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Büyük Kurultay • 
yenı programı 

Cenev1e, 13 ( A.A.) - Vluslar soryeteıi ge
nel sekreterliği, Macnristanla YugQalavya a
rwınd.a MarsUya yağınçından çıkan ankq. 
mazlığın 20 mayıata toplanacak olan konse
yin gündemine sokulacağını blldirmifılr. 

Her yer~e 5 kuruı 

kabul • 
ettı 

Gün'deUk 

Pilsudski 
F.R.ATAY 

R. Peker Kurultayda yeni programın 
ruhunu anlatan bir söylev verdi 

Kurultayın dünH ~alı~malarrndan iki 
görüniJ4 

Ball{an vaktı konsevi 
hildiriğini çıkardı 

Bu betkemizde (makale) kullandığı
mız kelime karşılı klan: Erkinlik: ls
tlkfal - Özvermek: Vakfı nefsetmek 
- Sağlamak: Temin etmek - özgen: 
Hür - Sen bol: Timsal - Değerle
mek: Takdir etmek - Coğrafiık: Coğ
rafi - Dengey: Merkezi &iklet - Dur
luk: İstikrar - Gelişim: İnkişaf -
Baysallık: Huzur ve sükun - Yiiğ· 

ötey gece dört hµçuğa l{adar çalışan dilelc lcoıni~yonu 
dün de çalışaral{ işlııi bitirdi. 

.rum: Merhale. 

Pazar gecesi, V ar§OVa' da, yal
nız yüksek bir deulet adamı. bü
yük bir şef değil, yarım asır, o z • 
gen ve erkin Polonya 
•ancağı arkasında döğüıen bir 
halk ve ülkü kahramcını ölmii§· 
tür. Polonyanın dostu olduğu· 
muz kadar, erkinlik sava§ının 
değeri ne olduğunu da yakından 
ve derinden biliriz. Asil Leh ulu· 
auna bQ.fsağlığı dileriz. 

Pilsudski, kendini anladığı 
günden, son nefesine kadar, Po· 
lonya davasına özvermiştir. Leh 
adr kaldıkça, Mareşalın ismi unu· 
tulmıyacaktır. 

Mareşal, Polonyanın erkinli
ği meselesinde, hiç bir kuvvetin 
sarsamıyacağı kadar, çetin, titiz 
ı•e kıskançtı. 

Üç imparatorluk tarafından 
parçalanarak, 124 yıl, halkının 
ıuur ve benliği yıpratılmak ve 
çürütülmek istenen Polonyadan, 
j\vrupanın, ulusça ve sıyasaca 

~1 , 
en sag am kuramlarından birini 
yaratml§ olanların bCJ§ında idi. 
Pilmdski, vatan ve devletine, bü
tün d e " a m §artlarını saklı-

' yacak kadar yaşamt§tır. Pilsuds
~inin ölümü, b i r , e r k i n v e 
o z il e n P o l o n y a idealini 
sarsmıyacaktır. Çünkü o, son za
manlarında, zorla yürüten bir ıel 
değil, b İ r f u u r v e a h • 
l a k • e n b o l Ü idi. 

Marqalın eıerini iyi değerle
mek lfin, Polonyanın yalnız kur
tulma ıartlarını değil, coğralilı. 
ıartlannı da göz önünde tutmalı
)'ız. En çetin Avrupa davaları, 
bu memleketin üstünde kcmrga
lanmqtır. Polonya bartf düzeni
nin dengeylerinden biridir ve Po
lonya durlufu, Avrupa barqının 
nazilt dayanç/arından biridir. 

Pazar geceıindenberi tarihi· 
nin en büyük yaslarından birini 
tutan. Leh ulu.una, onulmaz acı· 

. •ını benimsediğimizi söylemek
ten baıka ne yapabiliriz? Bütün 
'dileğimiz, onun ilerleme, gelişim 
ue 6a)'stıllık yolunda, her gün da
Aa yeni yiiğrümler alarak, dod
lannı nvindirmesi, ve M areıalın 
·rulnmu rahat ettirme6idir. 

Bildiriq 
C. H. P. BüJ1.ük Kurultayı 13 -

5 • 935 pazartesi günü saat 3 te 
A•ba§kan Saffet Arıkan'ın baf • 
hanlığında toplandı. Parti Genel 
Katibi Receb Peker Kurultayın 
çalı§maıını aydınlatmak amacile 
yeni program ve tüzükteki ana 
Jağiıiklikleri üah eJ.,, H oi~ 
la bildirilecek olan aöylevini ver· 
di. Bundan sonra ıöz alan üyeler 
derin bir ilgi ve görüşle fikirlerini 
söylediler. Eyi hazırlanmı§ olan 
taslağı tükel bir özer olduğu nok· 
ta6lnda durdrı.lar. Konu§ma mad· 
deler üzerinde geç vakte kadar 
devam etti. Çalt§madan sonra 
programın öz türkçeıi de ba§tan 
başa okunarak oybirliği ile ka -
bul edildi. 

Büyük Ka.rultay 14. 5. 935 ıa-
lı sabahı onda toplanacaktır. 

Dilek komisyonu 12. 5. 935 ge
cesi iki durum yapmış ve çalışma -
sını güne§İn doğuş:r.na kadar de -
vam ettirmiştir. Bu sürekli çalı§· 
mada kültür iş/erile ilgili dilekler 
incelenmiş ve Kültür Bakanı 
ôzmen'in izahları dinlenmiştir. 
Encümen sabah saat onJa yeni -
Jen ise girişmiş ve Tarım Bankası 
dileklerini görüşmüş ve üyeler kü
çük dinlenmeden sonra Kurultay 
Genkurulana girmişlerdir. 

-Lehlst~;-clusal yas 
• • • 

Hülcümetimızın 

haşsağısı 

Mate§al Pilsudskf 

Mar~al Pilsudski'nin vefat . 
Jolayısiyle Hariciye Bakanlığı 
Protokol dairesi Şefi dün Polon • 
ya sefaretine giderek Büyük Elçi 
B. Potocky'ye Cümuriyet hükiiıne· 
tinin taziyetini bildirmiştir. 

(Sonu Z. nci sayıfada) 

Bay Recep Pekerin söyevi 
B. R. Peker dün Kurultay - ve dıt cereyanlar, ve gidişler kar· 

da, birçok yerleri alkı§larla §ısındaki şartlara göre kendi hali. 
kesilen bir •öylev vermiştir. mize en uyan bir şey olduğu 
Bu söyletJi Cl§ağıya yazıya • kanaatiyle Kurultaya gönderil -
ruz: 

- Arkadaşlarım; 
Partimizin doğuşu ve ilerleyi • 

fİ, yurdun k-.ırtµluşl!~& ve yeai 
Türkiye devletinin kuruluş ve iler
leyişine bitişik, onun içinde ve 
onunla beraber, _.... 
yüce ve bütün 
yer yüzü için 
enteresan bir 
hayat hadisesi • 
dir. Bunun gibi 
ve bundan do • 
layı Parti, bü • 
tün doktrin 'Ve 
prensiplerinde 
baştan bugüne 
kadar kurduğu 
ve kovaladığı 
yolları her han
ği bir na2ariye
cilikten değil, 
hayattan, ha • 
yatın kendisin • 
den ve bizi et • 
raflayıp kuta • 
tan, kaplıyan, 

özel ve genel 
şartların heye -
ti umumiyesin • 
den alıp teshit 
etmiştir. Şim • 
di konuşulmak 

miştir. · 
Arkadaşlar; bunu Partinin yü

ce varlığı olan Kurultayda eyiden 
eyiye İnceleyip görütebilmek ve 
ilerdeki dört yılın düsturlarını 
kuvvetçe ve değerce üstün kIY -

için yüce katı -
nıza sunulan 
Parti programı B. R. Peker söylevini verirken 

taslağı, geçirdiğimiz dört yı - mette teıbit edebilmek için, arka -
lın görgülerinden ve tecrübelerin- daılarm daha önden hazırlığa 
den faydalanarak, günümüze ve esaı olan ana fikirleri anla~·ıp 
ilerimize uygun bütün imkan ve kavramalarında faydalar vardır. 
şartlar göz önünde tutularak ha - Bunu ben yeni porgram encümen. 
zırlanmış ve Yüce kurultay tara . de konuşulurken tecrübe ettim. 
fından konutulabilecek değerde Oradaki izahlarım maddeleri, kı _ 
olduğuna inanla, konutmamıza, sımları müzakerede kolay anlat -
incelememize, çalışmamıza veril - maya yardım. etmİf oldu. Bu ıe -
mittir. heple aynı vazifeyi aynı güdüşle 

Bu hazırladığımız; yalnızken katınızda da yapacağım. 
dimize, kendi yaşayıı ve tartları - Arkadaşlarım, yeni taslakta da 
mıza göre de yapılmamıştır. Bü - Partinin ilk günlerinden beri bize 
yük bir ilgi ile dünyanın fikir, kül değişmez yol olarak çizilmiş olan 
tür, politika ve ekonomi alemi - devrimcilik ana yoludur. Partinin 
içindeki gidişi göz önünde tutula ana prensiplerine sadakatimizi da 
rak kendi yollarımız kendimize ha kuvvetle tekrarlıyoruz. Parti 
göre çizilmiftİr. Bu eser partimiz programımızda, sosiyal bakım . 
gibi yüce ve ulusal bir varlık için dan, ekonomik bakımdan, her 
dört yılhk hareket düstunı obc~ ' han~i sağ ve sol telakkilere imkau 
kıymete ızetirilmek üzere bütün iç (Sonu 4 üncü saydaJa) 

Bükreı, 13 (A.A.) - Balk .... ı 
Antantı konseyi konferansı bu -
gün öğleden sonra itlerini bitir -
miştir. BB. Titüleıko, Tevfik Rüt
tü Aras, Maksimoı ve Puriç'in bir 
arada KD'al Karol tarafından ka~ 
bulünden sonra Balkan devletle . 
rinin dört deleğesi dı, bakanlığma 
gelmişler ve Balkan Antantı kon
seyi başkam B. Titülesko etrafın· 
da arkadaşları olduğu halde aıa -
ğidaki resmiğ bildiriği okumuş
tur: 

" Balkan Antatnı konseyi Bük
ref 'te 10, 11 ve 13 mayısta Ro. 
manya dı,arı i~ler bakam B. Titil
lesko' nun başkanlığında yedi top
lantı yapmıştır. 

Konsey Avrupada genel duru· 
mun derin bir tarzda tetkiki ile işe 
başlamış, balkanlar durumunun geo 
rek barışın devam ettirilmesi ge • 
rek Avrupanm bu kısmmda kom. 
şuluk ilgileri bakrmından düşün ~ 
celere meydan verecek mnhiyette 
olmadığını görmüt ve bunu ıe .. 
vinçle saptamıştır. Sürel konsey 
bilakis Balkan Antantının Bal • 
kanlarda icraatında bir pekiştir -
me ve genişleme meydana gelece· 
ği anın yakın olduğu kanağatını 

elde etmiştf' 
Sürel konsey bundan sonra, ge. 

rek Balkan Antantı devletlerini 
. bir arada, gerek bunları ayrı ayrı 
ilgiliyen bütün meseleleri özen ile 
i ncelemiıtir. 

Konsey, genel ve özel Balkan 
Antantı asığlarının ancak ayrasız 
bütün memleketlerin ve en çok 
Küçük Antantm Avrur·~a barı~ 
tın durluğunu tetkik e~~Qc ü2ere 
işbirliği yapma5iyle deYamlı bir 511 

rette elde edilebileceğini teslim 
hususunda birletmislerdir. 

Sürel konsey, Doğu Avrupaın 
güvenliğinin gelecekteki teıkilatr
nm bir e!Ps olarak telakki ettiği 
fransız • Sovyet karşılıklı yardım 
andlaşmaıını sevinçle selamla.,.. 

Roma uzlaşmalarına gelince, 
Balkan Antantı, kendi mesru asrğ
ları gözetildiği takdirde, 7 • 1 - 931 
Laval - Mmıolini protokolunda İ•· 

(Sonu 6. cı ssyıfada) 

B. Laval Moskovaya 
vardı 

Moskova, 13 (A.A.) -B. ı:a • 
val ile yanındaki zevat buraya geı 
mişlerdir. Kendilerini istasyonda: 
Dışarı İşler Komisnri B. Litvfnof 
ile komiserlik ve fransız elçililfl 
ileri Relenleri karşılamışlardır. 

B. Laval'in istasyona vardığın
da mınka, Marseyyez ile enternas
yonal marslarını çalmııtrr. 

1 



SAYIFA 2 

Dil işleri. 

Kılavuz için dersler 
-5-

Aht = And, pakt 
Birge = Müşterek 
Ôzgen, erkin kalmalı. b J r • 

g e a n d ı m ı z d ı r .= Hür 
ve müstakil kalmak, müşterek 
ahdimizdir. 

Balkan paktı, yalnız arsıbal

kanik düzen için değil, bütün Av
rupa barışı için de esaslı ekteler
den biridir. = Balkan paktı, yal
mz Balkanlararası nizamı için 
değil, bütün Avrupa sıılba igüı 

de esaslı amillerden biridir. 
Bıından başka osmanlıca a h t 

im de d e v i r aıılamma gelir: 
.. Yalvaç devrinde -== alıtı pey-
6JU1Jberide.,, 

••• 
Hal (T. Kö.) 
Ahval= 1 - Hal, haller, (dr

constances) 
2 - İşler (situatiaa, 
les choses) 

3 • Durwn (vaziyet 
anlamına) 

Ahvalü ıerait = l'şler, haller 
[halli vaziyet, zuruf ve ahval an
lamına] 

Osmanlıca "Ahval kesbi ve
ha.met etti,, yerine " 1 § 1 e r 
kötüleşti,, diyoruz. lhtimal, "1§
ler sarpa sardı,, sözü ile, aşağı 
yukarı, ayni şeyi söylüyoruz. 

A b v a 1 kelimesini bir de 
v a z i y e t yerinde kııllamyoruz: 
.. Ahvali şahsiye = Soysallık da. 
rumu,,. Bwada niçin "§ahsiye,, 
kelimesi yerine "soysal/ık., sözü 
kullanıldığım anlamak istiyoısu
nuz. Çünkü doğrusu badıır. Ba· 
rada "şahsi,, yi lransızca bir de 
"civil,, kelimesi ile çeviriyoruz. 
''Ahvali sıhhiye,, için de bal böy
ledir: "ahvali sıhhiye = sağlık 

durumu.,, 
Osmanlıca "Bu ahval ve ıera

it içinde .... yerine tiirkçe, hsaca, 
"bu hallerde .• ,, diyebileceğimiz 

gibi, gene türkçe "işler elveriz
se •. ,, sözünü osmanlıea "alıval ve 
şezait müsaid olursa ... ,, yerine 
ku11anmaktayrz. 

••• 
Aid, raci, dair, müteallik= Ü

zerine, için, dolayr, ilişik, ilişik
li, ilişkin. 

Hemen hatırınıza 11 dairei s
ide,, sö.zü gelecektir. Daire şu şe
kilde türkçedir: Dayre/ Şıı halde 
bu klişeyi kolaylıkla karşılıyabi
liriz: "l 1 i f k i n olduğu dayre,,. 
Yahut daha kısa olarak: 0llişkiıı 
dayre!,, 

- Bu ev kime aittir? 
Cümlesindeki '"aid,, , tÜJ'kçe

mizde, karşılanmak bile isternez: 
"'Bu ev kimindir?u 

Eğer size: "Halk Partisj Ge
nel Sekreteri Receb Peker, yeni 
program değişkeleri üzerine rad
yoda bir söylev verdi!,, diyecek 
olursam, buradaki " Ü z e r ' i · 
zı e ,, sözünün u d a i r ,, karşı
bğı olduğunu anlarsınız. 

H a k türkçe olduğuna göre 
hakkında klişesi de işimizi pelı 

kolay/a~tıracaktır. 

"Türkiye hakkında bir yazı", 
''Türkiye üzerine bir yazı" , iki -
si de "dair,, in bir başka türlü kar
§ılığıdır. 

Kılavuzun ba kelimeler hakkın.. 
"daki misalleri burada yenilerine lü

zum bırakmıyacak kadar iyi ve a
çıktırlar. 

Sosyete 
Cemiyet 

*•* 

S o s y e t e kelimesinin en 
eski bir türk köküne dayanmı§ 

olmasından değeri büyüktür. Biz 
8İmdi bu kelimeyi "insan c e -
m İ y e t 1 e r i ,. nd eki " c e -
m i y e t ,, anlamı ile "anonim 

ı l ı .t e t 1 ~ ' ,. deki '' § J r k e t,, 
anlamma kullanacağız: "Türki
ye 1§ Bank11$1 bü anoninı sosye
tedir I,, 

Şu balde " iç ti m a 1,, terlmi-
11ln türkçesi sos ya Ydir. 

C em j y e t kelimesinin ken
disind en de türkçe oluşu, bizi "Hi
IBliahmer cemiyeti,, , "Dü cemi
yetiu , "Bimayei et/al cemiyeti,, 
sözlerindeki c e m i y e t sözü
ne .brplık aramaktan lcurtıuı

yor: KıZJlay cemiyeti, Dil cemi
yeti, Çocıı.i nirgeme cemiyeti! 

••• 
Heyet = 1 - Kurul [meclis 

anlamına] 

2 - Salgıt [misyon 
11nlamma] 
3 - Salkm: [Heyeti 
mörahbasa karp
hğı.] 

4 - Şekil 
5 -Kur 

Heyetile = Olduğu gibi, hep 
birden, takımiyle. 

Heyeti umumiye = Genkurul 
[genel kurul) 

Murahhas= Delege [dilege] 
l §te size türkçeleri pek açık 

ve kolay, osmanlıcaları karma 

karışık kelime ve klişeler! Şimdi 
yeni kelimelerimizi misallere va

ralım: 

H eyeci Vekile dün B~vekil 
lsmet lnönünün riyasetinde içti
ma etmiştir = Bakanlar kurulu, 
dün, Ba~balcaıı ismet lnönüniin 
başlıanhğmda toplanmı~. 

Her şirketin bir meclisi idare
si vanlır-=H~r soqetenin bir yö
netim kurulu vardu. 

iş Bankası Heyeti Umumiye
&i yana içtima edecektir lş Ban
iaı Genk.urulu yBiın toplana -
calrtır. 

Son gimleıde Rıısya ve Al
manyaya iki gauteciler heyeti 
gitti = Son gii:a!erde Rusya ve 
Almanyaya i.ti gazeteciler salgı
tı gitti. 

Framutdan Asy;Cya bir heye
ti ilmiye gidecektir = Fra.nsa'
dan Asyaya bir ilim salgıtı gide • 
cektir. 

De J ege türkçe oldağana 

göre h e y ~ t i m ü r a h b a -
sa i~in delegasyon di
yebiliriz. Fakat s a l .t a r da pek 
asil bir tiirlr. sözüdür: "Cemiyeti 
akvama giden heyeti murahba

samız = Uluslar sosyetesine ıi· 
den salkurumaz •• 

H e y e t anlamu:ıa k u r. 
kelimesini e r k a n 1 h a r b i -
y e , nin türkçesinde kullandık. 

Bu kelime lransı%ca Corps ve 
Cour kelimelerini karşılamakta -
dır: Onun için d i v a n r m u .. 
has e b a t'a Caurs des Comptes 
kar§ıhğı s a ğ ı ş k ur denmiş

tir. 

ANKARA RADYOSU 
Bugünkü radyo programr şu .. 

dur: 
19.30 - Çocnk saati 
19.40 - Musiki: 
Schubert !Ikbahar 
Popper Albumblatt 
G. Cassado Variatians 
Violonsel: Edip Sezen 
Piano ~ Ulvi Cemal 
20.00 - Maliye Vekfileti saati 
20.10 - Musiki: 
Handel Trio 
Piano: Ulvi Cemal 
Keman: Necdet Remzi 
Violonsel: Edip Sezen 
20.30 - Dans musikisi 
20.50 - Haberler. 

.. 
ULUS 

li ç D 
Vapurculuk sosyetesi 

yeni vapurlar alabilecek 
İstanbul, 13 (Telefon) - Va

purculuk sosyetesi tonaj nisbetleri 
saptanırsa yeni gemiler alabile -
ceğini Ekonomi Bakanlığına bil -
dirmiştir. Bakanlık razı olursa 
elindeki eski vapurları satacak, 
yerlerine dört yeni gemi alacak
tır. 

Dokwnacılrk okulu 
açıldı 

Istanbul, 13 (Telefon) - Sü • 
mer Bank Bakırköy bez fabrika • 
ama bağlı bir dokumacılık okulu 
açmıştır. Okulda işçi yetiştirile
cektir. Talebe kadrosu SO dir. 

Samsun'da bir dinamit 
hadisesi 

İstanbul, 13 ( Telefon) - Sam- · 
sunda lise riyaziye öğretmeni 

Vedadın evinin penceresinde bir 
dinamit patlatıldığı ve Vedadın 
kansııun yaralandığı haber veri
liyor. Suçlu olarak riyaziyeden 
az numara alan bir talebeden 
şüphe edilmiş ve lisenin ikinci 
devresinde kırk üç talebe otuz 
sekiz saat tutsandıktan sonra ser
best bırakılmışlardır. 

Rus artistlerinin 
ikinci konseri 

İstanbul, 13 (Telefon) - Rus 
artistleri btıgün saat beşte Be -
yoğlunda fransız tiyatrosunda 
ikinci konserlerini verdı1er. Sa -
lon tık1nn tıklım dolu ve konser 
çok parlak idi. Aitistler halk ta
rafından dakikalarca alkışlandı -
lar. Bir çok parçalar tekrarlan
dı ve İstanbul büyük bir sanat gü
nü yaşadt. 

Bonoların düşmesi 

üzerine 
İstanbul, 13 (Telefon) - Gay

ri mübadillere verilen bonolann 
yüzde 17.S liraya düştüğü için 
gayri mübadiller c~miyeti Finans 
Bakanlığına başvurarak, emlak 
satışının artmlmasmı ve satış sü
resinin uzatılmasını istemiştir. 

Adanada Mete piyesi 
Halkcriınizin temsil komitesi .a

natkirlan tarafından aylardanbc:ri Me
te piyesi hazırlanmakta idi. Dekorlar 
için hiç bir fedakarlıktan çeki.nilme • 
miıti. Yapılan emeklerin ve gayretle
rin bo§a gitmemesi için şehı:imizin çok 
değerli sanatkarlan ellerinden gelen 
gayreti esirgememişlerdi. 

Dün akşam, saat 20.30 da Mete pi· 
ycsinin Asri sinemada temsil edilec:e
ğini duyanlar. erkenden gi§eyc müra
caat ederek biletlerini almışlardı. Bü
tün localar, balkonla.t, kQJtuklar dol

muştu. Oturulacak bi,. bir yer kalma
mııtı. 

Mete piyesi, Adanamızm çolc de· 
i:eıli amatör aanatkarlanru kucağma 

alı:wş olaıı Halkevi temsil komitesinin 

gensleri tarafından mtJVaffakiyctle 
temsil olundu. 

Piyeste rol alanların hemen hepsi 
bu güzel eseri y~ttılar ve canlandır· 
dı1ar -ve Fddetli bir satttte alkışlan

dılar. 

Yirmi iki aaır önce tşine rast ge
linmez: bir imparatorluk yaratan bu 
türlr kahramanı Metenin çok canlr bir 

surette vynanması; gelenlerin, tem.ı;ili 

seyredenlerin kalplerinde silinmez iz
bırakt.I. 

(TÜRK SÖZU) 

14 MA YI~ 1935 SALI 
--~ 

u y u K L A R 
Türk gazete ve mecmuacıları 

Dil Cemiyeti Genel Sekreter -
liğinJen: 

Şu •ırada Ankarada bulanan 
gaz.ete ve mecmua •ahibleri kendi 
aralannJa ıo-planarak günün bat • 
irca Jeorim İfİ olan Jil muelain
J e birlik ve tqağula eöateril.Ji • 
ği üz.ne hareket etmeye karar oa
miflaJir: 

1. - Dil Cemiyeti Kıltnlld Ko
nıdyona tarahnJan gtade ile meı:· 

mua aJreJeri.ne her tıiin beter iN-
' limelilı W lide gönJerilettJı 11C 

6a lütalJıi lıelimaain /aıllanq 
tanı müallale izah edileceldiı • 

Ilgında asri bir kaplıca 
yapılıyor 

llgında kimyevi terkibi bakı
mından çok güzel bir kaplıca Yar· 
dır. Yal1U2. hallan pek çok rağbe
tini gören bu kaplıca ilkel bir hal 
dedir. Şimdi llgm llçebayı Sala · 
hattin Kapçak bu kaplıcayı mo -
dern bir hale getirmeğe çalıtıyor. 
Kaplıcanın arkasındaki sırtlarda 
da bir çam ve meıe fidanlığı ya -
pılmaktadır. Kaplıca aynı zaman· 
da da dinlenilebilecek bir yer ha -
line getirilince çam ormanı orta 
sında bir sanatoryom teklini ala
caktır. 

Halkevinde seçim 
Ankara Halkevi Başkanlığın

dan: 
Sosyal yardmı komitesinde a • 

çtlc olan hir üyeb1t için bugün aa • 
at 18 de ıeçiıp yapıfacaktır. Bu ko
la bağlı arkadaılann gelmeleri di • 
lenir. 

Bugünkü saymuzda ge
çen kılavuz kelimeleri 
Aday = Namzet 

Akrntımak = .Meyletdımel 
Aytar = Mulıabh 
Ayın= Ayin 

Bağımız = M&ıtalııil 
Batan = llıfuvaffakıyet 
Beldelr =A~ 

Çoğunluk = Eberiyet 

Danıpa = istişare 
Dinsel = Dint 

DöJen == Azim 

Er= Nefer 
Erek= Gaye 

Geliımek = İnkipf ~t.melır 
Gezi = Seyahat 
Girişi = Teşebbtıa 

Giivcnlilı = F.a:miyet 

1Iimmen = Aıını 

1nceJeınek = Tetkik ctmtk 
İlbay = Vali 
tı = Vilayet 
İye = Sahih 

Kağırmoln = Kahr.ıman 

Kurul = Heyet (Jıl~ssfon) 

Kıtmda = Nezdinde 
Kotarmak = Halletmek 
Kamoy = Efkan umumiye 
Kamun = Nahiye 
Kömc =Zümre 
Karma = Muhtelif 

Türlü = MuhteHf 

Şarbaylık = Belediye 
Şarbay = Belediye reisı 
Şarbay = Belediye reisi 

Oranlamak = Talımin etmeli 

Özel = Humsi 

Onemli = Mühim 

Uıam = Mahalle 

Yük~scl = Mecburi 
Yargıç = Hakem 

dil işinde birleştiler 
2. - Gazete ve mecmuaları 

kentli tiirkçelqtimN çalışmaları~ 
na aynca Jevam etmekle beraberı 
o günden aoma bu listelerdeki ke
limelerin oananlıcolannı bir da • 
ha kallanmıyat:aklardu. Yazı q • 
leri direktörleri Üe düzeltme ,el~ 
lai gaz.ele oe mecmııalara gelen 
yazılardaki osmanlıca kelimeleri 
lütel~e göre deii§tirecek veya )'a• 
zıcılanna değİflirteceklertlir. 

3. - Ba Aarar aurdi Dil Cemb 
7di taFahndan toplantıda balıııı.
nu)'Clll gmde ve llU!ICIJllill salüblat 
rine Je gönılriae6 im:Mlan ric4 
edil~. 

Maraş'ta almacak 
f ihn 

Maraş, 13 (A.A) - Maraşın 
ulusal savaştaki kağmnanlannı 

filme almak üzere Harb Akademi, 
si film merkezi grupundan üç ki.ı 
şilik bir kurul öteyi gün şehrimi· 
ze gelmiş ve bugün şehrin türlü 
yerlerinde o güne ait anıları al ,. 
mağa başlamıştır. 

Denizciler bayramı 
İstanbul, 13 (Telefon) - l 

temmuz gününün denizciler bay• 
ramı olarak kararlaştırıldığını E
konomi Bakanlığı deniz ticaret 
müdürlüğüne bildirdi. İstanbulda 
bayram hazırhklanna ba.şlandJ. 
27 kişilik bir komite kuruldu. 

Eşya piyangosu 
kazananlar 

Çocuk Esirgeme Kurumu Genel me~ 

:tezinden: 25 Ştıbat 935 tarihinde çeki • 

len cua piyangomuzda eşya l:azanaJI 

bilet uhiblıeri etJ81.arını almak için 3l 

mayıs 935 güniiDe kadu Genel Merke • 

simize ~dırlar. Nqrdti~• 

planlarda armağanlan almak için iki aı 
.Ure gtisterildiğiıulen bu tan"bte.a son• 
rald baıvarmalann dHdla1c alınm.ıya • 

cağı bildirilir. 

Lehistanda ulusal yas 
(Bqı 1 iad sayı/ada) 

Varşova, 13 (A.A.} -Ba!iaıı· 
lar Kurulu. ulusal yas tutulmasına 
karar vermiştir. Sü Bakanr ord:.!ya 
kartı bir bildirii çıkarmqbl'. Bu 
bildiriğde bilhassa deniliyor ki: 

" Ulutwı ve ordumm ha kayliı 
hiç; bir zaman askerlik lrizmeti • 
nin kıymet ve k:un-etini azalf • 
mu.,, 

B. Hitler de başsağladı 
Berlin, 13 (A.A.) - Sa,.~ 

fianlık özel kalem direktörü bu ı 
gün gör' e giderek Fürer'in Mare ; 
ıal Pilaudski'nin ~!ümü yüzünd~ 
duyduğu acılan bildirmqtir. 

Leh kabinesinin 
bildiFiği 

V arş°"' 13 {A.A) - Kabine. 
halkı sakin olmağa çağıran bi• 
bildiriğ Çikamuştır. 

B. Löbrön'ün telgrafı 

Paris, 13 (A.A.) - Caımtı 
Başbnı, 1.ehistan Cumur Baf!:anı' 
9. Moa.c.iski,ye Marepl PilmdsllJj 
nin ölümü dolayısiyle bir bapaiJ 
telgrafı çekmi{tir. Cmmır B:ı~& 
m, w telgnfuıda töyle demeli;> 

-1!.__ J tcmr: 
. Lehistan gibi Fransa da ıalism 
da Vatan öklern.ir,.Uı ruhunu te~ • 

dam b .. sil etmiı alan a m •msmı .,. 
bir zaman .:ınutm!)•acaktır. 

, 





SAYlfA 4 u l us 

R Peker Kuru t yda yeni programın 
ruhunu anlatan bir söy ev verdi 

(Ba~ı 1 inci sayıfada) 

.,ıra laıuyacak bir açıklık vermek ıiçin, 
yeni tasla ğ ın ha zırlanma.sında bilhassa 
diıkka t göste rilmştir. Yeni taslak, ileri
deki dört vıl içinde partinin bir temel 
programı halini aldıktan &onra öyl~ sa
nıyoruz ki, bu Partiye bağlı olan tı.er 
yurddaş kendisi için çizilmiş olan yolu, 
sağa, sola ayrılık imkanını butma.ltaıaın, 
prensiplerimizi dümd~ yoldan kovalı

yacaktır. Ondan başka bttden olmıyan· 
lar da bizi daha eyi anlryacaklar, bizi 

bizden başkalarına benzetiş yolunda 
söylenmiş, yazılmış yanlış fiıkirlerin 

tekrarlanmasına yeni programımız ka· 

bul olunduktan sonra hiç meydan kal
mıyacaktır. Bizi bizden başkalarına 

benzetiş yolundaki herhangi bir sös ve 

yazı karşısında, bh de, onlar& daha a
çık ve aydınlık yolda cevab .-ermek 
için hazır bulunacağu. (albşla.r~ 

Arkadaşlarım; yeni proıgram..ı.n ~ze 
çarpan ve kendini duyuru başlıca fi
rikası yeni Türkiyede zaten baştamri 
devletle bir ve beraber çalışan Cumuri
yet Halk Partisinin varlığı, devkt var
lığı ile biribirlerine daha sıkı bir eu
rette yaklaşıyor. 

Esasta Partinin ana vasıflan olan 
cumuriyetçilik, ulus~utuk. halkçılık, 

devrimcilik, devletçilik ve ls.iıklik yeni 
program onaylandıktan sonra yeni Tür

kiye devletnin de vasıfları halini alı· 
yor. 

Özveri = Fedak&rlls. 
Pekiıtirmek = TalmJe mıell 
Sağlamak = Temin etmek 
Salnak = Matrah 
Salbk = Mutlak 
Saptamak = Tespit etmek 
Savga = Müdafaa 
Seçmen = Müntebib 
Sevgenlik = Şefkal 
Sonuç = Netice 
Soıyal = lçtimal 
Şarlık = Belediye 
Taplama = Tıtbil[ 

Taplamak = Tatbili ttaei 
Tamu = Ziraat 
Tasar== Tasanur 
Ta~ıncılık = Nakliyecilik 
Ta~ıtıa mallar = Emnll rlJTI malilt 
Tecim = Ticaret 
T ecimel = Ticari 
Tecimer = Tacir 
Terkinmek = Takı'b edllinell 
Tekit = inhisar 
Törütgen yetki = Sa1Wyeei te~ 
Törütüm = Tepi 
Tutak = Mevkuf 
Tükel = Mükemmel, tam ı 

Tüzel = Adli 
Usal = Rasyonel 
Usa!laştmna = Rasyo ........ 
iüıük = Nizant11Ul9 
Uhaı = Millet 
Uyum= Ahenk 
Uzlaştırma = Islah etme 
Uretim = istihsal 
Urem = Faa 
Uretmen = Müstahıi1 
1Jrün = MahsuJ 
UınomaJ = Fevkalade 
Yılm = Vazıh ve parlal 
Yapık = Mamul 
Yarıç = Alet 
Yargıçlık = Hııkemlik 
Yuav = inzibat 

Yayın = Ne~riyat 

Yeğrim = Salah 
Yeğritim = lslilı (cinıJ fen) 
Yetki = Salibiyet 
Y oğaltman = Miiıtelılik 
Yönetge = idare (reji idarui) 
Yüküm = MükeUefiyet, mechurfyıl 
Yörr.t = lua (Adliye ıablahı) 
Yürütken yetgi = SalihiJeti icraiJ• 
Yürütüm = İcra, icra kuvveti 
z,.naat = Hirfet (Metier) 
Zoraf = Zaruret 

DÜZELTME 
Öztürkçeye senilait olaa Tidk bulalı -

118 dünkü ıayımıada çıku puçumda, biriıı
ti losmın 1 inci madde•indelô (b.Jıt) •ÖIİi
Dla yerine (bağ) •ÖZÜ konulacaktır. 

U; iincü kıımm 15 inci maddesindeki (uln
ilallaıbrma) sözünün ferine (nayonelleıtir
•) töıdi ıeçecektir. 

Cene • kıdllD 18 lad ma61eıW. .... 
l, (' -·· da) ~örii .. katAWtbr. 

Kendi üzerinde derin konuşmalara 
mevzu olacak kadar ehemmiyetli gö
rülmesi tabii olan bu noktayı, bu kürsü 
konuşuşunun mlisaid buJunacağı çizgi
ler içinde aydınlatmak için mümkün 

olduğu kadar kısaca fikirlerimizi söy
lemeği faydalı bulmaktayım. 

Arkadaşlar; biz cumudyet~yiz. 
Bugünkü türk devleti bir cumuriyet • 
tir. Bunun üzerinde parti ve devletin 
yakınlaşması bakımından bir yenilik 
mevzuubahia değildir. Çüıııkü, türk 
teşkilatı esasiye kanunwıda (Türkiye 
Devleti bir Cumuriyettir.) denmek -
tedir. Ve bu kanunun bu hükmünden 
başka hükümleri, maJUın ola.n usul -
lerle prosedürlerle deği§ebildiği hal -
de, bu vasıf kanunda değişmez bir nok
ta olarak ya.zıbdır. Fakat kültürde, 
sıyasada, ekonomide, biltün anlayı~ ve 
ileri gidişlerde: yeni Tüııkiye devleti
nin fili bir bal olarak esas tuttuğu di· 
ğer beş vasıf bugüne kadar devletin 

' mevcudiyetinde lbir kaıyrtla ifade edil
tnİJ değildi. 

Arkadaşlar; ulusçuluk: bir parti vu-
fı olarak kalaın, devlet kanununda, 
devlet vasıflan içinde yer almasın. 
Bu, ne doğru, ne hakikate ve ne de 
devletin varlığının mileyyedesiyle a
na fikirleri ve ihtiya,ıarına uyar bir 
fikir değildir. 

Türkiye cumuriyetçi olac.aık, fakat 
milliyetçi olııuyabilir, yani arsıulusal 
cereyanlara Türkiyenin Jcafası ve lca -
pısı açık bulunabilir. Bu fikrin doğ
ruluğunu kim .kabul eder. Cumuriyet
çi olmayan bir Tür~enin varlığı na· 
aı1 taaa.vvur edilemez bir hal ise cu • 
mur.iyetç.i de olaa milliyetçi olmıyan 
bir Türkiyenin, şan ve tcrefle ve ay
nı umanda sorluklarla dolu istikbal 
yoluna gidişi de o kadar zayıf ve to • 
pal kalmaya mabk:G.mdur. Cumuriyet
ç.iyu fakat milliyetçilik iddiasındaki 

bir Türkiye ne iae milliyetçi olmayan 

bir cumuriyetç.i Tür~ zihniyetini 
de onun gibi gönnek en doğru blr dil· 
tünilf olur. İleri yqayışınıızın cmni -
yeti iç.in ulusçuluk vasfımız o kadar 
mfihim ve o kadar üstündür. (Alkışlar) 

Coğrafya bakımından Türkiye dün· 
ya içinde öyle bir vaziyettedir ki ti -
malden, cenuptan, doğudan. batıdan 

her taraftan, her çeşit rüzgarlar bizim 
üzerimizden geçer, Yurdumuz için 
coğrafi baktın.dan bu her cereyana ma 
ruz kalış halt fikir, politika propagan
daları bakımından da aynıdır. Anar -
şist, marksist, faşist, hilafetçilik ve 
beynelmilelcilik propagandaları ve bu
na benzer bir çok propagandalar hep 
UstUmUzden geçer. Bütün bunlar kar -
gısında Türkiye ancak sıkı bir ulusçu
luk imanına sarılmış olmakladrr ki bl· 
ri 6tekinl besliyen zehirli cereyanlara 
karfı kendini koruyabilsin. Bu cere
ıyıanlar ıkarşmnda Türkiye halkını ko • 
rumak için şimdiye kadar partinin a -
na vasıflarından biri olarak sayılan u
lusçuluk kilidi ile Türkiyenin kapısını 
sımsrkı kapamak için bu vasıf da dev
lete mal olacaktır. (Bravo sesleri) 

Biz halkçıyız. Bizim halkçılığım.ız 
bizim anladığmıız manadadır. Başka 

bir çok yerlerde de popüler, papülist 
gibi adlar taşıyan halkçılık davasında 
bir çok partiler vardır. Fa.kat bizim ö

nemli bir vasfımız olan halkçılık on
larınki gibi bir klişeden ibaret değil • 
dir. Biz her yurddapn elini yu.rddaş 
olarak sıkarken, beraber çaltşıl'ken, on
da saygı ile tanımaya değer vasıflar 

görür ve her vatandaşı müsavi haklı, 

müsavi şerefli, insan olarak tanır ve 
imtiyaz davasında bulunmıyan yurd • 
daşlar kitlesini halktan ve balıkçı ola . 
rak tanırız. (Alkışlar) 

Biliyorsunuz eski programımızda 
halkçılık vasfı gayet ehemmiyet verdi· 
ğimiz bir noktadır. Bugünkü progra
mımızda da yer alan bu nokta devletin 
vasıfları arasında yer alacaktır. 

Tilrk!yede sınıf yoktur, cins yok -
tur, imtiyaz yoktur. 

Mmtaka menfaa.ti, derebeylik, ağa
lık, aile. cemaat imtiyazı fikirleri yok
tur. Türk.iyede değer ancak bilgi üs. 
tünlüğü kapasite ve çalışma ile yüıbe-

lebilir. Bir taraftan işçilerin çokluğa 

ve parti kuvvetine dayanan kuvvetle 
ulusal çalı~nm ahengini bozacak 
zorlu hareketlerine ve öte taraftan 
sermaye sahihlerinin, büyük iş sahible. 
rinin para ve varlık gücüne dayanarak 
işçilerinin haklarını çiğnemesine yol 
brraknnyoruz. Binaenaleyh sınıf kav. 
gasr, tahakküm, imtiyaz zihniyetlerini 
kökünden silen bir zihniyet, bu memle 
ketin zihniyetini tamamhyacaktrr. An
cak bizim istediğimiz ve anladığımız 
manada halkçı olmaktır ki milliyetçi
liği en temiz ve saf bir değere çıkarır. 

Sade milliyetçilik türk vatanının sını
rı iç.inde, dil birliği, 'kültür birliği ile 
mazi hatıralarına ve gelecek zamanın 
emellerine bağlılıkla birleşme yapar. 
Fakat bu anlayışta birleşmemiş olsa 
daha içinde, sınıf, imtiyaz çarpışmala. 
rı kopmıyan yani halkçı bir duygu ile 
birleşmemiş olan bir ulus yığını hak 
ve şerefte müsavi teklerden kurulmu~ 
lbir ulusal birlik kitlesi vücuda getire . 
mcz. 

Ulus yığını bu saf duygularla halk
çı olmalıdır kl halk yığınları ulıısçu • 
luğun yaptığı büyük !kuvvetle birbirini 
1even birbirine bağlanan büyük bir 
varhk teşkil edebilsin. (Bravo ıe11leri) 

Ondan sonra ar.kada§lar, bu devlet· 
çiyiz, filiğ olarak hilkfunetçe de, par
tice de devletçiyiz. Bwıa ıkarıı olan • 
lar (liberallik de serbeıt olsun) diyor· 
lar. Arkadaşlar; bunun ne demek ol
duğunu, davanın ehemmiyet ve deie • 
rini hepini& anlarsınız. Liberal af atem 
demek bu.gün bu ulusun varlı~ıııda 

gözlerimizi kamaştıran, en bUyllk mu. 
vaffakiyet yollarını kapamak demektir. 

Biz devletçi olmasaydık paramızın 
bugünkii kıymeti temin edilebilir miy· 
dl? Dif ticaret ve ödeme denkllğimiz 

is aanayiin konuna altında doğması ve 

Y&f&masr milmkiln olur muydui' Bb 
devletçi olmasaydık memleket evlidla· 

rmın akrtılnll§ olan yüce kanları paha
ıma elde edilen türk ntanmda mem· 
leket malı yerine ecnebi mahnm Kr• 
bcstçe eatışıoa yurd kapıları açık kalır, 

ecnebi malları türk puarlrmı iatilı. e
derdi. Bir devletin tam manasile nıüı
takil aayılmasr için sınırlarının düı • 
maıı lilahmdan ve ordusundan mahfuz 
olamsr kUi değildir. Aynı ı:ııımanda 

milli pazarları ecnelbi manifaıktürlin isti
lbından da mafhus kılmak Jhımdır. 

Bugtin rahat yaşıyoruz, yurd kurtul
muştur deı:tkıen iç pazar ecnebi UrünU· 
nün istilası altında mahvolnıağa mah
kOm bulundukça yarınımız için en de
rin yoksulluk ve feliketlerin varlığı· 

mıı:ı sarsacağına tüphe etmemelidir. 

Şu halde, devletçilik de bir Parti vasfı 

olarak ltalmamalı, devletin vasıflan ara. 
ımda yerini almalıdır. Bunu bir söz de
ğil, içinde bulunduğumUs devrin bir 
hayat meıelesi olarak kaydetmeliyis. 

Laiklik ve devrimcilik ha.kıkmda 

aöz söylemeğt artık bulurum. ÇUnkü 
bu iki mefhum olmayınca yeni ckvlet 
varlığının dayandığı iki dayanak dire
ği kökünden yıkılmış olur. Her şeyimiz 
tamdır, düzenimiz yolundadır der de 
devletin tek§mill usulil ile ileri gitıne
ııini muvafık bulacak olursa.k, ileri git· 
mek için bütün mii§külleri yenmek hu
ıuıunda da bu &u.retle hareket edersek, 
yalnıs ileriyi değil, fimdiye kadar elde 
ettiğimiı: bütün inkdib neticelerini de 

tehlikeye düşümıti§ oluruz. Bu anJayıı 
devrim fikrinin anuı olan kutsal heye
canı söndürür. Bu nırların biriktirdiği 
kokmuf fi.kirlerden mülhem karanlık 

yollara dönmekten ve dünyanın bugün· 
kil Uerleyi9 hızına ayak uydunnağı bı
rakarak dirilik ve adamldı: savaşrnda 

yüzgeri etı:ıiektcn başka bir şey değil
dir. 

§u halde Partimh yıllardanht"ri ken
disine çizdiği ana vasfı devlete mal et· 
mekten, ulusun yaşama kudretini koru~ 
ma yolunda en eyi ve en ileri birkuv
vet adımı daha atmış olacaktır. 

Arka•laı1lar. hu yol ,laki fik iı 

mı tamamla:ı1ak içiıı 1ardnncı )t~calt ba~ 

•ı ,eyler daha: .aylemek isterim. Bi ı-

yohunuz ki insanlık, ilkin feodal bi r 
idare devri geçirdi. Y~r yer şahsi ar
zulan, teık adamın tahakkümlerini ; tek 
ailenin kaprislerini temin edici yollar
dan devlet sis temleri uzun asırlar dün
yada hüküm silI"dü. İnaanlık bu esirlik 
devrinden çıkmak için ihtilaller yaptı. 
Yer yer ihtilal ate,ıeri yandr. BütGn 
bunların neticesinde insanlığa bir hür 

yaşama devri geldi, ve feodal devlet ti
pi yzkrldı. Onun yerine liberal devlet 
kuruldu. Liberal devlet ac ıklı esirlik 
devirlerinden çıkmr§ insanlığı bu hür 
yaşayış sarho~luğunun tesiri altında 

bulundurduğu zamanlar liebralizm al
dı yürüdü. Onun ana çizgileri olan hak
larda hürriyetin ve çalışmada, kazan
mada hürriyetin tatbik edilişleri za
manla derin suiistimallere uğradı. H ak
larda hürriyetin suiistimali insanları 
yıkıp çürüten bir anarşi devrine götür

dü. Herkes kendisini hür sayıyor, 
kendi varlığının hfirriyetini sınırsız bir 
genişlikte kullanırken kendi öz varlı
ğmın yanında bütün t ek varhıkların 
yekQnunu da korumak ödevinde bulu
nan devlet kudretinin masuniyeti hiç 
göz önüne alınmıyordu. Herkes her JCY· 
de hilr tek tek olacaktı. Hepai bir ta
rafa çeken, hepsi biribirini yıpratan ve 
devleti dUşüren fikirler, sözler, yazılar 
ıilrüp gitti. Beşeriyet medenr kabili
yetlerin bol meyvalarmı almağa imkan 
bulucu beraberlik yerine anarşinin re
&iri altında uzun müddetler bocaladı 
durdu. Ekonomi aJanında liberalizmin 
tatbiklCl'l de daha az fec:i olmadı. Bü

yük sermayeli insanlar kullandıkları i~
çileri ve fabrika Urftnlerini vilcude g.e
tinnek için muhtaç oldukları ilk mad

deyi yetiştiren ve nihayet büyük fatih. 
illi temin ettlıkten ıonra kodroca mu .. 
tahsil kitlesini baştan bqa fıtiamar et
tiler. Bunun ııdicetılnde bUtUn hakları 

~i~enler, liberallımln yaptığı çatlf• 
malardan doğan bu büyilk nef.ret duy· 

guları içinde karşı kar§ıya cepheler 
kurdular, boğuştular, insan yığmlan 

ardı arası gelmiyen bir kavga içinde ya· 
tadriar. Liberal devlet sinesinde her 
ttlrlü zarar ve karışıkhk ve kavga un
ıurlarz yaşamağa milsaid bir zemin bul· 
du. Çilnkil her:kes bir §ey yaptı. 

Arkadaşlar, üzerinde daha ~k dur
mağa değer bulmadıfmı bu mevzuu bi· 
tlnnek için liberal devlet tipinin de bU
tUn bu sebeblerle artık can çekişmekte 
olduğunu aöylemeliyim. 

Feodal devlet battı, onun yerine ge• 
len liberal devlet de kendi içinden te
fessüh neticesinde dünyanın her yerin
de çöküyor. Yerine çeşit çeşit devlet 
tipleri kurul~or. AI1kadaşlu; feodal 

devletten aonra gelen liberal devletin 

yrkıl:lfl ulusal devletin dofuşu devrini 
getirmiştir. Ulusal devlet keyft bir 
idare değildir. Her kafadan bir aes 
çıkaran dağıtıcı bir idare lkmek de de. 
ğildir. Bizim anladığımu uluaal dev
let, nizamlı bir idarede herk~8Jn &el 

teşebbüsü demektir. 

Bir talanı insanlar (lilberal devlet 
çöküyor, onun yerine amrf devleti ge
liyor) diyorlar. Biz (hayır) diyoruz. 
Liberal devlet yerine kurulacak olan 

ıınıf devletinin, er geç mutlaka doğru 
yolu bulacağına ve muvaffakiyeti an -
cak ulusal devlet yoluna gimıekle bu. 
lacaldarına kani bulunuyoruz. 

Arkadaılar; Türkiyede ulusal en • 
düstri ilerlemektedir. Devlet kendi ya
pıcılık kuvvetini her alanda göz ka • 
maştuacak bir rnuvaff&kiyetle tebarü. 
ettirmekte iken husust teşebbüslere a. 
çık bulunan sahada da bir çok iıler her 
gün ileri gitmeıktedir. Bütün bunların 
neticesinde memlekette geniş bir işçi 

sımfr üremektedir. Endüstri açdma -
mı~ nctiteaindc mcv.:ud işçilerimizin 

sayısı artacaktır. Gerektir ki, bu ileri 

gidişin tabii netic~si olarak artacak o
lan işçi amırlan; klasik sınıf mücı· 

dclesi, liberal devletin her fena ecre • 
yana açık ruhunda doğup onun içinde 
beslenmiş olan ve ona. ltaqı cebhe a · 
hp çalışmış bulunan ve gaye olarak o
nun yerine bir sınıf tahak-kümü devleti 
kurmayı güden noktai nazarı takip e
den cereyanlar, ulusal türk devletinin 
değerli evlatlarından ve yurddaşların -
dan ibaret olan bu yeni genç türk işçi 
sınıfım zehirlemesine ön vermesin. Ve 
bu genç tabaka yurd için olduğu ka • 
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dar kendileri için de felaket getiren 
yalnız duygularla zehirlenmesin. 

Onun için yeni doğan bu işçi sını • 
fmm patronlarla münasebatı nok tasıru 

bü tün parti programının baştan aşağı· 

ya yazılışında ve anlaşılışmda ruh o • 

lan ahenk. anlaşma, uyuşma haline ir' 
ca ediyor. Aralarında uyuşma yolu yetı 
mezse devletin koyacağz hakem yol11 
çatışmaları önleyecektir. 

Programda Türkiyede grev ve Iuk• 
avt smıf ç.arpışmn.sı yasak edil~cektir, 
(Bravo ıesleri) 

Fakat bu yasak oluşun yanında, her 
hangi bir sermayedar fikrinin, kendisi 
kadar bu memleketin halkçılık tihni .. 
yetinden dolayı, bir evladı olan işçiyi, 
haksız yolda tazyik edememesini teın.iıl 
etmek de laznndtr. Onun yanmda bit 
i~çi kitlesinin topluluğuna tesanilt ka.. 
biliyetine g{ivener~k devlet varlığında 
esas olan sanayi rnc\ı'cudiyetini tahrı;' 
etmesine de müsait bulunmamak ge • 
relrtir. 

Bunun için grev ve luk-avt'ı yasak 
eden yeni programımız onun yanında 
i~çi ile iş verenin münasebetlerinde, 
anlaşmalarını eaas olarak koyuyor. ~u 
halde acaba kooperatif bir devlet dü • 
~üncesi mi hakimdir fikri hatıra gele • 
bilir. Bunu da karştlmnalc için progra· 
mımuda bir önemli madde vardır. O • 
nu hatırlatayım: Tür ki yede istismarcı 
yolda çalışacak tröstler ve karteller de 
yasak olacaktır. Bilirsiniz, nasıl mark
ıriıt sosyalist fikir bir ulusu içinde sı. 
ruf d~gusu ile besliyerek ııarça par· 
ça çatışma s;ıflanna ayırır bir sınıfı 
öteki sınıf aleyhine uğraşa aürükteyi· 
ci telkinler yaparsa, müstahsillerin a.. 
ralarında birleşmeleri ve el ele verme. 
teri ve bu suretle milstehlikler aleyhi• 
ne ilk bakışta barla görllnıniyen fa.kat 
hakikatte zararlı olan bir ba§ka çeşit 
sımf mücadeleaine yol açar. 

Halbuki biz türk varlığında bu mü• 
tahliller • müstehlikler çatışmasına da 

yer vermiyeceğis. Her gün .kendisin• 
maliyet fiatından kat kat fazla bir fiat 
empoze edilmek vaziyetinde bulunan 
ve istismar edenlere karşı yUreği nef. 
retle dolu bir mil&tehlik kitlesi mey• 
dana çıkm.aaının da önüne geçmeyi e

saslı bir prensip tutmuş oluyoruz. (Al• 
kışlar) 

Arkadaşlar; TUrkiyede teklerin men. 
faati umumun menfaati sınırı içinde 
bulunacaktır. Bu sade bir ede.biyat de• 
ğildir. Bu, buglinkü hayatta ger~ek • 
leştirilmesi gerek olan bir düsturun 
tam ifadesidir. Bugünkü dtinya duru
munda, genel varlığı dilşkün olan bir 
devlet ve ulus içinde kendisini ger • 
çekten o ulu8a, o devlete bağlı sayan 
bir yurddıı~m, ne kadar şahsi varh~ı, 

ne kadar parası olursa olsun, kendi 
başına mesut olmasına imkan yokt Lır. 

Arkadaşlar; bugün teng1nlik de fe rdi 
olmaktan çikmıştır. En büyük varhk 

sah~bi kazanmış olanların bile paı :ısı 

mim paranın durumuna bağlıdır. Şdh-

sm parası devletin ve ulusun hal iki 
kuvvetine dayanmıyorsa, bu bir gcc9 
içinde mahvolabilir. Bir millet tehlike 
içinde iken herhangi hakiki bir vntan· 
dıaşın, bu umumi tehlikeden ma ıın 

kalmasına inıld.n yoktur. Ulusal 1 ir 
tehlike herkese tesirini yap:ıcal:tır. 11 tı. 
nu anlayışı kıt olaı\lar için an1atı.}~ • 
rum. Yoka. sizin bu sözlere ihtiyacı • 
nız yoktur. Devrimizde &smın ba~ lı 

olduğu ulusun umumi şartları düz ı..i n 

gitmezken tek adamm ne huzur ve ne 
de şeref noktasından güler yüzlü ol • 
masma imkfi.n yoktur. Şu halde p ro. 
graında tek adam menfaatini umumi 
menfaatin smırr içinde göstermekle bh 
hakikati ifade etmiş oluyorum. 

Arkadaşlar, yeni programda de\ let 
çiliğin tarifini açı.le bir hale koyuyo • 
nu. Eski programdaki tarife (husı:si 

teşebbüs serbesttir, devlet de iktrsadi 
bakımdan istediği şeyleri yapmakta ser· 
besttir) diyocduk. Sağımızda koyu li· 
beral fikirdekiler ikinci cümleyi al • 
rruıdan diyorlar ki bana devlet karıJ • 
mu. Benden ne hesab soraı.ilir ne be· 
ni kontrol edebilir. Ne yapacagım · şin 

mahiyetini, ne 1'ullaı1.ı.cağım ilk mad -
deyi, ne müstchlikteıı istiycceğim fia. 
tr, ne kullandığım işçinin hakkını o

ra.bilir. 

Öte tara.ita bir kızıl marksis de her 
fCYİ devletin yapacağtnı husust teşeb
bilae bir §CY bırakıhnıyaca~nu ifade 
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~diyor. Hakikat ne öyle, ne de böy -
ledir. Bu noktayı yeni program ay • 
dınlatıyor. Bizim devletçiliğimizin ha
kikt manası (hususi teşebbüsün ser -
best olduğu) fakat umumi menfaatler 

nolctasından gereli olan her ekonomik 
teşebbüste devletin yapıcıbk saha ve 
salahiyetini açrk bulunduruyor. Dev -
let kendi yapacak ve kurulmasını teş. 
vik ve himaye ettiği endüstriyi kon -
trol da edecektir. 

dimağa düşüp orada yeni doğan bir 
yıldız gibi ilk parladığı gündenberi 
Türkiyede ne oldu ne oluyor, ne olacak -
sa bunun hepsi büyük eserin ana pla

nına, büyük bir anlayışla ve heyecan 
ateşi içinde istikamet verişindedir. O 
plan bütün planların anapJanıdır. (Al. 
kışlar, var olsun sesleri) Hulasa bu 

en eyi icablara göre beslemeliyiz. Her- , 
hangi bir güçlü darbe l:ar~ısında kafası

nı ku1Ianmasmr bilı:cek, teşebbüs alma, 
karar verme ve zorlukların üstüne var
ma gibi yüksek hassalarla onlan zor va· 

zifeler için yetiştireceği.z. (Alkışlar) 

ğenilmeğe arzeder. Beğenilmezse bıra

kır gider bir başkaıı aelir. Bu şekil cali 

bir iş defildir. Bu, hakikat olar~k böy· 
ledir. Türkiye Büyilk Millet Mecliıinin 

meğe sevkodif mi daha de~tlktJ 
yoksa şahsını tanıdığı ikinci kademedt 

insanlar ııeçip 4e onlara (bb 9'ae ~ 

veniyoruz, reyimbi nriyonu aiz d4 
adrmıza olarak gllvendiklerlnize nrl!) 

onlar Kamutaya ai~n) demek mi da. 

ha fy!dl.rP 

Arkadaşlar, Türıkiyede hususi te • 
şebbüslere bırakılmı§ herhangi bir iş 
yalnız teşebbüsü alanların ka.bıiliyetin
den kuvvet alarak büyümüyor. Türki. 
ye gümrük kapılarını büyük duvarlar
la örmü§tür. Millt sanayii ilerletmek 
için her kolaylığı ve her imkanı temin 
•tmiıtir. Devlet bütün bu yardımlarla 
!beslediği ulusal endüstrinin kontrol -
auz çalışma ile ulusu istismar etmesi
ne kayıtsız kalamaz. TUrıkiyede tica. 
ret aerbestliğinin yanlış anla§ılrnaması 
için de bir noktayı izah edecefim. 

programda bu plan işini ya.ıı tarafın • 

dan da daha geni~ bir hale getiriyo -

ruz. Ekonomi gibi baymdırhk, kül

tür i§lerimiı teşkilatımıız, halk terbiye • 

si teşeloküllerimiz, hep planlaştmla · 

c.allctır. 

Türk işçisini ve esnafını da teşki
latlandırmak programımızda yer almış
tır. Bu teşkilatlandrrış bildiğimiz klasik 

işçi teşkilatlanmasından başka üstün ve 
ulusal fikirlerle olacaktır. Biz onları 

devrini ya,amış, hüküınle.ri geçmiş ve 
ihtiyarlamış olan sosyalist cereyanların 

verdiği yurd içinde yu.rddaşa kaqı mü
cadrle yollarile değil. kendi ulusal anla • 

yış ve zihniyetlerimizle kuruma bağlı
yacağız~ Türk işçileri bir kavga, bir ay
rılık unıuru olrnıyacakla.r, onlar uluu.l 
tilrk devletinin bakaıına, va.rhğına içten 
inanarak yardımcı bir destek olacaklar
dır. Programda kültür İJinde prensipli 
ve programlı çalışma hususi bir madde 
ile tesbit edilmiştir. Yeni üniversitele-

daha seai kulağımı.ada çınlayan hadiae~ 
ler olmuştur. Kamutay kendi hükümeti 
ni kendinin kabul ettiği hükümetin u
zuvlarını, murakabeden hangi an fariğ 

olmu~tur. Sade murakabe değil. millet 
meclisi vekilleri iskat etmi§tir n di
vanı aliye göndermi~tir. Bunu yapmak 

kudreti bugünkü ku.rultayd~ki pluııla

rm her birinin ahlakında, karakterinde 

ve heyeti umumiyenin mahabetinde her 
an kendisini gösteren bir vazife olarak 
mevcuttur. (alkışlar) 

Arbdqlu, ta~ referandum 

sistemi vardır. Millet toplanır ve ka

nuna reyini verir. Elbette demokrasi· 

nin en ileri tatbiki budur. Mesela Fran· 

sa bunu neye yapmeyor? Elbette İııvi~ 
renin §artlarına uy&n bu usulün Fran· 

aada tatbik JınkJnr bulunmuyor. Biz do 

kendi ,artlannuza göre bugün ondan 

bir fazla derece ile seçimi yapma:k va

:ıiyotinde buluouyoru.z. 

Ulmça tepilatlanma, halk terbiye$i 

i9lerimiz de planlanacaktır. Bütiin bu 

ifler görülebilen çizgiler halinde, hlikü • 
metin hepimizin mü§terelı: kovalayı§l • 
mı.un kol~lapnaı. için vuzuhlu hale 

getirilecektir. Bu pl!nlaruf içinde •
konomi alanında buıuar teşebbüs, u • 
mumi teşebbüs hep ana çizginin için.-

Türkiye Büyük Millet MecUai her 

aene belli günde da...etsbı Jı bqına ge

lir. Ancak kendi karariyle yenilenir. 
Türkiyede sade kurultay değil her iç Demokrasi bir nas, bir Ayet değildir. 

ıeçirn iledir. Huau1i cemiyetlerden 
bahsı.etmiyeceğ.im. Faıkat köylerde. vi-

Programda ticaret serbestliği eskisi 
gibi kalıyor. Fakat aemıaye nomal ça· 
Jışacaktır. Rasyonal istihsal için •r· 
maye tekniğe iatinad edecektir. Nomal 

çalıfmıyan sermayenin himaye ve tef
vilri mevzuu bahis olamaz. Arkada.fi.ar, 
bu bahsi daha fazla uzatmadan kredi 
bahsine geçiyorum. Krediler için yeni 

programda mühim noktalar vardır. Ta· 
tb.i.kat ilerledikçe toprak ürünc~ü ile 
beraber her küçük sanat aahibi, eanaf, 

balıkçı~ süngerci her çalışma kolu ken
disine nomal şartlar içinde kredi bula

bilecektir. Emlik bank.alının fimdiki 
şekline de program dokunmuştur. Mev-

de yer alacaktır. 
Türkiye, Politik bakımda olduğu 

rin açılması önem verilen bir nokta o
larak kaydedilmiş dil, tarih ve güzel 
aanat işleri kuvvetle kaydedilmştir. nk 
tahsil için yeni bir formül teklif edilmit
tir. 

layetlerde, huauıE idattlerdt ve bele • 

diyelerde se~imle it bapna aelirler Bu· 

Bir ruh, bfr eaprl " bir manadır. Ya

pılan işler akıJ denilen bir slizgeçten 

geçirildiıkten aonra muhit denilen bir 

icaba uydurulduktan sonra tatbik edi. 

llne fayda •erir, kök tutar. Zigan.a da· 

fının üzerine portakal ağa.er dikilme3. 

Biz filan İııillet ve yahut filan yerde 

böyle yapmıJlar, biz de aynını tatbik 

edelim. diyenlerden defiliz. Biz mem

JeJketimize uırgun olan ulus işi.ue elve· 

renl tatbü: ederiz. Ve ulus iflerinde 

taklid ve dı§ göril~te beğendirme yeri. 

ne hayata uygun yollan doğru bulu • 

ruz. (Alkışlar) 

cud dar sermayenin dar bir mınta.lcada 
akar ve irad getirici binalara tahsisi ye· 

rine geni§ mıntakada yurddaşa yuva te
minini gözetiyoruz. Büyiik akar, depo-

lar, apartımanlar sahiblerine kredi ver
miyerek yurddatı yuvalamak üstün it 

sayılacaktır. (alkışlar) 

Arkadaşlar programımızın zaten özü
nü söyledim Parti hükümetinin kendi-

sine önemli iş edindiği, türk köylüsünü 
topraklandırmak işine de yeni prog
ramda yer veriyor. Bunun için hususi 

istimlak kanunları yapılmasını göz önün
de tutuyoruz. Tablldir ki teşkilatı esasi
ye kanunu ic&b ederse diğer kanunlar 

buna göre düzeltilecektir. 

Şimdiye kadar söylediklerimi biribi

rine ekleyip Parti siınasmın bir cepb~ 

sini gösteren işlere toptan bakınca ulus

çu vasfrmızm mükemmeliyetci yuva bağı 

ile, toprak bağı ile aileci hüviyetimiz 

birden görünür. Türkiyede yurddaş yu • 
va sahibi olacak, ev sahibi olacak, türk 

vatandaşı toprağına sahih olacak ve çift

çi topraklanacaktır. (alkışlar) 

Nihayet bütün bunların yekunu ola • 

rak türk ulusu toprağına, işine, yuva· 

sına bağlı olarak her türlü zehirJi rüz-

n v zar •ılı dağıtıcı fikirler • 
den telkinlerden korunmu~ olacaktır. 
( A Ikışlar) 

Arkada~lar, yeni program her fCY· 
de pl~n ve program istiyor. Bilirsiniz 
ki bizim bir demiryolu programımız 

vardır. Zaman zaman biz.im partimi· 
ze, hükümetimize ve çalışmalarımıza 
hafif görü~lü bazı insanlar tarafından 
isnatlar yapıldı. Bundan dört yıl evci 

yazılı programımız yoktu, nizamname 

vardı. Ana prensiplerimiz kısaca o -

rada yazılı idi. Biz her şeyde önce 

yazı sonra iş değil, önce işi sonra ya. 

zıyı tercih ettik. Demiryollanna baş
ladık.. Devlet bunu kendi nrhğma e-

s.tıs edindi. O zaman timdikinin yarı

amdan az olan devlet büdcesinin üçte 

blıini bu İ!1ere veriyorduk. Bunu yap. 
tılmnz zaınan bu i~ programsız yapı • 
hyor diyenleri biz dinlediık. Sanayi 
kalkınmamız için vakit erişti. Önce bu 
iş için yapilmış olan aynı şikayetler 

gilbi ekonomik baıkı:mdan da bir it bil· 

tU.ıılilğü arzedecek Jıale gelecektir. Ye. 

ni program bu birliği ve bu manayı 

haaaaten teabit etmlıtir. 

Arkadaşlar, devletin ~kilatJemna.. 
unııı yanmıda uluıça tep:ilatlamm bit 

ana fikirdir. 

Devlet teşkilatr bilyilık bir varlık Ye 

kuvvettir. Bizim anlayışımıza göre e

gemenlik kaynağından kuvvetini aldr· 
ğmıız ve bunun da sade bir sı!21den iba.. 

ret olmadığına inandığımız uluıu, dev· 
let te§-'kilatmın yanında onunla beraber, 

onun içinde ona kuvvet olacak surette 
kıymetlendirmek için bu toplanıp ve 
bu birl~şmeye ihtiyaç vardır. 

Şimdi burada tilrk gençliğinin ya • 
vaı yavaş ilerliyeceık tetkilatrnr g<Sz 8· 

nüne ahyorın. Ve buna programda 
yer veriıJıoruz. Gençliık için okunacak 
maddelerde göreceksiniz yilkaek bir 

gençlikten yurdun iatediğ·i yükse.le va. 
zifeleri programda bwılatın teş.kilatJ· 

na dokunan kısımlarda sayıyoruz. 

KI!silı: mekteb terbiyesinden ba§ka 

halk yığmlanm genif bir halle terbiyesi· 
ne bvuıturmalıc için - göğsilm kaba
rarak söylilyonım - Atatürk'Un bu yil· 

ce kürsüden övücü bir dille bahsettilde-

ri halkevlerini halk terbiyesine esas o

lacak bir gekilde genişleteceğiz. Aynca 
gençliğin terbiye edilip yetiştirilmesine 

önem vereceğiz. Arkadaşlar, gençlik 
terbiyesine, yığm terbiyesine dokunur
ken halkı ve gençliği kafasını kullanma-

dan yat dediğimiz zaman yatar kallı:: de

diğimiz zaman kalkar sürüleşm.if bir yı

ğın haline getirmek istemiyoruz. Ote 

taraftan programımızda disiplin ıukı 
bir yer almıştır.. Her zorlu işin başa· 
rılmasında muvaffakiyet temin eden şey 

disiplindir. Türkiyenin şimdiye kadar 

yendiği ve bundan ı;o.nra da yenmesi IS· 

zrm gelen işleri küçümsemek doğru de· 

ğildir. Onların, büyük vasıliarla ileri 

günlere razırlanacalr birer mevcudiyet 

olduklarını hatırdan ~ramay:ız. On· 
ların toplanma, birleşme ve çalışmala
rında disiplinin çok büyük yer ve !'Olil 

olduğunu önemle göz önünde bulundur-

mabyu. Fakat bunun yanında. h~ç bi~ 
kimseyi misal getirmeden nefsımı gen 

tutarak ıunu da söylem.ek istiyorum. 
Bizim maksadımu türk gençli~ini .reldl· 

unı kullanmadan itaat eder hale getiı'· 

k b. · --ı-.. dımı:t dışındadır. (Al· me , ızım WAA<>« • • 

kı§lar) Bi:r: Partice inanıyorus ki millı 
sermayelerin en büyüğü en değerlisi mil
ır zekadır. Ve o beslenmelidir. (Bravo 

sesleri) 
Milli zek§yı eöndürüp öldürecek ve 

. adan bilmeden beraberliğe yürü • 
ınanm • . di • 1• 

k b. arlık buıı\in için bır sıp ın 
yece ır v . .. 
manzarası gösterir, fakat bu §ekilde ~-
.. ·b· "rünen bir va.rbğa ıünün b,. 

lundukları idarreyi, kencll kendilerine 
tanzim ederler. Bunlar devletin rHmf 
teşekkiilleridlı. 

Arkadaşlar; biliyorsunuz ki bu müş

terek bir derttir Bu ulu Atatürk'iin 

bblere kadar, halk yığınlarına kadar 

her türkün bir gün önce kotanlınaaınr 

iırtediğimi:ı büyük meselelerden biridir. 

Dün gUn doğuncıya kadar çabpıı ku

rultay dilek encümeni de buna uzun za

manını haaretmi§tir. 1kf milyona yakın 
çocuk okumak ihtiyacındadır. Bunun an

cak dörtte birini okutacak çare ve vası 
tamu bulunuyor. Şimdiki vasıtaları ve 
bunları tabii arttırma yollarile hedefe 

Parti hayatımızda da her it .eçlm
ledir. 

Bundan sonra demokrasi anlay11ı • 
muı gösterecek olan ve parti çalqma. 

mrzm mllhim bir parsan olan dilelkler 

bahsına geçmeliyim. Her yıl ırurdumu

J'Un dCSrt kÖ§esinde binlerce parti 'lion

greleri toplanır, lbUtUn ihtiyaçlar ele -

nir, alman kararlar vazife bqındaki 

resmi makamlar katma kovalanır. 

İsteklerin mlimldin olanlan yapı • 
lrr, veya yapılmamasının tcbebi söyle
nir. Arkadaşlar, bu ulusun arasız bir 
surette devlet çalı~sma lttiraıki de

mektir. Yalnr.z bir şekil olarak değil, 
ben göğsilmil gererek bu partinin ge • 

net k:itibi oJmaık onul'U ile söylerim ki, 

<!ilnyanm hJç bir yerinde hiç bir sıya.. 

lal parti böyle bir çallflD& yapmamıf • 

tir. (Allaşlar) Ve yapamaz. 

gittiğimiz takdirde nomal yoldan bu 

İfİJ1 tam görülmesi için uzun yıllara ih
tiyaç vudır ki, buna hiç biı: yurddapn 
tahammülü olmadığı görülüyor. Bunun 

için Parti Umumt Reislik Divanı belki 
sizlerin de bulabileceğiniz, pratik bir 
çare olabilir dUtilncesile türk çocuklarını 

u zamanda mümkün olduğu kadar da· 

ha çok okutmak için bir formUl teklif 

etmi§ bulunuyor. Köy çocuklarını kısa 

zamanda okutacak bu tipten batka no
mal ilk tahsil be§ sene olacaktır, mad

desi okunduğu .raman bunun Uzerin~e 

durulacaktır. Bundan §imdi U%Un uzadı~ 
ya bahsetmek Ulzwnsl1%dur. O vakit la~ 

mn olursa fikirlerimi arkadaflara bil~ 
clirmeği .-uife bilirim. 

ArkadaJlar, biltün bunlar dilJilnülilp 
ve konugulurken, hatta tinıdiden akis

lerini görüyarum: (Ya demokrasi ne ol· 

du diyenler var. Pek:ali deyletçilik vas

fı kabul olunacak, ul~ birlik, disip

lin ve saire ..• Fakat demokrasi diye bir 
gey de vardı, bu nereye gidiyor) diyen
ler var. Bu mukadder ıuallere de bura-

dan cevab vermezsem aözlerimin eksik 
kalacağım tahmin ediyorum. Bundan do

layı kısaca izah için aiı:leri biraı: daha 

rahataıs edeceğİJD. 

Arkadaşlar, bilirsfnir, demokrasinin 

kısaca tarifi (halk tarafından halk için) 
dir. Halktan gelen sçimle iş başına ge

çenlerin çalı§IDalan halk için olmahdu. 
Yani bir adam kendiliğinden ben şu-

yum, buyum diye iş başında bulunmı-
caktır. Onu; ulu varlık ulus, vazifeli 

:malıdır. o da çalışırken kendi için 
değil, ailesi için değil, kendi ihtirası 

. d ğil' halk yığınrrun umuınl ınenfa-
içuı e ' • 
atleri hedefini gütmelidir. Demokrası-
nin ös tarifi budur. Bu tarifi böylece 

aldıktan eonra tekilleri, usulleri, yollan 

tatbik edileceği yurdun ve ulmun ka
rakterine, tabiatine, iklimine ıöre çeşid-

Bizim bu cesaretimiz herbirimiz 

lnandığnmzdandır, olgunluğumuzdan

dır. Tuttuğumuz yolun ey.ilifi .. 

nf bildiğimidendir. Fa.kat niha • 

yet partinin hlikümettc:n, ic.ra makam • 

!arından beklediği şey mümkün olanın 
yapılması ve yapılmıyorsa ha.1dkaten 

yapmak imkanı ve takati olmadığının 

izahıdır. Yapılması mümkün olan her
teYin :mutlaka yaprlacağına inanıyoruz. 
Bu mekanizma her gün daha iyi i§li • 

yen bir hal alıyor. Kurultayda ba • 

kanlarm parti ile birHk çalışması ve 

dileklere verilen ehemmiyeti görilyor

ıan02. Bundan daha demokratik ınan

n.ralar bulup göstermek kolaıy değildir. 

Dahası var, hangi devlet, bilhassa bi • 

zim gibi çok yenJ inkılab yapmış olan 

bir devlet, herhangi mr genel aevinç 

gününde yurdun her kasaba ve §Chrin

<ıe, yilzlerce halk kilrsüsil kurup da; 

Canı istiyen buraya gelsin dilşlincele

rini söylesin, derneğe cesaret eder? 

(Alkışlar) Evet yüzlerce halk kürsüsil 

- adından Halk Fırkasının kürsüleri 

anlaşılmasın, tabii siz böyle anlamıya
caksıruz, böyle anlaması ihtimali olan. 
tar için söylüyorum - bu künıülerde 
binlerce, on binlerce nutuk ve Jı:onfe • 

rans verildi. Bu umumi tezahüre gö

re ulusumwun fikirlerimizi anlama • 

da ve bunlara inanmada uygunlapıa • 

ıını gösterir. 

Arkadaşlar; bütün bunlar hakikaten 

derinden demokrasi teuhürleridir. Bu 

rada bir teye daha dokunacağım: 

Yeni programa göre de TUrkiyede 
intibah rki dereceli olacaktır. Siz say-

Simdi yeni nizamnamede geçen ba

zı ufak tefek yeni ıeylerden bahsede

yim: Programda olduğu gibi yeni ni. 

zamname değişmelerinde de geçen dört 

yılın tecrübelerinden çok faydalandık. 

P.artf hesab murakabesi denen i§ sis • 

temlendirilmiştir. Merkezde tatbik et• 

tiğimiz dı§tan miirakabe usulünü vila

yetlere de tatbik edeceğiz. Arkadaşlar, 

bilin.i.nb ki uyasal parti için hesab 

işi çok önemlidir. Bunu aöylemekte ve 

ele almakta fayda vardır. Her 'eyi i,yl 

idare ediniz. Politikada muvaffak o.. 

lunuz. Fakat hesabınızda bir kuruş 

bozuk1u1r varsa her i§İni:ıi fena görür

ler. Bu ıebeble partide hesablan sı • 

kı bir nizama almak çok yerindedir, 

Yeni nizamnamede bu yer almıştır. 

Arkadaşlar dilekler tezkeresinin ba· 

şmda da tebar~ ettirdiğimiz gibi ge • 

çen dört yıl herhangi bir partinin ken• 

di hilkümeti ile teması işinde yapamı. 

yacağı derecede bir uygunluk ve övü • 

nülccek bir dille aöylemeğe değer bir 

ahenk ve kaynaşma içinde geçmiştir. 

Bunu yavaş yavaş vilayetlerdeki arka • 

daşlara da aindinneık önemli bir iştir, 

Onun için birkaç satırlık temaı esası 

koyduk. 

Sahibi partide olan gazetelerin dik

kat noktalarını çekecek hususları izah 

ettik. Burada cezai inzıbat maddeleri 

de göreceksiniz. Günlük çalışmalara 

ait bazı ehemmiyetli noktaları da de • 

ğiştirdik. Parti.ye giriş için takdim u

ıulkrini ve yeni partililern bağJnntı • 

!arını kuvvetlendrdik. P .. ll 'laylav • 

larının meşguliyetlerini yeni nlıamna

me daıha dikkatle göz önilne alıyor. 

Hasılı arkadaşlamn bütün bunlarla her 

geçen yrldan sonra o geçen yılın gör. 

güsü ile öndeki yıl için daha görgülif, 

daha tecrübeli, daha kuvvetli olmayı 

göz önünde tutan p.artimi:ı. tıpkı böyle 

çalışan hükümetimiz ve devletimizin 

yanında, dört yılın hadiseleri üzerinde 

tetkikler yaptıktan sonra vücuda geti. 

receği eserle önümüzdeki dört yıl için 
daha çok değere çrkacaktır. 

.k:ulağnnzzdadır. Devlet ekonomisinde 
plan yoktur dediler. A11Jı:ada~lar, pl!n 
gerçi yazdı çizili bir şeydir ama, bil • 
yük plan bütün bu ana fikirleri idare 
edenlerin ruhundaki, kafasındaki bli • 

yük enerjinin, büyük anlaıyışm tekasüf 

etmiş heyeti mecmuasının halidir. (AI. 
kışlar) Yazılr plbları beşeriyet çok 
görmüıttit. B~ ana plan y112ıda ve 
çi~ide değildir. Yeni Tüı"kiyenin ku • 
ruluşu ve doğuJn filı.fr olaralk büyük 

rur gı ı go 
rinde zorlu hadiselerın tlddetli tokmağı 

Jenir. Bu usuller aman saman y~ yer, 
çegid çeşid kullanılrnıJ, bırakılmış, de
fi~miştir. Bizim sryasal yaşamamızda 

idarenin halk tarafmdan ve halle için o
luşunu tebarilz ettirecek noktalan şöy

le sıralayabilirim: Bir defa bizde, dev
let varlığında (kuvvet birdir) Yani (tev
hidi kuva) dediğimiz ana prensip hü

kUm sürer; o da ulustur. 

lav seçimini bir dereceli yapmak yo -

lun<4ki samimi emeli.ınlıi bundan e • 

velki programda kaydetmiştik. Yeni 

programda (yurdun genel §artlarına 

göre) iki dereceli intih&b sistemine de. 

vam tdeceğimi.!İ söylüyoruz. GünUn 

haline göre seçici saylav namzedinin 

şahsı hakkında hiç bir fikir edinmiş 

değildir. Bir yurddaşı hiç tanımadığı, 

bilmediği ufuktan gelmiş bir ses üze

rine, bı1r isim üzerine evet, hayır de-

Arkadaşlar, ortada gözle görülmiyı:r 

ulusal bir kuvvet vardır. Bu, gözle 
görünmez, elle tutulmaz, eni boyu öl-

vurduğu zaman dqtan kuvvetli, milli 

varlık gibi görünen o topluluk, onun 

prensiplerini hazmetmediği, kafasmı ~ 
n., inandırmadığt, kalbini ona vem:ıemı~ 

olduğu için zorlu vaziyetler kar§.Ieında 
derhal dağıtmıya, ~ökıneğe mahkftm <>-· 

tur. (Alkışlar) 
Biz tlirk gençliğ.ini, disiplinli. fakat 

manevi varhğmı yükıeJterek rublannı 

Her jey ulustadır. Uluı ken -

di adına bir kurultay seçer. Bu kurultay 
da içinden bir cumur başkanı ıeçer. Cu

mur başkanı iktidar mevki.ine aeçtiği hü· 
kümeti kunlltaya aueder. Hilkümet u

lusun karşısına keııdi adına çalıpn ku
rultayın huzuruna çıkarak kendisin! b~ 

çülmez bir teydir. Fakat insanlığ n 

medent yaşayışında promötör olan, tu

tan, koruyan, alıp götüren maddi ve 

manevii her işte devletlere destek olan 

en büyük tılsım bu kuvvettedir. Bıı U· 

lusal birlik kuvvetidir. Biz bu kuvveti 

her gün biraz daha besliyeceğiz. (Va. 

rol scslerı, .. !kışlar) 
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D ·I Ş ARDAN GELEN SON DUYUKLA~ R 

Balkan pal{tı konseyi 
hildiriğini çıkardı 

Sürel konsey, tecim hakkında 
daha açık ve daha baıit kurallar 
koyarak daha genit bir özgenliğc: 
doğru ve tedricen gidilmeıi, çıkat 
kuruml:.uının if birliği yapmaları ve 
sürel sergi, panayır v. ı. yardı -
miyle karşıhkh üretimin daha i} i 
tanınması suretiyle Balkan Antan 
tı memleketleri arasındaki müba
deleleri geliştirecek bir takım ted
h:rler almıştır. 

Ekonomik konseyin ge!ecek top 
lantısmda bu it üzerinde bir söz
leşmeye erişebilmek üzere gere · 
ken tetkiklere devam olunacaktır. 

IN~h .. TERE'U:E J i'R.\ 1,~A~ 

(Başı 1 inci sayıfada) 

tihdaf edilen bütün memleketle . 
rin işbirliğiyle bu eserin gerçek -
leştirilmesine yar<lı:n edecektir. 

Bir Balkan Bankası kurulma
sı meselesi hakkında, türk salku
runun verdiği proje taslağı emis· 
yon bakanlarınm tetkikine konul -
muftur. Bu bankaların direktörle
rinden hiç olmazsa yılda bir defa 
toplanmalan rica edilecektir. 

Habeş - 1 talyan anlaş
mazlığı için 

Londra, 13 (A.A) - Fransız 

ve İngiliz hükümetleri italyan -
habeş anlaşmazlığının önüne geç-
mek amaciyle Roma hükümeti 

A vrupanın barışı ve 
Fransız - Leh 
konuşmaları 

Paris, 13 (A.A) - "Tan .. ga
zetesi yazıyor: Bu asığlar ııkı ve etraflı bic 

tetkik altında tutulmuş ve bu tet
kik bütün meselelerde yalnız tam 
bir görüş birliği olduğunu görmek 
imkanını verme!:?e kalmamış, fa 
kat aynı zamanda Balkan Antantı 
devletleri arasında öyle bir daya
nııma ve ayrılmazlık göıtermiıtir 
ki, ıürel konsey bunu birinci ııya
ıal direktivi olarak ilan etmeyi 
ödev bilir. 

Sürd konsey ödeme vasıtalar\ 
muamelatına müteallik ve ahere 
karşı danışıklı harekette bulun -
mak hususundaki önergeleri de 
on9y)amı§tır. 

Gene, dört memleketin özel 
kredi delegeleri de her yıl top!~n 
maya çağırılacaktır. Sürel konsey. 
alınan tedbirlerin, ekonomik~~- ~

ların hissolunacak derecede eyi • 
leşmesini teminden geri kalmıya -
cağı sonucuna varmııtır. 

kıtında dostça bir girişide buluna
caklardır. 

Bu girişinin ereği B. Musolini
yi habeş imparatorunun arzusu -
nu yerine getirmeğe akmdmnak 
olduğundan bu girişiden önce A
disababa hükümeti kıtında her -
hangi bir girişide bulunulmıya • 
caktır. 

"Bay Laval ve Beck arasın -
daki konuşmalar, Avrupa politi
ka alanında her iki hükümetin el 
birliği yapmasına bir dereceye: 
kadar engel olan fransız - leh il
gilerindeki anlaşmazlıkları gide-

Ekonomik meselelere gelince-. 
ıürel konsey, Balkan Antantı eko 
nomik konıeyinin 9 · 1 - 935 d~ 
Atina' da ve 25 - 4 - 1935 de An -
karada yaptığı protokol ve rapr
ları, bükümetlerden her ~iri tara · 
fından onaylanmak kaydıyle, ona· 
mıftır. 

Sürel konıey, gayretleri müte • 
ra fik kılmak, mübadeleleri geli, · 
tirmek ve bin~.enaleyb tartları 
yağrıtmak için gereken ıartların 
ınevcud olduğunu müşahede eder. 
Binaenaleyh silrel konsey şuna 
karar vermiştir: 

Mür:~~ tat alamnda sürel h -· 
se)·, münakalatın kolaylaştırılma
sı ve geliştirilmeai için ilgili oru:ı ·: 
larca alınacak bir takım tedbirle
ri ileri sürmüştür. 

Hemen meriyete konulabilece!; 
bir posta ıözletmeıi projt:s: .. _ 
özel bir özen gösterilmİ§tir ki bu 
suretle çok müsait poata, telgraf 
ve telefon ilgileri Fransa, Alman. 
ya, ltalya, lıviçre ve Avuaturya
nın topraklarının hepsine deş bir 
toprak üzerinde yakında kurula -
caktır. 

Balkan Antantı devletlerinin 
dört bakanı bugün saat 6 da S. 1\1. 
Kıral ikinci Karol tarafmdan top· 
lu olarak kabul edilmitlerdir. ~- ~ 
kan Antanb konseyinin konuşk 
ğu bütün meseleler ve bu konu~ 
ınaların vardığı bütün pozitif ıo· 
nuclar Kırala etrafiyle anlabl · 
mııtır. 

Londrada Roma hükümetinin 
her iki tarafca kabul edilen kar -
ma yargıç komisyonun kurulma
sını kolaylaştırması ar.zu edilmek 
te ve Habeşistan ile olan ger -
ginlik ortadan kalkarsa İtalyanın 
Avrupadaki zorlukların kotanı -
ması için daha ziyade çalışmak 
imkanını elde edeceği söylenmek
tedir. 

. rebilmiştir. Lehliler bugün, fran
sız - sovyet anlaşmasmm fransız
leh anlaşması ve leh - rus, leh -
alman saldınşmamak andlaşma -
lannı değiştirmiyeceğine kamğ 

dırlar. 

Varşova konuşmalarının, doğu 
Avrupasmın güvenliğini sağlam· 

laştırmak için kollektif bir saldı
nşmamak ve danışman andlaş -
masmm imzalanması ile sonuç -
lanacağmı oranlamak imkanlıdır. 

Sürel konsey, muntazam hava 
hatlannın ve hava turizminin ku -
rulma ve geliıtirilmeıini kolaylaş 
tırmak ve tecim uçakçılığı arasın
da bir ltbirliği yaratmak lüzumu· 
mı cevab veren bir hava sözleşme
si projesini de bir takım eklerle 
onamıttır. 

Romanya Batbakanı bu kabu!
de hazır bulunmuflur. S. M. Kıral 
ikinci Karol Balkan Antantı mem. 
leketleri bakanlarına memnuniye
tini bildirmek lütfunda bulun -
muştur. 

kanları ile aalkurlar üyeleri, Baş · 
bakan B. T ataresko ve bayanı, Dı-

bir hrıva içinde gece geç vakte Lı
dar sürmüştür. 

a. - Balkan Antantı i'1nde 
ve ·· . !d devletlerle olan ticaret 
mübadele!-~ : •. :n tekıifi, 

Elçimizin şöleni 

B. Titülesko'nun diyevi 

b. - Münakalatm geliştirilme
si ve yeğritilmesi 

c. - Türistik ilgilerinin leks:fi 
d. - Banka meselelerinin göz 

den gecirilmesı. 

Turizm alanında pozitif öner 
geler kabul olunmuttur. Turi.z .,,_ 
hareketini gelittirme amacım gü -
'!en bir takrm teknik tedbirler de 
Heri ~ürülmü,tür. 

Bükre,, 13 (A.A.) - Türkiye 
Elçisi B. Tanrıöver'in elçilikte ver
mit olduğu ziyafet son derece par
lak olmu,tur. 

Ziyafette Balkan Antantı Ba -

tarı İtler Bakanı B. Titüleako ve 
bayanı, bütün hükümet yönetmen· 

, - :i ve bayanları sena ve parla -
mento başkanları, saray mareıalr, 

Kurmay ba,kanı, hatlarında p:ı -

pamn vekili olmak üzere bütün 
elçiler ve diğer birçok kimseler 
hazır bulunmu§lardır. 

Bu şölen ve kabul töreni, içten 

Bükrq, 13 (A.A.) - B. Titü • 
lesko, Balkan Antantı konferansı
nın dünkü toplantısından aonra . 
gazetecilere tunlan söylemiştir: 

"Sıyasal konferans tam bir an
laşma ile bitirildi. Yarın ekono -
mik meseleleri İncelemeye devanı 

edeceğiz.,, 

E-mlal~ ve Eytam Bankasından 
Satılık arsa 

Esas No. Mevkii ve nev'i Depozito 
Lira 

21 

22 

31 

32 

33 

Boyacr Ali Kızrlelma mahallesi Mes
cid sokağı 6-19 kapı, 399 ada, 10 par
sel N o. lu 6 metre arsa 
İsmetpaşa mahallesi Ulucak sokağı 
6 kapu, 564 ada, 1 parsel N o. lu 983 
metre arsa 
İsmetpaşa mahallesi İnceyol 4 kapu, 
13 ada, 10 parsel numaralı 81 metre 
arsa 
lsmetpaşa mahallesi geşme sokağı 3 
kapı, 16 ada, 1 parsel numaralı 20 
metre arsa 
lsmetpaşa mahallesi U zunyol 1 kapı, 
16 ada, 8 parsel numaralı 174 metre 

114.-

120.-

40.--

10.-- . 

arsa 140.· -
Yukarda yazrlı arsalar peşin para ile ve açık arur.11a 

ile satılacağından istiyenlerin 29.5.1935 çarşamba ~ünü 

saat on altıda Bankamıza gelmeleri. (1088) 1-1909 

İstanbul Deniz Levazım Satın 
Alma Komisyonundan: 

• 
Tahmin edilen bedeli 59400 lira olan 33240 adet kon -

denser borusu 16 - mayıs - 935 perşembe günü saat 14 de 
Kasımpaşada komisyon binasında pazarlıkla alınacaktır. 

Şartnamesi 297 kuruş bedel mukabilinde komisyondan 
alınabilir. İsteklilerin 4220 liradan ibaret olan muvakkat 

·teminat mektubu veya makbuzlari ve kanuni belgeleriyle 
o gün ve saat komisyona gelmeleri. (1100) 1-1922 

Maarif Vekaletin den: 
Milli Talim ve Terbiye dairesinde münhal 14 lira ma

aşlı katipliğe müsabaka ile bir bayan memur alınacak tır. 
En az orta mektepten çıkmış ve makine ile yazı yazmağa 
muktedir bulunmuş olması lazımdır. Müsabaka imtihanı 
20.5.1935 tarihinde saat 14 de yapılacaktır. Şehadetname, 
hüsnühal varakası, doktor raporu ve hüviyet cüzdanlarile 
birlikte Zat işleri dairesine müracaatları. (1098) 

1-1913 

Akşehir BelediyeBaşkanlığından: 
_1237 lira bedeli keşifli Akşehirin ana caddesi olan 

Hükümet konağı üstünden Sığırönü mahalline kadar 
"9075,, metre murabbaı kaldırım 25 mayıs 1935 tarihine 
tesadüf eden cumartesi günü açık eksiltme ile ihalesi yap
tınlacağmdan talip olanlarla tafsilat istiyenlerin Akşehir 
Belediyesi Başkanlığına müracaat eylemeleri ilan olunur. 
"2536., 

1- 1916 

Nafıa Bakanlığından: 
6.5. 1935 tarihinde münakasaya çıkarrlmış olan Af yon -

Antalya hattının Baladiz - Burdur arasındakı 24 buçuk kilo
met relik yedinci kısmmın inşaatına talip zuhur etmedi
ğinden mezkftr kısım inşaat ve ray ferşiyatı, inşaat müd
deti değiştirilmek suretile ve kapalı zarf · usuli ile yeni
den eksiltmeye konulmuştur. 

Muhammen ihale bedeli 375000 liradan ve muvakkat 
teminatı da 18550 liradan ibaret bulunan bu inşaat ve a
meliyatm eksiltmesi 29.5.1935 çarşamba günü saat on beş
te Ankarada bakanlık binasında Demiryollar inşaat dai
resi eksiltme komisyonunda yapılacaktır. Bu işe girmek 
istiyenlcrin teklif mektuplarile münakasa şartnamesinde 
yazılı diğer evrakı 29.5.1935 tarihinde saat on dörde ka
dar inşaat dairesine makbuz mukabilinde teslim etmele
ri lazım geldiği ve münakasa şartnamesinde yazılı oldu
ğu veçhile münakasa gün Un den en az bir haf ta evci Nafıa 
Bakanlığına istida ile müracaat ederek alacakları fenni 
ehliyet vesiksmı teklif mektuplarına iliştirmeleri iktiza 
eylediği ve bu münakasa için hazırlanan eksiltme şartna
mesile mukavele projesi ve merbuatından mürekkep bir 
takını münakasa evrakını 18 buçuk lira bedel mukabilinde 
Bakanlık demiryotlar inşaat reisliğinden alabilecekleri 
ilan olunur. (1056) 1-1907 · 

AI{şehir BelediyeReisliğinden: 
Açık eksiltme suretiyle bez hortum ve ma
karalı hortum arabası satın alınma iJanı. 

1 - Belediyemizce 600 metre tulünde ve 50 milimetre 
kutru dahilisinde bez hortum ve makaralı hortum taşıya
cak bir araöa satın alınacaktır. Bunlar aşağıdaki şartlara 
uygun olacaktır. · 

A - Muzayyak şehir şebekesinde yangın muslukları
na bağlanacak be.z hortumlar halis keten ipliğinden yu
muşak ve suyu bağlandıktan sonra; sertleşmez ve küf 
tutmaz nevinden olacaktır. 

B - 1 santimetre murabbaında 8x8 düğüm buluna
caktır. 

C - Beher düğümü teşkil eden rotada 24 tel buluna-
caktır. · ' · 

D - Atmosfer tazyıka mütehammil bulunacaktır. 
2 - Yukarda hususi evsafı yazılı bez hortumların bu 

şartlan haiz bulunduklarına dair İstanbul Belediye İtfa
iye dairesinin tecrübe tasdiknamesinin ibrazı mecburidir. 

3 - İşbu 600 metre bez hortumun muhammen be -
deli "1500,, ve hortum arabasının 200 liradır. 

4 -İşbu açık eksiltme 10 mayıs 1935 tarihinden baş
lamak üzere 25 mayıs 1935 salı günü saat 15 e kadar ol
mak üzere (15) gündür. 

5 - 2490 numaralı kanunun 3 ve 17, 18 inci maddele
rindeki evsafı haiz olan taliplerin bu hususta daha fazla 
tafsilat almak arzu ettikleri t akdirde Belediye riyasetine 
mi.lracac. tları . (2538) 1- 1918 

Al'-şehir BelediyeBaşk.anlığından: 
Akşehir Belediyesi elektrik motörleri için bedeli mu· 

hammeni olan 2700 lira kıymetinde 27 bin kilo motörin ile 
567 lira kıymetinde 2700 kilo traktör yağının 25.5.1935 ta -
rihine tesadüf eden cumartesi günü saat 14 de açık eksilt· 
me ile alınacağından talip olanlarla tafsilat almak isti· 
yenlerin Akşehir Belediyesi başkanlığına müracaat eyle-
meleri ilan olunur. (2535) 1-1915 

Akşehir BelediyeBaşkanlığından: 
1122 lira 4 kuruş bedeli keşifli olan Akşehirin Çimeni\ 

mahallesindeki Belediyeye ait Hamam esaslı surette ta· 
mir ettirileceğinden ve ihalesi 25.5.1935 tarihine tesadill 
eden cumartesi günü açık eksiltme ile ihale yapılacağın· 
dan taliplerin ve tafsilat almak istiyenlerin Akşehir Be
lediyesi başkanlığına müracaat eylemeleri. (2537) 

1-1917 

Nafıa Bakanlığından : 
Bedeli 55 bin lira tahmin edilen ve münakasası 16.5. 

1935 tarihinde yapılacağı ilan olunan Afyon - Antalya hat· 
tı Burdur - Antalya arası etüt münakasası şartlarında aşa
ğıdaki tadilat yapılmış ve evelki ilanlar iptal edilmiştir: 

1 - Evelce 55000 lira olarak tesbit edilen muhammen 
bedel 65000 liraya çıkarılmıştır. 

2 - Muvakkat teminat miktarı 4555 liraya iblağ edil
miştir. 

3 - Münakasası 30.5.1935 perşembe günü saat on beş· 
tc Bakanlık binasında Demiryollar İnşaat dairesindeki 
münakasa komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Bu eksiltmeye girecekler, teklif mektuplarını ve· 
eksiltme şartnamesinde yazılı olan diğer evrak ve vesika
ları eksiltme saatinden bir saat evetine kadar numaralı 
makbuz mukabilinde mezkur daireye vermiş olmalıdırlar. 

5 - Bu işe girmek istiyenlerin münakasa gününden 
en az bir hafta evel istida ile Bakanlığa müracaat ederek 
alacakları fenni ehliyet vesikasını teklif mektuplarnv 
koymaları lazımdır. 

6 - Talipler bu etüt işi için hazırlanan eksiltme şart· 
namesile mukavele projesi ve merbutatmdan mürekkep 
bir takım münakasa evrakını 325 kuruş bedel mukabilinde 
Demiryollar İnşaat Reisliğinden tedarik edebilirler. 

(1055) 1~1906 

Gazı Lisesi Müdürlüğünden: 
Mektebiınize 50 ita 100 ton kok kömürü alınacaktır, 

Şartnamesi mektepte görülebilir. Açık eksiltmesi 23.5. 
1935 per~er·he saat 14 te Ankara Mektepler Muhasebeci
liğinde top12nan komisyonda yaprlacaktır. Beher tonu
nun muhammen bedeli 29 liradır. Muvakkat teminatı 217 
liradır. Eksiltmeye girecekleria muvakkat teminatlarını 
saat 1 ~ te vezneye yatırmaları lizımdır. (1034) 1-1832 
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Zayi ~ lilli Miidafaa \ t>katı 11 ' 
Salmalma Komİı-ı}'onu 

Devlet Demiryollan ve Limanları Umum Müdürlüğü ilanları 

'şli-Jtec 1 ~ Mayı_s 1935 tarihinden itibaren Ankara - Gazi ve Ankara - Kayaş arasında cumadan başka günlerde 1 

başı e hanhyö katarları aşağıya geçirilmiştir. Cumaya mahsus banliyö katarlan da 17 Mayıs cuma gününd 
1Yacaktır. Gidiş geliş saatlanru gösterir cüzdanlar is tasyonda satılmaktadır. 

lst asyonıar 
Gazi 
li'işekhane 
Ankara : v 

,, : K 
Yenişehir 
l{Urtuluş 
Cebeci 

~etnirlibahçe 
1:Ymakadm 
•'.ıaınak 

Ureğil 
kavas 

lst .1lar 
}{ay aş 
Ureği1 
"1arnak 
Savnıakadın 
lleınirlihahçe • 
Cebeci 
l{Urtuluş 
'ieni~ehir 
~tıkara V 

" K 
11'iş~hkane 
]37j 

712 716 

·-
5.51 7.35 
5.55 7.39 
5.59 7.43 
6.04 7.48 
6.08 7.54 
6.11 
6.14 
6.21 . 
6.28 

713 
6.51 
6.57 
7.03 
7.06 
7.09 

7.13 
7.16 
7.20 
7.24 

7.26 
7.32 
7.36 

714 
7.50 
7.56 
8.00 

717 

8.00 
8.07 
8.11 
8.16 
8.20 
8.22 
8.28 
8.32 

G 1 D t Ş 

718 720 722 724 728 

8.40 13.50 16.32 17.20 

8.46 13.56 16.38 17.26 

8.50 14.00 16.42 17.30 

12.06 14.43 16.52 17.37 
12.10 14.47 16.56 17.41 

12.14 14.51 17.00 17.45 
12.19 14.56 11.05 17.50 

12.23 15. 00 17.09 17.54 

12.26 15.03 17.57 
12.29 15.06 18.00 
12.35 15. 13 18.06 

12.42 15.20 18.13 

D ö N Ü ş 

721 723 725 
12.50 15. 29 
12.56 15. 35 
13.02 15. 41 
13.05 15. 44 -. 
13.08 15. 47 17.l~ 

13.12 15. 51 17.16 
13.15 15.54 17.20 
13.19 15. 58 .ı7.24 

13.23 16.02 17.28 

13.28 16. 07 17.00 17.40 
13.34 16. 13 17.06 17.46 
13.38 16. 17 17.10 17.50 

730 
20.00 
20.06 
20.10 

729 
18.21 
18.27 
18.33 
18.36 

18.39 
18.43 
18.46 
18.50 
18.54 
19.33 
19.39 
19.43 

1728 
21.10 
21.16 
21.20 

1727 

20.50 
2056 
21.00 
1 - 1855 

en 

fLAN 
d Devlet Demiryollannm bitişik hatları üzerinde (Hay -

1 
~rpaşa - Samsun, Eskişehir - Elaziz, Alayund - Ba

~~ esir, Afyon - İzmir - Bandırma, Ulukışla - Kayseri, 
t ersin, Cankm, Adapazarı) kullanılmakta otan vakti ha
t ek et tarif e1ed 14 - 15 Mayıs 935 gece yarısından başlıya-
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ak rle-ğiştirilecektir. 
k Bu tarifeler muhter\:,;m yolcu1ara aşağıda yenilik ve 
01::ıvhkh n temin etmektedir. 

. 1 - Şimdiye kadar Eskişehir - Konya yolu üzerinden 
~Şlernekte olan Toros sürat katarları, bundan sonra Hay
f.' arp~sa - Ankara - Boğazköprü - Ulukışla - Adana-
evzıPaşa yolundan gidip geleceklerdir. 

s f A~Ji katarla 24 saatta katedilen Ankara - Adana rne-
a esı Toros sürat katariyJe 15 saatta katedilecektir. 

<1 2 - Toros sürat katariyle seyahat dolayısiyle Hay • 
ik~r~aşa - Adana arasında mesafesi uzayacak .. herhangi 

11 
1 ıstasyon arasında yolcular, gidecekleri hakiki mesafe 

t e .olursa olsun, bu iki istasyon arasındaki en kısa yoJ üc-
tıni öoeyeceklerdir. · 

A 3 - Ankara - Samsun - Ankara, Ankara - İzmir -
y nkara arasında haftada iki defa seri birer yolcu katan 
laapılnuştır. Bu katarlarda birer yataklı vagon ve yolcu
sı r\hulunduklan kompartimanlarda ucuz tarife üezrinden 

c:,. Ye~ek verecek yemekli _ furgon bulunacaktır. 
cuı .,.~mdıye kad~ 32 saatta yapılan İzmir - Ankara yol-
2S uı;u h~ft~d.a ı~i defa işliyecek seri yolcu katarlariyle 

::ata ındırılmıştir. 
cuı _di katarla 34 saatta yapılan Samsun - Ankara yol

. u;u yolcu katariyle 30 saata indirilmiştir. 
hık Şımdiye kadar Samsun - İzmir münasebatmda yolcu
ta İd~nkara?~ bir gece kalmak suretiyle inkrtaa uğramak
rafr 1

• Yenı ıhdas olunan seri İzmir katariyle Samsun ta
Yon n~an ge!e~ v~ Sams~n tarafına giden Eskişehir - Af
va...... İz~ır ıstıkametı yolcuları inkıtasız yollarına de -

... edebıteceklerdir. 
ll'ıi!- J:Iaftada iki gün Bandırma tarikiyle İstanbul - 1z
- Eser.ı se~erlerinde? başka haftada iki gün Haydarpaşa 
tlıiin. skışehır - İzmır arasında kara tarikiyle de iki seri 
~ol aısebet tesis edilmiştir. Adi trenlerle 34 saat tutan bu 

r.u uk haft d 'k' · 
5 

a a 1• ı gün 25 saatta yapılabilecektir. 
tıa . - Haftada bır defa işlemekte olan Haydarpaşa -
hat~zu yatakh. va.go? servisi iki defaya çıkarılmış ve bu 
ll'listi cuz tanfelı hır yemekli vagon servisi de ilave edil-

r. 

tad~ ~ ~o~os katarlarının Ankaradan geçirilmesiyle haf
~iı ır e a Adanada aktarma suretiyle Ankara - Ela -
ll'luş;rAntara. ara.smda yataklı vagon servisi temin olun
ltara ·

1 
e Jımdıye kadar 57 saatta yapılan Elaziz - An-

13 ?.~. culugu Toros katarlariyle 44 saata indirilmiştir. 
lar . utun şebeke üzerindeki yolcu servisini gösterir ilan
)oJ~~asyo1!1arımıza asılmıştır. Fazla izahat almak istiyen 

ann ıstasyonlamnıza baş vurmalarını dileriz. 
(1050) 1-1881 

İLAN !LAN 
tc:n lS tnayıs 1935 den itiba- Muhammen bedeli ile vasıfJa-
l> ,tlleriyete girecek olan rı aşağıda yazılı olan Ankara is-
r:;~n.ı seyrüsefer tarifelerine tasiyonu büfesi ilç sene müddet· 
"'ore •• le 22.5.1935 tarihine müsadif çar· 

16 M 19 k t tiin .. ayıs 35 perşembe pmba ~.inil saat ıs te açı ar ır-
l>a u Ankaradan _ Haydar- ma usulile Kayseride 4 Uncü iş· 
lt {,~ sef~~i icabeden 3 Nr. !etme müfettişliği binasındaki 
l'e ? ros surat katarı Suriye komisyon tarafından kiraya veri· 

doıa ra~ trenlerile buluşma lecektir. Bu işe girmek istiyenle· 
'-l Ylsıle yalnız bir def aya rin 108 liralık muvakkat temi· 

h ahsus olmak üzere 16 ma- natlarmı Ankara ve Kayseri vez· ı 
ı9~51935 yerine 17 mayıs 1 nesine yatudıklanna dair ala· 
tir. cuma günü işliyecek • caklan vezne makbuzlarını ve 

kanunun tayin ettiği vesikalarile 

i 
~ 
~ = 

VENEDİKTE BİR GECE 
Meşhur tenor Tino Patiera 1 
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Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonu ilanlan 

İLAN 

Ordu ihtiyacatı için iki şartname ile ellişer bas olma 
üzere yüz baş büyük cüsyeli katır kapalı zarf usuıi ile al 
nacaktır. Yüz baş katınn bedeli muhamıneni 24000 lira 
dır. Y~de 7j5 olan.e~li baş için 900 liralık ve yüz baş için 
1800 lıradır. Yevmı ıhale 25 mayıs 1935 cumartesi gün 
saat 9 dokuza kadar. Teklif mektuplarını D. Bekirde Ko 
sa~? aı~.a kom~syon~ vermeleri :'e sa.at onda ihaley 
ka~ ıye~ı ıcr~ edılecektır. Şartnamesıni görmek istiyenle 
tatıl gunlerınden maada her gün komisyonda görebile 

k 
r-

-

il 
r 
i 
r 

-
cekleri ilan olunur. (1044) 1-1844 

İLAN 

A - Trabzon kıtaatı 
içiri takriben 28412,5 liralık 
255000 kilo ikinci nevi un a
lınacaktır. 

B - Şartnamesi her gün 
komisyonda parasız okuna
bilir. 

C - A tınna ve eksiltme 
Trabzonda Kal'ada satın al
ma komisyonunda 15 mayıs 

l(atı alaka 
Samanpazanndaki Sü

mer bakkatiyesile Yenişehir
deki şubesini şerikim Bursa
lı Esada devrettim. Şirketi
mizin alacak ve borç hesabı 

Esada ait olduğunu ve 11.5. 
1935 den jtibaren alakamı 

kestiğimi ilan ederim . 
Ankara Kurtuluş Mahal
Jesi 14 No. da A. Srtkr 

1-1910 

kanunun 4 üncü maddesi muci

bince işe girmeğe ınanii kanuni 
bulunmadığrna dair beyanname

lerini ihale günü sa.-:ıt 15 ten e
vel komisyonda bulunmak üzere 

ya bizzat veya teahhütlü mektup
Jarile komisyon reisliğine tesli

mi lazımdır. 
Bu işe aid şartname Ankara 

istasyonunda ve Kayseride dör
düncil işletme müfettişliği bina· 
srndaki komisyonda parasız ola
rak dağıtılmaktadrr. (1033) 

Cinsi Senelik muhammen bedeli 

Büfe (480) liradır. 
1-1833 

1935 çarşamba günü saat 16 
dadır. 

D - Artırma ve eksiltm e 
kapalı zarfladır. 

E - Muvakkat temina tı 
2131 liradır. 

G - İsteklilerin 15 ma 
yıs 1935 çarşamba günü saa 
16 dan bir saat evel teklı 
mektupları ile Trabzon sa 
tm alma komisyonuna miı 
racaatlan. (974) 1-1693 
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SATILIK ARSA 
Çankırı caddesinde askerlik 

şubesi yakmrnda otuz metrelik 
cadde üzerinde köşe başında l 
marca tanzim edilmiş liç yüz iki 

metre. Ankara eczahanesine mü 

-
-

r.ıcaat. 

1-1Si8 

Kiralık ev 
Yeniıehiı Paşll'8.r tepeai 

Gülistan sOO..ak yeni yapı. 
;-1904 .... 

Y eniselıirde 
' 

MOBLELl bir oda kiralık
tır. Kınacı Han İşevi Tel: 
3714 1~1895 

----
lrntıya.ı sahibi ve Ba,mu 

harriri Falih Rıfkı ATAY , 
Umumi neşriyatı idare eden 1 

Ya.u İşleri MildilrU Naeuhi 

1 
BAYDAR 

1 
Ç;ınk.rı caddesi cframıdı 

1 
Vlııs Bar:mevindı bası/mrş· ! 1 

~l t,., _J 

Cilt 1 sayıfa 36 17 - 4 - 933 ta 
rihli Ünlü adındaki atıma ait 
vesikası ıayi oldu. Yenisini a1a
cağrmdan es.kisinin hükmU yok • 

nanları 

İLAN 
tur. Alımet 

Dr. CEMS'in 

Nasır ilacı 

En eski nasırlan bi1e pek 

kısa bir zamanda tamamen \'C 

kökUnden çıkarır. 

z 

Umumi deposu : İngiliz Kan

uk eczanesi, her ec.ıanede bu· 

unur, Ciddi ve mües ir bir na
rr illlcrdır. 

) 

s 

l - Yerli fabrikala ına 

muiatmdaq ve bir mıı: rr esi· 

nin tahmin edilen fiat 480 
kuruş olan 500 metre haki 

elbiselik gahardin kunı~ş a· 

çık eksiıtme ile satın aıına· 
caktır. 

2 - İhalesi 18.5.193.'l cu
martesi günü saat ı 1 deriir. 

3 - İlk teminat 180 fıra· 
dır. Şartnamesini parasız 

görmek istryenler heı gün 

öğleden sonra komisyonı 

uğrıyabifirleı. 

4 - Eksıltmeye girec:k. 
ter ilk temınat mektup veya 

makhuzlarıyle kanun:m }. ve 

3 üncü maddelerinde yaı.ıb 
vesikalarla birlikte ihalt: gü
nü ve saatinde M. M. V. Sa 
At. Kc:ı. da bu?unmalan. 

K anzuk öksürük gurubu: Öksün.iğiı 
ati tekilde durdurur. k 

(995) 1--1739 

İLAN 

Satılık ev ve arsa 
Yenişehi!'de Sed.ıülbahiı •:ad

esinde 900 küsur metre ana il
erine mebni 8 odalı bir ev ile 
mir caddesi civarında 704 met· 

d 
z 
tz 
re lik bir arsa eatrhktır. 2291 re 
te lefon1a müracaat. 1-1861 

Evler ve arsalar 

ar 
Ankaranrn her tarafında ev 

sa almak ve satmak istiyenler 
ıze gelsinler. b' 
Hacıbayrarn caddesi N. l Hayri 

ve Kemal komisyon evi. Tel. 
397 7 1-1892 

ZAYİ 

ary 
Şimiye kadar kullandığım Hü· 
in ismin~ıek: 'T!~;Mfrilmil kay
tim. Bundan ıonra ilma kı.ıl
acağımdan ı&ki ınUhllrlln hlik· 

bet 
Jan 

mil yoktoU". 

:M.ustaia oğl~ HU~ t·n ,. Ankara Bele~~e Reisliği 'i 
hanları S 
İLAN 

Y enişehirde paşalar te. pes ınde Gülistan sokağında 
marasız dükkanda bakkal 
cı Mehmedin patika ile 
ılmış helvayı etiketsiz 

nu 
Ha 
yap 
sat tığından üç, Yenişehirde 

i bulvarı caddesinde nuGa.z 
ma 
Mus 
ve v 
ğmd 

land 

rasız dükkanda bakkal 
tafanın unla karışık bel
e bozulmuş peynir sattı
an dolayı 8 lira ile ceza
ırıltnışlardrr. ( 1089) 

1-1908 

Ev aranıyor 
Şeb irde veya Yenişehirde dört 

dalı, kullanışlı ve konforlu 
veya apartıman aranıyor. 

numaraya telefonla bildi -

i. 

beş o 
bir ev 
1062 
rilmes 

Sa tılrk apartıman 
Ha len vilayet jandarma ku
anhğmın oturduğu bina 
tarafından müsait şerait 

nde sat11ıktır. Mimar Si· 
ddesinde N. 6 terzi Timi
racaat. 1~1775 

mand 
sahibi 
dahili 
nan ca 
ye mü 

l - 10 Nisan 935 günü 
istekli çrkmayan Erzincan 

Garnizonunun 200.000 kilo 
unu kapalı zarfla yenillen 

eksiltmeye konulmuştur. 
2 - İhalesi 25 mayıs 93~ 

cumartesi günü saat 15 de

dir. 
3 - Muhammen bedeli 

27.000 ve ilk teminat 2025 

liradır. 

4 - Eksiltmeye girecc1' .. 
ler kanunun tarifatr daire· 
sinde teklif mektuplarım 

Erzincanda Sa. Al. Ko. na 
belli gün ve saatından evci 
vermeleri. (1053) 1-186~ 

Parke döşemesi 
Yeni parke yapı;yorum. EAa 

tamir ediyorum. Ve cm parka 
te.ıni:ıliyorum. ve cilA yapıyo~ 

Parkeci Hasan Cebec 
latasyon arkasında 3 A~ 

No. hanede Ankara 

Nallıhan İcra nıemur • 
Juğnndan: 

Nallıhandc Aya~lı Ahmed4 

noter ıenediyle 981 lira borçlı.ı 
bağJucalı Hau oğlanın Alinin 
Akbaba adındaki ve doğusu koca 
bıyık İsmail Nıt111 Mahmut, poy 
razı yol ve ıb1esi Emin on~ 

ile çevrili be_ş dönüm ve 350 lir

değer biçilen ve 10. 3. 935 günil 
hacız konulan bağı; alacaklının 

1at11 isteği ti.terine il~n günle • 
mecinden ba,lamak üzere kırli 
bef gün müddetle açık artırma • 
ya konulduğundan alıcı olanla • 
rm % 7,5 yani yirmi altı r vir. 

mi beş kuruş pey akçasını • .:z • 

nemize peşin yatırmaları ve da. 
ha bilgili olmak iıtiyenlerin çcv. 
rcmizden soımalarr ilan ohıour. 

2-1919 

Z A) 1 
922 numaralı otoınolıil plaka-o 

ıını zayi et im yenisini alaca • 

ğımdan tskisınin hükmll yoktur. 
Süleyman 

Anl{ara ~arhaylığından: 
1 

beş g 

- Ankara sokak levhalarının yerlerine takılmasr on 
iin müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 
- İşbu levhalar beton, kerpiç, tuğla, ahşap dıvar ve
t lüzumu halinde betonla dikilmiş demir borular üze· 

2 
yahu 
rinde 

3 
beşte 

tır. 

asılacaktır. 

- Eksiltme 29.5.1935 çarşamba gı.inü saat tam on 
belediye şirketler komiserHği odasmda yapılacak-

4 - 1hale bedeli 3600 ve muvakı<at teminat 271 lirn-
dır. 

5 - Şartnameyi görmek ve fozl;ı malfımat almak ı ·ti
yenlerin Belediye numaralama komıs\ mı h '· nl na 
müracaatları. ( 1099) 1- ı 



Balıkesir 
Valiliğinden: 

ı - Eksiltmeye konulan iş Balıkesir vilayet merkezin
Cie hükftmet konağı bina inşaatı her türlü tesisatile bera
ber bina ve tesisatın keşif bedeli 165070 lira 75 kuruştur. 

2 - Bu işe aid şartameler ve evrak şunlardır, 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Nafıa işleri şeraiti umumiyesi 
D - Hususi şartname 
E - Keşif ıcedveli ve silsilei fiat cedveli 
F - Beş aded plan istiyenler bu şartnameleri ve evra

kı yedi lira elli kuruş bedel mukabilinde vilayet encüme
nind~n veya Galatada Hudavendigar hanında 61 No. dan 
alabilirler. 

3 - Eksiltme 22 mayıs 935 tarihinde çarşamba gün ti 
saat 15 de vilayet encümeninde yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
5 - Binanın yalnız idarei hususiyeye aid 85784 seksen 

beş bin yedi yüz seksen dört lira keşif bedeli kısmın 934 
büdcesinde mevcud tahsisatına göre 52000 elli iki bin li
ralık kısmı eksiltmeye konmuştur. Diğer kısımlar 935 
senesi içinde tahsisatının kabul ve tasdiki halinde eksilt
meye konacaktır. 

6 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 3850 lira 
muvakkat teminat vermesi bundan başka aşağıdaki vesi
kaları haiz olup göstermesi lazımdır. Eksiltmeye en az bir 
parçada 50000 liralık birinci nevi idare binası yapmış ol
duğuna dair Nafıa Vekaletinden vesika alanlar girebilir. 

7 - Teklif mektublan yukarda üçüncü maddeye ya.zıh 
saatten bir saat eveline kadar vilayet Encümenine getiri
lerek eksiltme komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde 
verilecektir. Posta ile gönderilecek mektubların nihayet ü
çüncü maddede yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış 
zarfın mühür mumu ile iyice kapatılmış olması lazımdır. 
Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (2467) 1-1867 . 

Ankara Evkaf l\f üdürlüğünden: 
Evkafa aid İstiklal, Zafer, Samanpazan, Zincirlicamii, 

Anafartalar, Saraçlar, Belediye, Kurtuluş, Koyunpazarı, 

Zahirepazan, Yeğenbey, Ulukapı, Çocuksarayı, Fevıipaşa, 
Demirlibahçe, Başmil, mevki ve caddelerindeki apartrman 
daireleriyle ev, dükkan, mağaza, garaj, ardiye, baraka, de
ğirmen, bostantarlası, ile Polatlı kazasındaki Muhath çift· 
liği 1.6.1935 den 31.5.1936 sonuna kadar bir yıl için kiraya 
verilmek üzere 9.5.1935 gününden itibaren on gün müd
detle açık artırmaya konmuş ve konan kiralariyle bulun
duktan yerleri ve numaralarım gösterir ilan belediye ile 
dairenin ilan tahtalarına yapıştırılmıştır. İhalesi 21.5.935 
sah günü saat on beştedir. Tutmak istiyenlerin konan kira 
üzerinden yüzde yedi buçuk teminatlariyle birlikte her -
gün evkaf apartmanında oturan Ankara evkaf müdürlüğü
ne ve ihale gün ve saatinde de ayni dairede bulunacak olan 
artırma ve eksiltme komisyonuna gelmeleri. (1057) 

1-1875 

Ankara Ceza Evi Müdürlüğünden 
Ankara Ceza Evinin 1. haziran. 935 tarihinden 31.5.936 

sonuna kadar beheri (960) gram itibarile bir senelik 
{385.440) kilo ikinci nevi ekmek bugünkü belediye rayici
ne göre - 29,871 - lira - 60 kuruş bedeli muhammene
sile 4 mayıs 935 tarihinden itibaren - on altı - gün müd
detle kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. Ta
lihlerin bedeli muhamme nin yüzde -- yedi buçuk -·· 
nishetinde banka mektublarım kanunu mahsusundaki sa· 
rahat veçhile teklifnameye lef ederek yevmi ihale olan 

'Z0.5.935 tarih pazartesi günü saat - 15 - te Ankara ciimhu
riy~t müddei umumiliğinde müteşekkil komisyona ver
meleri lazımdır. İhale günü saat on beşten sonra verile~ 
eek teklifname kabul edilmiyecektir. Şartnameyi görmek 
ve fa.zla izahat almak istiyenlerin Cebecide ceza evi mü· 
dürlüğüne müracaatları ilan olunuı. (998) 1 - 1759 

l(arac;hey Harası ~--

1\f iidürlii~indf•n: 
Haranın "4860,, kilo safkan ve 8854 k.lo yarrmkan Me

rinos yapağrsı ile 1426 kilo Karacabey kıvırcık yapağısı 
kapalı zarf usulile Hara merkezinde satılacaktır. İstekli
lerin 800 sekiz yüz lira muvakkat teminatlarile birlikte ar· 
tırma günü olan ı t5 mayıs 1935 tarihine müsadif çarşam· 
ba günü saat on beşte Hara merkezinde bnlunmalan ilan 
olunur. (2418) 1048 1-1849 

Ankara Şehri içnıe Su 
Komisyonundan: 

Elmadağ - Çankaya boru hattı üzerinde Mühye ve 
Yabattal mevkilerinde iki bekçi evi inşası açık eksiltme
ye konulmuştur. Keşif bedeli (5000) liradır. Fenni' ş;ırtna· 
me. eksiltme şartnamesi keşif evrakı ve projeler Ankara 
şehri içme su komisyonundan alınacaktır. Eksiltme 
19.S.935 tarihine rasthyan pazar günü saat on beşte An
karada İşhan 4 üncü katta içme su komisyonunda yapı
lacaktır. Eksiltmeye girebilmek için % 7,5 hesabile 375 
lira muvakkat teminat ile bu gibi inşaat yaptıklarım gös
terir ves ikalarını vermekle beraber 2490 No. lu kanunun 
ve eksi ltme şartnamesinde yazılı şartlan haiz olması la
zımdır. 

İstekJıler 2490 No. Ju kanunun 42 inci maddesinde ya
zıl · sekilrle ek"11tmeye iştirak edeceklerdir. (999) 1-1760 

ULUS 

Tokat Valiliğinden I 
Tokat vilayeti ve mülhakatında yapılacak yedi mekte

bin inşası kapalı zarf usuliyle aşağıdaki şerait dahilinde 
eksiltmeye konulmuştur. 

ı - Yapılacak mekteplerin ikisi Tokat merkezinde be
heri 39846 lira 24 kuruş ve birisi 23000 liradır ve dördü Zi
le, Erbaa, Niksar Reşadiye kazalarında beheri 20542 lira 
birer kuruş keşif bedelidir. 

2 -Bu işlere ait şartname, plan ve keşünameler Tokat 
vilayetinden istenildiği takdirde derhal namlarına posta 
ile gönderilir. 

3 - Eksiltme 935 senesi mayxsının 22 inci çarşamba 
günü saat 14 de Tokat vilayeti Daimt encümeninde yapı-
lacaktır. _ 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyledir. 
5 - Talipler bu inşaat _için toptan teklif yapabilecek

leri gibi her mekteb için ayı:ı ayn teklifatta bulunabilir
ler ve ayn ayrı da ihale edilebilir. 

6 - Eksiltmeye girebilmek üzere keşif bedelinin 0.7.5 
nisbetinde 13864 liralık muvakkat teminat ibraz edilmesi 
mecburidir. " 

7 - Talipler Nafıa Baş Mühendisliğinden tasdikli eh
liyet vesikasiyle ticaret odasından içinde bulunduğumuz 
seneye ait kayıt vesikası ve bu gibi inşaatını yaptığına 
dair vesikaları göstermeleri lazımdır. 

8 - Teklif mektuplan 3 üncü maddede yazılı saatten 
bir saat önüne kadar vilayet daimi encümeni reisliğine te-
diye edilmelidir. • 

Posta ile gönderilecek mektuplar mezkur saata kadar 
gelmiş olması ve gelen zarfın mühür mumu ile kapatılmış 
olması lazımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edil-
mez. (2505) 1-1888 

Ank.ara Defterdar lığından: 
İsmi ışı semti İhbarname vergisi senesi 

No 
Anter şandır alman bankalar 9/ % 180/ 27 1931 

macar caddesi 
lokantası 6/ 7 N o 

Satıh fansa macar zencirli 9/ 7f:J 1~3/3U I~jl 
lokantası cami 

Adı ve işi yukarda yazılı kazanç vergisi mükellefleri
nin namına Ktzılbey şubesince 931 senesi için tarh edilen 
vergi kendilerinin ticari ve zati yuvaları aranmış ise de 
bulunamadığından tebliğ edilememiştir. Tebliğ yerine ka-
im olmak üzere keyfiyet ilan olunur. (1071) 1-1870 

tnhis.arlar Başmüdürl~Oünden: 
935 senesi beyiye tezkerelerinin değiştirilmesine 15-5 

935 çarşamba günü başlanacaktır. Bayiler 10 mıntakaya 
ayrılmıştır. Her mıntakadaki bayilerin tezkeresi, günün
de değiştirilecektir. Mıntakalarm günü başmüdüriyetin 
alt koridoruna asılmıştır. 

Mmtakasına göre gününde gelmeyen bayilerin tezke
resi ayın 27 nci gününden haziranın beşinci günü saat on 
altıya kadar değiştirilecektir. Bayilerin ona göre vaktin
de gelerek tezkelerini değiştirmeleri bildirilir. (1070) 

1-1868 

.. 
l statistik umum müdürlüğü 
eksiltme komisyonundan: 

1936 senesinde yapılacak olan umumi nüfus sayımı i
çin (15.000) adet 125 yaprakl ıve (85000) adet 225 va
raklı olmak üezre 16,5-24 ebadında (100000) adet nüfus 
sayım defterinin tab'ı kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çı
karrlmıstır. 

~ 

Defterlerin kağıdı dairece verilecektir. 
Basılacak olan def terlerin her birinin sahifeleri birden 

itibaren sıra ile numaralı olacak ve her sahifenin bir tara
fı cetvel ve diğer tarafı ince yazılı izahatı havi buluna
caktır. Bu baptaki şartname daireden alınabilir ve nümu
ne dairede görülür. Baskıya aid muhammen bedel 7000 
liradır. Eksiltme 1935 haziranının beşinci çarşamba günü 
umum müdürlük binasında toplanacak olan komisyonda 
saat 15,5 de açılacaktır. 

İstekliler eksiltmenin açılmasından bir saat evetine 
kadar yüzde 7 ,5 muvakkat teminat vesikalarile teklif 
mektuplarını komisyon reisliğine vermeleri lizımdır. 

(943) 1-1638 

14 MAYIS 1935 SALl 

Gram of on fiabna 

Taksitle Radyo 
Ayda 1,5 lira 

Bütün AYrUpa iıtaıyonlarmı müke mmel dinletir. 

Fiatı 7 5 Lira 

Türle Philips Ltd. şirketi 

-Bankalar caddesi - Ankat1 

Nafıa Bakanlığından: 
Muhammen bedeli 100.000 lira olan 2000 ton Kreozot 

kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. . 
Eksiltme 24 Haziran 935 tarihine rastlıyan pazarte51 

günü saat 15 de Ankarada Bakanlık malzeme Müdürlii
ğünde yapılacaktır. 

Taliplerin tekliflerini Ticaret odası vesikası ve 6250 
liralık muvakkat teminatları ile birlikte 24 Haziran 935 
pazartesi günü saat 14 de kadar malzeme müdürlüğün' 
tevdi etmeleri lazımdır. 

İstekliler bu husustaki sartnamelerl 5 lira mukabilitı• 
de Ankarada Bakanlık mal~zme müdürlügünden alabilir" 
ler. (1040) 1-1854 

Ankara Defterdarlığından: 
İsmi İşi İhbarname- Tarh edilen Senesi 

nin No. vergi 
Mayaros Müteahhit 74/5 40,26 1931. 

Adı ve işi yukarda yazılı kazanç vergisi mükelleflerı· 
nin namına Kızılbey şubesince 931 senesi için tarh edilell 
vergi kendisinin ticari ve zati yuvası aranmış ise de 
bulunamadığından tebliğ edilememiştir. Tebliğ yerine k•· 
im olmak üzere keyfiyet ilan olunur. (1072 1-1871 _.. 

Ankara Milli Emlak 
Müdürlüğül\den: 

:reni şehirde kain iki adet muzika binasının şartnamesi• 
ne göre yıkılarak enkazının talibine ait olmak üzere kal" 
dmlması 5000 lira bedelle açık artırmaya konulmuştur. 

İhale 25 mayıs 935 cumartesi günü saat 15 te Defter
darlıkta kurulan satış komisyonunda yapılacaktır. 

2490 No. lu kanunda gösterilen evsafı haiz taliplerifl 
şartnamesini görmek üzere 375 liralık dipozito makbutıl 
ile mezkur komisyona müracaatları. (1058) 1-1864 

Türkiye Cümhuriyeti Merkez Bankasından: 

Hissedarlara 
1933 ve 1934 yılları kazanç paylan ancak bankamızıtl 

asli senetleri üzerindeki kuponları karşılığında ödenmek" 
te olduğundan muvakkat hisse makbuzlarım henüz dt' 

ğiştirmiyenlerin veya teahhütlerini tamamlamıyanlarııt 
bir an evet muvakkat makbuzlarını Banka Genel ınii• 
düdüğüne göndermek veya teahhütlerini tamamlamaıi 
suretiyle asli' senetlerini ve kazanç paylarını almaları 
menfaatleri icabı olduğunu sayın hissedarlarımıza bildi .. 
ririz. 1-1821 

Kütahya C. Müddei 
Umumiliğinden: 

Belediyece kabul edilen üçüncü derecede harcı ele' 
mekten ve beheri (960) gıram olmak ve günde azarni 
(350) asgari (100) adet olmak üzere Kütahya ceza evinİJI 
1. 6. 935 ten 30. 11. 935 tarihine kadar altı ayhk ekmek ih" 
tiyacı için 1. 5. 935 ten 1. 6. 935 tarihine kadar alem mil" 
zayede usuliyle ihalesi yapılacağından bir ay müddetle 
münakasaya konulmuştur. Talihler teminat akçalariyle 
yevmi muayyende münakasa komisyonu riyasetine ve Şt' 
raiti öğrenmek için eyyamı sairede ceza evi müdüriyeti" 
ne müracaatları ilan olunur. (1000) 1 - ı 762 

Devair ve müessese için 
elverişli kiralık binıl 

Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Merkezi Bitişiğinde 
Ekonomi Bakanlığının Heyeti Teftişiyesi ile Ölçüler Mü
dürlüğünün bulunduğu bina haziran başından itibaren ki
ralıktır. Görüşmek istiyenlerin Çocuk Esirgeme Kurumu 
Muhasebesine müracaatları. t-_ 1822 

SİNEMALAR lJoktor 

Ali Maruf Ünver 1 1 DERİ, FlRENGİ VE 
BELSOGUKLUGU 
HASTALIKLARI 
MÜTEHASSISI 

Tabakhane caddesi başında 
Altıntaş sokak No: 5 

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

' YENi 1 BU GECE 
Altın sesli Martha Eggerth'in en son 

ve en güzel eseri 

VİYANA BÜLBÜLÜ 
Zengin sahneler - Nefis şarkılar -

enfes bir mevzu 

liUGUN BU GE C.b; ~i. ILÜP] 
Hayatım sana feda filminin emsalsiz 
yıldızı İrena Dunne ve Richard Dix'in 

temsil ettikleri 

GARBA HOCOM 
Vah~et diyarında kurulan bir medeniyet 

alemi 


