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Kurultay çalışmasına devam ediyor 
5 KURUŞ 

Nizamname program tôdi ileri etrafında ~ 

Parti Genel Sekreteri (Ok 

mühim izahlarda bulundu 
Dr. Fikri Tuzer değişikliklere sebep 

hadise ve mecburiyetleri anlattl 
Büyük Kurultayın dünkü top • 

lantısmda, Program ve Nizamname 
encümeninin raporu okunduktan 
sonra, Parti Genel Sekreterimiz söz 
almıt ve kurultayın büyük bir dik -
kat ve alaka ile takip ettiği aşağıda • 
ki mühim nutku vermiştir. 
"- Aziz arkadaşlarım; 
Yüksek tasvibinize arzolunan yeni 

Parti program ve nizamnamesının 

tetkikine başlanmazdan önce bundan 
evelki kurultayımızın kabul etmiş ol
duğu program ve nizamnamenin bazı 
kısımlarında yapılan değişiklikleri ve 
konulan yeni hükümleri hulasatan ar
zetmeyi ve bu değişikliklere sebep o
lan hadise ve mecburiyetlerle dört se
nelik müşahede ve tecrübelerimize 
müstenit kanaat ve düşüncelerimizi 
kısaca izah etmeyi lüzumlu ve fayda
lı bularak huzurunuza çıkmış bulunu-
yorum. 

Tadtller ı., ' 
Arkadaşlar: 

5 inci Parti Kurultayının dünkü müzakerelerinden bir görünü§ 

Kurultayda hararetli müzakereler 
... 

Program ve nizamnamede 
yapllan tadiller görüşüldü 

Hatipler bu değişikliklerin milli bünyemizde 
Hepinizce m~ lfim oldıı w u ~;f.Ço.J .... -0.:... ....... ._..-.ı.ır.,...,,i\iTı üzerınde durdular 

Parti Genel Sekreteri 8. doktor Fiıkri Tuzer Kurultay'da 
izahat verirken 

Parti programımıza ilaveten koymuş 
olduğu ana prensipJerle parti progra
mımız cidden mütekamil bir şekil al
mış. çalışma sistemimizi tayin ve gi
deceğimiz yolun istikametini sarih 
olarak tcsbit eden bir yasa mahiyeti 

(Sonıı 4 üncü sayfada) 

Milli Sef'in 
nutku 

. 
N. A. KOÇOKA 

Büyük Şefimizin Cümhuriyet Halk 
Partisinin betinci kurultayında irat 
ettiği nutuk, her bakımdan türk 
devleti idaresinin istikametini açık 
Ve vazıh bir surette gösteren tarihi 
nutuklarından biridir. Bu nutuk 
l'ürkiye'nin devlet idaresindeki 
Prensipini tayin eylemekte ve mille
tiınizin ruhi ve içtimai temayülleri
be en uygun olan rejimin halk ida • 
resi olduğunu ve bunu mütemadiyen 
~endi metot ve hususiyetlerimiz i· 
Çırıde halka doğru olgunla§tırmak İ· 
dealinde bulunduğumuzu iıaret et
bıektedir. Devlet idaresinde hukuki 
~e siyasi prensipler çok bati teka· 
lhül ederler. 

Bugün münaka§a edilmekte olan 
ı-ejiın meseleleri ta Eflatun ve Aris
to devrindenberi münakata edilen 
Problemlerdir. Fakat o, devirden 
bu ana kadar insanlık aleminin ge • 
çirdiği hayat safhaları bir biliinco 
~alinde tespit edilecek olursa halk 
ıdare.ainin kati zaferi, itiraz götür -
llliyecek riyazi bir katiyetle meyda
ba çıkar. Bugün milletlerini en yük
sek refah ve kültür seviyesine yük • 
ıelten milletlerin ancak bu rejimle 
ınuvaffak oldukları malumdur. Tür
kiye büyük inkıli.biyle her türlü i· 
lerleme manialarını tamamiyle kır • 
rnıı ve onu artık tarihe mal etmiı ve 
en ileri olmak iddiasında bulunan 
bir millet olduğundan bu gayeye va· 
ııl olmak için takip edilmesi icap e· 
den biricik yolun .,-tık halk idaresi 
olduğu muhakkaktır. Halk idaresi • 
llin en mühim şıarı memleketi idare 
~~en muhtelif manevi şahsiyetlerde· 

1 _seçimlerde halkı daha yakından 
~akalandırmak ve bu suretle büyük 

evlet rnakanizmasında milli mü
rakabeyi §Üphe götürmez bir halde 
telllin etmektir. Milli Şef bunların 
Japddıfını beyan etmekte ve daha 
c~. ıuı ve eıaslı surette yayılmasını 

(Sonu 4 üncu sayfada) 

Cümhurreisimiıin 

An!~~.~~~.~,ı~~~seacüm- t 
hur Umumi Katipliğinderı : 

Reisicümhur ismet lnönü. C. 
H. Partisinin beşinci büyük ku
rııltayı münasebetiyle temiz duy
guları ve partiye bağlılığı havi o
larak memleketin Jıer tarafından 

aldıkları tel~raflardan dolayı 

memnuniyet ve teşekkürlerinin 

iblağına Anadolu Ajansını memur 
etmişlerdir. 

.. ~ &;Ol0Ct0a?Ci1U Mümtaz Ökmen konuıuyor 

Türk Hava Kurumunun altı ayı 

Türkkuşunun faaliyetinde 
takdir değer bir 

inkişaf göze çarpmaktadn 

Türk Hava Kurumu Merkez heyeti dün toplandı ve altı ay zar· 
lında ba§arılan müıpet iıler görüşüldü. Bu huıuıtaki rapor elin • 
lendi. Tal•ilat 4 üncü ıayladadır. Yukardaki reıimde umumi he
yet toplantııı gör.ülmekteclir. 

C. H. P. beşinci büyük kurultayı 

dün ikinci toplantısını Kamutay bi
nasında B. Abdülhalik Renda'nın re· 
isliğinde yapmıştır. 

Celse açıldığı zaman reis şunları 

söylemiştir: 

''- Celıe açılmı§tır. Ebedi Şel 
Atatürk'ün muvakkat medlenine 
bir çelenk konmaıı hakkında, ilk 
celsede vermiı olduğunuz karar 
dün heyetiniz.in içinden Başvekil 
ve Umumi Reiı Vekili Dr. Relik 
Saydamın riyaıeti altında gön
derilen delegeleriniz marifetiyle 
icra edümiıtir, arz.ederim. 

Birçok tazim telgrafları gel
miftir. Heyetiniz namına Divanı 
riyaıet tarafından bunlara cevap 
verilmektedir. Baıvekilimiz ve Vekillerimiz parti mü:uık~relerini takip ediyorlar 

Dileklere ait bir takım müra· ı 
caatlar vardır; onlar da icabe -
den encümenlere havale ec1i1- B. Molotof dün dış politika 
mektedir. ~ .......... -----~-----,-. .......... -------

Program nizamname encüme-
ninin raporunu okuyacağız. Tab hakkında beyanatta bulundu 
ve tevzi edilmiıtir. Almıyanlar 
iıteıinler.,, 

Genel Sekreterimizin nutku 

Program ve nizamname encümeni
nin raporu okunduktan sonra, riya -
set makamı sözü Parti Genel Sekrete
ri B. Dr. Fikri Tuzer'e vermiştir. 

Kürsüye gelen Genel Sekreter, ku
rultayın büyük bir dikkat ve alaka i
le dinlediği çok mühim nutkunu ver
miştir. Bu nutuk, birinci sayfamızın 
ilk sütunlarındadır. 

Müıtakil grup hakkında 

B. Fikri Tuzcr'in sürekli alkışlar
la karşılanan nutkundan sonra B. 
Hikmet Bayur (Manisa) söz almış; 

müstakil grup hakkında anhyamadığı 
bazı şeyleri soracağını söyliyerek, de
di ki: 
"- Şimdiye kadar bildiğimiz tarz 

~u idi : mühim ve esaslı meseleler Par
tide mevzuubahis olur, orada istenil
diği kadar müzakere ve münakaşa e -
dilir, varılan netice Parti mebuslarını 
bağlar. Partide müzakere edilmiş o-

(Sonu S inci sayfada) 

Kurultay nizamname encümeni 
Büyük Kurultay Program - Ni -

z.amname Encümeni bugi.in saat 11 
de Türkiye Büyük Millet Meclisi 
kütüpanesinde toplanacaktır. 

lngiliz - f rOnsız teklifleri 
Sovyetleri tatmin etmedi 
Görüımeler henüz neficelenmiı değil 

Moskova, 31 a.a. - Fransız büyük elçisi Naggiar saat 15 de 
Kremlin sarayına giderek Molotof tarafından kabul edilmittir. 

Molotof saat 19 da harici politika hakkındaki beyanatını oku-
mağa başlamıştır. . 

Molotof, fransız • İngiliz - sovyet 
müzakerelerinin henüz bitmediğini 

söylemiş ve son İngiliz • fransız tek. 
liflerinin de sovyetler birliğini he • 
nüz tatmin etmediğini ihsas eylemiş
tir. 

İlk yapılan teklifler Sovyetler Bir
liğinin müsavat ve mütekabiliyet esa
sına dayanan bir anlaşma arzusuna te
kabül etmemekte idi. Son teklifler i
leri bir adımdır. Zira mütekabiliyet 
esasını kabul etmektedir fakat birçok 
ihtirazi kayıtları ihtiva ettiğinden do 
layı itibari bir ileri adım telakki edi
lebilir. 

Taarruza karıı ön salta 
mücadele 

İngiliz • Fransız projesi, Sovyetler 
Birliğinin üç küçük battık devletinin 

( Sonu J üncü sayfada) 
Sovyet Halk Komiıerleri Mecliı 

Reiıi 8. Molotol 
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Kurultay dolarısiyle: 

Tek pOrtili demokrasi 
Harp okulunun 905 yıh 
mezunlarının toplantısı 

Demokrasileri öteki rejimlerden 
ayıran belirgin vasıflardan biri ka • 
r.ı..ısal i§lcrde halkın dediği ve dile -
dıği yolda yürümesidir. Halk dileği
nı seçim hüriyetiyle ifade eder: ıeh
ri, kamunu, devleti döndürecek a
damlan iı ba§ına getirir; söz ve ya
zı hüriyetleri aaycsindc, yapılan iş -
leri kontrol ve tenkide imkan bulur. 
Halkçı idarenin esası budur. 

Si•tem bu olunca, normaldir ki 
kamu•al itlere na111l bir yön verilme
si gerektiğinde bir fikirde olanlar el 
birliği ederek halkın önüne çıksın, 
" B" • . - ı:u aeçersenız ıunu ıunu yapa-
cağız" desinler. lıte böyle diyebi -
lenlerin, yani devlet itlerine ait ge -
nit bir program etrafında milletin 
bütününü veya büyük bir kısmını 
birleıtirmeğe çalııanların yurt hac -
minde kurdukları teşkilata (Parti) 
diyoruz. 

Partimizin davalarJ milletin dava
landır. Bize "ileri!" diyen asil seste 
sınıf kinlerinin ıslığından ve menfa • 
at kavgalarının bayalığından eser 
·yoktur. Bu hususiyet on sekiz milyon 
insanın nasıl olup da bir Parti, bir 
program ve bir Şef etrafında tek bir 
vücut gibi büyük yarına yürüyebildi
ğini izaha kafidir. 

hakimliği kuruldu 
Ahkamışahsiye. nüfus ve aynı hak -

lara ait' i§lerin <laha çobuk görülebil -
mesini temin maksadiyle adliY,e veka
leti şehrimizdeki iki hukuk mahkeme
sini lağvederek bunun yerine dört ta
ne münferit asliye hukuk hakimliği ih 
das etmiştir. 
Ahkamışahsiye ve nüfus işlerine ba

kacak olan iki münferit asliye hukuk 
hakimliğine eski hukuk mahkemesi re
isi B. Vehbi ve ticaret mahkemesi aza
sından olup Avrupada staj görerek av
det etmiş bulunan kıymetli hukukçu 
B. Şerif Dikbaş tayin edilmişlerdir. 

Yurff a yağıılar devam ediyor 
Dün şehrimizde hava umumiyetle 

çok bulutlu geçmiş, rüzgar garptan 
saniyede bir metre kadar hızla esmiş
tir. Günün en yüksek ısısı 25 derece 
olarak kaydedilmiştir. 

Yurtta hava doğu Anadolu'da çok 
bulutlu ve yağmurlu, diğer bölgeler -
de umumiyetle bulutlu geçmiştir. 24 
saat içindeki ölçülen yağışların kare· 
metreye bıraktıkları su miktarları 

Çorluda 16, Sivasta 14, Kütahya ve 
Xırşehirde 11, Polatlıda 9, Giresunda 
8, Burdurda 6, Zonguldakta 5, diğer 
yağış gören yerlerde 1 - 4 kilogram a
rasındadır. 

~ 

Görülüyor ki Parti, baddı zatinde, 
aöz götürmez bir birlik zaruretinden 
doğmuıtur; yurt iılerinde görüı bir
liği yapanların topluluğudur ve ga • 
yeai bütün bir milleti kendi progra -
mı üzerinde birleımiı gör:mektir. Bu 
bakımdan, göğaümüzü gere gere di
yebiliriz ki, ıimdi beıinci kurultayı
nı yapan Cümhuriyet Halk Partisi 
dünyanın en muvaffak Partiaidir. O
nun nasıl doğduğunu ve büyüdüğü • 
nü bilenler bu hakikatı tanımakta 
zerre kadar tereddüt etmezler. 

- Bir memlekette partilerin çok
luğu orada fikir ve menfaat ayrılık~ 
lannın çok ve çeıitli olmasındandır. 
Nasıl ki bu ayrılıkların derinleşme
ai de iç kavgalarm ıiddetlenmesine 
ve ihtilal dediğimiz bünye sarsuitı
larına varmaktadır. Hudutsuz hüri
yetler ve gemsiz ihtirasların çatııma
ları ortasında milli menfaatlerin u • 
nutulabildiği vakidir ve çok partili 
demokrasiler için en büyük zaaf ve 
tehlike noktası budur. Bizim 1908 
meşrutiyetcileri bu tehlikeyi göre -
mediler. Gafletlerini bir İmparator
luğu kaybetmekle ödedik. Atatürk 
ve İnönü gibi Türk'ün yaratıcı deha
sı ile yiğit karakterinden yoğrulmuı 
büyük ıefler bu tehlikeyi yakından 
tanıdıkları içindir ki kurtardıkları 
türk vatanında tek partili halk ida -
resini kurdular. Türkiye Cümhuri • 
yeti ve C. H. P. böyle hayatın "Ve ta
rihin zaruretlerinden doğmuıtur, 
göreneklerden değil. 

Aynı haklara bakacak olan diğer iki 
hakimliğe de eski hukuk mahkemesi 
reisi B. Celal ve azası Tahir tayin e • 
dilmişlerdir. Her dört mahkemede de 
hakimler müracaata göre tek çift ra • 
kamlı dosyaları taksim etmişlerdir. Ah 
kamı şahsi yede tek numara işlere V eh
bi çiftlere Şerif, aynı haklarda teklere 
Tahir, çiftlere de CeUil bakacaklardır. 

Rüzgarlar Egenin cenup kısımları 
ile Akdeniz kıyıları, cenubu şarki A
nadolu ve doğu Anadolu'da garptan, 
diğer bölgelerde umumiyetle şimal

den saniyede en çok 9 metre kadar 
hızla esmiştir. En yilksek ısılar Mer
sinde 23, Eskişehirde 24, Edirnede 
25, İzmirde 26, Kars ve Diyarbakırda 
29 derecedir. 

34 yıl evel Harp okulundan çıkan ıınıl arkaJ'lflan bir arada 

- C. H. P. Türk milletinin zinci
re vurulmak istendiği karanlık gün
lerde, büyük harpten çatıları uçmuı 
ve temelleri çökmüı çıkan Osmanlı 
İmparatorluğunun harabeleri üstün
de belirdi; hür yaşamak için her ıe
yini veren bir milletin yaşama aşkın
can ve bu aıkın ateıi ve güneşi kah
raman Atatürk'ün yenilmez irade -
ainden doğdu. Ona hız veren, hamle 
yaptıran yalnız büyük milletlerimi
zin kurtuluı ve yükseli§ yolunda ae
ferber ettiği harikulade manevi ku
vetlerdir: ırkımıza hi feragat, fe
dakarlık, fazilet duyg u arı .•• 

Kaynağı ve yatağı b u kadar temiz 
olan Partimizin hedef daha az gü
zel değildir: türk mil e ini en kısa 
yoldan en çevik adıml rla. hür ve 
medeni bir hayatın büt n nimetleri
ne ula§tırmak, onun u h içinde bir 
inaanlığın müsavi, me ut ve kuvetli 
bir unsuru yapmaktır. 

Kastamonuda 
bir cinayet 

Kastamonu (Hususi) - Kaba bir şa
ka yüzünden Hasan çav adında bir 
adam, henüz genç yaşta an Şükrü a
dında bir delikanlıyı öld nüştür. Ha
dise şöyle olmuştur : 

Katil Hasan çavuş, b 
§iddetle tiksinirmiş. Om .. 
bilenler kendisini bu sur 
larmış. Şükrü adındaki c 

r yağından 
bu halini 
le kızdınr
ikanlı ha -

diıeden bir gün evel Ha~ çavuşa te
sadüf ediyor ve: 

- Bezir yağından sana tmer yap
tırdım 1 diyor. 

Hasan çavuş bu kaba şa 
le mukabele ediyor. lş bu 
yor, birbirlerinden ayrılı 
kat Şükrü, Hasan'ın küfü 
mıştır. Ertesi gi,inü katilt 
lıyor ve : 

rlar. Fa -
'.le Çok kız
ekrar rast-

- Sen dün bana küfür iştin, bir 
daha küfür et bakalım 1 d or ve ken-
disi küfüre başlıyor. 

Bunun üzerine katil bi 
rek Şükrünün kalbine saı
derhal ölüyor. 

•ını çeke -
or, Şükrü 

mıyan bir 

- 19 mayıa 1919 ile 29 mayıs 
193~ arasında milletimizin maddi ve 
manevi her sahada elde ettiği hari
kulade muvaffakiyetler herkesin 
gözü önündedir. Bunları saymağa 

bir makale> çerçevesi müsait değil • 
dir. Tecrübe göstermiştir ki tek par
tili halk idaresi milletimizin bünye -
sine ve karakterine en uygun bir re
jimdir. Onu kurmak, ıereflerimizin 
bir çoğu gibi, Atatürk'e aittir. Onu 
korumak, geliıtirip güzelleıtirmek 
bize düşüyor. Hürriyetlerimizi mil
let nefine kullanmak, halk muraka
besini devlet hayatına hakim kılmak 
yolunda atılan adımlar cümhuriye -
tin kudret ve itibarını, içerde ve dı -

şarda, arttıracak •iyasi bir olgunluk 
eseridir. · 

- Atatürk ve lnönü gi~i Şefleri 
olan bir Partinin başaramıyacağı i, 
yoktur. 

Kemalettin Kamu 
Rize Mebusu 

Berlin - İstanbul hava 

s~ferleri ba_şladı 
İstanbul, 31 (Telefonla) - Berlin -

İstanbul hava seferleri yarından iti -
haren bajlıyacaktır. Bu münasebetle 

Elektrik ve hava gazı 

resimleri 
Maliye vekaleti, elektrik ve hava -

gazı tevzi müesseselerinin elektrik ve 
hava gaz;ından alınan resimleri tahsil 
etmiyerek mUruru zamana l1ğratmala -
rı hakkında yeni bir karar, i~tihaz et -
miştir. Vekalet bu karar ile elektrik 
ve havagazı tevzi müesseselerini re -
simleri tahllil ile mükellef tutmakta -
dır. Her hangi bir ihtimamlan dola -
yısiyle müesseseler resmi tahsil etme
dikleri ve müruru zamana uğrattıkla -
n takdirde resimler müesseselerden a
ranacaktır. Müesseseler mümkün olan 
her çareye başvurarak cereyan bedeli
ni abun'Eden tahsil edememiş ve mürur 
zaman vaki olmuş ise, resmin tahsili 
için göstermekle mükellef bulunduğu 
gayret ve ihtimamı isbat eden mües -
seselerden resim aranmıyacaktır. 

Nafia hukuk müşavir 

muavinliği 
Nafıa Vekaleti hukuk müıavir mu. 

:win1isino .A<iUyo 'lT .. ırsı.-ti lı,.l{uk"lsl ı-· 

ri umum müdürlüğü şube müdürlerin· 
den ve genç hukukçularımızdan Bay 
Muhittin Denizci terfian tayin edil -
miştir. B. Muhittin Denizciye yeni va
zifesinde başarılar dileriz. 

dün Berlinden İstanbula bir tayyare E. U. M. üçüncü daire 
gelmiştir. Aynı tayyare ile ~erlin 
müsteşarımız B. Gal · de İstanbula gel 
miştir. Tayyare :sabah saat 7 de hare - reisliği 
k~t etmiş _bu. akşam ~~·.5 de de Yeşi~ - Kocaeli vilayeti birinci sınıf emni· 
koye gelmıştır. Bu munasebetle Yeşıl- .. d .... B N · Kand m"ır nak. k .. h 

1 
yet mu uru . ecıp e 

oy hava meydanında ava yo ları men . . . .. dil r· ğ •. 
supları ve gazeteciler tayyareyi kar- 1 ~~~. e~~ıy~t ışle:ı ~~um ~u . r ~ u 
şılamışlar ve yeşil köyde bir çay ziya- uçuncu daıre reısl~ğıne t~yın edılmış. -
feti verilmiştir tir. Meslekten yetışme hır zabıta funı-

. ri olan B. Necip Kandemir şehrimize 

İki fenerli oyi!ncu hakkında 
verilen karar 

Geçenlerde kendilerine ceza veri -
len {enerbahçeli futbolculardan Hü
samettin ve Fazılın yalnız bir defaya 
mahsus olmak üzere mezklır kulübün 
getirtmekte olduğu İngiliz takımına 

kar ı oynatılmalarına beden terbiyesi 
genel direktörlüğü tarafından müsaa· 
de edilmiştir. 

gelmiş ve yeni vazifesine başlamıştır. 

Çağrı 
X Maliye encümeni bugün saat 10 d~ 

toplanacaktır. 

X Bliyük Millet Meclisi İktisat en -
cümeni bugün saat 10 da toplanacak · 
tır. 

X Meclis hesaplarının tetkiki encü 
meni bugün saat 10 da toplanacaktır. 

Almanya'daki Türk talebesi 
Bir İstanbul gazetesi, Almanyadaki 

türk talebesinin son zamanlarda bazı 

haksız muamelelere maruz kaldığı hak 
kında bir haber neşretmişti. Almanya 
büyük eliçiliği bu haberin katiyen 
hakikate tevafuk eylemediğini ve Al -
manya'daki türk talebesine imtiyazlı 
misafirler gibi muamelede devam edil 
diğini bildirmektedir. 

Sıvaı ıanatlar mektebi 

Şimdiye kadar vilayete bağlı olarak 
idare edilmekte olan Sivas sanatlar evi 
Maarif vekaletine devredilmiştir. Ve -
kalet, sanatlar evini mıntaka sanat 
mektebi haline getirmiştir. Mektep ö
nümüzdeki ders yılından itibaren ted
risata başlıyacaktır. Müdürlüğüne !z
mir sanat mektebi resim muallimi B. 
Rifat Yelman tayin edilmiştir. 

Eli kamalı ve azgın 

Bir adam 3 kiıiyi 
öldurdu 

2 kişiyide yaraladı 
Çorum, (Hususi) - İskilip kazası -

nın İğdeli köyünde bir facia olmuş, 
delilik alameti gösteren eli kamalı bir 
adam önüne rastlıyan herkese saldır -
mış, bazısını öldürmüş, bazısını da ya
ralamıştır. 

Ömer Bulut adını taşıyan ve yirmi 
be§ yaşlarında olan bu adam, sabahle
yin kamasını çekerek köyde eveıa Ha
san adında bir gence sonra 45 yaşında 

Fatma adında bir kadına saldırmış ve 
k~a ile öldürmU§tÜr. Biraz sonra 
rastladığı 49 yaşında Osman, 55 yaşın

da Ali: ve diğer bir Aliyi de ağır su -
rette yaralamııtır. 

Ömer Bulut bu cinayetleri işledik -
ten sonra kaçmıya te§ebbüı etmiş, ken 

disini yakalamak iıtiyen Satılmışı da 

köye yarım saat mesafede yol üzerin -
de öldürmüıtür. 

Üç kitinin ölümüne ve iki kişinin de 
ağır surette yaralanmasına sebep olan 

bu azılı katil biraz sonra yakalanmış 

ve adliyeye verilmiştir. 

Harp okulundan 905 yılında mezun 
olup bug ün şehrimizde bulunan sınıf 
arkadaşları geçen cumartesi akşamı 
Anadolu kul~ünde samimi bir toplan 
tı yapmışlardır. Toplantıya bugün 
say lav, general olan ve yeni makam -
!arda bulunan Lıütün sınıf arkadaşları 
iştirak etmiştir. Bu samimi toplantı • 
da, geçen 34 yılın çeşitli hatıraları a -
nılmış, bu arada yurt müdafaası için 
muhtelif tarihlerde alınan mühim va -

zifelere ait hatıralar nakledilmiş, şe -
bit düşen fedakar sınıf arkadaşlarının 

hatıraları yaşatılmıştır. Sekiz yüz kü
surla mezun olan bu sınıf arkadaşları -

Sovyel Kitap ve 
Fotoğraf Sergisi 

Sovyctler Birliği, kitap ve fotoğ
raf sergisi bugün saat onsekiz buçukta 
Ankara halkevinde büyiik elçi B. Te
rentief tarafından açılacaktır. Bu ser
gide Sovyet Rusya'da basılan birçok 

eserler ve sovyet sanatkarlarının e

serleri olan fotoğraflar teşhir edile

cektir. Bu sütunlardaki resimlerde 

sergideki eserlerden iki güzel fotoğ

raf görüyorsunuz. 

lstanbu1da binalarm renkleri 1 

İstanbul, 31 (Telefonla) - İstanbul 

belediyesi caddelerdeki binaların tek 

renge boyanması hakkında bir karar 
ittihaz etmiştir. Bu karara göre yeni • 

den yapılmakta olan asfalt yollardaki 
binaların yüzleri mavi, gri ve bir kısmı 

bej renge boyanacaktır. 

nın bugün ancak altıda bir nisbetinin 
vatanın muhtelif köşelerinde, serpin .. 
ti halinde bulundukları anlatılmış,. 
bundan sonra mektep hatıraları biri • 
birini takip etmiştir. Malatya saylavı 
Mahmut Nedimin hatıraları alaka ile 
dinlenmiş, Harputlu albay Faik, ge .. 
çen otuz dört yılın mayıs aylarında ne· 
relerde bulunduğunu anlatmıştır. Top 
lantı geç vakte kadar samimi bir hava 

içinde devam etmiı, Müdür Ahmet 
Şevketin ıon bir kahvesi içildikten 
sonra 321 lilerin ajanı olan Raik Zag • 
pusata veda edilerek içtimaa nihayet 
verilmiştir. 

Futbol federasyonu reisi L 
Danyal istifa eHi 

İncir çekirdeğini dold 
hadise yüzünden işlenen 
muhitte nefretle karşılar 
derhal yakalanmıştır. Zc 
suçlar kanunu hilkümlerı 
derhal mahkemeye sevkec 
saat süren mahkemeden s 
nün hareketleri zanlı leh 
zaltıcı sebepler görülere 
vuşun 12 sene ağır hapsi 

dnayet · · 
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ış ve zan ı · 

Türk Spor Kurumunun tetldl .. 
dildiği tarihtenbcri futbol federasyo
nu reisliğini ifa etmekte bulunan B. 
Danyal Akbel Ankara bölge sanat ve 
öğretmen okulu direktörlilğündeki Ya· 

zifesinin çokluğu ve müaaadeıizliği 
dolayıaiyle federasyon reiıliğinden 

istifasını beden terbiyesi genel direk• 
törlüğüne vermittir. 

rilmiştir. 

Bu muhakemenin süra 

meşhut 

dahilinde 
:niştir. Bir 
;a, Şükrü -

neticelen-
mesi ve karara bağlanmaf Kastamonu 
muhitinde çok iyi bir tesi apmıştır. 

Bir alameti farika ni amnamesi 
ha11rlamyor 

İktisat vekaleti bir eti farika 
nizamname projesi hazı maktadır. 

Üzerinde son tetkikler y )makta o
lan proıe önümüzdeki guı rde devlet 
şGrasma verilecektir. Pro in yiiksek 
tasdika iktiranını mıiteak derhal tat 

. bikatımı geçilecektir. Pro yerli ku ~ 
.... ,,.,::ı,ıarın Avrupa kumaşı ı> c satılma
sını da tam:ımen önliyccck hükümle · 
ri ihtiva <'tınektcdir. 

Gayrimeı kul salıf senetleri 
Adliye vekaJ~ti, noterlerin gayri 

r.ıenkul satışına ,ve satış vadine dair 
rnet tanzim ve tar. dik edememelerine 
karar vermittir. 

Bir kitap ôşıkı öldü 
M a:ırif Vekj]Jiginirı Ankara Ser

gievinde açtığı kitap sergisi, büyük 
·bir rağbet gördükten, muvaffakiyet 
gösterdikten sonra kapanmak üze
redir. 

• Bugün Halkevinde dostumuz 
Sovyet Rusya'nm Bfs'acağı bir fo
tograf ve kitap sergisinin açılış tö
reninde bulunacağız. 

Maarif Vekilimiz evelki gün 
kurultay encümenlerinden birinde 
Vekaletin Türkiye'de umumi bir 
kütüpane açmak kararında olduğu
nu söyledi. 

Hep kitaba dair olan bu sevin
dirici haberllr yanında dünkü U- . 
Jus'ta hayatının uzun yıJJarmı ki
taba ve bilgiye vakfetmiş faıiletli 

bir dostumuzun ölüm haberini de 
okuduk: 

Maarif Vekmiği kütüpaneler 
müdürü Hasan Fehmi Turgal hava 
değiş_tirmek üzere gittiği lstanbul'
da kitap satırları üzerinden ayır
madığı gözlerini ebediyen yum
muştur. 

lttihat ve Terakki zamanında i 
kisi de Kastamonu'da iki tane Ha
san Fehmi vardı. Bµnlardan bir ta-

nesi mebus olmuş. bir tanesi de o
rada fırkanın katibi mesulü olarak 
çalışmıştı. Bunlardan ikisi de meş

rutiyetteki hizmctlerirıe mmi mü
cadelede de devam ettiler. Birisi 
gene mebus olarak; birisi de kültür 
ve irfan ordumuzda yer alarak. 

Dün ölümünü öğrendiğimiz Ha
san Fehmi Turgal, bu ikincisi idi. 

Rahmetli dostumuz, kitaplara ol
duğu kadar, iyi sohbete, latifeye 
ve nükteye de meraklı idi. 

Cümhuriyetin ilanından bir iki 
sene sonra Bursa'da nıüze müdü
rü iken kendisiyle buluşmuştuk. O 
aralık ay tutulmuştu. Rahmetli ho
ca ertesi gün bu h§diseyi anlatır
ken : 

- Ayın tutulduğunu görüp gör
mediğini mahalle bekçisine sor
dum; adamcağız bana "evet gör
düm; zavallı kurtuldu, kurtuldu a
ma. lcartuluncıya kadar sok sekti,. 

dt!di, demiı vt! tatlı tatlı gülmüştü. 
Benim bildiğime göre Hasan 

Fehmi'nin hayatı devamlı sıkıntı 

ve üzüntüler içinde geçmiştir. Fa-
kat o, bütün bunları yenmek ve u
nutabilmek için büyfllc ve vefakar 
dostu kitabın arkadaşlığından isti
fade etmesini bilmiıti. 

Bursa'da müze mllciürü iken o
rad• muhtelif devirlere ait mezar 
ta§larından kıymetli bir koleksiyon 

vDcuda ıetirmiıti. Şimdi bu taşlar 
Bursa müzesindedir. Onda mezar 
ts1l•rını tetkik etmek de ayrı bir 
merale halJnde idi. 

Nihayet, -aralarında diri olarak 
dolaitığı bu taşların dikili olduğu 
toprağa onun da gömülmüJ olduğu

nu düıünmek hazin değil midir? 

T. 1. 

Taksim stadı! 

Me§hur bir amerikan gazeteci
sinin acemi bir muhbire yaptığı 
tavsiyeyi bilirainiz: 

- Bir köpek bir adamı ısırır; 
bunda fevkalade bir taraf yoktur. 
Fakat bir adam, bir köpeği ısırır
sa o zaman bu, birinci sınıf bir ha
vadiatir ! 

Demek ki gazetecilikte mühim 
olan taraf, beklenmiyen, umulma· 
yan hadiseleri vaktinde bildirmek
tir. 

Bu mütaleadan aonra bir latan
bul gazeteainin, ıu yazısını, bir • 
likte, okuyalım: 

"Taksim atadının İnzibatı -
Dün sabah ve dün öğleden sonra 
çok kalabalık ve heyecanlı iki bü
yük maça sahne olan Tak•im ıta· 
dında en ufak bir hi.diH bile çık
madı." 

Gazete, bu haberi mÜ•te•na ve 
adeta gayri tabii bir itmit ıibi bil
dirmiyor mu? 

Son hadiseler dolayısiyle bir ta
nıdığımızın söylemi§ olduğu ıu sö
zü de hatırladık: 

- Ayol, oraama Taksim atadı 
deiil, artık, darp ıtadı diyebiliriz. 

Bu istifa kabul edilmit ve genel 
direktörlük tarafından federasyon 
baıkanlığında fahrt olarak geçen kıy• 
metli hizmet ve yardımlarından dola· 
yı kendisine tefekkür olunmu,tur. 

B. Danyal Akbel teıkilatın yüksek 
hakem komitesi balığına seçilmiıtir. 

Tıbbi toplantı 
2 - 6 - 939 cuma glinü saat 19 da NU -

mune hastanesi konferans salonunda, 
aşağıda yazılı program dahilinde bir 
konferans verilecektir. 

Program tudur : 
1 - Cilt hastalıllarında terleme ban 

yolariyle tedavi (Prof. Alfret Mar • 
chionini). 

2 - Cilt hastalıklarında ultraviolet 
tedavisi (Dr. Fevzi Günalp) 

3 - Cilt hastalıklarında elektro -
physikal tedavisi. (Prof. A. Lagueur) 

4 - Cilt kanserlerinde röntgen ve 
radium tedavisi (Or. Şemsettin Uıtel) 

5 - Klinik demonıtraıyonlar. (Prof 
A. Marchionini), <Dr. Fahri bgf), 
(Dr. Hmndl Akp), (Dr. fadan Toc) 
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İspanya faciasının son 

perdesi 
1936 senesi temmuzunda batlı· 

a.ıı İspanya faciası, 1939 senesi 
11.Ytaının sonunda, italyan ve al
&ll askerlerinin bu memleket top • 
•klarıııdan aynlmalariyle nihayet
eıuni, oluyor. Bu facianın iç yüzü 
lknüz ınahlm değildir. 1936 senesi 

ba.hannde. lspanya'da seçim ye.· 
ıltnıı \'e "halk cephesi" kombine· 
onu büyük ekseriyetle intihabatı 
azannııştı. Bu zaferin akibinde l· 

balya'nın tahrikiyle bir kıyam çık· 
d.' Alrnanya'nm da bu kıyama mad
F ı Yardınıda bulundu~u atikardır. 
~ka.t İngiltere'nin rolü o kadar va

z~ değildir. Karıımazlık perdesi 
h·ltnda Çemberleyn hükümetinin 
~r takım oyunlar oynadığını iddia 

e eııler vardır. Her halde lngilte· 
t-e'nin d d -·ı d ·· h Yar um egı se e musama -
a.aı olnıasa, Franko'nun zafer ka • 

za.ıırnası pek zor ve belki de imkan
&ız olurd u. 

Şinıdi artık Franko muzaffer ol
l'lluı .. .. 
it 

1 
• ltıayıun on dokuzuncu gunu 

r'.Yan ve alman kıtalarmın da it· 
•~alciyle büyiik bir geçit resmi ya· 

rı· r·· ve nakliye gemileri alman ve 
,,~ Yan askerlerini memleketlerine 
.. ot\irın k · · l ı· 1 d e ıçın spanya ıman arın • 
i aıı_ •Yrılm1şlardır. Bu askerlerin 
.. erı Çekilmeleriyle ispanya faciası· 
••in IO F k il perdesi kapanmış oluyor. 
F • a.t bu facianın nihayetlenmesi, 
rn~a.nko için bütün meselelerin bit· 
F I§ 0lınası demek değildir. Bili.kiı 
k ranko en zorlu meselelerle şimdi 
.\~§ılatınrya başlamıştır. İtalya ve 
r manya kıtalan arkalarında ha
ı •p bir memleket bırakarak vatan• 

1
'0a geri dönmektedirler. Madrit 
e~i[ı . Yt~dmıştır. Barselona tah~~p 
liil lnıştır. Fabrikalar, yollar, kop· 
b er harap olmuştur. İspanya yeni 
it a.~ta.n inta edilmelidir. Bu, Fran· 
rno nul\ kar§ılaştığı birinci müşkül 
, .. e~ıe~ir. Bundan başka, ikinci ve 
b~P. eaız birinci mesele kadar zor 
... ~r 1§ de lspanya'nın manevi birliği
••ı tenıi 1 n etmektir. ispanya toprak· 
t~' kuvetli İtalya ve Almanya kı • 
f~~rının Yardımiyle Franko tara· 
Yol ıı.n. _fethedilmiştir. Fakat ispan. 
Fr ,~•iletinin kalbini fethetmek 

a.n..:o .. F ıçın daha zor olacaktır. 
tn d~~nko bu itleri başarmak için 
.k a J 1 Yardıma muhtaçtır. Filhaki • 

a talya ve Almanya Frankoya 
~11JP1autai: b!:t'W'hfaoaal'il!!lıı Ylhr• 
lınde olabilir. Bilhassa Almanya'· 
b.~ ispanya ile bu yolda iktıeadi 
~unasebetlere giritınek iatiyeceii 
tuphesizdir. Fakat acaba ispanya 
bu yolda yardrmı kabul etmek isti· 
Yecek mi? 

Bu auale cevap vermek, aynı za· 
~anda İspanyol dıt politikasınm 

edef ve istikametini de tayin et· 
~ek demektir. Eğer lapal\Ya, kal· 
llUnaaı için yalnız Almanya ve hal· 

Ya.ya dayanacaksa, beynelmilel mu· 
;.~:ıenede mihver devletlerinin polit alarrnı takip edecek demektir. 
k~kat lspanya'nın böyle bir yol ta· 
ıp etmek istemediğine delalet eden 

eınareler belinneğe başlamıştır. la· 
r~tı.Ya, anlaşılıyor ki, kalkmmaın 
Çı11 Almanya'dan ve ltalya'dan zi

Yade Fransa ve lngiltere'ye dayan· 
(ak kararındadır. ''Gönüllüler" 
J:'0"Praklarından ayrılır ayrılmaz, 

r-.naa'dan yirmi milyon ingiHz lİ· 
talık bir istikraz yapmak için te
~ebbüste bulunmuştur. Birkaç gün· 

enberi, Paris'ten gelen haberler, 
i'ki Belçika başvekili Van Zel· 
•nd'cn bu istikraz muamelesine a • 
rıtcdık yapmakta olduğunu bildir
llıektedir. Fakat Fransa ve lngilte • 
r~ lspanya'dan daha kati teminat 
; ~~dıkça, istikraz yapmıya hazır 
egıllerdir. Bu iki devletin emin ol· 

l'llak İstedikleri noktalar ıunlardır: 
k 1 - Gönüllülerin ıon neferine 

adar reri çekilmeleri, 
I 2 - Cebelüttarık civarında yapı· 
an tahkimatın manaları, 

3 - lspanya'nın antikomintern 
Pakta girmesinin şümul ve manası. 

1
• Bu üç mesele bir madde ile hü-
aııa edilecek olursa, lngiltere'nin 

ve Fransa'nın İspanyol dış politika • 
anıdan emin olmak istedikleri aÖy• 
lenebilir. İspanya bu teminatı vere • 
cek midir? Her halde ispanya anti· 
kornintern pakta girmit olmakla 
beraber, otoriter devletler tarafın· 
dan ittifak akli için yapılan teklifi 
l'eddetmiştir. Esasen bu antikomin· 
tem pakt öyle bir anlatmadır ki, 
rnetninin ifade ettiği mana içinde 
kalmak §artiyle, bunu aovyetlerden 
baıka her devlet imza edebilir. Ona 
•insi bir mana veren paktın metni 
değil, ltalya'nın ve Almanya'nm 
huna dayanarak giriştikleri teca• 
"Üz Politikası idi. Mesela Çekoalo· 
"akya antikomintern pakta dayanı· 
larak istila edildi. Arnavutluiu it· 
tal ederken İtalyanlar orada bile 
konıu~ · t ~ h. "ki · · nıa parmagı ıaaettı ennı 

DÜNYA HABERL ,E:. R,i · 
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Kalthof hôdiseleri 

Polonya'ya göre Danzig'li 
memurlar mesuldür 

Danzig, 31 a.a. - Polonya aH komiseri B. Chodacki, Danzig 
senatosu reisi B. Greiser' e bir nota vererek Kalthof'ta vukua gel
miş olan hadiselerin bütün mesuliyetlerini Danzig memurlanna 
yükletmiştir. 

Çünki Danzig memurları, Polonyo ı--
uınumi komiserinin müdahalelerine 1 : 

rağmen Danzig memurları umumi in- lndı•anopolı•s'tekı• 
tizam ve asayişin ihlaline tesaddi e-

otomobil yar1ıında 
denlerin faaliyetlerini menetmek i
çin hiç bir tedbir almamış oldukları 

gibi serbest şehir arazisi üzerindeki 
Polonya hudutlarının emniyetini za
man altına almağı da düşünmemişler· 

dir. 1 kişi öldü, 3 kisi yaralandı 
Lehli memurların vaziyeti 

Polonya hükkmeti, Polonya memur 
}arından Perkowski, Swida ve Dr. 
Sebiller aleyhindeki muahazelerin mu 

hik olduğunu kabul edemez. 
Umumi komiser, bundan sonra bu 

memurların Kalthof'a hareket eder -
ken silahlanmalarının tabii: olduğunu 
çünkü burada bir takım kargaşalıklar 
zuhur etmiş ve Danzig senatosunun 
bunları bastırmak için asla yard1mda 
bulunmamış olduğunu beyan etmekte 
dir. 

Polonya hükümeti, bu memurların 
her hangi bir kusur işlemiş oldukları 
fikrinde değildir ve Danzig'deki Po · 
lonyalı memurlardan şunun veya bu · 
nun geri çağrılmasının kendisinin hak 
kı takdirine bağlı bir şey olduğu mü
taleasındadır. 

Danz.ig ıenatomnun yapması 
icabeden mesele 

İndianopolis, 31 a.a. - Vilbur 
Schav, 500 millik bir mesafeyi saatte 
vasati 115.035 mil süratle 4 saat, 20 
dakika, 47,41 saniyede katetmek sure· 
tiyle 24 üncü İndianopolis otomobil 
yarışını kazanmıştır. 

Yarışı, 150.000 kişi seyretmiştir. 
Jimmy Snyder ikinci, Bergere ü

çüncü, Ted Hor dördüncü ve Babe 
beşinci gelmişlerdir. Müsabakaya 
35 kişi iştirak etmiştir. 

Yarış esnasında müsabıkJardan 
Roberlsin arabası ateş almış olan Sva
nson'a çarparak kapaklanmıştır. Ro
berts'in arkasıidan gelmekte olan 
Chet Viller, arabasını zaptedemiyerek 
Roberts'in arabasınnı üstüne düşmüş· 
tür. Roberts, beyni sarsıldığı için der
hal ölmüştür. 

Svanson ile Viller ağır surette yara 
lanmışlardır. Seyircilerden iki kişi de 
yaralanmıştır. 

Polonya'da bir 
tayyare kazası 

Lublin, 31 a.a. - Kont Stanislas 
Zamoyski ile Sont J ean Tyszkiewicz 
bugün bir tayyare kazası neticesinde 
ölmüştür. Her ikisi de bir turizm tay· 

ita iyon 
istekleri 

Roma gazeteleri gene 

neşriyata başladılar 
Roma, 31 a.a. - ltalya'nın Korsika 

ve Nis hakkındaki istekleri münasebe 
betiyle Fransa aleyhine gazeteler tara 
fından yapılmakta olan B. Musolini -
nin mutalebatını Tunus, Cibuti ve Sü
veyş üzerinde temerküz ettirdiği gün
denberi arkası kesilmiş bulunan neş • 
riyat, yeniden başlamıştır. 

Ciano ailesine ait olan Telgrafo ga 
zetesi, bugün dört sütunluk bir maka
le neşretmiştir. Bu makale, "Korsika 
dramının son perdesiı, ünvanını taşı -
maktadır. 

Bu gazete, ezcümle Korsikan'ın en 
sonunda zaruri olarak büyiik İtalyan 
ailesine kavuşacağını ve zulüm ve iti
saf ile tarihi hukukun iptal edilmiye
ceğini yazmaktadır. 

Polonya Alman 
ekalliyelinin vaziyeti 

• 
Lodz, 31 a.a. - Polonya'daki alman 

federasyonunun organı olan Deuts • 
cher Wegweiser tarafından bir kaç 
gün evel Polonya'daki biltün Alman -
la1ia tevcih edilen ve onları Polonya 
devleti ve Polonya'nın bugünkü siya
seti karşısındaki tavırlarını tasrihe da 
vet eden sualier münasebetiyle 40 se
nedenberi Lodza'da intişar etmekte o
lan Neue Lodze Zeitung, ezcümle şöy 
le demektedir: 

"Polonya'daki Almanların mukad -
deratı, Polonya devletinin mukadde -
ratına bağlıdır. Polonya'nın saadeti, 
bütün vatandaşları himaye etmekte -
dir. Biz, bir ecnebt devletin hikmeti 
hükümeti menfaatine istihdam edilme 
mize müsaade etmiyeceğiz, ve Polon
ya cümhuriyetinin saadeti bizim de 
s·aadetimizdir .,. 

Polonya hükümeti, Danzig senato -
sunun bu bapta istekler serdi hakkına 
malik olmasını kabul edemez. Eğer 
Danzig senatosu, ortadaki gerginliği 
hakikaten izale c.tmeğe azmetmiş ise 
umumi komiser, şimdiki havayı isla • 
ha yardım ve serbest şehirdeki Polon· 
yalı memurların normal surette çalış
maları imkanın temin edecek ve aynı 
zamanda bu memurlarla Danzig ma • 
kamları arasındaki münasebetleri is • 
lalf eyliyecek mahiyetteki vesait ve 
Zt ıçın gofilimege Eazir o'ü1ünmakta-. 
dır. 

yaresiyle Lublin eyaletinde kain Mied _....__ ...._. ............ ,.=:-=---;::;:- =~~,-=-~~

İpi fakiri 

lngiltere hükumetiyle 

anlaşmak zorunda kaldı 

Potocki'yi evelk( gün ziyarete gitmiş 
lerdir. Dün aynı tayyare ile hareket 
ederken tayyarenin kanadı bir çite 

' ~ çarparak kopmuştur. Buna ragmen 
tayyare 100 metre kadar yükselmiş, 

fakat biraz sonra civardaki tarlalar -
dan birine düşmüştür. Tayyare parça
lanmış ve içindekiler ölmüştür. 

KÜ(ÜK 01$ HABERLER 

X Anvers -. Hoboke'den hareket 
eden Yugoslav "Perun" petrol gemisi 
nin çekmekte olduğu üç sarnıçlı du -
hadan birisi Lacarogne'un 45 mil şi • 
mali garbisinde batmıştır. Belçikalı • 

Londra, 31 a.a. - Simla "Hindis -
tan" dan bildirdiğine göre ingiliz ma
kamları Veziristan kabilelerine tah -
mil edilen hava ablokasını kaldırmış · 
tardır. Fakir !pi'nin riyasetinde hare
ket eden Veziristan'ın asi kabileleri !ardan mürekkep olan beş kişilik tay • 
hava ablokasının tatbiki neticesinde 

fası boğulmuştur. 
İngiliz kuvetlerinin kumandaniyle bir 
anlaşma yapmak mecburiyetinde kal· 
mışlardır. 

Macaristan' da 

mebus seçimi 

X Londra - Eski Rus prenslerin • 
den Osvolde Romanof ile Kont de 
Beauchamp'ın hemşiresi Lady Lygon' 
un medeni nikahları aktedilmiştir. 

X Nevyork - "Memorial Dy" bay;-
ramının ananevi kaza bilançosu bu se
ne 372 kazazedeye balığ olmaktadır. 

X Nevyork - Ruzvelt, saat 4 te hu 
Budapeşte, 31 a.a. - Yapılan tah . sus! trenle Hydepark'dan Vaşington'a 

minlere göre parlamento intihabatı hareket etmiştir. 
hilkümet fırkasına 172 ve sağ cenah >< Gdynia - İngilteren'in Newcast· 

muhaliflerine 41 azalık temin etmiş ol 
duğundan siyasi mahfiller, nasyonal 
sosyalistlerin kazancım kendileri i
çin dahi ümit edilmez bir netice oldu
ğunu beya netmekte, yalnız bunun bir 

ehemiyeti olmadığını, bununla btikü
metin takriben dörtte üç gibi kahir 
bir ekseriyeti haiz olacağını ilave et
mektedirler. 

le tezgahlarında inşa edilen "Sobies • 
ki" ismindeki yeni leh vapuru, bura • 
da ana limana gelmiştir. 

v Tunus - Kesif bir sis esnasında 
memnu mıntakanın üzerinden uçan İ
talya posta hattı pilotlarından İtalyan 
Giovanni Figini mahkeme tarafından 
para cezasına mahkum edilmiştir. 

X Vatikan - Kilise tarihinde ilk 
defa olmak üzere Papa iki zenciyi 
Peskopos tayin etmiştir. Bunlardan 
biri Malgagach'lı diğeri de batu zenn 

dan olduğunu unutarak Çankanek cilerindendir. 
aleyhine açtığı harbe, komünizmin X Tokyo - İtalyan - Alman mua
yayılmasma mani olmak için bir hedesinin imzası münasebetiyle B. 
mücadele süsünü vermektedir. ls- Hitler ile B. Hiranuma arasında tel -
panya'nm antikomintern pakta graflar teati edilmiştir. 
böyle bir mana vermekten çekindi • X Roma - Kont Ciano, Fransız se· 
ği anlaşılmaktadır. Franko'nun, ka· firi François Ponçet'yi kabul etmiş • 
zandığı zafer için ltalya'ya ve Al· tir. 
manya'ya şükran hissiyle bağlı ol· X Parls - Mebusan meclisi reisi 
duğuna ve bağlı kalacağına şüphe Herriot, Montargis civarında geçirdi
yoktur. Fakat lspanya'nın maddi ği bir otomabil kazasında yaralanmış
menfaatleri, İspanyol vatanının em· tır. Herriot, derhal Paris'e doğru yo -
niyeti ve İspanyol halkmm tema- luna devam edebilmiştir. 

Almanya - Danimarka 

saldırmazhk pakti 

imzalandı 
Bedin, 31 a.a. - Hariciye nazırı 

von Ribbentrop ile Danimarka'nın 

Bedin sefiri Zahle saat 17 de hariciye 
nezaretinde Almanya - Danimarka a
demi tecavüz paktını imza etmişlerdir. 
Bu pakt ile her iki millet hiç bir se
beple biribirine karşı kuvet kullanma 
mağı taahhüt etmektedirler. 

.. 
Yunanistanda silôh 

altına al.nan sınıflar 
Atina, 31 a.a. - Atina ajansı bildi

riyor: 
Yunanistan'ın birçok askeri mınta

kalarında geçen seneler yapıldığı ü -
zere bu sene de Atina, Tire ve Halsis 
mıntakasını ihtiva eden birinci kolor
du dairesinde henüz talim görmemiş 
olanlar silah altına alınacaklardır. Bu 
talim devresi birkaç ay sürecektir. 

İngiltere leh 
silahlanmasına 

yardım edecek 
Londra, 31 a.a. - Varşova'daki in -

giliz ataşemiliteri Albay Klayton'un 
riyaseti altında bulunan ingiliz heye· 
ti, Polonya'nın harp malzemesine o -
lan ihtiyacına müteallik anketini ik
mal etmiş olduğundan yakında rapo
runu İngiltere hükümf:tine tevdi ede
cektir. 

İngiltere hüktimeti, halihazırda 
Polonya teslihatı için lazım olan pa -
rayı temin etmek meselesini tetkik 
eylemektedir. Polonya'nın bu ihtiyaç
larını temin edebilecek mevkide bulu
nan yegane müessese olan hazinenin 
garantisini temin etmek maksadiyle 
tasvibi talep olunacaktır. 

Emniyet teşki'latında yeni tayin 
ve nakiller yapılıyor 

yülleri şüphesiz demokrat devletler X Milano - Seri bir elektrik treni
cephesindedir. Ve bunlar öyle ku· nin tecrübe manevrasında Polonya ile 
vetli amillerdir ki, ergeç ispanyol Milano arasındaki 219 kilometrelik me 
dış politikasının istikameti üzerine safe, bir saat 24 dakikada yani saatte ...___......,"--l...._ ____ ~----..__..._ __ ::.-ı:__~-_;__.:._:-._._-1...ı-,...1.-... ________ ~lw:.ıı.::ı.ü sür· 

Emniyet işleri umum müdürlüğü, 
teşkilatı mensupları arasında yeniden 
bazı tayin ve nakiller yapmaktadır. 
Bu hususta hazırlanan kararname pro
. esi üksek tasdika arzedilmek üzere 
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ISTANBUL G zeteler~ 
• 

AKŞAM 

Kurultay açıldı 
Fazıl Ahmet Aykaç, başmakalcsini bu 

mevzua tahsis ediyor ve milli varlığı -
mızın bütün iç ve dış düzenini · kurmuş 
bir teşekkül olmak itibariyle halk parti
si yeni Tiırkiyenin bünyesinde hem baş, 
hem kalp hem de kol ve bilek rohı oym
yan bir uzviyettir." diyerek, partinin ta
rihçesini anlattıktan ve umdelerani say -
dıktan sonra, beşinci kurultayın, tarihin 
her devresinde rast gelindiği üzere, milli 
dava çatısı gölgesine menfaat ve sergü • 
zeşt adamlannın karışmasını, gelecekte 
korumak uzere tedbirler alaca~ını söy -
lüyor ve kurultaya arzedilen uilekler et
rafında izahat verdikten sonra Milli Şe
fin nutku hakkındaki şu sözlerle yazısını 
bitiriyor: "İsmet İnönü kurultayda bir 
fikir ve duyğu şeıatcsi haliTLde çağladı, 
Beyanatı yalnız iç ve dış ülkülerimiz: hak
kında mebzul bir ıştk )'agmuru halinde 
kalmamış, türk vicdanından, bugünün, 
yarının ve ebedi insanlıgın izanına çev -
rilmiş bir akıl, fazilet ve medeniyet hut • 
besi ebadını kazanmıştır.,. 

SON POSTA 

Cümhuriyet Halk Partisinin 
tekamülü 

Muhittin Birgen, (Her gün) sütununda, 
Halk partisinin, turk memleketinin bütun 
müsbet kuvetlerini kendi kadrosu içine 
almış milli bir siyaset organı olarak cüm
huriyet tarihinin ilk devresinde pek çok 
işler yaptığını, ötedenberi ahenksiz ça -
lışarak israf edilen milli kuvetleri bir a
raya toplayıp tam bir ilıenk verdiğini 
söylcJikten sonra, cümhuriyetinin ikin • 
ci devrinin partiyi yeni vazifeler karşr -
srna koyduğunu, Milli Şefin bu yeni va
zifeleri çok iyi sezerek onu tedrici bir 
istihaleye doğru götürdÜGÜnÜ ve beşind 
kurultayın, bu istihalenin bugünkü saf· 
hasına artık sarih bir ifade vermiye 
davet edilmiş bulunduğunu ve kurulta • 
ym kararlarından sonra parti ile bükü -
metin vazifelerinin ayrılmış ve hükü -

Molotof' un 
beyanatı 
(Başı I inci sayfada) 

müdafaası için ingiliz ve fransız yar
dımına güvenip güvenmiyeceği mese· 
lesini açık bırakmaktadır. 

Almanya ile ticaret müzakereleri· 
nin akim kalmasından bahseden Mo -
mtur-ou muza11:ere11~nn oır gün tek-
rar başlıyabileceğini söylemiş ve mü
teakiben demiştir ki : 
"- Taarruza karşı mücadelede ye • 

rimiz ön safta olmalıdır.,, 

Çin'e yapılan yardımlar 
J aponyaya gelince, Sovyetler Bir

liğinin dış Mogolistan'la mevcut kar
şılıklı yardım paktı, bizi bu memle -
keti japonlara karşı müdafaaya mec
bur tutmaktadır. 

Çin hakkında, Molotof Stalin'in 
"Sovyetler Birliği taarruza hedef o. 
lanalra yardım edecektir" sözünü ha· 
tırlatmış ve "Çinde filhakika bu yar
dımı yaptık,. demiştir. 

Molotof Polonya ile siyasi müna -
sebetlerinin geçen sene normalleştiği
ni ve \ıu sene de bir ticaret muahede
ai aktedildiğini bildirmiştir. 

Aaland adaları meselesine temas e· 
den Molotof, "Sovyetler Birliği, si· 
lahlanmasının Sovyetler Birliği aley
hine olması kabil olan bu adaların 
tekrar askeri hale konulması mesele -
sinde alakasız kalamazdı.,. demiştir. 

lngilterenin teminatı 
Londra, 31 a.a. - Daily Express 

gazetesine göre, Sovyetler birliği bir 
taarruza uğradığı takdirde ingiliz yar 
dımının otomatik olarak vukubulaca
ğına dair Lord Halifaks Molotof'a 
şahsen kati teminat vermiştir. 

Prost geliyor 

İstanbul, 31 (Telefonla) - Profesör 
Prost bazı temaslarda bulunmak üzere 
bugün Ankaraya gitti. Kendisi şehir 
planı etrafında ve şehri alakadar eden 
diğer meselelerde izahat verecektir. 

Tahsilat kontrol memurlarınm 
tetkikleri 

Maliye vekaleti tahsilat kontrol me
murlarının bir temmuzdan itibaren 
mülhakatta tetkiklere başlamalarını 

kararlaştırmıştır. 

Ranpura hôdisesi ıçın 

japon cevabı 
Londra, 31 a.a. - Daily Telegraph 

And Merningpost gazetesinin bildir
diğine göre Ranpura guunşin'de ya~ 

pılan araştırmalar hakkında gönderi
len protesto notasında Japonya har -
biye nezareti uzlaştırıcı bir cevap ver 
miştir. 

Şanghay'daki ingiliz sefirine tevdi 
edilen bu cevapta araştırmanın bir 
yanlış neticesinde yapıldığı bildiri!-

a.a. Matbuat Servısı 

mette toplanmış bulunacağını ilave ~de -
rek, bu yeni sistemin, parti He otonter -
leri arasındaki daimi tedahiıl ve çarpış • 
maya nihayet vereceğini izahla, Milli 
Şefin, fırkayı halka ve halkı .da hükü
mete biraz daha yaklaştırarak memleke
te daha sağlam ve daha demokratik bi~ 
teşekkiıl bünyesi vermek hususundak1 
kararını belirtiyor. 

HABER 

Beıinci kurultay nutku 
Necip Fazıl Kısa kürek. bu fıkrasında 

beşinci kurultaydaki İsmet lnöniı'nun 
devlet idaresini yekun halinde eliıu al
dıf;ı gıindenberi yükselttigi sesler)n en 
irtifalısı oldugunu yazdrktan ve lnönü'nün 
kafasında dışarıya ve iceriye karşı Tür
kiyenin ne olduğunu kaydettikten sonra 
şöyle diyor : 
"Yakın maztdeki hazin tecrübeye rağ

men bu defa i~in gerçeğine inamyoruz. 
Zira pek ala biliyoruz ki bu mevzide gü. 
venilecek nokta, İsmet İnönü'nün sami
milik ve halisliğinden başka hiç bir şey 
değildir. 

Milli Şefin nutku, son Avrupa 
tarihinin en imanlı ve 
gür sesidir 

M. Dalkılıç Milli Şefin kurultaydaki 
irat etmiş olduğu nutku bahis mevzuu 
etti(:i bu makalesinde şu mütaleayı ser
detmektedir : 

"Yeni Türkiycnin vicdani hissine ve 
buhran içinde insanlıgı kucaklıyan bu SI• 
cak, diriltici ve mert sesi hiç şüphesiz 
Avrupanın yeni tarihine bir rahmet ve 
iman yağmuru gibi dökülecektir . ., 

SON TELGRAF 

Meclis, hükü~et, ordu 
Ethem İzzet Benice, bu başmakale • 

sinde, Türkiye Büyiık Millet Meclisinin 
alkışlar arasında ittifakla kabul etmiş ol
duğu bir takririn cümhuriyet ordusuna 
meclisin şahsında türk milletinin se\'gi, 
saygı ve ihtimammı tazelemekte olduğu· 
nu yazmaktadır. 

Fransız Sosyalist 
kongresi kapandı 
Nantes, 31 a.a. - Fransız sosyalist 

kongresi tarafından kabul edilen niha
i karar suretinin ana hatları şunlar • 
dır: 

"Sosyalist partisi, enternasyonal va
ziyeti mütalea ederek Fransız mille -
tinin kendi topraklarının tamamhğını 
muhafaza, siJ1as1 jstiklalini her türlü 
müdahaleye karşı müdafaa ve müstem 
lekelerinde yerlileri himaye hususun· 
daki azim ve kararını teyit eyler. 

Sosyalist partisi, zorbalık teşebbüs
lerine karşı, mihver hükmetlerini çok 
bahalı ve şüpheli bir zafere serbest 
müzakereyi tercihe sevkedecek suret
te bütün sulh kuvetlerinin sarsılmaz 
müdafaa azmini çıkarmak lüzumuna 
kaildir. 

İşte bunun içindir ki, Sosyafist par
tisi Fransa ve İngiltere'nin, Polonya, 
Rusya ve Romanya ile takip ettiği em 
niyet siyasetini tasvip eyler.,, 

Prag'da nazi partisi 

teşekkül etti 
Prag, 31 a.a .. - Prag'daki nazi par

tisi teşekkül devresini ikmal etmiştir. 
Prag'da bulunan bütün Almanlar 12 
kısma ayrılmış olan hususi deftere 
şimdi mukayyet bulunmaktadırlar. 

Her kısım bir Führere tabidir. Bunlar 
da Prag Führeri Conshoen'nin emri 
altında bulunmaktadırlar. 

İstanbul belediye kadrosu 
İstanbul, 31 (Telefonla) - Mali se

ne başı dolayısiyle İstanbul belediyesi 
yeni kadrosu bugün tebliğ edilmiştir. 

Bu kadroya göre 149 memuı açıkta kal 
mıştır. 

Havacı olmak istiyen 

Orta okul ·mezunlarına 

müjde 
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Nizamname proğram tôdi ileri etrafında 

Parti Genel Sekreteri (Ok 
mühim izahlarda bulundu 

Dr. Fikri Tuzer değişikli klere sebep 
hôdise ve mecburiyetleri anlattı 

Milli Şef'in 
nutku 

(Başı 1 inci sayfada) 

• 
Hava Kurumunun ayı Türk altı 

Türkkuşunun faaliyetinde 
takdir değer bir 

inkişaf göze çarpmaktadu 
Türk Hava Kurumu Genel Merkez heyeti, dün saat 10,5 da Er• 

zurum mebusu General Zeki Soydemir'in reisliği altrnda altı ay• 
lık toplantısını yapmış, geçen toplantının zabıt hulasasını merkez 
i?are ~eyetinin altı aylık raporunu, murakiplerin rapo~nu, bi • 
lanço ıle 1939 - 1940 b ütçesini tasdik ve tasvip etmiştir. 

(Ba~ı l incı sayfada) 

iktisap etmişti. 
Keza, parti nizamnamemizde iç ça

lışmalarımız için çok ameli ve tatbi
kat bakımından da o nispette faydalı 
bir şekil almıştı. 

cek olan bu köy eğitmenlerinin çalış
tınlması ve sayılarının süratle çoğal. 
tılması muvafık görülerek köy ilk o
kul işini ve Parti programımızın bu 
mevzua ait ana hükümlerini yerine 
getirmek için bu sistemin - ilk tahsil 
hakkındaki esaslar gözden uzaklaştı
nlmaksızın - tamim ve inkişaf ettiril
mesi maksadiyle programın 45 inci 
maddesinde gördüğünüz "B'' fıkrası 
tedvin edilmiştir. 

lu ve faydalı görüldüğünden bu cihet 
de yeni tedvin edilen 68 inci maddede 
tebarüz ettirilmiştir. 

İstemektedir. Memleket bu suretle 
idare tarzına alıştıkça devlet maki -
nası daha sağlam itliyecek ve mille
timizin siyasi terbiyesi yükselecek -
dir. Milli Şef'in en büyük ve en asil 
arzusu, bizden sonra gelecek vatan· 
daşlara ilerlemiş bir 'scviye terket -
mektir. Milli Şef büyük ve tarihi nu
tuklarında medeniyet aleminin bu -
gün geçirmekte olduğu buhrana da 
en yüksek noktadan temas etmİ§ler· 
dir. Dünya buhranı binlerce yıllık 
Akdeniz medeniyetini ciddi bir su • 
rette tehdit etmektedir. Bu vaziyet 
karfrsmda eski ve kuvetli bir Akde
niz devleti olan T~rkiye'nin de dü • 
şündüğü fikirler ve söyliyeceği söz
leri elbette vardır. işte Milli Şef bu 
münasebetle türk milletinin aziz his
siyatını bütün dünya huzurunda en 
beliğ bir tarzda ifade etmiştir. Onun 
sözleri doğrudan doğruya milletimi
zin ruhunun derinliklerinden gelen 
fikir ve hislerdir. Biz bu husustaki 
görüt ve kanaatlerimizi daha Lo -
zan'da sulh masası ba§ında iken ge
ne onun ağziyle bütün dünyaya ilan 
ettik. Ve Osmanlı imparatorluğu 
mukadderatına asırlarca iştirak et • 
miş milletlere doğrudan doğruya is
tiklal hakkı tanımakla fikirlerimizi 
cesurane bir tarzda tatbik ettik. Bu 
suretle cümhuril ettenberi tekamül 
eden politikamız, (halt) mefhumu 
karıısında büyük ve l:üçük milletle
rin müsavi olması yolundadır. Biz 
hakkın menbaını kuvetten değil ta· 
biatle yaııyan fikir ve ıuurdan çıka
rarak onu mukaddes bir cevher tanı· 
maktayız . 

Genel merkez heyeti, mayıs ayı 

içinde toplanması lazımgelen Kurul. 
tayın gelir vaziyeti dolayısiyle kuru
mun yeni bünyesine göre nizamname
nin alacağı şekli tesbit edebilmek i
çin ikinci teşrine bırakı lması zarure
tini kabul ederek toplantıya nihayet 
vermiştir. 

çalışmaktadır. Yedi öğretmen naınze: 
di Eskişehir Hava okulunda asker• 
imtihan vererek Harp brövesi atınış· 
lardır. Öğretmenlerimizden harp brÔ
vesi alanların sayısı (13) tür. 

Nizamname 
Aziz arkadaşlar; 

2. - Yük sek tahsil: 

Bununla beraber umumi idare heye
tiniz Dördüncü Büyük Kurultaydan 
bugüne kadar geçen dört senelik miı
şahede ve tecrübeleri ve bilhassa De. 
ğişmez Genel Başkanımızın yüksek 
ilham ve kıymetli irşatları neticesi 
olarak gerek programımızda ve ge
rekse nizamnamemizde bazı tadilatın 
yapılmasını ve yeni bir iki esasın ko
nulmasını lüzumlu görerek bu mev
zulara ait hükümleri ve değişiklikle
ri ihtiva eden yeni program ve nizam 
name projelerini hazırlamış ve yüksek 
huzurunuza sunmuştur. Yüksek Ku • 
rultayınızca tefrik edilen encümen ta
rafından tetkik ve yüksek tasvibini
ze arzedilen ve partimizin program ve 
nizamnamesindeki esaslara dokunmı • 
yan ve yalnız iç çalışmalarımıza ve 
parti teşkilatımızın organizasyonuna 
taalluk eden bu yeni hükümlerin mü
himlerini mucip sebepleriyle ve sıra
siyle mücmelen arzedeceğim. 

Üniversitelerimizle yüksek okulla
rımızın kendilerinden beklenen ilim 
ve ihtisas elemanlarını yetiştirecek ve 
memleket dahilinde ilmi hareketlere 
destek ve kaynak olabilecek bir mü. 
kemmeliyete eriştirilmeleri ve bunla
rın sayı itibariyle de çoğaltılarak Ma
arif Vekaletinin idaresinde birleşti -
rilmeleri maksadiyle 45 inci madde. 
nin eski "F" fıkrası tevsi ve tavzih 
edilerek yerine "E" fıkrası ikame e. 
dilmiştir. 

Programda yapılan değişiklikle -
rin ve yeniliklerin nelerden ibaret bu
lunduğunu arzetmiş bulunuyorum. 
sözlerime nihayet verirken biraz da 
nizamnamede göreceğiniz yeni madde 
ler hakkında maruzatta bulunacağım: 

Bilirsiniz ki şimdiye kadar meri o -
lan nizamnamede genel başkan vekil -
1iğinin kime tevcih edileceğine dair 
hiç bir kayıt mevcut değildi. Bu cihe
tin vazih ve her türlü tereddüde mani 
olmasındaki ehemiyet izaha muhtaç 
olmadığından 27 inci madde bu mak • 
saclı temin için ilave edilmiştir. 

Nizamnamenin 2a inci maddesi de 
yerıi bir hüküm olarak nazarı dikkati • 
nizi celbedecektir. Hükümet ve parti 
birliğine dair Genbaşkur tarafından 
18.6.936 tarihinde ittihaz edilen kara -
rın tatbik mevkiinde kaldığı üç sene -
ye yakın bir zaman zarfındaki müşahe
deler, bu vaziyetin idamesinde bir fay 
da olmadığı kanaatını tevlit etmiş ve 
bir mürakabe cihazı olaıı partiye daha 
emin ve salim bir faaliyet imkanı te . 
min eıtebilmek için evel emirde Genel 
Sekreterlikle Dahiliye vekaletinin bir
birinden ayrılmasına lüzum görülmüş 
tür. Aynı sebebin vilayetlerdeki teşki
lat üzerine müessir olması icap edece
ğinden vilayet parti reisliklerinin de 
valiliklerden tefrik edilmesine zanı -
ret hasıl olacağını takdir buyurursu -
nuz. Esasen Genbaşkurun yukarıda 

arzettiğim kararından kastedilen gaye 
hükümet ve parti işlerinin bir ahenk 
dahilinde sevk ve idare edilmesi imka
nının tcmini rı dt'n Jbcıro+ ~ı..,.n mıılr..a • 
dın hasıl olmaması ve buna mukabil 
matlup ahengin behemahal tesis ve te
minine zaruret bulunması Genel Sek· 
reterlik makamında bulunacak zatın 
parti kabinesinde yer almasını icap et 
tirmiştir .• Bu suretle Genel Sekrete • 
rin; halkın şikayet, dilek ve ihtiyaç • 
!arına müteallik meseleleri kabinede -
ki arkadaşlariyle görüşüp anlaşarak 
halletmesi ve devletin iç ve dış politi • 
kası üzerinde devamlı bir surette te • 
nevvür ederek parti işlerini ona göre 
sevk ve idare edebilmesi mümkün ola
cağı gibi parti başkanlıklarından ayrı· 
lan valilerin de parti işlerini az çok bir 
devlet işi addederek bu işlerle alaka -
)arını temin edecektir. 

Program 

A - lktısat: 

1. - Zirai kredi: 

• 
l - Türk Dili üzerinde ~ahşmalar 

a) Dil işi : 

Programın 44 üncü maddesinin "g" 
ve "h" fıkralarından anlaşılacağı üze
re milli dilin tekamülü uğrunda şim
diye kadar sarfedilen hayırlı çalışma
lara devam edilmekle beraber bu kut-

Zirai kredinin en üyük hedefleri lu gayretler neticesinde elde edile -
olan çiftçinin işletme sermayesi un - cek semerelerden bütün ilim ve ted -
surlarını tamamlam k zirai istihsali ris müesseselerinin istifade edebilme-
verimlendirmek ve i ı eştirmek, çift· 
çiyi toprağa ve zirai ı ]etme vasıtala· 
rına sahip kılmak, zı ai mahsullerin 
sürüm ve satışını k 1 ylaştırmak ve 
artırmak hususların< ciddi bir ehe -
miyct verdiğimiz i~ bu cihetler 7 
inci maddenin (B) fı rasında yeni 
bir hüküm olarak ta zih edilmiştir. 

2. - T İcaret müb elesi: 

12 inci maddenin c i şeklinde bu
lunan ve ticari müb. deleyi alakalar
dıran son fıkra, ikti< iyatımızın is
tikbali noktai nazarından faydalı gö. 
tiilmediği için kaldıı lmıştır. 

3. - El i§leri ve kıiçük sanatlar: 

El itleri de dah 1 olduğu halde 
küçük ıanatkarlann ı ın inkitaf et· 
tirilmesi ve halkın n u at i§ler hari -
cindeki vakitlerinin hedredilmiye
rek kıymetlendirilm gibi zahiren 
küçük görünen husu ann hakikat • 
te ne derecelerde m h im birer iktı· 
sadi amil oldukları ydanda oldu
ğundan bu cihetler d programımı· 

za yeni bir madde h linde ithal e· 
dilmiıtir. (Madde 1 ) 

4. - Şoseler, devi t yapıları ve 
ıehircilik: 

Memleketi iyi bir ş e şebekesine 
kavuşturmak için yaı p tatbik edi
lecek olan programd. milli iktısat 
icaplariyle yurdun en n yet ve müda
faası düşüncesine dikk t edilmesi ve 
ehemiyetli merkezler bağlıyan ana 
yollardan bir kısmı i büyük köprü
lerin devletçe yaptı ı lması, vilayet 
yollarının umumi v mıntakavi ba · 
kımlardah sınıflandı ırak iyi geçit 
verir bir halde bulunrmlan için dai
mi tamir işlerine di at edilmesi ve 
devlet yapılan ile şe cilik işlerinde 
teknik ve planlı esas a göre çalışıl
ması hususlarındaki e emiyet göz ö
nünde bulundurular eski 26 ıncı 
maddenin son fıkrala ı daha vazıh bir 
şekle konmuş ve yen .7 inci madde
nin sonuna eklenmiştı 

B - Milli lalim v terbiye : 

1. - ilk tahsil: 

Aziz arkadaşlarımı da malfımu ol
duğu veçhile milli t a ı l ve terbiyede 
esas düsturumuz cer ı gidermektir. 
Öğretmen kadromuzı kifayetsizliği
ne ve köy okullarının lığına rağmen 

Partimizin bu yüksek emelini tahak
kuk ettirebilmek için Maarif Vekale
tiniz son senelerde bu mevzu üzerin
de yaptığı tetkikat neticesinde köy e
ğitmenleri yetiştirip çalıştırmayı mu
vafık görmüş ve az zamanda önemli 
sonuçlar elde etmiştir. Öğretmen gön 
dcri/mesine imkan bulunmıyan köyle
rimizin öğretim ve eğitim işlerinde 

köylüye rehber/il: etmek ü:zere husu
si şekilde yetiştirilen ve yetiştirile · 

si için bu işin Maarif Vekaletince sı
kı ve şümullü bir nezaret altında 

düzenlenmesi uygun görülmüştür. 

b) Türk lügat ve ansiklopedisi: 

Şimdiye kadar te(Jvinl m Dyesser ol
mıyan türk liığat ve ansiklopedisinin 
bir an eve/ hazır/anabilmesi için eski 
45 inci madde buna aid bir hüküm ila
vesiyle genişletilmiş ve bu suretle yeni 
49 uncu maddede görülen şekle konul -
muştur. 

4 - Halk f erbiyesi 

a) Halk odaları: 

Klasik okul terbiyesinden başka 
yurt içindeki büyük kitlenin kültür 
seviyesini yükseltmek ve görüşlerini 
düzeltmek, inkilabımızın kutsal hatı
ra ve heyecanlarını yaşatmak, parti um 
delerimizin temiz manalariyle icapla . 
rını öğretmek hüHisa, vatandaşları bir 
arada ve bir emel uğrunda yürütmek 
maksadiyle kurulmuş olan halkevleri -
mizin meşkur mesaisinden halkevi a· 
çılmasına imkan olmıyan yerlerin de 
istifadelerini temin etmek üzere halk 
odaları teşkilatının yapılması lüzum • 
lu görülerek programın 51 inci mad · 
desinde bu noktaya da i şaret edilmiş · 
tir. 

b) Sinemalar: 
Asrımızda sinemanın ; halk kitle le • 

rinin ahlfık ve ,karakteri üzerinde yap· 
tığı müsbet ve menfi tesirler gözönü • 
ne getirilerek milletimizin yüksek ah
lakını ve salabetli karakterini ifsat et· 
miyecek ve bilakis manevi bünyemizin 
sihat ve selametini temin edecek bir 
terbiye vasıtası olarak inzibat altına 
alınması ve alakadar makamlarca da • 
ha sıkı bir mürakabeye tabi tutulabil
mesi için eski 50 inci maddenin bu i • 
şe ait fıkrası tevsi ve yeni program 
projesinde 30 uncu madde olarak tes • 
bit edilmiştir. 

C - Adli iıler 
Tevkil hane ve Hapisaneler: 

Hapisanelerimizin tevkifaneler· 
den ayrılması hakkında ötedenberi 
güttüğümüz noktainazan muhafa
za etmekle beraber genç yaştaki 
mevkuf ve mahkumların büyiikler • 
den ayrı bulundurulması hususu
nun temin edilmesi lüzumu da 64 
üncü m addenin sn f ıkrasmda tasrih 
edilmiıtir. 

c) Hayır cemiyetleri: 

Amme hizmeti gören hayır cemiyet· 
!erimizin ve bilhassa bunlardan umu • 
mi, hususi ve beledi bütçelerden yar
dım görenlerinin gelişi güzel sarfiyat 
ve israfatta bulunmalarına mani o . 
lacak bir şekilde murakabeleri li1zum-.., 

Parti müstakil grupu 
Nizamnameye koyduğumuz ye -

ni hükümlerden bir kaçı da Partimi • 
zin Büyük Millet Meclisindeki ana 
grubundan baıka (Parti Müstakil 
Grubu) adı ile yepyeni bir müraka
be uzvunun doğmasını temine 
matuf olanlarıdır. Partimizi, tıpkı 
diğer grubumuz gibi Büyük Millet 
Meclisinde temsil edecek olan müs· 
takil grubun ne suretle teşekkül e -
deceğine, vazife ve selahiyetlerinin 
nelerden ibaret olacağına müteallik 
tafsilatı nizamnamenin 117 inci 
maddesiyle 124 üncü maddesi ara -
smdaki 6 maddede bulacaksınız. 

Aziz arkadaşlar; 
Çeyrek asırlık siyasi tarihimizin 

pek dağdağalı geçen safahatı göz · 
önüne getirilirse tek fırkalı kalma -
nrn, aziz ve mübarek vatanımızın 
yüksek menfaatlerine en uygun bir 
siyaset olduğu teslim edilir ; fakat 
buna mukabil tek bir siyasi teşek -
küle mensup azadan viicut bulan 
bir mecliste kendi kendini tenkit ve 
miirakabe imkanlarının da teminine 
zaruret bulunduğu red ve inkar edi
lemez bir hakikattir. Yüksek tasvip 
ve müzaharetinize mazhar olduğu 
takdirde (Parti Müstakil Grubu -
nun} bu pek mühim ve hayati vazi
feyi tamamiyle başarabilecek dinç 
bir kuvet ve zinde bir uzviyet ola -
cağına kani bulunuyorum. 

Tadillerdeki gayeler 
Aziz ve muhterem arkadaşlarım: 
Nizamnamenin şimdi sıra itibariyle 

IJ8 inci olan eski 128 inci maddesine 
de nazarı dikkatinizi celbetmek iste -
rim. Bu maddenin partili mebus arka -

Şimdiye kadar insan' dehasının Na 
binlerce yıl çalıştıktan !lonra vardığı 
netice budur. Büyük balığın küçük 
balığı yufması tabiatin basit şuursuz 
ve vahşi bir kaidesinden başka bir 
ıey değildir. Bunun içindir ki biz nü
fusu çok olan milletlerin yanında 
nüfusu az olan milletlerin de kendi 
milli izzetinefisleri ve şerefleri için
de yaşamasına bir umde olarak İnan 
mıt insanlarız. işte bunun içindir ki 
bizim gibi düşünen milletlerin tara -
fında yer aldık. Kimseye bir tecavüz 
duygusiyle mücehhez değiliz. Bütün 
maksadımız, medeniyeti, insaniyeti 
ve sulhu korumaktır. Bütün bu dü
ıüncelcri, milli Şef, milletler arası 
hukuki tarihinde ezeli bir düstur o
larak kalacak olan gu şÖzlcrle son 
Jwı .,;;"'"' • """"' '°' '- • • • _, __ ,,_ -·----1 
tir. "Benliğine ve şuuruna sahip o
lan her mill~tin dokunulmaz müsta
kil bir devlet olaralt yaşaması hakkı 
insanlığın sarsılmaz müıterek bir a
bidesi olarak tespit olunmak lazım
dır" 

Bizim mukaddes tanıdığımız mef
hum işte bu kelimeler içinde hülasa 
edilmiştir. Buna karşı her kim ta· 
rafından bir tecavüz vaki olduğu 
takdirde müşkülatın dehıeti ve bü -
yüklüğü ne olursa olsun, derhal mu
kabeleye hazırız. Türkiye medeni 
milletler ailesinde bir uzuv olmak i
tibariyle, medeniycl!i ve milletlerin 
şeref ve istiklallerini korumak için 
bütün varlığiyle en büyük fedakar • 
lığı yapacaktır. Türk milleti bunun· 
la baştan başa bir kahramanlık des· 
tanı olan milli tarihine büyük ve şe· 
refli bir sayfa daha ilave edeceği 
kanaatindedir. Sulhu gönülden İsti • 
yen bizler her türlü ihtilaflara rağ -
men yer yüzünün nimetlerinden 
herkesin nizasız istifade etmek şe -
killerinin bulunabileceğini ve her 
şeyin hukuk kaideleri içinde halli -
nin kabil olduğunu daha elan ümit 
etmekteyiz. 
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da§lanmızı bir takım memnuiyet/ere 
riayetle mükellef tuttuğunu bilirsiniz. 
Bundan maksut olan gaye, arkadaşla· 
rımızı haddi zatında belki pek meşru 
olanı bir takım haklarda11 mahrum et 
mekten ziyade, aziz partimizin yiiksek 
otoritesini ve alakalı arkada§ların şah
si şeref ve haysiyetlerini korumaktan 
ibarettfr. Bunun da yüksek tasvibini -
ze lfı.yik görülec~ğini ümit ederim. 

lşte aziz arkadaşlar; gerek program 
ve gerekse nizamnameye konan belli 
başlı hükümleri arzetmiş bulunuyo -
rum. Diğer ufak tefek tay ve ilaveler, 
hakkında ayrıca izahat verip de kıy -
metli vakitlerinizin israf edilmesine 
meydan vermiyeceğim. Maruzatıma 

nihayet verırken hepinizi hürmet ve 
muhabbetle selflmlar, partimizin teka
mül ve inkişafında pek müessir birer 
amil olacaklarına emin bulunduğum 

bu layihaların yüksek tasvibinize ik -
tiran etmesini temenni ederim. (Al -
kışlar). 

l d are heyeti raporu 

İdare heyetinin altı aylık raporu 
ŞJJdur: 

F - Türkkuşunun (27) tayyaresi ve 
( 154) planörü vardır. 938 ikinciteşriıı 
denberi Türkkuşu atölyesinde (16) sı 
1 ve 2 kişilik akrobasi pHinörleri ol• 
mak üzere muhtelif t ipte (32) planör' 
tam revizyon yapılmış (10) tane US 4 
tadil ve tamir görmiış, (5) U.S.4. ta· 
mir edilmiş (3) tayyare ile (12) ta}" 
yare motörünün revizyonu yapılrnıŞ 

(28) yeni U.S.4 ve bir yeni B.S.5. pla' 
nörü inşa edilmiştir. 

Türk Hava Kurumunun son altı a
yın, milli havacılığımızın inkişafını 
ve kuvetlenmesini temin yolunda aziz 
milletimizin ve havacı gençliğin hara 
retli çalışmalariyle geçmiştir. 938 .939 
gelirimizin (5.500.052) liraya kadar 
çıkması ve geçen senenin verımıne 
nazaran (156.128) liralık bir çoğalma 
göstermesi, kurumumuzu candan yar
dımlariyle ya,Şatan vatandaşların ala
kalarında hiç bir eksiklik mevcut ol
madığının delilidir. Son yıl içinde 
(1.815.159) lira varidat temin eden pi
yangomuzun satışı da her yıl yüksel· 
mekte devam etmektedir. Türk mille
tine karşı duyduğumuz şükranı huzu
runuzda bir kere daha tekrarlamakla 
kudsi bir vazifeyi ödemiş oluyoruz. 

Bundan başka (25) i haziran 15 te, 
(25) i Temmuz 15 te bitecek olan (50) 
U.S.4. planörü ile temmuz sonunda 
tamamlanacak (25) B.S.5. pHinörünUıt 
seri halinde inşasına devam edilmek· 
tedir. 

Atölyede işçi sayısı (68) dir. 
G - Planör inşa ve tamir işleriyle 

tayyare ve motör revizyonlarının da· 
ha geniş ölçüde yapabilecek bir atöl• 
yenin kurulması için hazırlıklarıınıs 
bitmiştir. Tahmini olarak (300,000) 
lira masrafla vücuda getirilebilecek 
bu atölye önümüzdeki yıllar içinde 
yapılacak inşaat ilaveleriyle, gere1' 
M.M. Vekaletinin, gerekse Devlet 
Hava Yollarının ihtiyacını da karşılı· 
yabilecek bir fabrika haline gelecek• 
tir. Bu hususta Başvekalctle ve Ge • 
nelkurmay Başkanlığı ile mutabık ka• 
lınmıştır. 

Müstahsil olan köylülerimizin kal
kınmasına bir yardım olmak üzere hü 
kümetçe 1 haziran 939 tarihinden itiba 
ren istihsal maddelerinden % 2 hava 
kurumu aidatı alınmamasının kararlaş 
tırılması, kurum gelirini yarıya indire 
ceği için bu yeni vaziyet karşısında e
limizde kalan gelir kaynaklarının ve
rimini artırmak, kadrolarımızı müm -
kün olduğu kadar daraltmak ve mas
rafımızı son haddine kadar azaltmak 
önümüzdeki mesai devresinde merkez 
idare heyetinin üzerinde titiz bir dik
kat ve hassasiyetle duracağı mevzular 
olacaktır. 

T ürkkuJu • 
A - Yarına havacı bir nesil hazırla

makta olan (Türkkuşu) çalışmalarına 
daima artan bir hızla devam etmek
tedir. Bu yaz İnönü, İstanbul, İzmir, 
Adana ve Bursa'da birer motörsüz 
kamp açılacak, Ankaradaki motörlü 
kampta mesaisine devam edecektir. 
Bu sene Türkkuşuna müracaat eden 
lise talebesinin sayısı ( 1074) tür. Es
ki talebenin 45-50 si daha motörlü 
kampa getirilerek yetiştirilecektir. 

Evelki senelerde C brövesi alanların 
mühim bir kısmından da, talebe sa. 
yısının artması dolayısiyle kamplar • 
da yardımcı öğretmen olarak istifade 
edilecektir. Kurumumuz tarafından 
hazırlanan renkli afişlerin mekteple
re dağıtılmasında ve talebenin hava
cılığa teşvik edilmesinde Maarif Ve -
kaletinin gösterdiği kıymetli alaka 
ve yardıma bilhassa teşekkür etmek 
borcumuzdur. 

B • Son altı ay içinde motörlü tay
yarelerle (7233), planörlerle (7382) 
uçuş yapılmıştır. Planör uçuşlarının 

4716 sı Harp okulu talebesine aittir 
Harp okulunun birinci ve ikinci sınıf 
talebelerine haftada iki gün planörler 
Üzerinde uçuş dersleri verilmektedir. 
Son ay içinde çalışma günleri (3) e 
çıkarılmıştır. 

C. Genelkurmay başkanlığının ten
sibiyle bu yaz kurum tarafından bir 
(Hava Gedikli Hazırlama Yuvası) 

açılacak, planör kurslarından geçen 
gedikliler tedris senesi başında Hava 
okulları emrine gönderilecektir. 

Ç • Altı ay içinde paraşüt kuleleri
mizden (1062) atlayış yapılmıştır. Bu 
atlayışların (644) ü Ankara paraşüt 

kulesine, (418) i de İzmir paraşüt ku
lesine aittir. Küçük yavruların para
şüt kulelerimize karşı aUikaları gün
den güne artmaktadır. 

D - Modelcilik çalışmalarına mun
tazam bir programla devam edilmek
tedir. Gazi Terbiye Enstitüsü resim 
elişi kısmında -verilen derslerin so -
nunda yapılan imtihanda 15 genç mo
del öğretmeni olmuştur. Modelcilik 
kurslarımızdan geçen 72 elişi öğret. 
meni ile ilk tedrisat müfettişlerinin 
mesaisinden çok iyi neticeler alınmış 

tır. Bugün 933 elişi öğretmeni ve mü
fettişi, mekteplerimizde küçüklere 
modelcilik dersleri vermektedirler. 
Kurslar için icap eden levazım ve pa
ra kurumumuz tarafından temin edil
miştir. 

E - Yeniden alınan (22) öğretmen 
namzedi ile Türkkuşu kadrosu yedi 
öğretmen ve 49 öğretmen namzedini 
ihtiva etmektedir. Fransadan getiri -
len iki monitörle mütehassıs sayısı 

dörde çıkarılmıştır. (17). de makinist 

Hulasa olarak arzettiğimiz bütün 
bu faaliyet, Türkkuşunun ordu hava• 
cılığına yedek bir kuvet olmak gaye .. 
sin~ sağlam adımlarla yürümekte ol .. 
duğunu göstermektedir. 

Yeni tesisat 

H · Etimesğut'ta (140.839) liraya 
.ihale edilen bir hangar, İnönünde 

;~n (44~ı 77:)-ıiraya ifıaie -~aı err ır ~Ü-! 
çük hangar, 

Ve umumi merkez binasiyle Türle· 
kuşu okulu binasını biriQirine bağlı·' 
yacak pansiyon binası, 

Kurumumuzun daha rahat ve inti· 
zamlı çalışabilmesini temin edecek 
yeni tesisatımızdır. 

T eltiş i§leri 
Son altı ay içinde (149) şubemiı 

ispektcr!erimiz tarafından teftiş e· 
dilmiş ve işlerin daha pürüzsüz yürü• 
mesi için lüzumlu bütün tedbirler a • 
lınmıştır. 

Türk hava kurumu merkez mua· 
melatının teftişinden sonra Maliye 
Vekaleti müfettişleri, 1stanbul'dakİ 
piyango genel direktörlüğü hesapla· 
rını ve işlerini de tetkik ve teftiş et• 
mişlerdir. 8. 5. 939 tarıhli teftiş rapo· 
runda Ankara'daki eski satış tarzı 

tenkit edilmekte ve netice olarak: 
(mühim bir gelir kaynağı haline geti
rilen piyangonun masraf, hesap .,c 
muamelatında başkaca kayda şayan 
bir cihet görülmediği, neticenin uını.t• 
miyet itibariyle iyi olduğu ve piyan· 
goyu başarılmış bir iş addetmek lazııfl 
geldiği) tebarüz ettirilmektedir. 

Neşriyat işleri 

Havacılık ve Spor mecmuasiyle 
köylünün gazetesi vazifelerine de' 
vam etmektedirler. Türk Hava Kurıı· 
munun halka daha iyi kaynaşabilmesi 
ve kanatlı neı;lin kısa bir zaman i~iıı• 
de bütün yurda yayılabilmesi için• 
radyo, sinema, afiş, dövi~ kitap. gaze- t 
te, konferans gibi sesli ve sessiz bü
tün vasıtalardan istifade etmekteyiz. 

Aziz arkadaşlar : 
Raporumuzu bitirirken 23. '12. 938 

tarihinde , kurumumuzu yüksek hi
mayelerine kabul ederek milli davala
rımızın en mühimlerinden birine kıy· 
metli alakalarını lütfetmiş olan Milli 
Şef İsmet İnönü'ye Türk Hava Kuru· 
munun minnettarlık ve bağlılık duy· 
gularını bir defa daha teyit etmeği 
şerefli ve zevkli bir vecibe sayarız. 

İşlerimizle çok yakından meşgul ola .. 
rak bizi direktifleriyle aydınlatart 

sayın Başvekil Dr. Refik Saydam'.a 
ve çalışmalarımızı daima muzaharetlc 
riyle kuvetlendiren Genel Kurma)' 
Başkanlı ğ ı ile M. M. Vekaletine kat· 
şı hislerimiz şükranla doludur. 

Bugüne kadar (69.719.026) lira ge· 
lir temin eden ve. ordu havacıhğıııa 
(49.071.927) liralık yardımda bulunart 
Türk Hava Kurumunun yarınki ınc· 

saisinde de muvaffak olabilmesi için 
en kuvetli istinatgahı muhterem bC" 
yetinizin itimatları olacaktır. 
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Kurultayda hararetli mü er eler 
(Başı 1. inci sayfada) 

lan meseleler de mecliste herkes, ta
bii mallım ve muayyen olan hudutlar 
dahilinde, her tenkidi yapmakta, her 
§eyi söylemekte serbesttir. Vaziyet 
böyle idi. Şimdi anlamak istediğim 
ıneseleler bundan böyle Partide mev
zuubahis edilmemiş ve dolayısiyle bir 
karara bağlanmamış olan meseleleri 
ınecliste mevzuubahis etmek, bu bap
ta sual sormak, bu bapta tenkit yap
rnak, yalnız seçilecek 21 kişiye mi 
rnahsus olacak, yoksa eskisi gibi mi? 
(eskisi gibi sesleri). 

Şimdiye kadar mühlm meselelerde 
kararların partide alındığını söyliyen 
hatip, bu 21 mebusun reye iştirak e -
demiyeceğinden müessir olamıyaca
ğını söylemiş, bunun bir hakkı nezet
rnek olduğu mütaleasında bulunmuş 
ve demiştir ki: 

" - Bunların vazifeleri birçok 
noktalarda efkarıumumiyeyi tenvir 
bakımından mühim olabilirse de bun -
lar acaba müşkül vaziyette olmazlar 
rnı?,. 

B. Hikmet Bayur son olarak bu 
21 mebustan vekil olmamaları hakkın
daki kaydı doğru bulmadığını söyle· 
di. 

Mülettiıler ve mü•takil grup 
"- Ebedi Şef Atatürk istikıaI ve 

hüriyetin, fikir ve vicdan hüriyetinin 
bütün mazinin müzahrafatını silip 
•üpiiren bir ıslah sembolu oldu ise, 
İnönü de bir sükun, bir tanzim ve bil
hassa ismet devrinin bir sembolü olup 
kalacaktır.,. diyen B. Hakkı Kılıçoğlu 
(Muş) tadillcrdeki müfettişler ve 
rnüstakil grup üzerinde şükranla dur
du, yeni müfettişlerin faydasının mu
hakkak göriileceğini söyledi, müsta • 
kil grupun temin edeceği kontrolün 
Vekiller Heyetini daima müteyakkız 
bulunduracağını kaydederek dedi ki: 

" - Bu müstakil grup ne yapacak
tır? Heyeti umumiyemize müessir o -
lacak mıdır? Olabilir. Eğer buna ay: 
rılacak arkadaşlar hakikaten maksadı 
kavramış ve murakabenin ne demek 
olduğunu bilmiş ve samimiyetle bu 
vazifeyi görürlerse bunun faydalı o -
lacağına ben kaniim. Miktar bu belki 
azdır. Fakat bu etabdır. Bundan alı
nacak neticelerin faydasına göre bel
ki bunlar arttırılabilir. İyiliğe doğru 
atılmıı hatvelerden birisidir. Binaen -
ale h bunu dü ünenleri tanzim eden
ri en yu sc saygı ile anmağı bir va -
zif e bilirim.,, 

tir. ,, 
Refik İnce (Manisa) Kurultay a -

zalarımn mütalealarını yalnız tadili 
teklif edilen maddeler•• üzerinde tek
sif etmeleri mütaleasında bulundu. 

Evela B. Hikmet Bayur'a cevap ve
receğini söyliyen Sırrı İçöz (Yozgat) 
dedi ki : 
"- Eski nizamnamede olduğu gibi 

yeni nizamnamenin 113 üncü madde -
sinde de her mebus her meselede söz 
söylemekte mecliste serbesttir. Sonra 
müstakil grup arkadaşlarının yeni ni
zamnamedeki salahiyetleri grupta 
müzakereye iştirak etmemek ve rey 
izhar eylememektir. Fakat mecliste 
serbesttirler. Bendenizce şöyle daha 
muvafık olmaz mı? Grupta müzakere
ye iştirak etsinler ve ekseriyetin ka -
rarına heyetiumumiyede icabet etme -
miş olsalar. Grupta bir mesele hakkın
da karar verildi mi müstakil arkadaş
lar mecliste de serbest kalsalar daha 
muvafık olmaz mı? 

Sonra mazbatanın 62 inci maddesi
nin bir fıkrasında, memurun fırkaya 
intisap edebilmesi için ya istifa edip 
mesleğinden ayrılacak; yahut da te
kaüt olacak, halkevinde vazife alabi
lecek. Bu memurin kanununun bir 
maddesini teyit eder mahiyettedir. 
Bu bendenizec zaittir. Memurin ka
nunu yapılırken, bendeniz bir iki se -
ne encümende bulundum, memur si
yasetle iştigal edemez denildi. Ben 
bunun şahsen aleyhindeyim arkadaş
lar. Çünkü hükümet, Cümhuriyet Hü· 
kümeti, Cümhuriyet Halk Partisinin 
hüklimeti, memur da onun memuru .. ,. 

Hatip bu fıkranın kaldırılmasını is
tiyerek sözlerini bitirdi. 

B. Şükrü Nayman tüzükteki ıstı
lahlar üzerinde durdu, bunların geçen 
kongrede kabul edilmişken bu sefer 
neden değiştirildiklerini öğrenmek 

istedi. 
Genel ba§kan vekilliği hakkındaki 

fıkra üzerinde duran B. Mecdi Say
man (Ankara) dedi ki: 

umumi reis vekili, katibi umumi, umu 
mi idare heyeti, Büyük Millet Meclisi 
partigrubu ve bir fıkra ile de Büyük 
Millet Meclisi müstakil grubu diye 
de tadad edilmiştir. Binaenaleyh par
ti teşkilatımız içerisindedir. Son • 
ra müstakil grubun tarzı tcşek -
külüne ait ve sizlere arzedilmiş olan 
nizamnamedeki sarahat gösterir ki, 
müstakil grup, parti teşkilatında oldu
ğu gibi azaları da parti azasıdır. Diğer 
bazı hükümlerin de hukuk, vecaip ve 
salahiyet itibariyle de parti azaların -
dan hiç bir ayrılık göstermezler. 

Aradaki lark 
Şu halde ayrılık nereden geliyor ? 

Kurultayın kabulüne arzedilen nizam 
namede parti mebuslarının Büyük 
Millet Meclisi içinde bir parti grubu 
teşkil etmelerini amirdir. Bilhassa ni
zamnameyi yapan kurultay bu grubu 
bazı takyidatla mukayyet tutmuş ve 
kendisinin mensup olduğu grubun ka
rar vermiş olduğu bir meseleye velevki 
içtihat ve kanaatine muhalif dahi olsa, 
meclisin aleni celsesinde muhalif rey 
veremez ve muhalif mütalea dermeyan 
edemez. İşte ancak buradadır ki kurul
tay nizamnameyi yaptığı takdirde mec 
liste kendi mebusu olarak bulunan ar
kadaşların da bir kısmını bu takyidat
tan istisna etmiı oluyor. Bu itibarla 
Hikmet Bayur arkadaşa denilebilir ki, 
ne selahiyetle bu 21 arkadaşa kendi -
lerine sorulmadan bu külfet tahmil e
diliyor yerine, geriye kalan arkadaşlar 
bu takyidattan kurtulamıyor? Bütün 
bu ekseriyet arkadaşlarının nizamna -
me ile bağlı oldukları hususatta tama
miyle onlara serbesti veriliyor. Yani 
kendilerine sorulmadan verilmiş bir 
külfet veya mükellefiyet yoktur. Kal
dı ki nihayet Cümhuriyet Halk Parti
si veyahut her hangi bir siyasi parti, 
onun prensiplerine inanmış ve kabul 
etmiş olan bir şahsın her siyasi parti
de olduğu gibi onun bazı zaruri kaide
lerine itaat etmesi tazımdır. Çünkü, 
hiç bir kimse esasen cebren bir parti -
ye girmez, bu sebeple cebren diye bir 
gey mevzuu bahis olmaz. Demek isti • 
yorum ki C. H. P. nin yeni nizamna • 
mesiyle teessüs edecek olan mıistakil 
parti grubu bizim parti teşkilatımız • 
dan ayrı bir hüviyet değildir. Doğru -
dan doğruya parti teşkilatı içersinde -
dir. Oraya kurultayın teşkilatı içersin
de intihap edeceği arkadaşlar parti 
~ebu landır. Nitekim R,Clrtinin en bil· 
tarafından seçileceklerdir. 

Millet kürsüsünden İ•tenen 
söylenebilir 

Y Cif mesel e•i 
Partiye kabul edilme yaşı evelce 18 

di. Şimdi ise 22 yaşla takyit edilmiş • 
tir. Bu eski nizamnamedcn sonra ce
miyetler kanununda yapılan bir tadi
le uymak mecburiyetinden ileri gel. 
miş bir tadildir. Bendeniz meclisin 
dahiliye encümeninde olduğum için 
biliyorum. Encümen ancak mebus in
tihabına hakkı olanların siyasi parti
de çalışmaları hakkını kabul ettiği i
çin madde de o şekilde kabul edilmiş
tir. Biz de kanuna uymak mecburiye
tini bittabi göz önünde tuttuk. 

Parti marşından bahis buyurdular. 
Bu marş Partice müsabakaya konula
caktır, ve yapılacaktır .. 

Parti ve Halkevleri binaları yapıl -
sın ve bnnlara yardım edilsin diyor -
lar. Son senelerde hepinizin malfımu -
dur ki yer, yer Parti ve Halkevleri 
binaları yapılmaktadır. Bu husuta yal 
nız Partili arkadaşların gayretiyle ha 
rekete geçilmekte değildir. Biliyorsu
nuz mahalli idareler de bunlara ellerin 
den geldiği kadar zaten yardım etmek 
tedirler. 

Refik İnce ( Manisa ) - Bu 
teşkilat hututuumumiyesiyle hepi
mızın içinde bulunduğumuz teş

kilattır. Ve ilave edilen müfetti§lik 
hariç olmak üzere, yalnız tertibinde 
bir usuİc riayet edilmemiştir. Mese
ıa: A - Genel Başkanlık, B - Ge
nel Başkanlık divanı, C - Büyük ku
rultay ve umumi idare heyeti, 

Bence bu tertip ya aşağıdan yuka
rı, ve yahut yukarıdan aşağı olmalı
dır. Bu şekilde muhtelit olmaktan 
kurtulacaktır. Parti denilen müesse
senin en büyük uzvu bu kurultaydır. 
Genel başkan buradan çıkar. Bütün 
parti teşkilatının anası olan bu ku
rultay tertip sırası itibariyle en başta 
gelmek lazım geliyor. 

Buna nizamname encümeni raportö 
rü Mehmet Ali Yürüker cevap vermiş, 
bundan sonra 25 inci maddeden 29 
uncu maddeye kadar olan kısımlar 

kabul edilmiştir. 
Genel Sekreter ve Genel 

Baıkan Vekili 
Galip Demirel (Afyonkarahisar} -

Genel Sekreter kabinenin tabii azası • 
dır da Genelbaşkan Vekili neden aza -
sı değildir? Bu noktada bendeniz bir 
tezat görüyorum. Tavzihini rica ede • 
rim. 

Refik İnce (Manisa) - Partimizin 
bu nizamnamesi bundan evcl de bilve-
sile cereyan eden müzakereden tama -

ta icap ederse kendi bütçesinden de miyle anlaşılacağı veçhile mevcut hük 
yardım etmektedir. Bu itibarla arka - me ve kanunlara asla muhalif düımez, 
daşımızın bahsettiği mesele tahakkuk bu bakımdan Genel Sekreterimizi bu 
etmektedir. Bu şekilde şayanı mem - nizamname ile partinin tabii azası te -
nuniyet bir manzara arzetmektedir. Uikki etsek hiç bir zaman bu genel sek-

Halkımız da bunlara her veçhile yar 
dımlarını esirgemiyorlar. Yalnız Par
ti binalarının bir intizam, ve inzibat 
altında yapılması için planlar buraya 
getirilmekte ve Nafıa vekaletinde tet
kik ve tasdik edilmektedir. Bu husu-

Memurların partiye kayıtlarından reterin kabinede türkçc dilimi ·le icra 
bahsedildi. Bugünkü kanunla memur- vekilleri heyetinde bir sandalye işgal 
ların partide çalışmaları meriyette bu- etmek selahiyetini vermiı olamayız. 
lunan kanunun bu kaydı tadil edilme- Belki bu nizamname ile veririz ama, 
dikçe teklifimizi bu suretle yapmak- kanun ona bu sandalyeyi vermi§ olmaz. 
ta mazur görülmeliyiz. Çünkü kanu - Bu bakımdan buradaki tabii azasıdır 
nun hükümlerine riayet etmeğc elbet- manası olsa olsa Genel sekreterin par
te mecburuz. Binaenaleyh Başkan ve- tinin bütün teşkilatını ve par 
kilinin mebustan başka bir sıfatı ol - tinin ruh ve hüviyetini ifade eden 
mıyacağını sordular. Kanunda bu ka - düsturlar ve nizamnamelerin heyeti 
yıt mutlaktır. Asıl olan mebusluk sı- mecmuasını idare eden mesul ve yük -
fatıdır. Vekillik, Başvekillik bunlar sek şahsiyetlerden biri olmak bakımın
sonradan ilave edilmiş olan vazifeler- dan, hükümetle parti arasındaki ahen· 
dir. Binaenaleyh kanun mutlak olarak gi muhafaza etmek gibi ehemiyetli 
zikrettiğine göre yalnız mebus olan bir nokta omuzlarında bulunduğundan 
arkadaşlardan genel Başkan vekili o- dolayı bu olsa olsa ancak kabine aza • 
lacağı gibi Başvekil olan arakadaşın siyle sık}. temas etmenin vermiş oldu -
da Genelbaşkan vekili olmasında hiç ğu tabii bir ifadenin tercümanı ola • 
bir mahzur yoktur. Nizamnamede mut bilir. Yoksa tabii azasının manası ka
lak olan mebusluktur. binede oturup, kabineye gidip icra ve-

d;ı; kaydedilmiş ~İs f';şı~da ola;; arka
daşlar için ne muamele yapılacaktır.? 

ı...u.ı...: .... -·=--.....:la.b.i.l ...... ..-.-..... i .. 
böyle bir fikir varsa ben kendi hesabı-

duğu kanunlarda tadilat yaparak buna 
lüzum gösterilir. 

Kabine tabirine gelince; bu isim ü -
zerinde takdir yüksek heyetinize ait • 
tir. Yalnız Genel Sekreterin kabineye 
girmesi devlet vekili sıfatiyle olup di
ğer vekillerin salahiyetini haiz olacak 
tır. 

Gl. Ahmet Yazgan (Urfa) - Meıu -
liyet kabul edecek mi ? 

Mehmet Ali Yörüker - Evet 
İbrahim Rauf Ayaşlı (Ankara) -

Teşkilatı esasiye kanunu ile telif edi -
lebilir mi ? 

Mehmet Ali Yörüker (Samsun) -
Prensip mahiyetinde programda bir 
çok esaslar kaydedilmiştir. Takibatı i
çin icap eden kanuni yollara teveasül 
edilir. Bu sebeple teşkilatı esasiye ka
nunu tadil edilecekse edilir. Kanun 
çıkarmak lazımsa kanun teklif edi -
lir. Kanun çıkarmak lazım geliyorsa 
kanun çıkarılır. lı buraya prensipin 
konulmasındadır. 

Cevdet Kerim lnceJayı'nın 
izahları 

Cevdet Kerim İncedayı - Burada 
iki mesele üzerindeyiz: biri, Genel 
Başkan vekili, Baıvekil olmıyan par
tili mebuslardan biri olduğu takdirde, 
genel sekreter kabineye giriyor da, 
Partinin ondan daha üstün bir merci
inde bulunan ve heyeti vekileden ol· 
mıyan Genel Başkan Vekili &iremi -
yor? Bu, heyetialiyenize sunulacak 
programın hazırlığında idare heyetin
de bulunmam hasebiyle, çalışmıı bir 
arkadaşınız ııfatiyle ıunu arzedece -
ğim ki, bize genci başkanlık vekilliği 
makamını parti teşkilatının kademesi 
içinde çok yüksek bir mevki ve ma • 
kam olarak ele aldık. Onun için bu • 
nun mevki, sıfat ve selahiyetinin ve 
Değişmez Genel Başkan adına vazife 
eda edici vasıflarının parti kabinesi • 
nin haricinde ve üstünde mahfuz kal
masını düşündük. Zaten Genbaşkur 
azasından biri ve nihayet Değişmez 
Genel Başkan ve onun vekilinden son 
ra faal vazife yapan Genel Sekreter 
daima kabinede bulunup orada ecre• 
yan eden vaziyetleri doğrudan doğru
ya kendilerine aksettireceği içindir. 
Bu sebeple yüksek makamda bulunan 
zatın heyeti vekilenin günlük mesai -
sine iştirakin,e lüzum görmedik. O • 
nun haricinde daha yüksek bir vazi • 
yette bulunmasını esas maksada ve 
'<IOftln~ uygun bRJduk. 

Sonra parti kabinesi olduğuna göre 
Genel Başkan Vekilinin memleket it

(Sonu 6 rncı sayfada) 
Çok kuvetli ve kudretli bir el tara -

fından kurulmuş ve çok sağlam esas • 
lara istinat ettirilmiş olan partinin bü
yük kurultayına iştirak etmek üzere 
vilayetinden geldiğini söyliyen Bay 
Haşim (Manisa) Parti kurultayının 
büyük ehemiyetini tebarüz ettirdi. 
Müstakil grup üzerinde mütaleaları -
nı söyledi. Müstakil grup mebusları -
nın parti grubunda müdafaa yapmak 
hakkının kaldırılmaması fikrini mü -
dafaa etti. Eskiden 18 yaşını bitirmiş 
olan bir gencin partiye girmesine im
kan olduğunu, fakat bunun şimdi 22 
ye çıkarıldığını söyliyen hatip, 18 ya
şında iş kanununun bütün mükellefi -
yetlerini tekabbül eden ve evlenebilen 
bir gencin neden 22 sine kadar bekle -
mesi lazım geldiğini sordu. 

"- Bu fıkra (değişmez genel baş
kan partili mebuslardan birini genci 
başkan vekilliğine tayin eder) diye 
bir ifade bulunmaktadır. Bu ifadeden 
ben eskiden sarahat bulunmıyan bu 
nizamnameye bir fıkra ilave edildiği
ni kabul ediyorum. Fakat gene bu 
fıkrayı aarih bulmuyorum. Bu sara
hat noksanlığı üzerinde encümenin 
bizi tenvir etmesini rica ediyorum. 
finde de ilim. Ya nız sorma ~iste<!t
ğim acaba genel başkanın parti men
suplarından birini genel başkan vekil
liğine tayin edeceği parti mebusu 
başvekil veya vekillik üzerinde ise ge
ne tayin edebilir mi? Tenevvür etmek 
için bunu bilmek istiyorum. 

Sonra bir sual daha buyurdular. Bu 
arkadaşların heyeti umumiyedc söz 
söylemek selahiyeti yalnız parti ek -
seriyet grupunun kararlarına kp.;şı 

mı olacaktır? Böyle bir şeyi ne par -
tinin idaresini eli altında tutan zevat, 
ne de büyük kurultay aklından geçi
remez. Hikmet Bayur gibi cidden 
kendisine kıymet verdiğim bir arka
daşın aklına getirmesine hayret et -
tim. Çünkü Büyük Millet Meclisi mü 
zakerelerinde muayyen bir iki mad -
deye hasredileceğine dair konacak 
kaydın nizamnamemizde yeri olamaz. 
Her mesele hakkında, her mebus gibi 
bu arkadaşlar da millet kürsüsünden 
istediklerini söyliyebilirler. (Alkış· 
lar). Bu kayıt, ekseriyete mensu'p o
lan grup mensuplarına da şamildir. 
Bu itibarla buyurdukları varit değil. 
dir. Diğer mesai} hakkında, arzetti -
ğim gibi, encümen mazbata muharriri 
arkadaşım cevap vereceklerdir. 

Nizamname encümeni M. M. Meh
met Ali Yörüker (Samsun) - Cemi
yetler kanununa uymak mecburiyeti 
olduğuna göre nizamnamenin kabul 
etmiı olduğu yeni şarta nazaran aza 
sıfatını diğer evsafı itibariyle kaybet
miş olanlar hakkında ne muamele ya
pılacaksa bunlar hakkında da aynı 
muamele yapılmak zaruridir.,. 

ma esas itibariyle bunu kabul etmem. 
Böyle bir fikir varsa bunun yerinin 
nizamname olmadığı kanaatındayım. 
Bu cihetten itirazımı sö~ledikten son-
ra nizamname içersine nasılsa giren ..lllll K K d ı 
ve bizim mevzuatımızda bir defa konu· = an ar eı er 1111~ 

Atatürk'ün Ebedi ve büyük hatırası 
üzerinde duran B. Haşim, onun yarat
tığı partinin kendisine ebedi bir hür -
met hatırası olarak bir Atatürk mar -
tının yapılmasını istedi ve parti ile 
halkevlerinin bina ihtiyacı üzerinde 
durarak bunun radikal bir şekilde hal 
lini talep etti ve vilayet hususi idarele 
rilc belediyelerin yardımları ve mahal 
li varidat karşılık gösterilmek suretiy 
le umumi idare heyetine istikraz ak -
detmek salahiyeti verilerek bu ihtiya
cın karşılanmasını istedi. 

Kurultay münasebetiyle duygulan -
nı anlatan B. Ali (Çanakkale) bu ta -
dillerin millet hayatında yaratacağı 
inkilapları uzun boylu izah etti, dedi 
ki: • 

"Biz particiler 'andiçeriz ki nereden, 
hangi taraftan, hangi şiddet ve hangi 
tarzda bir rüzgar eserse ezsin, hadise
ler ne şekilde gösterilirse gösterilsin, 
hadiseler ne kadar sert ne kadar ge • 
niş fırtınalar, kasırgalar yurdun han -
gi tarafında koparsa bütün yurttaşlar, 
tek kalple çalışan bir kitle halinde kar
şı duracağız. (Alkışlar) Aziz arkadaş -
tarım. tadili teklif edilen maddeler a
rasında benim kanaatımca en uygun i
ki madde vardır. Bunlardan birisi 21 
kişilik mii tak il grubun teşckkUllidlir. 
İkincisi il · •tknrul başkanlığının vali· 
terden alın::ıc::ıgı ve kendi özünden çı • 
kacak bir başkana tevdii hakkındaki 
maddedir.,, 

Bu menu üzerinde fikirlerini uzun 
boylu izah eden hatip, sözlerini şöyle 
bitirdi : 

"- İşte arkadaşlar: bu yüzdendir ki 
partinin vazifesi, halkı devletin kanun 
larına riayetkar kılmak, hükümet ni • 
zamlarına hürmetkar kılmak, bunlar • 
dan istifade etmesini bilmiyen yurttaı 
lara da ön ayak olarak yol göıtenneai

ir. ses li eceklerim bundan ibaret -

İkincisi; muhterem Hikmet Bayu
r'un işaret ettiği bir nokta: 122 inci 
maddedeki (müstakil grup azaları bu 
sıfat Üzerlerinde kaldıkça parti hükü
metine aza intihap olunamaz) fıkrası_ 
dır. 

Ben projedeki hüküm ve ibareyi 
müstakil grupa ayrılarak parti grup 
arkadaşlarını aynı aile fertlerinden 
olarak kalacak ve yalnız bir apartman 
içinde kat değiştirecek manasına an
lıyorum. Şu halde aynı aileden muh
terem bir grup azalarının işlerinden 
kabiliyet gösterenler, temayüz edecek 
kadar hizmet edebilenler varsa bun
lar niçin kabineye dahil olmamaları 
hakkında nizamnameye kayıt konul -
duğunu bir türlü anlıyamıyorum. Yal
nız muhakkak olan bir nokta vardır 
ki bu madde konmadan da eğer adet 
olarak, prensip olarak kabul etmek la
zım geliyorsa tatbikatta bu gene va
ki olabilirdi. Şu halde böyle bir mad
deye lüzum yoktur. Tatbikatta iste
nilirse kendi liyakatini gösteren bir 
gruptan istifade ettirilir ve kabineye 
alınır. Fakat niçin kendilerini renci
de edecek böyle bir maddenin nizam
nameye konduğunu anlamıyorum ve 
encümen muvafakat ederse bu madde
nin tayyini teklif ediyorum. 

8. Mümtaz Ôkmen'in cevapları 

Hatiplerden sonra B. Mümtaz Öğ -
men (Ankara) kürsüye gelerek şu i -
zahlarda bulundu : 
"- Arkadaşlar; umumi idare heye • 

tiniz ihzari mahiyette tanzim ettiği 
nizamname, nizamname ve program 
encümeninin malı olmuştur. Bu itibar
la inceden inceye tetkikat yapmışlar
dır. Nizamname ve programa taalluk 
eden kısımlar için kıymetli mazbata 
muharriri lazım gelen izahatı vere -
cektir. Bendeniz sadece muhterem Hik 
met Bayur arkadaıımın vaki olan da -
vetine icabet istirarında kalarak kür -
süye çıkmıt bulunuyorum. Müsaade -
nizle mütalealarına cevap vereceğim. 
Derhal tebarW: ettireyim ki bugünkü 
nizamname ile yeniden tesis etmek 
istediğimiz müıtakil grup Cümhuri • 
yet Halk Partisi teıkilatından, parti 
manzumesinden ayrı, başlı başına ve 
müstakil siyasi bir mevcudiyet irae e
den ayrı bir teşekkül defildir. Arze • 
dilmit olan ve elinizde bulunan nizam 
namtde prUleccii mere tadad edilen 

Kayseri delegesi Şükrü Nayman ar
kadaşımın 935 kurultayında kabul e
dilen lisan bugün bizim tadil ettiği
miz lisan değildir. Hatıralarını iyice 
yoklarlarsa o vakit kurultayın kabul 
ettiği lisan aynı bugünkü lisandır. 
Yalnız bir madde ile kurultay idare 
heyetine bir seliihiyct vermiştir. Bu 
madde lisanı daha ziyade millileştir
ain, diyor. Nizamname encümenının 

mazbatasındaki lisanda asla bir inhi· 
raf yoktur, lisan halkın lisanı olarak 
yazılmıı ve lisan tetkiklerinin en ıon 
tekamüllerine uygun olarak yapılmış
tır. Mutaleam bundan ibarettir.,. 

Nizamname encümeni mazbata mu
harriri B. Mehmet Ali Yörüker (Sam 
sun}, hatiplerin temas ettikleri meae
lelere cevap vereceğini söyliyerek şu 
izahlarda bulundu: 

Mülettiıler meıelen 
Müfettiılik teşkilatının genit tu

tulmadığından bahsettiler. Bunların 
vazife ve aelahiyetlerinin tayini u -
mumi idare heyetiyle, genel başkan
lığa bırakılmıştır. Pek tabiidir ki bun 
ların mıntakalarının ve adetlerinin 
tayini de gene bu makamlara ait ola
caktır. Geçmiş senelerin tecrübeleri 
göz önünde bulundurularak her yer
de gösterilen tekAmill burada da ken
dini gösterecektir ve maksada uygun 
olacaktır kanaatindeyiz. Şimdi tasav
vur edildiğine göre 20 kadar müfet
tişlik teşkil olunacaktır. Partimizin 
elli mıntakası olduğuna göre bunlara 
isabet edecek mıntaka da geniı olmaz 
kanaatindeyiz. 

şulmıyan bu kabine kelimesini kaldır- : : 
masını da rica ederim. Yani esas iti - E 3 Perdelik Komedi E 

Bundan sonra B. Haşim (Manisa)
nın Atatlirk marşı hakkındaki takriri 
okundu. Refik İnce Partinin bizzat 
Atatürk demek olduğuna işaret ede. 
rek, Parti marşının zaten Atatürk 
marşı olduğunu ve ayrıca bir marşa 
lüzum olmadığını söyledi. 

bariyle Genel Sekretere nizamname i - : 5 
le verilen bu selahiyetin manasını bu = Sehir Tiyatrosu = 
olarak anladığımı ifade ettikten sonra E 5 
bunu daha iyi ifade etmek imkanı var- : artistleri tarafından bu 5 
sa mazbata muharririnden rica edece - : gece 21 de 5 
ğim lütfen izah etsinler. Kanuna mu • E Osman Behzad 5 
halif böyle bir vaziyete düşmiye mey- E Şinasi 1. Galip 5 
dan vermiyelim ve bu kabine kelimesi- - Mahmut Hazmı : 
ni de kaldıralım. Çünkü bizim mevzu- E : 
atımızda icra vekilleri heyeti olarak, : Mazlum Vasfi Riza 5 Reye konan takrir reddedildi. 

Yardım paraları 
Partiye taahhüt edilen yardım pa -

raları verilmediği takdirde ne yapıla· 
cağına dair nizamnamede bir madde 
olmadığını ve müeyyide bulunmadı -
ğını söyliyen B. Cehti Çetin'in mü
talel\sına, encümen raportörü B. Meh
met Ali Yörüker şu cevabı verdi : 

kahul edilmiştir. Binaenaleyh. Bence : Doktor Mahmut 5 
(Genel Sekreterin icra vekilleri heye - E İhaan Muammer 5 
tiyle mütemadi şekilde müşavere ve : Paıa Sait 5 
temasta bulunabilir) gibi bir kayıtla : Semih Necdet : -Genel Sekreter partinin işlerini şu ve : Nevin Neyire NeyİT 5 
ya bu şekilde yapmış olmakla beraber E Müdire Bedia : 
bu işlere müsbet bir ıekil vermiş ol - : Sadiye Şaziye 5 
mak için bu fıkranın ilivcsini lüzum- : Belkıs Cahide 5 
lu görüyorum. Ve mazbata muharriri : : 
arkadaşımdan izahat rica ediyorum. : Sıdıka Samiye : 

Program nizamname encümeni maz- Dilber Nevin § 
bata muharriri Mehmet Ali Yürüker = y . h' u L us . a = 

G k·ı· d · d : enııe ır sanema11n a: - enelbaşkan ve ı ı emın e arzet - : : 
tiğim gibi mebuslardan biri olacaktır. : Bu temsil için numaralı bilet- : 
Mebus olduğu gibi başka bir sıfatı da : ler sabahtan itibaren ıinema 5 
haiz olacaktır. Bunu takdir doğrudan : giıclerinde satılmaktadır. 5 
doğruya Genel Başkana aittir. Genel ;,111111111111111111 Ti: 2193 11111ır 
başkan vekilinin kabineye girmesine 
gelince, bunun kabineye ithal edilme
sinde hiç bir mani yoktur. Ne nizam
namemiz ne devlet mevzuatı buna m!
ni değildir. Fazla olarak böyle bir ka • 
yıt korsak kabineye girecek sıfatı ha
iz olmıyan bir zatın Genel Başkan ta -
rafından lüzumu halinde vekil tayin 
edilmesine sebep olur. Bir misalle ar -
zedeyim. Büyük Millet Meclisi reisini 
Genel Başkan vekil yapmak istediği 

zaman, Genci Başkan bunu partiye it -
hal edemiyeceğinden dolayı Genel 
Başkan da yapamıyacaktır. Genel Baı
kan vekilinin mutlaka kabineye gir -
mesi için, Genel Sekreterlik için de -
min izah edilmiş olan makaat esbabı 
~ucibcde aynile mevcuttur. Genel 
Sekreter doğrudan doğruya vilayet -
lerle muhabere edecektir. Ve hüküme 
tin icraatından haberdar olacaktır. 

Çünkü partide faal vaziyettedir. Ge • 
nel Başkan vekilinin vaziyeti buna mü 
salt olmıyabilir. Bununla beraber ni • 
zamnamcye Genel Baıkan vekili için 

Bueün 

Y eniıehir ULUS sinemasında 
yalnız 14,30 ve 16,30 

seanslarında 

İLK GECE 
Gary Cooper - Anna Sten 

Yürekleri titreten roman 
Ankarada 19 Mayıs bayramı 

Dünya havadisleri 

Nevyork sergisinin açılı~ günü, 
İngiltere kıralının Kanada seya
hati, Fransa ihtilalinin 150 ci sc· 
nesi, Japonların YANG ÇANG'ı 
zaptı, Varşova'da milli bayram, 
Hollanda filosunu kıraliçenin 

teftişi.. .... 

" - Efendim, bu yardım parası 
meselesi her kurultayda uzun uzun 
müzakereleri ve münakaıaları mucip 
olmuştur. Bu mevzu üııerinde encü
menimiz ehcmiyetle durdu. Yardım 
parası hakkında nizamnamemizde 
maddi ve manevi müeyyideleri kafi de 
recede mevcut farzediyoruz. Bir defa 
şimdi gelecek 17 inci maddede bu pa -
ranın verilmesi bir taraftan partisine 
bağlılığını gösterir, bir yandan d.t 
Partinin yurda hizmet yolunda mu
vaffak olmasını temin edecek bir borç
tur, deniliyor. Diğer taraftan ileride 
gelecek bir madde ile yardım parası 
vermiyen bir partilinin herhangi bir 
intihapta namzet gösterilemiyeceği 
zikrediliyor. Binaenaleyh bu maddi 
ve manevi müeyyideler kafi görül· 
müştür. Ondan sonra kanunumedeni
nin cemiyetler hakkındaki hükmle
rinde görüldüğü üzere, bir defa cemi
yete taahhüt edilmiş olan para o aza 
için borç olur, yani hükmen tahsili 
daima mümkündür. Bunlardan fazla 
olarak ayrıca bir müeyyide koymağı, 
siyasi partilerin mahiyeti bakımından 
doğru bir şey bulmadık. Bu müeyyi -
deler kafidir. Fazla olarak biliyorsu
nuz ki, gene nizamnamemizde yar
dım paralarının nasıl alınacağı hak
kında umumi idare heyeti bir tali
matname yazacak ve orada da bunların 
mümkün olduğu kadar fazla ve esha
bına kolaylık verecek surette tahsili 
hakkında müeyyide konacaktır. O
nun için nizamnamedeki kayıtları ka
fi görüyoruz.~ 

de bir kayıt konmasına bir mani yok -
tur. Genel sekreter için bu kaydın kon· 
ınası prensip mahiyetindedir. Yoksa 
bunu bilfiil tahakkuk ettirmeaine ka
nun müsait değilse tabiidir ki. aiı ol • 

12,15 matineıinde aon defa 

YAKAN PUSELER 

Tino Roni - Vivian Romanı 

~--n: 2193--•• 
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Kurultayda hararetli müzakereler 
(Başı Sinci sayfada) 

lerinin icabettirdiği herhangi bir me
selede gidip kabinede bulunmasına ve 
beraber çalışmasına mani hiç bir şey 
yoktur. 

Diğerine gelince: Genel Sekreterin 
kabinenin daimi azası olması keyfi • 
yetidir'. Kabine kelimesi, heyeti ali · 
yenizin karariyle değişip İcra Vekil
leri heyeti olabilir. Ancak bu hükmü 
biz burada teşkilatı esasiyeye akis 
yapmasını icabettiren bir düşünce ile 
bu hiıkmiı koymuş değiliz. Daha ziya
de bizim maksadımız kabinenin de -
ğişmesiyle mukayyet olmıyarak par
ti Genel Sekreterinin nizamnamesinin 
verdiği bir selahiyetle heyeti vekile 
içtimalarına muntazaman iştirak ve o
rada dahili ve harici vaziyette ecre • 
yan eden müzakerelere daha isabetli 
bir şekilde iştirakini temindir. Keza 
bu böyle olduğu gibi kabinede çalış
masında memleketin her tarafına, ta 
köylerin ve mahallelerin içlerine ka· 
dar girmiş bulunan teşkilat ile her 
gün yurdun iç ahvalinden haberdar o
lan Genel Sekreterin heyeti vekile -
nin degişmesiyle aliikadar olmıyarak 
nizamnamede beyan edildiği şekilde 
heyeti vekile içtimalarında vazile ha
linde iştiraki kabul edilmiştir. Bu hal 
hükümet ve parti arasında karşılıklı. 
faydalanmayı temin için yapılmıştır. 
Bunun ne teşkilatı esasiyedc bir re
aksiyonu olacaktır ve ne de şimdiki 
kanunlar ahkamına muhalif bir vazi
yet. Ancak bu parti kurultayının bir 
direktifi icabı olacaktır. Zaten Genel 
Sekreterin başta izah ettiği esbabı 
mucibede, bu maddenin bu şekilde 
konmasının mucip sebepleri izah edil
miştir. Zannederim ki bu, ne bir yan
lışlığa ve ne de anlaşamamazlığa mey 
dan verir. Fakat kabine kelimesi üze
rinde heyetialiye nasıl dü;ünürse öy
le yapar. 

Refik İnce (Manisa) - Efendim, 
esasta birleşiyoruz. Ve leşmememi
ze de sebep yoktur. Ni ıet bir Dev
let kuran ve Devlet işl< ni omuzları
na alan her adam, kanur: n aykırı bir 
işi yapamaz. O bakımı andır ki söz 
söyliyen arkadaşlarımla da ittifakı -
mız vardır. Genel sekrc e icra vekil • 
Jcri heyeti içerisine niz name ile gi
remez. Yani İcra Vekil e i heyetinin 
tabii azası olarak, işaret ettiği mana -
da saUhiyeti iktisap c mez. Buna 
Teşkilatı Esasiye kanun 
dir. Fakat demin de arz 
le Partinin büyük ve şü llü yükünü 
üzerine alan Parti sekre e i Parti ba
kımından icra mcvkiiı dir. Onun 
Parti nizamnamesine gör yapması la
zım gelen vazifeleri ve esuliyetleri 
vardır. Nihayet devlet o anizasyonu 
dahilinde çalışanlar da J arti tarafın -
dan kabul edilen mesut r heyettir. 
Şu takdirde kanun naza ı da hususi 
olarak çalışan Parti tcşl lltı ile dev
let organizasyonuna gire mesuliyct -
li, Parti namına çalışanla bunlara mu 
vazi ve aynı hedefe doğr giden rcs -
mi hükümetin arasında b irtibat tc -
min etmek gayet tabiidir Yalnız bura 
da konulan azayı tabii k 1i gayri ta 
biidir. Bu bakımdan ben 'liz muhte
rem heyetinize şöyle bir krir arzc 
diyorum. Takririmi okı adan eve) 
şu esbabı mucibeyi izah ı t ıck lazım • 
dır. Genel Sekreter gere İcra Vekil
leri ile ve gerekse İcra \ ekilleri hey
eti ile ki, heyeti umumiy ile ve o -
nun şefi olan zatla müter ti münase
bette bulunmaktadır, vazı itibariyle 
daimi münasebette buluı ası zaruri
dir. İşte biz bu münasebe 1 genel sek 
rcter olan zatı, İcra Vek 1 eri heyeti 
veya reisi ile görüşebiliı n, temas e· 
debilirsin, anlaşabilirsin ye techiz 
edersek tabii doğru olur .sasen İcra 
Vekilleri heyeti lüzum düğü za
man her hangi bir zatı ç rır. Mese -
la Erkaniharbiyei Umurı c reisi ka
bineye dahil değildir, fa bakıyorsu 
nuz ki İcra Vekilleri he ti Erkanı 
harbiyci Umumiye reis çağırıyor 

ve bir meseleyi onun hu ru ile müza 
kere ediyor. Keza bir sc i de çağıra-
biliyor. Her zaman için lcra Vekille -
ri heyetinin Parti katil umumisiyle 
temas etmesine mani yo t.ır. Binaen -
aleyh ortada İcra Vekil e i heyetini 
yeni bir aza ile tcchiz e ek meselesi 
yoktur. M. M. B. Yüı er (Sam -

sun) - Esasta ittifak m 
la beraber bu işi tahakkı 
tinde bazı noktai nazar i 
dır. Bunu bertaraf etme zere encü-
men şöyle bir teklif zırlamıştır. 
"Genel sekreterin Parti h Jktimetindc 
aza sıfatiyle bulundum) sı temin C• 

dilecektir.,. Bu kanun ıka,.tılmağı 

icap etse de yapılacaktır Mademki 
esas kabul edilmiştir ic b yapılacak

tır. 

Mümtaz Ôkmen'in izahları 
Mümtaz Ökmen (Ankara) - Mev

zuun ehemiycti derkardır. Bu madde 
ile murat ettiğimiz şey şudur: hükü -
met mekanizması ile 1 arti mekaniz -
ması faaliyetinde ahengi tesis etmek 
parti faaliyetinde icap eden semereyi 
vermek hemen hemen baıta gelen 

şartlardan birisidir. Malfımualinizdir 
ki sırf bu maksatla partinin banisi o
lan Atatürk hükümetle parti beraber
liğini daha cezri bir yolda temin ede
cek diye daha cezri bir karar almıştı. 
Fakat, tatbikatta görüldü ki bu ahen
!;'i temin etmekten ziyade bir taraftan 
ataletini, mesaisini aşağı yukarı fcl -
ce uğratmasını teşvik edecek bir ne
ticeye vardı. Mevzubahis olan mad
de ile bizim istediğimiz şey şudur : 
Refik İnce arkadaşımın yerden göğe 
kadar hakkı vardır. Hakim olan ka
nundur. Fakat partinin nizamnamesi 
partinin programı; vazııkanun olan 
Büyük Millet Meclisindeki parti 
grupuna bu suretle istikamet verir. 
Esasen parti programı, bu, demek
tir. Vergileri şu nisbette indireceğiz, 
falan yolları yapacağız, limanları ya
pacağız demek bunu kanun yolu ile 
temin edeceğiz demektir. Yoksa va
zııkanun olan ve Türkiyc'dc hakimi 
yetimilliyenin yegane ve en büyük 
mümessili olan Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin iradesi üzerinde bir kurul
tay olduğu, onun kararlarını meclis 
üzerinde hakim kılmak esası asta 
mevzuubahis değildir. Binaenaleyh 
buradaki madde doğrudan doğruya 

nizamnamemizin ve programımızın 

tayin ettiği işler hakkında partinin 
hükümetine, partinin Büyük Millet 
Meclisindeki grupuna verilmiş bir 
direktiften ibarettir. Maddenin tarzı
tahririnde Refik İnce arkadaşımın 
mütalealarına tamamiyle iştirak cdi -
yorum. Kabinenin bizdeki kanuni 
şekli lcra Vekilleri Heyeti vaziyetin· 
dedir. 

Maksadımız yalnız genel sckrete· 
rin kabineye aza olabileceğine temas 
değildir. Bu esasen mevcuttur. Kabi
ne azaları, partinin vekilleri genel 
sekreter olabileceğine dair de değil, 
sadece herhangi bir genel sekreter de 
değil. Çünkü bunda bir maniikanuni 
yoktur. Programı biliyorsunuz. Bir
çok garp memleketlerinde ya reisle· 
ri, ya katibiumumilcri munzam vazife 
alarak lcra Vekilleri mesuliyetlcri 
ne geçerler. O halde burada bizim te
lif etmek istediğimiz şey şudur: biz 
istiyoruz ki, partiye mensup olan hü· 
kümet ve partinin ekseriyet grupuna 
istinat ederek ve ondan kuvet alarak 
icra vekilleri heyetini teşkil edecek 
olan başvekil daima kabinesinde ge
nel sekreteri de devlet vekili olarak 
bulundursun. Bu karar kurultay tara 
fından nizamnameye konur ve bir di
rektif olarak verilirse başvekilimiz 
kanunların müsaadesi nisbetindc, ka
nunlar müsait değilse yeni bir kanun 
tesisi suretiyle temin eder. Yahut hu
susi ve cvelcc çıkarılmış olan İcra 
Vekilleri Hcyeti:Pe ait bir kanun. var
dır, buna göre yapar. Fakat Partı Ge· 
nel Sekreterinin kabineye iştirakinde 
fayda vardır. Binaenaleyh program 
ve nizamname encümeninin şimdi 
bulmuş olduğu formüle bendeniz şah· 
sen iştirak ediyorum. Refik İnce ar
kadaşım da iştirak ederlerse maksat 
tamamiylc hasıl olur zannederim. 

Refik İnce - İştirak ediyorum. 

Recep Peker'in izahları 

Recep Peker - Arkadaşlar; Kurul. 
tay müzakere mcvzuunun mühim bit 
noktasiyle meşgul bir haldeyiz. Mev
zu tlzerinde ben de noktai nazarımı 

arzetmek istiyorum. 

Bir kere C. H. Partisinin Büyük 
Kurultayı Türkiyc'dc resmi veya 
gayriresmi devlet şeklinde veya milli 
şekilde teessüs ve teşekkül etmiş ola· 
rak, bütün müesseselerin hepsine en 
yüksek direktifi veren bir müessese
dir. Bu itibarla kati kaide olarak şu· 
nu önceden kabul etmek lazım gelir: 
Kurultay vereceği kararlarda kendi 
hayatı ve milli hayat için devlet ha
yatı için ana çizgiler diye gösterdiği 
hatlar dışında hiç bir kayda, hiç bir 
nizama ve kanuna, hiç bir usule tabi 
değildir. C. H. Partisinin Umumi Ku
rultayı bir Devlet Şurası heyeti de· 
ğildir. Kurultay herhangi bir şey i~in 
kati bir karar verir, o kararı verdık -
ten sonra tatbik sahasına girmesi için 
kanun yapar. Hiç bir hiıkmü karar al
tına almak icabctmezse doğrudan doğ 
ruya filiyat sahasına girer. Binaena
leyh demincek partili üyelerin yaşı 
mevzuubahs oldu. 18 yaş konulduğu 
zaman hatırıma gelen bir noktayı ar
zetmeği kurultayın büyük otoritesini 
aydınlatmak bakımından lüzumlu gör 
düm. Gerçi Türkiyede vatandaşın in· 
tihaba iştirak etmek hakkı 22 yaşın; 
dadır. Bu, bir kanundur. Diğer taraf· 
tan cemiyetler kanununu tesbit eden 
meclis bir hüküm almıştır: Türk va
tandaşının herhangi bir siyasi cemi
yete girebilmek için 22 yaşında olma
sı şarttır. Bu da kanuni bir hüküm
dür. Fakat yüksek kurultay burada 
18 yaşını partiye üye olmak hakkı o
larak kabul ederse ondan cvel yapıl
mış olan bütün kanunlar bu esas üze. 
rinde değişebilir. Bu misali arzet -
mcktcn maksadım burada filan kanu
nun filan maddesinin kaydı altında 

bulunmadığımızı sarih surette teba -
rüz ettirmektir. (Alkış1ar). Bunu 
böylece bir tarafa bıraktıktan sonra 
mevzu un usulüne değil aslına ait fi. 
kirlerimi arzedeyim. Bu teklifte eğer 
Genbaşkur bu kadar siyasi tecrübeler 
neticesinde Parti Genel sekreterinin, 
ki bu zat bütün parti işlerini tedvir e
der ve Gcnbaşkur namına hareket e
der, bu zatın devletin icra makamını 
teşkil eden İcra Vekilleri Heyetinde 
bir devlet vekili sıfatiyle huzurlarını 
istilzam eder, şeklidir. Daima sarih 
bir tecrübe ve tetkik esas olarak yal
nız bunu bildirir. Bunun yazılış tar
zı, fikrin manası, tatbikattaki şekille
ri tali ehemiycti haiz meselelerdir. 
Burada encümen adına mazbata mu
harriri buyurdular ki Genel Sekreter 
devlet bakanı olarak İcra Vekilleri 
Heyetine girecektir. Eğer encümenin 
böyle bir şeyin mukarrer olduğuna 

katiyen vukufu var da bunu söyliyor
larsa diyeceğim bir şey yoktur. Bunu 
meclise teklif ederek kanunlaştırırlar. 
Mesele hallolur gider. Eğer böyle bir 
şey mukarrer değilse burada yalnız 

esasını koymakla iktifa edelim. 
Yani partinin genel sekreteri parti 

hükümctinin icra vekilleri heyetinin 
toplantılarında bulunacaktır. Bunu 
söylemelidir. Bence hususi fikrim: 
bu Kurultayın reisi olmak itibariyle 
Genel Sekreterin İcra vekilleri heye· 
tinde hiç bir salahiyeti resmiyesi ol -
masın yalnız elzemiyeti noktasından 
parti genel sekreterinin kendini par -
tinin iktidar mevltiinde bulunan hükü 
metinde, kendi kurultayının tcsbit ey
lemiş olduğu bir usulle, bunu nizam
namesine koymakla buraya dahil ol -
ması usule ve kanuna hiç bir riayetsiz 
tik teşkil etmez.. • 

Parti genel sekreterinin ora -
da bulunmasına partinin kurulta· 
yı, kendi partisinin ilk işi olarak ken
di nizamnamesine bu kaydı koyabilir. 
Yalnız teşmil itibariyle, şimdi encü -
menin söylediği ibareyi okudum, bu 
ibare başka bir malfımatla mukayyet 
olmadıkça bizi temin etmez. Orada yal 
nız icra vekilleri heyetine genel sek -
reterin iştiraki temin olunacaktır de
niliyor. Esas itibariyle böyle bir vazi
fe verilmesi, esas sıfatiylc bulunduru
luşu hakkında bir karar mevcut değil· 
se ve henüz tesbit edilmemiş bulunu
yorsa ve böyle bir şeyin lüzumu düşü· 
nülüyor- ve i in teferruatı uzun u • 
zadıya tetkık .edilecekse mesele ben 
denizce encümene gitmeli, kvmisyon 
tekrar bunu tetkik etmeli ve partinin, 
kurultayın üyeleri arkadaşlar içinde 
bu meselenin aslı ile ilgili olanlar var
sa bu komisyonda fikirlerini söyle -
meli ve yeni bir formül ile kurultay he 
yeti umumiyesi huzuruna gelmelidir. 

Tekrar arzcderim ki Refik İnce ve 
İncedayı arkadaşlarımın da söyledik -
teri gibi Parti genel sekreterinin icra 
vekilleri heyetini ve üzerinde icra mc
suliyet ve vazifesi bulunmıyan sadece, 
partinin iktidar mcvkiinde olan genel 
sekreteri sıfatiylc devletle temas va
sıtası olarak orada bulundurulmalıdır. 

Refik İnce arkadaşımızın teklif et
tikleri formül Parti nizamnamesinin, 
şimdi arayıp buldum, 46 ıncı sayfa -
sındadır, hükümetle partinin temasını 
ifade eder, sarahatla yazılmıştır. Za -
ten parti genel sekreteri nazari olarak· 
tan nizamnamedeki ciddi ahkama uy -
mak yolunda esasen parti genel sekre
teri icra vekilleri heyeti ve Başvekil 
olan zatla daimi temas halindedir .. 
Fakat yeni teklif edilen maddcnir ru
hu böyle bir teması değil icra vekiller~ 
heyeti halinde mesul bir devlet hcyetı 
halinde çalışan ve onun içinde parti 
genel sekreterinin bulunmasını, ken -
disinin vaziyetini o partinin ana var
lığını teşkil eden kurultay da bu mad
de ile tesbit etmek istiyor. 

Teferruatı tesbit için değil bu nok -
tadan komisyona havalesiyle bir daha 
tetkik edilmesinin doğru olacağını 

zannediyorum. 
D. E. Reisi. Şemsettin Günaltay -

Bu madde programla da alakadardır. 
Bu noktai nazardan encümende bir da
ha tetkik edilmek üzere iadesini rica 
ediyorum. 

Madde encümene havale edilmiştir. 
Bundan sonra 59 uncu maddeye ka -

dar diğer maddeler kabul olunmuştur. 
Bundan sonra delegelerden Kadri 

Çetin ve Kazım, kongrelerdeki seçi -
min bir sene olmasına itiraz etmiş -
lcr ve buna encümen namına Mehmet 
Ali Yörüker cevap vermiştir. 

Bundan sonra Süreyya Örgevrcn de 
bir senenin kafi olduğu fikrini müda
faa etmiştir. 

Bundan sonra söz alan Rasim Erci 
Arkadaşlar, kaza idare heyetlerinin 
seçim devresi bir sene mi yahut iki se 
ne mi olması Hizım gelir meselesinı 
tetkik edebilmek için kaza idare hey
etlerinin gördükleri vazifeleri gör. -
mek ve bunlarla ölçmek lazımgclir. 
demiş ve bu vazifeleri saymıştır. Bu 
noktanın müzakeresi haylı münakaşa
lı olmuş, bir çok kimseler iki sene Ü· 

zerinde bazıları da bir sene üzerinde seçilecek arkadaşlar altıncı kurultaya 
israr etmişlerdir. Neticede maddeyi kadar vazife göreceklerdir. İstifa et
rcye koymuş ve aynen kabul edilmiş- mclcri mevzuubahis değildir. 
tir. Bundan sonra reis şu takriri okut- Başkan - Başka mütalea yoktur. 
muştur: Maddeyi kabul edenler ... 

Kurultay Yüksek Reisliğine Neşet Akkor (Aydın) - Seçilecek 
62 inci maddeye ilavesi teklif edi - bu 21 arkadaşın daimi olarak çalışma -

len memur oldukları için Partiye gir larına imkan olmıyabilir. Allah ge -
meyip istifa veya tekaütlük gibi bir cinden versin ölüm dahi vaki olabilir. 
sebeple resmi sıfatları zail olur olmaz Bu itibarla bunların yerleri nasıl dol
Paritiyc kaydedilmiş olan münevver durulacaktır ? 
vatandaştan parti ve halkevi teşki - Başvekil Dr. Refik Saydam (İstan -
l;itından derhal istifade edilmesi, fık- bul) - Nizamnamede hüküm vardır, 
rasının tayyini teklif ederim. ona göre yapılır. (Madde: 104). 

Yozgat 
Sırrı İçöz 

Mehmet Ali Yürüker (Samsun) -
Bu kaydı koymanktan maksat memu
rin kanununun bu şekilde tadil cdilin
ciyc kadar münevver arkadaşlardan 

Parti ve Halkevi teşkilatında bunlar
dan istifade etmektir. Memurin kanu
nu bu şekilde tadil edileceği belli bir 
şey değildi. Edilirse dahi bu kayde 
lüzum yoktur. Bu şekilde yazılışın hiç 
bir mahzuru yoktur. 

Sırrı İçöz (Yozgat) - Bugün Fır
kanın ekseriyetini teşkil eden hemen 
hemen memurlarımızdır. Bu maddeyi 
kabul ettiğimiz takdirde bir inhilal 
başhyacaktır. Memurin kanununda 
böyle bir bir kayıt çıktığı takdirde bu 
fıkra ancak mütekaitlere ve müstafi o 
!anlara ait olacaktır. O vakit memur 
hiç girmiyecek demektir. Bu fıkranın 
tadili ise 4 sene sonra inikad edecek 
Kurultay tarafından yapılabilir. Bu 
hüküm o zamana kadar yaşıyacaktır. 

Binaenaleyh bu fıkranın şimdiden 

tayyi yerindedir. 
Nizamname ve program encümeni 

reisi Şemsettin Günaltay (Sivas) -
Arkadaşlar; elde bir kanun vardır. Bu 
kanun, memur olan arkadaşların fır -
kaya girmesine manidir. Diğer bir 
maddemiz vardır ki, Fırka faaliyetin
de, iki sene kaydı geçmedikçe, vazife 
alamaz. Bununla münevver arkadaşla 
rı bu kayıttan kurtarmak istiyoruz. 
Sonra esasen bu bir program meselesi 
değil, bir nizamname meselesidir. Bu 
kaydın nizamnamede bulunması bu -
günkü vaziyette fayda temin etmek • 
tedir. Yoksa her hangi bir kanunu 
tadil ctmeği mucip bir şey değildir. 

Maddenin kalması doğru olur. 
Takr.h· r,.,.,. ı......,rn 1 "' v,. ı,.,.hul A..ı:1 

miştir. Bundan sonra maddelerin mü· 
zakcrcsine başlanmış 65 inci madde -
den 75 inci maddeye kadar olan kısım 
kabul edilince, bundan sonra Cehdi 
Çetin, bu idare heyetinde bulunanlar 
kendi kongrelerine delege seçilemez
ler ibaresine itiraz etmiş buna nizam
name encümeni mazbata muharriri 
Mehmet Ali Yörüker cevap vermiş -
tir. Mehmet Ali Yörüker demiştir ki : 
"- İdare heyetleri kendi kongrele

rinde bir senelik veya iki senelik müd 
detlcri hakkında hesap vermekle mü • 
kclleftirler. Kendisi hesap vermek 
mcvkiindc bulunan bir şahsın sual sor
masına mani olmak için bu madde kon
muştur. 

Mümtaz Ökmen (Ankara) - Maz -
bata muharririnin demin arzettiği es • 
babı mucibenin haricinde arkadaşımın 
teklifi kabul edilirse tatbikatta çok 
büyük bir mahzur tevellüt eder. Ocak 
idaresi heyetleri üç, nahiye idare he -
yctleri beş, kaza idare heyetleri 5, 7 
azadan terekküp eder. Bir çok nahiye 
idare heyetleri vardır ki bunlar üç o· 
caktan terekküp eder. Bunların kong
relerine de bütün ocaklar gelirler. 5, 
6 7 hazan da 4 mümessilden teşekkül 
ede~. Tasavvur buyurunuz ki 4, 5 mü • 
mcssilden veya yedi mümcsilldcn tc -
şckkül eden bir kongrede bunI:ır rey 
vererek daima kongreye hakim olsun
lar; daima kendilerini intihap etsin • 
ler. Tatbikatta bu, mahzur görülmüş -
tür. Onun için bu şekilde teşkilatımı • 
zı muayyen adamların inhisarı altında 
bulunmasına mani olunmak için csba -
bı mucibe yazılmıştır. 

Bundan sonra 77 den 103 c kadar o -
lan maddeler kabul edilmiştir. 

Parti müdahil mebu•ları 
Hakkı Yılancı demiştir ki : 
"- Bu müstakil gruba taalluk eden 

ve nizamname hükümleri arasında bu 
gruba mensup partili mebusların grup 
tan ayrılma tarzı hakkında hiç bir hü
küm yoktur. Binaenaleyh bir vazifeye 
intihap veya tayin hükümleri yanında 
bu vazifeden ayrılma şartlarını gös • 
tcrmek de esastır. 

Şemsettin Günaltay (Sivas) - Bu. 
partinin hususiyetine ait bir iştir. Ar
kadışları burada heyeti celile intihap 
edecektir. Bunun için şu şekilde veya 
bu şekilde olacağına dair bir madde 
koymıya lüzum yoktur. Çünkü parti -
de intihapların nasıl yapılacağına dair 
hükümler vardır. O esaslar dahilinde 
yapılır. Mebusluktan çekilirse ta~ia : 
tiyle müstakil gruptan da çekılmış 
addedilir. Çekilmedikçe partinin ver -
diği vazifeyi ifa edecektir. • 
Başvekil Dr. Refik Saydam (İstan -

bul). - Ef cndimt kurultay tarafından 

Genel Bat kan V ehilliği 
Refik İnce (Manisa) - Benim bu 

nizamnamenin yenilikleri içersindc öğ 
rendiğim ve muvafık bulduğum işler· 
den bir tanesi de bu genci başkan ve -
killiğinin ihdasıdır. Eski nizamname -
mize. yani bugüne kadar meri ahkama 
göre bir reisi umumi yani genel baş -
kan vardı. Bir genel başkan vekili, o -
nun da başvekil olduğu tasrih edili -
yordu. Şimdi bugün yeni kabul ettiği
miz ahkama göre, bir genel başkan ve
kili olur. Bu da mebuslardan bir tane-
sidir. Genel başkanın vazifesi hakkın
da iki arkaşın verdiği izahat arasında 
tezat olmakla beraber, genel başkan ve
kili icra vekilleri heyetinden ayrı ola
rak müstakil bir vazife ile , genel baş -
kan tarafından verilen direktiflere gö
re çalışacak bir baş olduğuna kanaa -
tim vardır. Böyle olması da yerinde -
dir. Parti programının bugüne kadar 
vaziyeti, her işte olduğu gibi, parti 
teşkilatının en yüksek reisi olduğu 
gibi cüzülerin de reisi olmak sıfatiy
Ic bizim Değişmez Başkanımız reis • 
tir .. 

Bugünkü teşkilata göre, ondan son
ra başvekil gelir. Ondan sonra parti 
grupunca, Gcnbaşkurun tavsiyesi ü -
zerine, seçilmiş iki reis vekilimiz var
dır. Bu vaiiycte göre bu nizamname
nin yeni bir istikamet aldığını gör -
meklc memnunuz. Nitekim matbu ni -
zamnamenin 105 inci maddesi; Değiş
mez Genel Başkan veya vekili reislik 
etmedikleri halde reisliğe, reis vekili 
geçer. Demek ki grupun hakiki reisi 
Genel Başkandır. Ondan sonra vekili 
ve eğer bu ikisi vekalet etmezlerse 
grupça seçilen reis vekilleri reislik e
der, diyor. Demek ki Genel başkan ve
kiline, Değişmez genel başkan tara • 
fından verilecek vazifeler olmakla 
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mektir. Bu, matbu nizamnnamenin 
105 inci maddesinden anlaşılıyor. 
Şimdi grubun 4 reisi oluyor. Değiş

mez genel başkan, genel başkan vekili, 
2 de grup reis vekili olduğuna göre 
burada partiye mensup olan Başvekil 
parti grupunun reisidir sözü bir be • 
şinci reis olarak yeni tertibe göre çı
karılmamış olduğunu zannediyorum. 
Ancak burada beşinci reis olması gi -
bi geliyor. Eğer biz genel başkan ve • 
kilinin bu 105 inci madde mucibince 
genel başkan bulunmadığı zaman ve -
kalet eder, o da bulunmazsa reis ve • 
killeri yapar dedikten sonra artık baş
vekil parti grubunun reisidir sözü-ye
ni zihniyete göre fazladır, kaldırıldı -
ğını zannediyorum ve kaldırılmış ol -
ması da tuttuğumuz mesai tarzına gö
re gayetle tabiidir. Onun için mazba -
ta muharriri arkadaşımızın bu husus
ta bizi tenvir etmelerine ihtiyaç var -
dır. Çünkü nihayet bir grup beş reise 
ihtiyacı olmıyan bir teşekküldür. 

8. Mümtaz Ôkmen'in •Özleri 

Mümtaz Ökmen (Ankara) - C. 

H. Partisinin meclis grupu başkanlı-
ğı mevzuubahis olduğu zaman Parti
nin değişmez umumi oaşkanı ile, u -
mumi reisin ve reis vekilliğinin baş· 
kanlığı ayrı bir hükümdür. Grup reis 
vekillerinin ve partiye mensup başve
kilin reisliği ayrı bir şeydir. Parti 
nizamnamesi, "umumi idare heyetinin 
reisi partinin değişmez genel başkanı 
veya vekilleridir,, der. Halbuki ayrı -
ca bir hüküm de koyar. "Umumi idare 
heyeti bunlar olmadığı zaman umu
mi heyete genel sekreter riyaset e
der,, der. Ve filen de umumiyetle u
mumi heyete genel sekreter riyaset et
mektedir. Grup heyeti umumiycsi i · 
çin de aynı hükmü koyar. Bundaki 
maksat elbette ki zahiridir. Bizim ni
zamnameye göre partinın değişmez u· 
mumi reisi ve onun vekili partinin 
idarci aliycsini elinde tutan ve parti 
namına yegane söz söylemek salahiye 
tini haiz olan büyük bir otoritedir ve 
ötedenberi de parti kurultayı ve parti 
mevzuatı bunu tebaıüz ettirmekte 
bilhassa dikkat ve itina göstermişler· 
dir. 

Burada şimdi grup umumi heyeti· 
nin reisi, umumi reis veya vekilidir. 
derken onların tabii olarak reis oldu
ğunu ifade etmiş oluyoruz. Nitekim 
burada tatbikatta, biliyorsunuz, gru· 
pa daima kendisinin seçtiği reis ve · 
killeri riyaset ederler. Meclisin par
ti grupu adedi azasının hemen hemen 
heyeti umumiyesini ihtiva eden bir 
teşekkülde iki reis vekilinin mcvcu -
diyeti çok değildir, hatta az bil,. ieni· . . 

lcbilir. Mecliste bir reisliklc üç reis 
vckiliği vardır. Şu halde mesele ola -
rak ortada kala kala partiye mensup 
başvekilin grupa riyaset etmesi kah -
yor. C. H. Partisi grupu, demin de 
arzettiğim gibi, hemen hemen mecli
se gelecek olan bütün millet ve metn -
lcketi alakadar eden mesaili daima 
ruznamesine alan, mü.t.akere eden ve 
bunun hakkında kararlar ittihaz eden 
bir teşekküldür. 

Milletin icra işlerini eline teslirn 
ettiği ve başvekillik makamına getir· 
diği bir zatı g_rup üzerinde az çok a
lakalı bir hale getirmek faydalı gö
rülmüştür. O, bu demektir ki grupun 
partiye mensup başvekili grupun da 
reisidir. Yani o da istediği zaman 
çıkar, grupa riyaset edebilir ... Şu hal· 
de beş reisliği tadat edilenlerden, re
islerden ikisi alelumum teşekküller
de olduğu gibi tabii reis olarak telak
ki edilmiştir. Değişmez genci bat· 
kanla değişmez genel başkan vekili 
parti grupunun reisleri istedikleri 
vakit grupa riyaset edebilirler. Bun
dan başka ayrıca partide her başveki
le dilediği gibi partide grupa riyaset 
etmek hakkını veriyoruz. 

Bu suretle zannediyorum ki haki
katte iki meclis reis vekilleri gibi 
grup reis vekillerinin de riyaset et
mesi tam filiyatla vaki olan şeylerdir 
ki diğer arzettiğim makama salahiyet 
veren işleri ihtiva eder. Bu partinin 
en büyük, en mühim telikki ettiği bir 
işi kendisine tevdi etmiş olduğu par
tili bir başvekile kendi grupuna riya
set etmek hakkının ve salahiyetinin 
verilmesinin, zannederim ki, grup iç
timalarının ve müzakerelerinin isti• 
kameti ve elde edilecek neticeler 
noktasından az çok fay<lası vardır. 
B. Relik Şevket lnce'nin •özleri 

Refik İnce (Manisa) - Genel Sek
reterliğin bize esbabı mucibe olarak 
okumuş olduğu uzun raporun ifade· 
si, zübdesi şudur: Mütekamil bir ha• 
yatı siyasiye takip ediyoruz, vaziye· 
tin icabına göre tedbir alıyoruz. Bi -
naenaleyh bu tedbirleri almanın ifa -
desi olarak size bu nizamnameyi şu 
veya bu şekilde tadil ederek sunuyo. 
ruz. İşte ben o mütekamil tedbirler a
rasında bir genel başkan vekilliğinin 
ihdasını çok yerinde bulanlardan bi
risiyim. Genel başkan veki1i mc • 
buslardan olacaktır. Binaenaleyh 
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dar olmıyacağına göre tamamen mec
lis içinden genel başkan namına onun 
gözü, onun görüşü ve onun otoritesi
nin vekili olarak vaziyeti idare ede· 
cck yeni bir teşekküle taraftarım ve 
çok yerindedir. Umumi reis vekili es
kiden Başvekil iken şimdi umumi reis 
vekili veya Genel başkan onun tara -
fında verilmiş, havale edilmiş ol • 
masının ifade ettiği manaya göre biz 
en doğru yolu takip etmiş oluyoruz. 

Bu bakımdan nefsinde icra ve 
tcşriii birleştiren partinin teşrii 
nin idaresi için, idare mekaniz • 
ması ve icra kuvcti karşısın • 
da vaziyet ve münasebetleri bu nizam 
name ile tcsbit olunurken hepsi ay -
nı parti mensubu olarak tedahül et• 
memesi yolunda bir program tutul -
muştur. Zaten Genel Başkan, reisi 
bulunduğu partiye Genel Başkanın 
veya vekilinin reislik etmedikleri hal
de reisliği, reis vekilleri geçer demek 
hakiki vaziyeti ifade edecektir. Bu 
takdirde açık görülen mana şudur: 
artık bu yeni nizamname ile İcra Ve• 
killeri heyeti reisi yalnız İcra Vekil
lcrinc riyaset eder. Binaenaleyh gru
pun teşrii müessesesinin reisleri de 
şunlardır diye sarahat varken, bence 
son fıkranın zaid olduğu anlaşılıyor. 
Mümtaz arkadaşım, İcra Vekilleri 
Heyeti reisinin, reislik etmiş olma· 
sında az çok fayda vardır diyorlilr. 
Elbette. Büyük devlet mekanizması· 
nın başına getirilmiş, vazifesi, tariht 
rolü büyük zatın bu şekilde hizmet 
etmesi talıiatiylc faydalı olur. Fakat 
faydalı olmak ba~a. işin icabı olarak 
iş bölümü ve nihayet nizamname'!~~ 
ihtiva ettiği ana hatların gösterdıgı 
istikamette yürümek gene başkadır. 
Bu bakımdandır ki, mütemadi bir şe. 
kilde parti içinde bulunan ve parti 
şefleriyle münasebette bulunan, on -
tarla görüşen ve dilediği gibi istika -
met vermek vaziyetinde bulunan, İc
ra vekilleri heyetine, şu 106 ıncı mad
denin sarahatı karşısında, riyasete ge
çer. Çünku reis bulunmadığı takdir -
de reisliği reis vekili yapar. O halde 
bunlar grup içtimaında reisliğe ge • 
çcmcz gibi bir vaziyet oluyor. Halbu
ki yukarıki maddede parti gruounun 
reisidir, reisidir ama bu 105 inci mad
de mucibince reislige geçemez. Bu 
görülen yolun yanlışlığında değil, iki 
madde arasındaki ahengi t~min etmit 
olmak için burada eski fıkra hükmü
nün unutulmuş olmasındadır. Kanaa
timi açık olarak söyliyorum. Arkadaş
lar, içimizden ayrılmış olmak ve bil
hassa bir türk terbiyesinin bizlere 
tahmil ettiği insani hürmet duygusu· 

(Soau 7 iaci sayfada) 
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nun tesiri altında biz, alelitlak çok 
defa duyduklarımızı büyüklerimize 
karşı ifadeden içtinap vaziyetindeyiz. 
liatta şahsi ıstırabımızı ifade etme
meği o ıstırabın altında kalmağı ter
tih ederiz. Bu bakımdandır ki ben 
kendimi bir an için İcra Vekilleri he
}'eti reisi telakki ediyorum: kendi 
Parti azamdan birinin tenkidi karşı
sında bulunsam, kendi hesabıma, ar· 
kadaşımın tenkidinden müteessir ol -
mak vaziyetine düşerim. Bugün mil. 
let söylesin, icra kuvttleri tenkit o· 
lunsun, hiç kimsenin dilinde dediko
du olacak mevzu bulunmasın diye 
milletin işlerinin heyeti umumiyesini 
gene milletin huzurunda açık gönül
le vermenin bizlere telkin ettiği \•azi
fe ve ahlak yolunda görülsün diye 
halk partisi içinde kendi kanaatlerini 
ıöyliyerek reisi tenkit eder vaziyete 
•okmamak çok doğru olur. Bizim şah
ıi, milli terbiyemiz de müsait değil -
dir. Parti reisinin ben huzurunda bu
lunsam, idare heyetinde de bulunmuş 
olsam şu veya bu şekilde "senin idare 
tarzın yanlıştır,, diye söylemeğe ken
dimde ce11aret içimden gelse dahi di
limden gelmez. Fakat öyle olmayıp da 
bir idare heyeti doğrudan doğruya 
bir teşrii sıfatiyle reisin yine kendisi 
tenkit etmek vaziyetine düşecektir. 
istediğimiz bu şerait dahilindeki İs
met lnönü'nün atalar sözü kitabına 
geçmiş olan, idare üzerindeki, - nite
kim geçen nutuklarında da söyledi -
ler • mürakabe maddi ve fili olmazsa 
bunu ifade eden, bunun aksini ifade 
tden vaziyetlerin manası sıfırdır. Ya
ni hiç yoktur. Bu bakımdandır ki iyi 
tenkit, demokratik ifade ile nizamna
meye geçen bu ifade çok doğrudur. 
Onun için Mümtaz arkadaşımızla bu 
hususta mahiyet itibariyle iştirak e -
derim. Fakat netice itibariyle iştirak 
edemem. Beş reisli bir teşekküle 1ü • 
zum yoktur. Bunların iki tanesi en 
Yüksek mevkidedir, böyle işlerle uğ
raşnıağa vakitleri yoktur. Binaena
leyh Başvekilin fırkanın reisidir fık
rasının, zaten 105 inci madde ile bu 
kaldırılmıştır, kaldırılmasını icra ile 
teşrii faaliyetlerinin ahengini temin 
bakımından, muvazenesini temin ba -
kımından bunda fayda görmekteyim. 
Eğer encümendeki arkadaşlarım bu -
nu kabul etmiyorlarsa, ısrar ediyor· 
lıt....,....J..ir --~ ·~rhu-.r.urn u.. 1.: 
nuımasını rıca euıyorum. 

Yapılan taclilin hedefi 

Mümtaz Ökmen (Ankara) - Bir 
t-lcfa daha tavzihe lüzum görülüyor 
ki, Refik Şevket lnce arkadaşımız gi· 
bi çok dikkatli arkadaşların dahi bi
zim bu tadilatımızın bazı noktaları 
dikkat nazarından kaçıyor demek. 

Arkadaşlarım, partinin umumi reis 
vekili bu nizamnamenin tadilatı ile 
yapılmış yeni bir tesis değildir. Parti-

nin 1927 senesinde toplanan kurulta
yının kabul ettiği nizamnamede mev-

cut olan bir hükümdür, bir otoritedir. 
Yalnız eski nizamnamede parti umu

mi reis vekili parti riyaset divanını 
ifade ederken, parti Değişmez Genel 
Başkanlığı ve onun seçeceği umumi 
reis vekili ve genel sekreterden tc -
fekkül eder denilmiştir. 

Gene bir yerinde umumi reis bu 
salahiyeti umumi reis vekiline vere· 
bilir der. Gene birçok yerlerinde u
mumi reis olmadığı zaman umumi 
reis vekili riyaset eder denilmiştir. 

Bizim şimdi bu nizamname ile yaptı· 

ğımız şey esasen hukukan ve filen 
mevcut olan bir hükmün tesisinden 
ziyade daha vazıh bir hale getirmek· 
tir. Parti teşkilatını mütalea ederken 
parti umumi reisliği makamı için na· 
ııl intihap edileceğine, vazifrlcrinin 

neden ibaret olduğuna dair bir fasıl 
koymuşsak ikinci bir genyönkurul 
faslı hükmü olaraktan da umumi re • 
is vekilinin umumi reis tarafından 

tayin edileceğine, vazife ve salahiyet· 
lerinin neden ibaret olacağının gene 
umumi reis tarafından verileceği ve 
ayrılması lazım geldiği takdirde ya 
istifaen, ya umumi reisin onun yerine 
başkasını getirmek suretiyle olacağı · 
nı tesbit etmişizdir. Binaenaleyh u
mumi reislik makamı nizamnamede 
yeni tadilat ile ihdas edilmiş bir ma • 
kam değildir. Nizamnamede "umumi 
reis vekili parti mebuslarından birini 
kendisine reis vekili yapar,. derken 
bunun icra vazifesini haiz olan arka -
daşlardan gayri bir mebusa tahsisen 
raci olduğunu asla düşünmilş değiliz. 
Teşkilatı esasiye kanunu mucibince 
reisicümhurluk inhilal ettiği zaman 
meclis mebuslardan birini reisicümhur 
seçer. Bu zat başvekil veya meclis re
isi olabilir. Veya herhangi vekiller
den biri olur. Başvekilin dahi aslolan 
sıfatı mebusluktur. Binaenaleyh bu 
demek değildir ki umumi reis mebus
lardan birisini umumi reis yapar, der 
ken icra makamında bulunan bir zatı 
yapamaz. Zannederim arkadaşlar da 
bunu böyle anlamışlardır. Refik 1ncc 

arkadaşımın ifadelerinden bunu tav
zihe lüzum gördüm. 

Partili başvekilin grup umumi he· 
yetinde tabii reis olması zarureti bil
hassa yeni tesis ctm.-:k istediğimiz 
müstakil grupun mevcudiyetinden 
sonra bendcnizçe büsbütün zaruret 
kesbetmiştir. Demin de arzettiğim gi
bi memleketin bütün hayati işlerini e
line teslim ettiğimiz, partinin ve dev
letin bütün icra işlerini eline verdiği
miz bir başvekili mecliste ekseriyet 
teşkileden grupun zaten azası iken 
bir de reisi olmasında tabii bir faidei 
ameliye vardır. Refik İnce arkadaşı -
mın yerine daha başka bir arkadaş 

daha kuvetli bir surette leh veya a
leyhte bulunabilirdi. Tekrar arzede
yim ki müstakil grupu[\ ihdasından 

sonra daha fazla zaruret kespetmiş

tir. Kurultayın projemize, lıilhassa 

bu işe muzaharetini rica edeceğim. 

Ba§vekil grup reisi olur mu Nizamname tatbik mevkiine 
olamaz mı? girdiği zaman ... 

Şimdi gelelim icra vekilleri reisi Parti grupunun reisi parti mebus-
olacak zatın parti grupunun reisi de larından biri olan Genel Başkan ve· 
olup olmaması meselesine. Bu nokta kilinden ayrı bir zat olarak İcra Ve· 
da vazifesini büyük bir alaka ile ya- killeri heyeti denecek olursa, yani bu 
paıi muhterem Refik İnce arkadaşım· nizamnamenin maddeleri yarın aynen 
la kendimi hemfikir bulmuyorum. tatbik sahasına girerse eksik olan kı
Mümtaz Ökmen ve encümendeki ar- sım çırıl çıplak derhal göze çarpacak
kadaşlarımla mutabıkım. Arkadaşlar; tır. Nizamnamede .ıeğişmez Genel 
Türkiye gibi idaresi güç ve büyük Başkan veya genel başkan vekili ol
bir rejime tabi vatandaşları idare et- madığı zaman reis vazifesini Başvekil 
mek vaziyetinde bulunan bir rlevletin veya grup reislerinden biri ifa eder 
başka yerlerde olduğu gibi. iş başın- diye buraya bir kayıt ilavesi muhak
da bulunan ve mesuliyet sandalyesini kak surette lazımdır. Aksi takdirde 
omuzunda taşıyan zat kendi dayandı- eski usul cari olur. Böyle olunca tat
ğı grupun başında bulunmakla ancak bikatta sürtüş tebarüz eder. Bu sür • 
muvaffak olabilir. Türkiye'de bir baş- tüşmenin bariz noktası değişmez baş
vekilin, Türkiye'nin bütün mukadde- kan vekili bütün celseye riyaset ede· 
ratına hakim olan bir zatın meclis cek dendiği zaman eski karar değiş • 
parti grupunun da reisi olmasını mad- mez. Bulunmıyan Başvekilin riyaset 
di ve manevi muvaffakiyet unsuru o- makamına karşı vaziyeti hayretle te • 

Şimdiye kadarki fili hal larak büyiik bir kudretle takviye e- Jiikkiye şayan olacak bir makam tcş · 
dı'lmiş savıyorum. Bunun aksi. başve- kı"l eder Bu ralıc:malar da yüks"'k oto-Recep Peker (Kütahya) - Refik J • u '$ -

kilin manevi faaliyet olarak kendisini ritenin ahengini temin edecek ruha 
İnce arkadaşımız iyi bir noktanın · B d 

havada hissetmesi lazım gelır. u a münafi olur. Binaenaleyh benim tek-
germcsine vesile oldu. 1 b 

:s tasavvur edilen mahzur arın en aşın- lifim şemdi müzakere ettığimiz mad-
Arkadaşlar, mesul icra kuvetinin, dadır. Grup vazifesini yaparken ba- de ile 105 inci maddenin ve daha e

icra heyetinin başında bulunan zatın şında bulunan reisin aynı 7amanda vel kabul edilmiş olan değişmez ge
aynı zamanda partinion meclis grupu • murakabe vazifesini iyi ifa edemez nel başkanın veya parti başkan ve ki· 
nun reisliği vazifesini yapması nok- noktainazarına iştirak edemem. Çün • linin olmadığı zaman hükümetin ve. 
tasını müzakere mevzuu kılan bu me- kil bu zatın icra vekilleri reisi olarak, kil yapılması veya değişmez baş 
sele Refik lnce'nin izahından sonra aynı zamanda milli şef olarak bu sı - kan vekilinin olamıyacagı kaydının 
bizim tcJakkimize göre daha geniş fat ve hüviyetle sözletindc ve hareka- konulması işinin bir arada mütalea e
bir mahiyet aldı. Daha cvel kabul et- tında günlük işlerle grup reisı olarak dilerek işin intaç edilebilmesi ıçın 
tiğimiz bir madde mucibince partinin bulunuşu arasında dağlar kadar fark meselenin komisyona havalesini, i • 
değişmez genel başkam kendi partisi vardır. Çünkü meclis grupunun reisi çinde bulunduğumuz çıkmazdan kur
mebuslarından bir vekil seçiyor. Es · parti grupu reisi vazifesiyle bulunur- tulmak için. en doğru yol olarak tck
kiden içinde bulunduğumuz güne ka- ken aynı zamanda icra vekilleri reisi lif ediyorum. 
dar, kurultayda bu nizamname düşii - bulunması sıfatiyle grupun heyeti u· 
nüldüğü güne kadarki fili hal parti· mumiyesi karariylc iskat edilebilir "Madde gayet sarihtir,, 
nin genel başkanının kendisine icra vaziyettedir. Yani bir grupta, bir Mümtaz Ökmen (Ankara) _Kabul 
vekilleri heyetinin başında bulunan mebus olarak kendimi aldığım zaman. edilmiş olan herhangi bir maddenin 
zatı vekil olarak seçmesi idi. Parti karşımdaki başvekili, bu grupa aza o- ihtiva ettiği mananın haricinde bir 
nizamnamesinde böyle bir hüküm lan kendim grupun reisi sıfatında mana ile kurultayın tasvibine iktiran 
yoktur. Fakat hal fili olarak böyle de- görürüm. Çimkü o riyaset ancak ona ettirilmiş olmasından istifade edile. 
vam ediyor. Ben kongı eye lıu yeni icra vekilleri heyeti reisliğinde bu· rek kurultayın tasvip etmediği zeha . 
teklif sunulduğu zaman d~ğişmez lunduğu için verilmiştir. Onun o ri- bına varacak bir mütaleayı çıkarmak 
başkanın mebus olan lıır genel baş- yasette devam edip etmemesi, vazife· fikrine de asla yanaşmayız. Reisi u
kan vekili seçeceği kaydı ilk defa ni- sinde muvaffak olması ve icra vekil· mumiliğe ait madde, bendenizin tarif 
zamnameye girerken bunda esas iti- leri heyetinde kalması bizim ekseri· ettiğim gibi doğrudan doğruya tcra 
bariyle genel başkan vekilinin icra yetin takdir ve tasvibine muallak ?l· makamı selahiyetini haiz olmıyan bir 
vekilleri başında olmıyacak manası- duğu için bu riyaset makamı benım mebusa verilecek mahiyetinde kurul· 
na geleceğini anlamı§tım. Çünkü i- üzerimde hiç bir suitesir yapamaz. tayca anlaşılmış ve mazharı tasvip o
çinde bulunduğumuz vaziyet ve şim · İşi böyle kadroladıktan sonra fazla lunmuşsa ve kurultayca aksi manada 
diye kadar geçirdiğimiz tecrübelere sözle sizi rahatsız etmiye mahal verme anlaşılmışsa tekrar kurultayca müza
baktıktan sonra böyle olacağını tah- den kısaca ifade etmek isterim ki o keresinde hiç bir mahzur görmüyo • 
min ettim. Milli Şef gibi otoritesi madde geçti, şimdi bu maddenin üze • rum. Fakat madde gayet sarihtir. U-
nitrz-ik1cr:c'viin~a~şa mevruü'ôt'~m~a~--+---..-.~-_,...,..._...___, _ _. _____ -'-t mamw ;cuaw 9 CAiihilH .... ._ _,..,......,._, 

maddeyi, yani her üçünü hamur halin· haiz olmaması hususunda Recep Pe -
nın üstünde kabul ettiğimiz bu mcv • 

de mütalea etmek zihniyetinin bize ve- kerle zaten komisyonda çalıştığım za-
cudiyetin portparolü, yani mümessili rilmcsi lazım olan en doğru netice mandanberi hemfikirim ve bu kanaa-
ve onun şahsı namına ifayı vazife et-

. a ameye go··re CHP Deg-icı.mez timi imzamla da ızhar etmicı.imdir. mek vazifesini üzerine alan bir zatın nız mn · · · :r :c 

her günkü mesuliyeti icapları karşı- Genel Başkanının seçeceği genel baş· Tedvini bu fikrin asla aleyhinde de
sında her gün hesaba çekilmek vazi. kan vekili aynı zamanda icra vekille • ğildir, belki bu fikri besleyici bir şe· 
yetinde olan bir mevkidedir. Hali fili rinin reisi olmamalıdır. Fakat Türki • kildir. Ama, umumi reis parti mebus
vc murakabe de böyledir. Ve tecrübe ye hükümetinin icra vekilleri heyeti • !arından birisini reis vekili yapar di
edilmiş bir vaziyettir. Memleketin nin reisi bulunan zat kendi partisi bu- ye bir hüküm korken, o reis vekilinin 
gidişini ve bilhassa idare ve muraka- Iunan C. H. Partisinin T. B. M. Mec- İcra mcvkiindc bulunan birisi olmıya-
bc usullerinin ayrı ayrı kıymetlendi- Iisinin grubunun reisi olmalıtlır. cağı yolunda bir hüküm nizamnameye 
rilmcsine imkan vermiyen bir vaziyet sarahaten koymak, doğrudan doğruya 

Tama.mi anması icabeden ihdas ediyor. Partinin en büyük işi eline tevdi et. 
noktalar tiği zatın setahiyctini takyid edecek 

''Refik lnce'den aynldığım 1 b k ve onun ı'cabı halı"nde gerek İcra Ve· Burada sayın kuru tay aş anına 
nokta,, tabii mühim bir idare vazifesi düşü - killeri reisi, gerek Meclis reisi veya 

Ben Refik İnce arkadaşımın temas yor. Vazife kurultay çalışma ve mü • vekillerden herhangi birisine bu ma
cttiği noktalarda kendi mütalealarına zakereleri esnasında maddelerin B. M. kamı tevdi etmek istediği zaman dahi 
iştirak ettiğim esaslı r.oktalar olmak- Meclisinde, kamutayın çalı -masında bu iktidarı ondan selbedecek kanuni 
la beraber ayrıldığım mühim cihet kabul edilip geçilivermesi ve bir daha bir hükmü ihtiva edeceği için mutlak 
şudur: sözlerinin sonunda büyükleri- avdet edilmemesi gibi bir dar telakki olarak nizamnameye koymadık. 

ne saygı gibi bizim milletin yüksek ile yürürsek zannediyorum ki bir bü. Umumi reia vekilinin vazifeleri 
bir hasisesi diye kaydedilecek vasıf. yük vaziyeti öteki büyük vaziyete bağ 
büyüklerin huzurunda söylemek iti· lıyan maddeler arasında ahenksiz ola- Şunu derhal arzetmek isterim ki: 
yadı, teşvik edici mahiyet ancderse bilecek kararlara varabiliriz. umumi reis vekilinin vazifeleri, yal· 
de günlük çalışmalarda, parti gru- Bunun yaında dört yılda bir top nız umumi reis tarafından kendisine 
punda ve Büyük Millet Meclisinde lanan ve bu kadar esaslı vaziyetleri hal tevdi edilen işleri görmekten ibaret
tenkit ve murakabeleri vazifesini ifa yolunda kurultayın çalışacağı madde. tir. Mamafih kendisi Genbaşkurun 
ıztırarında bulunan zatın genel baş. lerden biriyle ötekinin irtibatını tan- bir uzvu olmak itibariyle Genbaşku. 
kan vekiline de itiraz etmiş olmasını zim ederken Kamutay müzakere usu • run selahiyetli olduğu bütün işlerde 
isterim. Şimdi müzakerenin cereyanı lünün sertliği dışında bir amelilikle rey'sahibidir, söı sahibidir. Fakat a
bu safhaya vardıktan sonra ve gen- işleri biribirine bağlıyarak • ki tekli • sıl idare umumi reistedir. fili idare 
başkur hakkında Mümtaz.Ökmen ar· fim nihayet bu olacaktır. tezahür ede· genel sekreterdedir. Genel başkan ve
kadaşımın sözlerini dinleyince, yeni- cek olan çalışmamıza göre tekrar bun- kili genel başkandan aldığı selahiyet
den duygularda dirilik ve vazife ifa- Jarı komisyona verip tamamlandırılma ledir ki iş görür. 
sı hali beni kürsüye getirdi. ve bu sı muvafık olur konaatındayım (Bra • Mütaleayı bu noktaya hasrettikten 
noktayı bu şekidle tefsir ctmeğe mec- vo sesleri). sonra tensip buyurursanız, umumi re-
bur etti. Gerçi kabul etmiş olduğu- Şimdi arkadaşlar, bu noktadan İnce is vekilinin, değişmez genel başkanın, 
muz maddenin ruhunda genbaşkur arkadaşımıza çok hak verdiğim bir i - kendi umumi reis vekilini seçerken 
vekili olacak zat, yani genel başkanın tirazına temas etmek istiyo.rum. He • selahiyetini istediği gibi kullanmakta 
seçeceği zat, parti mebusu olacaktır. muhtar olduğunu ifade eden bu mad-. · ı b" k · nüz maddesine gelmediğimiz için be • Bizim rejimimızın esası o an ır aı· deyi aynen muhafaza edelim. Fakat 
d ·· d lb tt Tu··rk ebusler şinci maddede değişmez genel başkan eye ~orc e e e e m • nihayet bu selahiyeti başvekile mi ve-
dan bir zattır. Binaenaleyh türk me • veya vekiline reislik ettikleri halde re recek yoksa başvekil olmıyan ve icra 
buslardan olmak kayuı altında olan islig-e reis vekili geçerse tabiri, ibarc-

makamında bulunmıyan bir adama mı 
bu vasfımüştereklc bir zatın aynı za- sı'nı·n konuluşunda ve şimdi mütalea k B ı d' verece . u esas ayrıca müta ea e ı-
manda hem başvekil, hem genel baş • · · · d k "k 

ettiğımiz vaziyetin ırtıbatın a e sı o lccek bir esastır. Bu da selahiyeti kul
kan vekili olması imkanına müntehi 

lan bir mahiyet vardır. Çünkü bu ha • lanacak zatın takdirine aittir. Arka -bir yol varsa evela o yolu kap.ımak ve 
k·ı d ı · 1 k kı"katen deg-işmez genel başkanın, de- daşlar burada buna ait temennilerini önce esas teş ı e en o yo ~ on eme 

lazımdır. ğişmez tabiri eskiden yoktu. Eski ni • izah etmiş bulunuyorlar. Başvekilin 
de, grup umuıııi heyetine riyaset et· 

Ben bundan evelki nizamnamede zamnamemiz esas olduğuna göre par· mesi hakkındaki noktai nazarları bi-
hiç genci başkan vekilinin başvekil ti genel başkanının vekili olan zatın zimle hemfikir olduğu için buna ila· 
olacağı kaydı olmaksı?:ın dahi onun aynı zamanda filen başvekil oluşu za- ve edilecek bir şeyim yoktur. 
bir mebus olacağını sarih olarak bilir- manın, halin ifadesi olarak burada iki maddenin bir arada 
dim. Yeni teklifin sadece mebus ola- kalmıştır. Halbuki eğer değişmez ge· 
caktır kaydiyle teklif edilmesi başve· nel başkandan sonra genel başkan ve • konuıulmcuı için ... 
kil olmıyacağı yolunda anlaşıldığı i · kili ve grupun iki reis vekili arasında Recep Peker (Kütahya) - Arka -
çindir ki, o maddenin üzerinde sureti benim arzettiğim mütalea ve şimdi mü- daşlar, bugünkü ilk kürsüye çıkışım • 
mahsusada durmağa lüzum görme- zakere edilen madde ile başvekilin ay- da arzettiğim gibi bu devletin bakası
miştim. Nitekim bu çalışmalardan ön nı zamanda grup reisi olması kabul e • na hayat verecek esasları koymak, on
sayılacak birçok çalışmalarda bunlar dilirse bir diğer başkanlığın vaziyeti lan tatbik etmek demiyorum, bu esas 
çeşit çeşit münakaşalara mevzu teşkil kalıyor ki o madde içine yazılmamış • ve usulleri koymak hususunun en yük 
etmiştir. tır. sek salahiyetli tek makamı Cümhuri -

yet Halk Partisinin büyük kurultayı • 
dır. Biz bu kurultayın üyesi olarak 
çalışırken önümüzdeki her şeyi bir • 
den düşünmiye mecburuz. Burada 
çalışan Cümhuriyct halk partisinin bü
tün üyeleri anlayışlı, parti esaslarına 

intibak etmiş insanlar onun acısını 

ve tatlısını görmüş ve yurdun önde ve 
ileride yapacağı tesirleri müdrik ola • 
rak yapacak acı ve tatlısını beraber 
duyup anlı yan insanlarız. Ben usullere 
asıllar kadar riayet etmenin taassup -
lu bir taraftarı olduğum için, ::;ayın baş 
kanımız Abdülhalik Rendanın yüksek 
müsaclcsinc güvenerek hatta usul bakı 
mından küçük bir Hiubalilik sayıla -
cak veçhile müzakeresi geçen bir mad
de ile miizakeresine henüz geçilme -
miş bir maddenin bu madde ile hamur 
yapılarak birden konuşulmasını iste • 
mek istirarında kaldım. Bu istirarım 
bize vuku bulmuş olan teklifin mad · 
desindeki genel başkan vekili C. H. P. 
si mebuslarından birisi olacağı mana -
sı içinde olması. bundan evelki şekilde 
ancak onun başvekil olacağı denilme · 
siyle zıddı olan bir mananın çıkması
dır. Yani icra vekilleri heyeti reisinin 
genci başkan vekili secilmiyeceği vo
lıınd'i hir kanaatın hasıl olmasıdır. Bu 
mın aksi de kabul edilmiş olabilir. Bi
naenaleyh ben bu kurultayın bir üyesi 
sı fa tiyle burada bu hususta fikrimi te
barüz ettirivorum. Bina'!naleyh en bü
yü!: vazi sıfativle kurultayın alacağı 

kararların tam bir istikrar içinde cere
yan etm0 si icin arzediyorum. Gerek 
devlet. \•e gerekse genel başkanımızın. 
B. M. Meclisimizin, grupumuzun, par
timizin ve bütün bu muazzam ve mu • 
kaddes alemin heyeti umumiyesiyle 
bunların düzeltilmesini ve beraber yü
rümesi için lazım olmak mahivetinde
ki kaideleri vazetmek halinde iken yal 
nız mananın tesiri altında kendimizi 
his!'ederiz ve bizim burada işler. dev -
let işlerinin tanzimi icin söylediğimiz 
sözler, dermeyan ettiğimiz fikirler i · 
çincle hiç kimsenin otoritesini. maka · 
mını eksiltecek mahiyet tasavvur et • 
miye imkan yoktur. 

Şimdi bu geçirdiğimiz tecrübe dev
resinin ve hepimizin tecrübesinin mu
hassalasına intibak ederken benim fik 
rim odur ki, en basit meselelerden en 
ciddi politika meselelerine varıncaya 
kadar her günkü hayatımızı teşrih e • 
decek olan mukayese ve günün çalış • 
malarını, hayatın ruhunu, bu yol 
teşkil eder Bu gidiş istikbale biiyük 

ôTr Clemokrası havatmın olgunlaştırıl-
ması için teveccüh ettiğimiz gayenin 

sarahatini eksiltmez. mesafeleri da -
raltır. işte bu gaye iledir ki her gün 
başvekil sıfatiyle Tiirkiye Büyük Mil

let meclisi mebuslarının karşısında 
veya meclis grupunda ,grup üyelerine 
karşı her gün hesap verip münakaşa 

yapacak olan zatın günlük işlerimiz 

fevkinde makamı otorite, şeref, sela • 
hiyet istiyen bir zatın bulunması nis -

betini ve irtibatını muhafaza edecek 
büvüklerin bulundurulmasına taraftar 
olduğunu ifade ediyor. 

"Abes makam yoktur,, 
Bunlar böyle bu şekilde. bu esasta 

tanzim edilemez. Arkadaşlar, bunun 
ardından, bahsettiğimiz miistakil gru
pu teşkil edecek arkadaşların kafa, 
zeka ve idraki işliyecek ve bunların 

büyük bir faaliyeti ruhiye içine sev· 
kcttiğimiz ve bunun için almış oldu -
ğumuz tedbirler bu manzarayı vücuda 
getirecek firenleme nizamı altında 

suni kalır. Arzu ettiğimiz gayenin ve 
neticenin hasıl olması için C. il. P. 
üyeleri ve B.M.M. üyeleri kendi kar· 
şılarında bulunan mesul başvekilin 

karşısında devlet hayatını münaka a 
ve mütalea ederken, Onu büyük Milli 
Şef diye en büyük şeref ve iktidar 
makamında bulunan bir zatla daimi ve 
resmi irtibatına rağmen sözlerini on

lardan mülhem ve aynı sözlerin onlar
rın sözleri mahiyetinde münakaşa sa
hasına çıkaracak olursak bizim alaca -

ğımız neticeye bizi götürmek için 
imkan kudreti zail olmakta ve asgari 
kudrete inmektedir. İşte ricamın esa -
sını tcş~il eden nokta budur. Mümtaz 
Ökmen arkadaşımın bir tabirine itiraz 
edeceğim. Asıl idare başında en büyük 
otorite olan değişmez genel başkan 

vardır. Asıl filen iştikal edecek bu ol
duktan ve büro işlerini genel sekreter 
idare edecek olduktan sonra genel baş
kan vekili olacak zatın nasıl bir hüvi -
yeti olabilir manasına gelen bir ifade
de bulundular. Arkadaşlar, modern, 
medeni hayatta ve bu asrın devlet. 
parti ve siyasi teşekkülleri mefhumu i
çinde abes makam yoktur. Eğer abes 
makam mevcut olur ve bu abes makamı 
işgal eden bir şahıs olursa onu derhal 
ilga etmek lazımdır. Ben öyle anlıyo • 
rum ki Cümhuriyet Halk Partisi ge -
nel başkanı bu nizamname ile kendisi
ne verilen salahiyet üzerinde kendisi • 
ni parti çalışmalarında temsil edecek 
kendisine ait olan bir makama bir zatı 
vazife başına getirir. Fakat onun sa -
dece genel başkan vekili olduğunu i · 
fadc, münhal bir kürsüye bir boşluğa 
doldurmak için gelecek değil, türk 

milletine ait ve milletin Milli Şefi o • 
lan bir zatı temsil edecek ve onun haiz 
olduğu vazife iktidar ve salahiyeti ha
iz mümeı;sil bir şahıstır. Binaenaleyh 
orada ve müzakerelerde göle ve ta 
yıflar m?vzuubahis olmadığı için onu 
bu makamda genel başkanı temsil eden 
bir zat olarak kabul etmek Iazimdır. 
Arkadaşlar, görüşlerim görüşlerinize 
intibak ederse bunda IJiıyük mahzur 
olduğunu iddia ediyorum. Bu zatı 
Türkiye cümhuriyetinin mesul icra 
makamı başında bulundurmamalıdır. 

Buraya gelecek zata öteki makamla, ö
teki makamı işgal edecek zat bu ma • 
kamla yalnız insan olarak irtibatta bu· 
lunmalı ve iki makamı birden temsil 
etmemelidir. Bunun aksi yanlış olur. 

"Asıl olan mebusluktur,, 

Mümtaz Ökmen (Ankara) - Umu
mi reis vekili ve onun vazifesi hak -
kındaki mütaleam benim olduğu ka
dar Recep Peker için dahi meri bir 
nizamnameye istinat ediyor. Dedim 
ki, umumi reis tarafından tayin edi -
len ve onun tevdi edeceği işleri gö • 
ren ve Genbaşkur tarafından temsil e
dilen bir makamdır. Bununla beraber 
bu makamın alJes bir makam olduğu
nu ifade eder bir söz sarfetmedim. Ve 
hiç lıir makamı abes telakki etmeğe 
hiç kimsenin hakkı yoktur. Hadisenin 
esasında kendisiyle dün olduğu gibi 
bugün de mutabıkım. Fakat Recep 
Peker sarahaten maddeye hüküm k••· 
yalım ve umumi reis vekilinden bu 
vazifeyi sarahaten nezedelim. İcra ve
killeri heyeti reisi umumi reis vekili 
olamaz diyorlar. Biz diyoruz ki, aslo
lan mebusluktur. Bu sarahatten isti. 
fade ederek umumi reis memleketin 
ihtiyacına göre vaziyeti daha iyi tak· 
dir mevki inde bulunduğundan mem -
lekctin ihtiyacına ve alacağı kararlara 
göre kendi selahiyetini takyit eden 
bir hüküm ifade eder, doğru değildir. 
Nizamname bu şekilde kalsın diyo • 
ruz. Takdir heyeti aliyenindir. Niha • 
yet hiç şüphe yoktur ki, bütün işleri, 
bilhassa nizamnamesinin şeklini tes
bit etmesi hususundaki karar, doğru
dan do~ruya Büyuk Kurultayındır. 

Evelki kanaat 

Recep Peker (Kütahya) - Arka. 
daşlar; usulün dışında teklif yapılmı· 
yacağı ve mesele üzerjndc bitmiş o· 
lan ve karar verilmiş bulunan bir mü
z•kerc yeniden ihya cdilemiyeccği İ· 

çin takrir vererek bir teklif yapma. 
dım; yani umumi reis vekilinin parti 
mebuslarından birisi olması geçmişte 
kabul edilmiştir. Binaenaleyh reisin 
önceden aldığı bir kararı geriye doğ
ru tahrik edici bir harekette bulun -
mak istemem. Fakat bu maddeyi o va
kit sarahatle kabul edişimizin sebebi, 
o zatın lcra Vekilleri heyeti reisi ol· 
mıyacağı kanaatinden gelmişti. 

Refik İnce (Manisa) - Biz de öy
le anlamıştık. 

Recep Peker (devamla) - Binaen
aleyh o maddeyi u11ulen tahrik etme· 
ğe hakkım yoktur. Yalnız arkada lar 
bu kurultayın bir azası sıfatiylc dahi 
ifade edeyim ki, bunun bu kürsüden 
söylenmesinin dahi hayatı üzerinde 
bir tesiri olur. Müzakereyi tahrik et· 
mesek bile, bu usulün bozgunluğunu 
görerek arkadaşların bu mesele üze. 
rindeki temayül üne yaklaşmağa re
yen imkan olmamakla beraber, sadece 
bu usulün acısını içinde duymuş bir 
arkadaşınız olarak bu fikirlerimi söy
lemekle iktifa ediyorum. Partimizin 
umumi hayatında elbette bu sözlerin 
akisleri kendini gösterecektir. 
Şimdi asıl maddeye geliyorum: gc· 

ne maddenin Refik İnce arkadaşımı -
zın buyurdukları gibi değil encümc
uin ve Mümtaz Ökmen'in mütaleaları 
veçhile, Başvekilin mutlak büyük 
ıneclis grupunun reisi olması lüzu • 
nıunun tensibi lehinde olduğumu arı 
ve maddenin olduğu giuı maksada uy· 
gun olduğunu ve 105 incı madde gel
diği zaman tekrar sizi tasdi etmemek 
için başvekil tabirinin 105 inci mad· 
deye de il§vesini teklif ediyorum. 
Şimdiden bunu kabul ederlerse o mad 
de geldiği zaman tekrar ctmcğe lü -
zum kalmaz. 
Başkan - Başka miitalea var mı? 

(Hayır, kabul sesleri) ve reye kon:ın 
104 üncü madde kabul edildi. 

Recep Peker (Kütahya) - Bura 1 

başvekil tabirinin konması ıçın en -
cümenin teklifte bulunmasını ric" e
diyorum. 
Başkan - Bunun yeri önümiizcl 1 i 

maddededir. 
Müstakil grupun parti miızak 

!erinde muhakkak reylerini zilıar et -
melcri mütaleasında bulunan B. b
durrahman Naci Demirağ. bu me 'i· 

ların mütaleada bulunam ... ııalannın 
yanlış bir neticeye varmak tehlikesine 
meydan vereceğini söyledi. Bu itibar
la zaten kendi sinesinden kopan ve 
meclis müzakerelerine iştir5k eden 
bu arkadaşlar rey vermek salahiyetle
ri olmamakla beraber mütaleaya isti -
rak etmeleri her halde ısabetli bir ka-

( Sonu 8 inci sayfada) 
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Kurulfayd hararetli müzakereler 
(Başı 7 inci sayfada) kadaşların parti disiplininden hariç 

kalarak Meclis heyeti umumiyesinde 
mütalealarını serbestçe söylemelerini 
temine matuftur. Buna göre parti gru 
punda yalnız kararlara iştirak etme_ 
meleri maksadı temine kafidir. Bina
enaleyh bu arkadaşların münakaşa ve 
müzakerelere karışmaları buna mani 
olmıyacağı gibi temin edeceği fayda
lar da katiyen aşikar olduğuna göre 
bu maddedeki mütalea ve beyan keli
melerinin tayyı meseleyi halleder, ve 
bununla da iş bitmiş olur. 

Nizamname lôyihası 
• • • 

encümenın raporu ıcın 
( __ R A_D_Y P_) 

rır olur kanaatindeyim. Bu noktaina
zardan bunun nazarıitibara alınması -
nı ve bir karar ittihaz buyurulmasını 
rica ediyor ve bu esas dairesinde ha -
zırladığım bir takriri makamı riyasete 
sunuyorum. 

Nizamnamedeki tadillerin mahiye
ti üzerinde duran B. Mümtaz Ökmen 
şu cevabı verdi: 

"-- Arkadaşlar biliyorsunuz ki B. 
M. Meclisindeki ekseriyet grupunun 
kararları, ekseriyet grupu demiye
yim, parti grupu azalarının vermiş 

olduğu kararlar, parti grupunda uzun 
uzadıya müzakere edildiği içın fikir
lerin lehinde veya aleyhinde mütale
alar dermeyan edildiği için, gayet 
mahdut mesail müsteı>na, B. M. Mec
lısi heyeti umumiy1:sine, aleni celseye 
bütün işler bitmiş olarak gelir. Müsta
kil grup balarının parti grupunun u
mumi içtimalanna iştirakinde, ve mü
zakerelerinde bulunmalnrında fayda 
vardır. Bu suretle o fikrin neden ile
ri geldiği, esbabı mucibenin ne oldu -
ğu, lehinde veya aleyhindeki fikirle -
rin neden ibaret olduğunu öğrenme 
imkanını müstakil grup azalarına 
vermiş oluyor. Bu halde kendileri 
grupun kararına razı olnıadık]arı ya -
ni grup kararını kendi gruplarının 
fikrine muvafık bulmadıkları zaman 
parti grupu kararı mecliste müzakere 
edilirken bizatihi orada lehte veya a
leyhte mii~alealarını söylerler. Ekse
riyet grupu mebusları olan arkadaş· 
lar da cevaplarını verirler ve müzake
re edilmekte olan iş de millet muvace
hesinde aleni olarak müzakere edilir. 
İşte kendi görüşüme nazaran müsta
kil grupun tesisindeki maksat budur. 

Kemal Ünal (Isparta) - Efendim, 
arkadaşlarımızın hatırlıyacakları bir 
mesele vardır. Grup içtimaları daima 
gizli olur ve nihayet memlekete, mat
buattaki bir tebliğ ile bildirilir. Bi
naenaleyh grupta verilmiş bir karar 
Büyük Millet Meclisi heyeti umumi· 
yesinde müstakil grup arkadaşlarının 
söze iştirakleri ile daha iyi tavzih e· 
dilmiş olması, böyle bir münakaşa ile · 
verilmiş olan kararın isabetinin mem
lekete maledilmesi lazımdır. Halbuki 
bu arkadaşlar münakaşaya grup için
de jştirak edeceklerse artık bütün söy 
liyecekleri sözleri söylemiş oldukları 
için söyliyecek bir şey kalmaz. Nete
kim bunu bir misalle arzetmek iste· 
rim. Belki biraz da şey olacaktır. 

_, 

Cümhuriyet Halk Partiai beşinci büyük Kurultayının dünkü top
lantısında Kurultaya aunulan nizamname li.yihaaı hakkında program
nizamname encümeninin aşağıdaki raporu okunmuştur : 

C. H. P. Beşinci Büyük Kurultayına Parti Genel Sekreterliği tarafın~ 
dan sunulup kurultay umumi heyetince encümenimize havale buyuru -
lan nizamname layihası, Genel Sekreter Dr. Fikri Tuzer hazır olduğu 
halde, okundu ve incelendi. · 

Genel Sekreter tarafından encümene verilen şifahi izahattan da an -
laşıldığı üzere bugün tatbik mevkiinde bulunan tüzükte yapılması der· 
piş ve teklif edflen değişiklikler ve ilaveler dört senelik tecrübe ve müşa -
hedelerin mahsulü olup heyeti umumiyesi encümenimizce muvafık gö -
rülerek maddelerin müzakeresine geçildi. Maddeler üzerinde encümen -
ce yapıJan değişiklikler aşağıda sırasiyle ve mucip sebepleriyle arzedile -
cektir. Bunlara girişilmeden önce teklif edilen nizamname layihasını ih -
tiyaçlara elverişli ve lisan itibariyle de dil çalışmalarının son vasıl oldu -
ğu neticelere ve halkımızın bugünkü konuşma ve yazma diline uygun 
bulunduğumuzu tebarüz ettirmeyi vazife biliriz. 

Yeni nizamnamenin tatbikat sahasından alınan isabetli fikirlerle parti 
makanizmasmdaki çeşitli ihtiyaçları daha etraflı ve vuzuhlu bir şekilde 
karşılıyacak hale konulmuş olduğu da açıkça görülüyor. Değişmez Ge -
ne! Başkanın açılış nutkunda tebarüz ettirildiği üzere partimizin meclis 
grupunda vücuda getirilmek istenilen müstakil hüviyetli teşekkül ile 
parti ve meclis hareketlerinde halk idaresinin hakiki icaplarına daha zi -
yade yaklaşmamızı temin edecek bir adım atılmış olduğunş ve bundan 
memleket için ancak fayda hasıl olacağına inamyoruz. 

Encümen tarafından yapılan tadiller ve ilaveler şunlardır : 
1 4 Üncü maddenin sonuna kadar olan hükümler partiye kabul edil -

menin şartlarinı ve şekillerini göstermektedir. Partiye kaydedildikten 
sonra 1 1 inci maddedeki vasıfları esasen haiz olmadıkları veya bunları 
bilahare kaybettikleri anlaşılan aza hakkında yapılacak muameleyi gös
termenin yeri burası olacağına kani olan encümen eski tüzükte inz11.:ıati 
hükümler arasında yer almış bulunan fıkrayı, yeni bir ifade ile, 15 inci 
madde olarak tesbit etmiştir. Madde şudur : 

''Partiye kaydolunduktan sonra bir azanın üzerinde 11 inci madde -
deki menfi hallerden biri bulunduğu anlaşılır veya yeniden böyle bir hal 
vaki olursa, kendisinin müdafaası alındıktan sonra, vilayet idare heyeti
nin mucip sebepleri havi yazısı Üzerine umumi idare heyeti karariyle 
partiden kaydı silinir.,, 

TÜRKiYE 
Radyo Dıfuzyoo Poı;talan 

TÜRKİYE Radyosu 
ANKARA Radyosu 

DALGA UZUNLUGU 

1648 ın. ı 112 Kcs./120 
7'. A.. o. 

19.74 m. l!ıl •ıs Kes./ 20 
'l'. A. P. 

Sl.70 m. 11&'iS Kes./ 20 
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PERŞEMBE: 1.6.1939 
12.30 Program. 
12.35 Turk müzici (Pl.) 
13.00 Memleket saat ayarı, a -

jans ve meteoroloji haber -
!eri. 
13.15 - 14 Müzik (cazbant) Pl. 
19.00 Program. 
19.05 Muzik (Dans müziği -

l'l.). 
19.30 Konuşma (Ziraat saati). 
19.45 Tiırk muziği (Fasıl he -

yeti). 
20.30 Memleket saat ayan, a -

jaııs ve meteoroloji haberle -
ri. 

20.45 Türk müziği 1 - Salimin 
hicaz peşrevi. 2 - Rifatın hi
caz sarkı: (Sisi endi hava). 
3 • Sevkinin hicaz şarkı: 
(Sen bıı yerden gideli). 4 -
Faikin hicaz şarkı: (Ateşi 
sıızanı firkat). 5 - Tanbur 
taksimi. 6 - Koşma: 'Ebrula· 
rın zahmi). 7 - Rahminin 
kurd'lihicazkir şarkı : (Sen 
ev cat.ıımın canı). 8 - Osman 
Nihaclın kıirdilihicazkir şar
kı: (Akşam ıtüneşi). 9 - Sa· 
l"hnttin Pınarın kürdilihi -
cazkfir sarkı: (Aşkınla ya -
nan p;önlüm). 10 - Sadettin 
Kaynak muhayyer: Ne za -

man görsem onu). 
21.30 Konusma. 
21.45 Esham, tahvilit, kambi -

yo - nukut ve Ziraat borsası 
(fiyat). 

21.55 Neşeli pliiklar. 
22.00 Müzik (kiıcük orkestra -

sef: Necip Aşkın) 1 - Becce 

- Daınalfi Serenadı. 2 - Le -
vine - Humoresque. 3 - Wil
helm Wacek - marş. 4 - Mic
heli - ücüncü küçiık süit. 5 -
J. Strauss - Viyana kanı -
vals. 6 -'Becce - Serenad. 7 -
Tschaikowı;ky - Uyuyan gti -
zel, haletinden: vals. 8 - Ru
binstein - Kostümlü balo. 

23.00 Son ajans haberleri ve 
yarınki program. 

23.15 - 24 Müzik cazbant) Pi. 

AVRUPA 

OPE~A VE OPERETLER: 
19.30 Budapcşte - 20 Ko -
penhag - 20.15 Frankfurt, 
Münih - 20.30 Monpelye, 
Paris - 20.40 Monte Ceneri 
- 21 Roma. 

ORKESTRA KONSERLERİ 
VE SENFONİK KONSER
LER: 19.4-0 Beromünster -
20.15 Breslav, Doyçlandzen
der - 21 Brüksel - 21.30 
Brno, Stokholm - 21.45 
Lüksemburg - 22 Varşova 
- 22.30 Kopenhag. 

ODA MUStKlS!: 14.30 Stok
holm - 17.5 Paris - 18.10 
Lııypzig 18.20 Brno - 21.30 
Droytvic; - 21.40 Sottens. 

SOLO KONSERLERİ: 16 
Münib -17.30 Prag- 18.15 
Doyc;landzender - 18.30 Vi
yana - 2'2 Beromünster. 

NEFESLİ SAZLAR (marş v. 
s.): 5 Königsberg - 11.15 
Prag. 

ORG KONSERLERİ VE KO
ROLAR: 15.25 Hamburg -
17.30 Pra.e- - 19.40 Prag. 

HAFİF MUZ1K: 17.10 Münib 
- 18 Hamburg, Ştutgart -
19 Stutgart - 21 Sarbrük. 

HALK MUSiKİSİ: 19 Sar -
brük - 20.30 Strazburg -
22.30 Ştutgart. 

DANS MÜZİCİ: 18 Berlin -
20.15 Viyana - 2'2 Monte 
Ceneri. Sofya - 22.10 Bel
grad (Saksofon konseri) -
22.20 Droytviç - 22.30 Bres
lav - 22.45 Droytviç, Li -
yon, Paris - P. T. T. - 23 
Floransa. Milano - 23.5 
London - Recyonal - Z3.30 
Keza. 

Parti grupu müzakerelerinde alın
mış olan kararların meclis celselerin
de de esbabı mucibeleriyle müzakere
lerinin teminidir. O halde diyemeyiz 
ki ekseriyet grupu azalan da öbür 
grupa gitsinler. Hatta onların müza -
kerelerinde dahi bulunamazlar. Yeni 
bir tesistir. Onun mahiyetini büsbü · 
tün gölgede bırakmak, küçültmek 
bendenizçe doğru değildi Grup ek -
seriyetinin mütalealara v ıf olmala

Her sene K-itapçı arkadaşımızı bu
rada bütçe müzakerelerinde güzel 
güzel dinlerdik. Bu sene bütçe encü -
meninde bulundular. Maalesef güzel 
mütalealarından mahrum kaldık. Bi
naenaleyh· bu bakımdan da müstakil 
grupa ayrılan arkadaş!arm mütaleala
rını heyeti umumiyeyc saklamaları 

daha faydalı olur. Kaldı ki, meclisin 
mesaisi kanun yapmak olduğuna gö
re, herhangi alınmış bir kararın müs
takil grup tarafından aydınlatılması 

ile bir hataya doğru gittiği dahi bir 
farzımuhal olarak kabul edilse, o ka
nun meclisten çıktıktan sonra onu 
tasdik mevkiinde olan makam, hiç 
şüphe yoktur ki bu müzakerelerden 
mülhem olacaktır, böyle bir vaziyeti 
meclise iade etmek hakkını haizdir. 

Bu maddenin ilavesi sebebiyle müteakip madde numaraları değiş -
miştir. ~=========================================~ 

rı hadisede ve vaziyette t 
meleri kafidir. Aynca sö öylemele
r , nihayet grupa bir de r ye iştirak 
hakkı verirsek grupun h kmetivücu
dunu büsbütün ihlal etmi oluruz ... 

Abdürrahman Naci De rağ (Si -

Bu sebeple herhangi bir muhal hata 

dahi tashih edilmek imkanına malik

tir. 
Kurultay dün, encümene iade e

dilmiş olan maddeler hariç olarak di
ğer maddeleri kabul etti. 

Müzakerelere bugün devam edile -
cektir. 

vas) - Mümtaz arkadaşıM , ekseri - -----------------------
yet fu:kasının...-Oa >Onların Y'imamda 
bulunmasını istedi. Zaten 1 kdiğeriy
le daimi temas halinde bu an yek -
diğerinden ayrılmış karde vaziyetin
dedirler. Müstakil grup iç maını ar -
zu eden arkadaşlar gitsinlt dihlesin
ler. Aralarında bir fark ye ur. Ben 
bir madde zikrediyorum diyorum 
ki bu arkadaşlardan her ngi biri -

Amasya Sulh Hukuk Hakimli

ğinden : 

Amasya'nın Mehmet paşa mahalle -
sinden boyacı Muharrem . mutallakası 

Naciye aynı mahalleden boyacı Mu -
harrem ve kayın pederi Latif ve vali
desi Esme ve Server mirasçısı kocası 

Parti teşkilatında müfettişlik ihdası Genel Başkanlık Divanınca lü -
zumlu görüldüğüne dair Genel Sekreter tarafından verilen izahat encü
menimizce de muvafık görülerek layihanın parti teşkilatından bahseden 
ikinci kısmının 20 inci maddesinin { Ç) fıkrasının "Parti Müfettişleri,, 
ne tahsisi tensip edilmiş ve bundan dolayı sonraki fıkraların başlarına 
konulan harfler de değiştirilmiştir. 20 inci maddenin yeni şekli şudur : 

20. -- Parti teşkilfıtı şunlardan ibarettir : 
A) Genel Başkanlık, 
B) Genel Başkanlık Divanı, 
C) Büyük Kurultay ve Umumi idare Heyeti, 
Ç) Parti Müfettişleri, 
D) Vilayet, kaza, nahiye, ocak kongreleri ve idare heyetleri, 
E) Büyük Millet Meclisi Parti Grubu, 
f) Büyük Millet Meclisi Parti müstakil rubu•·-~~~ 

Ankara Birinci Sulh Hukuk Ha
kimliğinden : 

Safranbolu Musalla mahallesi ka -

sap Mehmet Ali nezdinde Kayserili 

Emin. Ankara Anafartalar mahallesi 

Önder sokak 16/18 numarada Mustafa 

vekili avukat Hüseyin Avni tarafın -
dan aleyhinize açılan 200 iki yüz lira 

alacak davasının yapılmakta olan du -
ruşmasında adresiniz meçhul olduğun 

dan tebliğat yapılamadığı görülerek 

G) Parti Divanı. --,~~ yirmi gün mi.ıddetlc il nen tebliğat 

37 inci maddenin müzakeresi münasebetiyle son fıkrada bulunan yapılmasına mahkemece karar veril -
''açık rey" tabirinin tatbikatta yeri olmadığı ve esasen bu tarzın seçim - miş ve duruşmada 27. 6. 939 salı günü 
ler için uygun bir şekilde olamıyacağı düşünülerek gerek bu maddeden saat 9/5 ga bırakılmıştır mahkeme gü 

·ve gerek bu kaydın bulunduğu diğer maddelerden çıkarılması muvafık nünde bizzat hazır bulunmadığınız 
görülmüştür. veya bir vekil göndermediğiniz tak -

Yukarıda b.:-ıhsi geçen Parti müfettişlikleri münasebetiyle üçüncü kı- dirde mahkemenize gıyaben bakılaca
sımdan sonraki kısmın bu müfettişlere tahsisi icap edeceği düşünülmüş ğı tebliğ maJsamına kaim olmak üzere 
ve burada 58 inci madde olarak ''Parti Müfettişlerinin vazife ve selahi - ilan olunur. (2075) 12054 

Osmaniye Sulh Hukuk Hakimli
ğinden: 

Ankara Borsası 

31 Mayıs 1939 Fiyatları 

ÇEKLER 
Acılı$ F. Kapanrs F. 

Londra 
Nevyork 
Paris 
Milino 
Cenevre 
Amsterdam 
Berlin 

ı -~'RrlHr•el 

Atına 
Sof ya 
Maddd 
Varşova 
Buda peşte 
BUkreı 
Belgrad 
Yokohama 
Stokholm 
Moskova 

5.93 
126.6425 

3.3550 
6.66 

28.54 
68.0675 
50.8150 
2J ~z' 
l,Uğ2S 
1.56 

14.0350 
23.8450 
24.8425 

0.9050 
2.8925 

34.62 
30.5350 
23.9025 

5.93 
126.~25 

3.3550 
6.66 

28.54 
68.0675 
50.8150 
21 ~· l.OliZ:> 

1.56 
14.0350 
23.8450 
24.8425 

0.9050 
2.8925 

34.62 
S0.5350 
23.9025 

ESHAM VE TAHViLAT 
1933 Türk 
Borcu III. 
1933 İkramiyeli 
Ergani 

19.- 19.-

19.61 19.61 

nin musip bir fikri heyett< zah edil
diği zaman kabul edilmedi ı ve doğ -
ru yolun partide izah ediln t nesi yü -
zünden yanlış bir karar vcrılmesi im 
kanı vardır. Denilebilir .ki eyeti u -
mumiye vardır orada da iz h edilebi· 
lir ve yanlış tashih olunab . Bütün 
meseleler yekdiğerinin ayn ieğildir. 
Bir mesele hakkında bir h<- yapı -

Ali ve oğlu Necati arasında müştere -

ken mutasarrıf oldukları Amasyanın 

Savediye mahallesinde kain sağı dere, 

solu Hasan oğlu Atıf, önü çıkmaz so

kak, arkası Sami ile mahdut yüz züra 
ve 300 lira değerindeki hane kabili 

taksim olmadığından şuyuun izalesi 

suretiyle Amasya sulh hukuk mahke-

yetleri Umumi idare Heyeti tarafından tanzim ve Genel Başkanlık Di -
vanmca tasdik edilen bir talimatname ile ta>jn edilir.,, şeklinde yeni bir 
madde kaleme alınmıştır. Buradaki ihdas dolayısiyle bundan sonraki kı
sım ve madde numaraları değişmiştir. 

62 inci maddenin son fıkrasının memur oldukları için Partiye gireme
yip istifa veya tekaütlük gibi bir sebeple resmi sıfatları zail olur olmaz 
Partiye kaydedilmiş olan münevver vatanda§lardan Parti ve halkevleri 
teşkilatında derhal istifade edilmesini temin maksadiyle ilave edildiği 
Genel Sekreterlikçe verilen izahattan anlaşılarak madde aynen kabul 
edilmiştir. 

Amasya hazineyi maliyesiyle Amas- -----------------------.....:.-

lır, heyeti umumiyede tash 
ve bir daha ona benzer mese 
ta edilmez. Fakat bütün mec: 
diseler tıpkı tıpkısına ye 
aynı değildir. Binaenaleyh 
hakkında hata etmek imkf. ı 

olunur, mesince satılığa çıkarılmıştır. 
erde ha . . 
·ler, ha- 1 - İşbu evın artırma şartnamesı 
ğerinin 29. 5. 939 Amasya sulh hukuk mahke -
mesele mesinde ve her kesin görebileceği şe-
daima kilde açıktır. 1Hindan yazılı olandan 

fazla mallımat almak isteyenler daire
naza -

vardır. 
Yirmi bir arkadaşın nokt 

rından müstağni kalmış 

Bence bu hiç doğru değildi 
lar). 

Mümtaz Ökmen (Ankara) 
kil grupa dahil azaları veya 
grup heyeti umumiyesinin B 
Jet Meclisinin aleni celsesine 
bahis ettiği meselelerde part 
ekıeriyetinin daima ona kar 
bir karar alacağını arkada 
"atırına getirmemesini rica 
Simdi müzakere ettiğiniz ni 
ye göre, bunlar kabineyi su 
ve itimat meselesini mevzuu 
ye salahiyetleri vardır. Bu 
nizamname verdikten sonra 
rivetinin onun karşısında cc 
r•nı mutlaka kabul etmek b 
"'1.nlış telakki etmektir. 
r'lngisinin grup azalarına 
ti umumiyesinin meclisin a 
sinde münakaşa edileceğinir 
le serbest bırakıldığını bili 

Demek istiyorum ki müst 
pa mensup azalar veya heyet 

ye müracatla isteklileri malumatı ala
uyonız. 

(Alkış- bilirler. 

Müsta
üstakil 
uk Mil-

2 - Artırmaya iştirak için yukarı -

da yazılı 300 lira kıymetin % yedi bu
çuk nisbetinde pey akçesi veya mahal 

li bir bankanın teminat mektubu irae 

edilmek lazımdır, rupunu 
menfi 

ın hiç 
ederim. 

3 - İpotek sahibi alacaklılarla di -
ğer alakadarların veya irtifak .hakkı 

sahiplerinin hane üzerindeki hakları -
:nname- nın hududiyle faiz ve masrafa dair o-

istizah I 'dd' 1 • b 'lt: 'h' d . lan ı ıa arının ış u ı an tarı ın en 
1s etmı- . . . . .. . . d k .. 
l "h' t" ıtıbaren yırmı gun ıçın e evra ı musa ıye ı 

ıp ekse- biteleriyle birlikte memuriyetimize 
e alaca- bildirmeleri icap eder. Aksi halde hak 

hususu 1 Jarı tapu siciliyle sabit olmadıkça sa
seleden tış bedelinin paylaştırılmasından ha -
a heye-1 . 
• 

1 
rıç kalırlar. 

,ı ce se-
4 - Gösterilen günde artırmıya iş-

tirak edenler artıı:ma şartnamesini o

kumuş lüzumlu malfımatı almış ve bun 

ları tamamen kabul etmiş ad ve itibar 
yesi mecliste mev7uuhahs er n me-

l 1 . tt::.k 1 k ekserı·- olunurlar. se " erın mut •ı o ara mec 
1 1 5 - Tayin edilen zamanda müddea-

V'"ti tarafından menfi olaralr n ası a-
t'"'l({ı düşüncesi as15 doeru .. i'ildir. bih hane üç defa bağrıldıktan sonra 
1 ~;mizde bulunan arkadaslar ız şim-1 en çok artırana ihale edilir ancak be -
a:den şuna itimat etmelerini ca ede - deli ihale muhammen bedeli bulmaz -

84 üncü maddenin sonuna ''bir kimse aynı zamanda iki idare heye • 

tinde bulunamaz,, fıkrası eklenmiştir. . 
91 inci maddenin "h" fıkrası birbirinden büsbütün ayrı iki vazifeyi ih

tiva ettiğinden ikinci satırdaki ''ve" kaldmlarak bundan sonraki kısım 
ayrıca ''i" fıkrası haline konulmuştur. Ve bunu takip eden fıkraların 
işaretleri de ona göre ileriye doğru yürütülmüştür. 

Mana ve münasebet gözetilerek 98 inci madde 97 incinin ve 99 uncu 
"madde 98 incinin yerine getirilmiş 97 inci madde de 99 numnraya alın -
mıştır. 

7 inci kısmın ikinci faslı olarak teklif edilen ''Parti Müstakil Grubu" 
teşkilat tablosundaki yerine mütenazır bir hale getirilmek ve Parti gru
buna ait olan hükümleri ihtiva eden fasıllar birbirini takiben zikredilmiş 
olmak için 56 ıncı sayfadaki 3 üncü fasıl 2 inci fasıl olarak 54 üncü say -
fadaki Parti Müstakil Grubunun yerine getirilmiş ve Parti Müstakil 
Grubu da bunu takip eden üçüncü fasıl olmuştur. Bu fasıl değişikliği 
münasebetiyle madd~ler de yeni numaralar almıştır. 

Müstakil Grubun teşekkülü dolayısiyle Büyük Millet Meclisi Parti 
Grubuna ve bu grubun haysiyet divanına ve Parti Divanına taalluk e 1 
den hükümlere müstakil grubu da şümulü içine a lacak bir şekil verilmesi 
zaruri görülerek maddelerde ona göre ilaveler yapılmış ve bu suretle ay
nı Partinin iki uzvuna ait faaliyetler arasında birbirini tamamlayıcı ve 
kuvetlendirici bir fıhenk temin edilmişti~. 

Encümen, t~ekkül eden müstakil grubun, Parti faaliyetinin daimi bir 
mürakabe ile daha verimli bir surette ilerlemesine ve Büyük · Millet 
Meclisi mesaisinin memleket işlerini iki cepheli olarak tetkik altında bu
lunduracak şekilde inkişaf etmesine yol açacağı kanaatına varmıştır. 

Maddeler içinde yapılan bazı kelime ve ibare değişiklikleri kurultay
da okundukça ve izahat istenildikçe arzcdilecektir. 

Nizamname layihasını yukarıda kayıt ve izah edilen tadil ve ilave -
lerle Büyük Kurultay Umumi Heyetinin yüksek tasvibine arzeder, de· 
rin saygılarımızı sunarız. 

rim. Mecli~nek~riyetikah ~ ve ~onbeşgündaha~md~veonbe- ------------------------~~~-----------~~--~--~~--~ 
p:ırti ekseriyeti srrupu daima kıl, man 
tık ve hak ve bilhassa meml ket men
f.,,2tine uvgun olan her türl fikir ve 
IT';ölahazaları daima ı:;amimivet V!! 
.... .,..n;ıti ile telakki eder Buna hiç şüp

şinci gün aym saatte yapılacak artır - kabul etmezse hemen on beş gün müd- 7 - Yukarıda gösterildiği vechile 
mada en çok atırana ihale edili. detle artırmaya çıkarılıp en çok artı - 29. 5. 939 pazartesi gününden itibaren 

ı- .. •1oktur. 
"-lakkı Yılancıoğlu (Kütahva) -

M ·;~ta kil gruoa secilecek partili me -
hnq1ann parti S?rnmındaki mHn;ıkaşa 
ve kararlara iştirak etmemeleri bu ar-

6 - İşbu hane kendisine ihale olu- rana ihale edilir. Eski ihale ile yeni i- mahkememizde şartname açık olup bi

nan kimse derhal veya verilen mühlet hale arasındaki farka ve geçen günler rinci ihale 29. 6. 939 perşembe günü 

içinde parayı vermezse ihale kararı içinde yüzde on nisbetinde hesap edi- saat on birde ve haddi lfiyikini bulmaz 

fesh olunarak kendinden cvel en yük- lecek faiz ve diğer masraflar ayrıca sa ikinci ihale 14. 7. 93~ cuma günü sa

sek teklifte bulunan kimseye kabul hükme hacet kalmaksızın memuriyeti at on birde yapılacağı ilan olunur. 

ettiği bedelle ~lmağa razı olursa ona. mizce alıcıdan tahsil olunur. 2000 

yanın Mehmet paşa mahallesinden 
baytar zade hacı İsmail arasında müş 

tereken mutasarrıf oldukları Bayazit

paşa mahallesinde kain sağı Candırın 
Morsis vereseleri, solu belediye akarı 
iken şimdi Morsis vereseleri, arkası kc 

za Morsis verese1eri, önü yol ile mah

dut fevkani iki oda ve divanhane ve 

mağaza, furun, kemer ocağı ve mut -

bah, ahır ve tatlı suyu müştemil ve 

400 lira değerinde bulunan hanı kabi
li taksim olmadığıpdan şüyuun izale

si suretiyle Amasya sulh hukuk mah

kemesince satılığa çıkarılmıştır. 

1 - İşbu evin artırma şartnamesi 

Amasya sulh hukuk mahkemesinde 

29. 5. 939 pazartesi gününden itibaren 

herkesin görebileceği şekilde açıktır. 

İlanda yazılı olanlardan fazla malü · 
mat almak isteyenler mahkememize 

müracaat ederek mallımat alabilirler. 

2 -- Artırmaya iştirak için yukarı -

da yazılı muhammen kıymetin % yedi 

buçuğu nisbetinde pey akçesi tediye 
veya mahalli bankanın teminat mek -
tubu irae edilmek lazımdır. 

3 - İpotek sahibi alacaklılarla di · 
ğer alakadarların veya irtifak hakkı 

sahiRlerinin arazi üzerindeki hakları
nı hududu ile faiz ve masrafa dair o -
lan iddialarını işbu ilan tarihinden i -
tibaren yirmi gün içinde evrakı müs -
biteleriyle birlikte mahkememize bil
dirmeleri icap eder. Aksi halde hakla
rı tapu sicili ile sabit olmadıkça satış 
bedelinin paylaştırılmasından hariç 
kalırlar. 

4 - Gôsterilen günde artırmaya iş
tirak edenler artırma şartnamesini o
muş ve Hızumlu malCımatı almış ve 
bunları tamamen kabul etmiş ad ve 
itibar olunurlar. 

5 - Tayin edilen zamanda müddea
bih hane üç defa bağrıldıktan sonra 
en çok artırana ihale edilir ancak be -
deli ihale muhammen kıymeti doldur
mazsa on beş gün temdit ve on beşin -

ci gün en çok artırana aynı saatte iha
le edilir. 

6 - İşbu hane kendisine ihale olu
nan kimse derhal veya verilen müh -
let içinde parayı vermezse ihale kara
rı fesh olunarak kendisinden evel en 
yüksek teklifte bulunan kimseye ka -
bul ettiği takdirde teklif ettiği bedel· 
le almağa razi olursa ona, kabul etmez 
se hemen on beş gün müddetle artır -
mıya çıkarılıp en çok artırana ihale e
dilir eski ihale ile yeni ihale arasında 
ki fark ve geçen günler içinde yüzde 
on nisbetinde heıap edilecek faiz ve 
diğer masraflar ve ayrıca hükme ha -
cet kalmaksızın mahkememizce alıcı -
dan tahsil olunur. 

7 - Yukarıda gösterildiği veçhile 
29. 5. 939 gününden itibaren mahkeme 
mizde şartname açık olup birinci iha
le 29. 6. 939 perşembe günü saat on i
kide haddi layikini bulmazsa ikinci i
hale 14. 7. 939 cuma günü saat on iki-
de yapılacağı ilin olunur. 2001 
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~ Adliye Vekôleti 

Ekmek münakasası 
'.l Ankara Cezaevi Direktorlüğün • 
Qen: 

• 1 - Ankara cezaevinin haziran 939 
ıptidasından mayıs 940 sonuna kadar 
bir senelik ihtiyacı olan beheri (960) 
grazn itibariyle şartnamesinde yazılı 
~artlar dahilinde birinci nevi ekmek 
/ gnü müddetle ve kayalı zarf usu -
1Yle münakasaya çıkarılmıştır. 

2 - İhale 21 haziran 939 tarihine 
~stlıyan çarşamba günü saat 10 de 
~.nkara cümhuriyet müddei umumili· 
&ınde toplanan komisyonda yapılacak 
tır. 

()1 
3 - İstekliler muhammen bedelin 

/o 7'5 ğu olan 2424 lira 33 kuruşluk 
muvakkat teminat verecektir. 
t 4 - Eksiltmeden mütevellit rüsum, 
ekalif ve damga resmi ilan ücretleri 

ve indelhace ekmeğin tahlil ücret ma
&ahri~i ve aair bilcümle masarif müte -
a hıde aittir. 

93 
5 - Teklif mektupları 21 haziran 
9 çarşamba günü aaat 14 de kadar 

::a No.ıu makbuz muakbilinde ikinci 
\r ~dede yazılı komisyon reisliğine 
crılecekt" 

ır. 

t ~ - Şartnameyi görmek ve fazla i
f~ ~t alrnak isteyenler mesai saati .zar n; ~,.Cebecide cezaevi direktörlüğü -

Uracaatları ilan olunur. 

------ (1961) 12042 

Bas Vekôlet 

Matbaacılara . 
r k Ba§vekalet istatistik 

e. törlüğü Ekıiltme ve 
mısyonundan : 

Genel Di
lhale Ko-

ıi 1 
- Kapalı zarf usuliyle eksiltme

ti?apılacak olan mayıs 1939 ayından i-
g- d~ren 1 l aylık harici ticaret istatisti

ı ır. 

nu
2 

- Bu eserlerin baskı adedi 939 ka
JOun~~-vcl ayı hariç olmak üzere 250 • 
.. 450 ur. Yalnız kanunuevcl aylığı 400 

olacaktır 

ta~ "":- Her ba~tırılacak olan ciltlerin 
ına tnın olunan formaları 17 - 38 ki ce
<:ak~ 11 aylığın forma yekunu 343 ola-

ır. 

ta~rn"":- 16 sayfalık beher forması için 
ıı a ;\olunan tabı bedeli 27 lira olup 

ıi mayıs sonuna kadar kiraya veril
mek üzere on beş gün mürletle açık 
artırmaya konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 720 liradır. 
3 - Muvakat teminat 54 liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenle 

rin her gün yazı işleri kalemine ve 
isteklilerin de 13 haziran 939 salı gü
nü saat on buçukta beledıye encüme
nine müracaatları. 

(2093) 12012 

Satılık çuvallar 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Su işleri anbarında bulunan 
2608 adet müstamel Çimento ve Mo -
zaik telis çuvalları 15 gün müdetle 
açık artırmaya konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 521,60 lira • 
dır. 

3 - Muvakkat teminatı 40 liradır. 
4 - Şartnamesini görmek isteyen • 

lcrin her gün yazı işleri kalemine ve 
isteklilerin de 6. 6. 939 salı günü saat 
10,30 da Belediye encümenine müraca 
atları. (2001) 11969 

2 memur alınacak 
Ankara Belediye Reisliğinden: 

Belediye Su işleri idaresi için bir 
muhasibi mesul ve bir ayniyat musa • 
sibi alınacaktır. 

Muhasibi mesule 175 ve Ayniyat 
muhasibine 150 lira aylık ücret verile 
cektir. 

İsteklilerin bu işlerde çalışmış ol • 
maları ve 45 yaşından yukarı olmama
ları ve aşağıda yazılı mevzulardan im
tihan vermeleri şarttır. 

1 - Muhascbei umumiye, artırma 

ve eksiltme, bütçe harcırah. maaş ka • 
nunları. 

2 - Kazanç, buhran, muvazene, nak 
liye ve hava vergileri kanunları . 

3 - Hesap (faiz) 
4 - Yazı usulü. 
S - Usulü defteri (mali) ve ticari) 
İmtihan 9. 6. 939 tarihine rastlıyan 

cuma günü saat 18 de belediyede icti
ma salonunda yapılacaktır. 
İmtihana girecekler şu vesikaları 

getireceklerdir : 
1 - Nufus tezkeresi 
2 - Sağlık raporu 
3 - Hüsnühal şahadetnamesi 
4 - 6X8 ebadında dört fotoğrafi 

(2029) 12023 

Kazalar · 
l . Y 1 mecmuanın tutarı olan 9261 
ıra·· · 
rnıni'ı.Zt.~IP.~Du~.Y-Zı<M&7rt~8ti~eYa •= U-.. :"'- t•-r"-· .. ·•--~L 
banka mektubu veya tah 'l ·ı · . . 
lazımdır. vı ven mesı Erdek beledıyesınden: 

S B k't ı Erdek kasabasının 105 Hektarlık - u ı ap ar Ankarada bastın -
lacaktır. Eksiltme haziran 1939 ayının 
3~. uncu cuma günü saat 11 de umum 
~ud~rlük binasında toplanacak olan 
ornısyonda açılacaktır. Eksiltmenin 

~çıl~asından bir saat evel zarfların 
d oıtıısyon reisliğine verilmesi lazım
.1r. -~~baptaki prtname komisyon ka
tıpJıgınden iıtenebilir. (2033) 12047 

D. Demiryollan 

kerpiç tuğlası alınacak 
D. D. Yolla~ Satın Alma Komia

torıundan : 

1 
Devlet demiryolları Haydarpaşa it· 

et_rne,i için {150.000) adet adi kerpiç 
tugJaaı açık eksiltme ile satın alına • 
taktır. 

0 
.. Bin. adedinin muhammen bedeli on
ort lıra ve tutan iki bin yüz liradır. 

.. Tuğlalar Haydapaşa • Ankara hattı 
~zerinde istasyonların birinde vagon 

ahilinde teslim edilecektir. 
. Eksiltme 16. 6. 939 tarihindeki cuma 

finü ıaat on birde Haydarpaşa'da iş· 
etrne binasında yapılacaktır. 
. Kanuni evsafı haiz isteklilerin ek · 

•ıltrne saatinden evci muvakkat temi
n.atlarını veznemize yatırmaları ve ek
sıltrne saatinde komisyona müracaat 
etmeleri lazımdır. 
Şartname ve mukavele projeleri pa· 

rasız olarak yol başmüfettişliğinden 
alınır. (3815/ 2076) 12055 

• 

Ankara B~lediyesi 

kısmının hali hazır hartaları işi talip 
çıkmadığından tekrar ve kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye çıkarılmıştır. İşin 
maktu bedeli (2000) liradır. Eksiltme 
7 haziran çarşamba günü saat 15 te 
Erdek belediyesindeki komisyonda 
yapılacaktır. Muvakkat teminat (150) 
liradır. Şartnameler bedelsiz olarak 
Ankara'da Belediyeler imar heyeti fen 
şefliğinden ve Belediyemizden alına -
bilir. Tekliflerin tayin edilen günde 
saat 14 de kadar Erdek belediyesine 
verilmiş veya posta ile bu saate kadar 
gönderilmiş olması Uizımdır. 11993 

Karahalli belediyesinin hamam 
ve buğu sandığı inıaahnm 
kapah zarf usuliyle ilam 
Karahallı Belediyesinden : 

A - İnşaatın keşif bedeli 10103 li
ra 10 kuruştur . 

B - Muvakkat teminat 757 lira 73 
kuruştur. 

C - İhale 20 gün müddetle 4-6-939 
gününden 23-6-939 cuma günü saat 15 
de Karahallı belediyesi binasında top -
]anacak olan eksiltme komisyonunda 
yapılacaktır. 

D - Münakasaya iştirak edecekle • 
rin bu işe ehil olduklarına dair fen da
iresinden ehliyeti olması lazımdır. 

F - İşbu inşaat ihalenin bitiminden 
altı ay sonra ikmal edilecektir. 

G - Bu işe ait şartname plan ve sa • 
iresi bilabedel Karahallı belediyesin • 
den istenecektir . 

Ç - Kapalı teklif zarflarının mu • 
ayyen gün ve saat 16 da Karahallı be -

Reklôm Levha ve 
talimatnamesi 

Belediyesinden : 
ı 939 tarihinden muteber olmak üzere 8-5-939 tarihinde Beledi· 
: kabul olunan LEVHA ve REKLAM tarifesinin bir örneği 

.ı maliımat edinilmek üzere aşağıya yazılmıştır. 
... .:ıediye vergi ve resimleri kanununun 14 üncü maddesi mucibince 

bilumum ticarethane dükkan, mağaza, apartman kapılarına asılması mecbu
ri olan levhalar her ne üzerine yazılırsa yazılsın yarım metre murabbaı sat· 
hı tecavüz ctmiyeccktir. Bu levhalardan her birinden bir sene için bir lira 
maktuan resim alınır. Bu levhalar ticaret kanununun 42 inci ve belediye 
vergi ve resimleri kanununun 14 üncü maddeleri mucibince sahibinin adı 
ve soyadı ve ticarethanenin iştigalatı ihtiva edecek ve türkçe olarak yazıl· 
mış olacaktır. Apartman kapıları üzerinde sabit bir vaziyette aynı mahiyet· 
teki yazılar mecburi levhadan addedilir. Aynı resme tabidir. 

2 - Mecburi levhalardan mada bilumum ticarethanelere asılacak i15n ve 
reklam levhaları ve emsali bir yüzlü olar?· ticarethaneye tatbik edilmek 
suretiyle asıldığı takdirde bir metre murabbaından senede beş lira ve soka· 
ğa amuden konulmuş ise senede (10) lira resim alınır. Bunların yarım met· 
re murabbamdan resmin yarısı alınır. Elektrikli ve leunlu rekliimlarda bu 
madde ahkamına tabidir. Mecburi levha asmayıpta aynı mahiyette ihtiyart 
levha asanlardan mecburi levha resmi de ayrıca alınır. 

3 - Umumi mahallere asılacak her nevi reklam ve ilan levhaları bir 
yüzlü ve yahut iki yüzlü olsun ancak bir yüzü metre murabbaı sathı üze · 
rinden senede (150) kuruş resim alınır. Yarım metre murabbaı olanlardan 

bu resim nısıf alınır. 
4 - Kağıt ve mukavvadan gayri mevad üzerine bittcrtip camekan, vit· 

rin dahilinde dükkanın haricinden görülecek tarzda konulmuş muhtelif lev· 
ha ve ilanatın beher metre murabbaından senede (250) ve yarım metre mu· 
rabbaından (125) kuruş resim alınır, aynı rekliim ve yazıyı ifade eden lev· 
halar birleştirilmek suretiyle mesaha ve ona göre bu resim mesaha mecmuu 
üzerinden hesap ve tahakkuk ettirilir. Ayrı ayrı rekliim ve ilanı ihtiva et· 
tiği takdirde her birisi için ayrı ayrı mesaha üzerinden yukardaki yazılı 
resim alınır. Bu il3.n ve reklamlar kağıt ve mukavva üzerinde yazılmış ise 
yukardaki tarz ve suretle mesaha ve hesap edilerek beher metre murabba· 
ından {125) ve yarım metre murabbaından da bu resmin yarısı alınır. 

5 _ Dükkan ve mağazaların cephesindeki vitrin ve camekanlar üzerinr 
hariçten görülecek surette dükkan sahibinin ismi ve isminden gayri yazı· 
lan ilan ve reklam mahiyetindeki yazılar satıhları teaddüt dahi etse bir sa· 

tıh addedilerek senede maktuan 3 lira resim alınır. 
6 _ Umumi mahallerin divarları ile ticarethane ve fabrika divarlarına 

yazılan reklam ve illinatın beher metre murabbaı sathından senede iki lira 
resim alınır. Dükkan ve mağazalardan gayri bir mahalde velevki yalnız ti· 
carcthane veya sahibinin isminden ibaret olsa bile yazılacak yazılardn işbu 

madde mucibince resim alınır. 
Müessese, ticarethane ve yahut fabrikalara mahsus kamyon, otomobil ve 

arabaların Üzerlerine yazılacak yazılar ile asılack reklam ve ilan levhaları 

da aynı resme tabidir. . 
7 _ Sokaklara gerilen ,asılan ve sarkıtılan bezden mamul ılan ve rek 

Jamların beher metre murabbaı sathından bir hafta için (300) kuruş resim 

Muhabere ve Mü. V. 

18 kalem malzeme 

alınacak 
Muhabere ve Münakale \'ekale· 

ti lıtanbul Elektrik işleri Umum 
müdürlüğünden : 

1 - C. 1. F. İstanbul teslim şartiyle 
satın alınacak olan ve muhammen be· 
deli "48.107,75" kırk sekiz bin yüz ye 
di lira yetmiş beş kuruş olan 18 kalem 
muhtelif cins kesici, cnversor ve en · 
terüptör ve teferrüatı kapalı zarf u • 
suliylc eksiltmeye konmuştur. 

2 - Eksiltme 23. VI. 939 cuma gü
nü saat 15 de idarenin Tünel üstünde 
Metrohan binasının 5 inci katında 

toplanan eksiltme komisyonunda ya • 
pılacaktır. 

3 - Bu işe ait şartnameler ve muka 
vele projesi idare veznesinden 241 ku 
ruş mukabilinde tevzi edilmektedir. 

4 - Muvakkat teminat (3603,08) üç 
bin altı yüz sekiz lira sekiz kuruştur. 

5 - Teklif mektuplarının 2490 sa . 
yılı kanun ahkamına uygun olarak ve 
eksiltmeden en az bir saat evci mak
buz mukablinde komisyon reisliğine 

verilmiş bulunması lazımdır. 

(3591/1990) 11962 

M htelif e'ektrfk malzemesi 
almatak 

Muhabere ve Münakale Vekale
ti İstanbul Elektrik İşleri Umum 
Müdürlüğünden : 

1 - Muhammen bedeli "15319,50" 
on beş bin üç yüz on dokuz buçuk lİ· 
ra tutan kofre, ek, uç, teşaub kutulan 
kapalı zarf usuliyle satın alınacaktır. 

2 - Muvakkat teminat "1148,97" 
bin yüz kırk sekiz lira doksan yedi 
kuruştur. 

3 - Eksiltme 14. 6. 939 çarşamba 

günü, saat 15 de metro han binasının 

beşinci katında toplanacak olan artır
ma ve eksiltme komisyonunda yapıla
caktır. 

4 - Bu işe ait şartnameler idarenin 
levazım müdürlüğünden parasız teda· 
rik edilebilir. 

5 - Teklif mektuplarının şartname 
deki tarifat dairesinde • hazırlanarak 
saat 14 de kadar yedinci kattaki ko • 
misyon katipliğine imza mukabilinde 
verilmiş bulunması lazımdır. 

alınır. . . . (3722/2047) 
g _ Seyyar ilanlardan beher metre murabbaı sathı ıçın yevmıye mak· 

12025 

tuan (JOO) kuruş resim alınır. Yağh transformatör ahnacak 
9 - Sinema ve sair yerlerde projeksiyon fiks = hareketsiz re~lam ay~ı Muhabere ve Münakale Veka.le-

~.._.,,_1,.. ı-:ı---.....:-ı- ı....t••n• .,,,r ..... 11; k.ur.ua ı:uiıu .alınu:. SınAma Tı· ,..- .ı---~ oEJ-lseftk ı.ı.n u-um 
yatro gibi sahne perdelerinde yazılacak reklamların her metre murabbaı Müdürlüğünden : 

sathından ayda bir lira resim alınır. 1 - Muhammen bedeli (49950) kırk 
ıo _ Sinemalarda gösterilen hareketli ve sesli ilanat için aynı yerde ol- dokuz bin dokuz yüz elli lira tutan 28 

mak şartiyle bir hafta için yüz elli kuruş resim alınır. adet muhtelif yağlı transformatör ka • 
11 _ Kağıt üzerine yazılıp talik ve teşhir olunan ilanatın iki metre mu· palı zarf usuliyle satın alınacaktır. 

rahbaı sathına kadar olanların beher nüshasından on para iki metreden yu· 2 - Muvakkat teminat (3746.25) üç 
karı olanların beher nüshasından bir kuruş el ilanlarının ebadı ne olursa bin yedi yüz kırk altı lira yirmi beş 

kuruştur. 
olsun beher adedinden beş para resim alınır. 3 - Eksiltme 3.7.939 pazartesi günü 

12 - Reklam mahiyetinde yazı ve ilanı havi takvim, tarife ve kartonların saat 15 de Metro han binasının beşin-
beher nüshasından maktuan bir kuruş resim alınır. ci katında toplanacak olan arttırma, 

13 _ Gazete ve rcsaili mevkuteye dercettirilen ve bir defa tabcttirilecek eksiltme komiıoyonunda yapılacaktır. 
olan iHinattan beş. ikiden on defaya kadar olan ilanattan on, 11 den yirmi 4 - Bu işe ait şartnameler idare vez-

d f k a r olan ilanattan 15 ve 21 den 50 ye karlar olan ilanattan 20 ve 50 nesinden 250 kul'uş mukabilinde teda-
e aya a a "k d"l bT 

den fazla için olan ilanlardan 50 kuruş resim alınır. rı e ı c ı ı~. 
· · 1 k d · · · 5 - Tcklıf mektuplarının şartna • Doğrudan dog-ruya efrat ve efradın mcnfaatıne aıt o ara evaırı rcsmı· ı d k" . f d . . d h 1 k 

. . . . · a mc e ı tarı at aıresın e azır anara 
ye tarafından her nevi gazeteler ve resaıh mcvkuteye derc~ttırıl~n ıl natı~ saat 14 de kadar yedinci kattaki komis· 
niishavi astiyesinden bu mikdarda resim alınır. Yalnız zayıata aıt ve kasdı yon katipliğine imza mukabilinde ve-
ticarete makrun olmıyan itanat işbu resimden müstesnadır. rilmiş bulunması lazımdır. 

14 _ Türkçeden gayri lisan ve yazıyı ihtiva eden levha ve ilanattan ec· (3742/ 2050) 12050 
nebi hıırufatiyle ya?.ılan yazıların beheri için ayrıca ikişer kat resim alıntr ---------------

15 _ Yarım metre murabbaından noksan olanlar yarım metre ve yarım 
metre murabbaından fazla ve bir metre murabbaından dun olanlar bir metrt 
murabbaı itibar olunur. Bir metre murabbaından fazla olan levhalar ile ya· 
zılardan ve rcktamlardan küsurat nazarı dikkate alınmaksızın her yartm 
metre murabbaı fazla için bir metre murabbaına ait resmin nısfı zammedil· 

mek suretiyle alınır. 
16 _ Tarifenin birinci maddesindeki levha resmi bir seneliktir. 2. 3. 4. 

s. ve 6 ıncı maddelerinde gösterilen levha ve reklamların talik miiddeti fi 

avdan aşağı olsa dahi 6 avlık resme tabidir. 6 aydan f~zla b~r gün dah~ olsa 
bir senelik resim alınır. 11, 12, 13 üncü maddelerdekı rcsımler pul ılsakı 
suretiyle istifa edilir . 

17 - Sadalı ilanlardan ayda beş lira resim alınır. 
Ractvo ilanları: R;r defa için 1 Lira 

Üç ,, ,, 225 K. 
Altı " 

,, 
12 .. .. 
15 .. ,, 
30 ,, .. 

Ankara 3. üncü icra Memurlu
ğundan: 

300 .. 
480 .. 
525 •• 
900 kuruş resim alınır. 11927 

ç. • Ankara V~liliği. 

Kum paneli arttırması 
Ankara Valiliğinden : 

Çubuk deresı mecrasında idarei hu 
susiyeye ait 530 ve 230 lira muham 
men bedelli l ve 4 No.h kum parseli 
2490 sayılı kanun hükümll!rine tevfi
kan açık artırmaya konulmuştur. 

İhalesi 5. 6. 939 pazartesi günü sa· 
at 15 de vilayet daimi encümeninde 
yapılacağından taliplerin muhammen 
bedelin % 7,5 nisbetindeki tcminatiy· 
le birlikte yevmi mczki'irda vilayet 
damii encümenine ve şartnamcsını 

görmek isteyenlerin de hususi idare 
tahakkuk ve tahsil mürlürlilğüne mü
racatları ilan olunur. (1885) 11858 

Kilometre taşlan işi 
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Yol tômiratı 
Ankara Valiliğinden : 

1 - Ankara - Fişekhane - Orman 
Çiftliği yolunun 2 + 000 - 4 -1- 000 
ıncı kilometrelerinde yaptırılacak c • , 
saslı tamirat işi 8. 6. 939 perşembe gü
nü saat 15 tc vilayet daimi encümenin 
de ihalesi yapılmak üzere kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Keşif bedeli 10829 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 812 lira 18 

kuruştur. 

4 - İsteklilerin teklif mektupla -
riyle beraber Ticaret odası vesikası 

teminat mektup veya makbuzunu iha
le tarihinden en az 8 gün cvel vilayet 
makamına müracaatla alacakları ehli· 
yet vesikalariylc birlikte yukarıda a
dı geçen günde saat 14 de kadar vila
yet daimi encümeni reisliğine verme -
teri. 

5 - Bu işe ait keşif ve şartnameyi 
her gün Nafıa müdürlüğünde görebi-
lecekleri. (1941) 11923 

!atıhk köknar tomruğu 
Dev)et Orman İ§letıncsi Karabük 

R,..vir Amirliğinden : 

ı - Karabüke 24 kilometre mesafe
de bulunan büyük Düz bôlgesinin u -
zun Güveç deposunda istifte mevcut 
kamyonla nakliyata müsait "2184" a • 
det muadili "1781" metre mikap "624" 
desimetre mikap köknar tomruğu açık 

arttırma ile satılacaktır.· 
2 - Tomrukların ayrıca baş kesme 

payları mevcut ve kabukları soyulmuş 
olup hacim orta kutur üzerinden he -
saplanmıştır. 

3 - Tomruklara ait şartname Anka 
rada Orman umum müdürlüğünde ve 
Ankara İstanbul Orman maşmühcn • 
dis muavinliklerinde ve Karabükte 
Devlet Orman işletmesi revir amirli -
ğinde görülebilir. 

4 - Tomrukların muhammen bedeli 
"9" lira "90" kuruştur. 

5 - İsteklilerin %7,5 muvakkat pey 
akçesiyle 13.6.939 günü saat 11 de Ka
rabükteki revir merkezine müracaat -
lan. (3760/ 2077) 12056 

G; ve inhisarlar V. 

Tahammur kabı 

alınacak 

inhisarlar Umum Müdürlüğün
den : 

I - lI • V • 939 tarihinde 7 adet ta· 
hammür kabına talip zuhur etmedi
ğinden şartname ve planı mucibince 
yeniden pazarlık)a eksiltmeye kon -
muştur. 

II - Muhammen bedeli 23000 lira 
muvakkat teminatı 1725 liradır. 

III - Pazarlık 12 - Vl • 939 pazarte
si günü saat 15 de Kabataşta levazım 
ve mülıayaat şubesindeki ahm komis • 
yonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler her gün sözü ge
çen şube ile İzmir ve Ankara baş mü -
dürlüklerinden 1l5 kuruş bedel muka
bilinde alınabileceği gibi planı da gö -
rülebilir. 

V - Münakasaya iştirak etmek isti
yen firmalar verecekleri malzemenin 
teferruat ve evsafını gösterir tekli fi e
rini münakasa tarihinden 10 gün cve
line kadar İnhisarlar umum müdürlü -
ğü müskirat fahrikaları şubesine ver -
meleri ve münakasaya iştirak vesikası 
almalart :azımdır . 

VI - Eksiltmeye gireceklerin% 7.5 
güvenme paralariyle birlikte mczkür 
komisyona gelmeleri. (3653 • 2006) 

ll996 

Saç tekne münakasası 
inhisarlar Umum Müdürlüğim -

den: 

1 - Şartname ve keşfi mucibince 
parlayıcı ve patlayıcı maddeler naklin 
de kullanılmak üzere 1 adet saç tekne 
kapalı, zarf usuliyle eksiltmeye konul 
muştur. 

Satıhk kamyon 
Ankara Belediye Reisliğinden: 

Belediyeye olan borcundan dolayı 
haczedilen 2040 plaka No.Iu ford mar
ka kamyon 12. 6. 939 pazartesi günü 
saat 15 de artırma ile satılacağından 
istekli olanların Bendderesi Tiftik 
Cemiyeti binası karşısında mezkur 
gün ve saatte hazır bulunmaları. 

lediyesine verilmiş olacaktır. 
(3768-20i8) 

VakıLtar U. Md. 

12057 

Orman mühendisi ahnacak 

Mahcuz otomobilin 12-6-939 günü 
saat 12 de belediye mezat salonunda a
çık arttırma suretiyle paraya çevrilme· 
sine karar verildi. Takdir edilen fiya • 
tın % 75 şini bulmadığı veya satılma
dığı takdirde ikinci satışı 13-6-939 gü
nü aynı yer ve saatte satılacağı olan o
lunur 1991 

Zar.iler Ankara Valiliğinden : II - Keşif bedeli 16442.64 muvak -
1 - Ankara vilayet hududu dahilin kat teminatı 1233.19 liradır. 

Zayi - Namıma mukayyet 1025 No. de bulunan şoselerin kilometre taşla • III - Eksiltme 16. VI. 939 cuma 

lı taksi otomobiline ait Ankara beledi- rı işi 8· 6" 939 perşembe günü saat 15 günü saat 11 de Kabataş'ta levazım ve 

ycsi plakalarından bir tanesini zayi et
tim. Belediyeye müracaat ettiğimden 

hükmü yoktur. - NuritOglakçı 1984 

!C vilayet daimi encümeninde ihalesi .. . . . 
yapılmak üzere açık eksiltmeye ko _ mubayaat şubesındckı alım komısyo -
nulmuştur. nunda yapılacaktır. 

2 - Keşif bedeli 4405 lira (58) ku- IV - Şartname, plan ve keşifname· 
ruştur. ler 82 kuruş mukabilinde Ankara ve 

(1953) 11931 

Kiralık buz fabrikası 

Ankara Belediyesinden : 
1 - İtfaiye meydanında bulunan 

belediyeye ait buz fabrikası 940 sene-

Vakıflar Umum Müdürlüğün
den : 

Umum müdürlüğümüzce tespit ve 
tayin olunacak vakıf ormanlarında ça -
lıştırılmak üzere 108 lira ücretle dört 
tane orman mühendisi veya bu sıfat ve 
salahiyeti fenniyeyi haiz mühendis 
muavini alınacaktır. 

İsteklilerin umum müdürlüğümüze 
müracaatları ilin olunur. 204) 12048 

Zayi - Erzurum nüfusundan aldı • 
ğım hüviyet cüzdanımla Ankara. müs
takil jandarma taburu ikinci bölüğün· 
den aldığım askerlik terhis vesikaları 
mı kaybettim. Yenisini alacağımdan 

eskilerinin hükmü olmadığını ilan e· 
derim. 

Erzurum Vanı efendi mahallesin -
den Şevket oğlu 329 Doğumlu Meh-
met Demircioğlu. 1983 

Zayi - 330 • 331 ders yılında Bile- 3 _ Muvakkat teminatı 330 lira 42 İzmir başmüdürlüklerinden ve Kaba -
cik idadisinden aldığım şehadetname- kuruştur. taş'da levazım veznesinden alınabilir. 
yi kaybettim. Maarif Vekaletinden 4 - İsteklilerin muvakkat teminat V - İsteklilerin mühilrlü teklif 

yenisini alacağımdan eskisinin hük

mü olmadığını ilan ederim. 
Bahaettin Horozoğlu 1993 

Zayi Plaka - 2087 No.lu kamyon 
plakasını zayi ettim. Yenisini alaca 
ğımdan eskisinin hükmü yoktur 1995 

Hasan Uygur 

makbuz veya mektubu ile Ticaret o • mektuplarını kanuni vesaikle birlikte 
dası vesikası ve Nafıa müdürlüğün • % 7,5 güvenme parası makbuzu vcyd 
den alacakları ehliyet vesikası ile bir- banka teminat mektubunu ihtiva ede· 
tikte yukarda adı geçen gün ve saat - cck kapalı zarfların ihale saatinden 
tc vilayet encümenine müracaatları. bir saat cveline kadar (saat 10 a ka • 

5 - Bu işe ait keşif ve prtnameyi dar) mczkür komisyon başkanlığına 
her gün Nafıa müdürlüğünde görebi- makbuz mukabilinde vermeleri Uizırn-
ceklcri. (1940) 11922 dır. (3789/2081) 12060 
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" Deniz Levazım · 

Pirinç alınacak 
M. M. V. Deniz Levazım Satın 

Alma Komisyonundan: 
1 - Tahmin edilen bedeli (29.772) 

lira olan (120000) kilo pirinç, 15 hazi
ran 939 tarihine rastlıyan perşembe 
günü saat 14 de kapalı zarfla alınmak 
üzere eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İlk teminatı 2232 lira 90 kuruş 
olup şartnamesi her gün komisyondan 
149 kuruş bedel mukabilinde alınabi -
lir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 
tarifatı dahilinde tanzim edecekleri 
kapalı teklif mektuplarım belli gün ve 
saatten bir saat eveline kadar Kasım -
paşa'da bulunan komisyon başkanlığı
na makbuz mukabilinde vermeleri. 

(3740/2049) 12049 

Nafia Vekôleti 

Jslah ve sulama eksiltmesi 
Nafıa Vekaletinden : 

Eksiltmeye konulan iş: 
l - Kocaçay islab ve sulamasiyle 

Mürüvvetler deresi islah işleri ke -
şif bedeli (433.639) lira (61) kuruş -
tur. 

2 - Eksiltme 16. 6. 939 tarihine 
rastlıyan cuma günü saat 11 de Na • 
fıa vekaleti Sular umum müdürlüğü 
su eksiltme komisyonu odasında ka -
palı zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 - İstekliler eksiltme şartnamesi, 
mukavele projesi, bayındırlık işleri 
genel şartnamesi, fenni şartname ve 
projeleri (21) lira (70) kuruş muka
bilinde Sular umum müdürlüğünden 

alabilirler. 
4 - Eksiltmeye g bilmek için is

teklilerin (21.095) lir 60 kuruşluk mu 
vakkat teminat vern e i ve eksiltme -
nin yapılacağı günd n en az sekiz e
vel ellerinde buluna vesikalarla bir
likte bir dilekçe ile fıa Vekaletine 
müracaat ederek bu ş mahsus olmak 
üzere vesika almalaı ı ve bu vesikayı 
ibraz etmeleri şarttı Bu müddet i -
çinde vesika talebind bulunmıyanlar 

eksiltmeye iştirak ed mezler. 
5 - İsteklilerin te f mektupları -

na ikinci maddede yaz lı saatten bir 
uat evetine kadar Su a Umum mü -
.ıürlüğüne makbuz mukabilinde ver -
meleri Uzımdır. 

Postada olan gecik eler kabul e-
dilmez. (1790) 11802 

(ubuk Barajı gazino ve 
müılemilihm ican 

Nafıa Vekaletinden : 
Açık artırmaya kor' an iş: 
1 - Çubuk barajı [' ino ve müşte

milatının bilumum demı baş cşyalariy 
le birlikte icare verilı i, tahmin e
dilen senelik icar bed 1200 liradır. 
Üç sene müddetle ica verilecektir. 

2 - Artırma 9 Hazi an 939 tarihine 
rastlıyan cuma günü t 11 de Nafı
a Vekaleti Sular umu müdürlüğü su 
eksiltme komisyonu o d sında açık ar
tırma usuliyle yapılac ktır. 

3 - Artırmaya gire mek için is -
teklilerin 270 liralık m vakkat temi -
nat vermesi, Ticaret o 
raz etmesi ve artırın. 

günden en az 8 gün e 
lunan vesikalariyle bi 
ile Vekalete müracaat 
mahsus olmak üzere 

.. ı vesikası ib
n yapılacağı 

ellerinde bu
te bir istida 

ederek bu işe 
ika almaları 

ve bu vesikayı ibraz e eleri şarttır. 

Bu mli~det içinde vesi talebinde bu
lumıyanlar artırmaya 

ler. 
irak edemez-

4 - İsteklilerin bu ı ı için hazır -
lanmış olan mukavel ve şartname 

projesini Sular umum müdürlüğüne 
müracaatla görebilir} (1825) 

11838 

Regülôtör ınşaatı 
Nafıa Vekaletind 
Eksiltmeye konul iş: 

1 - Horsunlu - N illi sulama ka· 
naliyle Pirlibey sula kanalına su 
vermek üzere Büyük enderes nehri 
üzerinde inşa edilecel lan Feslek re
gülatörü ile Akedüğü ı şaatı keşif be
deli (431.787) lira (45 Kuruştur. 

2 - Eksiltme 20-6- tarihine ras-
lıyan salı günü saat 1 de Nafia Ve
kaleti sular umum mi irlüğü su ek -
siltme komisyonu ı d sında kapalı 
zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 - İstekliler eksilm şartnamesi, 
mukavele projesi, b yındırlık işleri 
genel şartnamesi, fennı şartname ve 
projeleri (21) lira (6 ) kuruş muka -
bilinde sular umum müdürlüğünden 
alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için 
i .. teklilerin (21 021) lira (50) kuruşluk 
muvakkat teminat vermesi ve eksilt 

menin yapılacağı günden en az sekiz 
gün evel ellerinde bulunan vesikalar
la birlikte bir dilekçe ile Nafia Veka
letine müracaat ederek bu işe mahsus 
olmak üzere vesika almaları ve bu ve
sikayı ibraz etmeleri şarttır. Bu müd
det içinde vesika talebinde bulunmı -
yanlar eksiltmeye iştirak edemezler. 

5 - İsteklilerin teklif mektuplarını 
ikinci maddede yazılı saatten bir saat 
eveline kadar sular umum müdürlü -
ğüne makbuz mukabilinde vermeleri 
lazımdır. 

Askeri Fabrikalar· -

1500 metre mikabı ceviz 
tomruğu ahnacak 

Askeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (60.000) lira 

tın alma komisyonunca 22. 6. 1939 per 3 - İşbu tesisat on yedi gün müd - Nakit kabul edilmez nakitin 
şembe günü saat 14 te pazarlıkla iha - detle ve kapalı zarf usuliyle eksiltme mal sandığına yat1nlmış plması ve 
le edilecektir. Şartname parasız ola - ye konulmuş olup, eksiltme 9 haziran makbuzun ve yahut banka mektubunu 
rak komisyondan verilir. Taliplerin 1939 cuma günü saat 14 de belediye ayrı bir zarfa konarak teklif rnektub~· 
muvakkat teminat olan (419) lira (25) encümeninde icra olunacaktır. nu havi olan zarfla birlikte diğer bır 
kuruş ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 4 - Muvakat teminat 1350 liradır. zarfa konularak komisyona saat (15) ~ 
3. maddelerindeki vesaikl~ komisyon - 5 - İbrazı icap eden vesika eksilt - kadar verilmesi lazımdır. ŞartnaıneY' 
c~ olmadıklarına ve bu ~şle ?lakadar me şartnamesinde gösterilmiştir. görmek istiyenlerin ceza evine rnura· 
tuccard~ o~duklarına daı~ Tıcaret o- 6 - Teklif mektupları 9. 6. 939 cu - caatları ilan olunur. (2024) 12005 
dası vesıkasıyle mezkur gun ve saatte ma gün saat 13 e kadar eksiltme ko -
komisyona müracaatları. (2086) misyonu riyasetine tevdi edilmiş ola-

12065 caklardır. (3791/ 2080) 12059 

19 ton petrol alınacak Nakliyat yaptanlacak 
A~keri Fabrikalar Umum Mü-

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko- Diyarbakır inhisarlar Ba§mÜ· 
misyonundan: dürlüğünden : 

Tahmin edilen bedeli (4750) lira o- Dikarbakır inhisarlar idaresiyle vi-

İsparta ıehri İ(me suyu tesisaf ı 
ıebekesinin tevsii iıi kapalı 

zarf usuliyle eksiltmeye 
konulmuıtür 

Postada olan gecikmeler kabul 
dilmez. (1840) 11871 

Milli Müdafaa V. 

e- olan 1500 metremikabı ceviz tomruğu 
askeri fabrikalar umum müdürlüğü 
merkez satın alma komisyonunca 
19. 6. 1939 pazartesi günü saat 15,30 
da kaplı zarfla ihale edilecektir. Şart
name (3) lira mukabilinde komisyon
dan verilir. Taliplerin muvakkat te-

lan 19 ton petrol Askeri Fabrikalar u- !ayetine bağlı kazalar ve Mardin, Ur
mum müdürlüğü merkez satın alma fa, Siirt ve Bitlis vilayetleri inhisar -
komisyonunca 17. 6. 1939 cumartesi lar idareleri arasında nakledilecek in
günü saat 11 de pazarlıkla ihale edile- hisarlara ait maddelerin 939 mali yılı 
cektir. Şartname parasız olarak komis nakliyatı açık eksiltmeye konulmuş -
yondan verilir. Taliplerin muvakkat tur. 
teminat olan (356) lira (25) kuruş ve Nakledileceke rnevad tahminen bir 
2490 numralı kanunun 2 ve 3. madde - milyon kilodur. Muhammen bedeli on 
Ierindeki vesaikle komisyoncu olma - beş bin liradır. İlk pey akçesi bin yüz 
dıklarına ve bu işle alakadar tüccar - yirmi beş liradır. Eksiltme 12. 6. 939 
dan olduklarına dair Ticaret odası ve- pazartesi günü saat 10 da Diyarbakır 
sikasiyle mezklir gün ve saatte komis İnhisarlar başmüdürlüğünde yapıla -

Isparta Belediye Reisliğinden 1 

1 - İşin muhammen bedeli 52314 

lira 64 kuruştur. 
2 - İstekliler bu işe ait şartnartle• 

proje ve sair evrakı bilabedel 262 J,.n
kara'da Dahiliye Vekaleti belediyeler 
imar heyeti fen şefliğinden veya ıs· 
parta belediyesinden alabilirler. . 

3 - Eksiltme 17 Temmuz 939 tarihi 
ne rastlıyan pazartesi günü saat oO 
beşte İsparta belediyesinde toplana • 
cak eksiltme komisyonunda yapıla# 
caktır. 

800 adet Veteriner ecza ambalaj 
sandığı ah nacak 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko-
misyonundan : 

1 - Hepsine tahmin edilen fiyatı 
6000 altı bin lira olan 800 sekiz yüz 
adet demir çenberli veteriner ecza am 
balaj sandığı kapalı zarf usuliyle 7 ha 
ziran 939 çarşanba günü saat 11 de M. 
M. V. satın alma Ko. da satın alına -
caktır. 

2 - İlk teminat 450 lira olup şart -
namesi her gün öğleden sonra M. M. 
V. satın alma Ko. da görülebilir. 

3 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 cü maddlerinde yazılı belgelerle bu 
gibi i:ilerle meş~ul tüccardan olduk -
Jarına dair vesikalariyle birlikte tek
lif mektuplarını eksiltme saatinden 
behemhal bir saat eveline kadar M.M. 
V. satın alma Ko. na vermeleri. 

(1865) 11862 

13. 900 metre sargıhk bez 
alınacak 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko
misyonundan : 

1 - Beher metresine tahmin edilen 
fiyatı 24 kuruş olan 13900 metre sar
gılık bez açık eksiltme suretiyle 7 -
haziran - 939 çarşamoa • günü saat 
10.30 da Ankarada M.M.V. satın alma 
Ko. tarafından satın alınacaktır. 

2 - İlk teminat 250 lira olup şart -
namesi her gün öğleden sonra bedel -
siz olarak Ko. da görülür. 

3 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3. 
cü maddelerinde yazılı belgelerle bu 
gibi işlerle meşgul tüccardan oldukla
rına dair vesikaları ile birlikte eksilt
me gün ve saatinde M. M. V. satın al
ma Ko. da bulunmaları. (1866) 11876 

3.000 kilo oksijenli su 
ah nacak 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko
misyonundan : 

l - Yerli mamulatından 3000 kilo 
oksijenli su 7 haziran 939 çarşamba 
günü saat 10 da Ankarada M.M.V. sa
tın alma Ko. tarafından açık eksiltme 
suretiyle satın alınacaktır. 

2 - Hepsine tahmin edilen fiyatı 
3000 lira olup ilk teminat 225 liradır. 
Şartnamesi her gün öğleden sonra M. 
M. V. satın alma Ko. da görülür. 

3 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 
cü maddelerinde yazılı ve bu işlerle 

meşgul tüccardan olduklarına dair ve
sikaları ile birlikte eksiltme ~ün ve 
saatinde M. M. V. satın alma Ko. da 
bulunmaları. (1868) 11878 

Mühendis, Mimrir ve 

Sürveyan allnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - M. M. Vekaleti inşaat şubesi 

emrinde çalıştırılmak üzere biri elek
trik ve kalorifer diğeri inşaat mühen
disi olmak üzere iki mühendis, iki 
yüksek mimar ve iki sürveyan ile ha
riçteki korlar emrinde çalıştırılmak 
üzere yedi yüksek mimar alınacaktır. 

2 - Mühendis, yüksek mimarlar ve 
sürveyanlara tesbit edilmiş kadro da
hilinde ücretleri verilecektir. 

3 - Taliplerin Milli Müdafaa Ve -
kaleti inşaat şubesine bizzat veya i~ 
tida ile müracaatları . 

4 - Taliplerin tayin sırasında ara
nılacak vesikalar: 

a) Diploması aslı veya tasdikli su
reti. 

b) Türk olmak ve ecnebi kadınla ev 
1i olmamak. 

c) Askerliğini yapmış olmak. 
d) Hüsnühal vesikası. 
e) Tam teşekküllü heyeti sıhhiye 

raporu. 
f) Bonservis. 
j) İki seneden evel ayrılmıyacağı

ıa dair teahhüt senedi. (1850) 11851 

minat olan 4250 lirayı havi teklif 
mektuplarını mezkur günde sat 14,30 
a kadar komisyona vermeleri ve ken -
dilerinin de 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 maddelerindeki vesaikle komisyon -
cu olmadıklarınlı ve bu işle aliikadar 
tüccar olduklarına dair ticaret odası 
vesikasiyle mezkur gün ve saatte ko
misyona müracaatları. (1944) 11974 

yona müracaatları (2085) 12064
1 caktır. 

S k
• k 1 74 Şartnamesi Ankara, İstanbul, Diyar e iZ a em Ve Ceman fon bakır, Siirt, Urfa ve Bitlis inhisarlar 

idarelerinde mevcuttur. {1903) 
muhtelif maden yağı alınacak 11912 

Askeri Fabrikalar Umum Mü: 

1 
dürlüğü Merkez Satın Alma Ko-

l 00 ton mazota ınacak misyonundan: 

Askeri Fabrikalar Umum Mü- Tahmin edilen bedeli (14.300) lira 
dürlüğü Merkez Satın Alma Ko- olan 8 kalem ve ceman 74 ton muhtelif 
misyonundarı : maden yağları. Askeri fabrikalar u -

Tahmin edilen bedeli (6000) lira mum müdürlüğü merkez satın alma ko
olan 100 ton Mazot Askeri Fabrik _ misyonunca 19.6.1939 pazartesi günü 

a saat 14 de pazarlıkla ihale edilecektir. 
lar umum :müdürlüğü merkez Satın 

Şartname parasız olarak komisyondan 
alma komiyonunca 5. 6. 1939 pazarte- verilir. Taliplerin muvakkat teminat 
si günü saat 15,30 da pazarlıkla ihale olan (1072) lira (50) kuruş ve 2490 sa-
edilecektir. Şartname parasız olarak yılı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki 
komisyondan verilir. Taliplerin mu vesaikle komisyoncu olmadıklarına ve 
vakkat teminat olan (450) lira ve bu işle alakadar tüccardan olduklarına 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3. madde dair ticaret odası vesikasiyle mezkur 
!erindeki vesaikle komisyoncu olma gün ve saatte komisyona müracaatla -
dıklarına ve bu işle alakadar tüccar - rı. (2083) 12062 
dan olduklarına dair Ticaret odası ve-
sikasiyle mezkur gün ve saatte komis 
yona müracaatları. .2057) 12035 

30 ton yonga sahlacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satın Alma Komis
yonundan : 

Beher kilosuna bir kuruş fiyat tah
min edilen 30 ton yonga Askeri Fab -
rikalar umum müdürlüğü merkez sa -
tın alma komisyonunca 14. 6. 1939 
çarşamba günü saat 14.30 da açık ar -
tırma ile satılacaktır. Şartname para
sız olarak komisyondan verilir. 

Taliplerin muvakkat teminat olan 
(22) lira (50) kuruş ve 2490 sayılı ka 
nunun 2 ve 3. maddelerindeki vesaik -
le mezkur gün ve saatte komisyona 
müracaatları. (1947) 11957 

Kuıkkalede insa edilecek bek(i 
ve erat koğuıu 

Askeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan: 
Keşif bedeli (3836) lira (10) kuruş 

olan yukarıda yazılı inşaat askeri fab
rikalar umum müdürlüğü merkez sa -
tın alma komisyonunca 19 - 6 - 1939 
pazartesi günü saat 14.30 da açık ek -
siltme ile ihale edilecektir. Şartname 
(20) kuruş mukabilinde komisyondan 
verilir. Taliplerin muvakkat teminat 
olan (287) lira (71) kuruş ve 2490 sa -
yılı kanunun 2 ve 3. maddelerinde ya
zılı vesaikle muayyen gün ve saatte 
komisyona müracaatları 

(2092) 12061 

117 kalem muhtelif zımpara 
ıaıı ahnacak 

Askeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüğü Merkez Sattn Alma Ko
misyonundan: 

Tahmin edilen bedeli (9130) lira o -
lan 117 kalem muhtelif zımpara taşı 

askeri fabrikalar umum müdürlüğü 
merkez satın alma komisyonunca 10 -
6 - 1939 pazartesi günü saat 15 te pa -
zalıkla ihale edilecektir. Şartname pa
rasız olarak komisyondan verilir. Ta -
liplerin muvakkat teminat" olan (684) 
lira (75) kuruş ve 2490 sayılı kanunun 
2 ve 3. maddelerindeki vesaikle ko -
misyoncu olmadıklarına ve bu işle ala
kadar tüccardan olduklarına dair tica
ret odası vesikasiyle mezkur gün ve 
saatte komisyona müracaatları 

(2094) 12063 

9 kalem bezli 11mpara kağıdı, 
cam kağıdı ve ıimpara lozlari 

Vilayetler - . 

Ekmek al.nacak 
Bursa C. Müddeiumumiliğinden: 

1 - Bursa cezaevinin 939 senesi ha
ziran ayı iptidasından 1 haziran 940 
gününe kadar 939 mali senesi zarfın -
da Bursa cezaevinin ekmek ihtiyacı a-
ağıdaki rtlar dairesinde kapalı zarf 

usulü ile eksiltmiye çıkarılmı:ı ve iha
le günü 24. 5. 939 çarşamba günü saat 
16 da yapılacağı ilan edilmiş ise de 
bazı noksani muamele dolayısiyle yev 
mi mezk\irda ihale yapılamadığından 
yeniden ilanat icrası komisyon kararı 
iktizasından bulunmakla keyfiyet aşa
ğıda yazılı olduğu üzere ilan olunur. 

1 - Safi buğday unundan yapılma 
ve belediyenin piyasada ikinci nevi 
addedeceği ekmekten olmak ve aynı 
şeralt dahilinde pişirilmek üzere be -
heri 960 gram itibariyle her gün için 
en az 300 ve en çok 900 ekmek teslim 
edilecektir. 

2 - Ekmekler sabahları saat 9 da 
cezaevine teslim edilmiş olacaktır. 

3 - Evsafı ve miktarı gösterilen ek 
meğin rayici hazırasına göre muham -
men bedel üzerinden alınması iktiza 
eden % 7,5 nisbetindeki muvakkat te
minat akçesi 1977 lira 93 kuruş olarak 
tesbit olunmuştur. 

4 - Teminat banka mektubu veya 
malsandığına yatırılan nakit veya tah 
vilata ait nakit ve ayniyat makbuzu 
ibrazı. 

5 - İhale 15. 6. 939 perşembe günü 
saat 16 dadır. 

6 - İhale Bursa C. M. U. liğinde 
yapılacaktır. 

7 - Müracaat talipler teklif mek -
tuplarını ve teminatlarını ayrı ay 
rı zarflara koyarak 15. 6. 939 da 
Bursa C. M. Umumiliğinde toplana -
cak komisyona saat 16 ya kadar ver -
meleri lazımdır. Bu müddet geçtiktik 
ten sonra yapılacak teklifler kabul e
dilmiyecektir. 

8 - Bu hususa ait masraflar ve ilan 
ücretleri alıcıya ait olacaktır. 

9 - Kanuni evsaf ve şeraiti haiz o
lup da mlinakasaya iştirak edeceklere 
fazla mahimat almak ve bu işe ait şart 
nameyi görmek ve anlamak üzere Bur 
sa C. M. U. liğine veya Bursa cezaevi 
direktörlüğüne müracaat etmeleri ilan 
ol.unur. (2095) 12069 

Soğuk hava tesisah yaphnla<ak 
Trabzon Belediye Encümenin

den: 

l - Trabzon belediye mezbahasının 
mevcut binası dahilinde, gümrük res
mi haric.olmak üzere 18.000 lira mu -
hammen bedelli et ve muhtelif mevad 
dı gıdaiye için soguk hava mahzen

Askeri Fabrikalar Umum Mü- !eri tesisatı ile buz istihsaline mahsus 
dürlüğü Merkez Satın Alma Ko- tesisat yaptırılacaktır. 
misyonundan: 2 - Bu işe ait olmak üzere tanzim 

ah nacak 

Tahmin edilen bedeli (5590) lira o olunan mukavelename projesi, eksilt
lan 9 kalem bezli zımpara kağıdı, cam me şartnamesi, fenni şartname ve avan 
kağıdı ve zımpara tozları. Askeri Fab proje, parasız olarak belediye fen iş -
rikalar umum müdürlüğü merkez sa - leri müdürlüğünden alınabilir. 

Nakliyat yaptanlacak 
Diyarbakır inhisarlar Başmüdür 

lüğünden : 

Diyarbakır istasyonundan inhisar ·
lar anbarına ve bu anbar veya lstas -
yondan Mardin - Cizre - Nusaybin -
Kızıltepe - Midyat - Silvan - Ergani 
ve Çermik İnhisarlar idaresi anbarla
rına 939 mali yılı zarfında çoğalıp a
zalmak üzere tahminen bir buçuk mil
yon IOo tuzun nakliyesi açık eksilt -
meye konulmuştur. 

Muhammen bedeli: Yirmi beş bin 
liradır . · 

İlk pey akçesi: bin sekiz yüz yet -
miş beş liradır. 

Eksiltme 12. 6. 939 pazartesi günü 
saat 10 da Diyarbakır inhisarlar baş -
müdürlüğünde yapılacaktır. 

(2015) 

Şosa tômiri 

11989 

Çanakkale Nafıa Müdürlüğün
den: 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Çanak
kale - Balye yolunun 1 + 000 - 15 
.\- 030 kilometreleri arasındaki 13265 

mctroluk şose tamiratı esasiyesi o up 
keşif bedeli 29011 lira 65 kuruştur. 

2 - Bu işe ait evrak ve şartname 

şunlardır: 

A) Eksiltme şartnamesi 
B) Mukavele projesi 
C) Bayındırlık işleri genel şartna

mesi 
D) Tesviyei turahiye, şose ve, kar

gir inşaata ait fenni şartname. 
E) Hususi ve fenni şartname 
F) Keşif cetveli metraj cetveli ve 

fiyat bordrosu 
G) Malzeme grafiği 
İstekliler bu ~artnameleri ve evrakı 

Çanakkale nafıa müdürlüğünden be
delsiz olarak görebilirler. 

3 - İhale ıs. 6. 939 tarihine rasth
yan perşembe günü saat 15 de nafıa 
müdürlüğü binasında toplanacak ko
misyon huzurunda yapılacaktır. 

4 - İnşaat müddeti mukavele tari
hinden itibaren 180 iş giinüdür. 

5 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 
yapılacaktır. 

6 - Eksiltmeye girebilmek için ta
liplerin 2175 lira 87 kuruşluk muvak -
kat teminat vermeleri ve ihale günün
den nihayet 8 gün eveline kadar vila -
yet makamına müracaatla alacakları 
ehliyeti fenniye vesikası ile 939 yılı -
na ait Ticaret odası vesikasını, ko -
misyona vermeleri lazımdır. 

7 - Teklif mektupları yukarıda ya
zılı gün ve saatten bir saat eveline ka 
dar makbuz mukabilinde komisyona 
verilmesi lazımdır. Postada ile gön -
derilecek mektupların nihayet saat 
14 de kadar gelmiş olmaları lazımdır. 
Postadaki olan gecikmeler kabul edil-
mez. (2021/ 3692) 12002 

Ekmek münakasası 
Eskişehir Ceza Evi Direktörlü

ğünden : 

Eskişehir ceza evindeki mevkuf ve 
mahkumlara ihale tarihinden mali se -
ne sonu olan 31 - mayıs - 1940 gününe 
kadar beheri (960) gram itibariyle ve
rilecek ekmek günde asgari (150) aza
mi (200) adet olmak üzere kapalı zarf 
usuliyle 26 - 5 - 939 gUnünden itibaren 
eksiltmeye konulmuştur. İhale (9 - 6 -
939) günü saat (16) da Eskişehir C. 
M. U. liğinde müteşekkil komisyonda 
yapılacaktır. Bir senelik ekmek bele -
diyeden alınacak ihale günündeki ra
yiç üzerinden tenzile talip olana iha -
le edilecektir. Muvakkat teminat mik
tarı 486 liradır. Talip olanların tek -
lif mektuplarını yukarıda gösterilen 
saatten bir saat eveline kadar komis -
yona verilmesi la7.ımdır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is· 
teklilerin aşağıda yazılı teminat 'le 

vesaiki aynı gün saat on dörde kadar 
komisyon reisliğine teslim etmiş ol· 
maları Uizımdır. 

A) 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 in· 
ci maddelerine uygun 3685 lira 75 kil• 
ruşluk muvakkat teminat. 

B) Kanunun tayin ettiği vesikalar, 
C) Kanunun 4 üncü maddesi mud • 

hince eksiltmeye girmeye bir marıil 
bulunmadığına dair imzalı bir mek • 
tup. 

D) Münakasaya iştirak edecek ınU· 
teahhitlerin su tesisatı işleri yapınıŞ 
olduklarına dair vesikalarını teklif 
zarflariyle beraber vermeleri Iazırıı • 
dır. 

5 - Teklif mektupları ihale gün° 
saat on dörde kadar makbuz mukabi • 
tinde Belediye reisliğine verilecektir· 

Posta ile gönderilecek teklif mek • 
tuplarının iadeli teahhütlü olması 'le 

nihayet bu saate kadar Belediyeye 
gelmiş bulunması lazımdır. 

Bu iş hakkında fazla izahat almalc 
istiyenlerin Belediyeler imar heyeti 
fen şefliğine ve Isparta belediyesine 
müracaatları. (2055) 12052 

Satıllk un fabrikası 
Antalya Valiliğinden : 

- Vilflye ml kinden An~lva ;ı 
kelesinde günde otuz ton buğday öğil 
ten un fabrikasının mülkiyeti Y~ 
yirmi bin lira muhammen bedelle 1 
haziran 939 dan 31 temmuz 939 pazar· 
tesi günü saat 12 ye kadar kapalı zarf 
usulile arttırmıya konulmuştur. 

2 - Muvakkat teminat yedi bin ild 
yüz elli liradır. • 

3 - İhale bedeli peşin olduğu gibi 
senelik yüzde altı faize tabi olmak U· 
zere sekiz senede ve sekiz müsavi ta1' 
sitte de ödenebilir. 

4 - Taliplerin teklif mektupların' 
2490 sayılı kanunun tarifatı dairesin • 
de o gün sat 11 re kadar Antalya vila· 
yet makamına vermeleri lazımdır .. 

5 - Taliplere kolaylık olmak üzere 
sartnamenin birer sureti Ankara, ls · 
tanbul, İzmir, Seyhan, Isparta, Bur • 
dur, Denizli, Muğla vilayetlerinde de 
görülebilir. 3553/ 1962) 12043 

Veteriner allnacak 
Çanakkale Belediyesinden : 

Belediyemiz kadrosunda 98 lira Uc -
retli bir veterinerlik münhaldir. Ta • 
lip olanların vesaiki Uizimalariyle bir# 
likte belediye riyasetine müracatıarı 
ilan olunur. (3771-20.9) 12058 

Tapu ve Kadastro 

Tapu tesçili 
Çankaya Tapu Sicil 

ğından : 
Muhafı:zlı· 

• 
Mamakta Askeri Fabrikasında pos

ta başı 3"No. lu Şerife Ercan'ın tahtı 
işğalinde bulunan ve vergide 102 he -
sapta 127 tahrir No.lu bir bap hane -
nin zemini hali araziden olması dola
yısiyle hazine adına tesçili lüzumu 
Ankara Defterdarlığından 10. 4. 939 
tarihli ve 5 - 573/ 3913 - 5 No.lu tezke
keresiyle talep edilmiştir. 

Mezkur gayri menkulün tapuda mü 

seccel bulunmaması hasebiyle fenni 

ve hukuki cihetlerinin tayin ve tesbi

ti için 22. 6. 939 tarihine tesadüf eden 
perşembe günü saat 10 da mahallinde 

tapu ve fen memurları gönderileceğin 
den bu gayri menkul için tasarruf id· 
diasında bulunan var ise ellerindeki 
vesaiki resmiyeleri ile birlikte tah -
kik memuruna veyahut Çankaya tapıı 
sicil muhafızlıgına müracaat eyleme• 
leri lüzumu il ~ '>lunur. 2037) 12046 



1 - 6 - 1939 

Orta okulu bitiren 
gençlerden Gedikli 
Tayyareci almacak 
Türkkuşu Genel Direktörlüğünden : 

1 - Genelkurmay Başkanlığının tensipleriyle Türkkuşu 
Genel Direktörlüğünün emri altında bu yıl açılacak 
(Hava Gedikli Hazırl ma yuvası) na Orta Okul mezunları 
alınacaktır. 

2 - Hava Gedikli Hazırlama Yuvasına girmek istiyen
lerde aranacak belli başlı şartlar aşağıda gösterilmiştir. 

A - Türk olmak, anası ve babası türk ve türk soyundan 
olmak. 

B - Bekar olmak ve yaşı en az 16 en çok 18 olmak. 
C - Sağlık durumu uçuculuğa elverişli olmak. 
D - iyi hal sahibi bulunmak. 
E - Ana ve babasının yoksa velisinin rızasını tesbit eden 

vazıh adresli vesika göstermek. 
F - Hava Gedikli Hazırlama Yuvasını ve Hava Okulla -

rrnı bitirdikten sonra Hava Birliklerinde 12 yıl Ha -
va Gedikli Erbaş olarak vazife görmeği teahhüt et
mek (Bu teahhüt Gedikli Hazırlama Yuvasına gel
dikten ve Hava Sağlık Hey'etince yapılacak kat'i mu
ayene iyi netice verdikten sonra masrafı Türkkuşun
ca ödenmek suretiyle yapılacaktır.) 

3 - Gedikli olmadan evvel ve olduktan sonra alınacak 
aylık ve tayyareci zamlarının miktarlariyle diğer esas ve 
şartlar hakkında daha fazla malumat almak istiyenler Or· 
ta Okul, Lise ve Kültür Direktörlüklerine, Askerlik Şube
leri Başkanlrklarrna, Türk Hava Kurumu ile Türkkuşu şu
belerine gönderilen matbu bro$ürleri görebilirler. 

4 - Kayıt muamelesine 30 Haziranda son verilecektir. 
Lazım gelen şartları haiz olduğu görülen gençler Temmuz 
ayı içinde Ankarada Türkkuşuna sevkedileceklerdir. 

5 - Hava Gedikli Hazırlama Yuvasına girmek istiyen 
Orta Okul mezunlan kaydedilmek üzere Türk Hava Ku · 
rumu şubelerine, Ankarada Türkkuşu gcımel direktörlüğü-
ne müracaat edilmelidir. 1977 

Muhtelif yiyecek almacak 
Marmara Oasübahri K. Satm Alma Komisyonu Baıkanlığından : 

Cinsi 

Bakla (iç) 
...Bezelve ,.,l 1Jlunn ., ,. cıraKa 

Semizotu 
Taze kabak 
Ayşekadın fasulye 
Patlıcan 
Bamya 
Pırasa 

İspanak 
Kuru soğan 
Domates 
Lahana 
Salça 
Kırmızı büber 
Patates 

Tahmini fiatı 
Kilosu Krş. S::nı. 

10000 

t888 
12000 
10000 
18000 
18000 
5000 

28000 
28000 
30000 
16000 
25000 
8000 
1200 

30000 

5 
2 

12 
8 

17 
4 
8 

10 
4 
5 

25 
25 

8 

) 

1 

• 
~ 

) 
50 

50 

) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 

Yeşil büber 8000 7 ) 

Umum tutarı 
Lira 

20015 

1 - Deuiz erlerinin yıllık yiyecek ihtiyaçlarından olup yukarda cilf.c; 
ve miktarı yazılı 17 kalem sebze kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuş
tur. 

2 - Eksiltmesi 7 haziran 939 çarşamba günü saat 15 te İzmitte tersane 
kapısındaki komisyon binasında yapılacaktır. 

3 - Bu işe ait şartname bedelsiz olarak komisyondan alınabilir. 
4 - Eksiltmeye iştirak edecek isteklilerin 2490 sayılı kanunun istediği 

ticaret vesikalarını ve 1501 lira 13 kuruştan ibaret ilk teminatlariyle bir
likte teklif mektuplarını muayyen gün ve saatten bir saat evveline kadar 
komisyon başkanlığına vermeleri. {3505-1918) 11900 

Satılık enkaz 
Ankara Belediyesinden : Muhammen bedeli: Muv: Te. 

Cinsi : Mahallesi: Ada : Parsel: Lira: Ku Lira: Ku. 

Ahşap hane Duatepe 288 3 200 00 15 00 
Yukarda muhammen bedeli yazılı ahşap hane ankazı arttırma suretiyle 

satılacaktır. İhalesi 16-6-939 cuma günü saat 15 de İmar Müdürlüğünde mü-
teşekkil komisyonda yapılacaktır. Taliplerin müracaatları. (2087) 12066 

Mütekaidini mülkiye ve askeriye ile dul 

ve yetimlerin nazarı dikkatine 
Ankara Defterdarlığından : 
Mütekaidin Mülkiye v"e Askeriye ile dul ve yetimlerinin iskonto sure -

tiyle alacakları Eylül - İkinci Teşrin 939 aylıklarına ait tediye Bordrosu 
Emlak Eytam Bankasına verilmiştir doğrudan doğruya Bankaya,müraca
atları. 

V czneden yapılacak Haziran - Ağustos 939 üçer aylıklar 
1 - l Numaradan 500 Numaraya kadar Askeri ) 2-6-939 cuma 

1 ,. 500 ,. ,, Mülki ) 
500 ., 1000 ., ,. Askeri ) 3.6-939 cumartesi 
500 ,, 1000 ,, ,. Millki ) 

1000 ., 1500 .. ,. Askeri ) 5.5.939 pazartesi 
1000 ., 1500 ,. ,. Mülkt ) 
1500 ,, 2000 ,, ., Askeri ) 6-6-939 salı 
1500 ,. 2000 ,, ,. Mülki ) 
2000 ,, 3000 ,. ,. Askeri ) 7.5.939 çarıamba 

2 - Maaş sahiplerinin yukarda gösterilen muayyen gilnlerd"" bizzat ve
ya bilvekale Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne müracaatları ilan olu -

nur. (2089) 12067 

ULUS 

Ankara Doğum ve Çotuk Bakım Evi Baıtabipliğinden 

Muhammen Miktarı Tutarı 

Cinsi Fiatı Kilosu Lira K 
1 inci nevi ekmek 
Koyun eti 

10/ 25 9500 973 75 
50 4500 2250 00 

İnek südü 17/ 5 3000 525 00 
İnek yoğurdu 
Pirinç 

20 1500 300 00 
25 2000 500 00 

Makarna 
Zeytinyağı 

Kurusoğan 

Sadeyağı 

25 500 125 00 

Şehriye 

Kuru bamya 
Sabun 
İrmik 

Pirinç unu 
Kuru fasülya 
Mercimek 
Nohut 
Un 
Çay 
Kuru kay1sı 

60 
07 

105 
25 

110 
040 
024 
010 
045 
015 
015 
015 
012 
360 
070 

015 
015 
012 
010 
010 

Kırmızı domates 012 
Dolmalık biber 014 
Taze bamya 020 
Enginar 010 
Pırasa· 007 
Lahana 007 
Kereviz Oll 
Ispanak 010 
Y erelması 006 
Karnabahar 016 
Patates 008 
İç bezelye 018 

150 
750 
600 
100 
015 
650 
050 
350 
070 
150 
100 
100 
050 
030 
100 

090 00 
052 50 
630 00 
025 00 
016 50 
260 00 
012 00 
035 00 
031 50 
022 50 
015 00 
015 00 
006 00 
108 00 
070 00 

2014 
500 075 
500 075 
350 042 
400 040 
400 040 
400 048 
350 049 
200 040 
350 adet 035 
400 028 
400 028 
400 044 
400 040 
100 006 
250 040 

1000 080 
150 027 

00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 

% 7 ,5 muvakkat 
Teminatı 

Lira K 
73 03 

168 75 
39 37 
22 50 
37 50 
09 37 
06 75 
03 94 
47 25 
01 87 
Ol 24 
19 50 
00 90 
02 62 
02 36 
Ol 69 
Ol 12 
01 12 
00 45 
08 10 
05 25 

151 
005 
005 
003 
003 
003 
003 
003 
003 
002 
002 

; ""' 
(iu 

00.o 
000 
003 
006 
002 

03 
62 
62 
15 
00 
00 
60 
67 
00 
62 
10 
10 
30 
00 
45 
00 
00 
02 

737 00 55 25 
1 - Ankara Doğum ve Bakım Evinin 1939 mali yılı ihtiyacı olan yukar

da cins ve miktarlariyle muhammen fiatları yazılı mevaddın açık eksiltme
ye· konulacak ve ihalesi 1939 yılı haziranın altıncı salı günü saat on beşte 
yapılacaktır. 

2 - İsteklilerin artırma eksiltme ihale kanununun 2 ve 3 üncü madde
lerinde yazılı şeraiti haiz olanların şartnamelerini bedelsiz almak üzere her 
gün Işıklar caddesinde Doğum Evi baştabipliğine müracaatları. 

3 - İsteklilerin % 7,5 teminatı muvakkate akçelerini yukarda yazılı i· 
hale saatinden evci Ankara defterdarlık veznesine yatırılarak mukabilin
de alınacak makbuz ile birlikte müessesede teşkil olunan komisyona gelme-
leri bildirilir. (1899) 11881 

Peşin para ve a(ık artflrma ile sa!ıhk emlak 
Emlak ve Eytam Bankasından : 

Mukadder K. Depozito 

90 İsmetpaşa M. Bostan :;okak 563 ada 3 parselde 

414 M2. arsa (üzerinde İbrahim Halil tarafından 

T 

fuzulen yapılmış 11 numaralı ev vardır.) 621 
412 Doğanbey M. Taşdöşeme So. 160 ada 11 parsel-

de 93 M2. arsa (üzerinde Kırşehirli Fahri'nin 
fuziılen yaptırdığı 10 numaralı ev vardır.) 1.860 

536 Cebeci, Yazgan sokak 1001 ada 31 parselde ll 1 
M2. arsa 333 

537 Cebeci Bilim sokak 1017 ada 5 parseldeki arsa-
nın yarı hissesi (tamamı 642 M2.) 642 

538 Cebeci Bağaturlar sokak, 1017 ada 15 parselde 
29 M2. arsa. 73 

539 Cebeci Çıtaklar sokağı, (diğer ismi Türközü 
ve İmrahor sokak) 1018 ada 12 parsel 1296 his-
sede 480 hisse arsa (tamamı 648 M2.) 720 

540 Cebeci Çıtaklar sokak, (diğer ismi Türközü 
ve İmrahor sokak) 1018 ada 13 parsel 688 M2. 
arsa. 2064 

541 Cebeci Taşkent sokak, 1018 ada 15 parseldeki 
arsanın 640 hissede 195 hissesi (tamamı 640 M2.) 585 

542 Cebeci Uğurlu sokak, 1019 ada 12 parselde 663 
M2. arsa. 

543 Cebeci Taşkent sokak, 1019 ada 9 parseldeki 
arsanın 647 hissede 147 hissesi (tamamı 647 M2.) 

544 Cebeci, 1662 ada 92 parselde 25 kapı numaralı 

evin karşısındaki 140 M2. arsa. 
545 Cebeci 1662 ada 96 parselde 857 M2. arsa. 
546 Cebeci 1662 ada 97 parselde 2670 M2. arsa. 
547 Cebeci 1662 ada 100 parselde 888 M2. arsa. 
548 Cebeci Önerme sokak, 1821 ada 23 parselde 17 

ve 18 No. lu evlerin arasında 1296 hissede 114 

2321 

441 

35 
86 

267 
89 

124,20 

372,90 

66,60 

128,40 

14,60 

144,00 

412,80 

117,00 

464,20 

88,20 

7,00 
17,20 
53,40 
17,80 

hisse arsa (tamamı 648 M2. arsa) 171 34,20 
Yukarda mevkii ve· nevileri yazılı emlak, peşin para ve açık artırma ile 

satılıktır. İhale 12-6-1939 pazartesi günü saat onda Bankamız satış komis
yonunda yapılacaktır. İsteklilerin, o gün depozito akçesi, hüviyet cüzdanı 
ve iki vesika fotoğrafı ile Bankamız Emlak Servisine gelıneleri. 

(1974) 11946 

3 kalem malzeme alınacak 
f5tanbul Jandarma Satın Alma Komisyonundan : 

Cinsi ve miktarı 

Yüz bin kilo kösele 
Elli bin kilo sarı vaketa 
On bin kilo siyah vaketa 

Tahmin bedeli 
Lira Kuruş 

165000 00 
125000 00 
25000 00 

315.000 00 

İlk teminatı 
Lira Ku. 

16.350 00 
1 - Cinsi, miktarı, tahmin bedeli, ve ilk teminatı yukarda yazılı üç ka

lem kundura malzemesi kapalı zarf eksiltmesiyle 17-6-939 cumartesi günü 
saat 11 de Gedikpaşa'daki İstanbul Jandarma satın alma komisyonunca sa

tın alınacaktır. 

2 - Şartname {1575) kuruş bedel mukabili adı geçen komisyondan alı-

nabilir. 
3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanuna göre tanzim edecekleri kapalı zarf 

tekliflerini ihale günü saat 14 de ka~ar komisyona vermeleri ve makbuz 

almaları. (3678)-2009) 12044 
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Memur alınacak 
Türkiye Demir ve Çelik fabrikalar. müessesi 

Müdürlüğünden : 
Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarında istihdam edil -

mek üzere Türkçeden İngilizceye ve İngilizceden Türkçe -
ye tercüme yapabilecek kudrette imtihanla memur alına -
caktır. 

Seçme imtihan; 12. Haziran. 939 pazartesi günü saat 10 
da Ankara' da Sümer Bank Umumi Müdürlüğünde ve Is -
tanbul'da Sümer Bank İstanbul Şubesinde yapılacaktır. 

imtihana girebilmek için isteklilerin birer dilekçe ile Sü
mer Bank Umumi Müdürlüğüne veya lstanbul Şubesi Mü
dürlüğüne müracaatla alacakları matbu lş Talepnamesini 
kendi el yazılariyle cevaplandırmaları ve icap eden vesai -
kin asıl veya musaddak suretlerini de ekliyerek 10.6.939 
tarihine kadar Umumi Müdürlük veya İstanbul Şubesi Mü
dürlüğüne tevdi etmeleri lazımdır. 

Lise veya muadili mektep mezunlariyle Askerlik ödevi
ni ikmal edenler, büro işlerine vakıf bulunanlar ve dakti
lo bilenler tercih edilecektir. 

Verilecek ücret imtihan neticesinde alınacak neticeye 
göre tayin edilecektir. 1909 

birlikte ihale gün ve satinden en geç 
bir saat eveline kadar teminat ve tek· 
lif mektuplarını D. Bakır Lv. amirli
ği satın alma komisyonuna vermeleri. 

(1930) 11911 

Koyun eti alınacak 
60.000 adet limon ahnatak Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Kırklareli askeri hastanesi ih

tiyacı 20.000 kilo koyun eti K. zarf· 
la eksiltmeye konmuştur. 

2 - Tahmin bedeli 40 kuruş olup 
muvakkat teminatı 600 liradır. 

3 - Eksiltmesi 12-6-939 pazartesi 
günü saat 16 dadır. 

4 - Eksiltmeye girceklerin eksilt· 
me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3, ün
cü maddelerinde istenilen belgeleri· 
le birlikte ihale gün ve saatinden en 
geç bir saat evveline kadar teminat 
ve teklif mektuplarını Kırıkkale as· 
keri satınalma komisyonuna verme · 
leri. (1931) 11912 

Sade yağı alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Merkez birliklerinin senelik 

ihtiyacı için 60.000 kilo sadeyağı K. 
.. arOa <'ksiltmeye konmut;tur. 

2 - Tahmin bedeli 48000 lira olup 
muvakkat teminatı 3600 liradır. 

3 - Eksiltmesi 12. 6. 939 pazartesi 
günü saat 11 dedir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt
me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 ün
cü maddelerinde istenilen belgelerle 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan : 

1 - Garnizon birlik ve müessesele
ri ihtiyacı için 60.000 adet limon açık 
eksiltmeye konmuştur. 

2 - Ta:.min bedeli 2400 lira olup 
muvakkat teminatı 180 liradır. 

3 - Eksiltmesi 16. 6. 939 cuma günü 
saat 10 dadır. 

4 - Eksiltmiye girceklerin eksilt -
me günü 2490 sayılı kanunun 2,3, ün
cü maddlerinde istenilen belgeleriyle 
birlikte Ankara I .. v. amirliği satın alma 
komisyonuna gelmeleri. (2074) 

12053 

2 nevi yiyecek alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonunda.n : 
1 - Aşağıda cins ve miktarları ya -

zıh mcvat pazarlıkla satın alınacaktır . 
2 - Taliplerin 2·6-939 cuma günü 

saat 14 de teminatlariyle birlikte An -
kara LV. amirliği satın alma komis -
yonuna müracaatları. (2090) 12068 
Kilo 

4000 : 6000 süt 
4000 : 6000 yoğurt 

Zayi makbuzlar 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan t 

Milli Müdafaa Vekaleti Matbaa Müdürlüğüne ait aşağıda tarih ve numa
raları yazılı iki ayniyat zayi olmuştur. Hükümsüz oldukları ilin olunur. 
Ayniyat makbuzu No. Tarihi Alındığı daire 

1 

26 
2 

21 

---------
-------------

7176 19-9-938 Lcv. teçhizat Anb. Md. 

498621 12-8-938 V. D. Md. 

(2063) 12051 

--------------B~nkası Müdürlüğü Osmanlı Ankara --Bankamız gişelerinin 1 Haziran 939 tarihinden itibaren: : -Sabahları Saat 9,30 dan 12 ye ve -
Öğleden sonra ,, 15 den 17 ye ve = -= Cumartesi günleri: = = Saat 9,30 dan 11,30 kadar 5 

:= muameleye açık bulunacağını sayın müşterilerine bildirir. =: 
-- --1978 

~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

Et fiyatları 
Belediye. Reisliğinden: 

Et fiyatlarında yapılan yeni değiıiklikler aıağıda göste
rilmiıtir. Sayın halka ilin olunur. (2096) 

Kuzu Eti 
Koyun Eti 
Dana Eti 
Sığır Eti (Kemiksiz) 
Sığır Eti (Kemikli) 

30 
40 
48 
40 
35 
12070 
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4 25 
lira "KODAK" 

''BRAUNI" 127 
Ne ucuz: Fakat ne kıymetli 

bir hediye. 

KÜLFETSİZ SA YFiYE 

KUçUk, bUyUk, herkesin makinesi 

Daima net ve parlak 

resim çeker, kullan••• 

kolay bir makine 

•xe.ı ..... 

' 

resim\er ç 
eoye 

11KODAK VERiKROM" 2eo Film ile 

8 pozdan 8 güzel resim 

Sütün K O O AK satıcııar1ndan arayınız 

ve ya şu adrese müracaat ediniz 

ICODAK eırketl - ••1oi1u, l.tanbul 

Batve İl ağrısı ııbraplann 
müthitidir 

lca1nnda abde 3 
... abnahilir. 

"damna~ RajlMt siren her teJiıı taklidi ve benzeri 
tardır. GRIPIN yerme bqb bir marka verirlene tiddetle 

reddediniz. 7062 

1957 ANKARA ENTERNASYONAL 
KÖMÜR SERGiSiNDE 

B RINci MOKMAT VE ŞEREf DiPLOMALI 

TEMiNATLI 

CAN KOÇ 
TERMOSiFONLAR vııYEMEK OCAKLAAI 

Mimar Vedat H!t7-isTANIUL 

SÜMER BANK 
Ankara Ye lllClllClr pazanncla acdan 

KÖYLU DAİRESİNDE 
11y1i ı en• IPllMI r11111r11 

perı-. ,, ... sahllllktadlr 

KaJMri Dirilinden MamGI mintan Taneei 
llaıPUt bezinden iç dona ,, 

sömleii ,, 
Çift 

58 kmat 
45 " 
45 " 
11 " 

,, 

' 

kil 
kadar kO •Y 

ekmek o 

Dr. SITKI FIRAT 
•• 

birinci G Q Z hutabldan 
ımıf mütebau111 

tstaabul Haydarpa .. Haataneıi tabık 
ıoz mlltehaı1111 ve Giilhane Haıtaneai 
Abık cöz baı muavini. Muayene: A· 
bab: 9 dan 19 a kadar. Beledi1e uraıı 
Talaı ~p. bt: 1 157S 

Bunaltıcı sıcak gü~lerin yaklaşmasından ürkmeyiniz 

ULUS meydanında 

Koç Ticaret T Ürk A. Şirketi 
NDEN AZAMI KOLAYLIKLA tedarik edebilecetiniz 

A. E. G. Vantilatörleri sayesinde 

denizin serin ve lltif bavaıma kaYUf&cak ve ıineklerin muacciz aavletinden lrurtulacakamn 

Derince tahmil ve tahliye ameliyesinin bir sene 
zarfında yapllan tahmin ton miktariyle tahmin 

fiatları gösterir cetveldir 
O..let Demiryollan Umum Müdürlüjii Satm Alma Komiayoaaadan ı 

Maden kömürü Beher 
Ameliyenin nev'i krom ve emuU tonu 

dökme cevher Ku. 
Ton 

1 - Ambar dahilinde ıupalana hazır- Maden kömiiril ve em. 
lamak ve vapur dahilinde vinçle su- lali dökme cevher 
palana yapmak veya hab veyahud iı- Krom 
tif yapmak bu ameliyede nhtım ve- 46407 
ya ıilo iıkeleıine veya vapur güver-
tesine nrmek ve bırakmak da da-
hildir, ve miltekabilen. 

2 - Supalandan açık vagona tah
mil ve mütekabilen de vagondan 
ıupalana ve idare vincile vagondan 26189 
denize vermek veya mlitekabilen de-
nizden almak 

10 
ıs 

4,5 

Kok kömüril 
briket 

ton 

4992 

Muhtelif 
Beher malzeme Beher 

tonu qya Ye tonu 
Ku. emtia Ku. 

Ton. 

23 -

g • 
~~~-TI~: 35~92~il!"!"!~~r ...: - 3 - Vinc ittirald obnabmn nhtım 
.lllHllRlllllllllH-•HI 111 il w:ra silo llkeı-... ~eden -- • _ 11l11ndr vagot'M mL 

~ y Az 1 M AK 1 NE L R 1 1z1 = tekabilen. - - ---------------------------------------------------------------------= Daktilo kunu tamir bBrosuna 5 4 - Supalandan alımp açık aruiye 12325 • 
23 23 975 11 

5 yaptırınız. Memurlar Koopera - ! nakil ve iıtif etmek ve mtıtekabilen. 
: tifi üatiinde Tal: 3714 1912 : ---------------------------------------------------------: = 5 - Silo bkeleaine yanatmıt vapur 
.,llllllllllllllllllllllllllllllllllllllr gilverteainden veya ıllo iskelesinden 5 9 11 

J' .. , .... 
111111111 

.. 
1111111111111111111

"' _nak_i .... 1 v_e_y_e_rl_eı_t_ırme_k. __________________________________ _ 

: DAKTI LQ KURSU : 6 - Vinç ittirllri olmakıızın vagon
dan tahliye ve açık araziye mağa-

59 uncu devresine haziranın 

ilk haftuında baılıyacaktır. 

2 ayda diploma verilir. Tahlil 
aranmakıl%ın herkes alınır. ile -
murlar KooJ>'ratifi üzerinde kat 
1 Tel: 3714. 1947 • . 

"\,, ......................•............• ,. 
Yeni Yakacak Puan 

ME~E K6M0RlEIİ 
En eyiıiclir. Tl: 1475 1789 

zalara nakil ve iıtif ve mlitekabilen. 

7 - V qondan idare vincile açık ara
ziye tahliye iıtif ve mlitekabilen. 

8 - Vinçıiz merakibi bahriyeden kü
felerle veya arkalık ile ve el ile çıka- • 
nlarak vagona tahmil, açık araziye, 
mağazalara nakil n iıtlf etmek ve 
miltekabilen. 

9 - Vqondan olukla tahliye 

10 - Saatle mliteahhidden alınacak 
amele. 

25140 

269 

20411 

268 

8 2103 

7 

20 195 

5 

18 

11 - Yevmiye ile alınacak amele. 18 120 

24 8904 21 

5 475 14 

24 277 18 

7 

1 

(25595) lira (9) kurut muhammen bedeli bulunan Derince limanı tahmil ve tahliye iti kapalı sarf uıuliyle 
..1llllllllllllllllllllllllllllllllllllllL. eksiltmeye konmuıtur. Eksiltme 22-6-939 tarihine rutlayan pertembe cilnli saat 11 de Haydarpap pr binuı 
i M Ki E dahilinde birinci iıletme komiıyonu tarafından yapılacaktır. Taliplerin (1919) lira (63) kurut muvakkat temi. 
5 Orena ara 5 nat ile aynı gün saat 10 ona kadar komisyon kalemine teklif mektuplannı vermeleri llıımdır. Bu ite ait prt• 
5 lmpen" 

0 
Arıentina : name Haydarpap liman bat mlifettiıliğinden ve Ankara ve lzmtr lfletme Mlidürllilderinden parası• olarak 

- = bi i c•.ıır•1> 12045 ':iııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' alına 1 r. ~ 

Cebeci Hutaneai -
lf:ulak, Burun, Botu mütehauııı 

DOKTOR 

Şevket Hüsnü Taray 
Adliye kCSteai sarraf Hakla 
Ap. muayenehane Ti: 3912 
Ev TI: 3481 • 18 2003 

U ı. U S - 20. l.ncl 11L - No: 6403 

lmtiyu uhlbi 
lakender Artan 

Umumi ııqriyatı idare eden 
Yuı ltleri llildtlrll 

Mimtu Faik FDIK 
t1WS ...... AIRtARA 

Bomadüa icra MemarlQmu:lan: ye ait birinci derece ipotekli ikind lan 30 haziran 939 cuma ctınU .at 11 
Bolvaclında Ziya Ataya Elli liraya ldnun 936 tarih ve 3 No.lu tahtan! ve da yapılacaktır. O ıUn taliplerin yils· 

borçlu Bolvadımn Bekir ap mahalle· fevkani ikl göz odayı mliftemil hane de yedi buçuk teminatla Bolvadın le
sinden Malak oilu Hamit lmı Raziye utılıla çıkarılmııtır. Yevmi ihale o • ra dalreıine milracutlan ll&n olunur. 

YENi SiNEMALAR sus 
BU GUN BU GECE 

Gayet hial ve adleMir bir pheler 

Bq rollerde: 
Robert Taylor - iL Sullavan 

Fruıchot Tone 

Gündüz teuıılarmda filme illve -
ten: 5 d Büyük Kurultay ve 19 
Mayıs Gençlik bayramının en 
eautı ıurette filme alınan aeıll 

a8s111 intibaları 
Seuıalar: 

14,45 • 16,45 • 18,45 • pce 21 de 

HALK 
BU GUN BU GECE 

Suzy Prim - lnkijinof - Charles 
Vanel tarafından oynanan 

Heyecan - Atk ve aerıüzeft filmi 

Hudut Korsanlar. 
Proırama illveten: 

5 ci Büyük Kurultaya ait intibalar 
Seanslar : 14,30 • 115,30 - 18,30 

ıece 21 de . 
Halk matlnni 12,15 de 
KANUNSUZ SEHIR 

BUGUN BU GECE 

Harry Baur - Simone Simon 

J. Pierre Aumont tarafından 
oynanan 

Siyah gözler 
Flatlarda temillt 

Balkon 35 Salon ıs Kf. 
Seanılar: 12-14-16-18 ıece 20,30 da 

- ---~ ----- - - - - ---- - -- -.. "_,; ... ;,,~. ·.--r'' . 
"· '· ·~;~~·· -~ ".. " .. , . ' 


