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Cunıuriyet Halk Partisi Büyük ku-

...... Y!llığı: ı800. altıaylıkı 400 kuruştur, sayısı 3 kuruş 1 
Günü geçmiş sayılar 25 kuruştur. ~ 1 VE ER ÇIKAR.. -· ~ ..... ~ i . ''' •.": \',• ., 'a•ı 1 ~,. J:...,.lııl ... ~~ . • 

rultayı Dün Çahşmalarını Bitirdi. Habeşisıanın hazırlığı kar- Sekreterinin Ziyaft:!ti. 
~rultar bir gün Ü miti loplanııs ~nda dilek ~o misyonunun- r3poru eıİaf ın~a ko- 1~!0~~ .hafıa!e kap~m~~aca• Recep P.eker kurultay üYeierine -Wdiif r İiyateııi gü-

nuştu. Adliye. milli müdafaa ve gümrük bakanları izahct verdiler. 11:~1~::1~im~::ı0 ,::dı~r'aı~:~·j. • zel biı nutuk soyledi. 

C. Halk Partisi Genel İtalya 

/Jliytik Kurullayda i:a/wl veren 11alwnlarınu: 
4'ı\a;, B. ,tlkru a r::ıçoı:,ııu nerır-rıı l 1\.ızını uznlp iL l\n ıın Tarlıaıı 

P,t(j k\ 16 (AA.) -.. C. H. nuyoruz bu bakımdan (•ski 1 karşılamağa ralışacnğını hıl· 
. Urultayının dun Abd- ihtiyı(tlarını tamamen hir ya- dirmiştir 

'"dıa Reıııla11ıo Bnşkanlığ- na bırakıyor iki hcyc>tin hjr Vekil ııdli,) e taşkilatında 
~le,. Yaptığı toplantıda dile- anda ve keskin ol rn "'e~:mcz yapılan isli hat ile hdkimle-

ko . tı • • l . 
'-'liı k nıısyonunun raporu ve her zaman yolumuzu oy- rin terfı ve nası hları ış erın· 
Ql a~ı~re edilmiştir. Rapor- d,nlatarı bir örnek olmşutur . de takip olunan usuller et· 
ll\ll11ırıie?e .. ait di~ekler~n Yeni hayatın jcnplnrını tet rAfında ızahat verdikt~n son-
'itıı S. rnuna'sehetıle soz kık ederken adli sahada da rn temyiz mohkemesıne ve. 
''- ı'aç oğlu Şukrü I<aya kati ndımlarla yürümek rilmiş işlerin seri bir suret-
~cli •il 1 

.• adl~yesinden bugü- azmindeyiz. Bundan sonra te. intacı için alınmış olan 
o'- reJım dl' . L d . . . 
"ili . 8 ıyesıne •il ur nüfus ve evlenme i~leri etr- tetbirlerle netıcelerını an: 

l'fllıka} ve te~ftmül saf- _.ınd 1 izBhat nermiŞ beledi- latm ştır. Buna göre '933 
'-•t 'ltruıod& ızahat ver- yelere kaza hnkkı verjlme· den kalan 21543 i~le bera-

le demiştir ki: si hususu ı d tl ki dileğe her 934 de temyize verilmiş 
~I \> ,_.tetih h~ güzel ese- karşı dn Hollanda ve Relçj_ olan J 29265 işden 1J7680 
ü,kte ~Unu bnşoran Partinin kndıı bu vadillc alınan tet ni nnticelendirmiş ve 1 ı58:> 
'• ~ er~ önünde snygile an- birlerlt.~ bunun daha geniş şi 935 yılına ılevredilmiş bu-
't~i · Şıındl adalet alanında mikyasta olmak HUretile Bul- J un maktadır Gümrük ve 
~'1 ~e'9'İrlerin tereddütle garist:ında yapılmakta olan lnh .snrlar bakanlığına 
,, 

8Yat yerine sosyal / tllt bikcıt neticeleri djk katle aıt dilekler münıısebe· 
1\ ~ii~:~Uran vazıh ve kes- takip edilmekte bulunduğunu tile Ali Rana Tarhan 
''-'ı Urnlere dayanan kan· ve bu tetkikat neticesinde idaresinde eon yıllar içi· t ' karşı karşıya bulu- şayanı nrzu olan bu dileği (Devamı '.kinci sayfada ) 

"rnuriyet Halk Partisi Kurultayı
~ nda Re~ep_ Pekerin Söylevi. 
~"firn,ız Genel Katibi Parti programın:n ana 
t ~Qrını derin bir görüş ve inanışla anlatıyor. 
~ · 'P. Genel Sekreteri kadar parası olursa olsun: t:ski programdaki tarifte 
~'~ı P~fi.erfo Parti progr- kendi başına mesud olması· «ommi teş~bbüs • serbesttir, 
"'~ n a-urü .. , · - na imknn yoktur. Arkadaş- devlet de ıktısııdı bakımdan 

ğiRİ haris kUfdUgUnU SÖ)liJ8f Ankara, 16 (A .A., - Dün temsil e~en. bir varlık ola-
R 15 (i\ A ) _ B illerden gelen dele~eler şe- rak Partımız •ardır. 

l\.f oın~'. . · · . · refıne Cumurivet Hatk Par· Partimiz bugilnkö yüce l'e 
· .USSOllDı ~enGfOUa ffabeşıs- • • , w fl ' f'' k '- 1 ğ L 

tısı (.ı enel SP-kreteri Rurep şere ı ur var ı ının aııa 
tan anluş~mozlığı ic.:in Frun Pekt·r lnrafmdun hn zırlanarı bir ilaJe ile temayüzUnün 
sa ve İngıltere tarafından P.ırti sofr:ı smda •verdi~ı söy- belkemiğidir. Bu önemi h.a-
RomaJa bir demarş yapıl- !evde bugünkü toplantının tırdun \ ıkarau,Y.an bir iligi ile 
<lığının katiyen asılsız oldu- guyeleripj izah Qttikten son. vnıfemizi önümüade tutar-
ğunu ltalya ile logiltere Fr- ra delegelere QO§ geldiniz sak hizdeq tarihin b~klediği 
onsa urasındnki duruma gö- d yerek temsil ettikleri bütün vcızıfeyi yarın getirmek için 
ve böyle bir demarşın ileride Parti teşkilat~nı selamlamış- bütün kuvvetimili kullanma· 
yapılacağını sanmadıl'rını sÖ· tır. . • lıyız. Partimiz bu ileri ~i-
ylemiştir. 

0 

Ankara. J6:(A A.) _ Dün dişin Türk Tarlığındaki kuv· 
Mussolini Avrııpada haıır illerden gelon. delO'eler şe- veti olmak manBBile bakika· 

olmak ve doğu Afrjkasını as- refıne <~umuriy~t H~lk f>Jr - ten devletin içten ve dıştan 
ker yollumnk tetbirlerine kim. tisi tJenel Sekreteri Hecep t~khdır eddile~ h~lbi~e1~J~&~1° senin kurı~mo<ra hakkı olnı - Peker tarafından h ıı zırlıı nan nı ayet ev etı utun,.ıı.·~ ça • 

. ı ğ L:ı: • 
0 

Pa rti sofrnsindıı verdiği ışm"lnrda arka~ytMlas, dest'· 3uı 11 fili1:1eş1stanla OD(llı?ffia• Lr k b' l' lıi: t\a' '} 
1 ,.; 'd k . . l söylevıle tô plııntının ,u-ayele- ea ıy_.ece lr ıya a ı e. z •r;ı gı erme ıçın uz aşma " 1 ı·d· R u ı:i.. ·· 

k · · · · · I" ·n· · h tt 'kl d J reme ı ır. ecep .-e.wr e02~ o~-J~e~ıne ıkı delege. tayın crl 1 ızıl e 1 en ve e ge· I~rjni bitiritkAiı d~f9Ur ki;. 
~ltıg. ını fakat Ha.~eşıst.undn lere <~hoş,; g eldiniz» diye- - SıQn olıı.rak P~Aiıaizin~·ku-
J 1 fı b ) - l"'hl rek tems:f1 ettikleri bütün ı er ıyen se er er ıge, sı ~ · vvet ve · .şşreli içip :Vç ~fiil 

anmn karşısında haya'~ ~n- Parti teş\:ilt\tını selt'iml nmış t\artimizin ve hem· ~ ;jüçe 
pılmamağa İtalyanın borcu ''e dent~tir ki: Türk ulusunun hD,Ifll ·~·f..a-
olduğunu ve Avrupa durumu - 1 1.ı.rsal. Üoder bizim Yüce reket un"uru olan B~uk 
karşısında J9J2 sın11fındnn Şafı'n'l iz K\frfiltayda ulus ku. Şefımİzln sıhha\lı f"»- ve 
başka J9J 1 • ve 1914 Lıığna duyuructtbir önemde şerefınin hergün artması 
sınıflarının do sili\h oltı· söylediği sözler anısında Po- kin t>aşarıcı hükum~timizin 

rti ~·a:ışmasını bilhass,1 öv- kuvvet ve arasız muvaffaki-na ~~ağırılacnğını dokuz yiız 
bin neferin iht-iyacn ktlfi ol· mü~ ve biz ancak bu türlü bir yetleri içinf nihayet her va-
d çalıı:ı ı Ala tarihin bize yiikl~t.. rl ığın özü ve kaynağı olan uğunu bu kuvetlerin mii- :ı- "$ L ı· b' 

ti~ı· me~aliyct•·n 1• .. abı de"'er- Türk ulusunun şewaat ı ır kemmel surette silAhlnudır.· "' 0 ~· ~ " " 

ıd k li bir ~·alı~ma. ödevini yeri- istikbale en büyik bir tere. 
1 larrnı de ilfi ve etmiştir. ':> {Je, benlikle ulaşması içi& ic 
B. Mussolini kara, deniz ne getirmış ve aynı zaman- · d 

da .Büyük Önderin bizden dileklerini hepimizin JÖl't>ğtn e 
ve hava kuvvetlerine Jaya- - a · L i"P d · d ğ m' 

ıstediği '1l.Z~fenin çizaisine .. ayııaı,ın a ınan ı ı sı-
narak bütün Avrupa devlet k . v cakltğa dey41.Darak şöyliye-
lerile n~·ık ve varimli bir tıı ·at\mızın yett .ği kndat Y - ceğim hepimize güler yüz-
elbirliği siyasasına devam k)aşmı ş oluruz Arkadnşlar ım lülük, ulusa durmıyan bir ile-
edeceğini kayt ile italyan bugün görüyorsunuz buttin rigidjş arts ız , arası z b1t gen-
askeri kuvvetleri kimseyi teh- yuı:dun varlığı içfhde yur- lik 'Ve Partiye yübe şerener-
dit ·etmiyor, barışı , k.oruyor dun .. kuvvetjni ve ş~refini dilerim. , ,, 

de~;~~:~. 15 
(A.A) - İn- Era~ea· ile Sovyetle" 

~~!~i~;i~i:~·~~~:r~:t:~a~:~ı, . ı•,, 
0 

• ' • • . • 
1' 

ile danışmakta ol~uğ~ sa~ ~rasındakı Go·· rii$Me 
hy"r. Hay Grandı S r C9rı W 
Saymenle gorüşmüştür. ln
giltere Haheşist:ına itidal 
tavsiye eylemiştir Stalin Fransamn müsellah tuvvet bulundurmak yduhlaki 

1 -

.,,,_~ile /(u şlu lldıcsı rnun.~~ lar buo-ün zen<r inlık to ferdi istedjğj şeyleri yapmakta 
ııl ru lay a vudıqz , t> tı h t . o· d k - susi' teşebbüslere bırakılmı~ 1 

ı. .. e"i11 . olmaktan ç ı kmıştır. En bil- ser es tır.» ıyor u sngı- herhangi bir i~ yalnız teşe.-
-,.11 . 

8011
unu bugıin ba- yük vorlık sahihj kazanmış mızJa koyu liberal fikir de. 

müdafaa siyasetini anlanuı ıe tamamile ıasvip moiınr . 
lt..ı.~ ·1 'k' · ·· l · l d bbüsü alanların kabiliyetin-

'*-:~ . olanl:ırın bile parası milli nı en. 1 tncı rı.ım eyı n ma - den kuvvet alarak büyiimi-
~ •. 

1 
biz Türk varlığın· paranın durumuna bağlıdır. an dıyorlar kı bana devlet yor. Tiirkiye gümrük kapı-

~.. "1uaıuh 8 ·ıı ·· t ı ı · Şahsın pansı dovletin ve karışmrız Benden ne hesap 
1 

b k 
~ ı er mus e ' ı- ' b'l· b k 1 d arını üyü duvarlarla ör-

\ ~&lı ulusun h:ıkiki kuvvetine da- sora ı ır ne eni ontro e 
11 llij' ~rnasıon da yer ebilir. Ne yapaco ~ım işin müştür. Milll sanayii ilerlet-

'
"'iıı, eceg.iz. Her oün ken- yanmiyorsa bu bir gece iç- mahiyetini. ne kulla~ncog-rım mek için her kolaylığı ve 

Qı 1 ° inde mahvolnbilır. Bir millet 
'" 'İyeı fıyatırıdan kat ilk maddeyi, ne müstehlik- htr imkdnı temin etmiştir. '*- '"ıl 1 tGhJike İçind e İken herban· 0 } b 

, ~- a bir fiyat empoze ten is~iyec.eğ'~~ fjatı , ne ku- ev et ülün bu yardımlarla 
' 

6k "laz· . 
1 

b l gi hakiki bir vatandnşın , bu llandıgım ış~·ının hakkını so beslediği ulusal endüstrinin 
ıı._ ıyetını e u unan umumi tehlikeden masun b· ı· k J l ·ı 1 ~~t ed ra ı ır. ontro suz ça ışına ı e u usu 

'\ '(ır, enlelere ka rşı yü- kalmasına imklln yoktur. Öte tarı:ıfta bir kızıl Mark- istismar etmesine kayıtsız 
~L etle dol b" ·· l,;lusal bı· tehlı'ke l•erkese · d h · l · L l T k" d · \111: ~İtle . u ır mus· r • sıst e er şeyı dev etın ya~ aa amaz ür ıye e tıcaret 

~lııa d 
8 ~. meydana çık· tesirini yapacaktır. Bunu pacağını hususi teşebbüse serbesliğinin yanlış anlaşıl-

\)' bit 
11 0

nüne g~çmeyi anlayışı kıt olanlar İçin an- bir şey bırnkılmıyacoğını ilo- maması için de bir noktayı 
~ 'ıııt. ( Pereoaip tutmuş tatıyorum Yoksa sizin bu de ediyor. llakikat ne öyle izı:ıh eJeceğim. 
~~'da 1lıUu9lar). 1 sözlere ihtiyacınız yoktur. ne de böyledir. Hu noktayı Programda ticaret serbes· s ttlt e.r. Türkiyede te . Devrimizde başının bağlı ol- yeni rrogram aydınlatıyor. Iiği eskisi gibi kalıyor. Fa· 
"-. .,_,t, ,enraatj umumun duğu ulusun umumi şurtları , Bizim devletçiliğimizin ha- kat sermaye nomal çalışaca. 
~"t ınırr • • d d .. .. . k L d k R l • J l" it, 8 ıçıo e bulu uzgun gıtmez en tea. a a- kiki manası "hu • tır ..• asyona ıstihsa için 
~ detild: sade hir ~~I ·b.~ m n ne huzur ve no de şe- Hususi teşebbüsünA serbest sernı~ye tekniğe istinad ed-
t\...~ Ba, bugunku ref noktasından güler yüzlü olduğu) fakat umumı men{- I ecektır. Nomal çalışmıyan 
~'\li <>la ger~ekleştirilmesi olmasına imkdn yoktur. ~u aatler noktasından gerek ol- l sermayenin himaye ve teş-

~,8~ . bır düsturun haldo programda tek adam on her ekonomik tetebbüste viki IQevzuubııhis olamaz. 
1&,"'1._.11 ıt. Bugünkü dü- menfaatini umumi menfaatin devletin yapıc:ılık saha ve sa Arkadaşlar, bu bahsi daha 
·~~il ~da, genel vatl- sınırı içinde göstermekle bir 1 l:'lhiyetini acık bulunduruyor. fazla uzatmadan kredi .hah 
~ İ~in~ an bir devlet. 1 hakikıılı ifade etmi~ oluyor-

1 
Oevlet kendi yapacak ve ku . sine geçiyorum. Krediler iç. 

o uı6 k •ndisini g~- · um. rulmasını teşvik ve himaye in yeni programda mühim 
~-il b~lfl, o devlete Arlrndnşlur, yeni progra- ettiği endüstriyi kontrol ela noktalar vardır. Ta-
~ yurddaşın, mda devletçiliğin tıırifinın edecektir. tbikat ilerledik~·e toprak ür· 

varlığı, ne açık bir hal6ie koyuyoruz. • Arkadaılar, Türkiyede hu_ (Devamı ikinci sayfodn) 

Moskova,, 16 (A .A.) -
Fransız Sovy,et müzukereleri 
bitmiş ve Fransı z heyeti mn
rohh ıı stı.sı dön akşam Moskov
adan ayrılmıştır . Bu münase-
betle neşredilen bild İrjğde 
Fransı z. Sovyet konuşmaları
nın açık ve dostea geçtiği ve 
iki hükumet müşter~k emn 
iyet içinde bar ışm idame si 
ve bir ııdemi tecavüz istiş 
=-

ari Y~ tecavüze a.Jemi .ıo,a
veaet yapı'ma~ üz~ro müza
kerelere sJ.evam ed~cekleri 

ka11t olunmak~a ye derıilru~~-
tedir ki; ı. 

e<Stalin ~ransanıu em-
niyeti seviyesinde ltlr mü· 
se!Uh kuvvet hulundhrmak 
yolundaki milli nfü1hfaa si_ 
y&Betini anlamakta ft tima'l 
mile tasvip etmektedir.•• , 

= 

Karsda Yer T epren
Dev,am ediye, . •• 

mesı 
....-

Otuzu ı,tın töyde tektük kalıı; binalıf ıli -'DA ~ır 
teprenmesinden yı~dd1. 

Kars, 15 ~A,A.) - Digor 

çevr~~n,d~t ~~J f,f.eb.uomesj 
araNilı etltb\! beün Şiddet · 
Ji bazan hafif olmak ÜRre 
m ütemadiy~n devam etmek· 
tedir. Digor bölgesi f mıntakoJ 
beşik gibi geceli gündüzlü 
sallan makta ve derinden 

1 korkunç sesler gelmektedir. 
1 Otuzua9kın köyde t.ıek \ük k 

mış çatlak biaalarla duarlar 

earsınt\nrn fidd&tidden yıkıl· 
maktadır. Digortın üzerindeki 
bir tepe 15 metre genişli
ğinde ayrılmıştır. Birkaç 
yerlerde sular çıkDiUkta ve 
bazı sular lurybolm&ktfıdti'. 
Y brulmak bilmiyen Yİl4yet 
yardım kollar1 bötiii y•rdt•ı 

ide 7a 
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Dil işleri Parti r--··K-E-.;-;-:;E-v-E--vı-.:Av·;.-:;.-E- J 
Kılavuz için dersler Kurultayında !. .. --------------------··----mm-----·· __ ...... 

Aht - And, pakt 
Birge - Mütterek 
Öıgen, erkin kılmak, bir-

s - Üsttarafı birinci sayfada) B d a g· Kı T a· raf 1 n d a 11 
cak kadar eyi ve açıktırlar. nde başarılmış olan i~lerden an 1 rm 1 r z *** bahsetmiştir ve bu arada k J 

ge andımııdır - Hür ve 
müıtakil kalmak, müşterek 
ahıhmııdır. 

Balkan paktı, yalnız arsı
bılkan!lt düzen için değil, 
bütün Avrupa barıtı için de 
eauh ektelerden biridir. -
Balkan paktı, yalnız Balkan· 
lararılıı nizamı için değil bü
tün Avrupa sulbü için de 
eıaslı Amillerdon biridir. 

Bundan batka Osmanlıca 
aht bir de devir anlammu 
gelir: 

«Yalvaç devrinde .__ ahtı 

peygamber ide» 

*** llal (T. Kö.) 
Ahval = 1 • Hal, haller, 

( circonst mceı) 
2 - işler (situa. 
tion, leı choseı) 
3 . Uurum (va
ziyet anlamına) 

Ahvalü şerait - işler, 
haller [ hılü vaziyet, zuruf 
~e ahval anlamına] 

Oımanlıca -.Ahval kesbi 
•ehamet etti» yerine «işler 

kötüleıti» Diyoraz. ihtimal, 
«İtler aarpa aartı» sözü ile, 
•t•lı yukarı, aynı şeyi 
söylüyoruz. 

Ahval kelimerini bir de 
vaziyet yerinde kullanıyoruz: 

((Ahvali 9ahsiye - Soy-
aallık durumu». Burada 
n~çin «Şahsiye» kelimesi ye· 

1 
rıne cıoyaallık» ıözü kulla· 
nılıtığını anlamak istiyorsu
nuz. Çünkü doğrusu budur. 
Burada «t•laıi» yi Fransızca 
birde «civil» kelimesi ile 
~·eviriyoruz. 

«Ahvali sıhhiye» için de 
hal böyledir: «ahvali sıhhi
ye - Sağlık durumu.» 

Oımanlıca «Bu ahval ve 
f nait İçinde .. » yerine Türk
çı, kıaacs, «hu hallerde .. » 
diyebileceğimiz gibi, gene 
Türkçe, «ıtler elverirse .» 
ıözüıü Oımanlıca «ahval ve 
ıerait müsait olursa .. »' yer· 

Sosyete 
Cemiyet 
Sosyete kelimesinin en 

eıki bir Türk kökün~ dayan
mış olmuından df'lğeri bü
yüktür. Biz şimdi bu keli· 
meyi «İnsan cemiyetJeri «ce-
miyet » anlamı ile «ı•nonim 

şirketler» deki «şirket» an· 
lamınıJa kullanacağız: «Tür
kiye lt Bankası bir anonim 
ıosyetedir! » 

Şu halde «İ\·timai» terimi· 
nin Türkçesi ıosyaldır. 

Cemiyet kelimesinin ken
disinden de Türkçe oluşu 
bizi «HılAliahmer cemiyeti» 
«Dıl cemiyeti» <dfimayeietfal 
ı:a.miyeti» sozlerindeki cemi· 
yet sözüne karşılık aramak
tan kurtarıyor: Kızılay cemi· 
yeti, Dil cemiyeti, Çocuk 
esirgeme cemiyeti! 

*** Heyet - 1 - Kurul [ mec-
liı anlılmına] 
2 _ Salg1t [mis
yon anlamına] 
3 - Salkur [He· 
yeti murahhasa 
karşılığt.} 

-4 - Şekil 
5 _Kur 

Heyetile - olduğu gibi, 
hep birden, takmiyle. 

l leyeti umumiye - Gen
krul [genel kural) 
Murahhas - Delege [Jilege] 

işte size Türkçeleri pek açık 
ve kolo.y, oımanlıcaları il arma 
karıtık kelime ve klişeler! Şi. 
mdi yeni kelimelerimizi mi. 
aallere vuralım: 

Heyeti Vekile dün haşvek· 
il ismet lnönünün riyasetinde 
içtima etmittir Bakanlar 
kurulu, dün: Başbakan ismet 
İnöotinün başkanlığında top
lanmıştır. 

Her şirketin bir meclisi 
idaresi vardlr - ll~r ıosy
etenin bir yönetim kurulu 
vardır 

lş Bankası lir.yeti Umum
iyesi yar.n içtima edecektir 
- lş Bankası Genkuiılu ine kullanmaktayiı. 

** 
· yarın toplaoacuktır. 

Aid, rar.i, dair, müteAlliic 
- Üserioe, İçin, dol..yı. ili
şik, ilitikli, ilişkin. 

H ıaıen hatırınıza «dairei 
aide» sözü gele<'ektir. Daire 
fU şekilde Türkçedir: D.ıyret 
Şu halde bu klişeyi kolaylı
kla karı.hyabiliriz: «hişkin 
olduğu dayre» yahut daha 
kısa ol rak: «llitkin dayre!» 

- Bu ev kime aittir? 
Cüınleeindeki «aid», Tür· 

kçea1izde, karıı lan mak bilı 
iıteaıez: 

«Bu ev kimindir?» 
. Rğer size: «Halk Partisi 

(renel Sekereteri Recep Pe-
~er, _yeni program değişkeleri 
uzerıne radyoda bir söylev 
verdi!» diyecek: olursam, bu-
radaki «Üzerine» ıöziinün 
«Jıir)) karşıllğı olduğunu 
anlar1ınıı, 

Hak Türk\·e olduğuna gö 

r" hııkında klişeside işimizi 
pek kolaylaştıracaktır. 

«Türkçeye hakkında bir 
yazı)) 

«Türk<·eye üzerine bir 
yazı~. ikisi ıle c.dair»İn bir 
aa9ka türlii karşılığıdır. 

Kılavuzun bu kelimeler 
\akkındaki misalleri buroda 

'liltrioe luzum bıra)unıya-

Son günlerde Rusya ve 
Almanyaya ik.i gazeteci· 
ler heyeti gitti - Son gün
lerde Rusya ve Almanyaya 
iiti gazeteciler sa 1 gıtı gitti. 

Fransnd:ın Asyaya bir he
yeti ilmiye gidecektir - F • 
rans:ıJan Asyaya bir ilim 
s1lg1tı gidecektir. 

Delege Türkç~ o\Juğun:ı 

göre heyeti mürahhasa için 
delegasyon diyebiliriz. Fakat 
sıılkur dıı pek asil bir Türk 
sözüdür: e<Ceıniyeti akvama 
giden he9eti , murahhasaınız 
- Uluslar sosyetesine giden 
salkurumuz » 

Heyet .:•nlamına kur keli-
mesini erkflnı harbiyenin 
Türkçesinde knllandık. Bu 
kelime Fransızca Corps ve 
Cour kelimelerini karşılama
k.tadır. Onun için divant mu· 
haıebata Cours deı Comptes 
karşılığı sağişkur denmiştir. 

İstan~ul ~orsıımda 
İstanbul, J6 (A A.) - İs

tanbul borsasının kep::rnış Ci
atları ln~itiz lirası 614 75, 
dolar O-7938. Crank 12 · 045, 
liret 9 6330. drahmi 83·7068, 
rayişmark 1-97 ley. 78 
4025, borea harici altıu 932. 

~~~;;;~~ ?ı~~:~;~i i~~·=i~~\~ Odasının -s-eç-imi Viliyet K a ç 1 r il a n E r k e .. 
~.::~:.:1~:~f.~t:~~~~~·g:~l; ~~!i~!~~~a:oı!~~~~.d~~~·dır· Ayaklı köyünde on iki yaşında bir kız seYfiDi nli ~11 

kayorğı olıın bu idarenin ma ticaret ve sannyi odası erkeg-'ı .lag"'a kaç'ırdı 
kendisinden beklenen vazi· seçimi viltiyet tarafından U ' Ahırıet 
feyi ifa etmekle beraber fesbedilorek seçimin yenilen- Korucu, 1 (j (Muhabirimiz- jandarma kumandanı k•l•# 
diğer taraftanda tütün, mesi kaymakamlığa yazıl· den) -- Korucu nahiyesine onbaşı her jkisinide Y~ftit· 
üzüm, incir piyasııların•la mışt ır. B:ındırma odası~ın ~e·\ bağlı Ayaklı köyünde dikk· yarak nahiyeye getirııııanıııs 
oynadı~ı vazım rol itibariie çimi şu giinlo.rde yenılene· ate şayan bir h!ldise olmuş- Emine karokol tunıand b 0 
memleket müstahsilleride cektir. tur. Emine adında gen~~ bir erdi<ri ifadede oğlanı d~ıll 
yaptığı yardımı anlatmış Oay'ım"ı [ncu·mende. kı z Yakup adında sevdiği ~oçırdım bikrimi kell ··U 
gümrüklerde ynpılan islahııtı (. b' k - · d - k b·rsU~ ır er egı oga . A\·ır~ış izale ettirdim onun ı 
mücadele neticnleri bitire· Daimi vilayet encümeni ve bu atlama kendı arzusıle kt d . ı· 1 L .. l . 'h t e en .ı·· 'Ih B ~ ı· ('.. yo ur emı§ ır. ı..o rea. soz erme nı aye v r uun ı ayımız . va ım ıun- bikriaıi izale cttirmjı:ıtir. ı..aro• 

'll I' . ·1 y kup • 
Ali Rana Tarhonın izohatını l'loğunın başkanlı~ındn top1 Emine on iki yoşındn ge. ~mıne 1 e 8 

( nden 18
' 

müteakıp milli müdafaa anarak hususi iılnreye ait n~· bir k~zdır. Yakup istt, kumandanlığı tara 
1 

• bi· 
Bakanlığı hakkındaki Jilek-. işle ri görüşmüş ve bu hu8 · bir kaç evlAt babası yaşlı pılan tahkikat ovr•k'..

1
de deiıl· 

lere geçilmiı:ı ve bu mü na- us·la kararlar vermı.ştı' r. · t oıu ..,. ' başlı bir adamdır. rlikte Cuınurıyc . ıir· 
sebetle Bnknn Kazım Özalp S k K k .l. · .. deriloııŞ 
demiştir ki: usığuh ayma amı hadis~':_~ koyo_:_~~rucu mu mı ığı~e-gon - . 

Ordumuz en ileri miletle· 
rin ordularından ayırtlı ol· 
mıyarak son sisten ve tek. 
nik: vesaitle mücihhoş bulun. 
maktadır. Kora, deniz ve 
bava kuvvetlerimizin teşki· 
lAtı bu günkü ileri nskerli-
ğın icapları göz önünde tu. 
tulerak milletimizin yüksek 
kabıliyetleride bize her yön· 
den üstün bir orduya malik 
olmak imk~nını vermi~tir. 
(Alkışlar) Öyle bir zamanda 
bulunuyoruz ki biitiin nıil· 
Jetlerin savaş vasıtalarını ço· 
ğaltmaktıı ve orılulurınm 
varlığını bir birile yarış eder
cesine artırmnktndırlar 
biz de bu hava kinde pek 
tabii olarak hazırlamakta 

Su sığırlık kaymnlrnmı l\1u_ G •• t k 1 z 
hlis dün Ş Hıın • ZU gelmi~tİr. ureş a ımım 
Kaymakam birkaç gün şn- 1. 
rımızdo knlarak koıosını ıl- - • - - - - J Si' 
gitendir•n işi•' iiierinde Eskişehir ve Bursaya giaer • 
ilbayımızlu görüşecektir buralarda müsabaka yapacaca1'· 
du malıni, canını ve bütün . şılaŞB 
varlığını feda olmekten ç·e· Mıntaka güre~ lo.kımıtnız reş takımlarılJ knr . 01ıJfl 
kinmediğini göstermiştir. birer güreş müsııbnkası yap tır. Eyi bir güreşcı etiştiri# 
Hu sayede ordumuzun ken- mak üzero Eskiş11hir ve Bu Selman tarafından 1 sur' 
disine düşen vatani hizmetle· rsa mıntnkalurı güreş heyet ı len güreş takımıaıısıJll8tıllJo 
rini her znmnn ynpnhilecek leri tarafından çağırılmı~tır. sn ve gskişchir ı:ııaç ,,109 
bir hulde olduğuna güvene. Güreş tnkınıınıız yakında ff k' t ka.zsosr.11~ 

· Eskişehir ve Bursaya ıride- muva a ıye d'r. bilirsiniz. Hu yüzden mi.ıste· ..., kte ı 
rih olunuz. Alkışlarla knr~t- rek ve b~mıntaknl:ır~n gü- şüphe ed~ -

ınnan bu sözlerden sonra o b b -ı d h ' B d mı ıı·carat vı Slll 
birçok imz·ı ile verilen uşa- ursun ey ag ann 8 a- an tr • • ,.;'ı 
ğıdaki takrir okunmuştur. stahk var. yı' odası bııkıtt~hl r 

Bütün ulusunılıı ıluygu\n- y 
geri kıılmıvoruz. Ordumuz rınn terciimnn olarak parti Son günlerde Dursunbey 911a-
gerekli olduğu vekil bütün kurultayını knhrnınan, şanlı bağların ıln hastalık ~~ıkmış· Bandırma ticaret"'? 

9 
·oif\ 

haklarımızı Ye en yüksek ve yiğit Cıımuriyet ordusu· tır . İlboyl ı k tarım direk1örü .. NiY'ıı . 
menfaatlerimizi hakikiyle ,, l:liiı.lai Erknıen Dursunbeye yi odası bnşkAtıbı ·pli"'. na derin ve saygılarını su· 1 . kdtı rı . 
koruya bilerek bir haldedir k 1 !!İderek hasta ı ğın ne oldu. ~rı· !!de vı'liiyotı ba. ş ... 

0 
.. 0 1111 

b d 
nulmnsına ar ur n ınnıac;ını · · ı' .._, • .. 

u eğerde bulunan ordu· rı gunu anlııılıkdan sonra ge· ıJ'ld'ğı e ·ı 
muzun maddi vB manevi ve sayın Bakanı hu l ı eği· rekli tedbirleri y<'rindP al· ne t:ıyin e ı ~tbeytığıı bı.' 
kuvvetlerino bu~ünkü ihtiyaç mizin yerine getirmesini ri. mıştır. Bakanlığından ı ktitİPJı· 
lara uygun bir surette vüsat ca ederiz. Dursunbey bnğ'lnrındaki dirilmiştir. Oıla. baefdileceğİ 
ve inkişaf vermek milli ödevi- Bu tnkrir alk1şlar ar:ısın. hastal ı ğın söylendiği kodur k' . t yıo 

· 1a ı'•tı'faLla kabul edilmis· korkulacuk derecede olmn- ğine ımın 8 

m?zdir. Bütün ödevi y~rine u • • ~ ~·r 
-==·==!=· =·=_=ı· =~=~~=·~!ı'=r~======= dıg-,ı anlasılmaktadır. bilinememekte 

1 

~ letJI'• _getırme ıcınuır. u uğur- - • .... 

Cumuriyet ualk Partisi Kurultayında Recep Pekerin SoY , tefe· n~ . d husus ber 
yoktur dediler. Arkadaşlar, onomı alanın. 8 

, bbilS ıa· hibi olncak: ev sahibi olacak 
Türk va.tunılaşı toprağına 

sahip olat~ak\ ve çiftci topr
aklanacnktır. (Alkışlar) 

(Üsttarııfi birinci sayfada) 
üncüsü ile beraber ber kü
çük sanat sahibi, esnaf, ba 
lıkçı, süngerci her çalışma 

kolu kendisine nomal şart· 

lar içinde kredi bulabilecek· 
tir. Eınl~k bankasının şim

diki şekline de program do 
konmuştur. Mevcud dar ~er· 
mayenin dar bir mıntakada 
akar ve irat getirici bin1;1la . 
ra tahsisi yerine geniş mın· 
takada yurddaşa yuva temL , 
nini gözetiyorur.. Büyük akar 
depolar, :ıpartımanlar sahip
lerine kredi vermiyerek yur. 
ddoşı yuvalamak üstün iş 

sayılacaktır. (Alkışlar) 
Arkadaşlar, programımızın 

zaten özünü söyledim. Purti 
hükumetinin kenılisine ıine. 

mli iş edindiği Türk köylü
sünün topraklondırmak işine 
de yeni programı.la yer ve· 
riyor. Bunun h:in hususi is· 
timlak kanunları yapılmasını 
göz önünde tutuyoruz. Tabi . 
idir .ki te~kill\tıesasiye ka
nunu icah ederse diğer kn
nunlar bunn göre düzeltile_ 
cektir. 

Şimdiye kndnr söyledikle· 
rimi birbirine ~kleyip Parti 
simasının bir cephesini gö:ı. 
teren işlere toptan bakm 
ca ulus~·u vusfımızın mü. 

Nihayet bütün b•rnların 
yekı1ou olarak Türk ulusu 
toprnğana, işine, yuvasına 

bağlı olrırak her türlü rüz
gı1rlnrın ve zararlı dağıtıcı 
fikirlerden telkinlerden ko. 
runmuş olac:ııktır. (Alk ı şlar) 

Arkadaşlar yeni program 
he şeyde plfin ve program 
istiyor. Hilirsiniz ki bizim 
bir demiryolu programımız 

vardır. Zaman z..ıman bizim 
Partimize, hükumetimize 've 
çalı~mnlnrım ı za ·hafıf görüş_ 
lü b:ızt inşonlur taruCındun 

ıtmatlar yJ p ı ldı. Bundan dört 
yıl t'.\vel yaz ı lı programımız 
yoktu njzamnume vardı. Anu 
prensib~miz kısuca orada 
yaz1lı idi Biz her ~ey-
den önce yazı sonra iş 

değil. önco i~ı sonrcı ynzı

zı yı tercih ettik. Dtııniryol

larına başlad k. Devlet bunu 
kendi vurlığ:na esas Pdiııdi. 

O zurnan şimdikinin yarısın. 
1 dan oz olon ıl evlet hütcosi

nin ü'~·te birini bu işlere ve
riyorduk. Bunu yaptığımız 

ıaııınn bu iş programs1z 
yapılıyor diyenleri biz din-

kemmeliyetci yuvn bağı , 
ledik Sanoyi kulk 1 nm::ıırııı 

ki11 vukit erişti. ÔnrJ hu 
i~ için yapılmış cılrın aynı ile toprak boğı ile ailı>ci hü

viyetimiz hirden gorunur. 
Türkiyde yurdda~ yuva sa· , 

şikdyctler kulağımızdadır. 1 

Devlet ekonomisinde pldn 

l . ·ı· b' bb" mı te~e B plan ırerı; i yaz· ı n:ı:ı ı ır us. umu .. de yer o . . . · 1çın şeydir ama, büy\ik pld l biı- ana çızgının d• 
tün bu ana fikirleri idare cakt:r. . 'k bt1kı°!_,. 

l k. k r r·· k" polıtı .... " edenlerin ruhuma ı. a u- ur ıye. 00pıı• .. ,..;ı 
. .. • b" ld lr ibi ekO ~pliJ~-

sındokı büyük enorJının, u- o uEıu g . . biilU ıit· 
yük ıınlayı~ın tekdsüf etmiş kımdan da hır ış geıece~ ~e 
heyeti mecmuasının halidir. arzedecek hıılebu birliğl9tıi' 
(Alkı~lor) Yazılı plAnlnrı be Yeni program sat.aP '' 

• ı. .. ·· •· L>" b ayı has şerıyet ço-. gormu~tur. DU· u man ,. . . . ce, 
yük ann plı\n yazıda ve ctmıştır. Je"ıetıP ulıl,. 

çiziJe ıleğilılir. Yeni Tür· Ark.adaşlar: 80,oJB {i· 
· · ı d k'l~tı ıa~ının Y · ill1

8 
kıyenın kuru u~u ve o- ı n ann ~ 

8 
bır 

üuşu fıkir olnrak büyük ça te~kılfttlanın ., 
n • k' l' .. ~ bl dimaö-a dücı.üıı oroda yenı ırı ır. bii1U ... , 

rı . -ı . • • k · 111. tı 13ijll"' 
doğan bır yıldız gıb1 ılk pa- Devlet teş 1 ttİf· Iİ~ 
1 t - .. d L • r1•·· k' l k kUV\'0 111efl r Q~ ıgı gun enııerı ur ıye· varı ve göre e!!e. ,ıJı' 

Je ne oldu ne oluyor, ne ol. unlayışını ı za vetifll bit 
ncoksa bunun hepsi büyük kaynağındtın k~"dtı sııd~ııı' 

. 1 b.. .. k - ve bunu ff119Jırı ' eserın ann p fın ı na, uyu gımız . t o J "lll 
- d 1 hare ue 1, bir nnluyışla vo heyecan at· 80Z en uıusUı ııO 

eşi i~·inde istikamet verişin- inundığıınız 1pJ8 °0 
0ol 

dudir . O pltl.n hütiin planln- teşCı:ililtının Y:~ jçiPde ~ıf 
ların an:ipl:ın ı dır. (Alkı~lnr. berahı:r, 0~ sure\t

6
10p1'' 

1 l . il 1 h k •t olaca bU ·tıll' var o sun sos e rı) u fısa u uvvı . }t için 
6 

ı 

programda hu plfin işini yn· mellen ıı:e t.ıirle§ı11t1 . 
zı torafındon Ja ıln ha geniş nışa ve gerıçlı 
bir hnle getir yoruı Ekono· ync; vıır.dır . ada fıir1'·lerli1e: 
mi gibi bayınd ı rlık. kültür ~jaıdı bur ,6 \'aŞ 1 

.. 
0
e ,ıı 

j~lerimiz teşkilAtımız. halk ğinin yo;aş )
1 

crôZ öPiJr•,.,~" 
terbiyesi te~<>kküllerirnir., hep celc teş~,'~At~u~-;. pr~~ ifl~ 
plfinloştırılacokt ı t . yoruz . UZ· Gellç de f. 

Yer verıyor alıJeler. ,,.~c 
Ulusca teşkil ıHlanmo, ter- aı ,. . 

bi)·esi İı.<lerı· miı ıltl pliinlnnu. okunacak .. ı. ek J>ı~ ~~~, 
• -;ı • • yu•' •i'ft ı d" 

<'aktır. Biitün tlu işler görü· recek!3ınız ·sted18 9oı 
b 1 L •• l'ıktcn yurdun .

1 11r0g~··ll'" 
le ilon ~·izgiler lıal inı e, rııı f l rı dO"" 
kumeti.n hepimizin mü~tcrek sek vozi e ~jJı-1\los . 
kovnl3)'1§1ffi1Zl0 koluyloşmnsı bunların te!cı ryorfJf, J,İf~ 
İçin vuzuhlu hule getirilece· kısımlord:ı ;,b &et 

Klı1ıik aıek ktir Bu pldnlanış i~~inde ek. 



nde? başka halk yığınlarını 
r'ıt bir halk terbiyeıine .. 
k 'l'lltturmak için - göğsüm 
,:~~arak söylüyorum • Ata_ 
ö ~ ~n b yüce kürsüden 
ıı1~u bir dille bahsettikleri 
• .. evlerjni halk terbiyesine 
:~• olacak bir şekilde ge· 
~ileteceğiz. Ayrıca gençli-

tın terb' d'l ' . . ·ı lll . ıye e ı ıp yetıştırı -
k •9ıne önem vereceğiz. Ar-
d:~•şlar, gençlik terbiyeıine 
l. llUnurken halkı ve crenç-
•A' o 

1,: kafasını kullanmadan 
lll' dedığimiz halk dediği. 
,,.~' ıanıaa k:ılkar sürüleş· 

., bir yığın haline aetir· 
'-ek· 0 

\t l.llemiyoru&. 0Le tıtraf_ 
l•ll Programımızda disiplin 
uır 
it· Yer almıştır. Her zorlu 
ı: başarılmaaında muvaf
ı· 1,Ye~ temin eden şey di
;t>lındır. Türkiyenin timdi-
~ kadar yendiği ve bundan 
ı. r~ da yenmeai lhım ge
tQ il 1 1l~rj küçümaemek doğ
.... değıldir. Onların, büyük 
lırJ.fıar a ileri günlere hı
old •nacak birer mevcudiyet 
"'-Q~larını hatırdan çıkara
bitf ıı. Onların toplanma, 
diı·e~~ ve çalışmalarında 
,01

1Jılının çok biiyük yer ve 6-: olduğunu önemle göz 
k,t Ode bulundurmalıyız. Fa· 
ki-.:u~un yanında hi~~ bir 
'er,· ~· mi11l getirmeden 
ao,ı"'" geri tutarak fUDU da 
'-•t6rtıek istiyorum: Bizim 
ıtt4&tdınuz Türk gendiğini 
ect 11nı' kullanmadan itaat 
-:~ hale getirmek. bizim 
••f) ••dımız dışındadır. (Al-i,, 8') Sız Partıce 
~, 011oruz ki milli 
de llla~elerin en büyülü en 
o trl11i milli zekldır. Ve 
itti) •lenmelidir. (Bravo aeı-

.,~İlli ıek&yi söndürüp öL 
"dec,k •e inanmadan, bil-
ttt 6b. beraberliğe yürüye. 
~it d.'r. varlık bugün için 
'tir 18ıplin manzara11 göıt-
'' ' .'

1.kat bu şekilde yür
R1İtı~•bı görünen bir varlığa 
!t;i:n .birinde zorlu hAdise
~ll t•ddet)j tokmağı vurd· 
ıı.iltt ııınan dıştan kuvvetli, 
to~luı"arlık gibi görünen o 
~'ılll Uk, onun pre??aiplerini 
111,,detrnediğini, kafaaını ona 
''''-

1rrnadığı, kalbini ona 
'•tj 

811liş olduğu için zorlu 
"-tlttler karşııında derhal 
oı,r atlıya, çökmeğe mahkılm 

a: (A.lkışlar) · 
~li:•;rürk gençliğini, disip: 
\t •kot manevi varlığa-
'- elii.llıelterek ruhlarını 
-.li/ ıcaplara göre beale
~beıt. Herhangi bir güçlü 
t~Itn karııaında kaf~aını 
'it 1111lasını bilecek, te9eb. 
t~'ltık~'· karar verme ve 
tıbi ,.-•rın üstüne varma 
~. t Uksek haSBalarla on-
'tt· Ot V . ( 1 • • •rece#i azı e er ıçın ye. 

'l'litt . z. (Alkışlar) 
t- tetk· ışçiaini ve esnafını 
t''-ıttı114t1andırmak için pm. 
~'~iltıı'1da yer almıştır. Bu 
\ '•ik i •n_dırıı bildiğimiz 
f ~~ ~ tçı teıkildtlanmasın
~ lt)191'r a üetün ve ulusal 
ı 11l d e olacaktır. Biz on-
!Stj ''rin · .. .. 
~ geçsn· 1 yaşamış, huk.um. 
.. 'rı '" 1

§ ve ihtiyarlamış 
·~ "llhr l" "dı~i "' 8 ııst cereyanların 
~tdd,,0 Yurt içinde 
.fn,,.il karşı mücadele 
~1-11, 8 değil, kendi ulusal 

~~-• ~e zihniyetlerimizJe 
lti''•tj b·'ğlıyıcağız Tiırk 
1-a ''•Qr~r kavga, bir ayrı
~, tat.ı,, 1 ol~ıyacaklar. on-

~~'''• Turk devletinin 
ı.\"'•k' •artığına içten 
~~ 'l)•c,~•rdımcı bir dea-

lt\ 1 . tır. Programda 
t~~·~ı'bde prenıipli Ye 
'i. "'ttd 

1 
• ralıırna huıuıi 

'~e~ ~ 1
•18 teabit e•lilmiıı· 

6r. Unı"ereitelerin açal
lll •eril.,D bir nok-

ta olarak kaydedilmiş dil, 
tarih ve güzel sanat işleri 
kuvvetle kaydedilmiştir. ilk 
tahsil için yeni bir formül 
teklif edilmıştar. 

Arkadaşlar, biliyorsunuz 
ki bu müşterek bir derttir. 
Bu Ulu Atatürkün tıizlere 
kadar halk yığınlarına kadar 
her Türkün bir ·gün önce 
kotarılmasını istedığimiz bü-
yük meselelerden biridir. 
Dün gün doğuncıya kadar 
çalışan Kurultay dilek encü
meni de buna uzun ze manı
nı hasretmiştir. İki milyona 
yakın çocuk okumak ihti
yacındadır. Bunun ancak 
dörtte birini okutacak ~·are 

ve vasıtamız bulunuyor. Şim
diki vasıtaları ve bunları ta-
bii artırma yollarile hedefe 
gittiğimiz takdirde nomal 
yoldan bu itin tam görül
meei İçin uzun yıllaru ihti
yaç vardır ki buna hiç bir 
yurddaşın tahammülü olma· 
dığı görülüyor. Hunun için 
Parti Umum Reislik Oivam 
belki sizlerin de bulabilece · 
ğioiz pratik bir çare olabi
lir düşüncesile Türk çocuk· 
larıoı az zamanda mümkün 
olduğu kadar daha çok o
kutmak için bir formül tek-
lif etmiı bulunuyoruz. Köy 
çocuklarını k11a zamanda o· 
kutacak bu tipten başka no
mal ilk tahsil bet sene ola
caktır, maddesi okunduğu 
zaman bunun üzerin<l~ du
rulacaktır. ·sundan şimdi 
uzun uzadıya baheetmek lü
zumauzdur. O vakit 14zım 
olursa fikirlerimi arkadaşla
ra bildirmeği vazife bilirim. 

Arkadaşlar, hütün bunlar 
düşünülüp ve konuşulurken 
hatttl timdiden akislerini gö
rüyorum. (Ya demokrasi ne 
oldu diyenler var. Pakald 
devletçilik vasfı kabul olu
nacllk ulusal birlik. disiplin 
ve eaire. .. Fakai demokrBBi 
diye bir şey de vardı. Bu 
nereye gidiyor diyenler vardı. 
mukadder suallere de buradan 
cevap vermezsem sözl~rimi~ 
eksik kalacağını tahmın edı
yorum Bundan dolayı kısa
ca izah için sizleri biraz da· 
hıı rahat&ız edeceğim. 

Arkadaşlar, bilirtıiniz. de. 
mokrasının kısaca tarifi 
(halk tarafından halk için) 
dir. Halktan gelen seçimle 
iş başına geçenlerin çalış-
maları halk için alma· 
lıdır. Yani bir adam 
kendiliğinden ben ıu· 

yum, buyum diye iş başın
lla bulunmıyacaktır. Onu ulu 
varlık ulus, vazifeli kılmalı. 
dır. O da çılııırken kendi 
için değil, ailesi için değil, 
ken.fi ihtirası için değil, ha
lk yığınının umumi menfaa
tleri hedefıni gütmelidir. De· 
mokraainin öz tarifı budur. 
Bu tar:(j böylece aldıktan 

sonra şekilJeri, uıulleri, yo· 
lları tatbik edilecf'ği yurd. 
·dun ve ulusun karektirine, 
tabiatine, iklimine göre çeş
i,lenir. Bu usuller zaman za· 
man. yer yer, çeşid çeşid ku· 
llanılmış bırakılmış, 

değişmişt1r. Bizim sıy-
asal yaşamamızda idarenin 
halk tnrafından ve halk için 
oluşunu tebarüz ettirecek 
noktaları şöyle ~ırahyabili-

rim: Bir defa bizde, devlet 
varlığında (kuvvet birdir) Ya· 
ni (tevhidi kuva) dediğimiz 

ana prensip hüiüm ıürer; o 
da ulustur. 

· Her şey ulustadır. Ulus 
kendi adına bir kurultay ıe· 
çer. Bu kurultay da kinden 
bir cumur başkanı seçer. Cu. 
mur başkanı iktidar mevkiine 

seçtiği hükftmeti Kurultaya ar-
1 

zetler. Hükumet ulusun kar- ! 
ııııaa kendi adına çalııao 

TUllDlLI 

Kurultayın huzuruna ~·-
karak kendisini be-
ğenilmeğe arzeder. Heğe.aiL 
mezse hıra kır gider bir baş
kası gelir. Bu şekil ciili 
bir iş değıldir. Bu hakıluıt 
olarak böyledir. Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin da
ha seıi kulağımızda çınlıyan 

hadiseler olmuştur. Kamutay 
kendı hükumetini kendinin 
kabul ettiği hükumetin u
zuvlarını murakabeden hun_ 
gi an fariğ olmuştur. ~ade 
murakabe değil millet mec
lisi •ekilleri iakat etmıştır 
ve divaıı Aliye gönd~rmiş
tir. Bunu yapmalı. kudreti 
bugünkü kurultaydaki şahıs· 
ların her birinin ahldkında, 
karakterinde ve heyeti u
mumiyenin muhabbetinde her 
an kendisini gösteren bir 
vuife olarak mevcuttur. 
(Alkışlar) 

Türkiye Büyük Millet Me
clisi her sene belJi günde 
davetsız iş başına gelir. An
cak kendi kararile yenilenır 
'fürkiyede sade kurultay de
ğil her iç seçim iledir. Hu
susi cemiyetlerden bah~etmi 
yeceğım. Fakttt köylerde, vı-
lıiyetlerde, hususi jda~eler~e 
ve belediyelerde se~·ımle ış 
başına gelirler bulund.ukları 
idareyi, kendi kendılerıne 
tanzim ederler. Bunlar dev. 
letjn resmi teşekkülleridir. 

Parti haytttımızda ·da her 
iş şeçimledır. 

Bundan &0nra demokrasi 
anlayışımızı gösterecek. olan 
Ye Pttrti çalı~mamızın mu
him bir par~·ası olan dılek
ler babsana geçmiyelim. Her 
yıl yurdumuzun dört köşe
sinde binlerce Parti kongre. 
leri toplanır, bütün ihtıyaç-
lar elenir, alınan kararlar 
vazife başındaki resmi ma
kamlar katma kovalanır. 

isteklerin mümkün olanla
rı yapılır, veya yapılmama
sının sebebi söylenir. Arka
daşlar, bu ulusun arasız bir 
surette devlet ~·alışmasına 
iştiraki demektir. Yalnız bir 
şekil olarak değil, ben göğ
sümü gererek bu partinin 
genel kı.ltibi olmak onuru 
ile söylerim ki. dünyunın 
hiç bir yerinde bir siyasal 
parti böyle bir çulışmu yap
mamıştır. (Alkışlar) ve y11-
pl-maz. 

Bizim bu cesaretimiz her
birimiz inandığımızdnndır, 
olgunluğu muzdandır. Tuttu· 
ğ'umuz yolun eyiliğini bildi
ğimizdendir. Fakat nih~yet 
Partinin hükumetten, ıcra 

makamlarından beklediği şey 
mümkün olanın yap Jması ve 
yapılmıyorsa hakikat.en yop
mak imkAnı va takalı olma-
dığının izahıdır. Yapılması 
mümkün olan her şeyin mu-
tlaka yapılacağına inanıyo· 
ruz. Bu mekanizma her gün 
daha iyi işliyen bir hal alı 
yor. Kurultayda Bakanların 
Parti ile birlik çalışması ve 
dileklere verllen ehemmiyeti 
görüyorsunuz. Bundan daha 
demokratik manzaralar bu-
lup ~östermek kolay de~il
dir. Dahası var, hang-i clev. 
let, bilhassa bizim gibi çok 
yeni inkilAp yapmı ş 

olan bir devlet her-
hangi bir genel sevin~· 
günunde yurdun her kasabıı 
ve şehrinde, yüzlerce halk 
kürsüsü kurup da: Canı isti
yeıı buraya gelsin derneğe 
cesaret eder? (Alkışlar) Ev
et yüzlerce halk kürsüsü -
adından Halk Fırkasının kür
siileri llnlaşılm88ın tabii siz 
böyle anlamıyacakıınız, böy
le anlaması ihtimali olanlar 
için söylüyorum - bu kür
sülerde binlerce, on binlerce 
nutuk ve konferans verildi. 

t3u umumi tezahüre göre Sahibi partida olan guze- mizin yanında dört . yı-
ulusumuzun fllurlerımizı an- telı;,rjn dıkkat noktalarım lın ha1li~i üzerıade 
lawada ve bunlara manmada ce.kecek hususları .izah ettık. tetkikler f9ptlktan sonra 
uygunlaşmusını gösterir. Burada cezai inzibat mad_ vücuda ~ti1'eceği eserler 

.&rkudaşlar, buliın bunlar deleri de görecekıiniz. Gün. önümüzdeki ~ört yıl ıçın 
haıqkaten derinden demok.- itik çalışmalara ait' bazı eh- daha çok aeğt\~ çıkacaktı r. 
ratiı tezahürleridir. Bu- emmiyetli noktaları dn de· Arkadaşlar, ortada gözle 
radu bir şeye daha doku- ğıştirdik. Partiye giriş içjn görülmiyea ul al bir .kuv-
nacağım: taktim uaullorını ve ye- vet vardır. B gözle gö· 

Yenı programa göre de ni partililerin bağlantı. rünmez, elle tutulmaz, 
Türkıyed~ mtihap ıki d.e- larını kuv.vetlen<lırJik. Psrti ~i boyu ölçülmez bir 
recolı olucııktır. Biz sııy- snylavlarının meşgulıyetlcr- ,aydjr. Fakat insanlığın 
lav seçimini bır derel'eJi ini yeni nizamname ılaho dı- medeni ')'aşayışındo promö
yapnıuk yolundaki samimi kkntle göz önüne Qlıyor. Ha· tör plrm, tutan, koruyan. 
emelımizi bundan evelki sılı :ırkadoşlnrım ;butün bu- alıp götüren maddi ve ma• 
programda kaydetmiştik. nlarla her. geçen yılın gör- nevi nr işte de"fletlere des-
Yenı programda (yurdun ge- gi.ısü ile öndek · yıl için tek olan en b1lyük tılsım 
neJ şartinrıno göre) iki de- daha tecrübeli daha kuvvetli bu kuvvettedir Biz bu kuv-
receıı intıhup sıst.emine de- olmayı göz önünde tutan veti her -gün bifilz daha he· 
vaın edeceğimizı söyluyoruz. Partimiz tıpkı böyle çaJ.ş. sliyec~jz. (\'o ol sesleri, 
Uuniın halıne göre seçici kan hükumetimiz devleti- a1kışlar) 
saylav namzeJının şahsı ı-~--............ ~ .......... .....-......... ...,......--~~~""""""'-.......,;~=-- ~l'------
ha.kkındu hw bir fıkir edın· 
miız değildir. Bu yurddaşı 
hü· tanımadığı bilmedıği 
ufuktan gdlmiı.? bir ses üze· 
rme bır isim üzeri-
ne evet, hayır de-
rneğe sevkedi~ mi da ha de
mokratikti yoksa şahsını ta
nıdığı ikınci kademed~ insa
nlar seçip de onlara (biz si· 
ze güven veriyoruz siz 
de adımıza olarak güvendik
lerinize verin onlar Kamuta
ya gıtsin) demek mi daha 
ıyidir~ 

Ar kadaşl:.ır, J svi~·rede re
fer:mdum sistemi vardır. El 
bette demokr. sinin en ileri 
tatbiki budur. Mcsolıl Fran
sa bunu neye yapmıyor? El
bette lsviçrenin şartlarına 
uyan bu usiiliin Fransadn ta
tbik imkô.nı bulunmıyor Hiz 
de kendi şartlarımıza gore 
bügün ondan bir fuzla der
ec~ ile seçimi yapmak vazi
yPtinde bulunuyoruz. 

Demokrasi bir nas, hir ay
et değildir. Bir ruh bir Psp· 
ri ve bir manad1r. Yapılan 
işler akıl denilen bir süzge. 
çten geçirdikten sonra 
muhit denilen bir 
icuba uydurulduktan sonra 
tatbik Milirse fayda verir, 
kök tutar. Zigana dağının 
üzerine portakal nğııcı di
kilemez. Biz fılfin millet ve 
yahul !ildn yerde böyle yap· 
mışlar. biz de aynını tatbik 
etlelim, diyenlerden değiliz 
Riz memleketimize uy~uo 
olan ulus işine oh1ereni tat
bik edniz. Ve ulus işlerin
de taklit ve dış ~örüşle he
ğeodirme yerine hnyata uy
gun yolları doğru buluyo. 
ruz. (Alkışlar) 

Şimdi yeni nizamnamede 
geçen bazı ufak tefek yeni 
şeylntlen bahsedeyim. Pıo
ramda olduğu gibi yeni ni
zamname değişmelerinde de 
geçen dört yılın tecrübele-
rinden ~·ok faydıılandık. Parti 
hesab mÜrnkabesi denen iş 
sistemlendirilmiştir. ~erkı z· 
de t.ıtl>1lc ettiğimiz dıştan 
ınüraku he usulünü villl yel
lere de tatbik edeceğiz Ar
kada~lar, bilirsiniz ki sıyasa! 
p..ırti için hesab işi çok 
önemlidir. Bunu söylemek-
te ve ele ulmakta fay_ 
da vardır. Her şeyi eyi 
idure ediniz Politikada mu
vaffak olunuz. Fakat hesa
bınızda bir kuruş bozukluk 
vorsıı her işinizi Cenıı gör
ürler Bu sebeple partide 
hesapları sıkı bir nizama 
almak çok yerındedir. Yeni 
nizamnamede bu yer almış. 
tır. 

Arkadaşlar. dilekler tez
keresinin buşını;la dn teharüz 
eltirdığimiz gibi ge~·en dört 
yıl herhangi bir partinin 
kendi hükumeti ilo teması 
icinde yapomıyacağı derece· 
de bir uygunluk ve övünü 
lecek hir dille söylemeğe 
değer bir ahenk ve kaynaş
ma içinde geçmiştir. Bımu 
ya va~ yavaş vilavetlerdeki 
arkadaşlara du sindirmek ön
emli bir iştir. Onun için bir 
kn~ı satırlık temas es(lst ko-
yduk. 

2 ve 20 komprimelik ambalajlarda bulunur. 

Ambalaj ve komprimelerin üzerinde halis

liği n timsali olan EB markasını arayınız 

• 

Beledi)re 
B;ışk«t ıılığıııda n: 

46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 
60, 61, G2, 65, 66, 68. 69, 74, 78, 79, 83, 85, 
ı 10. 127, 1"1 8, 131, 148, 145, 146, 147, 148, 
149, 150, 151, 154, 155 156, 157, 158, 159, , 
160, lHl, 16:?, lGö, 1G4, 165, 166, 167, 168, 
169, 170, 171, 172, 174, 

Yukarıda numaraları yazılı 53 l'art;a belt,diyt• 
emlnki ı llazir~rı- 935 den 31-Mavıs - 936 ~ii-. .. 
nlemeci ııc df·yin kiraya verilmek iizerf~ 4 - 19 
ma~ı~- ff35 kadar ı 5 giin nçık arttırma)a çıka- • 
rılmısdır. İhale~] 20 ma \'ıs~ 935 ~ünlenuwine 

• J .. 

ı·ashvan car~amJ>a :,ılinii saat ı 6 da \'aınlacağm-
• "" .. , t. • 

dau isteklilerin helediy(.ı~rc gelmeleri il:ln olunur. 
~ 166 

ll<ı I tkl~si r F~'' k•ıt· 
l'lülliirlüğü•ıden: 

ı, 2, 4, 5, 7, s, 9, ıo, 18, 20, 22, 23, 25, 
29. 31' 32, 35, 36, 4Q, 42, 43, 45, 46, 4 7 

Evkafı miilhakaya ait yukaı·ıda nuı~ıaraları 
'azılı 24 adet dükk<'rn ilt~ Bürekei o~lu lhrahim . .. . 
hey vakfmdaıı bir haı) ham 7-5-935 ~iiniiııderı 
19-5-~ 35 uüuilıw kadar on giin ıuiiddetle artır-

0 .. 

mava koııulnıuştur. ihalesi 19-5-9 35 pazar ~ii-
ııiisaat 14 dH e' kal' idaresindt' yapılat·aktır. 
i slı'klileri n mii racaa t la rı. 182-3 

Bc.alıkesir 11:vk•ıf 
Müdiirliiğündeıı: 

4, 5, 8. ÇI, 11, 12, 16 - İ7, 18, 19, ~O, 20-
1. 21. 23, 29, 31, 33, 34, 36, 37, 38, 46, 47, 
48 

Evkafı mazbuta ait vukarıcla numaraları vazıh . . 
22 adet diikk~\ıı ile cift.t~ hamam 16-5-935 :.ıiiniin-
den il ihaı en he~ ~if n müddetle uzatılmıştır~. 11ıa
lrsi 22-5-935 çar~amha giinii saat 14 de yapıla
eaktır. İ~t~klih~rin Evkaf idar~sine miiracatları. 
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