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Dördüncü Büyük Kurultay Kutlu Olsun 

.lliitiin Gözler, 
~"karaya [çevrildi 

ili CurnhuriyetJHalk f Partisi
lca~ bu gUn Kars'tan Edirneye • 
gel a~ her ilden seçilen dele· 
~u erın toplanmasiyle dördüncü 

l'Ultayı açılacak. 
SiyıYu~ yıl1arı devrim kasırga
hat e Sılerek doğu tekliğinden 
içi 

1 
kOltürüne atlayan Türk 

<leıı 11 
bu kurultayın önemi dünün 

ıJİ:11cleri le geleceğedoğru yeni 
ta akışa başlangıç olması nok 
~adında toplanır. Bu toplantı 
~11 ~ce siyasal bir partinin de
lju·· Urdun dileklerine soysal 

rıy 
ıt eye uygun ve başka yer

"11 •. 
it.,· orııek almıyarak orijinal 

'"J' nı 
~ir Yn~ayan 18 miJyoııiuk 

Ulus kurultayıdır. 
Qfjtı~er açılışı devrim tarihinin 
~Ur ~ noktaları olan parti 
ıtQğ~ tayları normal ovriminde 

B nı Yerleridir. 
<!& to u kurultayda; 931 Yılın
~~ Plarıan kurultaydan beri 
~!lırn~ dört Yılın en Radikal 
tU arıa yıkan ve yayan ileri rur 
~eıı tışUnun kertesi ölçülür-
ôl'tıe~n altı Yıllık bir denençte 
"ası i .tutularak bundan son
luıı iş~~n. Yapılması kereken u-

lJ rı Planlaştırılacak. 
11111 ~~saı egemenlik yang1sı
~tnrle <>ru~lediği süel amaçla ı 
1tk 1 rı 1~YalızrninJ vahşi Rüyalı 
llittı a karşı Türkün bağrın-
ltııın ~~Şkırarak «Anadolu ve 
\flli»e ı MUdafai Hukuk Cemi· 
~İ\·as':dı altında ilk kurultayını 
liaık pa toptıyan Cumhuriyet 
~~ış101 ~rt~~i uluslar tarihinin 
~lllas e.gıştiren Lozan ant
~l bir 

1 
.. ~o.~)i Tiirk için evren

~ll'iııci~ğunc beJgesini alınca 
~~rirıı en daha çetin soysal 

h savaşına erirdi l' rarr . .:> • 

Urkh. 
1 ~1 n evrim tarihi yeni 

hıı ... enııı d .., · · 
~ vlly1ş t .. oguş, ılerJeyış ve 
t'~ tinct ElrıhıyJe kiııetli, bfri 
l eritıi den .hız alan ve biri di-
1 UrıYe)j evrımıere götüren· tek 
lı 1"ritı Varlıklardır. Biiyük 
il ı.. lq.ı rakt . 

l{Jı1f!ttir. erıstik vasfı da 

~-~ 
1~6rtıiz bugün 

Sayfadir 

•Of>~ ~OG"""a 

: 4:;~-~ .. ;-;-~~.·~-;;·.-;;-;;-;·~· •••• ;--~·; .-;-.7.";: :ı 
te o•• -- ~ - -- -· ---· ..... - o 0 o • 
o •• : ~ • ~ • ••• •ı. 
'!ft ATATÜRK Söylüyor: ( ! 
. • ~ Bizim halkımız çok temiz ~ : 

kalpli, çok asil ruhlu lerak- . : 
kiye çok kabiliyetli bir halk- ·: . ' 
tır. Bu halk eğer muhatapla- : 

• rının samimiyetle kendilerine : 
hadim olduklarına kani olursa : 

• her tUrlU hareketi derhal kıı- : 
bule amadedir. Buuun için : • 

•• • • 
BUYUK 

1 genelerin her şeyden evvel 1 ; : 

} millete emniyet bahşetmesi r: 
1 

~.. lılzımdır. ı:. .. KURULTAYI 
• • • • :: ··~<:\) <!'-=--::-··.:· =·:::· <:\) ,/):·· • 
~~-·-..; 0o •••• o0 - ~····~ ••••• : 

Ne mutlu Ulusumuza bağrından bir Atatürk çıkardı 1 

Bundan ötürüdürki ulusal ~ojidalgasi yle sUrilklenmemi) 
egomen_lik davası bitti.k.~en son· bütün ulus inanı, kurtuluş sa· 
rada Türk ulusu kendı oz ben - j vaşı içinde oldugvu eril>" l ·-r--· d d ... r 1 "" ı ( e ... 
ıgın. en 

1 
ogdanl par ıkye bs~rlsı - rim savaşındadalkiitle görünü~ile 

maz ınan a a ıa sı ı ag an- ı ö . . . . · 
mış ve tek parti halinde bu .ııderın ırdesı çevresınde top-
günkü erdemli duruma,Türkün lanmıştır. 
tarihsel onuriyle denk yı&şayış Türk ruhunu, Yurdun ihti-
kertesine ulaşılmıştır. yaçlarmı çok yakından bilen 

~u ~ısa çözgllnün anlamı Önder en kestirme yollar im-
devrımın hızında gömillü gü- liyerek devrimi başarmış ve 

cüde imJiyecek kadar açıktır ulusun kutlu bitiği olan söy-

sanıyorum. !evleriyle de bunun tarihini 
İnsan gUcil dışında bir ener- yapmışlardır. Şimdi gözler An-

ji istiyen Türk devrimi beton- karaya çevrildi . 
laşan kanaatleri yıkmak, din inanç kaynağı olan 
otoritesini eritmek doğu uyu-
şukluğundan aktf bir ulus ya
rı:tınak gibi asırları Yıl ve Yıl
ları gün yapmışsa bunu ulusun 

kabiliyeti kadarda tek parti 
ile yürüyüşe geçmesine borç
ludur . 

Çiinkü emekler, enerjiler 
Parti döğüşleri arasında de-

Kama
lizmin aydınlık yolunda şim

şek hıziyle başı dönmeden iler 

leyen ayağıııa dolaştın pıtrak

ları ezerek oh1şa doğru giden 
ulus; Yaşayışırıda önemli bir 
yoln daha girmek için Önderin 
ve Kurultayın işaretini bekliyor 

Il1za .Atila j 

Bugün Saat 13 de Açıhyor 
Kurultay 549 Üy e ile Kurulacak. 

ANKARA, 8 (Hususi) Cum
huriyet Halk Partisi dördüncü 
büyük kurultayı hazırlıkları 

temanıen bitti. Kurultay Yarın 
saat 15 de Ataturk'iirı söyle
vile açılacaktır. Kurultay Parti 
üyesi olan 384 saylav il(iller
deıı gelen 160 delege ile 549 
üyeden kurulacaktır. Üyelere 
Parti Genel merkezi tarafrn
dan bir dosya sunulımıştur.Dos
yada;proğraın ve tüzek taslağı. 

büyük kurultaya genel katip
liğin Yazdığı mektuplarııı su
reti önerg<-:ler için defter, im .. 
rultayda koı~uşulacak işlerin 

listesi 1934 1935 Yılları için
de il kurultaylarının Yolladığı 
dileklerin astllarıııa göre Ya
pılmış özenler kurultay üyele
rinin adları yazıli bir defter 
vardır. 

Kurultay günleri için sigara 
paketlerine Parti bayrağı ve 
dördüncü kurultay Yazılı eti-

' 
C, lf Partısi gmEl haşkall vtkili 

ve ba~bakıırı O'Mrrıl lsm't'Jlnönü 

ketler yapıştırılncak Posta 

iclı.ırelerindecle Partinin dör
d ııcü biiyük kurnltaymı hatır
latacak dnmgahır lınsacuklardır 

C. H. Partisinin ilk kurultayı 
4 Eyliil 1919 da Sivasta açildi • 

Sivas Kurultayında Atatnrk ve Arkadaşları 

Anndolıı ve Rumeli Müda· dun dört bueai'!ıııdan içerı gır-
fai Hukuk Cemiyeti adile si- mi\iti. 4 Eylı.11 1919 da Atatür-
yasal alanda çalışmıya başlıya- küıı b:ışkanlığında Sh~as'ta top 
rak hir çok gelişme safhala- lamın ulus delegeleri «Anadolu 
rından geçtikten sonra bugün- vP. Hıımeli ~1üdafni Hukuk Ce-
kü ileri prensipleri ve geniş mi ·eti» altııı<ln Cumhuriyet 
kurnına erişmiş olnıı Cunıhu- Halk Pcırl 8°11in teınPlini attı. 
riyet Halk Partisi km tuluş sa- Ve Evlill 1919 dn Anadolu ve 

ol 

vaşı ve devrim tarihine karış- Humeli Müdafai Hukuk Cemi-
mış bir varlıktır. yeti lrnl'uldu. Olrnycularıımz 

1919 Yılı Mayısının 19 unda dil1'er ayfolannıızda 'I'lirk kur-
Atatilrk Sırnısun'a çıktığı gnıı- tulıı~ \E1 de\•ıim sa\·aı;;ınııı ge-
lerde isti lfi ordu lan hay kuş çi rdi~i safha la ı 0kn) acaklar-
seslerine ayak uydurarak Yur- dır . 
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Atatürk ' 
En Güclü Bir Tari 
e e ç Bir irdesi 

• 
ın 

Ulusal ülkü 
parolası 

-t--

u lusal ülkümüze ve Cumhu 
riyet Halk Partisinin prog 

ramına temel olan ana preıı · 
sipleriıı ayırdım durumu:Cum
huriyetcilik, milliyetcilik, halk 
cılık, Hliklik, devletcilik ve 
in ki liipcılı ktır. 

Bunun gerçek özii ve kay· 
naşımş göriinüşü be soysal 
kerteye altı koldan kütle halin 
de koşmaktır. 

Bu altı kolun birer kelime
lik Heınzi ulusal ülkümüzün 
değişmiyen parolasıdır. 

En güvenli en çabuk en kes 
tirme ileri yürüyüş ulus 

arasından çıkacak ve genel 
inanı şu veya bu akışa çevire
cek güclü şeflerin irdesi kerte 
sinde amacrnı bulabilir. 

Şeflik hakkı kanun yazımile 
veya bir millk gibi babadan 
oğula geçerek değil ulusun ku
cağından fırlayıp gücüne küt
leyi inandırmakla alınır. Veri
lir. Bundan ötüriidürki altı ill
kümüzden birisi Cumhuriyetci
liktir. 

Türk ulusu şuna inanmıştırki 
insel ödevini yeriı;e getir-

mek için her şeyden önce ken
di ulusunun refahını hazırla

ması gerektir. C. H. Partisi 
proğramında da ulus şüyle 
tarif edilir : 

« MiJlet, dil, kültür ve mef
kure birliği ile biribirine bağlı 
vatandaşların teşkil ettiği bir 

9j ya si ve içtimai heyettir . » 

Bu açık söyleyişte de görü
lüyorki milJet denirken dar 
bir çerçi ve değil geniş ve in
sel anlam güdülmüştür . 

Türk için kutlu varhğına 

yumruk sallamıyan her ulus ı 
kendisi kadar sayındır. İşte pa
rolamızın milliyetcilik yönü de 1 

budur. 

Bizim devrimin gerek siya
sal gerekse ökonomi k ve 

soysal inanc kaynağı Türk ulu
sunun temiz vicdanıdır. Bun
dan ötürildürki devrim başlar
ken sımf kavgaları silinip atıl
dı. Mesleki sanatı işi ne olursa 
olsun Yurdlulardan birinin di
ğerine üstilnlüğiine yer veril
medi. Halk partisi ve onun çiz 
diği prngramı en jnce noktala
rına kadar g:>z önünde tutan 
hükumet Türk ulusunu bir 
kütle duruıuiyle soysallığın en 
yüksek kertesine çıkarmayı 

bir ödev bildi. Bu bitimledirki 
parolanın ilçüncil kolunu halk
çılık tutar. 

Eski çağları hep biliriz.Ttir
kiln Unlü geçmişi dinin 

Biyasaya burun sokmasiyle eri· 
.YİP gitmiyormu idi. Bir devri
me başlayorduk. Yirminci yilz 
yıl tekniğiyle şer'in hilkilnıleri 

kayna~mazdı. 
Lftyiklik devrim prensiple

ri içinde bu köttililğll önlemek 
için yer tuttu. 

Dünya ökonomi durumu son 
yıllar içinde öyle bir hale 

Yurdun inki a ta eki Tablosu 

Atatürk or: 
Atatürk'ün Cum ur·yet Hal artisinin ikinci 

' Kurultayındaki Söylevlerinden ... 

« Millet ve ordu padişah ve 
hn!ifeııiıı hiyanetindeıı haber· 
dar nlınadığı gibi o mnlrnmn 
ve malrnında huluııana knrşı 

ssırların kökleştirdiği dini ve 
ananevi Rabıtalarla muti ve 
snd1k. Millet ve ordu çarei ha
His düşünürken bu mevrns iti
yadm sevkiyle kendinden evvel 
makamı munllayı hilafet ve 
saltanatın felahı ve ınasuniye

ti ni diişiinüyor. Halife ve pa
dişahsız halilsın manasını an
lamak istidadında değil . 
Bu akideye ve içtihat ızhar ede 
r.eklerin vay haline. Derhal 
dinsiz, \'atansız, hain merdut 
olur. Dığer miihim noktayı da 
ifade etmek lfızımdır. Gerçe 
halfis ararken İngiltere,Frnnso, 
ltalyn gibi dilveli muazznmayı 
gücendi rıneınek esası gi hi te
lılkki oluıımnkta idi. 

Bu devletlerden yalnız bi
riyle dahi ba~a çıkılnmıyacnğı 

ve hemen hemen lıütun dimağ 
lıuda yer etmişti. Osmanlı dev 
letiniıı yanında koskoca Alm~ın
ya, Avusturya, Macaristan var
ken hepsini birden ınağlOp 

eden yerlere seren itilaf ku\'
vetleri karşısında tekrar onlar 
la husumete müncer olabilecek 
vaziyetler almaktan daha bü
yük mantıksızlık ve akılsızlık 

olamazdı. 

Bu zihniyette olan yalıııı 

avam değildi. Bilhassa havas 
denilen insanlar böyle düşünü
yordu. 

O halde çarei halası ararken 

geldiki küçiik sermayeyi loıı

r.adan küçük sanayjj orta devir 
çıkrıklarından daha geri bırak
tı. Bizim ise gerek teknik ge

rekse sermaye bakımından ti
cureti sanayii yllkselmiş ulus
larla boy ölçüşebilmekliğimiz 
gerekti. Yurdun genel knznnc
larını konınıak ve ulusal öko
nomiyi devrimin öbür yiiııle

riyle at başı yüı:ütmek için dev
let gücüne gereklik \'ardı. Ulu
sal ülkil parolamız devletcilikle 
beş oldu. 

Parti kurulduğu gün ·Tilrki · 
yeyi dünyanın ileri devlet 

!eri derecesine çıkarmayı amnr. 
tutmuştu. Eskiyi yıkmak yeni
lerini kurmak. Ve kelimenin 
bi\liln anlamiyle köklü bir lltıv 
rim yapmak .. 

Oevri m denince gör Un üş da
ği l kafa ruh yaşayış ve soysal 
olll~U anlıyoruz. 

iki şey mevzubahs olnmıya

cnktı. Bir defa itilaf devletle
rine karşı vaz'ı husumet n ln
mıyacnktı. 

Pndişnh ve Halifeye canla, 
La~la 111e,·hut ve sadık lrnlnrnk 
şartı esas olat·akt ı. 

Şimdi Efendiler; ıniisaade 

buyurursanız, size bir sual sora
yım. Bu vaziyet ve şernil knr
şısmda halfıs için nasıl bir lrn
rar val'İdi hatır olahilirdi . 

İzah ettiğim malfımal ve 
müşahedata göre"üç nevi karar 
ortaya atılmıştı : 

1- İngiltere himayesini ta
lep etmek. 

2- Amed ka mandasını ta· 
lep etmek . 

Ru iki karar sahipleri Os
manlı devletinin bir lciil halin
de muhafaznsıııı diişiineııler

dir. Osmanlı ıneınalikiniıı ımıh 

telif devler Lıeyninde taksimin 
<lt>ıı ise idil hnlin<le hi ı· devle
tin tuhtı himayesinde bıılun

<lıırmağ'ı tercih edenl~rdir. 
Üçlirıcü knrur mahalli ha

H\s çarelerine matuftur. Meselft 
bazı mıntakalar kendilerinin 
Osmanlı devletinden fek edile
ceği nazariyesine karşı ondan 
ayrılmamak tedbirlerine teves
sül ediyor. Bazı mıntaknlarda 

Osmanlı devletinin imha ve 
Osmnnlı memleketlerinin tak
sim olıınacağını eml'i vaki ka
bul ederek kendi başlarını kur ı 

tarınağa çalışıyorlar. Hu üç nevi 
knrnrın esbabı mucibesi ver
miş olduğum izahnt meyaıırnda 
mevcuttur. 

Efendiler; hen bu karnl'la
rm hiç birinde isabet gc>rıne

diın. Çünki bu kararlarm isti
nut ettiği bütün deliller ve 
mnııtıklar çiiriiktü, esassıztlı. 

llakikat halde içinde bulundu .. 
ğumuz tarihte. Osmanlı devle-
tinin temelleri çükmiiş, iiınrU 
temam olmuştu. Osmanlı mem
leketleri teınamen parçalanmı~-

1 ı. Ortada Lir avuç Türkün ba
l'mdığı bir ana yurdu kalmıştı. 

Son mesele bunun da taksimi
ni teminle uğra~ılmaktnn i ba
retti. Osmanlı onuıı istiklfıli, 

Padişah halife, hiikO.ınet bun
lar hepsi nıedlUlu kalmamış lıir 
talrnn biınanfı Elfazdaıı ibaretti. 

Neyin ve kimin ınasuııiyeti 
için kimden ve ne muavenet 
talep olunmak isteniyordu. O 
halde ciddi ve hakiki karar 
ne olabilirdi ? 

Efendiler;_.bu vaziyet karşı-

•• 
• 

Halkevıerı 
- p ı·tisi· 

Cumhuriyet Halk n ı.ıP 
. l" b .. ··ı d ·iniı;M nın yap ıgı uyu c evı ·• 111• 
ııu~tıı·arak halka içi rınel.: nn.,r· 

• . P•' cirle kurulan llalkcvlerı :ı 

t
. • . ı . .. .. (a ortll). 
111111 en t: erın goruş .-. 
getirdiği kiiltnr yuvnlnrıdı~·,1ı' 

Devrim bi.itün anıaotl) olll 
yı\"'" 

varlığımızı yeni bir yaşn h•ı!l' 
yeni hir uflrngQtiiriiyordtı.V 

1 k nııır 
fertler lıaliııdeıı ~·ıkara 0 W 
g<iriiş nıılnyış ve yapışın i\ 

hirlik :tlıır111mıııa getirınek·~i· 
varlığını nydııılatınak heıılı " 

ys•· 
ııin derinliklerinden knY 118 ı· 
eınsalsız kıymetleri ortaya öd~' 
karmak parti için büyük 
bilinmiştir. ır 

1) t. .. .. .. .. ·e uJtıS ar ı goruşune goı cB~ 

ınuıun nzelliklerine uya~er' 
yollardan yüriiyerek her si· 
tedeki okuma çağı dışında I< e-
mış Yurtluları Ylikseıtn1ek g,·e 
rekti. Hunun için so~:;nl 11ıa· 
kültür yaşnyışınm yeııı ıı ~ıı· 
yışla soysal bilnyemizueı~ !{ti' 

nıla<'ak yeni ve ulusal bır si 
ı uoıe 

ruınnn çahşınasiyle bes e jıtiO 
l .. ·· ··ı ı·· B r·ı. pnrt c uşunu c u. u ı cır y' 
·· ·· ·· b.. ·· ı l ıtayındfl uçuncu uyu l rnru . ,,rı• 

• tfl :!" 
pılan yasaya Halkevlerın V ı.ııı 

d" ı kulması bitimini ver 1• {ıtl~ 

ara~tırmahırdan sour~~ 1 tıı9' 
. . . . l . t·ılı ıııtt 1 evlerı ıç111 genış lır • . 

9 
~o· 

ıne yapılarak lfalkederı ' 
dan çalı~ınıya haşladı· /f 

• 1tıı'" 
Bu kültür }"llValarlllln cıP' 

şwıdanberi .görd ıi1!ü drUrrl1
1 

d,) 
/ui başka s~pfalammzda tOI''"/ 

~J' 
sıııdn bir tek karar vard•· 11il 

hakimiyeti nıilliyeye 111•
09%11 

lıilft lrnydii şart müstatol e". 
bir Türk devleti tesis etnı çı~· 

İşte daha İstanbuld~1~ 01110-
ınadnn Evvel diişiindUg ..-~· 
v~ Samsunda Anadolu to~ t•ı· 
larıııa ayak basar 1..ıasınıı b11 

d "' ı·ıırıır 
bikatına haşin ıgıımz ~ 

karnr ohnustur.» • 

Bundan ötilrUdUrki ulusal 
UlkO • parolamızm altıncısı da 
inkililpcılıktır . 

Serap 
ıor11 

Cumhuriyet Balk Partisi ilk Kurultayını topladığı gün Türk yurdu Osınaıılı imparn rııt~ 
nun Sevr nntlnşmasiyle bu duruma gelmiş iilke parçalanmış ortada hir avuç Tiirkün IJıt 
bir ana yurt kal ımştı . 



lialkı 
vgi Bağ,i an Kuvvetti • 

içinde 
hiç bir 

olgun 
ndenberi 
k kudret 

rücü bir 
her çıkı~ 
ünkü du

el islerle . 
ihtiyaçları 

direktif 
aşlangıcm

ı yürüten 
rihini atı-

Je dış ba· 
mak ve şe
nacı yönlln: 
oplamak ıa-

ğrındanMü 
bağrından 

ai hukuk Müdafai 
aC.h.P.si Doğdu 

ukun 
ikız 

lnkilô:pcıyız 
Devletciyiz benliğine, kendi gücüne da· 

yanmasında buluyor ve ulusal 
irdenic gerçekleşmesini isti-
yordu. Sivas kurultayında_ 

verilen karar bitimi 23 Nisan 

19~0 de Ankarada Bilyilk Mil 
let Meclisinin toplanmasiyle 

lusal ha.kimi yet ve halk ida 

kanulaştırıldı . 

Türkiye Büyük Millet 

• 

isinin kurulmasiY. 
bir fakat adı söy, 
huriyet Rejimi 
nuyordu. M 
uhısal kur 

ahiyeti 

1 
yen Cum· 
muş bulu· 
amacı da 

olduğuna göre 
Halk Pa n temeli ol 
Müdafa' uk Cemiyeti 

ve Cumhuri 
yük siyasal 

mış oldu. 
Bizde Mü ukuk 

er yetide için uğu hal-
de parti mefh uygun bir 
kurum rne gelmemişti. 

Büyük har ah1m mağlub' 
yetinden sonra kendi ke 
fesheden İttihat ve Te 
üyuleri başka başka 
besliyen içinde Sosy t, Libe
ral, Muhafauıkar ve hir kelime 
ile mahlOt bir kurum partid 
daha çok kuliipdurumund 
Halbuki parti belli bir siy 
kanaati bulunan üyeleri ara
sında hiç bir fikir ihtilafı bu
lunmıyan ve bir proğrama sa
hip olan tek kurum demektir. 

Müdafai Hukuk Cemiyeti
nin ise bunun temamen zıddına 
bir proğramı olmadığı gibi ü- 1 

yesi arasındaki fikir uygunsıuz ı 
luğu da her fırsatta ortaya çı
kardı. Atatürk'Un kuvvetli ve 1 

siyasal bir partinin kurulması 

1 nin geldiğine kanaat getir-! 
i. ' l 

Bu parti nasıl olmalı ve ne 
bi bir siyasal kanaat taşımalı 

<li. Kendi düşüncelerini açığa 

vurmadan önce anket şeklinde 
bütün Yurdluların fikrini sor

du. Gazetelerde yapılan müna

kaşalar ileri sürülen fikirler 

AtatOrk'e çok yabancı kalıy~r-

n hepsi de Yurt 
sınıf doğuracak olan 

ileri sürüyorlardı. 
usun dUşilnce ve dil 

nin muhassalası ola 
arti kurulmadıktan 

için beklenen fay 
olurdu. 

Atatürk' .. zaman ver
·urulacak olan 

macını belli etmiş· 

dikleri ·· 
parti · 
ti. ' 

şka memleketlerde par-
in sınıf menfaatlerini m 

afa1,a için kurulduğ 
bizde gOya ayrı a r 

artiler 
an acıklı 

it olduğumuzu 
alk Partisi dediğimiz 

varmış gibi 
yüzünden 
neti 

n bunun içinde Vatandaş
arın bir kısmı değil . bütün 

milletin dahil olduğunu ve 
muhtelif meslek Erbabının yek-
diğeriyle imtizaç halinde oldu
ğunu bunları sınıflara ayırmak 
imkanı bulunmadığını ve hep
sinin halktan ibaret olduğunu 
isaret ederek halk partisinin . 
ana vasıflarından birisi olan 
halkçılığı da meydana koymuş 
lardı. Aradan çok geçmedi.Ata
türk Yurd içindeki bir seyahat· 
lariyle genel düşünceleri öğren· ı 

nizamnamesini teebit ettil 
partiye dahil olan sayJ 
da huzuriyle kurultay 

tinde bir toplantı ya 

tirme durumda Ha 
bizzat hazırladık 
mesini kabul 
923. -

tisinin 
nlzamna

ler. -9Ey1Ql 

1 : 

u şekilde berkişti 1 

"A- Ulusal hAkimiyetin halk 
arafından halk için icrasına 

Rehberlik etmek. 
B-- TOrkiyede bütün kuv

vetlerin üstünde kanun vela 
tini hakim kılmak. 

C- Türkiyeyi 
Jet halinde yü 

Parti · 
bu g 

yollarında 
yHpılan evren· 

mJer serpilmiş bulu
ordu. 
« Türkiyeyi asri bir devlet 

halinde Yükseltmek» o günkü 
Türkiyenin asri bir devlet ha
linde Yükselebilmesi iç.in : 

Medeni kanunu kabul et
mek, kıyafette değişiklik yapıp 
şapkayı giymek, kadına soysal 
ve siyasal hakkını vererek ka· 
dın Erkek farkını ortadan kal
dırmak, Türk harflerini kabul 
~tmek, iliklerimize kadar Arap 
Acem harsı sokan medreseleri 
kaldırıp kUltUrel durumu bir
leştirmek, tekkeleri kapamak, 
Şeriye Vekaletini lağvetmek: 
din ve dünya işlerini ayırmak: 
modern sanayii Tilrkiyeye sok 
mak,güzel sanatlara değer ver
mek, Türk dilinin Türk tarihi
nin kayıplarını onarmak, Yurdu 

çelik ağlarla örmek, muntu.am 
bir orduya sahip olmak,gözleri 
uyuşturucu doğudan hareket 
halinde bulunan batıya çevir-
mek gibi bu gün erdemli bitim 
lerini gördUğUmilz de\'rimlerle 
gerekti. 

Halk Partişi nizamnamesi
nin ikinci maddesinde : 

" Parti Nazannda halk mef 
humunun herhangi bir sınıfa 
münhasır olmadığı ve hiç bir 
imtiyaz idd. ında bulunmıyan 

tıer kanun Naza
ak müsavatı kabul 

erin halktan bulundu 
·ıların hiç bir aile hiç 

ıf hiç bir cemaat imtiyazı 
bul etmiyen ve kanunları 

vaz etmekteki mutlak hüriyeti 
ve istiklali tanıyan fertler ol
duğu tasrih edilerek halkçılık 
mefhumu çizilmişti. 

IInlk partisi bu ana fikirle
riyle halkçılık mefhumunu ve 
millet hakimiyetini açıklattığı 
zaman Mecliste hilla geleceğe 
güvensiz bakan bir ok imanı 
eriyenler ver 

Os natmın enkazı 
alife kanat geri

ık düşilnceleri bil· 
rda hakim bulunu

, hatta meclis kürsüsünde 
'akıt vakıt coşan mutaassıp 

zümre büyUk bir yekOn teşkil 
ediyordu. Bunun tabii neticesi 
olarak yapılacak işler proğram 
da bütün inceliklerile açıklan
mamıştı. Fakat Lozan muahede· 
sinin imzalanması - 24 Tem
muz 923 - halk partisine yeni 
yollar açtı. Yilz yıllarca yuş-
turucu Reji yle du-

uğ ulusuna 
ırlanıyordu. 

devletin adı 
edilen Rejim 

ıakikatte milletin hakimiyetine 
dayanan tam anlamiyle bir 
Cumhuriyetti. Artık bunun adı 
nın konmasmda bir mahzur 
kalmamıştı. Ulusun hakiki ih
tiyaçlarına ve karakterine en 

uygun kararlar alan Atatürk 

parti arkadaşlarını aydınlattı 

ve Büyük Millet Meclisin ka
bul ettiği bir kanunla Cumhu· 
riyet ilan edildi ve Halk Parti 
sini kuran genel başkan Ata
türk Tilrkiyenin birinci Cum· 
hur Reisi seçildi. - 29 İlk teş-
rin 1923-

Cumhu!'iyetiu Haniyle halk 
partisi yeni yaşayış şartlarının 
dileklerine uygun yeni hamle
lere hazırlandı . 

Artık düşünce; kültür ve 
devlet idaresi üstflnde parti 
prensiplerini adım adım ortaya 
atmak Lazım geliyordu . 

Rıza Atili 
Gerisi 8. ci Sayfada -
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C. H. Partisi p ğramında Değ· ·kik Olacak mı'l 
Parti Bayramı Kurultay bu gün saat 15 te 

Atatürkün söylevile a~ılacak Tarihin yaprakları gözleri
mi okşuyor onlardan bir tllrlü 
ayrılmak istemiyorum. Geçmi
şin karanlık günlerini saklıyan 
tarih sayfaları açılmağ'a sanki 
korkuyor. 

Bu glinUıı dUnlerini söyle
leyerı ışık dolu sayfalar kapan
mak istemiyor .. Bu giln Cumhu
riyet Halk P a r t i s i n i n 
d ör d U n c i\ kurultayını 
kutlııluyoruz. Oııu içimizin se
vincini heyecanını ifade eden 
ymr.ılarımızlu selfimlıyoruz. 

Türk tarihinde büyük Ôıı· 
derimizin yaptığı inki lapları 
yayan Büyük Partiyi sevgiyle 
anıyoruz. Onun gördüğü büyük 
işleri duyanlara tekrar duyur
mak içlerinden yazmak isti
yoruz. 

Her Türk çocuğu, ihtiyıır • , 
genci, köy!Usü bu günün bli- • 
yüklilğünü bir yürek gibi du
yuyor. İşte Partinin yaptığı bü
yük işlerle hilla baş başayım 

onları gözlerim bir UirlU ka
çırmak istemiyor. 

'fürkiyede maarif deyince 
Cumhuriyetin kuruluşundan 

sonra anlarız .. 
Geçmişin mutaassıp terbi

yesi insanları gayesi bilinmi
yen bir yola sürüklüyordu. Ba
şına sardığı sarıkla bilginini 
göstermeğe ç.ahşan insanların 
elinde yetişen neslin bir maki
nadan ne farkı kalır. Bu vazi
yet karşısındu koca bir Tiirk 
milleti nasıl benliğini idare 
edebilir. Bildiğine inanmıyan 

bi !indiğini birisine söylemiyen 
kafasını taassupla körleten bir 
insan nasıl inkilfıp yaratabilir. 
O sadece ağızdan çıkan gürül
tü bir sese boyun eğen şuur

suz yürüyen bir sürü olur. 
Çok uzak günlerde bütün 

milletlerin tarihini ya1,an Türk 
milleti bu şekilde yaşayamazdı 
Bir milleti ileri Yollarda galip 
yapan bilgidir. Bilgi her yeni 
Yolda Rehberdir. Kafasını O· 

nunla slisliyenler her güçlüğii 
yenerler. Bilgi hastalıkları şi

falandıran doktordur. Kıyme

tini takdir etmiyenler yaşa

yan ölUlerdir. Onlarda mazimi
zi kirleten hain padişahlardır . 
O siyahlığı silen Atalilrk'Uıı 

elidir. Atatilrk güneş diğerleri 
o güneşin ışığından kuvvet a· 
lan Halk Partisidir . 

Cumhuriyet Halk Partisi 
lıUtün kuvvetini bilgiden alıyor. 
Yurtda okumıyan tek bir in
san bırakmamak için çalışı

yor. Çünkü Başımız ilk toplan
tımızda konuşacaklarının en 
başında maarif olduğunu söy
lemişlerdir. Bu sese okumanın 
'l.evkini tadan halk koşmuştur. 

Ve hiltilıı dileklerini yapmış
lardır .. 

. Şimdi temiz yürekli köy-
JUnUn bile içine sesleniyor.Bil
tlln kafalardan bilgi ışı klanı· 

yor. ÇUnkU o için kafanın ka
ranlığını öldüren en nurlu gü· 
neşti r. Her millet i1erisini Ç-Ok 
bilginleriyle kazanır her sahada 

« Sonu 8. ci Sayfada » 

Nezihe Siren 

Kararla ilgi ile Bekleniyor 
Konuşmalar ller Tarafa Radyo İle yayı

- ~lacak-:llDelegeleri Ankara'da 

Atatürk Ulusa Yeni Ufuklar işaret Ederken 

ANKARA, 8 (Hususi) - Cumhuriyet Halk Partisinin açılışı 
ve kararları genel bir ilgi Ye ehemmiyetle beklenen büyük 
parti kurultayı hazırlıkları bitli. Kurultay Yarın ~aat 15 de 
Partinin Genel Başkanı Atatürk'iln bir söyleviyle açılacaktır. 

Milzakereler açık olacak ve her tarafa Radyo ile yayılacak
tır. Gereklik görülürse b2zı celselerin gizli olması muhtemeldir. 
Kamutay salonunda tertibat alındı. Kamutayın önünde bir ehram 
Yapıldı. Ehram umumiyetle cesim bir kayayı göstermekte ve 
memlek('tin bünyesini ifade etmektedir. Üzerinde bakırdan 
beş metro bilyüklüğünde bir adam sağında solunda Kadın ve 
Erkek iki haykıran insan göriilüyor. Kayanın her tarafı artis
tik bir sı,rette işlenmiştir . 

Vilayet murahhasları temaınen geldiler. Kurultay konuşına
larıııı takip için bir çoh: Ecnebi gazete nnıhabirle ri ele Anka· 
raya gelmişlerdir . 

Parti nizamnamesiyle proğraının bir kaç yerinin değiştiril

mesi de muhtemeldir. Proğr:ımclu konıışıı lacal< yerlerden biri· 
nin bir derece1i ve liste zerinde seçim olmasıdır. Genel idare 
heyetinin 14 iiyesi 15 e çıkarılacak parti kurumlarını teftiş için 
genel katipliğe bağh daimi müfettişler kullanılabilmesine slafi
hiyet istenecektir . 

Yeni Evkaf layihası Adliye Encümeninde 

ANKARA. 8 (Hususi) Yeni Evkaf kanun layihasının Ad· 
liye Encümeninde müzakeresine başlandı. Vakıfların bir kısmı 
Evkaf Genel Müdürlüğünce diğerleri Mutevelliler tarafıııdan 

seçilen heyetler tarafından idare olunacak, Miitevelliler Evkaf 
Genel Müdürlüğii ile idare meclistnin mürakabesi altında bu
lunacaktıı· . 

Hububata Verilen Prim Kaldırıldı. Tren 
Nakliye icretlerinde Tenzilat Yapılacak 

ANKARA, 8 (Husu~i) ··- Elli bin tondan fazla nakliyat ve 
Ecnebi memleketlere ihrac edilen 1.ahirelere ikramiye verilme
si usulil 1 Hazirandan itibaren kaldırılacaktır. Bu tarihten iti
baren Haydarpaşa, İzmit, Saınsuıı, İzmir, Hnııdırma, M~rsiıı is
tasyonlarından ve Cenup Demir Yolları istasyonlarından yapı
larak Arpa, Yulaf nakl!yatındnn tenzilat Yapılması Devlet de
mir Yollarında kabul Edilmiştir. 

Türkiye - Suriye 
Sınır Protokolunda DeğiŞik· 

lik Yapıhyor ~ 
ANKARA. 7 (Hususi) - « Yukarda tesbit olunan 

'J'Urkiye - Suriye sınırına ne· hudud mıntakasıuda işlenmiş 
1..nreti, sınır Rejimi, sınırı ge- olan bütün suçlnrır~ ~e bütün 
çen Suriyelilere tatbik edile şekavet hareketle~ınm adı ge-
cek maJi usul ve göçebe ahali- çe!ı n~ı~ta~aya sıgınmış olan 

. k t 1 h kk d k" faıllerı ıle ışbu mıntaka dışın· 
nın on r? .u .a ın. ~ ı ~~o- da işlenmiş olan bütün suçla-
t?~olun .bırıncı bendının degış· rııı ve bütün şekavet hareket-
brılmesı hakkında Fransa El- ıeriııin adı geçen mıntakaya 
çiliğinin mektubu ve ona bağlı sığınmı~ olan failleri, 7.ararla-
Yeni şellil, Bakanlar Kurulun- rın tamiri uğrunda bütün ted-
ca kabul edilmiştir. Protoko- birleri alacak olan iki taraf 
Iun kabul edilen birinci bendi makamları tarafından derhal 
şudur : tevkif olunacaklardır . » 

Milastaki başı Dönükler 
Bir bııdurgunlukta J)aha Bulundular . 

İşe Adliye El Koydu. Hadise Mevzii 

bir İrtica Mahiyetindedir . 

Milfista, merkezi lspartada 
olnn ve basında Saidi Kürdi • 
arlında bir şeyh bulunan bir 
irtica şebekesi ortaya çıkarıl· 

nıiş, Miliis zabıtasınca 15 kişi 
tevkif edilmiştir. 

Kürt isyanında istiklal mah
kemesi tarafıı~dan Ispartaya 
sürülen bu adam, Aydın, Milils, 
Eğerdir, Bolvadin ve civarla
rında müritler peydahlamış. 

tırınnla rda, dini i !eri süre re" 
Rejimimiz aleyhinde buluna0 

bir takım vesikalar, mektuplar 
ele geçmiştir. 

. . k80 Hfülise etrnfında Iç işler B!l 
lığı Müsteşan Vehbi gazeteıere 
şunları söylemiştir : 

« - Ortada İç İşler Bakan· 
lığını aH\kadar edecek bir va· 
ziyet yoktur. Yakalanan adaıtlı 
tarikat ve şeyhlik gibi bir su? 
tan dolayı tevkif edilmiş ola~~-

kendileı·ile daimi bir ınuhabe- Jir. Bu da iç Bakanlığını degıl 
reye girişmiştir. Yapılan araş- Adliyeyi alakadar eder. » 

,.,.,....'"'='=--==~,..-----=~================~===-===~~~= 

Mersin bugün bayram YASAYA CAl 

~~-" fi er Taraf Renk ve ışıklarla Donatıldı 

Halk Kürsüleri ve Tak Kuruldu. Gecede 
Fener Alayı Yapılacak. 

Akdenizin inc isi \tl :r>iwi!1 bir Oiir:l'lİii 

Cumhuriyet Halk Partisinin toplantılar yapılacak ayni '/Jl-
bu giin toplanacak olan dör- manda Kurultay konuşmsıı:ırı 
düncii Kurultayından ötüril dinlenebileeektir. Gece bUyil1' 
Mersinde geniş hazırlık görül- bir fener alayı yapılacak flal1' 
müştür. Daha ünce yapılacak Evi bandosu muhtelif meyda11-

şenlikleri tesbit etmek üzere !arda seçilmiş parçalar çaııı· 
bir Yüksek komite iki de bu cnkhr . 1' 
komiteye bağlı tali komitt-: se- Bu gece saat 21 de de Hal 
çi imiş ve devamlı çalışına ile Evi konferans salonunda ıJal1' 
bu mutlu gün için çok etraflı Evi Temsil komitesi tarafıt~ 
bir proğram tesbit edilmiştir. 

Partiye bir kütl~ luılinde 

bağlı bulunan Mersinliler gün
lerdenberi kurultayı karşıla

mak için hazırlanmıştır. 
Ve diln geceden itibaren 

de Renk ve ışık tertibatı al
mışlardır. 

Bu gün biltiin Parti merkez 
leri de silslenmiştir . 

Yoğurt Pazarı meydanına 

büyiik bir tuk kurıılmuştur.Ay
rıca GiimrUk meydanı ve Yo· 
ğurt pa1 .. arnıa <la iki halk kür
süsü konmuştur. Parti şehirde 
geniş ui r H.adyo tertibatı almış. 

tır. Şehrin muhtelif semtlerine 
kurulacak olan Radyolat"la bu 
giin tam saat on beşte Ankara
da kurultayın açılış söylevleri 
dinlenebilecektir . Bu zaman 
Parti ve Ilalkevi binalarındada 

dan «Çoban» temsil ediJeC~ 
temsilden öncede bu guoilll 
anlamını canlandıran bir sö~'
lev verilecektiı' . 

Parti hlyeti tarofınt1°". 
• itı&1 

hazırlanan geniş prolf ramı sekti 

sayfamızda aynen yazıyoruz · 

T arsusta Parti güt18 

. . dDr· 
Tarsus "Hususi., Partının 11,ş 

dUncU bUyUk kurultayının ııÇ r 
• UJ<IC 

gUnU 1'arsusla bUyUk şen ıı 
. rıııı• 

yapılacaktır. Partı il<·c kU öf' 

bunun için etraflı hazırlıklar g ..... 
f })Ilı 

mUşlerdir. GUndUz her tara I!• 

d 
ıŞIP 

raklarla donatılacak gece e ~· 
(lle 

lıuln sUslenecektir. Tarsusta r. 
uı:;ttı 

cut radyolar meydana konrn ~111ılrı 
Bu sayede Kurultay konuşııı ıırtl 
da takip edilecektir. Gece P ,e 
binasında bir toplantı oıucıık 
söylevler verilecekti~. 
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--~ Birimiz Hepimiz Hepimiz Birimiz içindir. ~ 
Her Zaman 
Yaşatalım 
1
. Tanıdığım kadınlardan biri 
ııç okumak bilmezdi. Hütün 
lllektupJarını ben yazardım.Fa· 
kat her yazdırışında dudakla· 
rından ziyade gözleri benimle 
konuşurdu.Göz yaşları o kadar 
boldu ki. içinin sözlerini söy-
1:-ınesine meydan kalmazdı.Ni
Çın ağladıü-ını sordugl-um zaman k o 
ızım ne olurdu bende yazmak 

0kuınnk bilseydim. Bütiln içi
~ııin duyuşlarını sen gibi ka
~ıtıara dökseydim, çalıştım fa
l at bıı yazınırı okumanın zor· 
uğu beni yıldırdı. Bunun için 
vazgeçtim. Kadının hıçkırıkları 
ı"ıa .karışan lm sözler içime iş- ı 
1e<lı. O anda küçüktük hatıra
arı gözlerimden birer. birer 

g?Çrniye baslach. İlk mektebe 
gırdiğim za~an bir türlü o ya
~ıları ciğrenemiyecekmiş gibi 
ğlıın11ştım. 

k Cezadan acı sözden çok 
<u'ktuğum için öğrenmek~için 

rece g indüz çalışırdım. ilk dn
bn nıektebe gelen bir çocuğu 
h ura ya bağlamak için onun 
~er Şeyde sıcaklık bulması Hi
k1llldır. Kiiçük bir kafa zorluğu 
".~rşısında hemen yorulur3kü
"'Uk · ıken kafasının kavraya-
~a.dığı bilgilerle dolduran bir 
~ cuk biiyüyilnce karşısına çı· 
an hiç bir güçlilğü yenemez. 

1 Ağlayaıı krıdına bunları söy
d~ltı~di m. Fakat gözlerim anla
•~ kı bende kendi kadar muz
~l"b· h' 1 ım. Aradan zaman geçti 
ır g" · 

<1 ... . un gazeteler yazımızın 

111egıştiği ni müjdeledi. Sayfa-
li rd~ gülen kelimeler bizi de
b~1~e sevindirdi. Sanki bu 
gib· ~ı hiç kimse duymamış 
llJ 1 ~niime gelene müjde ver
<t:nk ı.stiyordum. Yani kendim
i zıyade oktı\'nınıyan insan· 
arı du .. il ~d B ·ı OtıJ şun yor um. u gt n 
l!ak~rın en hilyilk bayramı ola
}'a 1

• Beııım de mektubunu 
ciUZdığıın kadın artık derdini 
la~~rıceıeri ni sahifelerde can-

ırpeaktı . 

<terı O kadının görünmemesin
bu ŞU~helendim. Muhakkak 
bir y~~ı yazıları öğrendi. Bana 
Yin:u~ sürprizyapacak dedim. 
lfü bır gündii. Dahıı kapıdan 
ııy~ledeıı bende senin gibi ya
ciektllı~ dediğini duydum. Elin
tara ~ıtabı, gazeteyi bana uza
~Orctk ıstersen imtihan et di
su81llu. Bu defa 2ğlıyan gözler 
le uş dudakla sevincini söy· 

Yenk h 
Şirtıd· a kahalarla süslenmişti. 
~im. ;)seni Rahatsız etmiyece· 
~eee ... uygularım1 kağıtlara dö 
lleve ~ıın Parmaklarım seve, 
~sın ıstedi.klerimi ya1.acak Ya
<iiye h:a~ı Yaşasın Tü?"klük 
ıııcakı kYlhrdı. Sesinde o kadar 
ttlr~u 1 vardı ki o anda Ata
tlahl\ ~ı büyüklüğüne bir kat 
Yo~tu'~~~dı~n. Hiç bir kuvvet 
~tı bi 1 ıştıye. iş1iye pas tu· 
~Ul'le~·kafada ışık yaratsın. 
&Oylet .1Yen titrek parmakları 
~iYeyi81 ~· ? zaman biltnn TOr-

gözurnun önüne getir· 

- -

Ne mutlu Ulusumuza kara Günlerde 
kendi bağrından bir Atatürk Çıkardı. 
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Cumhuriyet Halk Partisini kuran Ulu Önder Atatürk : 
:~ Anafartalarda dünya döğüşünün taliini değiştiren, Erzurum, 
Sivas. Ankara müsellesinde Türk milletinin kurtuluş prensip· 
lerini koyan, Dumlupınarda Emperyalizmin bel kemiğini kıran 
Lozanda ezilen ,.e soyulan ıniJletlerin kurtuluş beratını dikte 
eden İstanbulda sarayı sultanları deviren. 

Türk Ulusuna ; . 
Yeni bir yaşayış, Yeni bir tarih, Yeni bir dil, Yeni bir var

lık veren, halktan gelen ve halk için çalışan bir halk Çocuğudur. 

ümmet kültürü Ulus kültürü 
Devrim Kültürümüz El Ve kafayı 

iŞleterek Yürüyor • 

Kültür Kurumlarımız Yaşayışın Zaru -
ret/erine Dik bakmayı Öğreten 

bilgi Atelyeleridir ... 

7 ürk (Ocutu bu 
durumlaçulışıyor 

Devrim Türkiyesinin soy
sal durumundaki birlik ve uy
gunluk kUltiir ~yasasında da 

dim. Okumıyan hiç kimse kal
mıyacaktı. Cehlin karanlığı or
tadan kalkacak, her kafada bil
gi şimsek gibi çakueaktı. Ma
arif hareketlerinin en başında 

yazıdır. ı 

Yazı ... İnkilfipların en büyü-
1 

ğüdür. Bu inkilfihı yapan Halk 
Partisine ne kadHr tesekkür et-• 
sek yerindedir. Ru işte inki-
laptan sonra mektebe başlıyan 
Yavrular kazandı. İlk mektebe 
giden çocuk bir Yıl içinde yan 
lış yapmadan okuyup yazıyor. 

Evelden büyük mektepleri bi
tiren hayat adamı yanlışsız im
Ul yazamazdı. Bunları dilşünür
sek Cumhuriyet Halk Partisi
nin yarattığı Eserleri seve, 
seve içimizde yaşatırız . 

Nezihe Siren 

hfikimdir . 
Teokrat töreyi devlet dışı

na atan Cumhuriyet Rejimi 
kendine has kültür sisteminide 
yarattı. 

Cumhuriyet Halk Partisi 
proğramında killtür işlerine 

ayrılan geniş kısJm az Yıllar 

içinde eski mektebin verdiği 

ümmet kültilrilnil yıkarak ye
rinde bu gün olduğu kadar ge
leceğe de inanla baktıracak 

ulus kültürü kazandırdı. İlk iş 
olarak okutma işlerinin birleş
mesi prensibi kabul edilerek 
Tilrk soysallığının laik esası 

killtürdede anlamlandırıldı.Böy
leli kle Türk insanının ruhunu 
kafasını ikiye bölünmekten 
kurtarmak imkAnı duğdu . 

Devrim Tilrkiye9inin kill
tilril Yurdluları cinslerine göre 
kıymetlendirmek gibi patala
jik bir illetle de malQl değil-

Ulusun kuvvet kaynağı köylü 
15 Bin Köyün Sinırı Çizildi. 

Köylülerimiz Köy Kanununun Gereğince 
Sağlık ve Soysal İşleri başarıyorlar. 

Halka dayanan gUcilnü halk 
tan alan sınıf kabul etmiyen 
Türk Cumhuriyeti ve onu ku
ran Cumhuriyet Halk Partisi 
geçmiş çağların en acıklı şe

kilde ihmal ettiği Köylere Hl
yi k olduğu değeri vermekte 
gecikmemiş köylüyü refah için
de görüşlü ve Yurd !şlerinde 

seJiihiyetıi duruma getirmek 
için hiç bir tedbiri almaktan 
geri kalmamış imkanlar ölçü
sünde çahşmağı başlıca ödev 
bilmiştir. 

Cumhuriyete kadar Türk 
köyleri yalnız devlete vergi 
veren bin bir zahm~tle eken l(öylültr iş hoşında 

Bürllk şeflerimiz sık Slk mtmlfktfin dört hucoUmı dolaşarak lıalkin • 
diltkltrini dinltrltı . Rtsim sayin Başbakammız /çmf/ lnönü.nü 

Kövlültrlt Konuşurken Oöstufror . 
zümre idi. Köylü için hiç bir cülük işleri sistemli bir duru-
hak tanınmazdı. Köylünün der- ma sokularak köyler hükmü 
dine şik<iyetine kulak asan şahsiyeti haiz ınahalll bir var-
yoktu. Bu ytızden devletle köy- Jık olarak tanındı. 
lü arasrnda geçilmez bir uçu- Nüfusu 150 den yukarı o-
~um doğmuştu. lan kfiylerde tatbik edilen bu 

Cumhuriyet hükumeti ilk kanunun bu gün ç.ok büyük 
olarak halkçılık prensibiyle verimleri alınm ı ş kliy kültürü, 
bu ayrılığı kaldırdı ve gene köy sağlığı, kfiy bayındırlığı 
ilk olarak Atatiirk köylü Tür- yiiz giildürücü bir duruma 
kün en sayin parçasıdır dedi. gelmiştir . 
Ve onu en bliyiik kudret ola- Gene bu kamınla ha1.an kan-
rak tanıdı. la biten köy sınır döğüşleri de 
biçtiği ürüniyle şehirliyi bes- önlenmiş 15 bin köyün sınırı 

lemeğe memur .olan bir zavallı kestirme çizilmiştir. 
Küylüyli ezen tefeciler köy Köy kanununun çıkmasın-

Jüden haraç gibi ahnan Aşar dan önce kiiy yollarının uzun-
ortadan kaldırıldı. Köy idaresi luğn 11 bin kilometre iken 
için l~öy kanunu yapılarak k5y- şimdi 40 hini bulmuş ve sekiz 

. dir . 
-~ bine yakın köprü ve geçitler 

kurulmuştur. 
A vrupanm daha bir çok yer 

!erinde tatbik edilmiyen «muh 
telit tedrisat» usulü Türk dev
riminin daha ilk anında ger
çekleştirdiği en gUclü bir fü
tuhattır . 

Devrim töresini yaşatacak 

unsunlar devrim kültüriyle 
yetişiyor. 

Cumhuriyet TUrkiyesinin 
bütün kültiir kurumları Yurd 
çocuklarına devrimin emrine 
kafasını ve canını vermesini 
ve Yaşayışın zaruretlerine dik 
bakmasını öğreten fikir ve bil
gi atelyeleridir . 

[{afa 

Devrim Türkiyesiniu insa· 
m ışıklı bir kafa taşır. Bu ka
fada hiç bir Yabancı hayatı 

teHlkki tarzına imkan Yoktur. 
Bu kafayı işleten motör 

devrimin Yüksek menfaatidir. 
Bu kafa, müstakil bir k!l

fadır. Her hadiseyi devrimin 
zaruretlerine göre tahlil ve ter 
kip eder. Ve her kararı dev
rimin pr('lnsiplerine göre verir. 
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. Partis gramının Şeki 
sal Gelişmemize Toplu 

• 
erı enmiş Ver· 

C H. Partisi Genel Başkan Vekili 
ve Başbakan Genercıl ismet f n nii 

Cumhuriyet Halk partisinin 
üçllncO Kurnllayıııda kabul edilen 
ve Cumhuriyet hOkOmeH tarafın -
dan derhal tatbik alanına çıkarıl : rı 

programın geniş verimiJe ulu~un 
ve yurdun profili bugün el'demli 
hir durum almıştır. her biri başlı 

başına <'ildler tutacak olan işlerin 
hepEini bu clar sutunlara sığdırmak 
imkansızdır. Bunlardan ;:ıek azını 

çok kısa olarak işaretleyeceğiz. 

zaten iş ortada dururken iı;;aretle -
meye ne hacet.. Bugün nekerte 
lJir['gUc olduğum uzu anlamak için 
düne bakmak yeter. 

Ökonomı B .: anı Celal Bayar 

Ulusal Ökonomi 
•• Ü lrnııomide ann yol olarak 

hareketli sermaye ulusal 
çalışma tııtumhı yiirüyüş gü
dülmüştiir. Arsıulusal ticaret 
durumunda Türkiyenin en par 
Jak bir yeri vardır. Hükumetin 
gültüğii prensip çıkardığmm: 

kmlar mal sokmak malımızı a · 

lanın malını nlınaktır. Bu da 
kleringler ve takas sistemiyle 
temin edilmiş dış ticaretimiz 
her ulusa nasip ohmy~n mii
vazenesiııi bulmuştur. Son yıl
lar içinde kurulan Türkofisler 
Je de · dış pazarlara malımızı 
tanıtmak miişteri bulmak gibi 
çok lüzumlu bir kurumla dış 

ticaretimiz hemen hemen tes-• 
kiHltlandırılmıştır. 

iş Kanunu 
partinin ilçüncii kurultayın-

da Türk Amelesi ve işcile-
rinin yaşayış ve haklarını, ka
zanclarıııı göz föıünde tutaca· 
ğız. Emekle sermaye arasında 

bir uygunluk temin edecek o
lan İş Kanununu ilk fırsatta 
çıkaracağız denilmişti. Uwn 
araştırmalardan sonra Yurdun 
ökonomik bünyesine uygun 
olan iş kanunu lfiyihası hazır

ı anmış on gün önce Kamu taya 
verilmiştir. Bu da bu devrede 
çıkacaktır. 

1 

akış uı 
• 
ır 

-------~---.... ---
Öldrnonıi işl ı ·ri. ~aıwyı pro~raıuı, iş kanunu, İ C V P d 1 S l İ C a t' f' l İ IH İZ, k İil l İİ 1' . . 

işleri giiz••I saıı:ıllar, spor kuliiplt>ri, hayırulırlık islPri . ~ ' 
rı iif 11~ siy asası, lw ledi y P, y n rcl m iitla faa~ı. .. 

Bavuıdırlık siy asamız 
' lJ lusal ohrn her~ey bizim-

dir. Ulus el'lnayesi ulus 

Sanayi Proğramı 

J3ir tarım diyarı olduğu ka-
1 

darda sanayi !eşmeye elv'3 

Para işleri I 
Maliyemiz d enk bütçe ÜZc> - ı ~ 

rinde her gün biraz daha 
giicii Yurdu mı kestil'me yol
lar güderek Baymchrlık ala
rı ında t>rdemli durnma çıknrdı. 
Bi ı :wman Yabancı sermayele
ri 11 ula bildiği ııe yiiı'iidi.iğü Yurt 
içinde şimdi Türk \'arlığrnın 

şnşırtıcı i~leri ilerliyor. Yollat· 

Bayındırlık Baknı Ali Çetin Kaya 

her gün biraz daha ilerlemek
tedir. Ecnebi Şirkitlerin soy· 
gunculuğu da teinamen önlen
miştir. 

İçeri İşler 

ViUlyetlerin idare ine bUyUk 
değer verilerek vih1yetler 

IBayındırlığının genişlcnmc::.i Husu
jsi idarelerin verimlp,'rinin arttırıl
ması Köy kanunıınıın tatbiki toprak 
ve yerleştirme siya sn~ı. a~ayiş 

işlerinin yoluna girme~i. teşkilat 

kanunu gibi her biri başlı başına 

içişler Bakanı Şükrü Kaya 

bir devir; m işi olan bUyOk adım-

larla ökonomik ve soysal bir var
lık ortaya getirilmiştir. 

Madenlerimiz 

Yurdun her bölümü ayrı 
ayn madenler saklayan 

bir hazinedir. Ergaainin bakırı 
yakında altun olacak Mardinde 

petrol arırştırılıyor . Kromlar 
vapurlarla dışarı gönderiliyor 
ve demir sanayiinin de temeli 
atılmak üzeredir. 

rişli olan Yurdumuzda 5 Yıllık 
sanayileşme proğramiyle mi
nareler yerine faurika baca
hırı yükselmeğe brışladı.Büyük 
sanayi tekniği bütün medeni· 
yet unsurlariyle Yurda girdi. 
Burada Cumhuriyet Halk Par
tisinin devletcilik prensibin
deki isabeti saygı ile anmak 
bir borçtur. 

Fenli sermayenin kafi gel
mediği bu biiyük sanayi işine j 
devlet el koydu ve 5 Yıllık proğ 
ram üç Yıl içinde bitirildi . . 1 

İş Bankas1,SUmerbank gibi 
iki ulusal banka heray bir fab· 
rikanın temelini atıyvr. Kay
seride yapılau bez fahri kası bir 
ay sonra işliyecek Nazillinin 
yapısı ilerJiyor. İki Şeker fab
rikamız her gün biraz daha 
tekemmül ediyor. Kağıt, Cam 
Şişe, Sömikok. İşte hep bunlar 
ulusal sermaye ile başarılıyor. 
Dış pa1.arların iltifatsızhğı yü-

,_zünden eJiınizde kalan ham 
maddelerimiz bu fabrikalarda 
işlenecek ve her Yıl etek etek 
paralarımız Yabancı illere ak
mıyacak. Şimdide tekniği iler
lemiş ülkelerde bile eşine az 
Rastlanır bir teşebbüs vardır. 

Büyük bir Elektrik santralı 
korınak. 

Nüfus Siyasası 

N iifus siyasasına layık ol
duğu değer verilmiştir . 

Bir Türk vatandaşının kıyme
tini ö!çülmez bir değer olarak 
tanıyan hükumet ve parti nü
fusu artırmak ve sayısını tesbit 
etmek için büyük emekler sar
fetmektedir · 

Yangın ve istila görmüş , 
mübadil ve göçmen vaziyetine 

düşmi.lş şark vilayetlerine sı

ğınmış olanlara yardım edil
mektedir. 

Bugün nüfusumuz 18 milvo-
n'a yaklaşmış bulunuyor. Önü· 
müzdeki ilk teşrinde genel nü
fus sayımı yapılacak ve belki 
de daha fazla bulunacaktır . 

Belediyeler 
1 

Belediyelerin verimli bir ça· 1 

hşma yoluna girmesi ve 
1 

inkişaf eden yüz güldürücü 
durumdadır. Türk parası dün
yanın en sağlam parasıdır . 
V ~rgiler halkın verim kabili 
yetine göre ayar edilmekte ve 

getirtilmiş olan mutahassıslarla 

Maliye Bakanı Fuat Ağralı 

matrahlarının daha ameli ve 
safi irade ircaı başlıca amaç 
olarak giidülmekted!r. Nitekim 
kamutayda bulunan y€.ni ka
zanç vergi i layihası da bu 

esasa dayanmaktadır. 

Kültür isleri 
~ 

KlHtur siyasetinde temel taşı 
cehJin izalesidir., Parti prog

rmnının geniş nnlamla ifade ettiği 
KOltOr siya etinin tatbikine tedri
satın birlcşlirilmesile başlanmış az 
yıllar içinde ümmet KültllrO dev
rilerek batıyn açılan Laik ulus 

şehir ihtiyaçlarını temine elve-
1 

rişli birer teşekkül olmasını ı 
ı Kültür Bakanı Abidin Örnıen 

üçüncü kurultayda kararlaşmış- KllltO O rQk I · ,t· r ' sc mış ır. 
tı. Derhal bunu tatbike özenen 924 )•ıJıııdtt Orta Mekteplerde 
hükumet ileri bir halkcı zih- · ancak 5 :bin Erkek 5 yoz Kız 
niyetiyle Belediyeler kanununu l talebe varken bu gün 930 erkek 

Yapmıştır lki seçim devresin- l ve 10 binde Kız talebe okuyor . 
Lisrlcmlc ilk mektcdlerde nisbette 

denberi tatbik edilen kanunun bu kertededir. Y1lksek Mektepler 
ana yolu Belediyeyi şehirde de de buglln G Bine yakin ITUrk 
oturanların sağlık soysal ve genel okuyor . 

şehir bayındırlığı bakımından Güzel Sanatlar 

Sübakanı gen~ral Kazım Özalp 

1 

min di~er kollarllc nhenki olarak 
inkişaf etmiştir . 

Purti programında ; GOzel sa • 
natlarıı bilhassa Musiki inkilllbımı
zın ytlksck tecellisi ile mGtenasip 
bir surette ehemmiyet verilec.:ck 
denilmektedir. Şimdi TClı:klln ince 
duygusunu tatminden aciz olan 
do~u Musikiside can çekişmekde 
batı tekniğiyle işlenen ulusal mu
siki doğmaktadır . Halkevlerinln 
GUzcl Sanatlar kolu bu önemli iş 
nzerinde yOrlldllğU gibi hllkOmetde 
bU yUkdcğe vermektedir: 

Tarım İşleri 

Çifçiyi korumak iyi ve çok 
ürün elde etmek hayvan 

cinslerini ıslah etmek tarım si· 

- ... . .. . .. ~ 

Tarım bakn ııı o\\ ,ılı l is Erknıen 

yasasının amacı budur. YurduO 
her bölümünde bir çok ıirai 
kredi kooperatıfleri çalışıyor · 
Bizde bir toprak reformu ıa· 
yılabilecek olan 1 öyluyü top· 
raklandırmJ kanunu layih•'1 

hazırlandı. Bu layihanın şiaııdi ... 
ye kadar belli olan ana yol
ları gerek yerleştirme gerek
se topraksız köylüyü toprak 
sahibi yapmak bakımından ell 
ileri bir durumu gösteraııek· 
tedir. 

Zirai kredinin ana müesse-
sesi olan ziraat bankamızı sa ... 
hiplendirmek ve çifçiye dab• 

faydalı bi~ ?anka haline get~~; 
mek partının yapacağı bil) 
işler arasındadır. Öyle- saoıyo"' 
ruz ki bugün toplanacak ol.O 
kurultayda bu işte , konuşul•-

<! ... 

cak ve bir karara bağl•118 

caktır. 

Türk Tayyare 
Cemiyeti. k 

Devletle yurdu k~ruılldı
işinde resmi vergıler 

şında temnsa gelen Türk ulu•" 
.. l'- · d d - TaY'f're ozeo ıgın en ogan bit 

her türlü ıhtiyaçlarını önleye

cek hükmi bir fahsiye tolara~ Snltmıahn koyu taassubun 
çenberi içinde erimekde olun 

Cemiyeti on yıllık devaaııb .,ıl 
çalışma bitimi ordumuz.• .•~. 
Tayyareler o.rmnğan etııııt 

·tanımaktır. Otızel sanatlar Cumhuriyctdc devrj 
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' 
Yurdu Korumak 
yurdu korumak Türk için 

d ulusal ödevin en kutlusu· 
Ukr. Tarihin her devrinde bir 

Ço 
l'n Zafer destanlirı yazan 
dG rk ordusu her türlü siyasal 

fi1nceJerin üstünde yurda 

~~11 bakanları ezecek ulusal 
C~hr Kiiçtür. Asrın son teknik 
l •ı· l ltı 1Y e tekemmül eden ordu 
Uz de 1 t' ·· k k b" · il' v e ın yu se unyesı-

IQ aa l ' Ulk rsı maz temeli olan ulusal 
k n ve devrimi kollayan ve 
lioruyan lulusal iradenin tam 
lılaalid' ır. 

Spor r<urumları 
[)nşoncede olduğu kadar beden 

bok gocunede bllyllk değer veren 

u t 0ınet 1'tırk gen<'ini sağlam beden 
anı Uııde sağlam fikirli yetiştirmeyi 
tiııaı~ bilmiş Sporun her kolu Oze-

( e ·~ 1 zenle durmuştur. 
aıt Paru Spor kurumlarını kanadı 

ıııcta b 
~inı . anndırmakda olduğu gibi 

n(e:ıde bir gençlik teşkililtı i~i 
11111 ıtıde YOrllmekcledir. Bugün top
lı .aıı Rurııthıyın konıışmakda baş
t~ş~!erden birLide Tllrk gençliğini 
!ar 13 tıandırmak ve Spor kurum-

ını b· 
ıtf. ır elden idare etmek sor 
61dır. 

Oenıir Yollarımız 
~n {inemli işlerimizden birisi

~lı . de nınnakalut siyasanuzclır. 
SıyUs 

'Ueı a ulusal kaznncı gerek 

ilan :erekse ökonomik bakım -
~il oruyaıı thm bir inkişaf ça -

il ff lsuk ırnıiştir. Her yıl muhtelif 
~tını lltrıetıerde uza mm Demir yol
l'lne ız Yurdun her yönllnn birbi
bırlj~ ba&ıanıak snretile ulusal 
l'ul'{t ~de Çelik bir bağ olmuştur. 
lete ıcınde işleyen ecnebi şirket-

aid 
itlen olan Demiryolları tema-
lıllıir satın alınmış en sona kalan 
lla teın~Ydın yoluda Haziran başın
tır. 81lıen bize geçmiş olacak-

'l'ren 
ııurın Yollarının ulusallık yö-n e . 
l'ilcıan 

1 
n radikal verimi geçen 

oıaıı b tibaren tatbik ediımekde 
aaık 'I'i 

etllUşt· <:arct biletlerile tecelli 
?tur ır · Devlet clile çevrilen de

Yolla 
~ftlış rınıızın halk için olan 
ı:tıı. trıasın1 ~tan n mUsbet verimi alın-
1l:lleşt:ı~nra Limanların da dev~ 
bıııın llıesı bir gtln meselesı 

&l e Reiını Yasas Ştlr. Gene mUnakaUlt 
el ının d 
b ~u Ribl urumue trenlerde ol -
llşıtıcta Vnpurlardada bu ay 

\>ertı .... n itibaren halk biletleri 
.... eye b 

aşlanmıştır . 

Matbuat genel Müdürlüğü · 

Gazetelerin gelişmesi için Yur~lulann fikrini sor~µ 
Gazete okuyucul:ırından isteyenler ayın 

yir~isine kadar cevap verecekler 

Ankara, 7 11A. A.,, _ Ma
yısın 25 inde Ankarada top
lanacak olan matbuat kongre
sinin Türk okuyucularının da 
düşüncelerinden istifade etmek 
istenildiğinden memleketin muh 
te)if yerlerindeki gazete oku
yucularına Matbuat umum mü-. 
dürlüğünce şu sualler sorul -
maktadır . 

1 - Okuduğunuz gazete
nin şeklinden ve içindeki ya
zılardan memnun musunuz ? 
Haber, hikaye, makale, roman, 
mizah vesaire : 

2 - Okuduğunuz gazetede I 
ne gibi şeyler bulmak istersi- 1 

niz ve ne gibi şeylerin bulun
mamssını istersiniz ? 

3 - Bulunduğunuz yerde 
istediğiniz gRzeteyi kolaylıkla 
bulabiliyormusunuz ? 

4 - Gazete okumayanlaıın 
ne için okumadıkları hakkında 
düşünceniz nedir ? 

Matbuat umum müdürlüğü 
bu suallerin cevaplarını 20 ma
yısa kadar Ankarada umum 
matbuat müdürlüğüne bildir
melerini sayan Türk olfoyucu
lardan diler ve böylece ken
dilerinin Türk gazeteciliğine 

yapacakları yardımlardan Clo
layı şimdiden teşekkürlerini 

sunar. 

Elektrik ve Kömür fiyatları 

Şim~iye Ka~ar Yazılanlar Ta~min~en i~aret. 
Yapılan Araştırmalardan sanra bazı 

sanatlar kurulabilecek. 

. \ııkara ( A. 
Elt·klrikasy<>•• 
Könıiir riatları 

.:\. ) -
islt>ri VP 

lıakkırıda 

lıazı ~aZPlt·lt•rcle cıkau 
~ . 

lw herİf•r iizPri rıe yapı ığı-
rnız lalıkikalrn sorıu şu 

dur : 

Ök ononıi Baka ulığı )'e-
fi 1 lf' 'kihlltndan olan 
ttleldrikas\·oıı suhesi vur-

• • w 

du1111ııu11 nuıhtelif saha-
larırula uwvcı:cl kömür 
su, linyit gibi madclP.ler-
le luıluntlukları veva ., 
vak 111la rtla ki sa ha hır elt· k . 

bazı hiı~· iik sarılrallar 

UlfH'ZlHJ~>alıis olabilt'Ctlk
lİr. Fakal hu lf-lsisal he
!ı üz hi lnıenıiş oldu~u n -
d~uı nıali\'l'l fıatlara ve 

"' 
lı:ı lla bu sa ualların uere
lerclP. kurulac.ığı h:akkrn
da lieniiz hir karar \'eril
uıiş dPğildir. 

Kömür fialları hakkrn

daki neşriyatla hakanlı -

, ğın kömiir sana~· ii11in bu 

gliukii vaziyt>ti ve hu is
tika nH~lle il~rleyişi rıokla-

lriklt~ nınlaharrik kuvv~l sından yaptırılmakta o -
ilıLİ\'acını hu nıad<h·IP.r«l•~rı lan telldklerdt-n doğduğu . \ 

İ!"ıtif . ıde s1.1rt>lıle erı öko-

uomih ş··kilde lenıarııını 

i nı k a 11Ia1' 1 nı lt! l kik el nı .. k
led i r. 

görüliir. Btı lt~tkikler he
niiz hilruenıişlir: 11elicrde 
diğer lıir kısım için ol -
duğu gibi uuıumi pren ~ 

Bu l<'lkikat nelictısinde !'\İp ttsasları •lahilinde 
1 

.Karstan gelen duyumlar 

Yer De~rentisi Karsta Büyük felaket Açtt. 
Bir çak 6lü ve yaralılar var k6ylerden 

bir çoğu da harap oldu • 

Kars 7 ( A. A. ) - Digor na- j 
hiyesinde ve çevresinde devam et· 
mekde olan deprem dün gece saba· 
ha karşı yavaşlamış ve dün 5 30 dan 
saat 22 ye kadar yeni bir deprem 
olmamıştır. 

Bu duyuk, Karsda kıvançla karş,. 

lanmıştır • Kars halkı bu geceyi 
rahatca evlerinde geçirebileceklerdir. 
Ö~le üzeri ,.. yağan yağmur sıkıntılı 

havayı de~iştirmiştir. felAkel yerin
deki sağlık kolları geceli gündüzlü 
çalışmaktadır . Vurddaşlarımıza ge· 

reken yardımlar dakikası dakikasına 

yapılmaktadır. 

İl bayın başkanlığındaki yardım 

O. H. P. 
Program Taslağı 

Orıandı . 

Ankara , (Hususi) - Cum-
' huriyet Halk Partisi Genel 

idare kurulunca hazırlanan 
program ve nizamnama tas
lakları genel başkanlık diva
nınca onanarak büyük kurul
taya sunulması kararlaşmışbr . 

Yurdumuzun özel duyğu 

ve dileklerini karşılayan hu 
programın eski programa göre 
bir çok yenilikleri ihtiva et

mektedir. 

Yunan asileri hapis 
cezsası geydiler • 
Selanik , 7 «.\.A» -

Bi varnharp son a~· aklau

ma~ a karışmış olan par 
IPmtrnlo nwıısuplariyle 

gaz~lecHere <ıhı ay ile on 
~ene a rasmda değişt'rı ha
pis eezası verilmiştir. ü~~ 
kişi berael etmiştir. 

han~ket Vf' hem alakalı 

saua vicilt!ri 11 nornw 1 karı .. 
bP-m de miistehli~lerin 

merıfaalı nazara almar~k 
ir.ahı yapılacaktır. 

kolu bugün Burluga gitmiştir. 3.4 
gecesi depreminden büsbütün yıkıl

dıiı bildirilen beş köyden üçünün 
çokça, ikisininde biraz zarara u~ra -
dığı aulaşılmıştır . 

İç :ş ı er B:ıkanlığına gelen son 
haberlere göre 1 '•1ayıs da Karsda 
olan yer deprenmesi 3·4 Mayıs gün· 
!erinde devam etmiş ve ilk dep • 
remde duyarları çatlamış olan evler 
de bu son depremler yüzünden 
yıkılmıştır. Böylece yıkılan evlerin 
sayısı 838 e varmıştır • Yıkılmış 

olan köylere gelinci!, bunların sayısı 
da 25 dir. Bundan başka 83 yaralı 

ve 81 ölü ve sekiz insan kayıp 

vardır. 

Dost Elçiler 

Kars Oeprentisin~en ütü rü 
acllanm ~il~irdiler 

Aııkara, 8 « A.A » 

Sov\'el Biivük elcisi Ka-. .. . 
ra han ve Afgc. nislan lıü

y ii k elçisi Alınu~d ilan, 

Fraıısa hiiyiik elçisi Kam

rncrer, İlal)' a biiyiik el

cisi Carlo Galli ih~ İs vec 
• • 

orta elçisi \Vıntlıer, Dışa
rı işler hakanı Tevfik Uüş 

tii .-\ ras' ı f.<Öreı·ek h ii k t'ı

metl~ ri ni n Kars yer dep

reminden duydukları iç

ten acıyı bildirmişlerdir. 

Diğer laraflan merkez 

Ct!nevrede bulunan arsı

ulusal yardım birliği icra 

komitesi başkanı Oışisl~r 

bakam Tevfık llüşlü hra. 

sa göndertii 0 i bir tel~rafta ._, 

Karstaki )'er yer depre-

minin sebelJ olduğu acıyı 

bildirmiştir. · 



O. 11all{ Partisi Prensiı)Ieri 
-3 üncü sayfadau artan -

Bu zamana kadar partinin Oç 
ana yolu açıklanmış bulunuyordu : 

Milliyetcilik 

f'umhuriyctcilik 
Halkcılık 

3 - Türkiyeyi asrileştirmek 
için bıı esaslar kafi gelmezdi. o~

nıanlı tarihi tetkik edilirse bütün 
fell\ketlerln , bntnn uçurumların 

hakiki sebebleri din işlerile dünya 
işlerinin birleşmesinde bulunur . 

Ulus devirime susamış. Parti 
bunu tatmin edemiyor Yapılacak 

işlerin annnl!ına dinciler bir kara 
divar gibi dikillyor vnkıt vakıt hi -
U\fet nufuzu , bidatlardan ahka
mı şeriyeden bahis fetvalar bile 
çıkarılıyordu.~ Artık ~ultanlllr salta
natı gibi dincler saltımatının da 
yıkılmu ı din duyğularının kanun
lara değil yurddaşın vicdanına bı
rakılma ı IAzım geliyordu. 

2 Mart 1924 de toplanan parti 
grubıı hilaf etin ilgası şeriye ve 
evkaf vekaletinin kabineden çıka
rılması tedrisatın tevhidi kanununu 
onaylndı ve partinin Uç ana vasıf

ları arasına bir dördüncü olarak 
11\yıklık eklendi ve parti 

Cumhuriyetci 

Milliyctd 
Hnlkrı 

LAyık 

Olarak inkişaf ve tekemmlll 
etU. 

15 ilk Teşrin 1927 de toplanan 
Partinin ikinci kurultayında bıı 

esaslar daha iyi mamılndtrıldı . 

Bu Kurultay Sivas Kurultayın
dan marn partinin ikinci bllynk 
:kurultayıdır. Önder 'kongreyi açma 
söylevlerinde bu noktayı temamen 

aydınlatmaktadır : 

Blltün Anadolu ve Rıımeliyc 
şamil olmak Qzre ilk umumi 
kongremiz Siva:-da akdedilmiş
ti. Sivns umumi kongre inde 
mOzakere mevzuu nynl esa. lar 
ol mu, hır. Bu csaslıır tavzihan 
\'C bOtOn memlekete şamilen 
kabul olunmuştur. Gerçi o za -
man ·kullandığımız unvan ile 
bııgnnkn unvan ara:,ın<hı f<1rk 
v<1rdır. Fakat teşkiHlt esas iti· 
barilc mahfuz kalmı~lır. Bil
lınssa memleket ve millette 
ıımumi gaye a&ıl mahiyeti de
gişmeksizin takip olunmuştur. 
Binaenulcyh diyebiliriz ki bu 
gllngli knşadilc müftehir oldu
ğum büyOk kongremiz Sh·as 
koııgre~inden sonra teşkilatımı
zın ikinci bOyOk kongresi 
oluyor. 

ikinci parti kıırultayının en 
esnslı noktasını AtatorkUn ulusal 
devrimin ve kurtuluş sava~ımızın 

tarihçe ini yapan büyük söylevleri 
teşkil etmektedir . Bu söylev bu 
gOn olduğu kadar yüz yıllar son
rada Türkün en kutlu bitiği ola
rak anılacaktır. 

4 - 1 O Mayıs 931 de açılan 

partinin Uçlhıcll Kurultayında ;lar -
tinin eksik kalan iki vasfıda ta
mamlandı. Halk partisi daha ku -
rulduğu anda devirime en kuvvet
li destek olmuş ve devrim yürü -
yüş1lnU yapmakda devam etmiş
tir. Binaenaleyh partinin inkilap
cılık vnsf ı esas bünyesinde mev
cuttu. Bu kuru1tuyda ancak ad
lanaırılmıştır. Di~er taraftan dünya 
ökonomi durumu karşısında TUrk 
sermayesinin Türk sanayii ve 
ticaretininde korunması gerekliği 

ancak devletin müdahelesile kabil 
olabilirdi. Esasen devletin tam ta
rifine uymak 14zım gelirse muasır 
devlet ferdi sermaye ve kudretle 
başanlamıyacak büyük işlerde mut
lak mi11ete müzahir olur. 

Bu itibarla Fırkanın ana vasıf -
ları ıırasına hakikatta mevcut olan 
devletc·iliği ekliyerek büyük Türk 

devirimini en Heri görüşle başa -
ran Cumhuriyet Halk partisinin 
değişmez ve şaşmaz şu ana vasıf
lar bir arayıı toplanmıştır: 

Milliyetcilik 
Cumhuriyctcillk 
Halk<"ılık 

Ulyıklık 

fnkilAµcılık 
Devletcilik 
.Altı okun en anlamlı bir 

rumuzla ifade ettiği bu prensipler 
büyük TUrk devriminin en par
lak aynasıdır. 

R1za Atila 

C. H. partisi 
şenli}{ pr<)gramı 

1- Cumhuriyet Halk parti
sinin ( 4) üncü büyük kurultayı: 
açıhş günü olan 9 mayıs 935 
perıembe günü ve gecesi ya
pılacak büyilk toplanış ve gös · 
terit için nahiye ve ocaklara 
verilen yüküm aşağıda yazıb

dJr. 

2 - Ocaklarm ilk toplantı 
yeri : 

A - Camişerif, Nusretiye, 
Mesudiye, Mahmudiye, İhsani
ye, ve Osmaniye ocaklan saat 
13 te tarlada. 

B - Nusretiye, Hamidiye, 
Kiremithane ve bahçe ocakları 
"Cumhuriyet alanında,, tekmil 
üyeleriyle Türk ve Fırka bay
raklariyle toplanmış bulunacak--lardır. 

3 - Tarladaki toplantıyı 

Fevzi Serdengeçti, Cumhuriyet 

alanındaki toplantıyı Nuri ida

re edecek ve kendine Rüştü 
ve Cemil yardım edeceklerdir. 

4 - Tek mil bayraklar en 
önde ve hep bir arada olmak 
üzere 14,45 te ikinci toplantı 

yerinde bulunabilecek surette 
ilk toplantı yerinden hareket 
edilecek ve tarlada toplanmış 
olanlar da gümrük alanına gi-

deceklerdir. 

5 - Saat 15 te merasim 
başlıyacak ve büyük kurultayın 
açılış söylevi Ankara radyosun
dan dinlenecektir. Bu maksat
la ikinci toplantı yerlerine rad
yolar konulmuştur 

6 - Radyodan · sonra yine 

ayni yerlerde söylenecek söy
levler dinlenilecek ve bunlar 
da bittikten sonra gümrük a
lanında hazır bulunacak olan 
Bando Cumhuriyet marşını ·ça 
larak ve tekmil particiler mar
şı söyliyerek bereket edilecek 
ve yogurt pazarına gelinerek 
buradaki toplantı ile birleşile· 
cek ve oradan ayni suretle 
parti merkezine gelinecektir. 

7 - Parti merkezinden tek
mil particiler alay halinde ha
rekete geçerek jandarma dai
resini geçtikten sonra hüku
met cadduine dönecek ve bü-

__ ı _B_i_r _G_e_c_e __ ._Yaza-n = _GÖL-aE
1 

Solgun hir aRşamda 

size ilk defa g~ceni11 gt>
lişirıi miijtleleyP.11 yıldızlar 

vardır ... 
Orılur,· ice ıa.~ katlar va. . .. 

krndır. Tıpkı sevgiye su- ı 
Sa)'an göniill+~re sokulan 

gözler gibi. 
.\ kşumın bu esmerliği 

içinde giiJiimseyerı )'ıJ.lız .. 
lc.rı çok sev~rim .. 

Bir souhalıar sahalaı 

clallartla göz yaşlı sarar
maktan korkop birhil'İnP. 
sok 11 la rı uı i 11ele r ~örii rsii _ 
niiz .. Orıların icf' acı bir 
dudakla ~ri)Pll 

uıe berızeJen 

vardır .. 

• 
telwssii 
giilüşleri 

OııJar da daima tazeliği 

muhafaza elnıPk icin dua . 
ed~u göılPrP. l>•mz~mt•z 

mi? 
Sol~uu ynze gönıiilt~n 

bu gözler gP-rı~liğiu daima 
taz•~ kalacağını ifad~ el
nıPZ mi ? Bu tip giizel
ı.~ri11 öl•·cPğirı~ ina11mak 
i ~tecm~m . Za rınederi uı ki 
orıla r nıeza ra ~irseh~r de 

bu ~ovukluk icinclt~ ~P.ııe . ..., 

carı l ı dır 1 ar. 

\\tSP mi 11 re u k li )' iizlere 
tatlı hir mavilik VtH'erı 

kiimct caddesi, kışla caddesini 

takiben Cumhuriyet alanına 

çıkılacak ve Silifke caddesile 
parti merkezine dönülerek top-

lantı dağılacaktır. 

Fener Alayı 

8 - Parti arkadaşlar fe

ner aleyı için saat 20 de parti 

merkezinde toplanmış buluna
caktır. 

9 - Feyyazın idaresinde 
Muharrem Yeğin, Asım 'Güler 

Nuri, Cemil ve Yusuf Kılıcın 
da yardımlariyle fener alayı 

yine bando ile beraber mer
kezden itibaren gündüz takip 
edilen yollardan geçilerek tek· 
rar parti merkezine dönülecek 

ve burada dağıldıktan sonra 
bando müsa~ere salonundaki 

yükümüne gidecektir. 

10 - Yürüyüşün manga 

kolu halinde ve pek muntazam 

olması için daha ilk toplantı 

yerinde tertibat alınacak ve 

gece dahi buna itina edile
cektir. 

11 - Bu proğramın çok 

iyi bir tekilde tatbiki partici 
her arkadaı için bir yüküm
dür. 

bu güzler ne canlıdır . 
Onlar d~rıizin :der'inliği 

gibi korkunçtur Fakat 
o bir öyle ıath denizdir 
ki boğdukça zevk duJU
lur. O dt'rİnliğe gitmek
ten duyuları korku sadPCC 

ölmeden çıkamıyacaktır. 
O ise öllimden daha acı

dır. 

Denizin lacivPrl ılalga

larmda çırpınan bir İn

san belki bir au lıevt•carı .. 
duyar. Ve nihayet kuca-
ğına kendini istemiyer·,·k 

bırakır mPzarı orası olu:·: 

Fakat o hain <hılgalara 

islt~)·erHk hını kılan hisler 
giinlerce heyecan çeker ... 
Ve nihay~l o giiul~rin 

souu ya ışık yahul karau. 
hktır. O kararılıkla hunu 

göremez!'i n. Fa kat hatıra

larrn ışığı sarıa rPhherlik 
Pder. Krşke o gözler dP. 

gömiiliip kahusH •. ıçın ı~-, 
Ledi~i de otiur .. 

Fakat o rPrık güzler 

d~nizin rengini içtiği için 

naeubaı gihi vefasızdır • 

A kşanı karardı. Saat-
ı.~r uçn p gidivor. ~anki . ., 

riizgarın •~ileri rıdP. ovun-

t~ak olan )'Hpraklar ~ihi. 

Yapl'ak yıg11ıları faz .. 

lalaştıkca iciuı .-rivor. Bu . . . 
ı~ık yağmuru altırıd:ı ~PCP 

hirhirini ~ür~nıİ\'PC~k ka-. . 
dar mt>s'ulhH. 

Fa kal ltıci vPrd gözler 
ısıklartla llP katlar canlı • 
ol 11 JOf' • B P- ıı sadtıct~ 

~iiıılP.l'I hu !!~'CP. AÜl'İi'-'O-
• .. -. t .. 1 

ruıu. Ciiııkü tılrafmıda 
~ 

.v;ıl11ız o dt>11İzi lrorlİ\O-
~ . 

runı . Bı·11 dalgalaı·ırut• 

hir o~ uııcak gibi~· inı. llaua 
ku uıla rdaıı da nı ulii nı . 

Yaprak yığıııları fazlalaştı. 

Sahahm ilk ışıkları gt>
c~nirı sun'i ışıklarırıı kiis . 
tiirclii .. -\lt111cı yaprak ge
cryi öldiirdii . Bu rüya 
gözlerimin ışıkları' arasm
da ışıiJayan grce serilP- _ 
rimiu en güzelidir. Bitti. 
Fakat br.n hala o d~rıi

uizin clalgalar11ıclayım. 

ı Parti Bayramı. 

Dördüncü sayfadan artan 

zafer varatır • Eskideıı . . 
garp uı i Ht• ti t-' ri ıı i rı il t>rlr.nıf~1 

hizi tl'-'arnlırmaira calış .. J ;o, • 

rnısdı fakat simdi hizi di ... 
1 • • 

ğer nıHlt-ıtlerirı ilerlenaesı 
df•ğil hif•rivP. irıaııcımızııı ..., ;o, • 

tesiri bu sadecr hatıer 

alnıaıuııı SÖ\'liİ\'or .. . .. 
Parti bize geçerı yılla"' 

nıı acılar1111 urıulluracıı~ 
kuvvetli işler yaptı. 011t1.f1 

lu~r şek ilıle yuplığı işleri; 
~1 ek le lH ~ Ofl lii p bil ırj Ul"' 

l' :-.. 

lıuuıu kafasında filizleıı ... 

meğe başlıvan cocukta 11 . . . 
önırfıniin son giinlerill1 

yasavan ilııivarcla hilivor· . . . . .. 
Parti Maarif )·önii!ıdeıt 
lıalkm derdini arıJau;ıf 

içini okumuş ~lektrple"' 
riırn okulanlarrna layık 
oltlu ı.. hırı vc~rlflrİ veruai~
li r. Okuta;ılarrn hu Kiil"' 
tiir lıart>kc·Llt•riude ilk 1aa· 
~H~r oluklarım blitiin hal" 
ka cfuyuruın~tur- . Hiılk 
okularıın okurun 11e ık ... 
mek olduğunu hu parlİ · 
nin canlı sözlerinct.~11 İÇ"' 

miştir. 

Parti eski ~·<ıraları kapal"' 
nııs ,·erirıi cicf'klenah.;tir· .. . . . ~ ' 
Tiirk yavrusuna uıill~ 
'l'er+i~·e aşılayan bil~' 
ö~rPtilnıesini lemin el .. 

mişlir. 

Ciirıkii Milli dnvau)'''' 
~ ..... 

yt1Li~P11 iıısanlar ileride 
karsılavacakları hiir ıııİİ ... . ., 

savalı kolavlıkla ha~arır ... ., . 
lar. Jlc>r Tiiı·k ya vrıı~ı: "' 

111111 iciııdP. hu alı·s ,:ı• 1 "' . . . 
dıkca vıınlurıu ı.ssıı \'Clr"" . . . 
cluoa lıairı ha~:uı ~özlı'rı . 
vakar . ., 

v3' ''urclu11111t lt-\ıuız h<1 

s11ıa vahorıcı rıtlf P.s ~arıŞ"'~ 
lınaıa~. Yalrıız cH·ad:ı 'fiır 

'f'.. k 1 -,, (l yaşar ur ıa~· r'Hh 

1 
j •t , ... 

aavanm saflığırulaıı • · .. 
galarur St>S,~rıir dt'r .. \t ~ 
herıdt•n hilgisirıi ala11 ·çoctı 
korkaktır ~ılızılır.Ö,•lf. ıııcl' 
riılerin ell~riıuJe. df.flt'' 

.,,.,.,, kalPıtı hile harek•·l~ oıı. 

ı~uu•z. 

O · · · k ·uS' 11 
mırı ıcırı co · v:ı~ . . . ~, 

bu duy~uyla bizf.,ri ~··~i 
Liştireu parti ve o p·Jrl'; 

•. 1 1. k . . lıll" 
~ue. em ırrut'! ıcın ...., • l'I' 
ylinı.-ğ~ çaJ.şan yavr'll 

1 

rımız .. 

Nezihe Siretl 



~SAYFA: 9 VENi MEHSIN 9 llA YIS 
• 
1 L A N 

İçel evkaf Müdürlüğünden 
Bed1-1li Su re ti 

• 
• 

Beykoz l\'lağazasına ~ 
Uğrayıı1ız ~ 

Ayakkabı ihtiyacınızı ' 
Sabıkı mevkii idaresi 
L. K. 
20 malrnrndi\'e maıhu l 
20 )) )) 

ıoo N usra ti ve )) . 
55 nı:ı lıuı udive )) 

e.I 

7:\ IHPSııdiyt• )) 

ııo c. Şt• ri f )) 

12 Y.cami arkasında )) 

75 C. s .. ı·if 
i 

nı iiJha k 
45 )) )) 

Nevi Vakfı 

Oii k k:\ıı B.Z.aleuı 

mahzen » 

Arsa )) 

Diikkaıı Yenicanıi 

lla IH~ Aş•~ hoca 
harıı! ve mugrioi 
() ii k ~ :\ıı 
Ardive Y. Canıi . 
•ua~;ıza • eski cami 
Otı po )) 

No. 

6/9 
8/5 
00 
ıoı ı 

20/ıs 
16 . . 7 

hila 
7/18 
10/4 

m iisteci ri sabıkı 

Tatlıcı Abdiilkadir 
Boş (933 de kooperatif) 
İnhisar m. işgalinde 
mlile<ıhhil Fahri 
rua 1 i "~de memur i hsa 11 

"' 

.\bdlilvelalaap 1 

Boşdur 

nıehnıe<l O. Has~ın 
nwhme hamis 

SAGLAJY.t, TEMİZ i 
GAYET UCUZ ~a>~41 i 

OLAR.AK TEMİN ~ } 
ETMİŞ olursunuz. L--.J 

İçel Tapu mü~ürlüğün~en 
M~rsinin mahnrndiye malı dlt·sinılt! \al\i tarafları 

Sarkan sahihi mülk ğarlwıı tarik şimaleu sahihı 
~u!ilk Ct:nubtrn sahihi mülk ih~ mahıhıt ve ~·ine şar
kan tariki has ğarbtın hn·ik şinıalen \'e CP11uhen sulıib 

Pazarlık suretılt~ t!Ski miisıecir·IP-riııe vt~rilnıeyen yukarda yazılı evkuf akadan 
935 . Pıwsi içirı ( bir \'H üç ) SPııe ıuiidtfeıle kiraya verilecPgirıden islekliltlrİrı 
1
.Lb 93s (coıııarlesi) giiuii ~aal ( 15) le ltrnıiı•al akcalar·il~ nuırsio evkaf idart•-

sı rıdPk i artırma k u nısh onu na oı iir·aca la rı. 2-5-8 

miilk il~ mahdut ve yine ~arkan larik has ğarhen 
tarik simal~n \'e cenuben sahihi nılilk ilH mahdut 

'"' vtı yine şarkau tarık has·ğarlu~rı tarik şimaleu ve ce-
ııul;en sahibi mülk ile mahdut \'t~ yine şarkau salıi
hi mülk ğa rberı salubi miilk şi nıalen ve ceuu hen 
sahibi mülk ile mahdut · \'e yine şarkan tarik ğarbt~n 
sinıalen eern.hen salıihı miilk ile rnahıtu.t .allı ı .. •ah ve .. ~ 

.. 
....__ ______ __,.__ __________ ~----~-----------------------------------~ 

i L A N 
inhisarlar ıniidiirli1ğünden; 

1 -luarenıizirı hir St>rıe ıarf111da lstaıılml'dan gele
Ctık ve (Supalau) ~ur.-lile çıkartlucak olan ve tah
nıinerı 700 ton maruül tiitlin, 1400 ton yaprak 
liitiin, 1500 lorı nıiiskirat vtı 1400 ton miktarında 
hu. lurıarı lt>\:ızım ifP tuıd<nl g .• yrı hıltinıum muh 
l•·lir ··~~ :111111 . ö ııPrıclöfPr isk•·l··"ırHltrn çıkarılma
. ı v ... µ"n ·k . i ... k,•lt•d .. ~i vagoıılara, g~r .. ~sr o cı

v:ır·ılak i lıarı~anı H~\.ı idaf'fA11iıı iskt•lt~\P. ~rı cok . . . . 
<50) nıPt re ıııt>~:ı fı·dt• ~Ö'!ilPrt' Cf'~İ m:ı hallt' ~Öl ii 

• • • 
riilııı .... i Vt' h11raıJ;ı11 arah·dara \Ü~lt>Lilıaıt-' ı~ı; 
(:ıcık .. k .. ihııwi'i) ~oııulacuktır . 2 • :-, 
( \t;ık •·ksılırıw) iş; ıua,·r~ırı 25 iııci Cıınıarlt·~i 
''İiııii s ıat '4,30 d.ı İıılıisarl tı' id .eı·t·siııılP Japıl.ı -
ea k tır . 3 -1'alımiu Hdilpıı lularına göre nıuvakkal teminat 

4 ;ıkçası (:so) lira<ln·. 
;--. Şartnaurn; lnlıisurlar idaresinden alma bilir . 

5 7-9-11 

~. B i L i T 
"ıtahk Bir Ev ve İki Depo 
ıJ~ 1 ( Cunıhurivel Halk Paı·lisi hiti~irıdt>ki birıa ile iki 
~iı,;~ kiraya ~eril~cPgirnhm Laliple;·in 15 ~layıs 935 la· 
1. 

1•~ k. 1 (., 1 f p . . k • . ı · -. .. 1 uilit ·•ı ar -'· . urlısı · atıp ı~ııu~ nıur:ıcaat arı 
0hınur.) 3 - 7 --9-12 

~---~~~~~--~------

ı c•·:·•·:·• <·•·:·•<·•·:·o · ı ı 11
• .. • ,, i 11e sa rku n s:ı hi bi mülk ğ ;H·hı:n sa ıı u m !1 1\ şı-

; l j S O 1 S •!• J ;ualen. tarık Ct~nıılrnn ~alıihi nıülk iJe mahdut iıhı-
•!• • ı bah eeman 18 hah tli'ıtü.:rnın üç hıssı•dt! hir hissesi • Umumi Siğorta •!• •:• A . ~· k . • madam t~11gı~I• den nıetı·iik ve z;raal bankasınca k:t)'-
• nonım ~ır etı (• serili ıorurı zade hay 'Ht>hmede s .tılnu~tır tupıı-•:•'-t k . . • 
• ·'er ezı: lsviçre Zürihte •) da kanii olnnulığııutan ilan tarihiıııttın on giin 
•!• SERMAYESi + sonra ;aıalwllt>u ktışif , .• ~ t:ıhkik içu11 nıPnınr gön • • •• •!• 36,642,02 isviçre franğı • dPril••c.-ktir hu yt>rler içun nıPnıur göndtwiltıCHktir 
! Mersin için Umumi Vekili: ha \'t~rlPI' icin tasarruf iıfdia:0ıııtla hıılıınaular varsa 
: MELHEM ~ ELfUN •!• r.-ısu;i t~\Taki,lı~ dairt'Y" nuırac.ıallJrı Vt~ ya kf-'şif 
+•.,. • -.•1iiııiirııh~ .!!id;·c.-k m •·mııra aııl.ılııı:ıl.ırı ilau olunur. ~h· r~i rı Tash arı. .~ • . ·:·~ •• m c•o+•••••o•+•a ·ı · 1 

\K!ral,~ı~ıkEv·veL• ~ep~ar ,, ' . Dünyanın R!~k~::::uııeri 
~ ~ " t' ~ ll t• ~ 1 " ~ - ~ T 1 . T l f 1 .:aı:. 

~ e sız e gra arı ~ 

~ıı"~", :·:ıli ~'.lalı lıir. ~v 1 
i8! Bilhassa kısa dalgalı Parazitsiz gice gün- ·!tiı 

ve '') ı ıc,, hır d~po kır,, - ı düz alı an Teknik vasıtaları P h i 1 i P s 
lıktır. (sle\'e1tlPr111 yuzılan kç ş t · 

.. · mar asını aşıyor. · 
eve uıuracaatları. 1-3 t8i ~ · il 

• ••• • • •• •••• • Tarsus icra memurluğun~an • • : Yeni Mersin Mat~aası : 
• • •:• mücellithanesi • • • • • 

Q35-698 
No. Tarihi Cinsi 
108 Nisan bir bap hane maa ınüş-

Metre ,\ı\2 

460 
935 temelat iki oda bir ahır ve 

bir dükkan 8 de 3 sehmi 

Kiymeti 
200 lira 

Mevkii 
Naili 

hürüyet 
HUDUDU 

Sağı Veli hanesi solu Bekir 
hanesi arkası yol önü sahibi senet bagı • Eskimiş, parcalan- • 

• • • 109 Nisan 
• nıış, fersuJe kilapJa- • 935 

bag olup halen tarla 2297 50 lira Naıli 

: rınızı işe yaramaz de-~ 
: ye atmayınız. birgün : 
• size lazım olur. Kitap-• 
: larırıızı, deflerleriuizi, : 

: mlicellithanemize gön-: 
• deriniz. • 

halinde 8 de 3 sehmi hürüyet 
Şarkan Veli garben Abd•ıllatif vt!rest!si Bekir kızı 

Sultan Ce. hasan veresesi Si. sehibi senet hefkeresi 
Alacaklı; Tarsusta mukim Arpacı Bekir Sıtkı 
Borçlu: Dabahane mahallesinde Mehmet Neşet 

Yokanda luıdwi ve evsafı yazılı hane ve tarla açık arlır
maya konmuş olup şarlname 8-5-935 larilıinden ilibaren 
dairemizde her kes görebiler.ef]i gibi 6-6·-935 tarilıi
ne mıi.so.dif perşembe gzinü saat 11 de açık Artırma ile satı· 
lacaklıt• . artırma bedeli muhammen kiymetinin yıl=de 

l ç e ı Defterdarhğından • • il . k' • • • er rıevı Jl«ı p ve • 
15 ni balmadıfjı takdirde son arlıramıı lcalıhLi.dti. bal\/ 
lwlmak şarlllc 22-6-935 larilıine mı'isadif cumartesi 
günü saat ı 1 de dairemizde yapi.lacak olıw artltrma da 
gayri menkul en çok arllraruı ihale cdlleceğinderı talipfgrifl 

Rski 0 ı· · r j ı · l ı M · 1 ·ı· l l k ~u, 1 , ·~ ır·ı 350 ıra Hı ııııaıı P.l'Sın sa ıı ı >a ı · 
Sııı \1 

· 193 l -. ~azının - ı.935 l:u'.ilıiııd+Hl 3 l _ Ma)·ıs 
~ıı., 6 larıhıru• k;4dar bır \il ıcın acık aruırnnna • l\llr·ıı . • • • • 
ııı,.k .~atıştır. lsle~filtH'İn arUırma ~artlarını öğreıı -
\J ;", ıız~,..~ d.- fl erd arlığa nı ii ra t: .ı :ı r etmeleri lazımdır 

·' ı ,, , , ı . 
1 'lt 11• ~ uncu pazar gurıu n l on hP.Şle açık 
1ti·tı.'~Hı v ·tpıl ıctklır. İstPği olanlar ~· iizıle 7,5 
Yll Y ·lırıılH l~ıuiıı,tl mPktuhunu vı->y . ı pcırarıırı VPZııe 
il ·•lırı11,- ··b · kl 1 .. k liıl, ' gıııı nıu ~yyın ma >uz arını aoswr~re 'Ve. •• ~· 

.. gırelıilirler. 28-:{ --8-13 

: defterler şık, zarif meı 
• tin ve kullanışlı ola- •:• 
• 2 • 1 • • 
• ra~ cıt enır. • • • •••••••••••••• 

Düzeltme 
16 Nisan 935 tarih ve 2057 num· 
rotu nushamızın 4 üncü sayfasında 
707 dosya numrolu ilanda alacaklı 

Nuri Q. Ali borçlu Musıafa O. 
Apdullah iken ve öyle yazılması 
icap ederken alacaklı Ali o~h.: 

Apdullah yazılmış ve borçlu ya· 
zılmam ıştır. düzeltiriz. 

muhammen kiıımetinin yüzde 7,5 nisbelirıde pey akçası 
veya milli bir 

0

banlrnwn lemlızat mel\lubunu hamil bıılua-
malan ldzundır. 

2004 numaralı icra iflc1s lwnwwnlltl f 29 ıncı 
maddesi ciördüncti. fıkrasma lcvfikwı bıı gayri menkul üze
rinde ipotekli alacaklılar ile dlç/er bir allikadarantn IJP. 

irlifa hakkı salılplerinin bu lıaklaruu ue hususile fal: 111• 

masarlf e dair oları iddialarım ilan larilıinden itibaren 
yirmi gti.n içinde evrak: müsbllelerlle bildirrnl'feri ak.:l 
takdirde Tapu sJ..cillnde $abit olmadıkça sallş bedeli pay
laşmasından mahrum kalacak/art cilıellc alalwdaramn işbu 
madde fıkrasuw güre. hareket etmeleri ve da!ıa fa:la m .1-

lumal almak isleyenlerrn tar sus icra ılalresine ·müracaatları 
ilan olunur. 
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SELANiK 
-

BANKASI 
• • 

Ticari nıuanıelPlflr, iskonto muamelatı, 

poliçe, Ct>k havaleleri, itibar mektupları, 

telgraf ha valt-l~ri kPşidP e)·ler. 
~~ 

Bankacılığın bütün hususatına 
uygun olarak müşterilerine azami 
teshilat gösterir. 

Şubeleri : İstanbul, İzmir, Samsun, Adana, Mersin, 
A!ina, Pire, Selinik, 

Mersin şubesi Hükfımet caddesindedir 

·-------iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~~, 

rKARAMANCi11ZAöi1. 
VE ŞÜREASI 1 

Biltimuuı Demirl~r, Galv~uıiz, Si~·ah 

Ekmek sacı, Ciıı~o, ~lılı, Canı, Cimento, Su . ~ 

Boruları, Araba Hiııgill .. ri \'e Yaylar, Kürek, 
Kazıua, ÇP-kiç, H~ sair malzenwlei lıışai~· ~ ve 
Meva<ldı 11ışaı ~·e vP. 1 ptidai ye iizerine mna mele 
yapar. 

1 

DOKTOR 

, m Abdullah Ersoy 
nı 1 ci Sınıf Dahili Hastalıklar Mutehassısı 

DOKTOR OPERATÖR 

Mahmut Develi 

1 ci Sınıf Harici Hastahklar Mütehassısı 

' ~ Uzun zaman şehrimi: Memleket hastanesi Baş Doklorluğwıcı ve Operalörlıiğünı1 ~ 
lıılsnıi suretle ifa eden bu iki mt1tehassıs Doktor hususi muayenehanelerinde her ; 
gün hastalarını kabul ve. tedavi etmektedirler. Şehrimizin hususi bir hastahaneye olan 
ihtiyactda bu iki kiymelll arkadaş tarafından diiıüniilmüş, ldzım gelen tesisat 
yapılmııtır , - ı 

Hastaneye Avrupaya tetkik için giden Operatör Mahmut Develi tarafından en son sistem alat 
va edevat getirilmiştir. Hususi hastahane pek yakında açılacak ve Mersinin en mühim bir ihtiyacı bu 
suretle temin edilmiş olacaktır . 

A Jres : Mersin Yoğurt pazarı civarı hastahane caddesi hususi muayene evi 

Mersinin 
' 

En mühim bir ihtiyacı i 
temin edildi 1 

Türkiye Cumhuriyeti dahi
linde ilk defa olarak şahsi te
tebbüaile İzmirde hususi bir 
terzi mektebi açarak memle
ketimize yüzlerce genç terzi 

yetiştiren Şükrü Baysa 1 Mersi

nimize gelmiş ve Tayyare Ce
miyeti bitişiğindeki binada 
atelyesini kurmuştur. 

ŞÜKRÜ BAYSAL, Parisde 
921 senesinde açılan Beynel
milel Terziler Akademisi ser· 
gisine iştirak etmiş, gösterdiği 

J ozef Katoni ve şürekası ~ 

Vapur Acenteliği: 
S~ell Marka Gaz Benzin ve Makine Yağlan 
Shell Marka Gaz flP.nziu makine yağları 

Yukarıda yazılı maddeler üzerine 
ithalat ve ihracat işleri yapılır. 

eserler takdir ~edilerek Paris 
Akademisi azahğma seçilmiş 

ve Akademinin azalık diploma-

! sile Altun madalyasını kazan-

Ankara, İzmir, Galata Sanayi 
sergilerinde daima birinciliti kaza

nan ve muhtelif madalyalar alan 

( RİZE) nin Meş~ur Hasır Kanape , Koltuk 

T•'legraf Adresi: Karamancı Mersin 
TPl~fon No. : 4 
Posta Kutusu : 68 

M-B.B. 
Belediye 

Bahçesi 

9 Mayıs sevinç gününü M. B. B. nin 
Güzel çiçekleri arasında yaşatınız. 

• ===Anadolu ==-====-==='~ 
' iııkişaf şirketi limited ı l 

Merkezi : izmir 
Şubeleri : Adana- Mersin 

ı Merıı'n ~ .. L·Jır'ı · Yazıhanesini A~~k ?•de Hannda. . . ylllfti , ıkıncı kala nakletmıstır. 

I Her dürlü ithalô.t-ilıracat, Banka 

1
, muamelatı yapar. 

=-=-=•·• ••===UI 

mış ve 924 de tekrar Parise 
gitmiş Napolitano mektebinin 
Erkek ve Kadın kunlanna de
vam ederek mezkur mektebin 
biiyük makasdar diplomaıile 
Altun madalyası ve diplom 
denörlinü ibraz etmiıtir. 

İzmir birinci 9 Eyl61 aerfi· 
sine ittirlk ederek makinesiz 
elle dikilmiş bir Frak takımile 

yan ve bacak araları dikipiz 
yekpare bir Pantalon veaair 

Kadın ve Erkek kostümleri 
teşhir ederek bir mükafat dip
lomile Altun madalyasını ka
zanmıfbr. 

Sanabnda gösterdiği few. 
kalide itinaıile her müıterisini 
memnun etmek suretile ken
disini tanıtmışbr. 

Bu defa Mersindeki mües
sesesinde müşterilerini kabul 

etmeye başhyan Şükrü Baysalı 
Sayın halkımıza tamtmayı bir 
vazife biliariz. 

YENi MERSiM 

Nüshası 5 kuruştur 

Abone) Tirkiye Hariç 

Şeraiti için için 

Senelik 1200 Kr. 2000 Kr. 

Allı aylık 600 1000 

Üç aylık 300 500 

Bir aylık 100 yoktur 

G&nO geçmiş sayılar 20 K. 

----------ıııiıımm-

1 akımları Mersine' de geldi 
c~ııu p Vilayt'lleri G~nel Sauş Yeri 

SEDAD SAHİR Hii~~·uuet Cadd~.si 
No. 29 - Mersı11 

Cenup Vilayell~rinden satış işini üzerine 
alm:ak ish~~ıınl~r mPk ln pla miiraeaat etmelidir 

Sahibinin Sesi Radyoları 
bütün Radyoların üstündedir • Buna 

Rakipsiz Radytl ismi verilmiştir. 
ilk ve Orl~ m~klep kitllplan, lu~r ç~şit kırlasi~· ~ 

v~ Folo~raf malz~nw~i vP. ltnal~t levazııuı 

• Biiyük Tayyaro PiyangosunıtJl 

ümit gişesi 
HALİM TEKİN 

llic hJ llrınızthı olma van bir zama ıııla hemµ,ıa z~,.~iı• . -
olu vereceği 11 izi ti li~ii n ii rm üsı i u Üz'! 

rıl' . .\t;ılclığı giiııd~rt lu~ri mersiniıuizd~ p~k çok ~·u 

daşları Zmıgin .-uir.-ııı Gişemiz 

Biletleri Bitmek Ozra~ir: . 
..•.• :• -~":;.:::: .... ~-!:=:::.-.=::·:.~-:.:.·.~-:~~···:=· . 1 ı'c fi 

lsab~l ~ı1~11 ikramiy~ ve Amortiler h~m~n G:,~uııı' 
TEDIYF. EDILltt 

• ..ı·ı 
Umit Gişesi U tur ve Şanı Gişesı"'. 

~ K"k·· 1 k. 1 · t·ı 1 11Gi·~111 '' 9ansına us · un o an ııuse erın u ~ ter ıa ~' ,, 
ze uğra ~·arak bir hi lel alması k~udi 11ıenf a•11h• 
iklizasırula11dır. 

Msrsin : Silifke Caddesi 



,, 

KiNAF'ORiNA 
Sıtn1a için: E neş'et kloridrat de kinin 

Baş, Diş, Grip, Nezle, kırğınlık 
üşütme, adet ağrıları için 

KATAGR.İP 
Bulaşık tenasül has t alı klarından kat'ı olarnk koru11mak için 

Profilan Kullanınız 

J ~~~ 

~ Doyç Levant lin i 
ı Dünyanın en mühim bahri ı 
~ nakliyat şirket/erindendir . i-~ 

~ I-Iaınburg Amerika Lini, N ord doyç !{~ 
" lind kumpanyalarile birleşmiştir. I} 

Ayda 3-4 Vapur Mersine ugrar i 
ı flamburg, Bremen, Anvers, Roter- 8 

1~ dam arasında seyrü sefer yapar. 1 
, lJI 

~ Mersin Acentesi : İlyas N 2kknş G: 
~ Taşhan No. 11 -- 12 e 
·~ -'\ - ,:~~~~~~~~...!..,~~~?~~~ ! 

)~~~" ~/~~~~~~/ 

iltt~91~--~~lt~ll9llG 
MAlAZ ZADE HilMi VE MAHUTMLARI lj 

VE ilfii 

TOP~;;m;~fu;; 
8

;~~;$ 1 
iilicarethaneınizde her nevi DEM tR SAçei 1 ı<:ıomK, S.\CI, \1111, N .\L ıııııı, ÇİllE~TO, ~ 

KAZ\I.\ l\CHEI\ \ t • ~ :ı ir .\Jalzt>uıPİ i11şaivt-ı ~ 
~ I~ 

· UCUZ FİA TLA SA TJLIR ~ 
ADH.ES llf'r,irı lliiı..ıinu· t Caddt-si. ·~ 

~ T .. J~nır Adresi : lı:ıl az Tı·ı .. ro .. No: 32 1 
~-!Gal~IGEmGleaielmG 
,~~~~ 
J, 
't' 

~ 
~ 
~ 
~ 
~ 

Mutehassıs Doktor 
ASLAN YAKUP 

İstanbul ve moskova üniversitele· ... 
•nden dip/amalı ve Almanya'da 

1Qhsil etmiş Viladiye ve Cerrahi 
1liaaiye mütehassısı . 

"R OYAL,, 
Otomobil-Kamyon 

Lastikleri 
Bir tecrübe kcifidir 

Türkiye Umum Acantası 

MüftU Zade Hayri ve Ali Veli Mehmed Ali 

Tarsus Tapu Memurluğundan 
Tarsu!"tırı ~ızıl murat nıa 

hallt~sirıdt~ vaki sa~ı vakıf 

lıarıe, solu cıkıuaz sokak . 
arkası arap sail harıesi 

örıii nıl ilt• malulut ve . 
i nclel, mesa lıa 97 metro 
murahhaı harıe ara!'\ı e~a

St•ıı hila st~raP.t ecdadıııda-

ıı intikalt~ u hacı talip 
zadt> lıacı owlınwl ulHI~-

Gaziantep 
- ··· -

T~QK;y 

l1RA4T 
~ ...... BANJ<ASı 

sinde ikt•n hali h:ızırd:ı j 

kızı i~nwtP hibr. elmiş ve 1 , 

mezhu rP İ~ltlt>l ıııt>zk tir :ı r- :=-.. 
· ~ sa iizP. riue 328 · seııt' ~İıul e ~ 

fovkani taht:.ıııi hir hahha-

ne i 11~a t·dt•rek vP. hu su . 
n~tle bila ııiz: . ğ lenwllli
Jdi rı d e hu 1 u fH 1 u ~ n v P. 1. a . 

·~ 

puya raptı için miiraca- ı 

al t~ylediğiıulıa llayıs 9::ss 1 

St•ıu~si 15. ıırcı ıwrşemhe ! 
glirıii ll)f'Zkt'u· 11 : alıalli11 l 1n1ı i;;1 

kt->~İf \ ' f' l a lıkikalı icra 1 ~ s • • ll!:!J 
~ıl;rıacağı.mlan hu hapta ~ , ans gışesı iE§) 
hakkı tasarruf iıldiasrnda Rril1 i;;i1 :.1 Geçen lertibde 30,000 liralık ikramiye gişemizden çıkmıştı r ll!!J 
huluı uıılarııı ~ evıui 11wz- 1 liill y EN i T E R Ti p ;;:;ı 
kılrda lı:ızır lıulurınıalan ! IS ll!!J . lftll Bilellerimiz bit meden acele ediniz Keşideye iki giin kalmı ştır i;;i'I 
vt• ~· a lıu L 1 :ı P11 d:ı i " 1 '=-'İ ı lf • ~ Yeni tertip ı;ok zenğindir. Acele ediniz. ll!!J 
rnu rac:rn l P. ·' lc} m~leri i htrı fiili r;;;'l l!::: l st arıbu lıııı meşlııır Ol i ınpes gaıozunu temiz Kayadelen Ut!:!J 
olu11ur. lftll ;;;ı I.!:::! suyunu ve gazozunu dükkanımızda bulursunuz • ll!!J 

fğ'JMersin Oii111rük ıneydanında ~fücahit fml 
fğ'JiiUiiU~i!IJ~&JJ~iilliillfm '~~~ Düzeltme 
•!• lm!HI• 

7-n-925 Tarılı ve 207f> ı il 
No.ıu gaz .. tenıizirı 4 cii • ])o]{tor Nejad Sevl1ıı1ı •:• 
set~ fa~uHl:ıki \lersi11 Ziraat il ., il 
lıarıkası ilanırıda Bay Ce- ..... Kulak, Boğaz ve burun hastalıkları ••• 
rııiliıı icıırııula lıııluııan Iİ İ 
mağazarıırı talamirı c1 dilP-u • ıv.ruT .A:E-1AS~ISI .. ~. 

m 1· ~i~· nwli J 30 lira olacak i! Hastalarım saat 15 den sonra Yoğurt pazarında 
~· t~rdn ya rılışlı~la 100 0 _ Diş Tabibi Bay Bahirin muayenehanesindeki hususi 

il
•!• dairesinde kabul ede.r il 

lar.ık dizil111iş olmakla dii- il 
ze 1 Liri'', 7 - 1 5 •:• ,, •:•GlllBl!ill • ,...... . - • 111·. ~" ~ 1 ~ • • • ~ 

~J •. J..' 1' . • • f:(-'./ls:: ·' ''I: ı f •l , (/..l ' {/l,;_ .~!\- -(~il,: 
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Af ersinin yegane Büyük Fabrikasıdır. Fabrikada llernevi ve her nurnara iplik, Susam ve Hindistan ceviıi 
yağları, Jlalis Sabun İmal edilir. Asri 1 ağsirhanesi vardır. 

f[ Ulill so mA ÜlÜ ÜZERit [ v Pil 1 ÇIR~ıR MAK_rnmnı ile KOnüorn PAMUK VE ~EKiROEK AYfüllR. p MUKL R B l IA RAli l[ GHiRiliB 
Fahrikaııııı Çok muııtazam Bıl'l.IHlllPSİ. Tt·11ı~~e imalı·llıaııt·~i. Biı' iik Bir Dtıgirııu•ııi 'ar. 

• 

' 
ürk Anonim Şirketi 

istasyon ilerisindeki 
• 

, na 

1 ra c v erece 
M ki nelerle M ·· cehhezdi c 

• Bey Fabrikasını da Pamuk Sanayi Fabrikasından 
icar Ederek işletmiye başlamıştır. 

Dakik Çırçıı· \'t• N .. trnli )'ağlar Fal,rik;ı~ıııcla Oiirıdt~ Vasaıi Olaral .. IHht~· i'ızij ~li"ıtPc.ıdz Tu·· rk l~t;İ:o\İ İ:o\lilıdaııı EtıııPU•·tlİI' ·• 

\' t~ İcar Elliği F.ıhrik~ula İ~P Yiil 011 BtıŞt! Yakın ki , CP111'.ıu Bt·~ Yıizdt·rı Falla Bıııılarııı IUr.ulı .\ilt·~İ )t 

:\'aıarı ()ik~ul•~ \lıııaca~ Olıırsfl Falırika \lel'sirıirı Yiiıclı• Omııı:ı iş Teıııiıı Etıııı·k (;ihi Yiiksı·k Bıı· llizmt'llt\ Bıılıırııııakı:ıdır 

1 
[C] 

rman Çifliği Fabrikasının : r~~~~·;· -~;ş;;; 1 
• Hepinıizin malıdır. Onu başka markadan üstün 

tutunuz Ankara Birası : Bütün biralardan daha 

taze ve daha t:ok nefistir . 

Elb. 1 . . . . K mnşl:ırı : 
ı5e erınız ıçın u , 

1 • . f ·ı 1 :ı ·ı ıll" • ıer nevı m.rn• ıtur ı ı ı ı~·"' : 
.:ı gii nrük civa~ınd ı : : 

Çelebi Z. F er~d i 
M:ığazasından temin edinıı. 

1
, : • 

ANKAHA BİRASI : 9 Mayıs 935 biiyiik sevinç günilnde hepimizin neşe kaynağı olsun l Ier türlü kolaylı" · 
g göbtorilir. 

Sıhhi bir i 
bir inües-s-es_e __ DJ -~~;~::r~;:~[Rj j H 

m Tcprak/ar1mızda11 tyi mahsul alabilmek ve azami /ayda Jaıı· 

SAliiBi ·- NiG D ELi ŞEI\1Si SELi~'.1 
J)oUs ~füdürlüğü J(arşısnıda 

Yeni kurulan müessesemizin bütün tesisatı 
mükemmel ve son sistemdir. 

ca larda gıda ınaddelerinin bozulmaması için : 
Gıda maddeleri yapan ve Satanların ve Ailelerin 

dikkat nazarlarını çekeriz 

Sıcaktan ~ozulmasm~an korktuğunuz her şeyinizi ~epomuza getiriniz. 

~ mak, ona eyi bakmakla olur. 

1..., Toprak, daima giibrelemekle ytniltştirilir, ve kuvveti 11dtrilif· 
· Nereden gübre bulacafız deye düşnnuybıiz, Tlicccar 1ıant 
~ nda satış lıooperati/me müracaat rdifliz. 

1 l\ııll:ırıı~lı, t;o~,, faydalı, :;111ıi giihre Pll 1' 

riııiz" a111.11lt~ lıııludıırulıııakl:Hfır. 

~ ton Kiloluk cuvalı 260 kurı . slur. 

Ilı llj ı Fır,alı ka~ıı-;ııayıııız . ' 
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Çünkü o sizin gazetenizdir' KITAPLARINJZI Ytni Mersinde HATIRLAYINIZ. ~ lamııız. ~l.~ 
Çünkü Yeni Mersin en çok okunan ·w tt" · · s llf-11 ~eı-~ 
bir gazetedir. :;.,~ ırıntz, =~ S•k ve zarif ~IGEISmGalellamG~~~ {. 
ilinlanmzı Y ~?i ~e~sin~ Her nevi levha, ta- Mersinde yazdırınn. rNn :::-. ··-··· - ~ ~ -' ~f 

' vtrınız. Çunku Ytnı ~ _ _ 
Mtrsin eıı (Ok okunan bir gaztltdir. belalarınızı Yeni 1nenun kalıl'sın·l'ı. ~:: Yeni 1t1lersin Basnn Evi 


