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Tür -Elen 
Dostluğ ıc HABIIILlllllllZ 

• A tina' da ki türk resim sergisi dolayısiy le 
yunan gazetelerinin yaptığı. neşriyat 

Ticaret ve sa ayı Evlenme iş erine 
aid evrak pa asız 

verilecek 
Atinadaki türk r esim ve neşri yat sergisi dolayısiyle Elen gaze

t elerine le tiirk - elen dostluğuna dair g üzel yazılar intişar etmek
tedir. Bugün d e bunlardan bir kaçmı alıyoruz : 

Proia'dan 
l>unyamız üzerinde bazı mmtakalar 

vardır ki, bu rruntakada ıklim, topıak ve 
ırk birbirine sımsıkı baglr olarak çaıış· 
nıakta ve insanların faahyetlerini kolay
laştrmaktadır. 

Anadolu kablettarih devirlerden beri 
sekenesi üzerinde bu tesiri yapını~ ve 
bu suretle i::ısan tefekkürünün fosfor ve 
kıvılcım saçan bir merkezi olmuştur. 

Volkanların saçtıkları lavlar gibi, Ana
dolu da dünyanın her tarafına ilim a
damları savurarak milletlere sıyasal ve 
dini prensip!erini ilham etmiştir. Bu me· 
deniyet öncüleri, bu yurdun mukaddera
tı Asyai bir statüko elinde kaldıktan son
ra, sarsılmıştır. Bu statüko ile osmanlı 
hanedanının teşriki mesaisi, bu ülkede 
sosyal, siyasal ve dini bakımdan güzel 
ve doğru olan her şeyi yıkmışsa da o
nun kara kterini çürütm~.:miştir. Güstave 

Le Bon diyor ki: 
"- H er hangi bir millete her hangi 

bir din kabul ettirilecek olursa olsun, 
milli karakterini deği~tirmez" 

Türk ve yunanlıların şimşek ıürati 

ile uyanışları, bunu isbat etmektedir. 
Irklarını kurtarmak içi~ bir çok nesil
lerin kurbanlarından biriken küllerin i
çinde k:alımş olan bir kaç knvıkIDlt bun
ların varlıklarını canlandırmaya illi 
gelmiş ve hısım ırklar da galib ve mağ· 
lublann talihleri birdir,, vecizesi ta • 

hakkuk etmiştir. 
Müslümanlık statükosu ile osmanlı 

hanedanının yıkılışından sonra. Anadolu 
milletleri uyanmış ve medeniyetlerini 
ihya işi başlamıştır. Atinada kurulan 
"Küçük Asya yurdu" Türk· Yunan me
deniyetinde yeni bir dönüm yeri açacak 
ve Türk - Yunan münasebatmda yeni 
ufuklar açılacaktır. 

Küçük Asya yurdu, ilci milletin ilmi 
sahada teşriki mesai etmesinde kilittaşı 
vazifesini görecek ve ekeceği prensip
lerden en yüksek ahlak meyveleri üre. 
yecektir. Küçük Asya yurdu, Türk • 
Yunan teşriki mesaısının ve iki 
milletin birlik idealinin en yüce sembolü 
olacaktır. Nizam.ettin Nazifin sözleri 
bu hakikati izah etmiştir. Bu birlik için 
uğraşmak hayal değildir. İnsaniyetin 
ahlaki bir buhran geçirdiği en karanlık 
bir devrede, Neoplatonik ekolünün yap
tığı hazırlık neticesi olarak Mukaddes 
Kelam teabbüdü şuurlu bir din haline 
gelmiş ve bunun karşısına dikilen teh
ditler Jüpiter filemi, yaptığı kıtallere 

rağmen mağlUb olarak klasik felsefenin 
ortolojisi karşısında terki mevki etmiştir. 

Türkler ile yunanlılar arasında uzun 
yıllarca devam eden çetin mücadeleler, 
islimiyet statükosunun tın.kutu ile sev• 
gi mabedinin kapılarını açmış ve Mesi
hin unutulan kreşine giden şahrahı em~ 
niyet altına almıştır. Dr. S. Jasi!idis 

Elefteron Vima' dan 
Parnas salonunda parlak bir tören

le açılan türk sergisi, az bir zaman 
içinde T ürkiyenin yaptığı terakkiyi 
ı;.f\rterdiği gibi, türk • yunan dostluğu · 

nun iki milletin vicdanmda kökleşmiş 
olduğunu da isbat etmiştir. Bu gibi il
mi sahadaki temaslar iki milletin ara • 
aındaki bağları daha .ziyade sıkıhyacak 
imillerdir. 

Y radini~ den: 
Türk sergisi, Atina halkında haklı 

bir alaka uyandırmıştrr. Bu sergi Tür· 
kiyenin bu sahada da çok ileri gidece
ğini göstermektedir. Resim sergisiyle 
beraber açılan kitap sergsi de Kemal 
Atatürkün sayesinde türk milletini sa
ran yaratıcılık haleti ruhiyesi için can
lı bir şahittir. Bu kılavuz sayesinde 
türk milleti t erakki ve medeniyet yo· 
luna girmiştir. 

!Jıl/J~(ffl/0~ 
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ULKU 
Halk evleri Dergisi 

H alkevleri Genel Merkezi tarafm· 
dan her ay neşredilmekte olan ÜLKÜ 
dergisinin şubat tarihli 48 inci sayısı 

her zamanki gibi zengin bir mündere
catla çıkmıştır. 

Ba'}yazısında Şevket Aziz Kansu 
"istikbıı.l sevgisi ve b io-sosyal kültü
rümüz" başlığı altında Nietssche'nin 
"istikbal sevgisi,, adını verdiği nesil 
üretme ve nesli ıstıfa hissinin ehemi
y et ve bir milletin hayatında oynadığı 

büyük rolü anlatıyor ve nüfus artması
nın türk yurdu için ne büyük bir ihti· 
yaç olduğunu tebarüz ettiriyor. 

A. Caferğlu "cihan edebiyatında 

türk kubuzu" serlevhasını taşıyan etüd· 
dünde macarlarda, çeklerde, lehlilerde 
litvanlarda. rus ve ukranyaltlarda, Bal
kanlarda, Afrika.da finlerde kubuzdan 
bahseden metinleri kayd ve zikrediyor. 
Orhan Şaik Gökyay "Tuhfetül • mah· 
dum" isimli tarihi eserden bahsediyor, 
Sadi Selen "islam coğrafyacılarına gö
re Antakya'' yı anlatıyor, profesör H. 
Bruil'in "Prehistorya'' mevzuu Uzerin
deki seri yazıları devam ediyor. Bundan 
başka değerli bir kö'y tetkikini, orta za· 
manın islam dünyasında maliye ve mer-
kantilizm yazılarım, "tür.klerde resim 
ve dişçilik,, ''garıbın ilk tarihçileri,, ya· 
zılarmı da zikretmeliyir. 

Bibliyografya kısmında Rasonyi' • 
nin: ''İgor destanında türk kabile ad· 
lan'', A. M. Schneider'in "Bizans,, isim• 
1i kita.blan hakkında tenkid ve tahlil • 
ler vardxr. 

OLKO"yü bütün okurlarnnıza tav· 
siye ederiz. 

Havacılık ve Spor 
Dünya ve memleket havacıhğmm. 

on beş günlük hadiselerini sayfaların
da toplayan (Havacılık ve Spcr)un 1 şu 
bat tarihli sayısı dikkate değer yazı ve 
resimlerle çıkmıştır. (General Niessel) 
in bu sayıdaki milletlerarası havacılı.. 
ğa dair chemi.yetli tetkikini dikkatle her
kes okumalıdır. Bütün okurlarunıza tav• 
siye ederlz. 

Hat.a)-'a tarih 

Em harflerle ve 

anız vezniyle p
ir yazıldığı zaman bir "ebced hesa
bı" vardı, ve bununla bazı hadiselerin 
tarihi yazılırdı. Şair N. Büngül, bu 
hesabı yeni alfabemize de tatbik ede
rek Hatay zaferi için §U tarihi yaz· 
mışbr: 

Okunu tam hedefe attı bu ay 

Durma Türkün gücünü &leme yay 

Bu mücevher eli taTihine sa;y 
Atatürk'ün elini öptü Hatay 

1937. 

Fener bahçe - Galatasaray 

ve safre· •• 

Havaların bozuk gitmesinden dolaYl 
baftalardanberi geri bırakılan bu maçla· 
nn bu hafta yapılacağım gazeteler haber 
veriyorlar. 

Fakat pazara kadar havalar yine bo
zacak olurıa? 

- Futbol ajanlığı, artık bir ld"'e alan 
tebliğini yine neıredecektir: .,Havalar 
"bozuk ve sahalar çamurlu olduğundan ... " 

Ticaret ve sanayi odaları nizamna· 
mes inin 125 inci maddesi İcra Vekille· 
ri Heyetince değiştirilmiştir. Madde
n in yeni almış olduğu şekli a~ğıya ya
zıyoruz : 

"Ticaret ve sanayi odalarr her sene 
varidatlarından yüzde onunu ihtiyat ak
çe::.i olarak ayırmak mecburiyetinde
dirler. İşbu ihtiyat akçeleri Türkiye 
ticaret ve sanayi odaları bankası na
miyle teşkil edilecek bir anonim şirke
t in sermayesine tahsis olunacaktır. Oda
lar ihtiyat akçeleri nisbetinde bankaya 
hissedar olacaktır. Banka teşekkül e
dinceye kadar toplanmış ve toplanacak 
ihtiyat akçeleri, menafi hisseleri nis
betinde odalara aid olmak üzere, umu
mi mağaza veya depo t esis ve inşasr ile 
i daresi maksadiyle kurulacak anonim 
veya limited şirketlerin h isse sencdle
rine yatırılır. Odaların bu şirketlere 

iştirak nisbeti ve mikdarmı İktısad ve
kaleti tesbit ede r.t, 

P. T. T. i~''resine 
yeni memur alınıyor 

Yeni teşkilat kanunu ile kadrosu 
genişletilen P.T.T. idaresine yeni nıe
murlar alınması için dün umum mü· 
düdükte imtihan yapılmıştır. İnıtiha· 
na 62 genç girmiş-tir. Dün bütün vila· 
yetlerde de alınacak memurlar için 
imtihanlar yapılmıştır. 

Bir kaçakçının muhakemesi 
haşladı 

İstanbul, s· (Telefonla) - Bugün 
teahhüdlü mektupla kaçakçılık yapan 
İzak isminde bil'in.in muhakemesine 
başlandı. Dava ile alakalı posta memur
larının bir kısmı dinlendi. 

Yeni bir sanatoryom 

İstanbul, 5 (Telefonla) - Abbas 

Hilminin Çubukludaki köşkünde bir 

aanatoryom kurulması muhtemeldir. 

Gazete kajıtlanna zam 
İstanbul, 5 (Telefonla) - Gazete 

kiğıdlannın tonuna bir sterlin zam e· 

dildi. 

W ells'in tahminleri 

İngiliz muharriri Wells, istikbale aid 
tahminleriyle meşhurdur. 2000 ninci 
yılda neler olacak? gibi •uaUer cevab
larııu Wells'in ya.zılarmda bulıurlar. 

Gelecek günlerle çok me§gul olan in. 
giliz muharriri, ötümiiııden sonra baş
kalan tarafından ncşredil~ğioi haber 
verdiği bir yazıda kendi istikbalini de 
töyle anlatıyor: 

Wells 1938 de bir faşist ayaklanma
smda ağır surette yaralanmı~trr. 1942 
de, kısa bir komünist diktatörlüğü es· 

nasında göndenlıniş olduğu temerküz 

kampında, esasen iyi gitmemekte olan 

sıhhati büsbütün bozulmuştur. 1955 de 

Wells'e küçük bir maaş bağlanmıştır. 

1963 de, muasırları tarafından tama· 

men unutulmuş olarak, 97 yaşında, k.alb 

sektesinden ölmüıtür. 

Wells'in, işi mizaha döktüğüne mi, 

yoksa aklından zoru olduğuna mı hük

medelim? 

zı ay Balosu Bu Akşam Ankara 

ti yat 
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cat · 
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Büyük Millet Mecli:.ince kabul edıl

ıılış o an bir kaı1unu r.nansusla hükümet
<ie lüzum gurulen mıntakalarda mesleki 
birlikler teşkili ve ihracatın mecburi, it· 
halatın ihtıyari olarak sadece bu birlik
ler yolu ile yaptm~ması salahiyetinin ık
tisad vekaletine verildiği malUmdur. 
Müstahsillerimizi tufeyli mutavassrtlar
dan ve menfi spekülatif hareketlerden 
kurtarmak ve bu yüzden ihracatçı fiati 
i1e köylü fiati arasındaki köylü aleyhine 
olan farkr önlemek gayesini istihdaf e· 
den bu mühim kanun, bir çok vilayetle
rimizde büyük alaka uyandırmıştır. 

Kanunun tatbiki hareketine de geçil
miş bulunmaktadır. 

lstanbul şoförler 
cemiyeti idare heyeti 

İstanbul, 5 (Telefonla) - İstanbul 
otomobilciler ve şaförler cemiyeti ida· 
re heyeti azalariyle reisleri arasında 

bir ihtilaf çıkmıştı. İktrsad vekaleti 
vaziyeti tetkik etmiş ve matlup ahen
gin bozulmuş olmasından dolayı idare 
heyetini ıskat etmiştir. Karar cemiyete 
bugün bildirilmiştir. Yeni idare heyeti 
seçilinceye kadar esnaf cemiyetleri mü
rakipliği muamelatı idare edecektir. 

Belediye ile otobüsçüler 
uyuştu 

İstanbul, 5 (Telefonla) - Otobüs
cüler belediyenin resim teklıfini kabul 
ettiler. İhtilaf kalmadr. 

KAMUTAY ÇAGRILARI 
Büdce Encümeni bugün saat 10 da 

toplanacaktır. 

* T. B. M. M. !ktisad encümeni 
6.II.1937 saat 10 da toplanacaktır. 

Kibrit yangını 

Bundan bir kaç 

ay önce, gazetenin 

biri, bir hırsız tarafından çalınan bir 
gramofondan bir nükte çıkarıyor! 

- Gramofon, çalınmak içindir! di

yordu.. 
Dünkü posta ile gelen İstanbul gaze. 

teleri, Büyükderedeki kibrit fahrikaam· 
da çıkan yangının tafsilatını veriyorlar• 

dı. Acaba ayni gazetenin nükteci muhar
riri, bilmiyoruz, bu haberden ~u nükte
yi çıkarmış mıdır? 

- Kibrit, zaten, yanmak için değil 

midir? 

Londrada ilk kaT 

Son posta ile gelen ingiliz gazeteleri, 
Londraya bu kı§, ilk defa yağan kar bak· 
kında ha§ makaleler yazıyorlar. 

Biz, bu ba§makaleleri okw ken güne.
tin panl panl parladığını görüyoruz. l S· 

tanbuldan yeni gelenler ise 11orada palto· 
lan çıkardılar; lıerkes pardesü ile gezi
yor" haberini getirdiler. 

Yeni devirde mevsimleri de artık sa
atler gibi mi hesnb etmeye başlayaca· 

ğu:? 

Nüfus kütüklerine geçirilmemi~ 

800.000 evlenmenin gizli nüfusların ya• 
zum hakkındaki kanun mucibince mey• 
dana çıkarılarak tescilleri yoluna gidil· 
miş olması evlenme vakalarmm alaka· 
darların müracaatini beklemeden oto• 
matik bir surette tescilinin temini ça• 
resinin araştırılmasında Dahiliye ve• 
kaletince bir zaruret görülmüştür. Hal· 
kın evlenme işleri masraflarının çoklu .. 
ğıt yüzünden evlenmelerini nüfusa ih· 
bar etmedUüeri anlaşılmıştır. Vatan· 
daşların imam nikahı veya metres ha· 
yatı yaşamak suretiyle birleşmelerini 

önlemek maksadiyle Dahiliye Vekfıleti 
evlenme işlerine aid bütün evrakın pa• 
rasız verilmesi hakkında bir kanun pro
jesi hazırlamıştır. Proje şudur: 

1 - Evlenme işlerine aid olup nevi• 
leri bağlı listede gösterilen varakala1' 
Dahiliye V"kaletince hazırlruup alaka· 
darlara parasız olarak verilir. Bu evrak 
damga resminden ve harç pulundan mu· 
aftır. 

2 - Mezktır listede yazılı evraktan 
evlenme ihbariyesi doğrudan doğruya 
evlenme memurları tarafından nüfus 
idarelerine gönderilecek ve bu ihbar• 
nameler üzerine evlenmenin nüfus kil· 
t üklerin e tescili yapııacaktır. Ancak: 
T ürkiye haricindeki nikahlardan kon• 
soloslarımız tarafından yapılanlardan 

gayrisinin ihbar mükellefiyeti kocaya 
aiddir. 

3 - 1459 ı:.ayıh kanunun beşinci 

maddesinin ve nüfus kanununun bı.t 

kanuna mugayir olan hükümleri kaldı. 
rılmı~tır. 

Parasız olarak verilecek evrakın lis· 
tesi şudur : 

Beyan kağıdı, ilan kağıdı, izin ki· 
ğıdı, muvafakat kağıdı kayıd ihraç ka· 
ğıdi, ihbarname kağıdı, bülten, ikamet• 
gah ilmühaberi, sıhat raporu, il~ tez• 
keresi, evlenme zarfı, evlenme ilmüha• 
beri ve üçüncü smıf evlenme cüzdanı. 

Sanatkar 
Şadi geldi 

Pazartesiye Halkevinde 
temsillere başlıyor 

Halkevi sosyal yardım şubesinin da· 
vetini kabul eden sanatkar Şadi ve ar• 
kada§ları dün Ankaraya gelmişlerdir. 

8 şubat pazartesi gününden itibaren 
Halkeviı~zin sosyal yardım komitesi 
menfaatine t emsillerine başlıyacak oları. 
sanatkarlar aynı gijn alı:~ı (Hissei 
şayia) yı, salı akşamı (Sekizind) yi, ve 
çarşamba akşamı Kılıbık ve Taş par• 
çası)nı halkevi t emsil şube inin iştira!C 
ve yardımı ile sah.neye koyacakılardır. 
Temsilleri takib edecek olan eserler de 
ha.zırlarunaktadır. 

Sanatkarlar Ankarada bir hafta mun
tazaman temsillerine devam edecekler
dir. 

. ··--·-············-·········-·······--········ı : kuklı • • : i Hu mını yayma i 
f ·kurumunun i . . 
! : 
l ter tib etti ği seri konferansların ! 
• 1 • : onuncusu ::;tanbul Hukuk Fakül- : 
i tesi Profesörlerinden : 
: : ! B. HİRSCH E 
l 6.2.937 cumartesi günü saat on i 
i beşte Ankara Halkevinde i 
i verecektir. : . . 
: MEVZU i 
: : 
[ Ticaret hllkukunda mahdut ~ 

l mesuliyet : 
: ........................................................ . 

o arında ve ili er 
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Yeni japon hükümeti 
Japonya'da ordu ile siyasi parti -

ler arasındaki mücadele, askerlerin 
lehine olarak neticelendi: Politikacı
lar tarafından ileri sürülen Ugaki ye
~ . 
ıne, ordunun namzedi olan Hayaşı 

Yeni japon hükümetini teşkil etmiştir. 
Bu, Jnponyada 1868 inkılabındanberi 
devam eden bir mücadelenin yeni ve 
bu defa kati gibi görünen bir safha. 
sıdır. Jnponya'da üç çeyrek asırdan· 
beri iki müstakil siyasi kuvvet var • 
dır: Japonya'nın askeri kuvvetini tem
sil eden ordu ile Japonyanın sanayi, 
ticaret ve iş yani sermaye kuvvetini 
temsil eden siyaset adamları. Bunlar 
daima açıktan mücadele haline geç• 
ıniı değillerdir. Bazan ve büyük harb· 
ten evvel ekseriya el ele vererek bir· 
likte yürümüşler. Politikacılar orduya 
istediği parayı temin etmiş. Onlar da 
fütuhatlariyle iş adamlarına yeni sa· 
halar açmışlardır. Fakat en sıkı itti· 
fak halinde bulundukları zamanda 
bile, ayrılık ve gayrılık muhafaza e • 
dilmiştir. Büyük harbtan sonra ora • 
daki ihtilaf derinleşmeğe başladı. Bü· 
Yük harb içinde Ordu japon devlet 
ınekanizmasma hakimdi. Bundan son· 
ra bir aralık it ve devlet adamlarının 
hakimiyeti devri geliyor. Bunlar Va• 
ıington muahedesini imza ederek U
zak Şarkta statükoyu garanti cdi· 
Yorlar. Sonra deniz silahlanma muka
'1elesini İmzalıyorlar. Ancak bu haki· 
ıniyet devri 1931 senesine kadar de • 
'1aın ediyor. o sene askerlerin teşeb • 
büsü ile Mançurya istila ediliyor. Or· 
du ta.rafından Mançurya'da yapılan 
ınuvaffakiyetli darbeden sonra artık 
iş adamlarının, sanayi erbabının, es• 
iti aristokrat sınıfının, yüksek me
ınurların temsil ettiği siyasi kuvvet 
Yavaf yavv sönmiye ba§lıyor. Filha· 
kİka ordunun Mançuryayı ele geçir • 
ınesi, sanayi erbabı için yeni bir te· 
febbüs sahasının açılması demekti. 
Şimali Çin hakkındaki tasavvurların 
tahakkuk etmesi de japon it adam • 
tarının ayaklarına yeni servet kay • 
hakları getirecekti. Fakat İş adanılan 
japon ordusunun ağır masraflarına 

tahaınınül edemedikleri gibi, ordu ara· 
•ında İnk' f v b 1 • • . . •ta etmege aı ıyan sıyası 

fıkırlerden de endiıe etmeğe başladı· 
lar. işte sermayeyi temsil eden it adamla
riyle ordu arasmdaki ihtilafın can 
alacak noktası da budur. Ordu ara • 
aında milli sosyalistliğe benzer bir 
hareket, sermayeye karıı hürmetsiz
lik, büyük menfaatlere karşı bir hu· 
auınet hissi belirmeğe başlamıftır• Iı. 
te parti adamlarını, politikacdarı 
korkutan bu olmuştur. Son buhran 
bir taraftan demokrasiyi temsil eden 
unsurlar ile askeri diktatörlük isteyen 
generaller arasında bir mücadeleden 
doğmuş değildir. Bir taraftan büyük 
menfaatlere ve sermayeye dayanan 
bürokrasi ile bunlara kartı vaziyet 
alan askerler arasındadır. Binaena • 
leyh japon buhranının, bu tekilde ne
ticelenmesi, Japonyada ıümullü bir 
inkilab hareketinin de baılangıcı te
lakki edilebilir. Bu inkılab nereden 
baılayıp nereye kadar varacak? Bu
rası malum değil, bt!lki de yalnız bü
rokrasiye karşı vaziyet almak nokta
sında anlaşmı§ olan askerlerde henüz 
bunu düşünmemişlerdir. Politikacıla
rı mağlub ettikten sonra timdilik bun. 
larla anlaşıp da idarei maslahat et • 
b:ıek istiyenler mi, milli sosyalisti an
dıran müfrit unsurlar mı galebe çala• 
cak7 Bunu bize zaman gösterecek. 
Eğer arada, yeni eller Japonyayı barba 
•Ürüklemezlerse, çünkü it başına ge
çenler, Mançuryayı istila edenler ve 
Çinde Uzak ıarkta ıiddet siyaseti ta· 
kibine taraftar olanlardır. Japonya -
Claki kabine değiımesinin dünya ef • 
icarını en çok alakadar eden tarafı da 
budur. A. Ş. ESMER 

Havacılık ve Spor'un 

184 üncü 

Sayısı çıkmıştır 

DIS HABIIILIRllllZ \ r1m111mllaoa 
TORK. lTALYAN DOSTLUCU 

aga kani 

Barselon, 5 (A.A. - Malaga'dan bildirildiğine 
göre, bu bölgenin bütün cebhelerinde şiddetli muha
rebeler olmaktadır. Asiler büyük bir tazyik yapmak
ta iseler de hükümetçiler şiddetli bir mukavemet gös
termekte ve mevzilerini muhafaza eylemektedirler. 

Milliyeti belli olmıyan bir denizaltı gemisi Motril 
civarında Kosta de Casteli yolunu bombardıman et-
miştir. 

Malaga cebhesinde beş hükümet tayyaresi üç asi 
bombardıman tayyaresine hücum ederek bunlardan 
ikisini düşürmüş ve birisini de yere inmeye mecbur 
etmiştir. hükümet tayyarelerinden ikisi hasara ugra
mrş ise de hareket üslerine dönmeye muvaffak ol-
muştur. 

A~iler gerilediler 

Malaga, 5 (A.A.) - Havas ajansı muhabiri bildi
riyor: Hükümet kuvvetleri asileri Marbella civarına 
kadar geri püskürtmüşler ve asileri bu suretle bir kaç 

ar 

kilometre geriletmişlerdir. ---------=----------• 

R 
• b Hiikiimetçilerin e~ir aldıkları 

Esir edilen alınanlar idam 
olunuyor 

1 entrop asi askerler, l\fadrid 
sokaklarmda halkın 

Londra, S (A.A.) - Niyu.z Kronikl 
gazetesinin Bilbao muhabirine göre mi
lisler asilerin saflarında çarpışırken e• 
sir edilen almanyah Baron Ludvig Ey· 
natten'i kurşuna dizmişlerdir. Bundan 
başka, sonlcanunun dördünde esir edi· 
len alman tayyarecilerinden Giistav 
Şmid, bugünlerde muhakeme edilecek· 

tir, 

JUadridde mili!ler bir mevki 
zaptettiler 

Neşredilen resmi bir tebliğe göre 
milisler ~iddetli bir muhabereden son· 
ra ve asilerin müteaddid mukabil hü

cumlarına rağmen garb parkında La 
Escalaerilla mevkiini zaptetmişl~rdir. 

Kcırışmazlık tali komitesirıirı 
toplantısı geri kalllı 

L o n d r a , S (A.A.) - Bugün 
toplanması mukarrer olan tali karış· 
mazlık komitesi geçen perşembe günü 
alakalı hükümetlere tevdi edilen sual
namelerin cevablarını beklemek için 

gelecek haftaya bırakılmıştır. 

Arab milletinin 
Ulu önderimize 

• • 
saygı ve sevgısı 

(Başı 1 inci sayfada) 

Jiğinin Türkiyeye bir düşman gözü ile 
bakmakta olduğunu radyo neşriyatınız
dan öğrendik. Size gelen bu gibi haber
ler asılsızdır. Arab ulusunun ekseriyeti 

size dost ve kardeş gözü ile bakmakta. 

dır. Eğer sizin bazı düşmanlarınız varsa 

bunlar müstemlekeci devletlerin nüfuz 

ve tesiri altında olan kimselerdir. Ve e

hemiyetsiz ufak bir kemmiyettir. 

Biz ilan ederiz ki biribirimize bağlı

yız. Kurtarıcı Önder Kemal Atatürk'ün 

adını daima hayranlık ve iftiharla ana

rız. Tanrı, butün şark milletlerinin bu 

yüksek Önderine uzun ömürler versin. 

Bu eşsiz Önder, yalnız türklerin değil, 

bütün şarkın kurtarıcısıdır. Biz size da

ima bağlıyız. Emrinize amadeyiz. Bize 

inanınız. Arabça neşriyata devam edi· 

niz. 

fngilterenin Ankara hava 
ataşesi 

Londra, s (A.A.) - lngilterenin 
Ankara Hava Ataşeliğine tayin olunan 
Elmhirst bugün Türkiyeye hareket et· 

. t' Elmhirst lngilterenin Türkiye 
mış ır. . . 
nezdine giden ilk hava ataşesıdır. 

Kral Jorja j_<>_·nün._cıen-geçi-riliro_r _ 

nazi selamı vermiş 
İngiliz gazeteleri 
dedikodulu 
neşriyat yapıyor. 

Londra, S (A.A.) - Ekseriyetle tef· 
sirlerde bulunmaktan imtina etmelerine 
rağmen gazeteler dün yeni kıralın elçiler 
heyetinin kabulü merasiminde B. Fon 
Ribbentrop'un nazi usuliyle selam ver

miş olduğunu kaydetmektedirler. 
Deyli Herald gazetesi diyor ki : 
"B. Fon Ribbentrop, takdim edilmek 

sırası gelince, kırala doğru ilerlemiş ve 
sonra durarak topuklarım bitiştirmiş ve 
sağ kolunu kaldırarak nazi usuliyle se· 
lam vermiştir. Bundan sonra ileri doğru 
üç adım daha atmış ve gene topuklarını 
bitiştirdikten sonra bir kerre daha nazi 
usuliyle selam vermiştir. Bundan sonra 
yeniden üç adım atıp üçüncü defa olarak 
topuklarım bitiştirmiş ve nazi selamını 
tekrar etmiştir. 

Kral alman elçisinin selamını iade 
etmek için eğilmiştir." 

Niyuz kronikl gazetesi, ~öyle yazı

yor: 
"Londranın diplomatik mahfillerinde 

B. Fon Ribbentrop hakkında bazı kııygı· 

Fon Ribbentrop 

!ar izhar edilmektedir. Elçinin vazifesin. 
de çok kalamıyacağı söylenmektedir. 
Muhafazakarlar partisinin azaları ara
sında elçinin bir çok nüfuzlu do:.tlan ol
duğu inkar edilmez ise de kendisi İngil
terede propaganda faaliyetinde bulun· 
makla itham edilmektedir.,, 

Almanyanın sömürge 
• \1 • .,, 

ıstegı ve lngiltere 
(Başı 1 inci say[ ada) 

ge isteklerini terviç etmek fikrinde ol. ı 
dukları manasının çıkarılmaması lazım

dır. 

Bununla beraber Almanya hükümeti 
tarafından ilen sürülen tekliflerin her 
noktadan tetkiki lazım geldiği, çünkü in
gıliz kamoyunun Almanyanın sömürge 
isteklerine karşı bir dereceye kadar mü
zahir olcfuğu kaydedilmektedir. 

Öte taraftan, dış bakanhğr B. Hitler 
tarafından söylenen nutkun yeni konuş· 
malara başlamak için faydalı esasları ih
tiva etmediği kanaatindedir. 

Sanıldığına göre sömürge meselesi 
yakınd-ı İngiliz bakanlariyle B. Fon Rib
bentrop arasında vukubulacak konuşma 
esnasında görüşülecektir. 

Her halde bakanlar arasındaki fikir 
ayrılığı bir şekil anlaşmazlığından iba
rettir ve kabine, sömürgeler meselesi 
hakkında konuşmalara başlamadan önce 
Fransa hükümetinin fikrini almak hu· 
susunda müttehiddir. 

8. Eden Fransa~·a gidiyor 
Londra, S (A.A) - B. Eden, cumar

tesi günü, iki haftalık tatil müddetini 

geçirmek üzere Cenubi Fransaya hare
ket edecek ve bu müddet içinde kendi.si
ne dış bakanlığında Lord Halifaks veka. 
let edecektir. 

Frcmsız gazetelerinin fikirleri 
Pari , 5 (A.A.) - Somiırgeler mese

lesi hakknda enternasyonal konuşmala
rın yapılıp yapılmıyacağı hususu fransız 
gazetelerini çok meşgul etmektedir. Bu 
mi.ınasebctle gazeteler, Eden'in Kot 
d' Aıür'e yapacağı seyahati telmih ede· 
rek Pariste durarak dış bakanlığı ile ko
nuşmalarcl.ıt bulunacağını kaydetmekte
dirler. 

Ekselsior'a göre, Fransanın sömiirge 
menfaatleri İngiltereninkilere sıkı sıkı 
bağlı olduğundan fransız hükümeti Lond· 
ra hükümetinin hattı hareketinden 
başka bir şey takibedemez. 

Liibnan kahiııcsine itimad r(•yi 
Kudüs,S (A.A. - Beyrut'tan og· 

renildiğine göre, Lübnan parlamentosu, 
yeni kanunuesastnin meriyete girmesini 
mi.iteakib ilk defa olarak toplanmr ve 
hüki.imete, ancak 12 reye karşı 13 reyle 
bir itimad reyi vermiştir. 

CÜMHURlYETteki baş yazısında 
Yunus Nadi, Mılano mülakatının akde· 
nizde sulhu sağlamlaştıracak mahiyetini 
anlatarak diyor ki: ''Cenevrenin sancak 
.Hatay anlaşmasından sonra sulh Jchino 
ne büyük ve ne kuvvetli bir tezahürdür 
ki şimdi Milanodn İtalyan-Türk dost~ 
luğunun yeniden teyidi hesabına bütün 
Akdenizde umumi ve şamil bir anlaşma
nın en sağlam temelleri atılmaktadır. Bu 
hadiseler karşısında bedbinlıkten sıynl· 
mağa doğru gibnekte haksız değiliz. BU.. 
tün dünyada sulh aleyhine nlmabilec k 
çok fena alametlere rağmen 1937 senesi 
sulhun istikrarına hizmet edecek parl k 
belgelerle de insanlığa güzel ve parl:k 
ümitli ufuklar açan böyle manzaralar ar· 
zediyor. Bu ümitli senelerin faktörü 
olan milletler bu suretle insanlığa ifa et• 
tikleri hizmetlerden dolayı kendilerini 
bahtiyar saymakta haklıdırlar elbet." 

• 
EDEBlY ATIN KUDRET! 

C~~HURlYET'te Peyami !>ata, 
Puıkın ın ve umumiyetle edebiyatın çar
lık hü~ümeti tarafından nasıl istihkar 
edilmiş olduğunu halbuki ölümünden 
yüz yd sanra ayni şairin milletler arası 
hönnet ve tazime mazhar bir tnhsiyct 
haline geldiğini anlatarak d;y0 r kiı 

"Halkın da, şiirin de, şerefin de ne oldu
ğumı çarlık bilseydi, belki 1417 de ha. 
numanı sönmezdi. O maarif nazın bu
gün aağ olsaydı da Puşkin'in dünya öl
çüsündeki şerefini görseydi; anlasaydı.. 
ki edebiyat bir lruvvetdir ve diğer kuv~ 
vetlerden tek bir farkı vardır : mağlup 
olınaınası!' 

• 
VERlMLl ASKERi MASRAF 

'fAı; aa A.llmet t.uun l aıman, önü
müzdeki maıi sene budcesınde mılli n.u
dataa maaraııarının artıtacagı hakkında
ki haberıerı mutaıea ederek, umumıyetlo 
askerı ma&rataara menfi masraf gÖLÜyıo 
bakmak adet olduğunu fakat '1 ürkıyo 

içın vaziyetin böle olmadığını tesbit 
eaiyor. Bir m~lletin sulh ve istikrar için

de yük&elmesi için dışarıya kartı emni. 
yetini tam olarak temin etmek elzemdir; 
Harici tecavüze ve macera emelleri bes
lomiyen bir milletin huzur ve refahını 

korumak İçin yapılan masraflar il:tisa
di inkişaf masrafının zaruri bir kısmı

dır. Bundan başka Türk ord:.ısu büyük 
bir milli mektep halinde vazife görmek
tedir. Her ıene binlerce Türk yavrusu 
burada görgü ve bilgilerini artırdıktan 

ıonra memlekete ııık ve aydınlık götür
mektedirler. 

Muharrir makalesini !Öyle bitirmek. 
tedir: "Hiç tereddüt etmeden şu iddiada 
bulunmak caizdir. Yaptığı askeri mas

raftan sulh hayatı için bugün en çok ve
rim alan memleket hiç §Üphesiz türki
yedir." 

• 
ECNEBi DiL 

HA.ı:sa:.rt'de Vali Nurettin, halkı· 

mızda e<:nebi dil ogrenmeye kartı hevea 
ve alakanın git gide arttıgrnı memnunİ· 
yelle kaydederek, bir miJıetin yükaeli. 
tinde yabana kultünin oynayacagı role 
iıaret ediyor, fakat herkesin ecnebi dil 
öğrenmesine imkan olmadığına göre, 
ayni zamanda tercümelerinde çoğalması 
gerekliğine işaret ederek diyor ki: "Bey~ 
nelmilel yüksekliklere fırlamıt nice 
Ruı edipleri, ecnebi dil bilemiyorlardı. 

Bütün kültürlerini kendi lisanlarındaki 

tercüme eıerlerden almak imkanım bul· 
muılardı. Bizde bu olabilir mi?... Ola
maz! Öyle iıe bir taraftan gençler ec
nebi dil öğrenirken diğer taraftan da 
ecnebi eserler lisaıumıza çevrilmelidir. 
Bir Pariı gazetesinin latanbulda, bur 
lstanbul gazetelerinden fazla satılma11 

yürekler srzlatıcı bir haldir. Tükr genç
liğini ecnebi dillere hararetle heveslen· 
mesinden, ben, kendi hesabıma, türkc:e 
neıriyatın kifayetsiz gelmesi manasını. 
da çıltarıyorum." 

Halkevinde konser 
Riyaseti Cumhur Orkestrası, her za· 

manki gibi, bugün, saat 20.30 da, Hal
kevindcı konserini verecektir. 

Davetiyeler Halkevine müracaatla 
alınacaktır. 



ULUS 6 - 2. 1937 

Kamutaydaki yapılan müzakerelerin tafsilitı 
(Başı ı inci sayfada) 

Söz alan Dahiliye Vekili ve Cumhu
riyet Halk Partisi Genel Sekreteri Bay 
Şükrü Kaya sık sık alktşlanan bir nu
tuk vermiş ve projenin esbabı mucibesi
ni gayet güzel bir lisanla anlatmıştır. 

(B. Şükrü Kayanın nutkunu birinci 
sayfamızda ilk sütunlarda ayrı olarak 

bulacaksınız. ) 
Dahiliye Vekilimizden sonra Bay 

Hakkı Kılıç (Muş) söz aldı. Bu kanun
la cumhuriyetimizin partimizin altı bü
yük temel taşı üzerine oturduğunu söy
liyerek ikinci maddeye uygun olmryan 
bir teşekkül bulunduğunu, bunun diya
net işleri olduğunu, kendisinin bu te
şekkülün aleyhinde olmamakla beraber 

bunun devletin resmi büdcc.sinde, bil
hassa teşkilatı esasiyenin bu yeni ikin
ci maddesi karşısında yeri olmryacağıru 
söyledi. 

Halil Mente§e'nin sözleri 
Halil Menteşe (İzmir) Teşkilatı esasi

yede yapılan bir değişikliğin bir takım sui 
tcfehhümlere meydan kalmaması için me. 
selenin tamamiyle ve serahatle millet 
meclisi kürsüsünden izah edi1mesi Hi

zımgeldiğini söyliyere, bu husustaki 
esbabı mucibeyi varid görmediğini, me
sela, devletçilik, devletin şekli meyanı
na girince ekonomide liberalizm taraf. 
darı ferdiyetçi bir vatandaş ortaya çı
kıp propaganda yaparsa onun mahke· 
meye verilip verilemiyeceğini sorduk

tan sonra hır vatandaşın inkilabçılık dev. 
let şekline dahildir; ben en yeni ve en 
esaslı bir inki!ab tarafdarıyım. İstihsal 
vasıtalarmı kamilen komünize ederek 
devletin eline veriyorum. Binaenaleyh 
beni niçin muhakeme edi) orsunuz? der
se ne cevab vereceğimizi sordu. B. Ha
lil Menteşe istimlak meselesinde de Da· 
biliye Vekilinin söylediği gibi bizde 
muazzam bir topraksız çütçi kütlesi bu
lunduğuna kail olmadığını, köylüyü 
müstahsil hale getirmek ve yuva sahibi 
yapmak davasına tam.amiyle taraftar ol
makla beraber bu meselenin yalnız top
rıık dağıtmakla kalmıyacağını, onu müs· 
t ahsil hale getirmek için alet ve mal
zeme temin e tmenin de zaruri bulundu
ğunu .. söyledi. 

Gelccel: nesillere 
en büyül• yardını 

H üsnü Kitabçı ( Mugla ) Bugüne ka· 
dar fırka programında ı.ımde olan esas
ların nııllete maledildiğini söyliyerek 
g elecek ne .. illerin en iyi bir tarzda mil· 
lct ve hükümet kurabılmeleri için la
zımgelen vasıflarla m ucehhcz olmaları
nı temin edecek olan ana prensiplerin 
ana yasaya girmesini muvafık gördü
ğünü söyledi. Atatürk'ün evvela muzaf
fer bir kumandan olarak kendini tarihe 
yazdırdığını sonra türk devletini kurup 

başına geçtikten sonra hiç yanılmaksmn 
idari, siyasi bir çok kararlar alarak yap
tığı seri inkilablarla memleketi bugün
kü saadetine çıkardığını hadiselerle i
zah eden Bay Iliisnü Kitabçı sözlerini 
fÖyle bitirdi.: 

" Atatürk'ün işaretini bu memleketin 
hüsnü niyetle kabul etmesi bu memleke· 
tin ve milletin menfaatidir. (Bravo ses
leri, Alkışlar) • 

J1 asıf lur milletimizin tarihinden 
almnıı§ll r. 

Teşkilatı esasıye encümeni reısı 

Şemseddin Günaltay (Sivas) Bay Halil 
Mcnteşenın işaret ettigi ikinci madde
nin türkün hayatından tarihinden asır
lar içinde geçırmiş oldugu inkilablardarı 
mulhem olan kudsi esaslar oldugunu 
söyledi; tiırkün milliyetçi, devletçı, in· 
kilabçı olduğu müddetce yaşadığmı ve 
bunun kendi varlığının esasları bulun
duğunu ilave etti. Türlü tarih devirle
rinden misaller getirerek milletimizin 
bu ana vasıflarım tecelli ve tezthürle-
rini anlattı ve dedi ki : 

. 
"- Şu halde türkün bu esasları, teş

kilatı esasiye kanununda yer bulunca 
bunlara muhalif olarak fikirler serde
dilmeyecek midir, diyorlar, bir liberal 
~ıkrp liberalizm esaslarını, bir komünist 
çıkıp komünizmi müdafaa etmeyecek
midir, diye soruyorlar. 

Hayır etmiyecektir, edcmiyecektir; 
teşkilatı esasiye kanununa muhalif her 

hangi bir hareket nasıl bir cürüm ise, 
bu esaslara muhalefet te aynı 'ekilde 

cürüm sayılacaktır.,, (Bravo sesleri, al
kışlar.) 

"Mülkiyet hakkının kudsiyetinin te~ 
kilatı esasiye kanununda tasrih edildi
ğini ve burada teklif edilenin adaletin 
bir icabının yerine getirilmesi olduğuuu 
bu madde ile bu milletin asırlardanboeri 
yükünü çeken asil halkin hakiki mauna 
sahib olmasının gaye ittihaz edi.1diği
ni,söyledi. 

Bay Şemseddin Günaltaydcı.n sonra 
Bay Receb Peker (Kütahya) kürsüye 

geldi. 

Receb Peker'in nutku 
Recep Peker (Kütahya) - Arkadaş

lar, Halil Menteıc arkadaşımın ilişme

siyle uyandmlan mevzu hakikaten bu 
kadar mühim bir işin Yüce Kamutaydan 
çıktığı esnada üzerinde konuımak gibi 
büyük bir fayda temin edilmiş olacak
tır. Ben de Halil Menteşe arkadaşımın 
tasavvur ettiği bir faydanın §ümulüne 
hizmet etmi' olmak için fikirlerimi ar
zetmck maksadiyle bu kürsüye geldim. 
Arkadaşlar iç rejim bakmundan yer yü
zünün haline kısa bir görüş yapalım. Bu 
görüşün hülisası şudur: Yer yüzünde 
bir çok çeşitli krizler yanında her yerde 
ve kendi kanaatıma göre diğer krizler
den daha mühim bir iç rejim krizi ve 
buhranı hüküm sürmektedir. İçinde ya
şadığımız günün en önemli bir noktası 
olarak bizim gibi yeni ve modern haya
ta yeni çıkmış bir devlet için kendi re· 
jimini daha ileri bir dikkatle göz önün
de tutmak ve kendine yakışan kendi ha
yat ve ihtiyaçlarına uyan tekilde kuv· 
vetlendinnek ve tanzim etmek baş işle
rin en basındadır. 

Miiflerek inan 
Bizim şimdiye kadar rejimin esası o

larak devlet kanununa geçmiş ve yur
dun henüz hayata doğmuş en taze çocu
ğundan en ya~lısına varıncaya kadar, 
hepsi için müşterek bir inan mevzuu te
lakki edilmiş olan mahiyeti cumhuriyet· 
ten ibarettir. 

Şimdiye kadar Cumhuriyet Halit Par
tisinin şuuru içinde beslenip büyümüş o
lan ve partinin kendi hususi ve profes
yone 1 politika telakkisi içinde kalan ha

yati esasları biz bu madde ile teşkilatı 
esasiye kanununa ekl:emekle bütün yur
dun müşterek resmi ve kanuni bir reji· 
mi haline sokmak istiyoruz. Bu hadise 
hakikaten, başlı başına büyük bir inki
lab sayılacak kadar mühim bir mesele
dir. Bu esasların Kamutay tarafından 
kabul edilip resmiyet kesbettiği dakika
dan itibaren yurddaşların laboratuvarın

da çalışan profesörlerdir. Günün politi. 
kası ile uğraşmayanlara ve, işlerin ba
şında bulunan büyük müdür arkadaşlar
dan mesela devlet demiryollannın bir 
makascısına kadar bütün vatandaşlar bu 
esaslara inanacak, bunları sevecek ve 
bunlara itaat mecburiyeti altına girmiş 
olacaklardır ve bütün milll faaliyet 
ahengi bir manzume halinde biribirini 
tamamlayan bu yüksek esasların havası 
içinde akıp gidecektir. 

Bu şu demektir ki bizzat ha
yattan alınarak Cumhuriyet Halk Par
tisinin programının içinde yazılmış bu
lunan bu hükümler, bu devletin bundan 
sonraki varlığında bütün yurddaşları 

bütünlük ve beraberlilc ruhu ile besleye
cek ve milli birlik için daha sıkı bir ted
bir alınmış olacaktır. Temyiz mahkeme
sinin en büyük hakiminden en küçük me
muruna kadar hüküm veren, tedbir alan, 
emir vere:ı ve tanzim eden herkes gün
lük işini yaparken ve kararını verirken 
kendini bu esasların çerçevesi içinde 
hissetmek mecburiyeti altına girecektir. 

Hülasa arkadaşlar bu kanun çıkınca 
resmi hüviyeti olsun olmasın bütün va. 
tandaşların terkib ettiği milli bünye 
müşterek ana esaslara beraber inanan 
sarsılmaz büyük ve daha kuvvetli bir 
kütle haline gelecektir. (Bravo sesleri, 
alkışlar) •.•• 

Bunun edebiyat lasmı üzerinde faz. 
la durmağa lüzum yoktur 

Liberal propaganda 
Şimdi Halil Menteşe'nin teknik olarak 

bahsettikleri noktalara gelelim, Liberal 
propaganda Türkiyede yapılmıyacak 

mt ? Encümer. IJaşlc.am benim de dahil 
olduğum encümen arkadaşlarımız namı
na cevabımızı verdik. Ben bu izahata 
bir az daha şümul vermek isterim. 

Yeni hükümler anayasaya geçerken 
bunların nakız olan manalarını uzun uzun 
metne sokmaya kanunun konstrüksiyo· 
nu itibariyle imkan yoktu. fakat bir nok
ta pek açıktır ki, şimdiye kadar ana ka
nunun temelini teşkil etmiş olan cum
huriyetçilik aleyhine yurd içinde hiç 
kimsenin hiç bir faalyette bulunmama
sı caiz olmadığı gibi şimdiden sonra da 
cumhuriyetciliğin nakızı olan saltanat 
lehinde bir hareket, hiç bir kimseden 
bir hareket sadır olamıyacağı gibi, teş
kiUitr esas.iyenin umumi bünyesinin teyi· 
datı altında olarak milliyetçiliğin nakı
zı olan beynelmilelcilik ve halkçılık 

nakızı olan imtiyazcıhk veya sınıfçı· 

hk ve devletçiliğin nakızı olan liberal
lik laikliğin nakızı olan geri kalhk 
ve inkilabçılığm nakızı olan irtica le
hinde hiç bir faaliyet yapılmıyacaktır. 

Bu esasların Kamutayca kabulünden 
sonra mcmlektin, sosyal, kültürel ve si
yasal hiç bir sahasında ne tek adamın 
ne de cemiyet halinde her hangi telkin 
veya teşebbüs b,alinde hiç kimse katiyen 
faaliyet ifa edemiyeceklerdir. (Bravo 
ae&leri, alkışlar). 

Bir anayasa kanununa madde ko· 
nurken yazılan ana hükümlerin mana.. 
larını uzun uzun izah. tefsir edici söz 
ler ilavesine imkan olmadığını söylemiş 
tim. Fakat Kamutay huzurunda yapıla
cak konuşmalardır ki bu kelimelerin 
manalarım bütün halk tarafından bütün 
tatbik ediciler tarafından anlaşılması

nı kolaylaştırır. Bu itibarla bu izahlar 
üzerinde müsaadenizle bir az fazlaca 
duracağım. 

Biz cumlıuriyel{iyi~ 
Arkadaşlar; biz cumhuhiyetçiyiz di 

yoruz. Cumhuriyet Türkiyenin değiş.. 
mez devlet şeklidir. diye ana kanuna 
hüküm koymuşuz. Fakat cumhuriyetin 
bizde tatbik edilen tarzından başka çe· 
şitli nevileri de vardır. 

Si)·asi vahdet 
Türkiye öyle bir cumhuriyettir ki 

bu timdiye kadar anayasaya girmemiş 
olan ve bugün girecek olan di • 
ğer beş vasıf ile beraber bir siya
si vahdet teşkil eder. Mesela A· 
merika da bir cumhuriyettir. Fakat 
idaresi itibariyle büsbütün başka esas
lara dayanır. Fransa da bir cwnhuriyet· 
tir. Fakat tam liberal bir cumhuri
yettir. Nihayet müttehit şuralar, Sovyet 
Rusya da bir cumhuriyettir. Fakat sınıf 
hakimiyetine dayanan büsbütün başka 
şekil ve manada bir cumhuriyettir. 

O halde türk teşkilatı esasiye kanu
nunda Türkiyenin yalnız cumhuriyetle 
idare edildiğini ve Türkiyenin yalnız 
cumhuriyetçi olduğunu ifade etmekle 
bugün ilerlemiş ve inceleşmiş olan siya. 
aal mefhumların anlaşılmasr alanında 

kafi bir vuzuh yapmış olamayız? (Ha
yır aesleri). 

O nalde bunu herkesin mü,tereken 
ve derinden anlamasına imkan verecek 

bir vuzuhla belirtemek gerektir. İşte bu 
6 vasfın yanyana bizim cumhuriyetimi
zin farık vasıf ve esaslan olarak kanun. 
da zikredilmesi elzemdir. 

Sonra arkadaşımız bilhassa bir nok
tayı ifade ettiler ve dediler ki, 

İnkilabçıyız diyoruz, cumhuriytçiyiz 
diyoruz. Bazr insanlar komünizm 
faaliyetinde bulunurlar. Böyle bir 
adam hakim huzuruna çıktığı za
man, evet, ben inkılabçıyım ve 
bilhassa cumhuriyetçiyim der. ve inki
lfil>çı olduğu için komünizm yaptığını 
söyler Bu husus teşkilatı esasiye kanu
nuna konmuş olan vasıflara hizmet 
vadisinden beni nasıl olupta muhatab 
addedildiğini ileri sürer. 

Hayır bütün vasıflar yanyana mü
talca edilince ne komünist ve ne de fa. 
şist bir h2reketi bizim rejimimizin der
piş ettiği bir inkiUib diye ileri sürmeye 
imkan yoktur. Diğer vasıfların tamamla 
yıcı manası içinde birim inkılabçılığı
mızın farikaları vardır. 

Sade cumhuriyetçi veya sade inkilab
çı oluşumuzun değil, diğer ana vasıflan. 

mızın da başka yerlerde, başka ideoloji
lerde kullanıldığından ayn ve bize mah
sus manaları vardır. 

Milliyetçilih vas/ı 
Ark.adaşlar milliyetçiyiz, demekle 

milliyetçilik bakmundan da bugün dün
yada kullanılmış çeıidli manalar vardır. 

Mesela, kan milliyetçiliğini tatbik eder. 
ler. 

Bu nevi milliyetçilik bazı yerlerde ak
tif ve passif vasıflarla tatbik sahası bulu
yor. Kendi kanından ve kendi ırkından 
olmıyanlan yurd dışına atmak veya 
yurddaş hakkından mahrum etmek pas
sif bir kan milliyetçiliğinin tatbikidir. 
Bir de sınırlar aşırı, yerlerde hatta kıta 
ve deniz aşın yerlerde ~vcud ve kendi 
kanından olan insanların siyasal hudud 
ve birlik içerisine girmesini ihtiva eden 
geniş çerçeveli irrederrtist milliyetçilik 
vardır. Bu da kan milliyetçiliğinin aktif 
bir görüşüdür. Daha bir çok mil1iyetçilik 
fikir ve şekilleri vardır. 

Fakat bizim milliyetçiliğimizin ana 
vasfı anayasamızın diğer hükümlerinde 
ve C. H. Partisinin rejim prensipleri içe
risine de belirtilmiştir. Beynelmilelci her 
cereyan milliyetçilik telakisine muhalif
tir. 

Halkçılık 

Arkadaşlar; halkçılık diye yer yü. 
zünde çeşid çeşid teşekküller vardır. Son 
zamanlarda sol fikirlerin müşterek çalış
maları için yapılan ve halk cepheleri di
ye isimlenen bir takım siyasal kurumla
ra rastlarız. Bunlarla bizim halkçılık te
lakkimizin münasebeti yoktur. Bu keli
menin aslı inkilabın ilk günlerinde par. 
tiye ad olarak alınmış idi. Büyük Şef 
lisanı ile daha o zaman yapılmış olan 
halkçılık tarifi parti programında kema 
lini bulmuştur. Bu vasıf yurdu imtiyaz 
iddialarından ve sınıf kavgalarından ko
ruyan büyük eheıniyeti haizdir. 

Sonra layik ve inkilabçı telakkiler •. 
Arkadaşlar, layık telakkisinin de yal

nız nazari hayatta değil, bilhusa tatbi
ki sahada da Türkiyede olan derinlik ve 
samimilik ile tatbik edildiği yer dünyada 
yok denebilir. Layisizmi ilim ve politika 
mevzuu olarak ilk telaffuz eden insan 
kütleleri bun1ann bugünkü devlet şekil· 
teri içinde bile bizde olduğu kadar ince. 
lik ve ciddiyetle takib edildiği yer yok
tur. Bu mefhumlann bizim tatbik şekli
mizdeki esas manfilarr da yine parti 
programımızda açıkça yazılıdır. 

llalk Partisi ve devlet 
Dikkat buyurulmuştur ki devlete vasıf 

olacak yeni hükümlerin manfilannı yok 
edebilmek için hep parti prograaundan 
yardım alıyorum. Bunun sebebi açıktır. 
C. H. Partisi yeni devletin fikir ve po
litika kaynağıdır. Parti liberal devletler· 
de görülen bir çok partilerden biri değil. 
dir. Yeni devletin hayatı boyunca derin 
tecrübelerle pişmiş olan, bünyesinden 
her zaman devlete esaslar vermiştir. Bu 
sebeble yeni devlet vasıflanrun anlaşıl
mast için bütün alakadarlar bugünkü 
parti programından istifade edeceklerdir. 
Bu değişme te~ebbüsünün eheıniyeti

ni anlamak için .söylemeyi lüzumlu gör
düğüm bir noktayı daha tebarüz ettir
mek isterim. Arkadaşlar müstakil devlet 
ve müstakil millet olmak gibi bir ülvi 
dava vardır. Müstakil devlet ve millet 
olmak yalnız şu kadar bin kilometre mu
rabbaı toprağın üstünde şu kadar mil. 
yon halkın kaytdsrz ve prtsız yaşayıp 
ekonomik, sosyal ve siyasal sahada çalış
ması manasına gelmez. Bilhassa bir mil
letin ve bir devletin tam ve müstakil bir 
devlet ve millet olmak için kendi haya
tından doğmuş ve kendi hayatına uygun 
kendi öz malı bir rejime sahib olması la 
zımdrr. Böyle olmazsa vaziyet yurdun 
bir parçası ecnebi istilası altında bulun
duğu zamana benzer. O halde yurdun 
hayati bir esasını teşkil eden rejim ec. 
n~bi fikirlerin istilası altında demetkir. 

Dünya bugün çeşidli rejimlerin ide
olojileri arasındaki mücadeleye sahne ol; 
muştur. Hayatımıza uymıyan dış rejim
ler bize t~r yaparsa bu, iç haytımrz teh
likeli olur. Biz kendi rejimimizi bu tesir
lerden korumalıyız. Konuştuğumuz t~
kilatı esasiye müzakerelerinden iatüade 
ederek dıs tesirler üzerinde biraz daha 
durmak yerinde olur. 

Arkadaşlar, feodal devrin istirablar
dan sonra dünya için her ileri insanlık 

hayatının bir mübeşşiri, bir I§lğI gibi li· 
beral devlet devri doğmuştur. İlk doğuş
ta bir kıymet sanılan ve her tarafta kapı· 
şa kapışa taklid edilen idare, siyasi hak
lar tarafından da ekonomi a1arunda da 
öyle suiistimallerc uğradı ki dünyanın, 
hemen hemen her köşesinde, bu tip dev
let çürüyor. 

Liberalizm 
Bugün liberalizm her yerde ya çök .. 

müş, tarihe intikal etmiş ve yahu da 
sarsıntı nöbetleri içinde can çekişme!Q 
tedir. Hayata yeni doğmuş olan Tür• 
kiye devletinin hayatı için liberalizm 
çok fena ve çok zararlı bir unsurdur. BQ 
gün liberalizm demek hukuk bakımın
dan anarşi; ekonomi bakımından da bi~ 
kısım yurddaşları diğer kısım yurddaş .. 
lara istismar ettirmeye açık bir kapı 
demektir. Bu sade yeni ve nizamlı bit 
devlet kurup işletmek yolunda olan biz• 
ler için değil, asırlık devletler için bilo 
bir afettir. 

Eğer biz sadece kopya edilmiş libe
ral fikirlerle meşbu bir cumhuriyetçi o!ı 
makJa iktifa etseydik, güç ve çetin za• 
manlarımızda yurd dışından içeriye dö~ 
külen zehirlerle memleketi altüst et• 
mek istiyenlere karşı durabilir miy .. 
dik? (Allah göstermesin sesleri). 

Rasih Kaplan (Antalya) - Bahit kUt 
lesi mi burası?. 

Receb Peker (devamla) - İrtica de .. 
nilen heyulanın .•.•. bize sokulurken kıya 
fet değiştiren ve boynuzları, kuyruğlf 

yoktur. Hepiniz tecrübenin en derin 
safhalarında yaşamaktasınız. Devlctiıı 

her hangi iç veya dış güçlüklerle uğraş .. 
ına zamanında şarkdan, garbden, cenub,. 
dan, şimalden, esen tahrib propaganda .. 
larma karşı kendisini her zaman koru• 
maya hazır bulunması elzemdir. Onun 
için devletin ana kanununda yalnız cımı. 
huriyetçi olduğumuzun yazılı olması 

bugün artık kafi değildir. Ana yasamızı 
bugün müzakere edilen layihadaki diğet 
unsurları da eklemeye mecburuz. (doğ· 
ru sesleri). 

Arkadaşlar; toprak işi üzerinde dt 

arkadaşın söylediği şeylere karşı bir f1-
kir arzetmck isterim. Hafil Menteşe arı. 
kadaşımız esasa pek itiraz etmediler. B'Q 
mesele devlet için büyük, bayati bir me• 
eeledir. Daha ziya.de değer meselesind~ 

durdular. Esasen teklif edilen madde• 
de topraklanma için ayrıca kanun yapı .. 
lacağını söylemiş olduğumuza göre mU 
zakerede bu paranın tediyesi üzerindo 
söz söylemek fazla olacaktır. Bunu hu

susi kanunun görüşülmesine bıraka'bili• 
riz. 

Mülkiyet hakkında istikrarın bozul• 
mast layihada hiç mevzuubahs değildir, 
Tediye usul ve şekillerini teşkilatı esa• 
siyenin alelıtlak istimlaklere aid umu• 
mi kaidesinden ayırıyoruz. Aksi halde 
bu işe normal yoldan para vermek yal· 
nız Türkiyenin değil devlet mahiyetin· 
de hiç bir bünyenin tahammül edemiye• 
ceği bir külfet teşkil eder ki bu vaziyet 
yüksek maksadı felce uğratır. Bunu 
açık surette söyliyerek ve bir kanun l~
yihası yolu ile Büyük Millet Meclisi 
huzuruna gelmesi hem pratik, hem do 
esaslara bağlılık bakımından en doğru 
bir hareket olur. (Bravo sesleri. sürekli 
alkışlar.) 

Dörtte iiçü çiftçi otan bir mem~ 
lekette toprak işi 

Bay Receb Peker'den aonra Bay 
Aziz Akyürek (~rzurum) söz aldı. Bi· 
.zim gibi dörtte üçü çiftçi olan bir mem 
t~kette toprağın teşkilatı esasiyenin ana 
temellerinden birini te§kil ettiğini IÖy· 
liyerek toprak sahibi olmıyan milyon
larca vatanda§m iktisa.den esir vaziye
tinde bulunduğuna itaret etti ve sözleri· 

ni föyle bitirdi. : 

••- lnkilab yapmak büyük bir iştir. 
Onu sağlamlaştırmak onun kadar bfiyüli 
bir i'tir. Biz, türk çocuklarının istikba
lini mesud yapmak için bugün yapılma
sı lazım gelen her fedakarlığı yapkca

ğız. (Alk~lar). 

Tekrar söz alan B. Halil Menteşe 
(İzmir) bu müzakereyi tahrik ettiğin
den dolayı çok memnun oldu ğunu, çün· 
kü vaziyetin tarnamiyle ıoarahat peyda 
ettiğini söyledi. 

General Refet Bele (İstanbul) ana
yasayı buradaki münakaşaların vazıh 
hale getirdiğini söy1iyerek hepimizin 

biç şüphe yok ki cumhuriyetçi olduğu• 
nu ve bu memlekette başta amele ol· 
mak üzere bütün yurddaşların milli· 

yetçiliği ve laikliği en iyi anlamış bir 
mi11et olduğunu, inkılabcılığın ise, za· 

ten her devletin inkılapçı olduğunu, 

geriye kalan devletçiliğin en canlı v~ 
mühim nokta bulunduğunu söyledı. 
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Kendi kanaatince bir devletin tüccar 
\'eya sanatkar olamıyacağxnı. fakat bir 
memlekette bunlar bulunmazsa bunu 
tabii deYletin yapacağına işaret eden 
General Refet Bele yalnız bugünkü za
ruretlerin devam etmiyecck belki ya
rın değişecek olduğunu söyliyerek top• 
rak meselesine teams etti. Bu mesele· 
nin her şeyden cvel insanlık bakımın· 
dan çok mühim olduğunu, bir taraftan 
sürülmiyen yığın yığın topraklar var• 
ken, bir taraftan da toprağı olmadığı i
çin aç kalan insanlar bulunduğunu, bu 
iş.in halledilmesinin herkes gibi kendi· 
sinide sevindireceğini ilave etti ve de
diki: reyimi ekonomik noktai na.zarın• 
dan değil doğrudan doğruya siyasi nok· 
tai nazardan memleketimin atisini düşil· 
nerek burada kati bir kanaatle ve vicdan 
istirahati ile muvafık olarak kullanaca
ğım" 

General Refet Beleden sonra, Dahili· 
Ye Vekilimiz tekrar kürsüye geldi. 

B. Şükrü Kayanın nutku 
Dahiliye Vekili Şükrü Kaya - Sa

yın arkadaslar teşkilatı esasiye kanu· 
' ' nundc1 yapılacak tadilat üzerinde sayın 

arkadaşlarımın kıymetli fikir ve müta· 
lealarını çok büyük bir dikkatle dinle· 
ditn. Çok teşekküre şayandır ki Parti
llliz umumi bir idealin ifadesini bura· 
ya getirmiş. Gördüğüm manzara budur. 

Gerek müstakil ve gerek partiye 
lllensup arkadaşlarımız bu işin tam za· 
nıanında getirildiği kanaatinde bulun
dular ve millete bunu söylediler. Bun
dan dolayr partimizin iyi bir iş olarak 
huzurunuza çıktığından müftehir ol· 
dum. 

Rejimin esasları . . . 
Arkadaslar ! Türk cumhurıyetının 

koyduğu r~jimin esasr ve prensipleri; 
eveice de arzettiğim gibi filozofların, 
Ulemanın kendi hücrelerinde ,dimağla· 
rında hazırladıkları mücerret müfhum
lara uydurmak için yapılmamıştır. Ta
rihin zaruri icablarından alınmış esas· 
lardır. Realiteye miistenid bir yürüyü
şün tayinidir. Tabii bu konurken, di· 
ğer memleketlerde geçen hadiseler ve 
görülen tecrübeler de nazarı itibara a
lınmıştır. Zaten netice de bunu göster· 

lllektedir. 
Bizim cumhuriyetimizin esaslı 

prensip ve vasıfları har;;> meydan
larında, meydan muharebelerinde 
düşünülmüş ve tatbik edilmiştir. 

Bunun ilk eseri Dumlupınar mu
harebesindet Büyük kumandanlık 

rnuharebesinde tatbik edilmiştir. 
Onun için reeJdirt ve onun için ha
kikattir. Devletçilik -.rasfı da ora
dan alınmıştır. Her devletin bir "Za
man gelip takib edeceği yegane 
Yol bu olacaktır. Zaten devletle:rin 
gidişi budur. 
Kendi kehanetimizi sevmiyecek ve 

keneli prensiplerimizi başkasına telkin 
etmiyecek kadar kendi iş1erimiz1e uğ· 
raşmağı sevdiğimiz için, kendimizi. bu
nun hariçteki şeklini görmekle mükel· 
lef addetmiyoruz. Bir devletin yapa· 
cağı en müı:kül iş, en çok tekniğe mü· 
teyakkıf is, ordu kurmak işidir. Dev· 
letin eline~ ordu ve hükümet veriyoruz 
da ordu islerinin binde biri kadar haizi 
chemiyet 

0

olmıyan işleri devlet yapamı· 
Yor, bu mantık ile kabili telif değildir. 
Mantık bunu kabul etmez. Devlet bu· 
günkü tesekkülü itibariyle mademki 
Ordu gibi~ gayet çetin, ince, girift, mo· 
dern, tekniklerin hepsine istinad eder 
nazik bir makineyi elinde bulunduru· 
Yor ve türk devleti de en ziyade bunda 
rnuvaffakiyet göstermiştir. Türk dev· 
letinin icabında eline alıp da muvaffak 
<>lamıyacağı hiç bir iş yoktur ve ola· 
lllaz. Bir taraftan türkte ordu yapmak· 
ta en büyük vasıf görülürken, diğer .t~
raftan en küçük bir işe devletin kabılı
Yeti olmadığı fikri bize daima .te.lkın 
edilirdi. Uzak değil, 1912 tarıhınde 
İznıire dört türk makascısı koymak is· 
tedik, tiirklerin aklı şimendifercilige 
ermez diye türk komiseri tarafından 
ricamız reddedildi. Bunu bilen ve der• 
hatır eden icimizde arkadaşlarımız var· 
dır. Aradan~ on beş sene geçınemişti.r. 
l3ugün kamilen şimendiferleriıniz bız 
tilrkler tarafından işletilmektedir. Ve 
bugünkü işletme ile evelki işletmenin 
farkını görmek için Nafıa vekaletin.in 
çıkarmış olduğu eserleri gözden geçı:· 
inek ve hatta yalnız yolcu olmak da ka· 
fidir. 

lnkılabcılığm esas ruhu 
Biz bu prensipleriıni.ıi istatik olarak 

alrnauık. Muayyen bir formül tatbik e-

derek onu ebediyen oıuhafua için ~
dık. Haaytın gündelik zaruretlennden 
mülhem olarak aldık. lnkilabçı]ığm esas 
ruhu budur. Ve istikbal için dinamik ve 
provizyon olmaktır. Dünya için en iyi 
apılan kanunlar bu gün kütüphane 

~amekanlarında tdZlarla örtülüdür. Ne 
mükeınmel ~istemler vardır ki hiç bir 
tatbik sahası ve imkanı bulamamıştır. 
En iyi kanunlar maddeleri en iyi olan 
kanunlar değildir. Millete en uygun o. 
lan kanunlardır (Alkışlar) ve millet mec
lislerinin en büyük vazifesi milletlere en 
muvafxk gelen kanunları yapmaktır. Ve 
bizim meclisimiz de böyle yapmıştır. 

Millet meclisleri bir takım filezofla· 
rın ve hukukçuların maha1ıli içtimaı de· 
ğildir. Millet meclisleri günün ihtiyaçla
rından bayatın zaruretlerinden aldıkları 
ilham üzerine milletin inkişafı için en 
iyi kanunu yaparlar. Ve bizim büyük 
Millet Meclisimiz de doğduğu günden 
bugüne kadar böyle kanunlar yapmıştır. 
Ve Türkiyeyi böyle kurtarmıştır. (Al

kışlar bravo sesleri) 

Toprak kanunu 
Toprak kanunut çiftçiye toprak ver

mek kanunu, üzerinde çok isterdim ki 
benim dairei intihabiye arkada· 

şım Halil Menteşe esasta be~~mle ~er~
ber olsun. Çünkü topraksız türk koylu
sünün çektiği istirabı, bilhassa kendi da. 
irei intihabiyemizde çektiği istirabı, be 
nim kadar o da çelaniş ve görmüştür. 
Nitekim toprak.srzlığın delili olarak ken
di çiftliğini köylülere tevzi ettiğini bu
rada kendisi söylemiştir. Eğer köylüye 
bunun uzun vadeleııl.e vt: yahud kıymet
siz olarak vermişlerse buradan kendile
rine alenen teşekkür ederim. Demek ki 
topraksızlık ihtiyacını kendisi görmüş 
ve biz bu kanunu yapmadan daha evel 
bize takaddüm ederek yapmıştır. 

Topraksız köylüler 

Araka<laşlar, Mı..ğla vilayetinin Köy
ceğiz kazası tarnamiyle çiftlik ağalarının 
elindedir. Hükümet konağı merkezi ka
zada bir çiftlik ağasının tarlası içinde. 
dir. Köylünün zerre kadar toprağı yok
tur. Ağaların tarlasında çalışır. Vfüiye
timizin diğer kazalarında da az çek hal 
böyledir. Dairei intihabiyemizin yan 
çiftçisi topraksızdır. Çalışmayan ağa o

turur köylü çalışır, bunun gibi Antalya 

da böyledir. Şark vilayetlerimiz de böy
ledir. Bu memleketin ağrer istirabı bü
yük bir istirabtır. Eğer bunu halletmi
yeceksek bil' çok topraksız çiftçiyi cum. 
huriyetin ve inkitabın büyük nimetlerin

den mahrum bırakmış olacağız. Eğer o 
kendi topraklarında ekmeğine kendi ha
kim olamazsa, bu memlekette daha ne 
yapmak istiyoruz? Bu inkilabm yeri ve 
şerefi olur mu? Bir kısım vatanda
şı topraksız bırakıp şu veya bu '.11ul a~
yel idealler p("şinde koşmak kendı ~endı
mizf aldatma değil midir? Kenclı ırk
daşlanmrzı ve büyük seciyesinin asaleti
ni göklere çıkardığımız türkü bu halden 
kurtarmak lazımdır. (Bravo sesleri - al. 

kışlar) 

Tasarruf luıkuku. 
Kanunun esbabz mucibesinde söyle

nildiği gibi ~iftçiye toprak vermek ~ir 
defalık iş değildir. Topraksızlık. h_ı~: 

dildikc:e \.erilecektir. Kanun geıdıgı se • . . . 
vakit esasları müzakere edılecektır. Bır 
t araftan bu iylik yapılırken, diğer .tara.f 
tan hiç kimsenin hukuku tasarrufıyetıne 
tecavüz etınek niyetinde değiliz. Huku
ku tasarrufiyenin en mahfuz olduğu yer 

b 'lhassa tekrar etmek isterim, hukuku 
1 -

tasarrufiyenin en çok mahfuz kaldıgı 
yer Türkiyedir ve bunu ~böyle tut
mak mecburiyetinde oldugumuzdan
dır ki bu esas, getiiilecek O· 

lan toprak kanununda da. ı:1~ · 
hafaza edilecektir. Belki kendılerının 
dediği şekilde, veya başka şekilde, Bü~ 

ük Meclis onun şeklini tayin edecektır. 
~ence toprak kanunudan dolayı gönül
lere bir endişe getirmekte ve düşünmekte 
hiç bir mana yoktur. Arkadaşların bil
hassa bu noktaya nazarı dikkatlerini 

lbetmek isterim. Burada hayatın ve 
ce dT 
hukukun temin ettiğimiz kütle ı ı 
olmayan ve söylemeyen kütledir. Bizim 

tı<Tnnız kanunları okumayacak, ga-
yap "' 1 · · l zeteleri okumayacak olan ar ıçın nası 

çalıştığınıızı b.il":i!ece~ti·~· .. _ .. 
Bizım eserımızın buyuklugu bura-

d ( Alkışlar) Bunu bilecek kütle, 
da ır. k" 

faatine dokunulur gibi gören ut. 
men , . d k 

..ı= Biz onların menfaatıerıne o un-lewr. 
1 

. . ..d 
Bilakis menfaat erını mu amuyoruz. 

d
. uz Biz doğru yollaradan ka-faa e ıyor . . 

. llardan her kesın hakkını ver-
nunı yo f' .. 

h kesin hukuku tasarru ıyetını 
mek, er 

ınuhafaza etmek iatiyoruz (Şiddetli al
kışlar). 

Bizim inkılablarımız 
Arkadaşlar, bizim bu inkilabımtz 

kendi kendine ve demin dediğim gibi ta 
rihin zarureti olarak doğmamıştır. Bu 
uğurda çok kanlar dökülmüş ve çok ız
dıraplı olmuştur. Asırlarca Türkler bu 
inkilaba kavuşmanın hasretini çekti, ni
hayet büyük deha Atatürk'ün milletin 
kudretiyle birleşen irade kuvveti Türke 
vatan verdi, İstiklal verdi,prensip ver
di. Bu prensipler kendimizden ve mil
letimizden ayrılmaz. Eğer biz bunu 
bir tarafa bırakırsak memleketin bir ta
rafından inhilal olur. Biz cumhuriyeti 
muhafaza etmekle mükellefiz. 

lnkilabcıhğm esası budur. Bu in
kilabm sağdan ve soldan karşısına çı
kacak olan her hangi bir ceryan bu inki
labın kuvveti karşısında devrilmeye ve 
ezilmeye mahkumdur. 

Şimdiden böylelerine haber vermek 
isterimki Türkiye cumhuriyeti bu gibi 
ceryanlaı:-a asla müsaade etmeyicektir. 
(Bravo sesleri, alkışlar) Türk milletinin 
tarih içinde ve dünyanın bu halinde ya· 
pacağı çok daha büyük işler vardır. Şu 
halde mefhumu mücerredin peşinden ko· 
şacak ne vaktimiz var ne de koşturacak 
insanlarımız. Biz hepsini bir dilek uğ. 
runda memleketin terakkisi, milletin 
refah ve saadeti ve alemin huzuru için 
çalışmaya sevkedeceğiz. 

Ve tuttuğumuz yol budur. Atatürk' 
ün yolu da bu yoldur. 

(Bravo sesleri, şiddetli ve sürekli 
alkışlar.) 

B· .Şükrii Yaşının bir teklifi 
Reis müzakerenin kifayeti hakkın

daki muhtelif takrirlerden birini reye 
koydu ve kabul edildi ve maddelerin 
müzakeresine başlanıldr. 

Birinci madde görüşülürken B. Şe
rif İlden (Kastamonu) maddede resm1 
dilin türkçe olduğu tasrih edildiğini 
bu resmi kelimesine lüzum olmadığın
dan çıkartılmasını teklif etti. Reis bu 
kelimenin teşkilatı esasiye kanununun 
eski maddesinde bulunduğunu, bunun 
teklif ve kanaatle değizemiyeceği ceva
bını verdi. 

B. Şükrü Yaşın (Çanakkale) ana
yasada devlet şekline aid fıkranın 106 

inci maddeye göre hiç bir veçhile tag· 
yir edilmiyeceği tasrih eJildiğini, yani 
bu hükümle birinci maddenin ebedi· 
yet iktisab ettiğini, halbuki şimdi tek· 
lif edilen ikinci maddenin tadilinde 
Türkiye devleti cumhuriyetçi, milli· 
yetçi, halkçı, devletçi, laik ve iokrlabçr 
olduğu tasrih edi1!?1iş bulunduğunu ve 
cumhuriyet idaresinin cumhıl'riyetçi ol· 
ması gayet tabii bir esas olmasına bi· 
naen bunu burada zikretmektense mad
deyi "Türkiye, cumhuriyeti milliyet
çi, halkçı, devletçi, laik ve inkılapçı· 
dır.,, şeklinde kabulünü teklif etti. 

Te~kilatı esasiye encümeni mazba· 
ta muharriri B. Kenan Orer (Manisa) 
şu cevabı verdi: 

"- Bu madde encümende uzun boy
lu görüşüldü. Hakikaten 102 inci mad· 
denin sarahati karşısında bunun ikin
ci maddeye iHivesi doğru görülmez. 
Ancak altı prens.ipin bir arada yazıl· 
ması için bu maddeye cumhuriyetçi ke
limesinin ilavesi de Jazrm<lır. Aksi tak· 
dirde diğer beş umdenin ikinci bir 
maddede yazılması lazım gelecektir ki 
bu da muvafık görülmemiştir.,, 

B. Şükrü Yaşının teklifi etrafmda 
verdiği takrir kabul edılmedi. Madde 
aynen kabul edildi. 

Tekrar kürsüye gelen Geneı al Re
fet Bele (İstanbul) anayasada şimdiye 
kadar devlete maledilen yalnız cumhu· 
riyetçilik umdesi bulunduğunu, bunun 
da 102 inci madde ile hiçbir suretle tag
yir veya tadil edilemiyeceğinin garan· 
ti altına alınmış olduğunu söyliyerek 
yarın herhangi bir liberalin ekonomi 
veya politika sahasında propaganda ya
pıp yapamıyacağını anayasadaki bu 
maddenin tadil ve tagyiri için taraftar 
tedarikine çalışıp çalışamıyacağını 

sordu. 

Anayasa lıiil.·iimlerinin 
miieyyidesi 

Ali Rıza Turel (Konya) Anayasa 
hükümlerinin müeyyidesinin gene ana
yasanın 103 üncü maddesindeki umumi 
zabıta hükmü olduğu cevabını verdi ve 
bu maddeye göre anayasanın hiç bir 
maddesinin hiç bir sebeb ve bahane ih· 
mal veya tadil olunamıyacağı ve hiç bir 
kanunun anayasaya münafi buJunamı· 
yacağını, bunun haricinde de cezai mü
eyyideler bulunduğunu söyledi. 

Bundan sonra diğer maddeler de re· 

1 Dışbakanımız Belgradta 
Stoyadinoviçle görüştü 

( Ba§ı 1 inci sayfada) 

kont Ciano ile yaptığı görüşmelerden 

pek ziyade memnun olduğunu bildirmiş
tir. 

Balkan devletleri ile İtalya arasında
ki münasebetlere gelince vekil, İtalyan 
yugoslav yakınlrğını barışın kurtarılma
a;;ı ve verimli bir elbirliği temini için e
saslı bir unsur saymaktadır. Balkan 
memleketleri, italya ile olan münasebtele 
rindeki bu düzelişi görmekle bahtiyar
dırlar. Şimdi kurulan dostluk, muhtelif 
memleketler arasında elde edilen daha 
sıkı temasın mutlu neticesi olarak telak
ki edilmektedir. 

Dl§ Bakanımız Belgradda 
Belgrad, 5 (A.A.) - Türkiye harici. 

ye vekili B. Tevfik Rtiştü Aras bu sabah 
Semplon ekpresiyle Milano'dan Bel
grad'a gelmiştir. 

Vekil istasyonda dış işleri nazır mu
avini B. Martinaş ve bakanlık erkarut 
Türkiye orta elçisi B. Haydar ve küçük 
anlaşma ile Balkan anlaşması devletle

rinin orta elçileri tarafından karşılanmış

tır. 

Belgrad'da 24 saat kalacak olan B. A. 
ras öğleden önce başvekil B. Stoyadino
v;~ ile görüşmüş ve şerefine başvekil ta
rafından saat 13 de bir öğle yemeği ve
rilmiştir. 

Görüşmelere öğleden sonra da devam 
edilecek ve B. Aras bu akşam Türkiye 
elçiliğinde elçiB. Haydar ve refikası ta• 
rafından verilecek akşam yemeğinde ha
zır bulunacaktır. 

B. Arasın Vreme gazetesine 
beyanatı 

B. A ras Lübliana'dan geçerken, Bel
grad'da çıkan Vreme gazetesin.in muha
birine şu beyanatta bulunmuştur: 

"- Milano'da kont Ciano ile, Tür
kiye hariciye vekili ve Balkan antantnım 
bu devresi başkam sıfatiyle en dostane 
bir ruh dairesinde görüştüm. 

Milano konuşmalarının neticelerin
den pek memnunum ve bundan yalnız 

mem1eketimin değil, bütün Balkan ant

antı devletlerinin istifade edeceğine ka
niim. Kont Ciano ile yaptığım bu görüş. 
meler esnasrnda, İtalyanın, mühim siya
si münasebetlerde bulunduğu Yugoslav
ya ve Yunanistana ve sıkı ekonomik mü
nasebetlerde bulunduğu Romanyaya kar
şı dostane hattı hareketine kani olmak 
fırsatım buldum. Kont Ciano ile yaptı
ğım bütün görüşmeler Türkiyenin ve 
Balkan antantının ideolojisi ruhu daire. 
sinde yapılmıştır. 

Montrö anla§n-ıası ve 
llabeşistanın ilhakı 

B. Aras Montrö anlaşmasına ve Ha
beşistan ilhakının tanınmasına dair soru
lan bir suale cevab vererek demiştir ki: 

"- Bütün Balkan devletleri Habeşis
tarun ilhakını filen tanımışlardır. Bina
enaleyh yalnız hukukan tanınması mev
zuu bahsolabilir. Bu mesele milletler ce. 
miyetinin gelecek toplantısında halledi
lecek ve esasen filen halledilmiş olan 
mesele baklanda karar verilecektir. 1-
Ui.lyanın Montrö anlaşmasına iltihakı 

hakkında da ayni şey söylenebilir. Bo
ğazlar !!'eselesi hakiki surette hal1edil
miştir. Italya hayırhah bir hattı hareket 
takibetmektedir. İtalyanın Montrö an
laşmasına iltihakı muvafık zamana inti. 
zar meselesidir.'' 

Askıda olan öteki meseleler 
B. Ar as il5ve etmiştir: 

"- İtalyan matbuatının bahsettiği 
İtalyan mekteblerinin açılması, italyan 
tebaası emlakinin iadesi, Türkiyedeki İ
talyan misyonerleri meselesi gibi mual· 
lak bazı meselelere gelince, umumi bir 
tarda söyliyebilirim ki, bu meselelerin 
mevcudiyetinden haberdar değiliz. Bun
lar mevcud olduğu takdirde, diplomasi 
yolundan ve dostane bir ruh daireainde 
halledilecektir.'' 

"lngiliz - İtalyan anlaşması 
bir sulh eseridir.,, 

Balkan antantı konseyinin 15 şubatta 

ye konuldu ve kabul edildi. Projenin 
müstaceliyelle müzakeresi kabul edil
miş olduğundan reye müracaat edildi 
ve neticede 340 mevcudun ittifakı ile 
ve alkışlar arasında anayasamızdaki 

tadil teklifi kanuniyet kesıbetmiş oldu. 

Atina'da başvekilin.iz ve dış bakanını<1 
B. Stoyadinoviç'in başkanlığında yapı• 
lacak olan toplantı en iyi muvaffakiyet .. 
ler vadetmektedir. 

Başvelciliniz hakkında derin hürme• 
ve samimi dostluk hisleriyle muttasıfUIL 
Bu içtima için mutlu hadiselerden biri 
İtalya ile İngiltere arasında aktedilen ve 
Akdeniz statükosunu tamamen zaman 
altına alan "Centlmens Agrement'' dir 
Bu anlaşma yalnız bu iki devlet tarafın. 
dan imza edilmiş olmakla beraber, bütürı 
öteki devletler tarafından hararetle kar· 
şılanrnıştrr. Zira, bir banş eseridir.'t 

Yugoslav - Bulgar paktı 
B. Aras bundan sonra demiştir ki: 
"- Kabul edilen vecibe ve teahhüd .. 

!erini daima göz önünde tutan Yugos
lavyarun samimi siyaseti bütün milletle
r in en büyük itimadına mazhardır. B. 
K öseivanof' un anlayış siyaseti de böyle
dir. İşte bulgar-yugoslav paktını tasvib 
ettiren en mühim unsurlar bunlardır ve 
bu paktın Y wıani.stan olsun, Romanya 
olsun, ötekiJerine de bir örnek teşkil et. 
mesini arzu ediyorum. 

Belgrad'da 24 saat kalarak başvekil 

B. Stoyadinoviç ile görüşeceğim ve ken
disini kont Ciano ile yaptlğım görüşme
lerden haberdar edeceğim. Kendisiyle 
Balkan antantnun önümüzdeki toplantı
m için bazı hazırlıklar yapacağız 

Belgrad'daki ikametim esnasında, 

hakkında derin hürmetle muttaSJf bulun• 
duğum laral naibi altes Potta tazimatı
nıı arzetmek fırsatını bulacağımı ümid e. 
diyorum.'' 

Türk - fransız m ünasebetleri 
B. Aras, sözlerini, Fransa ile Tür· 

kiye arasındaki münasebetlerin çok iyi 
olduğunu söyliyerek bitirmiştir: 

"- Aramızda esasen bir dostluk 
paktı vardır. İskenderun Sancağı hak· 
kmdaki son anlaşma, Fransa ile Türki
yenin sancağın bütünlüğünü teminat 
altına almak için iki hususi mukavele 
imza edeceklerini bildirmektedir.,, 

B. Aras Belgraddan yarın sabah 
doğruca Ankaraya hareket edecek ve o
rada Romanya dış bakanı B. Antones• 
konun ziyaretini kabul edecektir. 

Framuz gnzf1 teleri yanlış tefsirlere 
devam ediyorla,. 

Berlin, 5 (A.A.) - Alman ajansı
na Paristen bildiriliyor: 

Faris gazetelerinin bir kısmı, Tiir· 
kiyenin, İtalya • Türkiye görüşmec:in
den sonra, bir komünizm aleyhtarı cep· 
heye dahil olması mümkün olduğu ka
naatini göstermektedir. 

Bir ıiirk - f ransız asl;eri 
anlaşması mı? 

Övr gazetesi Fransanın Türkiyeye, 
Akdenizde kıyıları olan bütün devlet· 
ler arasında bir anlaşmanın tahakkuku· 
kuna matuf bir muahede t eklif ettiği
ni yazıyor. 

Eko dö Pari gazetesi ise, Fransa i
le Ankara arasında askeri bir anlaşma
nın dahi inkişaf yolunda bulunduğunu 
bildirmektedir. Dış işleri komisyonu a· 
zasından B. Perinin de bu fikirde ol
duğu bldirilmektedir. 

Paris, 5 ( A.A. ) - Bazı gazetelerin 
bildirdiklerine göre, Fransa, Türkiye
ye bir wnum1 yardım paktı teklif ey· 
lemiştir. 

Humanite gazetesi ise, Faris ile 
Ankara arasında askeri bir anlaşma 
metninin tespit edilmiş olduğunu tas. 
rih eylemektedir. 

8 . Sıoyadinot'için lıalya - Yugos• 
lavya ,·oh·m laşması lıaklnndahi 

sijz l er i 
Belgrad, 5 (A.A.) - Havas bildiri

yor: 
Başbakan B. Stoyadinoviç, meclis 

finans komisyonunda demiştir ki: 
"- Yarın ordumuzun Avrupanın 

en iyi askeri ve vazifelerini ifaya ha· 
zır 1.500.000 mevcudu olacaktır. Harp 
vukuu halinde hazır bulunmak için ça
lrşmakla beraber, aynı zamanda bir ba· 
rış politikası güdüyoruz . ., 

Ba~ıbakan şunları ilave etmiştir: 
"- İtalyanın bizimle iyi münasebet 

idar.-ıe etmekte menfaati vardır. Biz de 
bunu arı:u ediyoruz. Son de a lngi' e· 
re ile İtalya arasın<la Ak· lz sta.ii· 

- Sayf .. yr çc 'niz -



6 ULUS 

B. Şükrü Kaya'nın nutku 

C. Halk Partisinin 6 vasfını 
anayasamıza niçin ahyoruz? 

(Başı 1 inci sayfada) 

Türk tarihinin sırrı 
Bizı:n kanaatimizce her millet, ken

di tirihini kendi yapar. Fena neticeler 
her milletin kendi kusurunun eseri ve 
amelinin cezasıdır. Eğer bugün iyi ne
ticeler görüyorsak onu da milletin yap
tığı ve başardığı iyi işlere atfetmek za. 
ruri olur. Tarihin neticesinin zaruri ve 
mukadder olmadığı, gene bir türk tara
fından türklerin eli ile ve türklerin ka
nı ile isbat edilmiştir. Tarihin seyrini 
değiştirdik ve türke atfedilen menhus 
tali bir defa daha yenildi. (Alkışlar). 

A..tatürke saygı 
Atatürk; bu millette mevcud olan bil· 

tün yüksek seciyeleri ve alicenap has
letleri nefsinde tophyarak milletin a
zim ve iradesini kendi azmü iradesi ile 
birleştirerek türk milletini mahvolmak
tan kurtardı. Şimdiye kadar ki türk ta
rihi isbat eder ki türkler için aciz ol
mak, mahvolmak demektir. 

Atatürk türk istiklalini kurtar· 
makla beşeriyete büyük hizmet etti 
ve tarih Atatürk'ten ve onun yüksek 
vasıflarmdan bahsederken hiç fÜphe 

etmem ki en büyük vasfıru beıeriyete 
yaptığı bu hi:zmette görecektir. Türk
süz bir tarih ne kadar muzlim olur. 
Hele türksüz kalacak beıeriyet ne ka
dar sefil bir manzara irae eder. 

Hepiniz tahmin ve tahayyül edebilir-
siniz: Türkün olmadığı bir tarihte an· 
cak zulüm, aktif bir şekil alır. Zaten 
türkün akibetine bu kasdi yapanlar, der
hal kendilerinin beslediği fena niyetin 
fena tecrübelerini de, kendileri görmüş
lerdir. Türk kendi tarihini kendi yap
tığı vakit ve kendi yaparken, hiç bir 
kimsenin, hiç bir tarafın ne tesirine ka
pıldı ve ne yardımını gördü. Ne buldu 

ise kendisinde buldu ve kendi eli ile 
yaptı. Ve yaptığı şey; tarihten aldığı, 
miisbet ve muayyen tecrübelerden edin
diği kanaatler üzerine müessesti. Maddi 
vesaiti, kendi idrakine istinad ettirdi. 
Ve bu savede istiklıilini kurtardı. 

Cumhuriyet llalk Partisi 
ı>rouramının doğuşu 

Atatürk, türk istiklalini kurtardık
tan soııra, türkü bir daha böyle badirele· 
re tehlikelere düşürmiyecek bir devlet 
sistemi kurdu. Bu devlet sisteminde 
tatbik eclilecek olan prencıin leri vazih, 

kosunun muhafazası için bir anlaşma 
aktedilmiştir. Yugoslavyanm sınırları· 

na da teallfık ettiğinden resmen haber
dar edilmiştir. B. Musoloni, Milanoda
ki nutkunda bize uzlaşma te1dif etti. 
İcraatı bekliyoruz ve icraat da sözleri 
teyid ettiği takdirde, iki memleket a
rasında bir iyi komşuluk ve dostluk ha
vasının kurulmaması için sebeb yok
tur.,, 

T. R. Arasın telgrafı 
Roma, 5 (A.A.) - Doktor Tevfik 

Rüştü Aras, kont Ciano'ya Milano mü· 
laktı dolayısiyle memnuniyetini ve bu 
mülaktın türk - İtalyan dostluğunu tar
sine mühim surette yardım eylediği hak
kındaki fikrini bir kerrc daha izhar eyli
ycn bir telgraf göndermiştir. 

Belgradda neşredilen tebliğ 
Belgrad, 5 (A.A.) - Anadolu ajan

ıaınm hususi muhabiri bildiriyor: 

Stoyadinoviç • Rüştü Aras konuşma
ları sonunda aşağıdaki tebliğ neşredil

ıniştir: 
Bugün öğleden evci, Türkiye ve Yu

goslavya hariciye nazırları B Rüştü A
ı:as ve Doktor Stoyadinoviç, Yugoslav
ya hariciye nezaretinde birleşerek, her 
zaman olduğu gibi, uzun ve samimi ko
nuşmada bulunmuşlardır. 

Bu konuşma esnasında B. Rüştü A
ras, başvekil Stoyadinoviç'i Cenevre'de. 
ki faaliyetinden ve İtalyan hariciye nazı
rı kont Ciano ile Milanoda buluşması 

esnasında yaptığı mükalemelerden ha. 
berdar etmiştir. B. Rüştü Aras ve Dok
tor Stoyadinoviç, Yugoslavya ile Tür!<l
ye arasındaki münasebetlerin samimiye
tini ve ayni zamanda bugünün bütün 

açık ve müsbet olarak program halinde 
tesbit etti. Bu programı ve bunun tat
bikini kendi kurduğu Cumhuriyet Halk 
Partisinin eline ve mesuliyetine verdi. 
Cumhuriyet Halk Partisinin prensip
leri evvel emirde modern bir devlet 
programıdır, türkün tarihine seciyesine 
alicenaplığına ve gururu millisine mu
vafık olan bir devlet programıdır. Bu 
devletin vasıflarının, hepsini, tarihten, 
alınmış, hakikatten alınmış, icraattan 
alınmış prensiplerle ayrı ayrı tayin et
tik. Bunların başında devletçilik ge
lir. 

Devletçilik 
Türk milleti devletçidir. Asırların 

gösterdiği tarihin seyri isbat etmiştir 

ki, modern tekniğin ve ekonominin, ma
liyenin modern icablarına gündelik ha
yatlarını, ferdi olarak ve cemiyet halin
de uydurmayanlar daima geri kalmaya 
mahkfundurlar. Hayat mübarezesinde 
bahusus devletler arasındaki hayat mü
barezesinde geri kalmak çiğnenmek de
mektir. Çiğnenmemek için türkün her 
gün daha fazla ileri adım atması lazım 
ve şarttır. Biz mazinin bıraktığı boşluk
ları doldurmakla mükellef olduğumuz 
gibi atiye de, çocuklarımıza da fena mi
ras bırakmamak mecburiyetinde bulu· 
nan bir milletiz. 

Mazide, zamanda ve mekanda yapı

la.."l hataları az vakitte telafi ederek is

tikbali ona göre hazırlamak lazundır. 

Yalnız mazinin kusurlarını itiraf etmek 
veyabud örtmek kafi gelmez. İstikbalin 
de icaplarını, ona göre hazırlamak ikti· 
za eder, Bu vasfı haiz olmıyan devlet
lerin, bilhassa türk devletinin istikba
linden dahi şüphe edilebilir. Atatürkün 
kurduğu prensipin asliycti bundadır. 

Eğer biz; Atatürkün türkleri; kurta· 
rılmış olmak itibariyle, türklerc yüksek 

medeni vasıflarını tekrar iade etmiş ol
mak itibariyle A tatürkc kar§ı şükran 

hissediyorsak, bunun ifadesini&. kurdu

ğu prensipleri sadakatle feragatle ve 
samimiyetle takibte aramak İcab eder. 

Arzettiğim prensiplerin başlıcala

rının teşkilatı csasiyemize geçmesi; A
tatürkün, prensiplerine olan bağlılığı· 
mızın ve samimiliğimizin hukuki ifa
desidir. Biz istiyoruz ki siyaset ve ic
raat sahalarında yaptığımız i~ler, irfan 
ve vicdanihukukilerdc yer bulsun. Ve 
hukuki hayatın mebdei, menşei ve isti
nadgahr olsun. O itibarladır ki devlet· 

siyasi meseleleri üzerindeki fikir birlik
lerini, bu münasebetle bi rkerrc daha tc. 
yid eylemişlrdeir. 

B. Rüştü Aras ve Doktor Stoyadino· 
viç, iki devletin büyük Britanya ile o
lan münasebetlerinin göstermiş olduğu 
çok müsaid inkil}Clfı büyük bir bahtiyar
lıkla tcsbit eylemişlerdir. B. Rüştü Aras 
ve Doktor Stoyadinoviç, İngiliz • İtalyan 
anlaşmasını memnuniyetle selamlamak
ta ve son zamanlarda İtalyanın Türkiye 
ile, Yugoslavya ile ve diğer Balkan dev. 
Jetleri ile olan mütekabil münasebetle
rinde büyük bir mikyasta dostane bir 
yaklaşma his edilmesinden mahzuziyet 
duymaktadırlar. 

Doktor Milan Stoyadinoviç, Dok
tor Rüştü Arasa İskenderun sancağı 

hakkında Fransa ile Türkiye arasında 
bir anlaşmanın vukua gelmiş olmasını 
haber almaktan mütevellit memnuniye
tini bildirmiştir. Bu suretle Türkiye hü
kümeti, Fransa hükümeti ile, Yugoslav
ya ve dost fransız cumhuriyeti arasın
daki münasebetlerde daima hüküm sür
müş olan bir münasebat ahenki vücudc 
getirmiştir. 

Konuşmalarının sonunda, balkan an
tantı konseyinin önümü7.deki Atina iç 
timamı mevzuu bahis eden B. Rüştü 
Aras ve Stoyadinoviç, bu ictimaın dört 
balkan devletinin kendilerini alakadar 
eden bütün meseleler üzerindeki fikir 
mutabakatının tezahür etmesine yeni 
bir vesile teşkil cyliyeceği neticesine 
varmr<>lardır. 

Dr. T. R. Aras geliyor 
Belgrad, 5 (A.A.) - Doktor Tevfik 

Rüştü Aras ve refakatindeki zevat bu 
akşam Belgraddan hareket etlilişlerdir. 

çilik vasfını teşkilatı esasiyeye koyaca
ğız. 

Milliyet'-·ilih 
Atatürkün bahsettigi prensipler, 

türktiir. Yani asliyeti ve menşei itiba
riyle tamamiyle milletin kendi sedye
sinden alınmış ve onun bütün ihtiyaç 
ve zaruretlerine uygun olarak seçilmiş· 
tir. Bu prensipler aynı zamanda türk
çüdürler. Türkçü olmak itibarile, milli· 
cilik vasfı, kendisinden çıkacak bir va
sıf olur. (Bravo sesleri) 

Bu memleketin son asırlarda gerek 
ekonomik hayatta gerek sosyal hayatta 
çektiği elemleri burada tekrar etmek 
istemem. O son safhaların hazin sahne
lerini Atatürkün nutuklarında açık o

larak görmek mümkündür. Eğer tekrar 
bu acı hatırlara dönmemek. bu elim ha
yatı yaşamamak ve beşeriyete de böyle 
bir felaket hazırlamak istemiyorsak 
türk milletinin behemehal türkçü ve 
millici olması lazımdır. (Bravo, çok ya
şa sesleri, alkışlar). 

Türk milletini, beşeriyet içerisinde, 
medeniyete yarar, sulha hadim mümtaz 
bir camia yapmak için, cvelemirde türk 
milletini, tarihte ve beşeriyette layık 

olduğu medeniyet seviyesine çıkarmak 
lazımdır. Bu itibarla millici olmak bi· 
zim zaruri şiarımızdır. Fakat bizim mil
lici şiarımız da kendisine münhasır 

millicilik değildir. Bizim milliyetçili· 
ğimiz sırf beşeriyetin tealisine ve bil· 
tün dünyayı mesud ve müreffeh yaşat• 
maya matuf bir milliyetçiliktir. 

Hallu;ılık 

Diğer bir vasfımız da halkçı oL 
maktır. Halkçı olmak alicenaplığımızın 
nazari bir eseri değildir. Zaten biz pren
siplerimizi koyarken, geçmiş zamanlara 
aid ve yahut insanların yüksek hisle
rinden mülhem beşeriyet mefhumları
na kapılarak koymadık. Biz doğru

dan doğruya sulh ve medeniyet amili 
olacak bir türk istiklalini ebedi olarak 
kurmak için, bunun ne gibi şartlar dai
resinde yapılması icabediyorsa o şart 
ları tesbit ederek aldığımız halkçılık 
vasfı bir merhamet eseri değildir. Halk
çılığımız doğrudan doğruya bu memle
ketin kurtarılmasına ve müstakil olarak 
yaşam3sma hadim olabilmek için bir 
şartı evveldir. Bizim halkçılığımız; hal
ka doğru, halk için değildir. Halk tara. 
fından, halkla beraber sistemidir. (al
kışlar.) 

Bu sistem memleketin doğrudan Joğ 
ruya halk tarafından idaresini istih
daf eder. Sınıf imtiyazı ilga edilmiş. 
tir. Bütün vatandaşlar üzerinde kanun
larımız tamamiylc müsavi olarak meri 
ve caridir. İttilaunıza vasıl olmıyacak 
ve cezasını görmiyccek hiç bir kanun
suz hareket yoktur. 

Halkçıhğımızın tatbikatta ve teşrii 
hayatta, cihana nümune olacak kadar 
ileriye varmış hukuki eserleri vardır. 
Partimizin her sene toplanan ocak kong 

releri, iki senede bir topianan vilayet 
kongreleri, dört senede bir toplanan bü
yük kongresi Avrupa hukukunda insi
yatif, rezültatif ve refcrandüm denilen 
esasların ameli takibinden başka bir şey 

değildir. Biz yaptığımız kanunları, Bü
yük Millet Meclisinden çıkan her ka
nunu her sene bu kongrelerde gözden 
geçiriyoruz. Ve oradan alınan neticeleri 
huzuru <ilinize arzetmekteyiz. Büyük 
Meclisin kanunlarındaki isabetin en 
büyük amili de halkın her sene nabzını 
tutmak, fikirlerini almak ve mütalea!a
rına layık olduğu chemiyeti vererek ka. 
nunların l:azırlanmasrnda bunları mü
essir kılmaktır. 

Bina~naleyh bu kadar büyük bir pren 
sibin teşkilatı esasiyeye girerek amme
nin vicdanında bir hukuk esası olarak 
telakki edilmesi elbette çok iyi bir şey 
dir. 

Laiklik 
Arkadaşlar, bu memleket gaiplerin, 

ve gayri mesullerin vicdanlara a
mir olm<'.lsından, d~vlet ve millet işleri
ni görmesinden çok zarar görmüştür. 

Eğer Türkün yolu başka yerlerden geç
se idi, ve orta asırlardaki zamanlarda 
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Kamutayın dünkü müzakerelerinden bir resim 

kendi bildiği, kendi yaptığı kanunları 
devam etse idi bu günkü bulunduğun
dan daha çok ileride olur ve medeniyete 
daha çok hizmet ederdi. Türk milletinin 
son asırlarda gördüğü felaketle
rin, çektiği Sıkıntıların sebeblcri, bir 
takım gayri mesullerin ve gayri meri 
şahsiyetlerin yaptıkları kanunların 

altında zebun olarak iş görmek 
mecburiyetinde kalmasıdır. Mademki 
tarihte dc:terminist'iz mademki icraatta 
maddiyet perveriz o halde kendi kanun. 
}arımızı kendimiz yapmalıyız. Kanun
larımızı maverayi dünyaya teallfık eden 
her türlü endişelerden, her türlü uzak 
fikirlerden mübcrra olarak ve bu gü
nün icablarmı maddi zaruretlerini göz 
önünde tutarak yapmalıyız. Memleketin 
maddi hayatı ancak bu suretle kurtu. 
lur. 

Onun içindir ki biz her ş.eyden ev· 

vel laikliğimizi ilan ettik. V c bunu teş

kilatı esasiye kanunumuza koymak is· 
tiyoruz. Eşhasın vicdan hürriyetlerine 
ve bazı dinlere intisabına zerre kadar 
müdahalemiz yoktur. Herkesin vicdanı 
hürdür. Bizim istediğimiz hürriyettir. 

Laiklikten maksadımız dinin memle

ket işlerinde müessir ve amil olmama

sını temin etmektir. Bizce !dikliğin çer
çevesi ve hududu budur. 

Arkadaşlar, biz şeraii salifenin geç

miş hükümlerinden çok zarar gören 

bir milletiz. Onun fena göreneklerin

den gene en çok zararı biz türkler çek

mişizdir. Çünkü türklerin hasleti ve 
karakteri, inandığı şeye sadıkane rap· 
tıkalp etmeyi ve onun yolunda kanmı 
dökmeyi ve hayatını feda etmeyi em
reder. 

Hiçbir din kendisini müdafaa için 
türkler kadar azimkar, türkler kaddr 
fedakar bir millet bulamamıştır. Eğer, 
dünyada islamiyet yaşıyorsa, on ıki a
sırdanberi kendisini müdafaa cJen 
türklerin kanuna ve kafasına medyun
dur. (Bravo sesleri, alkışlar). Bizim 
davamız bu davanın çok fevkinde bir 
davadır. Biz diyoruz ki dinler camiler· 
de ve mabetlerde bulunsun, maddi ha
yat ve dünya içine çıkmasın ve çıkar
mıyoruz, çıkarmıyacağız. (Bravo ses
leri, alkışlar). Fena miras olan diğer 
bir şey de bazı türklerin bir takım ta
riketlere sal ik olmasıdır. 

Yegane doğru y()l 
Bizim bildiğimiz, türk için yegılnc 

doğru yol ve tarikat milliyetçilikdir. 
Bu yolu tutmak türkün dünya ve ah
reti için en büyük kuvvettir. (Bravo 
sesleri, alkışlar). Bunun içindir ki e· 
ğcr şurada burada vatanda!:.larımızın 

kalbinde küçük bir rabıta kalmışsa o 
rabıtayı Büyük Meclisin karariylc kö· 
künden silerek bu tarikatlerdcn uzak
laştırmak istiyoruz. (Bravo sesleri). 
Koyduğumuz prensiplerden biri de ;,u
dur. 

Çiftçiyi toprtık sahibi yapmak 
Diğer prensiplerimizden mad· 

delerde tesadüf edeceğimiz bir iki 
nokta daha vardır. Bunlardan bi.. 
ri: çiftçiyi toprak sahibi etmektir. 

Arkadaşlar, on sekiz milyon tür • 
kün on be§ milyonu çiftçidir. Bu 
on beı milyonun birçoğu kendi 
toprağında çalıpnaz. Çiftçiyi, türk 
çiftçisini, toprak sahibi yapmak de
mek, türk çiftçisini yani türkün ek· 
seriyeti azimesini kendi ekonomik 
mukadderatına sahih kılarak bu 
memleket için hayırlı ve aktif bir 

eleman yapmak demektir. Bu bü
yük kütleden eğer büyiik bir men
faat bekliyorsıı.k, onu, ötekinin, be
rikinin toprağında çalıp:naktan 

kurtarmalı; kendis.ini kendi top
raklarına hakim kılmalıyız. (Kur· 
taracağız, aesleri). 

Hu topraklan asırlaı dan 
ve asırlardan heri nasıl can
lariylc, kanlari.yle müdafaa 
elmişlen;c, onclan kendisine 
}iycccgmı ~ıkaracak kadar 
bir hisse vermek çok göriil· 
mez zannederim. (Bravo st•s
leri, alkışlar) · 
Bunun teminini kolaylaştırmak için 

teşkilatı esasiye kanununa bir kayıt 
koyduk. Bu kayıt Büyük Başvekilimin 
de bilvesile söylediği gibi, hiç kimse
nin hukuku tasarrufiycsine bir taarruz 
teşkil etmez. 

Biz bu teklifi itlenmeyen toprak
ları işletmek için, i§siz kalan top· 
raksız köylüyü topraklandırmak i
çin yapıyoruz. Yoksa toprağını it
li yen çiftçi bizim en b •ı:i!i: yardımı
mıza ve himayemize m:ı.zh:u olacak 
bir elcmandrr. (Bravo seslen.) 
Gümrük kanunlarımızın, ekonomik 

kanunlarımızın hedefleri hep budur. 
Eğer biz çiftçinin yüksek istihsal ka
biliyetinden istifade ederek onu müs
tehlik bir vaziyete koyamazsak endüs
triyle yaptığımız işler dahili pazarda 
müşterisiz kalır. Yaptığımız ekonomik 
hareketlerin verimli olabilmesini te
min için behemehal türk köylüsünü ve 
türk çiftçisini müstahsil vaziyete ko
yacağız. Onu bugün kendini ancak ge· 
çindirir vaziyetten kurtararak, medeni· 
yetin insanlara verdiği saadetten, zevk· 
ten hissedar etmek istiyoruz. (Alkış

lar). Be§;eriyetin bulduğu yüksek hu· 
zur ve refahtan türk milletinin mahrum 
olarak yaşaması bizim için zül ve in
dir. Elbetteki onu mahrum bırakmıya
cağız. Elbette ki türk milleti kendini 
umumi refah ve saadet seviyesine çıka· 
racaktır. Bu da istihsal kabiliyetini ar• 
tırmak sayesinde olacaktır. Koyduğu· 

muz kayıd bundan ibarettir. 

Siyasi müttleşarlar 
Diğer kayıtta yine Büyük BaşvckiliQ 

sırasında söylediği gibi hukümet teşki
latında görülen bir lüzum üzerine ya· 
plmıştır. Hükümette siyasi müsteşarlar 
ihdası düşünülmüş ve bunun icabı hiı 
edilmişti•. Bunun tatbiki için teşkilatı 
esasiye kanununda formaliteye aid bazı 
maddelerin değişmesi icabetıniştir. Son 
getirilen tadil tekliflerinden biri de ondad 

ibarettir. 
Arkadaşlar; tadili icabettiren urUoıl 

retleri ve Cumhuriyet Halk Partisinin 

prensiplerini yüksek huzurunuzda muhıo 

tasaran arzctmi9 oluyorum. Eğer uhde.. 
mc verilen vazifeyi kısmen olsun Y"" 
pabilmişsem benim için büyük bir ıe
ref tir .. Şunu arzetmek isterim ki bbim 
bütün mütalcalarımu ve tekliflerim.is ad 
cak tasvibinize iktiran ettikten ıonra 

tatbik olunur. Unutmamalıdır ki bizlns 
kurduğumuz büyük esaaludan biri d• 
memleketin ve milletin mukaddcratma 
yalnız Büyük Millet Meclisinin haklııl 
olmasıdır. (Alkışlar) 

Altın Ordu kongresi 
Altınordu kulubiınün bugün toplan• 

ması mukarrer fevkalade kongresinin 
kulüb binasında yapılacağı öğrcnilıni!• 
tir. 
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Nafia Vekaletinden: 
1 - 19 Şubat 1937 cuma günü saat 14 de Ankarada Vekale~t mal

zeıne eksiltme komisyonunda altı grup 12 parça atelye tezgahının 
grup grup açık eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Eksiltmeye konan tugihların cina, muhammen bedel ve 
.,. nıuvakkat teminat miktarları: (241) 
"rup :Adet : Cinsi :Muhammen: :Muvakkat 

bedel Teminat 
Lira Kr. Lira Kr. 

I. : ı :375 Şeping plinya 
: 1 :550 Şeping plinya 

: 2.100:-: 157 50 
:ı 

1.900 :.J...ı 142 50 lI 1 :32 " sütunlu matkap 
: 2 :16 " sütunlu matkap 

III : ı :400 kollu destere : 1.700:-ı 127 50 
IV : ı :125/160 A elektriklikaynak cihazı: 850 :-ı 63 75 

V : 1 :5 kollu makas ı 

Ankara Okullar Sa yışmanlığı ı 
Satın alma komisyonu Başkanlığından : , 

Gazi Terbiye Enstitüsü talebeleri için aşağıda müfredatile 
muhammen bedel ve muvakkat teminatı yazılı iskarpi ı k 
eksiltme ile satın alınacaktır. n er açı 

. Eksiltme 16-2-937 salı günü saat 15 te okullar satın alma ko
mısyonunda yapılacaktır. 

~~mune ve şartnameyi görmek istiyenler okula müracaat et· 
melıdır. 

İstekliler muva~kat tem~natlarını ihale günü saat 14 de kadar 
okullar sayışmanlıgı veznesıne yatırmaları 15.zımdır. 
Cinsi Çift Muhammen Bedeli Muvakkat 

Lira teminatı 
650 48.75 

300 22.50 
Erkek iskarpini 130 
Kız ,, 50 

(226) 1--451 

MAZURKA 1 
........ 

1 
.... •T•e•k•r•a•r•Amnkiliiiiamraıİİiİııymamg•e•lı•"y•o~r,. ......... 

il 

y· KUfUf ou u,.. 

KREM BALSAMIN 
: 1 :4000 1 otojen kaynak cihuı ı 900:-ı 67 50 
: 1 :750 Kg. montaj vinci ı 1'.umral. Sanpn. Bmıer ber tem tnafuk edea yecüe ıahhl 

VI : 2 :4 m3 seyyar motopomp : 220:-: 16 50 kremlerdir. Cildi bnler, ÇU. Leke n slrilceled Jramileıa isale 
3 - Her grupa ait eksiltme şartname ve teferrua~ paruD olarak eder. Yarım uırdallberi kibar mahfellerin takdir ile bllan-

Ankarada Vekalet malzeme müdürlüğünden almlltılır. dıklan uhhl gil&ellik kremlerldlr. 
4 - İsteklilerin her grup için ayrı ayn pey aürmek üzere 19 fll• KREM BALSAMIN 4 ŞEKİLDE TAKDİM EDİLİR 

bat 1937 cuma günü saat 14 de Ankarada Vekilet maheme müdür- ı _Krem Balamln yallı ıece için penbe renkli 
lüğünde bulunmaları lizmıdır. 1-474 2 - Krem balaamin yi\lım gündüz için beyu renkli 

IHllHlllllllHllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUIDll•IUllllUlllllllDlll s - Krem Balaamio acı badem gündüz için beyu renkli 

1 
- 4 - Krem Balamin acı badem gece için penbe renkli. 

T Ü R K HA v A K u R u M u il 1NG1L1Z KANZUK ECZANESİ. 
iiii BVYVK PtY ANGOSU lı·--------Be-yo-flu_-_ •• tanb_ul_ .. ı 
la . . . • Manisa Vilayeti Daimi 

Encümeninden: 
ili Şimdiye lıaJar binlerce lıifiyı zengın !!mqttr. E 
;$ 4 üncü keşide 11 ŞUBAT 1937 dediİ'· il ;:::: E 1 Büyük ikramiye 50.000 liradır. ii 
1 Aynca: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ~amiyelerle 1 
ı (10.000 ve 20.000) liralık iki aded ınükifat v~~~ ... ~ 

1 
DiKKAT: Bilet alan .h~rkea. ? Ş~BAT 927 gunu i§ 
aktamna kadar biletinı deiiftinDlt IJqfun~clır. 5§ 

B "h b'I t ·· · deki hakkı sakit olur ••• .:= 
:!!iii u tarı ten sonra ı e uzerm = 

llllllllllllllllRllHllHlllllllllllllllllllllllllDllllllllDHIUDHHHHDHDmlHDI 
Erzurum Vilavetinden: ., 

1 M 
. .. .. t l5 de Erzurum viliyeti Nafıa 

- art • 937 pazarteaı gunu saa . da (31328) 
~ildürlüğü odasında transit yolu ekıiltıne k~mıay.o~un . 
lira ( 44) kurut bedeli ketifli Erzurum viliyetı dahilınde ve ~ansıt 

· d t naıA imalitm .ıamen 
Yolu üzerinde muhtelıf açıklıklarla 8 a e . '! kap • 
tebdili ve kısmen de tecdidinin ve Uzerlennm fOIC infaatmm a 
1ı zarf uıuliyle eksiltmesi yapılacaktır. i 

Evrakı ke fi e prtııame, mukaveleııaıneıi YC • ~una mütef err 
hUtün evrak ~dt yolu iQfU~ §Cfliğiode görülobilır. 

Muvakkat teminat (2350) lıradır. . 7 sa ılı nüabasm• 
da latekliler reami gazete~in ~!;936 V ~e::! alı~f nsikala-

çıkan talimatnaJDCYe gore ıa e nna ye ekailtme bnu -
rı ihtiva etmek şartiy~e 249~ numa::1~afr!~nde tanzim edecekleri 
Dunun 32 inci maddesındeki aarah . "nü saat 14 e kadar tran-
t~klif mektuplarını 1-Mart-937 pazart~sıi~~mdır (575) 1--467 

.,!1t yolu inpat komisyonuna vennelerı 1 · 

BANKDAN: 
1ki Memur Aranıyor . , 

. . • . . . tmak ve muhasebe bıl-
Asgari lise tahsılını bıtırmış 0 daki şub~lerinde 

lllek şartiyle Bankamızın merkez ve taşra 1 caktır . ·ı "k" memur a ına • 
vazıfe görmek üzere müsabaka 1 e 1 1 

Müracaatlar: tNE y APILMA· 
İŞHAN'DAKİ BANKA MERKEZ 

LIDIR. ı-500 

1 - Manisa - Akhiaar yolunun O + 500 - 1 + 491 inci kilomet
releri arasmda altı metresi Bandırmanın Kapu dafı granitinden 
ve sağdan 10ldan elliter santimlik yağmur olukları ile bordür taf • 
ların.ın Manisa ocağından çıkarılacak muntuam tqlarla yapılması 
İfİ (48423) lira 96 kurutluk ketifnamesi üzerinden 18-2-1937 per • 
tembe günü uat on bire kadar müddetle kapalı zarf auretiyle eksilt
meye konulmuıtur. 

2 - Bu ite ait tartname, ketifname ve buna müteferri diğer ev· 
rak (242) kurut mukabiliJ:ıde Manisa Nafıa Müdürlüğünden alına• 

bilir. 
3 - Ekailtme 18-2-1937 perıembe günü saat on birde Vilayet u

mumt meclisi salonunda yapılacaktır. 
4 - Muvakkat teminat (3631) lira 87 kuruıtur. 
1 - Ekailtmeye gireceklerin Nafıa Vekiletinden almmıı ehli • 

yet veaikau ve 19l7 yılına ait ticaret odaıı vesikaaını ve muvakkat 
teminata ait makbuzu kapalı zarfın içine koymaları vı kapalı sar
fm ilızarında 2490 sayılı kanunun 32 inci maddesine riayet etmele

ri lbımdır. 
6 - Bu eksiltmeye ıtrecek olnların kapalı zarflarını 18-2·937 

perfCIDbe pnii saat ona kadar Manisa Valiliğine vermeleri ve pos
ta ile göndereceklerin 2490 sayılı kanunwı 34 üncü maddeıine ria-
yet etmeleri tuzumu illn olunur. (246) 1-466 

Miizik öğretmen Okulu 
Direktörlüğiinden: , 

1 - Ankara Müzik Öğretmen Okulunda yaptırılacak tamirat 
açık eksiltme ile yaptırılacaktır. 

Ketif bedeli 562,08 kuruştur. 
2 - Pazarlık 22.2.937 tarihine rastlayan perşembe günü saat 3 de 

Okullar Sayışmanlığında teşekkül eden komisyonda yapılacaktır. 
3 - İateklilerin yüzde 7.5 güven paralariyle beraber tayin olu· 

nan gün ve saatte komisyona gelmeleri. 
4 - Ketif projesini görmek istiyenler Müzik Öğretmen Okulu 

Direktörlüğüne başvurmaları. (263) 1-505 

Vat.andaş paıaru c 

ha&ice W&l'T\eJT\eR 
tam.~ 

eMi~ EMiR 
• O T 'Q.Ş Bı.ç <19' k.uUanma.kla olur 

Y'i:rfı Traş Bıçağı ~ ha yuda a&a. --.... ~~~.kcz~.!-_l~ tanesi f) kurustur: ı 
~·~~~~~ 

t~met Paşa Kız Enstitüsü 
Uirelctörlüğüoden: 

'f Ankar~ lsmetpaşa kız enstitüsüne açık eksiltme suretiyle kalö 
r~1 cr tamıratı yapılacaktır. Mı..Jtammen bedel 569 liradır. Açık e"k: 
sı tme 13-2-937 cumart . . . 1 d yapılacakt M esı gunu saat 1 e okullar sagışmanhğında 

• .. 1:· • uvakkr~ teminat 42 lira 67 kuruştur. Şartname· 
yı gomıek ıstıyenler okul direktörlüğüne müracaat edebilirler. 

- (208) 1-412 =' ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı 11111111111111111111111111111m 11nmımnnmımııumnnnnnmmm~ 

Türk . l\laarü Cemiyetinden: 1 
- . Cemıyetımızce bu yıl zengin bir surette tertip edilen eşya =: 
- pıya?gosu şubat!n yedinci pa .ı güniı saat onda noterin hu· §15 = zurıyle Halkevınde _çekılecektır. E§ 

;:: Arzu edenler kcşıdede bulunabilir -
;:: Biletlerin mevcudu çok az kalını· tır Birçok 'k • ı = = ri bulunan bu Piyango biletlerinden edi~ek hem' ramılyeke·t E: = · f h' . • mem e e = = ı~ anına ızmet etmek hem de bır servete malik olmak demek- == 
;:: tir. (272) 1-514 ~ 
=11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 if§ 

Ankara Valiliği ndeıı: 
Onuncu yıl yatı okulu talebesinin iaşeleri için muktazi aşağı· 

da yazılı 1334 lira 70 kuruş muhammen bedeli olan erzak açı.k ek
sıltme suretiyle müybayaa edilecektir. Eksiltme 18.2.937 günü saat 
15 de vilayet binasındaki encümeni daimi salonunda yapılacaktır. Vı 
tartnamede yazılı muhanunen bedelin %7,5 nisbetindeki para, tah
vilat ve banka mektubunu ibraz edenler eksiltmeye iştirak ettirile
cektir. Bu husus hakkında daha etraflı ı:nalUmat almak ve prtna
meyi görmek istiyenlerin Ankara Kültür Direktörlüğiıne müraca• 
atları. ( 268) 
Cinsi Mikdarı 

150 
100 
40 

Adet Fiatı 
95 
20 
25 
25 

Tutarı 
142 50 
20 -00 
10 00 

1 .zs 
2 00 

35 00 

Sade yağı 
Pirinç 
Makama 
Pirinç unu 
Çam fıstık 
Zeytun 
Bulgur 
Salça 

Sirke 
Süt 
Yoğurt 
Peynir 
Taze yaprak 
Maydanoz 
Hiyar 
Taze kabak 
Koyun eti 

5 
2 

100 
25 
70 

20 
50 

150 
80 
20 

100 
2200 

150 
zou 

100 
35 
12 
25 
15 
20 
25 
45 
20 

2 
5 

10 
45 

3 JO 
17 50 

3 00 
10 00 
37 50 
36 00 
4 00 
3 00 

10 00 
10 00 

990 00 
1334 75 

1--520 

Kapalı zarf usulile eksiltme ilam: 

Nafia Vekaletinden: 
10. 3. 937 tarihinde çarşamba günü aaat 16 da Nafıa Vekaletin

de fOSC ve köprüler reisliği eksiltme komisyonu odasında (356 000) 
lira kepf bedelli Tunçeli viliyotinde Eliziz - Plür yolunda Pertek 
ve Süngeç ve Elaziz vilayetinde Eliziz • Palo yolunda Gülülkür 
betonarme köprüleri inşaatı kapalı zarf usuliyle ekailuneye konul • 

muttur. 
Eksiltme prtnamesi ve buna müteferri di&er evrak (1780) ku• 

rU§ bedel mukabilinde pe ve köprüler reialiğinden verilecektir. 
Muvakkat teminat (17990) liradır. 

• EJrailtmeye girebilmek için iMeklilerisı amteahhitlik vesikasını 
ibraz ve bir gözü en az 50 metre açıklığında betonarme bir köprll 
veya bir teahhüddc ıo u 300.000 liralık köprü ve buna benzer ın· 
fl&tl iyi bir awette yaptığını iabat etmesi metruttur. 

Teklif mektuplarının 10. 3. 937 çarpnba günü saat (15) te ka· 
dar komisyon re.ialiğine makbua mukabilinde verilmesi lazımdır. 

(234) 1-518 -

' 
, Kapalı Zarf Usulile Eksiltme İlam : 
Nafia Vekfiletinden: 
1 - Eksiltmeye konulan it: İstanbul • Edime aafalt y~l.unun 

iki kenarına yarmıJar metro genitlikte veMuratlı kasabası açın de 
iki buçuk metre genitlikte olmak üzere yapılacak adi tat kaldırım 
hıpatıdır . 

Keşif bedeli (133 737) liradır. 
2 - Ektriltme 12. 2. 937 tarihinde cuma. günü uat (16) da Na• 

fıa Vekiletinde Şose ve Köprüler Reisliği Emltme Komisyonu 
odasında kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

3 - Eksiltme prtnamesi ve buna mütefer~ ~!~er evrak (~3~) 
kul'Uf bedel mukabilinde Şoae ve Köprüler Reıshgınde~ alınabıhr. 

4 - Ekailtmeye girebilmek için taliplerin (7937) lıralık mu• 
vakkat teminat vermesi ve Reaaıi Gazetenin 3297 aayıh nüshaların• 
da çıkan talimatnameye tevfikan müteahhitlik vesikası ibru et• 

meai liaımdır. 
isteklilerin teklif mektuplarını ikinci ttıaddede yazılı saatten 

bir saat evveline kadar Komisyon Reialiline mald>u.ı mukabilinde 
•ermeleri lizımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

(78) 1--242 ------
Harita Genel 

Direktörlüğünden: 

ZAYİ 
F.mniyet Umum Müdürlüga 

tarafından •erilen 4.9.936 tarih vt 

39 No. lu hüviyet cüzdanımı 12.11 

1937 tarihinde tstanbuldan Mü· 
refteye giderken zayi ettim. Ye· 
nisini alacağımdan eskisinin 
hükmü yoktur. 

1 - Muhammen bedel (3l00) 
lira harta matbaası için bir adet 
kağıd kesme makinesi açık eksilt
me ile aa tın alınacaktır. 

2 - 1ııtekliler şeraiti anlamak 
üzere her gün ve eksiltme e gire
ceklerin de (240) lira muvakkat 
teminat makbuzlarile 1 l.mart.937 
perşembe günü saat (15) de Ce
becıde harta genel direktörlüğü 

George Henry Schelling 
M. T. A. Emtitüsü, Petrol 

Atama İşleri Grubu 

------------_:.:1=52_6~---
satın alma komisyonuna gelmele-
ri (141) 1-348 
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PHILCO 

1 
ANKARA LEY AZIM 
AMİRLIGİ SATIN 

ALMA KOMiSYONU 
İLANLARI 

İLAN 
1 - Tayyare alayının göste

receği yerde 17000 lira bedeli 
keşifli yaptırılacak cephanelik
ler kapalı zarf usuliyle eksilt
meye konmuştur 

2 - flı:ıle~i 8 ~ubat 937 pazar
tesi günü saat 16 da İzmirde kış
lada satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminatı 1275 
liradır. 

4 - Şartname ve projesi her· 
gün komisyonda görülebilir. 

5 - El{silt,..,eve girece'klerin 
ticaret odasında kayıtlı olmala
rı ve şartnamesinde yazılı fenni 
ehliyetname ve diplomayı haiz 
bulunmaları şart olmakla bera
ber 2490 sayıh kanunun 2 ve 3. 
iincü maddelerinde istenilen 
belgelerivle birlikte teminat ve 
teklif mektuplarını ihale saatın
den en geç bir saat evel komis 
yona vermiş bulunmaları. (1J3j 

1-320 
İLAN 

1 - Ankara garnizonu birlik· 
leri ihtiyacı için 40000 kilo sade 
yağın kapalı zarfla eksiltmesi 
10-2-937 çarşamba günü saat 15 
de levazım amirliği satınalma ko· 
misyonunda yapılacaktır. 

2 - Yağın tutarı 36000 lira 
olup muvakkat teminatı 2700 li· 
radır. Şartnamesi 180 kuru~ mu
kabilinde komisyondan verilir. 

3 - İsteklilerin kanunun 2.3 
cü maddelerindeki vesika ve tek
lif mektuplarını havi zarflarını 
belli gün ve saatten bir saat ev
veline kadar komisyona vermele· 
Ti. 

(164) 
İLAN 

1-362 

1 - Ankara garnizonu birlik
leri için 20000 kilo zeytin tane
si kapalı zarfla eksiltmeye ko· 
nulmuştur. 

2 - Eksiltmesi 12.2.937 cu
ma günü saat 15 de levazım a
mirliği satınalma komisyonun· 
da yapılacaktır. 

3 - Zeytin tutarı 6000 lira 
olup muvakkat teminatı 450 li
radır. Şartnamesi komisyonda 
parasız görülür. 

4 - İsteklilerin kanunun 2, 3 
cü maddelerindeki vesika ve tek
lif mektublarınt havi zarflaıını 
belli gün ve saatten bir saat ev
veline kadar komisyona verme-
leri. (163) 1-361 

l\'1üzil{ öğre~nıen 
Ol{tı1n Diretörlü 
ğünrlcn: 

Müzik Öğretmen okulu o
liurları için nürrıunesine göre 
bir takım erkek elbisesinin ku· 
maşı ile malzemesi ve dikme 
ücreti muhammen bedeli 2350 
kuruş ve kızlar için kumaşı ile 
malzeme ve dikme ücreti mu
hammen bedeli 2000 kuruştu\". 

Erkekler için 65-90 kızlar i· 
çin 55-70 asgari 120 azami 160 
takımdır. Teminatı 263 lira 62 
kuruştur. Nümune ve şartname· 
sini görmek istiyenler Okul di
rektörlüğüne hergün müracaat 
edebilirler. 

İhale açık eksiltme suretiy
le 8.2.937 pazartesi günü saat ıs 
de Okullar sayışmarilığında ya· 
pılacaktır. Teminat saat 14 de 
kadar Okullar Sayışmanlrğı vez
nesine yatırılmış bulunacaktır. 

(134) 1-301 

Ask~ri 

Fabrikalar 
Tirar~t 

l{alemindfln: 
Fabrikalar ihtiyacı için mik

darı ne olursa olsun (Levha, Bo· 
ru, Çubuk veya külçe halinu~) 
hurda kurşun satın alınacaktır. 
Bu nevi kurşun satmak istiyeıı
lerin pazarlık için İstanbulda 
Fındıklıda Askeri Fabrik.ılar 
yollama amirliğine. Ank.ıı :ı•da 
Ticaret Kalemine müracadtları. 

(248) 1-479 

Oda Araıııyor 
İyi aile yanında ter~ihan mo

bilyalı bir veya iki oda aranı
yor. İsteklilerin Sümerbank Mü
hendis Bülend adresine acele 
y~ !"l~ları. 1-517 

radyolarını bizden arayın Halil Naci Ana!artalar Caddesi 
No: 111 Telefon. 1230 

TERCÜME 
l~leri Bürosu 

Her lisanda tercüme kabul 
olunur. Adliye Sarayı karşısın
da Denizciler Sokak No. 4. Te-
lefon No. 2119 1--488 

J\lecit 
İdrar yolları 

mlitclıassısı 

Esl{işehir ()rman 
Direktörlüğün

den: 
1 - Eskişehir ilinde Miha

lıççık ilçesinde hududları şart· 
namede yazılı Değirmendere 
devlet ormanında numaralan -
mış ve ölçülmüş 558 adede mu
adil 1532 M3 592 Dsm3 dikili 
ve 416 adede muadil 3.77 M3 767 
Dsm3 devrik ki ceman 1910 M3 
362 Dsm3 gayri mamule muadil 
974 adet No. lı çam ağacı yirmi 
gün müddetle arttırmaya konul
muştur. 

2 - Arttırma 17 • şubat • 937 
çarşamba günü saat 15 de Eski· 
şehir orman direktörlüğünde ya
pılacaktır. 

mikabının muhammen bedeli 457 
kuruştur. 

Muvakkat teminat "655" lira· 
3 - Dikili ve devrik a~açla· 

rın beher gayri mamUI metre 
dır. 

5 - Şartname ve mukavele 
projesini görmek istiyenler bu 
miiddet içinde hergün Eskişe • 
hir orman direktörlüğüne ve 
Ankarada Orman umum müdür
lüğüne müracaat edebilirler. 

(223) 1--441 

MİLLi MÜDAFAA 
VEKALETi SATIN 
ALMA KOMİSYONU 

iLANLARI 

BlLIT 
GLİSERİN: 1200 kilo glise

rin açık eksiltme usulü ile satın 
alınacaktır. Hepsinin tutarı 
(1500) liradır. Evsaf ve şartna
mesi komisyonumuzdan verile
cektir. İhalesi: 26 • şubat • 937 
cuma günü saat on birdedir. İlk 
teminatı: 112 lira 50 kuruştur. 

Beher Beher 
Santimi Santimi 
Kuruş Sayfa Kuruş 

2 300 3 200 
4 150 5 100 
6 80 7 ve 8 30 

1 - Hayır işierine ve yeni 
~ çıkan kitaplara aid ilanlardan 
,~ % 15 tenzilat y;ıpıhr. 
~ 2 - Zayi ilan bedelleri 
~ maktu 130 kuruştur. 
~~ 3 - Tebrik, teşekkür, ev
~~ lenme, vefat ve kati alaka 
~ ilanlarından maktuan beş lira 
(~ alınır. 

Jandarma Genel l{omutanlığı 

Satın· lma Ankara 
l{omisyonu ndan: 

1 

1 - Tamamına ( 1807) lira (72) kuruş fiat tahmin edilen 4, 5, 6. 
numaralı ( 420,400) beygir mıhı 27. 2. 937 cumartesi günü saat ( 10) 
da açık eksiltme ile alınacaktır. 

2 - Şartnameler parasız olarak komisyondan verilecek olan bu 
eksiltmeye girmek istiyenlerin ( 135) lira (60) kuruşluk teminat 
mektup veya makbuzu ile belli gün saat ona kadar komisyona 
başvurmaları. (265) 1-519 

Ziraat Vekaletinden: Eksiltmeye gireceklerden il
gili bulunanlar 2490 sayılı ka -
nunun 2, 3 üncü maddelerinde 
istenen belgelerle birlikte ek • 
siltme gün ve vaktinde M. M. V. 
satın alma komisyonuna gelsin-

~ 

I ~ " ABONE ŞARTLARI 

1 - Kapalı zarf usuliyle (1000) ton kalsiyum arseniyat = Ar• 
seniayt dö chaux preparatı ile 20 adet Toz ilaç serpen arabalı kö· 
rük satın alınacaktır. 

ler. (273) 2-521 

1 ANKARA BELEDİYE 1 
RElSLlGİ iLANLARI 

İLAN 

1 - Belediye zabıtası me -
murları tarafından numarasız O· 

tarak yakalanan ve şimdiye ka
dar sahibi çıkmıyan (15) adet 
bisiklet açık arttırma ile satıla· 
caktır. 

2 - İsteklilerin bunları gör· 
mek için Levazım Direktörlüğü
ne ve ihale günü olan 26 - 2 • 937 
cuma günü saat on buçukta en
cümene gelmeleri. 

3 - Muhammen bedeli (180) 
muvakkat teminatı (13,50) lira· 
dır. (279) 1-525 

İLAN 

1 - Otobüs idaresinde bulu
nan tahminen beş ton yanık yağ 
toptan veya perakende suretiyle 
on beş gün müddetle açık art -
tırmaya konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (200) 
liradır. 

3 - Muvakkat teminatı (15) 
liradır. 

4 - Evrakını görmek ve ma· 
lUmat almak istiyenler her gün 
yazı işleri kalemine ve istekli
lerin de 19 - şubat. 937 cumarte· 
si günü saat on buçukta beledi· 
ye encümenine müracatları. 

(275) 1-524 

Vilayet idare 
Heyeti Kararı 
Kalecik kaazsının Çandır 1 

nahiyesine bağlı Mahmutlar 
köyünden Mazhar ve arkadaş
larına ait 31.5.934 tarih ve 1-19 
numaralı ruhsatname ile ara -
makta oldukları liğnit madeni· 
nin meriyeti müddeti içinde iha· 
lesine teşebbüs etmedikleri dos
yasındaki evrakından anlaşıldı -
ğından maden nizamnamesımn 
22 inci maddesine tevfikan mez
kur ruhsatname iptal edildiği 
hakkındaki karar ilan olunur. 

1-515 

Müddet Dahilde 

17 Lira 30 
9 ,, 16 ,, 
5 ,, 9 .. 

Başmuharrir: 
Yazı işleri: 
Abone ve ilan: 

ANKARA lCRA DAİRESİ 
'GAYRİ MENKUL SATIŞ ME· 
MURLUÔUNDAN: 

Ulus gazetesinin 19-1-937 ta
rih ve 5560 No. lu nüshasiyle 
22. 2. 937 tarihine müsadif pa -
zartesi birinci ve 10-3-937 tarihi
ne müsadif çarşamba ikinci satı· 
şı yapılacağı ilan edilen Anka
ranın Özbeyler mahallesinde 
Başmil sokağında kain ahşap 
evin ilk satışı bayrama tesadüf 
ettiğinden birinci satışının 
26. 2. 937 tarihine müsadif cuma 
günü saat 14 • 16 ve ikinci artır· 
ması 13. 3. 937 tarihine müsa -
dif cumartesi günü saat 9,5 dan 
12 ye kadar icra dairesi gayri 
menkul satıs memurluğunda ya· 
pılacağı ilan olunur. 

1-523 

İmtiyaz sahibi ve Başmu
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumt Neşriyatı İdare 

eden Yazı İşleri Mildilril 
Na">uhi BAYDAR 

Çankırı caddesi civarında 

Ulus Basımevinde basılmıştır. 

YENt 

2 - Kalsiyum arsenikayat prepalatmın beher tonunun bedeli 
160 lira Arabalı körüklerin beherinin muhammen bedeli 350 lira te
minatı muvakkate Kalsiyum Arsinat prepalatı için 8800 lira. araba• 
lı körüklet için 525 liradır. 

3 - Arseniyat preparatının ihalesi 16-3-937 de saat 15 de Toz 
serpen körüklerin ihalesi 17-3·937 de saat 15 de Ziraat Vekaleti bi
nasında arttırma, eksiltme komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Muhaııunen bedelleri ayrı ayrı yazılan bu maddelerin ihale· 
teri de ayrı ayrı yapılacağından taliplerin teklif mektuplarını ona 
göre komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

5 - Şartnamelerden kalsiyum arseniyat preparatına ait olanı 8 
lira mukabilinde, arabalı körüklere ait olanı parasız olarak Ankarada 
Ziraat Vekalfti satın alma komisyonundan İstanbulda Ziraat m Ü• 
düdüğünden, İzmirde Mücadele müfettişliğinden verilir. 

6 - İsteklilerin teklif mektuplarını teminatlariyle birlikte mu
ayyen günlerde 2490 sayılı kanunun 2 inci ve 3 üncü maddesinde 
zikredilen vesikalarla eksiltme saatinden bir saat önceye kadar ko· 
misyon riya.sf':tine makbuz mukabilinde vermeleri ilan olunur. (204) 

1--419 

Kapalı zarf usulile eksiltme ilanı 

l{adınhanı Belediyesinden: 
1 - Üç menfeze kaptaj 
2 - İki isale güzergahı hafriyatı 
3 - İsale güzergahlarında boru vaziyetleri, 
4 - İki tazyik kırma maslakları. 
5 - İsale güzergahına muktazi font boru ve aksamı hususiyelerl• 
Kadınhanı Kasabasına isale edilecek olan (27097) lira (17) ku • 

ruş bedeli keşifli su tesisatı 29 • ikincikanun - 1937 den başlıyarak 
18 • şubat - 1937 gününe tesadüf eden perşembe günü saat onda iha
le edilmek üzere kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltmeye girebilmek için bedeli keşfe göre % yedi buçuk te• 
minatı muvakkate akçesi veya o nisbette banka mektubu ile Nafıa 
Vekaletinden alınmış müteahhitlik vesikalar.mı ihalede~ evve~ ~· 
baylığa ibraz etmeleri lazımdır. Bu busustakı evrak keşfıyelerı gor· 
mek ve şeraiti münakasayı anlamak istiyenler Kadınhanı Şarbaylı• 
ğma müracaat etmeleri ilan olunur. (221) 1-440 

StNEMAL .. t\R HALK 
BUGÜN BU GECE BU GÜN BU GECE 

Bütün dünyanın, /ilimlerini büyük 
bir zevkle ıeyrettiği ve candan 
alkııladığı iki sevimli komik 

Lorel - Haridi'nin son çevirdikleri 
ÇOCUK HIRSIZLARI 

Türkçe sözlü büyük komedi 
Ayrıca 

PARAMUNT JURNAL 

Bizlere yeni bir ıe1 yıldızı daha ta
nıttracak olan bu lilm çok kuvvetli 

mevzuu çok neli• tarkılariyle 
bezenmiı 

BEYAZLI KIZLAR MEKTEBİ 

Oynıyanlar. 
lvan Petrovitch - Maria Cebotarie 

Georges Alexender 
Ayrıca 

EN YENİ DÜNYA HABERLERi 
ve 

CANLI RESİM' .ER 


