliğinden : 
. 

1 - Aıağıda cinı, mevki ve muhammen kıymetleri yazılı B 
lcdiye akaratının icarları açık artırmaya konmoştur. 

2 - isteklilerin ıartnamelerini görmek ilzere her gün bele 

ye yazı itleri müdOrlilğüne ve artırmaya iıtirak edeceklerin 

vakkat teminat makbuzlarile birlikte 1 Haziran 939 perıcmbe 
nU saat ıs de belediye daimi encümenine müracaatları ilan olun 

Cinıi Mevkii 
Apartman Orta ~aballedd 

,, " " 
" " " Dllkkin Eski bedesten içl 

" it " 

Baraka l.taıyou batı 

" " Ev Güzelbiaar mahallesi 

120 ağaç incir Meırutiyet M. 
· 60 ,, Zeytin 

ilin 
Aydın tapu sicil muha· 

fızlığından 
Karapınar nahiyesinin sınar 

teke köylinlin köy civarı mev-

kiinde şarkan tııkavas iken 
şimdi yörlik sarı büıeyin vere-

sesi ıimalen ismail dayı iken 

vernJesinden salib ve abmet 
bahçesi ve yol garben oscf 

iken yörük ıara bOıeyin verese· 

si cenuben yol ile çevrili 30 
dilnfim incir bahçesi helvacı 

sDleymanın iken oğlu bacı iı

mail veraseti karısı batice ve 

oğulları mehmet ve ahmet ve 
kızı hafizeye kaldığı baıkaca 

varisi bulunmadığı köy kuru· 
lundan getirilen ilmühaberıe 

tesçilini istemektedir. 

hin tarihinden itibaren ı 1 
gl1n sonra mahalline memur 
g6nderileccktir. 

Sözü geçen yerde mülkiyet 
veya her hangi bir ayni lıak 

iddiasında bulunanlar varsa 
1264 fit numarasiyle idareye 

müracaatları ilin olunur 1372 

.ilin 
Vakıflar 
Müdürlüğünden 

Koçarlıya bağlı yeni kay ca

mii hasbi hatipliii açıktır. 16 
haziran 939 cuma gilnü 11at 

ıs de muıabaka imtihanı icra 
edilecektir. Talip olan zevatın 

yevmi mllzkürda Aydın vakıflar 
idare.sine mDracaatları if iD o-
lunur. '137'i 

Senelik icarı 

1341 

temi na 
Lira Kr 
200 1500 
200 1500 
200 1500 
30 225 
20 ıso 

400 3000 
205 1550 
60 450 

lOO(üç ıeoeliği)750 

13 ıs 23 2 

Aydın Vakıflar 
Müdürlüğünden 

939 .cıenesi için kiralerına 
rioci v~ ikikinci arttırma mü 
detlerinde talip çıkmayan K<ı 
çarlı nahiye merkezin deki p 
sacı vakıflarına ait dokuz paı 
ça muHkkafat ile Aydın me 
kez kasabasında iki dükkAn 
bir arsa ye bir değirmen ~ 
Emir doğan köyünde ve Köş 
kızılca köyünde bire değirmeı 
ve karahayıtta köy kahvele 
ve Dalama da hayvan damı 
mayıı 939 tarihinden itibare 
Pazarlıkla kiraya verilecekti 
Fazla mallimat almak istiyenl 
r in tafıilitlı ilin kAğıtları idar 
ilin tahta mahalline asıldığı. 

ı374 

A d ·ı" d . 1 
y ın vı ayet aım 

encümeninden 
Viliyet hizmet otomobilini 

artırmasına talip çıkmadığında 

12/6/939 tarihli pazartesi gün 
saat onbeşte ihale edilmek üze 
re arttırma mUddetinin 15 gll 
müddetle uzatıldığı ve taliple 
rio sözü geçen günde viliye 

daimi encümen salonuna gel 
meleri ilin olunur. 136 

:........ Abone ıeraiti ........ 
1 f Yılh;ı her yer içiD 6 lira. 1 

l Altı aylıtı 3 liradır. l 
j idare yer~: Aydında C. H. i 
ı P. Baıımni. i 
i raıeteye ait yazılar için i 
İ yaıı iılcri müdürlüğüne, ılln· f 
l Jar için idare müdürlütüne 1 
i 'Dtiracaa.t edllmclldlr. i 
ı ................................................ . 

lmtlyas 111hibl ve Umumi Neırlyat 
NGdu,u ı Etem Meeclr•• 
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