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IVI illi Şef İsmet İnönü . .. İs
" tanbulu teşriflerinde Uni
~rsitede irat ettiği tarihi nu
b klarında, memleketin siyasi 
~!,atında tahayyül ettiği teka
)u ule şu cümlelerle işaret bu-

tnıuşlardı: 
''n· 
h 

ız halk idaresinin milletimizin 
Un,_. • 

"esıne \'e arzusuna en uygun 
f~ldiği kanaatindeyiz. Halkçı bir 
darenln biitün yüksek ve ileri 
te~İllllülleri siyasi hayatımızda 
llıttteınadiyen tahakkuk ettirile • 
~ektir. l\lilletln mürakabesi, idare 

Zerinde hakiki ve filli olmadık· 
Sil \•e böyle olduğuna milletçe ka
llaat cdinilmedik~e. halk ida
ı-~s· :a 1 ''~rdır, denilemez.,, 

't'ih u sozleriylc Cümhurreisimizi. 
!tı.U k demokrasisinde tekamüle ve 
lltı(akabeyc doğru kuvvetli adımlar 

acağını tebşir ediyorlardı. 

Müşterek Sulh, Emniyet 
için-yeni taahhütlerden 

Çekinmif eceğiz 

Encümenler 
Çahşmağa 

Başladdar 

• 
Ankara. 29 (TAN l\lnhabirin- ı 

den) - Büyük Kurnlta:rın pro
gram \'e nizamname enciimenin
de bugün tekkik edilen yeni ni
zamname projesinde, Uiiyiik ~l.il
let Meclisindeki rarti Grupu 
içinde teşekkül edecek müstakil 

Ankara, 29 (A.A.) _ Cümhuriyet grupo dair, dikkate de~er esas· 

killerinden sual n isfü:nh yapa
bilecek ve icra vekilleri için 
Mecliste itimat, rey istiyebile
cek, ve .hükumetten her hangi 
bir meselenin Mecliste alenen 
müzakereye konulmnsıru talep 
edebilecektir. 

C. Miistakil grup reis vekili. 
Halle Partisi Beşlnci Büyük Kurul- lar vardır. Bu esaslara &öre: 

~H~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ı h~,b~ün~~lO~B~~Millcl M~~il ~~ta nis ~~~ 
lnsanhk yeni bir boğazlaıma afetine uğrarsa, Türk !I Meclisinde ilk toplantısını yapmış· müzakereleri jdare iç!n, kendi-

Parti hükumetinin muvaffakıye
tine yardım etmeğe, nifak, ihti
ras ve şahsiyata mani olmaf;a 
bilhassa dikkat edecektir. 1 d k tır. Bütün memleket içinde milli bir sine bir \•ekil tayin edebilecek \"e 

m ileti, bu mücadele e endisine diiten vazifeyi, kah- 1 

bayram gıbi kutlanmakta olan Ku- grupun vazifesi şunlar olacaktır: Müstakil grup azaları, bu Si• 

fat Üzerlerinde bulumlukta Par· 
ti hükumetine aza intihap 'lltına
nuyacaklardır. 

ramanca, tereddütsüz ve hiç bir dehfeffen Ürkmeden rultay toplantısı münasebetiyle An- A. Müstakil &r"'p, devlet işle-
hakkıyle ve tamamiyle yapacaktır. 1 

kara bugün baştanbaşa bayraklar ve rinin iyi cer~yanım, Pnrtı nizam· 
ı ı düvizlerle süslenmiş bulunuyordu. name ve programıntn ve Kurul-

Ankara, 29 ( A. A.) - C. H. Partisi değişmez Genel 
Başkanı, Milli Şefımiz İsmet İnönü, Parti Beşinci Kurultayı
nL·ı n~ağıdaki nutkuyla açmışlardır: 

"Büyük Kurultayın sayın üyeleri, 
"Cümhuriyct Halk Partisinin Beşinci Kurultayını açı

yorum. Yüce şahsiyetleriniz~ muhabbetle selamlarım. Sizin te
miz hislerinize <le tercüman olarak, bir ferdi olmakla gurur 
duyduğumuz Türk milletini saygılarla ananm. 

Beşinci Büyük Kurultayda, Partimizin kahraman müessisi sevgili 
Atatürk'ün aramızda bulunmamasını düşünerek derin bir elem içinde
yiz. Atatürk, büyük milli davayı, millet içinde vücutlandırırken Kurul
tayı ana temel ittihaz etmişti. Kurultaya derin itimadı ve itibarı vardı. 
Bize büyük siyasi Partiyi, sağlam ve sarsılmaz rejimi, vatanın umranını 
ve iyi istikbalini temin etmiş olanEbedi Şefimizin hatırasına tazim için 
Kurultayı beş dakka süküta davet ederim. 

Büyük Millet Meclisinin onünde tay kararlarının en i~ i tatbikini Milstakil grup reis vekili, dev· 
toplanmış bulunan kesıf bir halk, Meclis Grubu kararana tftbi ol- let ve Partinin resıni ve hususi 
Kurultaya iştirak edecek olan dele- mak§ızın murakabe edecektir. bütün teşekküllerinde MccJis 
gelerin gelişlerini yakın bir alakay- B. l\liistakil &"rup, kendi u- Grup reis vekilleriyle aynı hak-
la takip eylemekteydiler. mumi heyetinin kararile icra ve- lara malik olacaktır. 
Tu~~~ti~m~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

ma salonu delegelerle dolmuş hulu-
nuyor ve herkes celsenin açılmasını 
ve Milli Şefin nutkunu sı:>ylemesini 
sabırsızlıkla bekliyordu. Samiin lo
calarında gazeteciler, öavetliler ve 
Kordiplomatiğe ait localarda da Sov
yet, İngiliz, Fransız, Efgan, kan Bü-

(Sonu Sa. 6, Sü: 1 de) · 

MİLLİ ŞEF Konuşurken 
Yazan : Aka Gündüz 

D el"in bir uğ:dlu halini alan alkıılar, açık deniz dalgaları 
gibi gittikçe dt1ğılıyor, sUBuyor. Bütün bir millet ayağa 

kalkmış. Ebedi 8•'fin mukaddes hatırasını ve JJlilli Şefin bü
küJ.n,ez mevcudiyetini seltinıl.ıyor. 

BU nutuktan sonra memlekette 
l'a belediye ve Meclis intihapları 1 .h Ol 
te:.Ildı. Du intihaplar esnasında mün ftı ar unacak Siyasi Olgunluk 

··~!~==~·;=~~~!::·1 
Kabul Edildi İ 

Büyük Atatürk; kan kardeıl, toprak karde§i, cenk 
karde~i, inkıldp knrdeıi ve ül.kü kardeıi büyük ismet lnönü
yü dinliyor. Ruhu ıad olarak ve gözü arkada kalmıyarak 
dinliyt1r. °iliş 1~~ere eskisine nisbetle. daha ge

"ila ır seçim hakkı verildi. Partinin 
ltırı::.tlerdeki teşkilatının rey ve fi
~<>kı ı alındı . Halkın rey ve arzusu 
~er ~ndı. Ve gerek belediye azaları, 
oıd e mebuslar seçilirken, mümkün 
tat u~u kadar halkın rey ve arzusunu 

?l"ııne çalısıldı . Bu tecrüb~·· 
(Sonu Sa: 6, ~ .. . 

. ' .. 

Sayın arkadqlar, 
Betinci Büyük Kurultayı, bütün vatanı gönülden kaphyan 

müsbet tartlar içinde açıyoruz. Partimiz, vatanm kıymetli ev
latlarını bağnnc:la toplamıf, her vatandqa mqsavi ve f&Dlil 
emniyet ve hizmet tartlarmı fiilen temin etmi9tir. Geçirdiği
miz tecrübeler Türk milletini iftihar olunacak bir aiyut ol-

(Sonu; Sa: 7; Sü 1) 

' Büyük Millet Meclisi, dün- ı 
• kü toplantısında Milli Müdafaa j 

ve Ziraat Vekaletleri bütçeleri-
ni müzakere ve kabul etmiştir. 
Müzakerelere ait tafsilat 7 nci $ 

f sayfamızdadır. t I 
............................. ~ 

iki reli yetiştiren bütün mlllet, bütün anavatan dinliyor. 
Localarda sulh ve inaanl.ık cihanının resmi mümessllleri 
kendlleri ve milletleri namına dinliyorlar. 

Çünkü konUfan, büyük hakiki bir sulh ve harp adamıdır. 
Çü11kü kontl§an, büyük bir devletin kurucu•udur. 
Çünkü konuştın, hakiki insanlıktan, hakiki aulhten, lıaki

<Son.u Sa: 6, Sü: S &!) 
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PENCEREMDEN 

Neşe ve Hayal 
Yazan: M. Turhan TAN 

Kadıköy Holkcvinin kış ,.e ilk • 
bahar ayları için tertip et -

tJği konferan lar ırnrisi Ordinar~·üs 

Podcsör Kemal Cenabın ne e ve ha· 
yat mevzuu iizerine yaptı[,'1 miısaha
be ile hitama erdi. 

Aıiı iistodın yalnız ismi bir çok 
kimsenin llalkc\·inc koşmasını temi· 
ne kafi iken musahabenin pek bakir 
\'e a~·ni zamanda kıvrak bir mevzun 
istinat etme 1 bayan ve bay mühim 
bir kitlenin konferans salonunda top 
lanmnsma sebep olmuştu. Ben de o 
kalabalık nrn mda bulundµm, snyg\ 
değer nlimi dikkatle ve lezıetle din
ledim. 

Ne e, şüphe yok ki, hayatın en 
tatlı r:ıngidir. Neşesiz bir öıniir, sol
gun bir yiiı gibi rikkat ı~yandıru·. 

Yine neşe, ruhun tebcssiimiidiir. Şen 
in anların dudaklarında ruhun ~il • 
lilmsedlği sezilir: Asık suratlı adam
larda nıünkabız bir ruhun ağladığı 

duyulduğu gibi! .. Neşe, dimağın t\i • 
Hm içiode islodiğini miijdcler. Gii
lemi~ en bir a(lamın dimağı mutla -
ka avaredir, Neşe bir goncedir: En
gin \'C mamur bir bahçeden nişan 

\~rlr. Ne e, bir natınedlr: Binbir te
rane vaat eder. Ne e ile dert birle ~ 
me.ı. Çiinkii ne e ıhhatten, s1hhat 
kuv\etten doğar. Dert ise maddi \e 
mane' i mahafetin kudrctsb:llğln mah 
ulUdUr. 

Çift Tedrisat 
Gelecek Yıl 
Kaldırılıyor 

w(>>----

Maarif Müfettişleri Bir 

içtima Yapıyorlar 

Danunçiyo'nun Toy 
Çömezlerine Şimdilik 
Tavsiyemiz Şudur: 

Ders senesinin sonu münasebetile 
Maarif Vekaleti umumi müfettişleri il 
orta tedrisat müesseselerindeki tef
tişle.ril'\İ ikmal ederek raporlarını ve
kalete vermişlerdir. Vekalet bu ted
ris senesi içindeki randıman miktarı

Vaktiyle Bunak Üstadınıza Verilen Cevapları 
Tekrar Dikkat ve ibretle Okuyunuz.,, 

nı tesbit ettirmek için müfettişleri 

Ankarada bir tophıı:ıtıya davet et
miştir. Ilk içtima yarın vekalet bina
sında yşpılacaktır. Bu münasebetle 
şehrimizde bulunan vekal~ müfettiş
lerinden Halil Vedat, Necmettin Bo
ra, Ekrem, •Refik, Besım ve diğer 
mufetti§Ier b\l!{ünkü trenle Ankııra
ya hareket edecelclerdir. Diğer mü
fettişler de bulundukları mıntakalar
dan hareketle yarın Ankanlda bulu
nacaklardır, Müfettiıler toplantısmın 

vereceği neticeye ıöre önUmüıdeki 

ders senesi orta tec;lrlsat mUfre<\at 
programları üzerinde tetkikat ya_pı .. 
h\caktır. 

Haber aldığım1za gijre, Vek&let mil 
fettii!erinin hemen hepsi, binasızhlt 
yUıUnden baıl 1mntakalarda yapıl .. 
makta olan çift tedrisat usulünden 
§.lkAyet etmifler ve bu t\sul yüzUnden 
müfredat pr<>pmlarının aynen tat
bikine imkAn kalmadığını ileri sür. 
mUşlerdir. VeklleUn önUmUıde'ki 

ders aenesl zarhnda bu mahzuru ta

D ün, İtalyadnıı gelen bir va
tandaşımızla göriiştük. Or:ı

da uzun müddet kalnu olan ve\· 
tanda~11111zdaıı, italyanhmıı • u
mumiyetle - memlckctiıniz hak
kındaki hakiki düşünrclcrini \'C 

duygularını öğrenmek istedik. Vu
tandaşmuı, öniimüzc, içinde '' 
atırlarm yaııh bqhmduğn bir ku

ğıt uzattı: 

"i\lunı:inroa la nQSt\°a vln. 
Prcnteremo la Turkta 
~ se le koze \'ıınobbene 
Andlamo ın Atene 
Andiamo per Mina 
Pel' naaare vita Flna 
Prendiıuno la Plreo 
An ke tute mare l:g~o!,. 
Vatandaıımız, parma~iyle ıöz 

ıezdirdiğlmb b\l şatırları &:bset~
rerek: 

tcrciiıne ettirirseniz, sunlini:r.in ce
vabını da bulmu~ olursuuuzt., 

!l'ercümesi yaıulınca, hnl ret ve 
tcessUfle i.l~rcndik ki, lta!yan nıek
tcplcrinde glinde üç Jefa okunan 
milli §arkının türkçesi şudur: 
"Yolumuzu uzatıyoruz; Türkfl·eyi alaca-

gız, 

İ ler iyi giderse, Atinaya 'aracağıı.' 
Ati naya gidlyoruz biz eğlenmeye, 
Pireyi alaca~ız, bizlmdlr Ege, 
Atimcya ı.fü\lyQrn~ ~iz t'ilçnm~xçt" 

Okurken, ı~ılerimlzln önüne, 
çelik bakışlı, çeilk yiirekll1 ~elik 

baı.uh\, ve çelik kamalı 'ıir Aydın 
zeybeğinin, veya ateı bt\k1şlı, ateş 
yürekli, daj kadar heybetli, dağ 

kadar vakur bir Kar~dcniz uşail• 
nın kuçağındft ark1 siiyliycn şı

marlk bir İtalyan yavn• " •eli
yor: Göderlmiııln öntino gelen hu 
manzara, semboliktir. 

Bu dev yapılı Efe milletin, ç~ 
luk çocuk ·arkılarana ııala tuyıfı· 

nt burarak a:Ulümıdyece~l nınh .. k· 
kaktır. 

yan masum İtalyan yavruları, 
"Tüfklye,, l ı. mahalle bak:Cahn· 
da satılan ı>ütlü çikolatanın mnr
kası sanıyorlar. Biçare ~üeuldar, 
htiyle bllm"seler, çevi:ı kadat yum· 
ruklarını şıkarak: 

"- Onu alaeajız!,. Deme~e ee· 
şıuet edcmeıler. 

O mısraları yazan İtalyan şnr· 
kıcıiarına rellnce, onlat blıc, Da
nıınç~·o'yu hahrlatıyQrhu·. O lhti· 
yar İtalyan §&iri de, bunal aeağı 
günlerde yaıdıi• komik arkılar-. 
da: 
"- Anadolu.. Anadolu .. ~ Diye 

sa_yıklaııuıtı. 

O ıtıralarda, Türk mUnt.vverlcrl 
de, oq'"' müstahak oldutu cevap. 
lan vermişlerdi. 

30 .. 5. 939 

Mütekait 
Maaşları 

Arttırılacak 

Bunun İçin 

Layihası 

Bir Kanuf1 

Hazırlandı 

jik kıymetleri ve hatta va:dfelerl ol- mamlle bertaraf edeoeğt alAkadarlar 
dqiuna inandım, iman hasıl ettim. tarafından temin edilmektedir. 

"- Bu, dedi, bngUn, İtalyanın 
bütul\ llkmekteplerlnde okunan 
milli bir şarkıdır, İtalyan çoçuk~ 
ları, aahah dene ıirerken, aksum 
mektepten çıkarken, yani gijnUn, 
lklJ hattA Uç öğünü bu i~rluyı o.. 
kurlar. Eğer bu ıarkıyı turkçeye 

Hiç şiiphemiı yok ki, IQce ve 
körpe sesleriyle bu ~aı-k\Yl ak""' 

Danunçiyo'n"n toy çömeılerinc, 
vaktiyl~ huna1' U5tatluına verilen 
ce,·abı dikkatle ve ib«'tle okuma· 
larını ta\•ııiye ederiz. 

ÇünkU, Bay Kemal Ce.najl, ne eyi ta-
rif ve tahlil ırasında 0 kadar ıatlr Tafılldtt Ph1nlar1 
kelimele:r ~lJor ve onlal'dan tiyle Şehir mUteb*ssı11 P:fost, Naf1a Ve- • V • 

Bıılgar 

Heyeti 
Geldi 

• 

n etimleler:ya .. ~-.w ..... ......._ ~•"-''•-.-. h 'n' ..wı.liııl ~} ·- l ·-Oftl 
len ruhi hnlcti .. kcndi he abıma ar· planına ait bazı kısımların tafsilat 

Lin.ıan n Qrniry.olu 

ihtilafı İ<$in 
ilk Toplantı 

şunda tecessiim etmiş görüyor ve o planlarını hazırlamıya bnşlamıştır. 
)\alc11n kulak yolu ile, gerçekten re- Mütehassıs, bu arada Usküdar ve Ka
van bir üslubla rulıa aktığını sezi - dıköy cihetleri planlarile yolların is
yordum. 

Reisliği 
Teskilatı 

GUMRUKLERDE : 
Üstat, mevzu ile irade arasında 

böyle şen bir ahenk tesis ettikten iOn 

ra ne enin fizyoloji bakımından ma· 
hiyetini anlattı, ha~·atın neşeden al

dığı feyizleri hatırlattı YÇ ne§esiz Ö· 

mürlere mukadder olan karanlık da· 

kikaları, karanhk akibetlcırl izah et. 
ti, fakat ncşesizliğe taalluk eden söz
lerini bile şen kelimelerden seçmeyi 
unutmadı. 

Konferans salonunu tcrkederken 
biltiin dinleyicilerin ytizU ve gözü çü· 
lüyordu. Çtinkü iistat neşeyi yalnız 

tarif etmekle kalmamış, hepimizin 
idrakine neşe telkin etmek rnehareti
ni de göste.rmi ti. Aradan hayli bir za 
man geçtiği halde bile bon, no enin 
neşeli biT ifade ilo tahlillndan aldı • 
ğım neşeyi muhafaza ediyorum. 

Fakat üzüldüğiim bir nokta varı 
Bunlar, bu giizel musahabeler niçin 
kitap haline konulmaz. Ve yurdun 
her tuafına dağıhlmaz? .. Halkevle • 
rimiz kendi nıuhitlerine sund\lklar~ 

hu bilgileri, bu ne eleri tamim etme~ 
carelerini de diişiinmelidir. 

• 
Tıp FakOltealnden Mehmet Mlthat im• 

zaalle mektup gtindoren ol<uyucuya: 
Halk kelimesini eski ı;nirlcr bı1zan ham 

cahil ve geri insan rntınasına kullanırlar
dı: 

Halkm suyunca gitme!?! bilmez tnbtatim 
Ben hak yolundQ hep cereyan etmek 

isterlm. 
Beytinde olduğu gibi, Bı.ııUn h~k Uc 

halk müsavidir ve hnk halkın elindedir. 
"1· T, T. 

Beyazıttakl Dükkônlar 
Beyazıtta Inkı1iip kütüphanesinin 

önündeki dükkanlara ait istimlak mu 
amelesi kararı dün belediye daimi 
encümenince verilmiştir. Haziran 15 

ten sonra buradaki dükkanların yık
tırılmasına başlanacaktır. 

Bursa imar Plônı 
Şehrimizde bulunmakta olan l3ur

sa belediye reisi Neşet, dün beledi
yeye giderek şehir mütehassısı Frost 
ve belediye imar müdürü Hüsnü ile 
görüşmü tiir. Bursa imal' planının 
da Prost taraf mdan yn:mlması karar
lastırılmıştır. 

tikametlerine ait planlar üzerinde de 

çalışmaktadır. 

Planın heyeti umumlyesi tasdikten 

geldikten sonra imar mütehass•sı bir 
de, planın tatbikatına ait olmak üze
re, program hazırlıyacaktır. Bu pro
gramla hangi itlerin daha evvel ya
pılacağı tesbit edilecektir. 

Garsonların 
Yüzde Onu 

Müıterilerden Baılia 
BahJİ! tıtenmiyecek 

Gazino, lokanta, bar ve sair eğlen· 
ce yerlerinde garson parası adıyla a
lınmakta olan yüzde onların tamami
ie garsonlara terkedilmesi kararlaştı
rılmış ve bu müesseseler tara.f ından 
da kabul edilmiştir. Bu anla§ma ne
ticesi ol&rak yüıde on garson hnkk1 
alan mije~eseler, dükkŞnlarma yüz· 
de onun garsona verilme~i ve başka 
bir bıı.hşiş verilmemesi hakkında bi
rer levha asacaklardır. Ayrıcş bu 
müesseşelerde tatbik edilmekte olan 
tarifelerin yijzde on ni~betinde bir 
tenzilata tabi tutulması esası üzerin· 
de de tetkikler yapılmaktadır. 

S U A L 

S - İktısadi hayatımızda son 
zamanlarda çok kullanılan tabir • 
ferden biri de prim, takası takascı 
gibi sözlerdir. Bunların manaları· 
nı bah eder mlslnlz? 

1 

Dün şehrimize Sofyadan tanınmış K • 1 B 1 d 
Bulgar edlplerinden müteşekkil bir Omısyon şe aı Q 1 

--O-

Kanun Meriyette 
Limanlar Umum müdürlüğü teşki- heyet gelmiştir. Bunlardan Angel Ka Kütahya _ Ba\ıkeslr hattı inşaatı 

latı kanununun 10 \lncu maddesin- ralingski, harpten sonra en büyijk ~eşelesinden dolayı hükCtmetimizle, 
deki sarahata göre, bu kanunun neş- Bulgar beletristlerinden olup 6 kitap hattın inşaatını deruhte etmiş olan 
ri tarihinden itib{\ren tatbik mevkii- müelliCidir. Kitaplarının yarısı ço- YU\yUz B~rk§: ~irkeO arasında ta
ne konulacak olan yeni limanlar teş.. cuk hikayelerine aittir. haddüs etmiş olan ihtilafı halletmelc 
kilatı hakkında henüz kati blr mallı- Kem\~i Bulgar Popularna banka- üıero iki taraf murahhas"' ve hak:efl'\· 
mat alınamamaktadır. Altı mıntaka- lap birliği organı olan ''Koperativpa leri dünden itibaren vilayette, kendi
da teşkil edilecek olıuı deniz liman Prosvcta,, mecmuasının da bıı,şmu-
teşkilatlarının Trabzon, Samsun, Zon harriridir. 

!erine tahsis edilen salonlnrda top
lanarak müzakereye başlamışlimlır. 

Yeni Vekilin Tamimi 
Ôümrük ve ltıhisarlar Vekili y) 

Karadeniz, Vekalete mensup de\'şil' 
gönderdiği bir tamimle vazifeye ~ 
ladığını, bütün ıncmurl~rdan b• 
kolaylık gösterilmesini istediğini tı , 
dirmiş ve memurlarına muvafial'l 
yetler temenni etmiştir. 

Bir Askeri 
Heyetimiz gu1dak, Istanbul, Izmir ve Mersin li· Ayni zamanda Bulgar "Pen .. 

manlan olduğu evvelce yazılmıştı. Klub" ünün katibi umumisidir. Ka- Hükumet namına bu milzqkerata 
1
° 

Bu limanlarda elyevm mevcut teşek.. eski Adliye vekili Yusuf Kemal ile Yakında ftCJİlterey• 
ra1ingskinin k\tap ve hikaye\eri Ed k 

küller kadrolar? JstanQul Deniz tica· Maliye Vekaleti hukuk müşaviri iş- Hareket ece .,, 
fransızcaya, ingilizceye, su·pça, ro- tı'" 

ret müdilrlijğü kadrosu gibi genişleti· tirak etmektedir. Ingilterede yapılacak askeri _1 mence ve Yunancaya tercüme edil- ~e-
lecektir. lkl tarafın tayin ettiği lki-r ha- nevralara Türkiyeden de bir h'tril' , 

H tak k 1. 1 mişlerdir. r- d 
er mm a mer ez ıman r yase- kemden başka Yunanistanın Paris se- gitmesi için davet yapıldığı bil ,., 

ti doğrudan doğruya Vekaletle m@a.. Eski mebuslardan olan Trüon Ku- ti" 
bere edecektir. nev şair ve gazete muharriri olup si- {iri Politis te müşterek hakem olarak 1 mektedir. Ahnan haberlere göre. ( 

80 lira maa~ı Istanbul deniz liman 1 yasi simalardandır. Birkaç şiir kıta- seçilmlştir· Müzakerşııı, dün ()jleden yetimiz ilçiincü ordu müfettişi Ot r 
te~llah reisliğine eski Istanbul tica- ı bı yazmış, lirik edebiyatçılardandır, sonra ba§lanmlştır. ner~ Kazım Orbl\)'ın riyasetindt o6" 
ret mUdür muavini Refik, rels mua- 1 ~rgi Konstantinov, bu.günkü ~ tarak yakmda LQndrayıı. harekçt 
vinliğine bu_gün lstanbul liman reisi ı genç Bulgar edebiyat münakkitlerin- ket arasında kültürel münasebatı ve cektir. ~ 
bulunan Hayrettin, Liman kontro· den olup Bulgar Mualliml~r birliği- yakırılapnayı arttırmçıktır. Memleke- Orgeneral ile heyetimizin b~ıet' 
lörlüğüne fümdırma liman reisi Züh-1 nin organı olan "Prosveta,, mecmu.. timizde on gün kadar kalarak mat• !erde Londraya hareket etmek ~ ' 
tü, idare ş~liğine Şevket, muhabere asının tahrir müdürüdür. baaları gezecekler ve Türk meslek- Ankaradan şehrimize gelmesi 
şefliğine de Seliımlnin tayin edile- Bulgar ediplerinin Türkiyeye seya- daşlarile tanışarak Türk maari!ile a- lenmektedir. ~ 
cekleri söylenme1',tedir. hatlerinden maksat, her iki memle.., lakadar olacaklardır~ === ========= 

ICARIL.ERIMIZIN SUAL.LERINI IURADA CIVA~llYOIUZ 

----------~------~------------------------------------ CEVAP koptrol edebilecek teşkilata sahip 
olmadıklarından, ferdi işler yapıl. 
mak lazım gelmektedir. 

Bu primi kim verir? 

TA K V I M ve HAV• 

30 Mayıs 1939 
S A L 1 

5 inci ay Oün: 31 
(\ra\)t; 135lt 
Rı;blül\\hnr: 11 
Gilneş: 4.82 - Öğle: 
İldndl: 16.10 - Akşam: 
Ya~: ~1.29 - 1m11f1k: 

C - Tilrk ihraç mallarının kıy .. 
meti,l dünya piyasalar1ndan yük .. 
aektir, Almanlar, ihraç mallarım~
zı kendilerine inhiraf ettirmek i-

Binaenaleyh her Türk ihracat .. 
çısı mahnı Almanyadan başka ye-. 
re satabilmek için, kendi malının, 

dünya piyasaıile Türkiye fiyatı a
rasındaki farkı, prim şeklinde tah· 
sil eder. Yani, mesela, Türkiyede 

6 kurut fiyatı olan buğday, rnese
lıl lngilterede 4 kuruş ettiğinden, 
T\\rk ihracatçışı buğqayı Ingilt"· 
reye 4 kUNiR satabilmek için 4 
kuruşun yü~de 50 nisbetini teşkil 
eden 2 kuruşu prim şeklinde tah· 
sil etmelidir. 

Kltring hesaplarında vfıki tera
küm (blokaj) dolayısile kllring yo
luyla iş için imkanlan kalmadık
ça takas yoluyla ithalat yapmak 
mecburiyeti hasıl olmuştur. Yani 
mukavelelerin tesbit ettiği yüzde 
nisbetleri dairesinde ihracat mu
kabili ithalat yapmak zarureti or
taya çıkmıştır. (Mesela, Ingiltere
ye 100 liralık ihracat yapıldığı tak
dirde bu memlekettetı 60 liralık it .. 
halat vaki olabilir.) 

dilerine bu ithal hakl\mı temin e.. 
dec~k olan Türk ihraoatıpı ararlar 
ve ihracatçının ihtiyacı olan ve 
daha yqkqrda izah ~ilel'\ primi 1~ 
diyeye amade bulunurlar. 

lşte ihracatçılar ile ithalAtçıltrı 
buluşturan ve bu işin yapılmasını 
temin eden mııtavassıt (tak~sçı)dır. 
Fakat görüldüğü gibi takasçı pri
mi cebine atmaz. O primi ithalatçı, 
ihı-acatçı temin eder ve binnetice 
jthal&t malının k~meti de o prim 
tlisbctinde pahalılaşır. Takasc\ an
cak mutava&sıt komisyonum\ ( % 
1, ilfı 1,5) kazanır. 

_ Hava Vaziyeti 
,ıı-

Yeşilköy rııet~roloji istasyonundan110ıııı 
nan malumata göre yurtta hava, ce 61' 
,arkl Anadolusu bölgelerinde buıutl:.~ "' 
ter bölgelerde umumlyeUe çok bulu rad" 
meyzll yağııh g~mlı. rüzgArlar !<~ 
nlı lcıY\larmfüı, Trakya ve KoçaeU b61'e' 
lerinde ~arbt istikamette!'\, dt#cr n ,e 
!erde umumiyetle ccnubt istikamette 

çin dünya piyasasına naı:ıran yük· 
sek fiyatlar vererek bizd~n mal 8• 

Iıyorlar, Buradan yaphkları ziya
nı, bize sattıklafı maltarın fiyatı-

na ıam etmek suretile çıkarıyor
lar. Diğer memleketler, Almanlar 
gibi böyle biltiln malların fiyatmı 

Bu suretle Ingiltereden veya di. 
ğer memleketlerden mal ithal e
deçek olan Türk Hı,racatçıları ken-

orta kuvvette esmiştir. _.t' 
DUn istanbulda hava QOk bulut1'1 ~· 

hııl• 
mlı. rilzgAr ı;arktan 2 • 4 metre rrııtı' 

miı\lr. Saat 14 te hi\va taıyikı 1012 n cJ • 
bar idi. Sühunet en yüksek 23.8 v• e 
sük 1!?.0 santlıttat kavdedttmi!:UP 
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.M.a.-h kerrı.elercl e ÖLÜM HABERLERi 

Eski Mevkufiyeti ile 
Yeni Cezasını Mahsup 
Etmek isteyen Suçlu 

ÖLÜM 
Cezayiri Bahrisefit valisi Abidin 

Pa torunu ve Derviş Ziya Paşa 
oğlu Pertev Ziya henüz pek genç de
necek bir çağda rahmeti rahmana 
kavuşmuştur. Cena.ze namazı Fatih 
camiinde kılınarak Eclirnekapıda ai
le makberesine defnedilmiştir. Mu
maileyh haluk, ilim ve marifeti cok 
sever, bütün hayatında tetebbüle 
meıgul olmuş, ingilizce, fransızca, Dolandırıcılıktan suçlu idi. Bir 'bir kaç kere tekrarlamak suretiyle 

gün geç vakit bir diıkknncıyı dolan- zavallı dukkiıncının aklını karıştır -
dırmıştı. Kendisi mütemadiyen hiç mış, papellerin bir kaçını kaynatmış 
bir suçu olmadığını, kendisinin şim- tı. 
diye kadar mahkeme yüzü görmedi
ğini, bütün bu felaketlerin bir ben -
zeyiş yüzünden başına geldiğini id
dia ediyor; namuslu, dtirüst bir adam 
olduğuna dair yeminler sıralıyordu. 

italyanca, rumca lisanlarına hakkile 
vnkıftı. Mevla rahmet eylesin. 

Fakat ne yazık ki şahitler hiç te 
öyle demiyorlardı. Maznunun işledi
ği suçu gozleriyle görmüşlerdi ve o
nun suçluluğunu iki kere iki dört gibi 
biliyorlardı. Evet, geç vakit dükka -
na gelmiş, öteberi almış bir on lira
lık vermiş ve paranın üstünü aldık
tan sonra pazarlıktan cayarak parayı 
bir alıp bir vermek ve bu hareketi 

O, şahitleri boyuna reddede dur
sun, mahkeme kararını verdi ve su
çu şahitlerin ifadeleriyle sabit oldu
ğundan üç ay hapse mahkum etti. O 
zamana kadar namus ve iffetine tr 
kondurmayan suçlu .kararı duyunca 
maskesini indirerek: 

VEFAT 

Orman ve arazii vakfiye müdürlü
ğünden mütekaid ve Ziraat Banka
sı Mali müşaviri Orhan Altınova ve 
Ezber Altınovanm pederi ve İş Ban
kası İdare meclisi azasından Feridun 
Manyasla Deniıbank Umum Liman
lar Müdürii Raufi Manyasın eniştesi 
Ziraat Mühendislerinden Hilmi Al
tınova dün gece vefat etmiştir. Ce
nazesi bugün saat on birde Gedikpa-

- Hakim bey, dedi, ben evvelce 
yin~ böyle bir suçtan dolayı tevkif 
edilmiş ve ilci ay yattıktan sonra be
raet etmiştim. Şimdi verdiğiniz üç 
ay hapsin iki avını buna mahsup e 
din, bir ayı doldurunca çıkayım 0 1 

maz mı? 

şada, Piyerloti caddesi 60 No. hane
sinden kaldırılarak namazı Beyazıt 
<:amiinde kılındıktan sonra Merkez 
efendideki aile makberesine defne
dilecektir. Günahkar 

Bir Çift 
Mahkum Oldu 

1 Tramvayda 
Biletçigi 
Döven Kadın 

Dün cürmü meşhut mahkemesin- Dün Sirkeciden Edirnekapıya gi-
de umumi adaba ımuhalü olarak her- den tramvayda bir hadise Qlmuş ve 
:kesin görebileceği umumi bir yerde mahkemeye aksetmiştir. Tramvay 
işlenmiş bir cinsi münasebet davası- Sultanahmet durağına vardığı za _ 
na bakıldı. Ali ve Memnune ismin - man dışarda biletsiz olan ve biletinin 
deki suçlular geç vakit bir otomobile içerden alınacağım söyliyen bir yol
binmişler ve epeyce dolaştıktan son- cunun bahsettiği kadın zannederek 
ra şehir içinde suç işlemeğe teşebbüs biletçi bir kadına gitmiş ve dışarda
etmişlerdir. Şoför otomobili Beyazıt kine niçin bilet almadıklarını sor _ 
karakolunun önünde durdurarak muş. Kendi biletini a,lmış olan ve 
curmü meşhut yaptırmış ve Ali ile dışardaki şahısla hiç bir alakası bu
Memnuneyi suç üstünde yakalatmış lunmayan bayan bundan sinirlenerek 
tır. Hafi olarak cereyan eden muha- biletçiye bir tokat atmıştır. Kadı _ ---------------
,_ t' · d h ik" · d lt İst. B e inci İcra Dairesinden : ın.eme ne ıcesın e er 151 e a ışar nın ogwlu da işe karışmış ve kavgaya 

h b l . ğ 1stanbulda Zeyrek civarında Hıdır ay apse ve eşer ıra a ır para ceza- zabıta müdahale etmiştı"r. Du"n o··gwle-
bey mahallesinde 56, 58 N o.lu bak-sına çarpıldılar. . den aonra oW-..ü .,...ıtkut=-.ı..ı..-...-. ıkal.-diik.kilmnd.a .S vaoulu Andon 

Fakat suçlu Ali yirmi bır yaşını sinde yapılan muhakemelerinde suç- Delada vaifslerınafen ı'Kametgunıa-
bitiryrıcdiğinden cezası 5 ay hapse ve ları şahitlerin ifadeleriyle sabit ol _ n meçhul bulunan karısı Torna, kı-
12 buçuk lira ağır para cezasına; zı Despino ve ORUlları Hıristo ve Ef

duğundan kadın 830 kuruş ağır para time: Memnune de on sekiz yaşını bitirme 
cezasına mahkum olmuş, fakat hadi- Vasilaki Maltezoplo varislerinden diğinden 3 ay !hapse ve 10 lira para mütçveffa Yorgi veresesi Despina, 

cezasına mahkum oldular. Ve cürmü seye biletçinin dikkatsiz ve uluorta Anna, Korneliya ve Amalyanın Sul-
meşhut kanunu mucibince derhal hareketi sebep olduğundan hu ceza tan Ahmet Sulh 3 üncü Hukuk mah-
tevkif edildiler. • • 550 kuruşa indirilmiştir. kemesinden istihsal ettikleri 23.6.938 

tarih ve 38/51 Esas ve 907 karar No. 

İnhisarlar Umum Müdürlüğü ilanları 

Naklolunacak Ton ba~ına ~f. hede! Temlnnt 
tuz l\liktart Se\'k l\lıntakası Nakliye iicreli Lir a Lira 

Ton Kuruş 

18 000 Karadeniz limanlı.ın 350 63000 4725 
12 000 Akdeniz limanlan 300 36000 2700 
10 000 Marmara denizi li· 150 15000 1125 

limanları 

40 ooc 285 114000 8550 

1 - P39 mali SC!lcsi zarfında Çamaltı ve Foça tuzlalanndan Karadc· 
niz, Akdeniz ve Marmara denizi limanlarına ceman 40.000 ton tuzun 
nakli işi sartnamesi mucibince kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

I1 - Her nııntakaya nakil olunacak miktar ve muhammen bedelle
riyle teminatları yukarda yazılıdır. 

Hl - Eksiltme 5-VI-'939 Pazartesi günü saat 15 de Kabataşta le
yazım ve mübayant şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

JV - Şartnameler her gün sözü geçen şube ile Ankara ve İzmir baş· 
rnüdurlüklerinder. 570 kuruş bedel mukabilinde alınabilir. 

V - Talipler gerek üç rntntaka için birden ve gerek 1 veya 2 mıntaka 
için teklifatta bulunabilirler. Bu takdirde verecekleri teminat akçr:ısı 
teklif cdeceklcrı mtntakaya ait miktarlarda olmalıdır. Fiatlar haddi la
yık gorüldüği.i takdirde 3 mıntaka için birden yapılan teklif tercih edilir. 

lu kesbi kat'iyet etmiş ilamla. Laza
rinin Andon Delada zimmetinde a la
cağı olan 180 liradan dolayı İstanbul 
asliye birinci hukuk mahkemesinden 
verilen 7 /6/309 tarihli haczı ihtiyati 
kararına istinaden Andon varisleri 
Hıristo, Despin<> ve Eftime intikal e
den Zeyrek civarında Hızırbey ma-
halle ve Hacı kadın caddesinde 56, 
58 No.lu dükkiındaki hissei şayiala
rını ihtiyaten haczettirmiş ve işbu 

1 
hacızdan mütevellit zarar ve ziyana 
karşı tekeffül eden davacıların mu
risleri Vasilakinin Firuzağa mahal
lesinde Aga Hamamı caddesinde 
32 - 34 No.lu bir bap hanesinin nısıf 
hissesine haciz kaydı konmuş ve İcra 
ve İflas K. nun muvakkat 4 üncü 
maddesine tevfikan takipsiz kalma
sı dolayısile sukut edecej!ine nazaran 
fcr'i olan tekeffüle aid hacz.m da 

kalmıyacağı ve esasen bu ızibi zarar 
ve ziyandan mütevellit haklar bir 
senelik müruru zamana tabi ve ha
ciz ise 309 tarihinde vazedilmiş oJdu
J!una göre aradan kırk beş senelik 
bir zaman ,ı.?e<;ti.iU ve şu itibarla sali
füızikir 32, 34 No.lu gayrimen ul· 
lerden davacıların hissesi olan en i
kide birerden 4 sehim üzerinden 
mevzu haczin fekkine karar veril· 
miş olduğundan bir şeyin yapı:ma-
sı veya vapılmoması hakkında tan
zim krlın-rı icra emri ikıımetpahı~ 

VI - İstekliler mühürlü teklif mekıubunu kanuni veı-aik ile '1ı ?,5 
gtivenme parası makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek 
olan kapalı zarflarını ihale saatinden bir saat evveline kadnr tSant 14 cie 
kadar) mezk(ır komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde vcrm~lidu-
ler, Postada vuku bulacak gecikmeler kabul edilmez. (3476) 

1 
ıuzın mec:;huliyeti husebile bilfı ~eb
lik iade edildiğinden İstanbul icra 
Hfı.k.imliğince işbu teblikin 15 ~i.in 
müddetle ilanen yapılmasına .karar 

• 
I - 11 • V - 939 tarihinde 7 adet tehammür kabına talip zuhur etme

diğinden şartname ve planı mucibince yeniden pazarlıkla eksiltmeye 
konmuştur. 

II - Muhammen bedeli 23000 lira muvakkat teminatı 1725 liradır. 
111 - Paznrlık 12 - VI - 939 pazartesi günü saat 15 de Kabataşta le

vazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

lV. - Şartnameler her gün sözü geçen şube ile İzmir ve Ankara baş
rnüdurlüklerinden 115 kuruş bedel mukabilinde alınabilecel!i ı:tibi pla
nı da görülebilir. 1 

verilmistir. 
Tarihi ilandan (15) gün içinci~ bir 

diyece/!iniz varsa bildirmeniz ve u
mumi hükümler dairesinde ilamın 
icrasına mani bir vesika ,getirneniz, 
aksi takdirde ilam hükmü infaz edi
lece~i iliınen tebliğ olunur. 

ı1-IHTIRA 

TAN 

Bu muazzam eserin açılışını gören 

birinci kafile neş'e içinde İstanbula 

avdet etti. 

Türk Gününe yetiıeceli olan 

5 ve 9 Temmuz kafilelerinde 

de kayıtlar dolmaktadır. 

Acele ediniz. Dünyanın en güzel 

Vapurlarında en iyi kamaralan-

uızı avırtınız. 

NATTA • iSTANBUL 

SAT 1 Ş i LA N 1 
lstanbul Dördüncü icra Memurluğundan: 

Ömer Hulusi tarafından Vakıf Paralar idnresindcn 24782 ikraz Na.si
le borç alınan paraya mukabil birinci derecede ipotek gösterilmiş olup 
borcun ödenmemesinden dolayı satılmasına karar verilen ve tamamına 
ehlivukuf tarafından (4100) lira kıymet takdir edilmiş olan Fatihte eski 
Manisalı Mehmet Paşa yeni Kirmas ti mahallesinin Büyük Karaman 
caddesinde eski 14, 14 mükerrer yeni 17, 19 kapı 1029 ada ve 3 parsel 
No.lı bir tarafı Rufat kahvesi ve bir tarafı Rufat hane ve bir tarafı 
Ahmet dükkanı ve tarafı rabii tarikiüm ile mahdut altında dükkanı olan 
SU'! mülk kagir hanenin evsaf ve mesabası aşağıda yazılıdır. 

17 No.lı evin methalidi~. 19 No. ise dükkan olup önü camekan ve 
demir kepenklidir. Altında dükkantn içinden merdivenle geçilen bod
rum ve arkadaki aydınliktan merdivenle çıkılan asma bir oda vardır. 

Zemin kat: Dükkan ve methal ve zemini kırmrz1 çini bir taşlıktır. 
Birinci ka t: Zemini kırmızı çini bir taşlık mermer musluk taşı ve 

kırmızı çini döşeli ocak yeri ve bir hela ve kaJ;'Şllıkh dört odadır. 
ikinci kat: Birinci katın aynidir. 
~inada elektrik, terkos tesisatı mevcuttur. Bina kagir ve bodrwn ile 

beraber dort katlıdır. 

l\lesaha.sı: Umum sahası 68 ~etre murabbaı olup bunun 11 metre 
murabbaı arkaqa aydınlık mahalli geri kalanı binadır. 
Yukarıda hudut, evsaf ve mesahası yazılı gayri menkulitn tamamı 

açık arttırmaya konmuştur. 

l - İşbu gayri menkulün arttırma şartnamesi 6 6 939 tarihinden 
itibaren 935/2678 No. ile İstanbul dördüncü icra dairesinin muayyen 
numarasında herkesin görebilmesi için açıktır. İlanda yazılı olanlardan 
fazla malumat almak isteyenler işbu şartnameye ve 935/2678 dosya 
No.sile memuriyetimize müracaat etmelidir. 

2 - Arttırmaya iştirak için yukarıda yazılı kıymetin (': 7,5 nisbetin
de pey veya milli bir bankanın teminat mektubu tevdi edilecektir. 
(l\ladde 124 ). 

3 - İpotek sahibi alacaklılarla diğer alakadarların ve irtüak hakkı 
sahiplerinin gayri menkul üzerinde ki ,haklarını ve hususile faiz ve 
masrafa dair olan iddialarını işbu iliın tarihinden itibaren yirmi gün 
~ . __ ..... ..,.,..__ ._..._._ .. ....,,... 

eder. Aksi halde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça satış bedelinin 
paylaşmasından hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde arttırmaya iştirak edenler arttırma şartname
sini okumuş ve lüzumlu malumat almış ve bunları tnmamen kabul et
miş ad ve itibar olunurlar. 

5 - Gayri menkul 6/7/939 tarihinde Perşembe günü saat 10 dan 12 
ye kadar İstanbul dördüncü icra memurluğunda üç defa' bağırıldıktan 
sonra en çok arttırana ihale edilir. Ancak arttırma bedeli muhammen 
kıymetin ~6 75 şini bulmaz veya sa hş isteyenin alacağına rüçhanı olan 
diğer alacaklılar bulunup ta bedel bunların bu gayri menkul ile temin 
edilmiş alacaklarının mecmuundan fazlaya çıkmazsa en çok arttıranın 
taahhüdü baki kalmak üzere arttırma 15 gün daha temdit edilerek 21.7.939 
tarihinde Cuma günü saat 10 dan 12 ye kadar İstanbul dördüncü icra 
memurluğu odasında arttırma bede 1i satış isteyenin alacağına rüçhanı 
olan diğer alacaklıların bu gayri menkul ile temin edilmiş alacakları 
rnccmuundan fazlaya çıkmak ~artile en çdk arttırana ihale edilir. Böy
le bir bedel elde edilmezse iha~e yapılmaz. Ve satış talebi düşer. 

6 - Gayri menkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya veri
len mühlet içinde parayı vermezse ihale kararı fesholunarak kendi
sinden evvel en yüksek teklifte bulunan kimse arıctmiş olduğu be
delle almağa zan olursa ona, razı olmaz veya bulunmazsa hemen 15 
gün müddetle arttırmaya çıkarılıp en çok arttırana ihale edilir. İki lha
Je arasındaki fark ve geçen günler iç in ~o 5 den hesap olunacak faiz ve 
diğer 1!ararlar ayrıca hükme hacet kalmaksızın memuriyetimizce alıcı
dan tahsil olunur. (Madde 133) 

7 - Alıcı arttırma bedeli hariei~de olarak yalnız tapu ferağ-harcını, 20 
senelik vakıf taviz bedelini ve ihale karar pullarını vermeye mecbur
dur. Müterakim vergiler, tenvirat ve tanzifat vo dellaliye resminden 
mütevellit belediye rüsumu ve müterakim vakıf icaresi alıcıya ait ol
mayıp arttırma bedelinden tenzil olunur. İşbu gayri menkul yukarıda 
gösterilen tarihte İstanbul Dördüncü icra memurluğu odasında işbu 
ilan ve gösterilen arttırma şartnamesi dairesinde satılacağı ilan olu-
nur. (3803) 

Bakırköy Kazası Malmüdürlüğünden: 
Tan gazetesinin 28 l\Iayıs 939 tarihli niishasının 9 cu sahifesinin 4, 5, 

6 cı sütunlarında neşrolunan Hanımızın alt kısmma yazılması icabedcn 
izahatın sehven yazılmadığı görulduğiinden aşağıya yazılmşıtır. 

Yukarda esamileri ve kazanç vergisinden olan borçları yazılı miikel
leflcr adres ve ikametgahları tesbit edilemediğinden hukuk usulü mah. 
kemeleri kanunu mucibince teblii! makamına kaim olmak üzere ilim 
olunur. 

lstanbul Belediy~si ... " lıanl~rı 
• • f ~ 

Kadıköy kazasına bağlı Küçük Bakkal köyü cüzütamınm tahriri 938 
mali yılından itibaren On 9e tatbik olunmuştu. Kaıayı itmam eden 
mahallattan ibaret olan ~er cüzütam itiraz tctkikatının da bitirilmiş 
olduğu ve bu cüzü tam arazi vergisinin 939 mali yılından itibaren yeni 
tahrir neticeleri üzerinden tatbik edileceği 2901 sayılı arazi tahrir kanu-
nunun 10 uncu maddesi mucibince ilan olunur. (İ.) (3809) 

* 

Türkiye 
Türki.)·e 
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Radyodifüzyon 

Rad~·osu Anlı.ara &a 
Dalga Uzunluğu 
1639 m. 183 Kca. UIO 
19.74 m, 15195 K.c;a. lll 
31,70 m. 9456 Kes. af 

Sah, 30. 5. 19J9 

lZ.30 Progrom, 12.35 Türk mQa:ili 
13.00 Memleket. şaşt ayarı, ~a,ı;ı:ı v• 
teorolojl haberleri. ı3.15 Müzık ( 
program - Pl.), 13.45 - 14 Konuşma 
dın ııanü - Ev hay:ıhn::ı dair). 

18.30 :Arogram, 18.35 Müzik ("'-"',_, .. 
.. Pl.}, ıg.oo Konuşma. 19.15 'I:Qfk 
ği (Fasıl hey~t,i,), 20.00 ~emleket 
yarı, ajans \'e meteoroloji haberleri. 
Tilrk miızlğl, 1 - Udi Eşrefin H 
peşrevi, 2 - Ahmet irsoyun hüzzam 
kl= (Hatırı oda kalsın), 3 - Fala JC 
cın.tA hi.lzınn1 şarkı: (.Seı.ıj &öı:dij 9 
4 - Şnntw- taksimi, 5 - Şükrij - -·--• 
nın mnhur' şaNtı: (Bu sevda ne tf.tlı), 4 
Hicaz tOrkü (Bağn girdim üzibne), f 
Halk türküsü: (Şu daAlnrı delmeli), t 
Ali ef ndinlıı hlcu şavlı:ı: Sarn"'1f 
9 - SuzJnflt şarkı· (Sensiz geceler). ıt 
M~ Seyynnuı hiızınrn ş;:ı,rkı: (5ca 
ki bah:ınn), 21 Konuşmn, 21.15 
tahvlli'ıt, kambiyo - nukut ve :ı:Jraat 
sası (Fiatl, 21,25 NeşeU pl.ıklar - B. 
Müzik (Radyo orkestrası - Şef: H. 
Aola,r}. 11) Ada,ılo ~ a.ueifo, b) 
c\ M~t\uctto - T~io. ç) Alleg-co --•..ı• .... 
E. Grleg: Norveç danstan, Op. 3~ ı> 
lcgro marcnto, b) Allegretto tranquflll' 
grazioso, c) Allegro moderato alla lıf 
ç) A.llc&ro molto. - A. Dvorak: SlaY 
lnn u,) Nr. 8, ~n.ıtoso e Ic.nto, -) *" 
Alle~ro vivace, - J. Brohı:ns: Macar ~~ 
l:ırı, Nr. 5 \'e 6. 22.30 Müzik (Opera aır.~ 
ları - Pi.), 23.00 Son ajans haberwl 
yarınki p~ogram, 23.15 - 24 MiWk f"'1 
band) eı. 

izmirde Şiddeti 

Yağmurlar Y ağclr 
lzmir, 29 (T;m Muhab.irmdea>~ 

Bugün fırtınş, ile beraber iki ~ 
kadar çok şiddetli b.ir yağmur rr_ 
dı. Şehrin müteaddit yerler~ 
dırımlar düştü. Karataşta ~ 
evine düşen yıldırımdan yana&a I"" 
tı. itfaiye yetişerek söndürdü· 

Tlreboluda Yapılacak 1 
TL ..... ı.. .. 1 •• lT. ). - Ru J;.~ 

bamııda b r mezbaha, 
hela yapılacaktll' • .Beled~a, e 
tesisatı vücude getirme 'ie d~ 
lanmaktadır. 

OSMANLI BANKASI 
1 LA N 

Osmanh Bankası hisse s~ 
dahili nizamnamenin 29 une\I ;....a 
desine göre, 20 lbıiran 193~_!; 
günü saat on iki buçukta, L~ 
E. C. 2. Old Broad Street, Wilı....,. 
ter House'da toplana<:ak yılh& :; 
mi içtimaa davet edllit'. 

l\liizakcrc R uznamesi: _..,,; 
- Umumi komitenin 1938 ~ 

ne ait raporu, ı" 
- 31 İlkkanun 1938 tarihiad• 

yet edilen hesapların tasdiki, 
- Temettü hissesinin tayini, 
- Umumi komitaya aza in~ 

'Banka dahili niıamnamesmia.; 
inci maddesine gore, hey'eti UJlt: ~ 
ye, en az 30 hisse senedi olan_~ 
sahiplerinden terekküp eder. ~ 
yalnız yevmi içtima olan 20 u~..;.. 
1939 dan en az on gün evvel ~ 
lerini zirde gösterilen Merkell99W
Şubelere teslim eden hissedarıat 
içtimaa iştirak edebilecekl~~ 

Pari 'de, Meyerbeer so~

(IX e) 7 numaralı Banka Mer~ 
J.ondra'da Throgmorton J/11" 

(E. C. 2.) de 26 numaralı Banka 
keıine, ~,.i 

İstanbnl'da, Brınka idare MerP": 
ne ve Bank;anın muhtelif Şub~ 

i tanbul A lb·e Üçiincü 8~ 
Mahkemesinden: d' 

V - Münakasaya iştirak etmek isteyen firmalar verecekleri malze
menin teferrüat ve evsafını gösterir tekliflerini münakasa tarihinden 
lO gun evveline kadar İnhisarlar Umum Müdürlüğü müskirat fabrika
ları şubesine vermeleri ve münakasaya iştirnk vesikası almaları lazım
dır 

VI - Eksiltmeye gireceklerin 'Ö 7.5 güvenme paralarile birlikte 
mezkur komisyona gelmeleri. "3653,, 

"Daimi otomatik ve kabili ta
dil fren için Supap" hakk111da 
alınmış olan 7 Mayıs 1934 §Ün
lü ve 1677 sayılı ihtira beratı 
bu kcrre mevkii fiile konnıak 
üzere ahere devrüferağ vtya 
icar edileceğinden talip olanla
rın Galatada İktisad hanında, 
Robert Ferri'ye müracaatları i-

lan olunur. 

2901 sayılı rırazi tahrir kanunu mucibince Bakırköy ka7.asında yapı-
lan tahrire muteallik neticelerin kanuni derecattan geçerek kat'ileşmiş 
olduğu ve bu kazada tahririn 939 mali :yıhndan itibaren tatbik edilece. 

Hatice tarafından Galata Araı;,._., 
mii şerif Abdüsselam sokak 18 """' 
Yaşar Habsi oğlu aleyhine ~lf' 
menin 939 766 N.su ile açıla~ ~:'4 
lik ve veraset davasında M~d~ 
he gönderilen dava arzuhahne rıs', 
len meşrubatta mUddealeyhill ;tlİ 

kur haneyi altı sene evvel terJce ~ 
ve yeni ikametgahı malum olı:; ~ 
cihetle H. U. M. K.nun 141 ve loı;,' 
maddelerine tevfikan tebliğ~ 
cak evrakın mahkeme divan _, 
ne taliki ve hulasai muhtevif~ 
bir ay mühletle ilanına karar tdb"' 
miş olduğundan tarihi il~nda~tıt 
ren bir ay zarfında mudde tJısl 
müracaatla dava arzuhali _. ıır 
tebellüğ etmesi litzumu teblil 0 

ği ilnn olunur. "3808., (1a39S> Dl.il'. 
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30 Mayıs 193~ 

TAN 
ABONt BEDELi 

Tllr~lyo Ecnebi 

1400 Kr. 
750 ,, 
400 ,. 

150 " 

1 Sınıı 
6 Ay 

3 Ay 
1 Ay 

2800 
1500 

aoo 
300 

Kr. .. .. .. 
Mllletleraruı posta ittihadına dahil 
olnuyan memleketler tein abone 
bed.ıt rnUddet smııiyle 81>, 16, 9, 
3,5 liradır. Abone bedeli peşindır. 

Ac\reş de~iı\lrmçl'\ 25 ltımui\ur, 
Cevap için mektuplara 10 truru~luk 
pul llAvesf IAzırndır. 

IC!U:t!tl!ll1 i! !! iJI 
Gençlerimizi 
Hangi 
Memleketlere 
Gönderebiliriz? 
D \ınyudıı ilirp.., {el-efe \'C edebi

yat tahsil edchileceğinL~ bir 
iki memleket kalm1~tır. Bazı mem
leketler bütün mekteplerini tıtkip 
ettikleri ideolojilerin birer u~ağı ha
line getirmişlerdir. Oralarda illın, 
fen, edebiyat ve sannt ancak bn .ide
olojiye hizmet eden blrı~r \"asıtıı ha
line gclmi tir. Binaenaleyh burnlar
da bütün tah::.il, bu gayeye göı·e or
ganize edilmiştir. Üniversite Jıizim 
hildif:imii akademik bila:Herin pku
tulduğu bir müetı: e 0 olnrnktan sık
lnıııtır. 

ffattf4 bu memlel\ctletde ideoloji· 
lerine l&J·mıynn kitl\.P bilo bulmak 
~Umkün değildi!'. llcr §c~· ideoloji 
1tindir. Binııenaleyh kitaplar ~a an
c k, bu idçoJojil·e hizmet i~iı, neşre· 
~ilir, 
Şu halde bt\ memclcketlerde tnh

silini tamamlıyacak çocuklnrınu'- ne 
öğrenebilirler? İlim, fon, edebiyat 
Ve :ıanat değil, o memlckctiİı ideolo· 
jisini. 

. Türkiye hari~tcn ithal edilecek 
•deoJojilerc dü~mandır. Biz ithal3t 
hlah ideoloji btemiyoru'l. Kafaları 
bu ınemlcketlerin ideo!()jileri.\ le do
lu gençler memleketlerine döndiik-
t .. ~; ----- L:&-- - -n.fı., • .,.,..J .. l .. -9 

llt~ fen, edebi) at ve :.anat değil, 
0 kuduklara memleketlerin bo.mk 
idcolojlslnl. 
Dinacmıleyh çocuklarnnıı:ı A. ,·ru

Pnya tah:,ile gönderirken, bu nokta
)'ı gözöniinde bulundıp·mağa mel·hu
Ptu:. 

llii eyin Cahit Yalçın, gfçen giin 
Yazdığı bir makalede şu hiiknıe va. 
tıyordu: 

"İlim cihanşümul bir hakikat, 
Objektif bir disiplin §eklinrlen çı
karak şırf "Şinıalli,, ve "Alman,, 
olursa bu ilimden ecnebi milletle
rin ve bilhassa biz 'l'ürk'lerln ne 
iştif {l.de edeceBimizi dü:jünme~e 
hakkımız yok mudur? Almanya 
Ünivel'sltelcr-inc ve Almnn yiiksek 
ınektcplcrine yolll)'aQa ımu: Türk 
gençleri Almanyadan :r.e gibi ka
naatlerle, ne gibi imanlarl\I (lijnc
cekler? Objektif ve sayrişahsi iliın 
Şahasında kanaat ve iman sözleri
tıe yer olmadığı söylenirse, bu iti
l',flzın Almanya hakkında bir kıy
rneti olamıyacağını düşünmek 

mecburiyetindeyiz. Çünkü Alman
lar ilmin objektifliğini kendileri 
kabul etmiyorlar ve §.imdiye kadar 
anladı ım1z ta~daki ilmi bir Ya· 
hudi zehiri telakki cder~k tekffie
Uyorlar.,, 

• 
Prosto Neye ....,,___ ______ _ 
ıaıan 'Yoptırflıl<? ...____ __ ..,... ____ .,._ 

t tanbuh• 1:ll~elle3fümck i ti~·!!
tuz. Bu güzellcıtirmcyi vu imarı hir 
Plan dahilinde yapabilmek i~in Av
t\ıp dan mUtehassıs r:etlriyorııı. Do?· 
ledi;renin Cakir bütçesinden bit ~k 
Dl\ral r arfcder K, plu"lar yaphrı
~oruz. Fnknt tatbikat{\ ,;c~ildiği za
llıan bu plana nykırı hareketlere cc
"az veriyoruz. 

Size bir iki misal: 

l>.rostun yaptıtı plana göre, Şi~ha
:e karakolunda Halice haknn kö~~deı 
b~r Park yapılması J&ıım. Bi~ e>ra:ra 
ıt :maliye tahakkuk ~ubesi binası 

h.DhrtnMa te~«.'bbiis ~diyot,-uı. 
l>rostun planını\ göre, Eminöniin

den Beynzıda geniş l>ir cadde açıla
:~~~.ır. Evkaf idaresi şehir planını 

lt Unnıcksizin bu yol lizerinde mn~ 
•ızanı bir b:na yapmağa hazırlanı-
tor. • 

p~ t, Bçsiktn tnn Oftnki• '" giJen 
>oı iizerindcki dll\·arlan yıknrnf~ de-

Milli Şelimi:z.1 Değiımez Genel Başkan l•tanbulu ıon teşriflerinde şehrimiz halkının dileklerini bizzat dinlerlerken.: 

Partimiz ve ideolojimiz 
Bugün Beşinci Büyük Ku 

rultayı toplanmış bulu
nan Cümhuriyet Halk Parti
si, Kurultayın verecegı ye -
ni kararlarla yeni bir tekamül 
devresine girmek üzere bulu
nuyor. Bunun hakiki mahi
yetini ve şümul derecesini. 
:hıh;~ t.nnal'o c:-oh"n"l!:llı:ll'l hit -

tikten sonra anlaya.cağız. 

F akat partimizin şan ve şe
ref dolu kısa tarihini bir an 

zihnimizden geçirecek olursak, be
şinci kurultayın açacağı bu yeni 
devrenin de eski kongreleri takip 
eden ylllar gibi, memleket için ye
ni yeni ilerleyiş hamlelerile dolu 
olacılğını şimdiden söyliyebiliriz. 

Y edisinden yetmi~ne kadar 
b\itün Türk milletini bağ

rına topl~an Cumhuriyet Halk 
Partisini, başka memleketlerdeki 
siyasi partilerle mukayeseye kal
kışmak, milli ideolojimizi anlama
mak dem~ktlr. Partimizin milli ka
rakterini, yani milli id_oolojimiz -
iyice kavrpyabilmek için onun na
sıl doğduğ\lnU, nasıl bi.iyüdüğünü 

ve nasıl bu_günkü Türl.çiye Cüm
huriyetini kurduğynu düşünmek 

lazımdır: Ebedi Şefin bu ölmez e-

seri, ezeli ve ebedi Türk milletinin 

yaşamak ve yükselmek hnmlele -

rlnde!1 doğmuş, lstikllll avaşını ve 

onu takip eden büyük inkılap ha

reketlerini yarş.tllll§, en geni§ mıı

nasilc milli bir organizmdir. 

B ir zUmrenin, bir sınıfı~ oı.~ 
içtimai tabakanın değil, bu

tün Türk milletinin umumi, müş
terek, birblrilc mutesanit menfaa
tini koruyıın Ciimhur\yet Halk 
Partisi, tarihi Z\truret!erin da~ur
duğu \lir vş,rlık okhığu için, .ya
bancı ideolojileri takipten daima 
uzak kalmı , milli kar{lkterini ve 
orijlnalliğini daitna muhafaza etr
miştir. lşte bu baklmdan, QPU, garp 
taki siyasi ve içtimai ideoloHJerin 
doğurduğu siyası partilere, yahut, 
muayyen ihtlyaçlar karşısında vil-

nizl meydana çıkarmak istiyor. Biz 
buraya bir mnliye deposu yapmayı 

dü üniiy<>ruz. 
O halde Pr<>shı neyo G"ctiroik7 

~elırin planını neye )'aptırıyoruz? 
İstn1'hnlu seviy(luak, İstanbulu 

bütün diin;ranm kıskaııaca~ı l{Üzel 

bir şehir ynpmnk istiyı>rsnk, nıütc

haı;ıı.ısm fikfine hiirmct edelim, yap· 
tırdığımız pUını kendi climiıl\l boz· 
mıyahm. Uıunrıı ki, L(ttfl Kırdnr hu 
yııl ıızhıkh\ra iınkün IHr ()mı~ arak· 
tır. 

lf~~~~Y azan=~~~~ 

Fuat Köprülü 
cude getirilen muvakkat milli blok
lara, ynhut, şef sistemine bağlı to-. 
•.,H+ ...... ~i...,\aro hAnu!_tmP1r l'J\1'

timiıln ve ideoloJimiıin hakiki ma
hiyetini anlamıuna~ demektil' 

1 Ik Türkiye Büyük Millet 
Mccliı;i h\ikumctini kuran 

Mü(lafpai H\lkuk Cemiyetinden 

b~§hyarak bugünkü Ci.ımhur.iyet 
Hnlk Partisine ~adar daima ayni 
\1\\-;ll?.l' r\iliunu t.ecel\i ei\\te\\ \}~ 
milli organizmin tekamül s~fhala
rını gözden gcçirm~k, kalplerimi
zi çok haklı \l\r gurur ve ift\har i
le dQldurml)'a kafidir. 

Milli hayat zaruretlerinin do· 
ğurduğu bu biiy\ik '"'rhk, hicbit" 

1if.aıya n Şairi 
. 

Danunçiyoya 
Pıınunçlyn , Dpnupç-tyo. 
Elind nlpo, 
Tutqn dumnıılgrı arnsındıın1 
Romn sayfiyesi 6nilndc Akdeniz manza-

rm;ından 

Akdeniz; 1tı11l{lrmctl! yUkı;elrn 

GümUşlil zcytiıı dnllnrıl\dan gden, 
RCh:tıftrlı:ı bnşı dönen sair .• 
11Anadolu .. Anndolu11 diye ba51 dönen ih· 

tiyar, 

Nen \lir?. 
Bu topraldarçla yaşayan erkek, k!ldın ~ızda 
Çelik dudııklarınuzdıı 
Fışkırıyor bir yıınnr dıığ .• 
Sıığ 

Olan herk : 
Şuı Tlknef 
~ey~lrtylc rJtı*-lard~ ko~pn fhU1\lr 
Bu topraklar, 

Asırlar var, 
Benim diye çağlar ..• 
Bu topraklar blıiırı, 
By toI?rn\dar lçiq 
İçimizdeki kan 
Yeni bir volkan 
Dol!urdu, doguracak!. 
Yeni bir volkan 

Ra lt hnihnş kolrnll\rı ioind t'f\lkalanıın 
Kafn\nr(I 
Mıın~afnlıırn 

Yeni bir yarın kuruyor, kurneilk .• 
Bu topraklar 
Scnlrı zeytin dallar arasından seyrcttıgın 
l3u rnunayy 1 toprnkların~ 
Toıır~1 ~~mlrcn cllfı l 
Knra taş olan lpsµnların,. 

BueUn <?şcğlrıe koştuj?u şıınanla 
Yarın maklnalarln 
Dağlar 

Devlnne~e kalkan dellh:anlılıınnl ... 
Bu ttıı;:ırııklar, 

ZcyUp dalları anasından gördüfill\ b\1 ıntı· 
hayycl to __ J>._nı.klann 

Kadını KQlori!er d\ye k\IHanım 
Bacaklar arasında ba§ından araAına kadar 
Esrar 
Kokain, 
Mcırfln 

ı.t\ttır, şarıuı çekip ısınıın 
Kara 
Kara gömlekli elendllcrln değil ... 
Bu topraklat\ 
l\fr.rmcr harab ler arıısından bnktı~ın 

hu ıııııhn't"V 1 tcıorakların 

Lokal'l\O, Lozan, Ccneuc, Sevr pcıu:ere
leripdcn 

Pi!ÇllVfn \tfıll\\lar lJzerinc\e mu't\\<ıl\~l\ gül
leleri 

Şarkın 

ŞarktakJ bu toprııkların 
Tırnaklan söliUlmck lstcncıı ll<'l"mlan fış~ 

DEGIL,., 
Dıınunçiyo .. Danıınçiyo .. 
Eli ndc pl'po, 
Tütiın dumnnları ıırnsınd:ı 

tun tanlnnn 

Zeytlp dallnrı111n sümU,H\ qıapım:asında 
Bnşın döndUyı;e bunu bil: 
O \oprnklar slzin dc{Hl.. 
Sizin değil bu toprak .. 
Otlğ ümilı.do bak, 
De-mir bir kalbimiz v<ıt .. 
o clcmir ~" k, 
Daha demirleşccclt, 
Yarına ... 
Yeni devrin lnkıllıpçılanna, 
Ölum mü var ... Yok .• 
Kilrıı r:ıöınlcldilc.tln mezarını ~qstchn v(ll 1 

v;ırl 
Bu tppraklar 
Buılu bil, 
Kara gimleklllerln de{llll 
817.ım de yıllıırınıız yrni yıllara aeQÇ' 
füı gcpenltı ebcllğlni 
Biz yııpıyoru:r. .. biz! .. 
Ynnnr dağlar gibi fışkırtıyoruz kalbimi?.· 

den 
Gebe nelerin ili\ ını .. 
Kall;)lınitin çeli •I 
Çqkt~n buldu tm ını:. 
Ne senin 
}\ara gömleklilerin 
Ne topun, ne ttife in 
Bh:i yürüdi\Al\müz yold n, tC% 
PP.ndilrmrı .. 
Anağ~umm l\ml fııciaşı 
Açtırdı ııdımlarımızı1 
Vermlyecc~lz bu diyarımızı!. 
Bu topraklar, 
Zeytin dıllıırı arasından gl\rdU~n n h\u· 

h~n-eı topnıldarm 

KlmseT\ln ç\elil; 
B U G Ü N, V A R 1 N : 
Asırlardır kızıl gOncş altında 

Yedi kat yerin yedi kat\ndn 
K, r tm>r,a}ç, şıırı bıı ak l~indc 
Ç A L. I Ş P. N 1.. A R 1 N 1, 

8 T~mmuz 1926 
M. Faruk GORTUNCA 

zaman statik, durgun bir manza .. 
ra göstermemiş, hayatın dinamiz· 
mini çok iyi anlamış, içtimai tecrü· 
belerin ve yeni ihtiynçların icap et-. 
tlrdiğ tckAmül hamlelerini daima 
en büyı.ık bir muv\lffnkıyctlç ta
hakkuk ettirmiştir. Ve i~tc büyük 
parti kurultaylarının büyuk ve ~c
refli rolü budur: Dahn ilk Müda
faai Hukuk teşkilAtındanberi par
tiye hakim ol~n yük c)\ ink1lf\p ru
hun\!, yijksek vç ileri hayat a~kını 
daima daha kuvveti i, daha ileri bir 
şekilde lecelll ettirmek, milli ide
ale çlahn çolç ve dahn çabuk yak
l~~ak, 

Bugün, bütün milletin sevgi 
ve nUı.kasile çevrilmiş ola

rak çalıimakt\l. bulunan beşinci bil
yük kurultaym da1 tıpkı evvelki 
kurultaylar gibi, memlekette çok 
hayırlı y~ni kararlar alarak milli 
yükseli§ hamlelerimize yeni bir hız 
vereceğinden hiç şüphe etmiyoruz. 

Dünyanın bu ka,rışık, buhranlı 

devrinde Turk milletinin gösterdi

ği ve daima da göstereceği bu sar
sılmaz birlik manzara ı, daima ar
tan bir yUkseliş aşkı, biıyük kurul

tayın kararl~rile1 cihan milletleri

nin sö.z.lcrinde pir defa daha bütün 

gijzçlligi\e, ihtiş!\milc tecelli ede

cektir 

D emngQjiden. şahsi ihtiraslar
dan tamamlle uzak, yıkıcı 

değil, diızeltıci ve tamamlayıcı ser
best bir tenkıt, temiz bir hürriyet 
havası, nizamlı btr çnlışma: işte, 
yabancı ideolojilerle tılç alfıkası ol
mıyan ve tamamilc milli bir hüvi
yet gösteren Türk demokrasisinin 
bütün dünyaya hürmet telkin eden 
yüksek ve insani manzarası! 

Buniln Tllrk milleti dcği \nez Bil
~ iik Şefinin etrafmda. l\endine 
has demokratik prcnsipl~re sa -

dık olarak yekpare bir varlık ha
linde toplannu~tır. 

Fakat, bupunla, totaliter rejim
lerttc görttüğümüz manzara arasın
da nıüthi~ bir m:ıh\yet farkı oldu
ğqnu, partimizin milli karakterini 

ve milli ideolojimiıin orijinallisini 
hala kavrayamamış bazı ytıbançı
lara tınlntmak için u hakikati bir 
defa qahtı tekrar edelim: 

T otaliter rejimlerde millet 
kençli iefinc - Dr. Göb

bels'in tabiri veçhil~ - gözleri ka
palı olar~k bağlıdır. H@lbuki Türk 
millet\, kendi fierbest irndesini tem
sil eden Büyük Milli Şefine, gözle
ri tamamilc açılı; olnrak1 şuur ile, 
sevgi ile1 şaygı ile ve şuur il\l s~y
gi ve snygının doğqrduğu yükşek, 
sarsllmaz illlanla bagh bulunuyor. 

• 
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m~::m:tt4 
Halk Fırkasının 
Geçirdiği 
Tekamül 
Yazan: Sabiha Zekeriya Sertel 

E nurum \'Ç Sıva kongrtılerin -
den onrn, Halk Fırka ı ismi-

ni nlan inkllf'P. fırkasının geçirdiği 

tnribi te.kiimiil \)~\'İrlcr ıurrılacnk 

<>husn, hesinci K\ırultıu• ile fırka en 
miitekiimil bir devre giriyor. 

İstikliil Harbindo Iüdafnai Hukuk 
ismiyle tc ekkiil eden ilk fırkanın 

hedefi, Milli Kurtulu 1\1\icadclc ini 
bas rın ktı. İştiklnl z ferinden Qnra 
fırkanın tckaınUI seyri, Omanlı İmpa 
ratorlıığunu inkırna siiriikleyen iç
timai eeriliklcri 'e bu geriliklerin en 
biiyiik mii ebbibi ()lan şaltanatı, sal
tanatla birleşi il miilctin terakki \'C 

tekamülüne set çeketı, hocalar salta
natını ~ıkın k oJd\1, 

Halk Fırka t, s ltanatı yıkıp cüm
huriyet dcninc girdikten, Atatiirkiin 
yrlmaz mücadelcs.i sonunda, saltana
tın yerine milli bir Türk devleti kur
d ukt n onra takip ettiği eyir, tama
miylc modern, ınai, içtimai ,.e ik -
tısndi miics esclori kuv"\ etli, ecnebi 
boJ -qnduruğ\ından, kapitiila yonlnr 4 

dan kurtul mu · mii tnkil bir de, lct 
kurmak oldu. 

AtattlrkUn iradesi~ le yürüyen 
Halk fırkn ı, bı~iinc kadar takip et
tiği tekamiil seyrinde, milli kalkın· 
mayı ieabcttircn, inkılapçı tedbirleri 
aldı. Geçirdiğimiz lçtimni inkılaplar, 
maziyi tamamiylc tasfi e ederken, 
Arıza ız \'c diiz bir yolda yiiriimedi. 
Tadiyc edilen ııltannt bak ya ı, şc

riati b yr k yaparnk tek mülii dur
durmak isteyen :zümrelerin bu inkı• 
lopları banhnsem ine imkan yoktu. 
Bu gayri memnun kiti lcrln her giin 
ıkarına ı muhtemel ruıalara kar ı, 

fırka iddetli tedbirler almağn, hiir· 
rİ~ et \'C dcmokra::.i~·i tahdide mecbur 
oldu. 

Dnl\n ın\i1çkamil bir dcmokrn iye 
dofrn gitmek için l'a tı ı t crü lcr 
m nH n i ,. rd' ten ()nra, Balk 
Fırkn ı rn ınlckcttc tek fırk olarak 
kaldı. 

Bug\in Be inci Kurult y toplan • 
tı ını ynparkcn, memlekette inkılabı 
\C Ciimhuriycti tehdit eden dahili 
hiç bir tehlike yoktur. Harici tehli· 
keler kar§ı ındn 1nınamiyle birle nıi:ı: 
yclqıarc bir T\irk milleti \'ardır. Bı1 
birlikten ald.ıı ku' vetle İ met İnö -
nU buglin fırkaya daha ~11Utekimil 
bir c ir, halk do ru inen, duha 
kuv\'çtli bir dem rn inin istikameti
ni verinır. Fırkanın içinde fırka di-
iplininc t: bi olmadan, h ika ait 

me cfol ri münnk a \'O tenkit edecek 
bir grupun t sckkiiliinii de, fırkanın 
hnyntındn bir tckiımiil olarak tcliık
ki edebiliriz. 

Ualk Fır!\ ınm nlh umde i, inkı
li\.nçı 'l'Urk ciimhuril etinin altı mc a
l 1, Ebedi 'eften nldı ı ı ıkla, İs 4 

met İııiiniiniin elinde millete cfqhn i
leri, dnha l iik ek bir i tikbalin yolu
nu a~·dınlatıyor. Bu sebeple Halk 
l~ırkasımn Be inci Kurultnl ı, fırka
nın t rihi tckfıınUliindc leni bir dev 
renin oçılma ıdır, 

• 
Ak~hlr Do§anhlıar nahlyı,sl Hılkevf 

Baıkanı Bay Muıtafa Tarın a: 
Afyon meselesi hakkında söylcdQderlnl

zf bir makale halinde geçen sene yazmış
tım, Milletler Cemiyetine ıııacn Türk mu
rahhaSJ da ayni ddvayı müdafaa tml~r. 
Fakat Milletler Oerajyetindc b\1 mesele 
bir ~ilrlil hallcdilcmcıni§tir. Bu hususta 
hfikômet mOtcyakkızdır. Bu ancak zaman 
ile halledilecek bir mcseledır. 

Mısır Çarııs11t1n ttimlCiki 
Belediye fen heyeti, istimlakine 

karar verilen Mısırçarşısının bir pla
nım hazırlıyarak Dahiliye VekMetf
ne göndermiştir. Çarşı esnafının, is
timlak kararından vazgeçilmesi hak
kında verdikleri istida da bu planla 
beraber gönderilmiştir. 

Diğer taraftan çarşının istimlaki i
çin de lfızım gelen muameleye tevcs
sul edilmiştir. 

Yeşil Soho Arsası 
Belçdiye, Harbiye ile Ni~antaşı a

ra1;ında , ımar planında yeşil saha o
larak gösterilen kısımdan, çocuk bah 
çesi ittihaz edilmek üzere, Emlak 
Bankasından 50 bin liralık bir arsa 
şatın almıştır. * Taksimdeki Cümhuriyct abide
sinin temizlçttirUmesi ve giızelleş
tirilmesi için diındcn itibaren faali
yotc ba,şlpnılm1stır. 
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Kurultayda ilk Gün 

Seçilen Encümenler 

TAN 

iÇ VE DIŞ 
Siyasetimizin 

Ana Prensipleri 
(Başı 1 incide) 

demokrasisinde yeni bir tekamülün 
ifadesiydi. Bu tecrübe muvaffakıyet
le netice verdi ve yine cümhurreisi
mizin buyurdukları gibi: 
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Galatasaray- Beşiktaş 
Maçı Tekrarlanamaz m alışmağa Başladılar " Geçirdiğimiz tecrübeler B 

Türk milletini, iftihar oluna- Unun 
cak bir siyasi olgunlukla, mil-

için Her Şey Müsaittir 
(Başı 1 incide) 

yük Eçileri olduğu halde butün di
ğer elçıler ve elçilikler erkanı hazır 
bulunuyorlardı. 

dar uzatılması, 
G - Ziraat Bankası ile di~er tica

ret bankalarının kurulmaııı, 

den yılda 300 bin lira irat temin ey
lediği halde bu vilayete üç yüz ku
ruş sarfetmemekte bulunduğuna dair 
ileri sürülmüş bir mütaleaya karşı 
da evkaf umum müdürü, Bahkesirin 
imar planı henüz yapılmadığından 
burada herhangi bir imar işine giri
şilemediğini işaret eylemiştir. 

letler ailesinin temiz idealli, Milli kümenin başlangıcında, Ga-ı mirsporun Ankaragücünden bir kaf 
sağlam karakterli bir uzvu 0 _ latasarayın sahaya çıkmaması yüzün oyuncu ile takviye edileceği de söy-

Milli Şef büyük kongrede 

Adliye Vekilinin izahatı 

larak tebarüz ettirmiştir." den Beşiktaş tarafından seremoni ile lenmektedir. 

Milli Şefimiz, cümhuriyet rejimi- kazanılmış bir maç vardır. GüneJ Klübü Binası 
nin bu tekamül volunda yu .. rümekte O maçtan sonra ik'i klüp idareci- i 

" stanbul bölgesi bugünlerde ba. 
devam edeceğini tebşir ediyor ve: leri ve taraftarları arasında gazet 

• b tün muamelesi ikmal edilmiş olall 
'Me us seçiminde olduğu gibi, lere intikal eden uzunca bir münaka-
Pa ti · fh ı d b 1 d. eski Güneş klübü binasına taşınacak• 

r ın 1 ap arın a ve e e ıye şa da olmuştu. Beşiktaşlılar seremo · 

7 - Hatay ile Türkiye arasındaki 
iktıııadi mübadeledeki kayıtların 
derhal kald1tılmnsı, 

8 - İskenderun limanının vücu
de get:rilme~i. 

Atatürkün kabrini ziyaret 

Saat tam 10 da Milli Şef değişmez 
başkan İnönü, halkın sürekli alkışlıı
rı arasında Büyük Millet Meclisıne 
teşriflerinde Meclis önünde başta 
mızıka olduğu halde l>ir askeri kıta 
ihtiram resmi üa eylemiş ve mızıka 
İstiklal marşını çalmı~tır. 

Reisicümhur İnönü refakatinde 
Büyük Millet Meclisi reisı Abdiil· 
halik Renda ve BaşvekU Refik Say
dam olduğu halde doğruca içtima 
salonuna girmişlerdir. Girişleri bü
tün Kurultayın Kordiplomatik loca
lanna kadar sirayet eden sürekli al
,luşlari ile ve sevgi tezahüratile kar
şılanan Milli Şef, delegeler arasında 
yer aldıktan sonra, Genel Başkan 
Vekili doktor Refik Sa,)'dam riyaset 
kürsüsüne gelerek Kurultay müza
kerelerinin açılması için Parti nizam~ 
namesi mucibince yoklama yapıla
cağını bildirmiş ve yoklama yapıl
mıştır. 

Kurultayın bugünkü ilk toplantı
sında aşağıdaki takrir Kurultayın 
şiddetli ve sürekli alkışları arasında 
okunmuş ve ittüakla tasvip olun
muştur: 

Beşinci Büyük Kurultay yiice baş
kanlığına; 

Partimizin banisi ve ebedi başka
nı ve Türkiye Cümhuriyetinin mü
essısı olan A~atürkiin muvakkat 
kabrinin Büyük Kurultayımız adına 
riyaset divanınca seçilecek bir hevet 
tarafından ziyaret edilmesini ve hir 
çelenk konarak Partimiz ve Büyük 
Kurultayımız adına manevi huzu:-la
nna sevgi ve tazimlerimizın ulaştı
rılmasını arz ve tek1if eyleriz. 

Adliyenin dilekleri arasında bulu
nan ve. mahkemesiz bulunan kaza
larda mahkemeler açılmasına ait di
lek etrafında izahat veren Adliye Ve
kili Fethi Okyar, Adliye Vekaletinin 
bu eksiği tamamlamak azminde bu
lunduğunu ve lazım gelen tetkikatın 
yapılmakta olduğunu bildirmiştir. 

intihaplarında, yer yer ansızın ye- tır. Bina mobilyesi ile beraber satul 
ni intihaplar yaparak teşkilatımız ni ile kazanılmış bir maçın temin C· alınmıştır. Burada büyük bir tefk:illt 
ilzerinde halkın muhabbet ve iti- deceği puvanlara teşne olmadıkları - kurulacaktır. Bir hazirandan itiba • 
madını daima yoklamak ve kuv- nı, Galatasaray arzu ettiği takdirde 
vetlendirmek kararındayız." Bu- maçı tekrara hazır bulundukların1 

yuruyorlar. yazdılardı. 

Cümhurreisimizin gerek Üniver - Pazar günkü maçtan evvel sere • 
sitede, gerek dün Parti Kurultayın - monili oyunun tekrarını istemek pek 
da irat buyurduklan nutuklarında . yerinde bir teklü olmazdı. Çünkü Be
ısrarla durdukları ikinci nokta, milli iktaşın Milli küme şampiyonasında
mürakabcnin 'ehemmiyetidir. İsmet ki puvanı üstünde o maçın tekrarı 
İnönüne göre; mühim bir tesir yapabilirdir. Halbu 

ren Beden Terbiyesi yeni kadrosu tı. 
işe başlayacaktır. Bu arada sicil işl.., 
riyle beraber bir de teknik büro ku
rulacaktır. 

İşlerin bir intizam dahilinde yi1 • 
rümesi için her türlü tedbirler alına" 
caktır. Fethi Başaran İstanbul böl .. 
gesinin kadrosunu hazırlamaktadır. 

Boşanma davalarının kolaylaştırıl
ması hakkındaki dilek üzerinde geçen 
müzakerede söz alan delegeler, ayrı
lık kararlarının dayandığı hükümle
rin mükemmeliyetinden bahseylemiş
lerdir. Ayni kanaati izhar eden Ad
liye Vekili Fethi Okyar, boşanmayı 
kolaylaştırmanın içtimai nizam bakı
mından büyük mahzurlarına nazarı 

"İyi bir halk idaresinin siyasi i- ki pazar günkü oyundan sonra vazi
darede ana prensiplerinden biri, Bü- yet değişmiştir. Beşiktaş bu maçı ka- Hüsamettinin Bir Dileği 
yük Millet Meclisinin faaliyetinde bul ederse, hem hasılat bakımından 
hakiki bir milli mürakabenin şüphe hem de pazar günkü mağlfıbiyetin 
götürmez bir tarzda bulunması ile revanşını oynamak bakımından ka - Klübünün 31 inci Yıhnda 

Oynamak istiyor Parti kurultayı azaları arasından 
seçilen 20 kişilik bir heyet, yarın 
Başvekil Dr. Refik Saydamın reisliği 
altında Atatürkün kabrini ziyaret e
decek ve kabre bir çelenk koyacaktır. 

dikkati celbetmiştir. · hulasa edilebilir." zançlı olabilir. 

Genel Sekreterin ıözleri 
Yoklamay> takiben Reis, sözü, 

Parti Genel Sekreterine vermiş ve 
kürsiye gelen doktor Fikri Tuzer 
Kurultaya iki reis vekili intihap e
dilmesi lazım geldiğıni ve bunun i
çin de Buyük Millet Meclisi Reisi 
Abdülhalik Renda ve Parti Meclis 
Grupu reis vekili Hilmi Uran'ı nam
zet olarak teklif eylemiş ve bu teklü 
Kurultayın ittüakiyle tasvip olun-
muştur. 

Dilek encümeni 
Kurultayın bugiinkü toplantısın

da, Kurultay Encümenlerine aza o
larak aşağıdaki mebus ve delegeler 
intihap olunmuşlardır: 

Şakir Kınacı, Tevfik Arslan, Hii~nü Ya
man, Şevki Alpaırut, GI. Refet Bele, Ha

Milli Müdafaa Vekaletini alakadar 
eden dileklerden memnu mıntakala-
rın işaretlenmesine ait dilek tasvip 
olunmuştur. 

Dahiliye Vekilinin izahatı 
Dahiliye Vekaletine ait dilekler ü

zerinde izahat veren Dahiliye Vekili 
Faik Oztrak, belediye memurlarının 
tekaüt haklarının tanınabilmesi için 
tetkikatta bulunduğunu, bu husus-

Bu maksadı temin için Milli Şef 
yeni bir tecrübeye girişiyorlar. Mil
let Meclisi içinde 21 kişilik müstakil 
bir grup vücudc getiriyorlar. Bu 
grup, yine Halk Partisinin içinden 
çıkacaktır. Yine Halk Partisinin baş
kanlığına bağlı bulunacaktır ve fa • 
kat bu grupun, "İcra mevkiinde olan 
millet vekilleri ekseriyetine ve hü -
klı.metine esaslı bir yardım temin e -
derken, büyük milletimize de kendi 
işleri için yeni bir teminat hazırlaya
cağına" şüphe yoktur. 

tip Toker, Ta!At Onay, Asım Bektas. Sev- ta, sigorta esasının düşünüldüğünü, 
ket Erdoğan, Muzaffer Akpınar, Nihat tekaüt olacak memurlara ve aileleri
Arkat, Tevfik Temelli, İsmet F.kerı Milnip ne toptan bir para verilmeyip sigor-

Cümhurreİ•imiz kürsüde Oya, Fakihe Öymen, Rnşit Usumu, Ali ta esasına göre aylık suretile bir te- Bu grup meclis içinde mürakabe 
Kurultay riyaset divanının bu su- Rıza Erten, Hayrullah Ö~budun. Dr. ~kif diye çaresi arandığını bildirmiştir. ve kontrolün şuurlu ve çalışkan bir 
tl k·ı· ·· · 1 b k Arkan, Raıtıp Akça. Tahir Tilf Pkçi, Ziya l 

re e teş ı ı uzeqne gene aş an Kayr•n. Ata..uın -rı..swaı .. ,.,. .. !1''4a_,_, Dahiliye Vekili, fakir belediyelere 15 organı o acaktır. Bu bakımdan bu 
vekili doktor Refik Saydam, "Söz H. Şlnıı cıJ Erel, Ekrem Pekel. sene \l'aae llc v.: .... ı...t. 11-~-1. D-ı.-..ı~ ~t>ni fPrriib1>1fo ns-rlilmontn h<>v<>tı _ 

Genel Başkanındır,, diyerek riyaset Nizamname ve program yeler Bankasınca tediyatta bulunul- mızda yeni bir tekamül ifade etmek-
kürsüsünü tcrkeylemic ve Genel • ması kararını aldıg~rnı, evlenme harç- tedir ve siyasi hayatımızda yeni bir 

>' encümenı 
Başkan Milli Şef İnönü Kurultayın lannın 261 kuruşa indirilmesi için inkişafın başlangıcıdır. Osmen GOnen, Recep Sezgin, Adem Çil-
"Yaşa, varol,. sesleri ve şiddetli al- sal. Şemsettin Günaltay, Mehmet Ali Yil- meclise bir kanun layihası tevdi ey- * 
k1şlan arasında kürsiyc gelmi§ler- rOker, İsmail Mehmet Uğur, M. Erdem, lediğini, taksimatı mülkiyedeki yan- c ümhurreisimizin dünkü nutuk
dir. Sabri Knraçayır, Mehmet Aldemlr, İzzet lışlığın düzeltileceğini, memleketin larında bilhassa bütün mille-

:Milli Şef, "Egemenlik ulusundur,, Akoıımnn, Adnan Menderes, Hacim Çalrık- her yerinde jandarma dairelerinin 
lı, Ziya Ocüncü, Lutıi Berkmen, Saip 

düvizini taşıyan levhadan aşagıya Kumcu. yapılması için bütçeye tahsisat ko -
kadar uzanan Parti bayrağının fo- Heıap encümen! nulduğunu ve bu.tahsisat ile noksan-
nunu teşkil eylediği muhteşem bir Naili Küçüka, G. Şiratlı, Şeref Uluğ, ların tamamlanacağını işaret eden ve
dekor ortasında bütün bir milletin Cemnl Kovalı, Ahmet Faik Abasıyanık, kil, köylerde salmanın sebep olduğu 
kalbine hitabeden ve ona yem dı- O man Cudi Gürsoy, İbrahim Kemal Bay- haksızlık ve yolsuzluğun önüne ge
rcktifler, vazifeler tevdi eyliyen ve bura, Mahmut Esat Bozkurt, Ali Zırh. Hü- çileceğini bilhassa kaydederek de-

seyin Tokuç, Hayrullah Ürkiln, Ahmet 
baştanba~ enerji ve sevgi dolu nut- miştir ki: 

y- Küntny, Dr. Muhtar Berker, Halil Benli. 
kunu irat buyururken, Kurultayın "Bu adaletsizliğin önüne geçmek 
gösterdiği heyecanlı tezahürat cld- Dilek Encümeninde için başvurulan çareleri kimseden 
den görülecek bir manzara arzedi- saklamıyacağız. Dünyada hiçbir fert 
yordu. Kurultay encümenleri bugün saat yoktur ki, kudreti maliyesinin du-

Bu manzara bilhassa .Milli Şefin, 14 te Büyük Millet .Meclisinde ken- nunda yR§BSın. Veka.Iet sıkı tedbir -
Partinin kahraman müessisi Atatür- dilerine tahsis edilen yerlerde topla- !erle köylerin kalkınacağı kanaatin
kün, Ebedi Şefin ölmez hatırasını narak tevdi edilmiş olan mevzular de değildir. Şiddetli emirler verilmiş, 
taziz için Kurultayı beş dakika sü- üzerinde tetkiklerine başlamışlardır. köylüden kendi mecburi hizmetlerin-
kuta davet ettiği anda eıı yuksck Dilek encümeni, ilk toplantısına 

1 

de lazım ola?l~r~an. b.aşka salma a-
derecesini buldu. başlarken başkanlığa Ismet Eker (Ço lınmaması bıldırılmıştır. 

Bütün Kurultayın, hazırun ve rum)u, mazbata muarrirliğinc Ali Nizamname ve program 
Kordiplomatiğin beş dakıka ayakta Rıza Erten ve katipliğine de Adnan encümeninde 
sükut etmek suretiyle Ebedi Şefe Menderesi seçmiştir. Encümen öğleden önce kurultay 
karşı gösterdiği bu ihtiram vakfası Encümen ilk olarak dileklerin ba- toplantısı akabinde içtima ederek re
esnasında bütün kalpler Atatürkiın şında gelmekte olan Inönü meydan isliğine Sıvas mebusu Şemsettin Gü-
sevgisi ile bir defa daha çarptı. harbinin geçtiği yerde Milli Şef ve naltayı raportörlüğüne Samsun me-

H atay delegelerinin takrirleri Değişmez Başkan Ismet Inönünün busu Mehmet Ali Yürükeri, katipli
Cümhuriyet Halk Partisi Beşinci heykellerinin dikilmesi hakkındaki ğine de Aydın mebusu Adnan Men

Büyük Kurultayındaki Hatay dele- temenni ile müzakereye başlamış ve deresi intihap eylem.iş ve öğleden 
geleri tarafından Kurultay başkan- Başvekalet müsteşarı Vehbi Demirel sonra parti genel sekreteri ~e Erzu
lığına aşağıdaki takrir verılmiştir: hükumetin prensip itibarile bu tekli- rum mebusu doktor Fikri Tuzerin 

Hatayda C.H. Partisi teşkilatı ye- fe taraftar bulunduğunu bildirmiş ve huzuru ile yaptığı toplantıda nizam
ni vücude getirilmiş ve bu defa an- esasen bu hususta tetkikatın da ya- name ve program tadilatının müza
cak teşkilat kongreleri yapılarak di- pılmakta olduğunu ilave eylemiştir. keresine başlamıştır. 
lek kongreleri yapılmamıştır. l\faa- Evkaf müdürünün izahah Içtimada evvela Parti genel sek-
mafih, yurtda Partili a:-kadaşlarla Bundan sonra tetkikine geçilen ve reteri do~tor Fikri Tüzer, eski ni-
temaslarımızdan hasıl eylediğimiz evkaf umum müdürlüğünü alakadar zamname ve program üzerinde ya
intibalar ve Hatay ilyiinkurulu tara- eden dilekler üzerinde evkaf umum pılan tadilata ve yeni projelere dair 
fından bize verilen direktiflerle Ha- müdürü Fahrettin, eldeki tahsisatla etraflı bir surette izahat vererek en
tay namına aşağıda arzedeceğimiz bir çok cami ve eski eserlerin tamir cümeni tenvir etmiş ve bu izahatı ka
muhtasar dileklerin dahi mütalea o- edildiğine dair izahat vermiştir. E- fi görülmüştür. 
lunmasını arz ve istirhnın eyleriz: mekli General Refet Bele, Süleyma- Nizamnamenin tetkikile işe başlı-

1 - Hatayda büyük satnıu yuva- niye ve Beyazıt camilerinde yapılan yan encümen, yalnız değişen madde· 
ları teşkil eden Am:k bataklığının tamirat esnasında bazı hatalara işa- lerin değil, yeni baştan bütün mad
kasa bir zamanda kurutulnınsı. ret etmiş ve Süleymaniye camiinde- delerin tetkik ve müzakeresine ka-

2 - Hatayda en kısa bir zıımanda ki direklerden birinin tamiri sırasın- rar vermiş ve akşam geç vakit, saat 
sıtma ve trahum mücndelcsi teşkila- da mermer direk yerine granit direk 20 de nizamname üzerindeki tetkika
tının vücude getirilmesi, 'konmuş ve Beyazıt camiindeki pen- tını bitirebilmiştir. Encümen, kendi-

3 - Eti Tiirkleri arasınd:t tiirkçe cerelerdeki tamiratta horasan yerine sine tevdi edilen ve evvelce matbu
dil"nin kısa bir zamanda yayılması beton kullanılmış olduğuna nazarı atta hulasa olarak neşredilen yeni 
için Maarif n Parti c·eı>helcrinden dikkati celbederek bunların tashihini proje esasları üzerinde çok mühim 
acil lınrckctler ,.e faaliyetlere geçil- istemiştir. bir değişiklik yapmamıştır. 
mesi, Encümen bu talebi tasvip eylemiş Nizamname ve program encümeni 

4 - Antakyada bir memleket ve evkaf umum müdürü tetkikat yap yarın saat 10 da toplanarak program 
hastanesi yapılması, tırarak hatayı tashih ettireceğini bil- projesi üzerinde müzakerelerine baş-

ı....- Demiryolunun Antak)aya ka- dirmiştir. Evkafın Balıkesir vilayetin lıyacaktır. 

tin dikkatle üzerinde duracağı nok
talardan biri de harici siyasetimiz 
hakkındaki beyanatlandır. 

İsmet İnönünü dinlerken, sanki 
Amerikan cümhurreisi Roosevelti 
dinliyorsunuz. Cümhurreisimiz dün
yayı saran huzursuzluktan, büyük 
Amerikan milletinin şefi kadar muz
tariptir, ve onun gibi insanlığın bu 
badireden kurtulması için milletler 
arasında emniyetin avdet 
temenni etmektedir. 

"Bu bahtiyar neticeye varabilmek 
için her şeyden mühim olan bir a
na prensibin bütün milletlerin 
vicdanlarında sarsılmaz olarak 
yerleşmesi Iazımdır. O da nüfusu 
çok milletler gibi, nüfusu az mil . 
Jetlerin de müstakil ve milli bir 
hayata müstahak olduklarının sa
mimi olarak kabul edilmesidir. İn-
~an cemiyetlerinin, biiyükleri ta . 
rafından ~:utulması mukadder ol-
duğu nazariyesini, hiç bir yer için 
kabul etmiyoruz." 

İşte Türkiye harici siyasetinin a
na akidesi budur. Ve bizi müşterek 

emniyet cephesine sevkeden saikler
den biri de bu olmuştur. Dünya he -
gemonyası kurmak, küçük milletleri 
yer yüzünden kaldırmak isteyen, ve 
bu programları içine Türkiyeyi de 
sokan yabancı devletler karşısında 

Türkiyenin müşterek emniyet cep -
hesine girmesi kadar tabii bir şey o
lamazdı. Türkiye bütün komşulariy
le ancak sulh ve emniyet prensibine 
sadık olarak muahedeler akdetmiştir 
Bu havayı bozan veya bozmak iste
yenlere karşı kendisini müdafaa lü
zumunu duyması en tabii hakkıdır. 

Onun için de yalnız müşterek emni
yet cephesine girmekle kalmıyarak. 
memleketin müdafaa kudretine de 
her zamandan ziyade ehemmiyet ver 
mek lüzumunu hissetmiştir. 

Hulasa İsmet İnönü, dünkü nu -
tuklarında memleketin iç ve dış si -
yasetindeki prensiplerini gayet açık . 

gayet vazıh olarak koymuştur ve bu 
prensipleri koyarken, hiç şüphesiz ki 
milletin en samimi his ve arzularına 
tercüman olmuştur. 

Haber aldığımıza göre Genel mer
kezden gelen bir tezkerede; iki taraf 
mutabık kaldığı takdirde oyunu1 
tekrarında bir mahzur olmadığı ya
zılı imiş. 

Vaziyet bu merkezde ise maçın 

tekrarında idari bakımdan da bir 
mahzur kalmamış demektir. 

Burada son sözü Beşiktaş söyliye 
bilir. 

Demirsporun BükreJ 
Seyahati 

Milli Kiimenin başında gitmekte 
olan Ankaranın Demirsporu gelecek 
ikinci haftasında Bükreşe bir seyahat 
yapacaktır. Ankara spor efkarıumu
tnıyesı uemırsporuıı uu scyanaıın~ 

büyük bir ehemmiyet vermektedir 
Bu seyahat Fenerbahçelilerin An -
kara deplasmanı haftasına isabet et
mektedir. Fenerbahçenin Ankara 
maçları tehir edileceğine göre De -

Fenerbahçe birinci takım kaleefll 
ve milli futbolcülerimizden Hüsam .. 
tinin Futbol Federasyonunca bun ,. 
dan evvelki maçlardaki asabi hare • 
ketlerinden dolayı bir ay müddetle 
boykot cezasiyle tecziye edildili mr 
lumdur. Bu ceza kararından dola11 
teessür içinde bulunan HüsamettüdJa 
Genel Direktörlüğe müracaatle bit 
dilekte bulunacağını haber aldık-
20 senelik bir spor hayatında defaat" 
le milli formamızı muvaffakıyetle 
müdafaa eden bu futbolcü, klilbil • 
nün 31 inci yılının arefesinde veri " 
len bu cezadan çok müteessirdir. 

Kendisi klübünün 31 inci ~ 
ilk defa memleketimize gelecek ha 

Ult. LdA-XlllTif CO.~ c-»J , .... ~- ·~ 

müracaatla bu mutlu günden riıah "' 
rum edilmemesini rica edecektir. 
dileğinin Genel Direktörlükçe h61 • 
nü telakki edileceğinden şüphe!DIJ 
yoktur. 

Milli Şef 
Konuşurken 

' 
""'" .. (Başı 1 incide) 

ki f aziletfen ve kahramanlıktan konuşuyor. Sadece, kendimU
den, fakat beşeriyetin emniyetini, selametini, milli istiklaı.
rini öz edinip ko11u5uyor. 

Yıllardanberi, kuru yaygaralarla, tasallutlarla ika e~ 
mey en blöf ten tehdi'tlerle rahatsız olan insanlık dünyası, in
sanlığın ve Türkün bu büyük evladım dinlemekle duydu#fl 
f eralıı ve emniyeti hiç bir zaman bu kadar derillden duyW#l
mıştır. 

B u sesi di11lelJi11iz: Kendi refah re istiklali ue beşerin .,,... 
fah ve hür,.iyeti uğrunda silalıımn kabzasına el dıl 

konu5a1ı o ses, Türkün sesidir. Bu silalı a1lcak TürkÜll ~ 
şularımn ve sulhcü beşerin haklarma en uf ak bir teccwil 
anında kınından sııırılmağa hazır göziikiiyor. 

Bu kılıç, sulhü ve emniyeti veren kılıçtır. 
Ru kılıç, lıakkm, yani Türkün kılıcıdır. 
Biz rok konuşmayız. Fakat, ko1luşmak günii geldi ,,,ı, 

işte böyle konu~uruz. JJ.lilli Şef i1l konuştuğu gibi konuşu,..,. 
Biz, llilnhımızın k(lbzasına el attık mı, harp için, haksızlık kbl 
değil, zorbalığın kafasını koparmak için el atarız. 

D inleyiniz: O ses, "Vatamn, umumi sulhün ve masum ,_. 
sanlığm açık bekçisiyiz" diyor. 

/Jnstlarımız, komşularımız ı·e bilhassa Balkanlı silah .,. 
kada,larımız mii ... terih olsnlar: Hepsine ayrı ayrı ve tek tolt' 
tada söz ı·eriyoruz: Bir tek kıllarmuı ucuna halel getirim~ 
ceğiz. 

B. JJ1arkoriç, Sara kıyılarmda rahat re emin uyusun. 
Times kıyılarwda. Sein kıyılarmda, Volga kıyıları,_. 

Vistiil kıyılarında ı·e 1lleriç kıyılarında rahat ve emin ~ 
yanlar gibi uyusun. 

Sulh dünyasma hitap eden bu sesin manasında bir zet'tl 
kapalı ve gizli F;CY yoktur. Açıktır, sarihtir, erkektir. Miifl~ 
rek lfulh. ya müşterek bir anlaşma ile teessüs edecek. ya""4 
kabzrısına el atılmış olan bu kılıcm namlusu altında dize '
lecek. 

Şad ol Atatürk. 
AJ·kada bıraktığın milletin, lflilli Şefinin kumandaSI, til!: 

tında açtığın izi takip ediyor. 
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illi Selin utku 
s 

ihtiyaç ve Bünyemize En Uygun Olan Halk, 
l..-:- idaresi Usulünü Kemale Getireceğiz 

(Başı 1 incide) 

gunlukta, milletler ailesinin temiz ideali, sağlam karakterli 
bir uzvu olarak tebarüz ettirmiftir. Türk milletinin, Cümhu
l'İyet rejiminde en iyi tesanüdü bulmut olduğ1ma, en tüpheli 
nazarlar kani olmaktan hatka çare bulamamıtlardır. Büyük 
Millet Meclisinin son seç~mi, Türk milleti için hakiki bir mu
\>affakryettir. 

Vatandaşlar, vatan mukadderatını eline alacak yeni Büyuk Meclisi 
seçerken, ciddi bir vazife hissile alaka göstermişlerdir. Partimizin yük
~ek idaresi ile halkın samimi reyini millet vekillerinin seçiminde bir
eştirınek teşebbüsü cesareti arttıran kati ve müsbet bir muvaffakiyetle 
neticelenmiştir. Partimiz, bu teşebbüsü, memleketin bütün seçimlerin
de daha geniş mikyasta tatbika çalışacaktır. 

h,·, B 1 
1 ir Halk daresinin Prensipleri 
...______-~~~~~~--·~~~~~~~~~--~~~ 

• .t\zjz arkadaşlarım 
Siyaset hayatında tecrübe geçirmiş adamlar olarak, mem 

leketimizin ihtiyacına ve bünyesine en uygun olan halk ida
resi usulünü kemale getirmek idealindeyiz. Bu yolda temiz 
r~ekle çalışıyoruz. Bizden sonra gelecek vatandaşlara, mil-
1etunizin siyasi hayatında ilerlemiş bir seviye terketmek, baş-
ıca emelimizdir. 

iyi bir halk idaresinin siyasi idarede ana prensiplerini her 
1levi seçimlere hal.kın samimi olarak iştirak etmesi ile, hüku
~et~~ ve Büyük lJlillet Meclisinin faaliyetinde hakiki bir mil-
ı lnurakabenin şüphe götürmez bir tarzda bulunması ile hUld-

8a edebiliriz. JJ-lebus seçiminde olduğu gibi, parti intihapların
da Ve belediye intilıaplarında, yer yer, ansızın yeni intihaplar 
Yaparak teşkilatımız üzerinde halkın muhabbet ve itimadını d . 

auna yoklamak ı·e kuvvetlendirmek kararındayız. 

l eşkili Düşünülen "Müstakil Grup .. 

Büyük Millet Meclisinin faaliyeti, vatandaşlara hakiki bir huzur ve
~:cek surette feyizli bir tekamül halindedir. Hükumet işleri, millet ve
ct·~lerinin ciddi bir mürakabesi altında olduğu halde bütün gayretler, 

Urnhuriyet Hükumetinin itibar ve muvaffakiyetini arttırmak yoluna 
lrıüteveccihtir. 

Balkın seçimlere yakın alakası ve Büyük Millet Meclisinde 
~illet haklarının açık mürakabesi idealleriyle nifaka ve anar· 
§ıye mahal vermemek zaruretlerinin beraber yürüyebileceği
~e inanıyoruz. Büyük milletimizin arzusu ve aklıselimi, mil
h~t vekillerimizin ve parti teşkilatımızın yüksek meziyetleri, 
ıze, muhtelif icaplar arasında, ahengi muhafaza etmek gibi 

Setin bir vazifeyi kolaylaştırmaktadır. 
?vJ.i Büyük Kurultaya takdim ettiğimiz nizamname projesinde, Büyük 

llet Meclisinde, Cümhuriyet Halle Partisinin bir de müstakil grupu
ııu düşündük. Büyük Kurultaydan vazife alan ve Parti Genel Başka
nının farksız başkanlığında çalışacak olan intizam ve inzibat içinde, şu
~~lu ve çalışkan, bir müstakil grupun, icra mevkiinde olan millet ve-
~~len ekseriyetine ve hükumetine esaslı bir yardım temin ederken bü

!.lik milletimize de kendi işleri için yeni bir teminat hazırlıyacağını 
uınit ediyoruz. 

Önümüzdeki Yıllarda Parti Teşkilatımız 
.....____---~~~~~·~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Aziz arkadaşlarnn, 
2l'I ~arti teşkilatımızın ve Halkevlerinin, vatanın siyasi, kültürel ve içti-

aı tekamülünde verimli çalışma la nnı, her suretle teşvik ve talebet
~ek istiyoruz. Nifakı ve her türlü fenalıkları önliyecek, her türlü iyi
t?tleri yapacak ve öğretecekbir milli mekanizmayı, Partimizin faaliye
dınde esaslı olarak bulacağımıza kaniiz. Parti teşkilatımız, önümüzdeki 
it e\rı-ede, istidatlara yol veren bir genişlikle müsbet faaliyetlerini, mer-

ezi idarenin dami teftişlerine tabi görecektir. 
llü:rük Kurultayın sayın üyeleri, 
~ Cüınhuriyet Hükumetinin geçen Kurultaydanbcri memlekette tahak

.k ettirdiği faydalı işleri \'e aziz halkımızın resmi müesseselerden te
llııni arzu ettiği dilekleri, elinizdeki hulasalarda teferrüatile bulacaksı-
111~ G" l t h h d . 'k . d'l · "k 1 'l · uze va anın er sa a a genış mı yasta ımar e ı mesı, yu se tı -
l'rıesi \'e kuvvetlendirilmesi, durmak bilmiyen bir gayretle devam et
~ektedir. Birbirile maddi ve manevi irtibatı olmıyan daiınık parçalar
e;n nıiirekkep harap bir memleket, en uzak köşeleri arasında bir aile 

ll'adının irtibatı gibi sıcak bir alaka ile bağlanmış muazzam bir kütle 
0 ntk .. l . 8 yolundadır. ünümüzdeki senelerde, bu ~alışmalarımızın netice-
~~•ni daha parlak olarak göze ~arpar bir hale getireceğimize katiycn 
~Uveniyoruz. 

'<öylünün Seviyesini Yükselteceğiz 
.._____ ________ ---------------
:trı Bükümetin icraat pr~gramının teferrüatile, Büyük Kurultayı yor
t ak istemem. Fakat bir iki noktayı başlıca mesele olarak Büyük Kurul-
ayın huzuruna arzetmek isterim. 

ed Ö~~ü~üz~e!:i senelerde . nüfusumuz~n çoğunu teşkil 
~ e:ı koylumuzun, gerek tahsıl, gerek geçım hususunda sevi
~sıni yükseltmeyi başlıca hedef tutacağız. Bu hususta elde 

ecefüıniz neticelere, çok ehemmiyet ve kıymet veriyoruz. 
~ }(ati olarak inanıyoruz ki, köylümüzün tahsilini ve maişetini daha 

1.Uksek bir dereceye vardırdığımız gün, milletimizin her sahada kudre
~~bugün güç tasavvur olunacak kadar yüksek ve heybetli olacaktır. 

illi Müdafaamıza Verilen Ehemmiyet 
-------~--~-~ 

Aziz arkada~lanm, 
Memleketimizin müdafaa kudretine ötedenberi verdiğimiz 
ehemmivet. milletler arası vazivetlerd~ki son inkişaflar 

dolayısıyle bir kat daha artmıştır. Bugün insanlık, millet
ler arasında ciddi bir emniyet buhranı geçirmektedir. 
Bir çok milletler, beklenmiyen fırtınalara ansızın maruz 
kölmak endişesi içinde huzursuzdurlar. Halin en büyük 
tehlikesi budur. Milletler arasındaki bu emniyetsizlik, bu
günkü haliyle devam edemez. Bu hal, ya milletlerin şuur
suz bir surette birbirinin boğazına atılmalarına sebep ola
bilir, yahut da nihayet aklıselim galebe ederek milletlerin 
huzur içinde mü~terek bir insanlık hayatı yaşamaları için 
yol bulunabilfr. Kurultayın samimi dileğini ifade ettiğimi 
bilerek söylüyorum ki biz, milletler arasında emniyetin av
det etmesini temin edecek çareyi sempati ile selamlayaca
ğız. 

Müşterek Prensip ve Emniyet Davası 

Bu bahtiyar neticeye varabilmek için, her milletin hakları ve vazi
feleri olacaktır. Bunların hulus ile konuşulması lazımdır. Fakat her şey
den mühim olan bir ana prensipin, bütün milletlerin vicdanında sarsıl
maz olarak yerleşmesi gerektir. 

O da, nüfusu çok milletler gibi, nuf usu az milletlerin de 
müstakil ve milli bir hayata müstahak olduklarının samımı 

olarak kabul edilmesidir. İnsan cemiyetlerinin, büyükleri 
tarvfından yutulması mukadder olduğu nazariyesini, hiç bir 
yer için kabul etmiyoruz, kabul etm:yeceğiz. Benliğine ve şu
ur~na sahip olan her milletin dokunulmaz müstakil bir devlet 
olar~k yaşaması hakkı, insanlığın sarsılmaz müşterek bir 
akidesi olarak te~bit olunmak lazımdır. 

Beynelmilel münasebetlerimizde, bizim zihniyetimizde b1;1lunan dev
letlerle müşterek prensip ve ~mniyet davası, bizi müşterek cepheye 
svketmiştir. Siyasi anlaşmalarımızı ve ittifaklarımızı bu zaviyeden gör
melidir. 

Yeni Taahhütlerden de Çekinmi·yeceğiz! 

Balkan paktını ve Saadabad paktını, bu samimi arzularla kuranlarda
nız. Bütün Avrupayı kaplıyan son emniyet buhranı içinde, Türk - İngi
liz ittifakı, hiçbir tecavüz fikri beslemiyeİı, fakat kendi emn1yetlerimiz 
ve müşterek sulh ve insanlık ideali için alınmış bir taahhüttür. Bu müş
terek sulh ve emniyet idealini takviye edecek diğer taahhütlerden de 
çekinmiyeceğU. , 

Biz komşularımızla her türlü ihtilafı hallettik. Şimdi, 

sanıimi olarak onların emniyet ·içinde bulunmalariyle alaka
darız. Komşularımıza ~ gelecek tehlikeleri, bir adım sonra bi
ze gelecek tehlikeler gibi önlemek için iktidarımızda olan 
tedbirleri alacağız. 

Size memnuniyetle söyliyeyim ki Sovyetlerle münasebetimiz her za
mandan ziyade sıcaktır ve karşılıklı itimada müstenittir. İki memleke
tin birbirinin emniyetine ve saadetine yakın ve ciddi bir alaka ile mer
but olduğunu zikretmek, benim için hakiki bir zevktir. 

Fransa ile aramızdaki yakınlığı; bitmek üzere olan tek meselenin, ya
ni prensiplerinde tamamen mutabık kaldığımız Hatay meselesinin hal
linden sonra hiçbir kuvvet bozamıyacaktır. İki memleket ve milletin 
menfaatlerini o kadar müşterek görüyoruz. 

Yeni Bir Boğazlaşma Afeti Önünde 

Aziz arkadaşlar, 
Milletlerarasİ vaziyetinin bugünkü buhranında memleketin müdafaa 

vasıtaları, başlıca gözönünde tuttuğumuz bir mesele olduğunu söyler
sem, bunu tabü bulursunuz. 

Cümhuriyet hükumeti, temiz idealleri meriyette ve iti
ba,.da tutabilmek için, Türkiyenin müdafaa kuvvetinin 
yüksek bir derecede bulunmasının hakiki ehemmiyetiTli 

müdriktir. Türkiye; şuurlu ve kuvvetli varlığı ile yalnız 
kendini korumakla kalmıyor, insanlık ailesine ve sulh 
mef küresine ciddi bir hizmet ettiğine de kani bulunuyor. 

Bütün temennilerimize rağmen, insanlık yeni bir boğaz
laşma afetine uğrarsa, Türk milleti; bu mücadelede ke1ı
di11c düşen medeniyet ve insaniyet vazifesini kahramanca, 
hiç tereddüt etmeden ve hiç bir dehşetten ürkmeden hak
kiııle ve tamamiyle yapacaktır. Türk milleti; yüksek ide-
ali ve hayati menfaati kendisiyle beraber olan milletlerle 
beraber, göz kamaştıracak yeni kahramanlık menkıbele· 

ri ııazmak için tamamiyle hazır ve kati olarak karar ı•er
miş bir haldedir. 

Bugün ihtilaf halinde olan milletlerin hiçbirisinin yaşamak hakkını 
ve yüksek insanlık vazife ve meziyetlerini az takdir etmek hatasına 
düşmüyoruz. Tekrar ederim ki, herkes için yeryüzünün nimetlerinden 
istüade edecek bir sulh imkanı samimi temennimizdir. 

insanhk idealinin Asll Mesnedi 

Sevgili arkadaşlarım, 
Yurdu içinde masumane çalışan ve hakları için, mecbur olursa, som 

bir kütle gibi şahlanmağa hazır olan büyük Türk milletinin mümessil
Jersiniz. Tekmil etmekle iftihar ettiğimiz büyük millet, insanlık ailesi-
nin asil ve kudretli bir mesnedidir. Kahraman milletimizin varlığı, in
sanlık için ölçülmez bir kıymet ve bulunmaz bir nimettir. Bu varlık; 
milletlerin farksız olarak birbirlerile insanca geçinmeleri için tesiri ih
mal kabul etmez bir teminattır. 

Arkadaşlarım, 

Sade vatandaşlıkta en büyük şerefi duyan cümhuriyctçiler olarak 
milletimizin hizmetlerini iyi ifa etmek aşkı, bütün varlığ1mıza hakim
dir. Partimizin aziz andı, vazüe icabını en asil bir borç tanımaktır.,, 
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Millet Meclisinde 
Ziraat ve Müdafaa 
Bütçeleri Müzakere 

ve Kabul Edildi 
Ankara, 29 (Tan muhabirinden) -

Büyük Millet Meclisinin bugünkü 
toplantısında Ziraat ve i\lilli Müda
faa Vekaletleri bütçeleri gorlişüldü. 
Bir çok mebuslar, bilhassa, ziraat 
meseleleri üzerinde muhtelü temen
nilerde bulundular. Hatipler, koylü
nün toprak ihtiyacı üzerinde ısrar la 
durdular. 

Dün söz alan hatipler 
Ziraat Vekaleti bütçesinin müzake

resi sırasında Cavit Ural (Niğdel, 
ziraate ayrılan 7 milyon liranın hal
kının yiızde 82 sinin köylü olan bir 
memleket için, her türlü gelirini top
raktan bekliyen bir millet için bu 
tahsisatın çok az olduğunu söyliye
rek gelecek yıllarda daha fazla ol
masını temenni etti. Ziraat politika
mızda şahsi arzu ve dileklerin yer 
bulduğunu, köylüyü tenvir etmenin 
memleket kalkınmasının en belli
başh unsuru olduğunu ilave ederek, 
memleketin her tarafında ziraat mek 
tepleri açılmasını, memleket ihtiyaç
larının yüksek ziraat tekniğine vfı.kıf 
olmaktan ziyade rasyonel ve pratik 
çiftçiliğin yer bulması için lazım ge
len tedbirlerin alınmasını istedi. 

Ziraat enstitüsünde halen vazüe
dar olan Alman profesörlerinin yeri
ni Türk profesörlerinin ne zaman a
lacağını sordu. Vilayetlerdeki ziraat 
odalarının hiçbir iş yapmadıklarını, 

ziraat müdürlerinin vilayetlerden ve
kalete tahrirat yazmaktan başka bir 
vazifeleri olmadıklarını söyliyerek 
ziraat memurlarının köylüye bir reh
ber, bir muallim olması lazım gele
ceğini bildirdi. 

Sami Erkmen (Kastamonu), top
raktan her şeyi beklediğimizi, fakat 
buna mukabil ona hiç bir şey verme
diğimizi, tohum, ıslah enstitülerini 
kurmak istiyen vekaletin bu işte a
matörlükten ileri gidemediğini söy
ledi. Ziraat her şeydç.n .evvel bir ili:n 
işi olduğunu, babadan görme malfı
matla bugünün ihtiyacına cevap ver
menin kabil olmıyacağını ilave etti. 

Baş mesele: Toprak davası 
Fikret Atlı (Giresun), Giresunda 

yapılan ziraatin sadece fındığa inhi
sar ettiğini, bu mıntakada diğer zi
raat şubeleri ile hemen hiç uğraşıl
madığı, pek iptidai bir şekilde mısır 
zeriyatı yapıldığını, fındık koopera
tifi birliğinin buradaki organizasyon 
işini tamamen ifa edemediğini söy
ledi. 

935 senesinde Ziraat Vekilinin bu 
mıntakaya yaptığı bir seyahatte ken
disine bu ihtiyaçların hepsi tamamen 
bildirildiği halde bugün bu ricaların 
hiçbirisinin yerine getirilmediğini 

bildirdi. Ziraatin her şeyden evvel 
toprağa dayandığını ve fakat bugün 
köylünün elinde toprak bulunmadı
ğını söyliyerek: 
"- Bazı yerlerde bir çift öküzü 

bulunan bir köylünün ancak 20 - 30 
dönüm arazisi bulunuyor. Halbuki, 
bir çift öküzle 100 dönüm arazi üze
rinde rahat rahat çalışılabilir. Bu 
sebepten dolayı her şeyden evvel hal
ledilmesi lazım gelen dava, toprak 
davasıdır. 7 milyon lira, bu işler için 
katiyen kafi gelmiyecektir. Türk köy 
lüsünün kall~nması demek, Ziraat 
Vekaletinin kalkınması demek de
ğildir. Bütün işlerin ayni şekilde bi
ribiri ile ahenktar olarak elele ver
mesi ile Türk köylüsünün kalkınma
sı mümkün olur,, dedi. 

Giresun mebusu, bundan sonra köy 
lüye yapılan kredinin çok ağır şart

lar altında olduğunu ve bizzat ken
disinin 400 lira istiyerek yüzde 25 fa
izle eline ancak 300 lira geçtiğini, bü
tün bu işler üzerinde bir vekil ted
bir aldıktan sonra yerine gelmiş di
ğer bir vekilin bu tedbirlerle katiyen 
alakadar olmadığını söyiiyerek: 

- Eğer bu tedbirlere ihtiyaç var
sa, yeni vekil niçin tatbikine geç
miyor? ihtiyaç yoksa, eski vekil ne 
diye bu tedbirleri almak için emek 
sarfetmiştir,. dedi. 

Yeni ziraat mıntakaları 
General Ahmet Yazgan (Urfa), köy 

kalkınmasında her şeyden evvel, bir 
teşkilat meselesi olduğunu, bunun i
çin bir proje hazırlıyarak işe başla
mak lazım geleceğini, topraksız köy-

tünün hiçbir iş göremiyeceğini söy
liyerek: 
"- Her köylünün muhakkak su

rette toprak sahibi olması lazım ge
lir, memleketi ziraat mıntakalarına 

ayırarak ona göre zeriyat yapılırsa, 
çok daha faydalar elde ederiz., dedi. 

Ziraat Vekilinin izahatı 
Ziraat Vekili Muhlis Erkmen, ile

ri sürülen mütalealara karşı izahat 
vererek, umumi mahsul vaziyetinin 
iyi olduğunu, maamafih, yağış vazi
yetine göre icap eden tedbirlerin a
lınacağını, 15 - 29 senedir ziraatin, 
büyük bir inkişafa mazhar olduğunu 
anlattı, bir mebusun "Ziraat Veka
leti henüz ameli sahaya girmemiştir,, 
şeklindeki sözlerine cevap vererek 
şunları söyledi: 

"Arkadaşım ameli sahaya girme
miş demekle neyi kastettilerı hudu
dunu ve ölçüsünü bilmiyorum. Ame
li olmak, ameli sahada çalışmanın 

mahiyeti telakkiye göre çok değişe
bilir. Bence Ziraat Vekaletinin he
men esas işleri, faaliyeti ameli saha
dadır. Bütün nebat hastalıklan, hay
van hastalıkları ile mücadele, hay
van ıslahına matuf alınan bütün ted
birler, fidanlık, tohum ıslahı mesele
si, pamuk meselesi, iliıh ... Hepsi fii
li ve ameli faaliyetlerdir. Hatta yck
nazarda nazari telakki edilebilecek 
zirai araştırmalar da ameli bir gaye 
güder. 

Ziraat Vekaletinin üzerine aldığı 
çok çeşitli işler için çok muhtelif de
recede, çok muhtelif seviyede, ameli 
sahaya intikal edecek bilgili unsur
lara ihtiyacı vardır. Bir taraftan yine 
neticeleri ameli sahaya intikal ede
cek olan yüksek ihtisas erbabı yetiş
tirmeğe çalşırken diğer taraftan da 
bundan daha iazla miktarda ameli -
nin umumi telakkisine daha ziyade 
uygun bir şekilde arkadaşlar dıı yq.. 
tiştirmeği ihmal etmiyoruz. Çok az 
olduğunu iliıve ve itiraf etmekle be
raber 4 ziraat mekteplerimizde daha 
ziyade ameli tedrisata ehemmiyet 
verilmekte, bununla kalı:nmamak -
ta, bir çok kurslarla daha basit usul
lerle, daha pratik arkadaşlar yetiştir
meğe çalışılmaktadır. Bu sene 61 
zeytincilik kursu açıldı. Bu kurslara 
bu sene içinde devam edenlerin ade
de bin beş yüzü buldu. Eğitim kur
su, ipek böceği ve fidanlıklar için açı
lan kurslar amelidir. Bu noktai na -
zardan da hiç bir vakit vekalet ameli 
sahaya girmemiş denemez ve zaten 
Ziraat Vekaletinin işi amelidir. 

Ecnebi profesörler meselesi 
Ziraat Vekili, bundan sonra ecne

bi profesörler meselesine cevap ver
di, Enstitüde 12 ecnebi profesor bu
lunduğunu, Türk profesör sayısının 
9 olduğunu, 86 kişilık bir Tiırk ted
ris heyetinin çalıştığ nı söyledi. 

Hayvan cinslerinin ıslahı bahsin
de şunları anlattı: 

"-- Arkadaşlar Mcrinos'un iki saf
hası vardır. Birincisi memlekette 
yetiştirilmiş olması ve bu yetişme
nin iktısadi olabılmesi. !kincisi ık
tısadi olan ve yetişebilen bu hayva
nın artması miktarı meselesi. 

Birinci mesele üzerinde çok tecrü
beler yapıldı. Fikret arkadaşımızın 

hakkı vardır. Evvela Macar meriııos
larını intihap ettik. Bunun intiha
bunda çok haklı noktal&r vardı. Bu 
hayvanların yanlış intihap edılmesi 
ve yahut bunların binefsihi fena ol
maları gibi bır şey yoktur. Yalnız e
ti azdı. Fakat buna mukabil yünü 
fazla ve yüksekti. Etinin az olması 
iktısadi şartlara uymadı. Halk tut
madı. Onun içindir ki, 1934 senesin
de halkın daha ziyade rağbetine 

mazhar olabilecek ve daha ziyade 
memleketin iktısadi şartlarına uygun 
olabilecek bir ırk intihap ettik.,, 

,Vekilin bu izahatını müteakıp, Zi
raat Vekaleti bütçesi kabul edildi. 
Mealis, Milli Müdafaa bütçesini de 
aynen kabul etti. 

Vekiller Heyeti Toplandı 
Ankara, 29 (Tan Muhabirinden)

Icra Vekilleri Heyctı, bu akşam geç 
vakit, Büyük Millet Meclisi binasın
da bir içtima akdetmiştiı:. 
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Esmihan Gazapla .. dı 
Murat, Kırgın 

Birinin Dizinde 
Onun için telaşlandılar, saç· 

lannı başlarını yola yola odadan 
fırladılar, kapı önüne konulmuş 
köleleri de heyecana verdiler ve 
bütün konağı ayağa kaldırdılar. 

Esmihan sultan, bu yaygarala· 
rın sebebini anlayınca gazaba gel
di, kızları fena halde haşladı, bu 
işin odadan dışarıya aksettirildi
ğini şcvketlCt hünkarın sezmesi 
halinde kendilerinin öldürüleceğ1-
ni söyliyerek kızlan odaya kapa
dı, henüz ayılma emaı elcri gös· 
termiyen Muradın başım Şahı Hu· 
banın dizine yatırdı, Sırrıcanın 

da eline bir şişe gülsııyu tutuştur· 
du: 

- Ben, dedi, gidiyorum. Siz, 
şevketlu efendimız ayılıncıya ka· 
dar böyle kalacaksınız1 şakakları· 
nı, bileklerini ovuşturacaksınız. 

Uyanınca da bağırıp çağırdığınızı 
saklıyacaksınız, benim buraya ge
lişimi bile söylemiycceksiniz. 

Kızlar, hastayla baş başa kalın
ca, yarı ölüleşmişlerdi, tek bir 
kelime konuşmıy3rak yalnız titri· 
yorlardı. Ağzından salyalar dökü
len, göz kapakları boyuna titriyen, 
ayaklan - kesilmiş bir koyun 
bacağı gibi - arasıra kımıldayan 

hasta, onların şuurunu tarumar 
etmiş, yüreklerini ağ1zlarına ge
tirmişti. Kamçılanmak, çuvala 
konulup denize atılmak korkusu 
olmasa, padişahı o perişan halin· 
de yüzustu DınlKlp V1Jl<ıcaklar· 

dı. Çünkü "Hünkar,, olarak Allah 
ile hemen hemen bir seviyede tu· 
tulan, tek bir bakışına canlar fe. 
da olunan şu adam bu hasta du
rumunda boğazlanmış taYuktan 
farkslzdı, merhamet bile telkin c. 
demiyordu. 

B ununla beraber ::..: tilriyc 
titriye - beklemekten ge

ri kalamadılar, yine titrtyc titriye 
onun yüzüne ve bilek:erine gül
suyu sürdüler, ellerinden geldiği 
kadar da dualar yaptılar, yalan 
yanlış bir hayli şey okudular ve 

ve Bitkin Uyanıp Başını Kızlardan 
Bulunca Sinirlenir Gibi Olmuştu 
hastanın gözlerini açnınğa, daha 
doğrusu yan açık durup ta, fersiz 
bakan hasta gözlere oun ve mana 
gelmeğe başladığını görünce, ge
niş bir nefes aldılar. 

Murat, kırgın ve bitkin uyanıp 
ta, başını kızlardan birinin dizin
de, öbür kızı da ayak ucunda bu
lunca, yeni baştan sinirlenir gibi 
oldu. Çünkü o sabit fikir yine ka
fasında yaşıyordu ve başının her 
iki kızın dizlerine birden dayan
mış olmasını kendi hulyalarına ay
kırı bularak üzülüyordu. Lakin 
bir sar'a nöbetinden sonra, orada 
yeni bir tecrübe d~vresi açmak 
istemedi, daha doğrusu kuv,·etini 
böyle bir teşebbüse kafi bulma<lı, 
hasta hasta ayağa kalktı: 

- Yavrular, dedi, Esmihan sul· 
tanı buraya çağınnız! 

Bu emri yalnız Şahı Hubana, 
yahut Sırrıcana vermıyordu. İki
sini birden ayni işe memur odi
yordu. Çünkü bu basit vesileden 
de istifade ederek "İkiyi bir,. gör
mek, ikinin bir olarak hareket et
tiğine şahit olmak istemişti. Ku
ların bir anda yürümeleri. bir an
da kapıdan çıkmaları ve yine bir 
anda dönmeleri ona, kuruntuladı
ğı işte muvaffak olacağını müjde
liyen bir hadise gibi geldi, eniko
nu neşelendi. Esmihan sultan ge
lince de, bir nöbet geçirdiğini u
nutmuş gorünerek, ~en şen kcn
dtsını kar ılndı: 

- Burada, dedi, hayli kaldık. 

Artık saraya dönm~liylın. Vakit 
geç ama, kapıağası benim gelece
ğimi umar, uyumayıp bekler. O· 
nun için sana Allaha ısmarladık 
diyeceğim. 

Ve yan yana bir durumda yanı 
başına aldığı kıilan gosterc:rek 
gülümsedi: 

- Bunlara veda etmiyorum. 
Çünkü benimle bile saraya gele
ceklerdir: İznin olursa? 

Esmihnn sultan, kabil olsa, için
de bulundukları konnğı dıı - 7.a
fer vergisi olarak - kardeşinin 

koçusuna bağlayıp Topkapı sarayt· 
na gbnderirdi. Çünku Nura Banu
dan, Mihrimahtan dalın talili Çl· 

karak, padişaha iki halayık be
ğendirdiğini ve bunların sarayda
ki gönüller alemi üzer.nde büyük 
değişiklikler yapmağa namzetlen
diklerini görüyordu. Du görüşün 
verdiği sevinçle kardeşini selfım-
ladı: .._ 

- Sana, dedi, iki dP.ğil, iki yiiz 
bin halayık feda olsun. Hemen 
şimdi kendilerini hazırlatayım, 

gün doğarken, padişahımın sara· 
yına göndereyim. 

Heyecandan ziyade bir iştiha 
feveranı içinde bulunan ve bu iki 
güzel kızı bir ten, bir kalp, biı: 

ruh haline koyabilmek hulyasın
dan da kurtulamıyan Murat, kız
kardcşinin cevabındakı nükteyi 
kavnyacak kadar uyanıklık göste
rebildi, gece yarısından sonra a· 
rabasına iki kız alanı~ sokak so
kak dolaşmayı, saray kı:ıpılıırında 
oyalanmayl ...-- o cevap üzerine -
yakışıksız buldu: 

- Teşekkür ederim, dedi, öyle 
yap. Beni de hemen yola ver. 

O radn bir yeni nöbet daha g~ 
çirmekten korkuyordu. İki 

kızı bir yapmak emeli üzerinde 
dimağını işletmek için de ya1nız 

kalmak istiyordu. O sebeple hem
şiresinin sarayından - çift cüce 
ne Ca'Pcr ve Nasuh ~lebileri !fa• 

nına alarak - aynldı, sarayına 
geldi. Yol boyuna Şahı Hubanla 
Sırrıcanı düşünmüş, onların her i
kisini ayni zamand::ı. kendi irade-
sine rnm edebilmek yollarını araş. 
tıra araştıra Safonun ne(eslerin• 
den de ıtır taşıyan saray havası
na dönmüştü. 

O geceyi sabaha kadar uykusuz 
geçirdi ve gün doğar doğmaz ana
sına ulaşarak müjde verdi: 

- Mehtap ikiye bölündü, her 
iki bölük elime teslim olundu. 
Kadın, deli saçmasına, bcnzıyen 

bu sözleri hayretle karşıladı, çe· 

Nakleden : Şehcibettin Fuat TEFRiKA No. 5 

- Beni amma da korkuttun ha! Ded!m. !ki tane
den fazla çıkmadı .... 

- lki tane mi? PekAlli: Çayımızı içelim de ben 
sana ıki tane mi, yoksa iki yüz tane mi gösteririm!. 

Yengemin, beni bugün de çaya davet etmesinin 
esbabını pekala anlıyorum: Henüz işe başlamadı
ğım için "Tamara,, ile meşgul olabileceğim. Kendi
si postahanede çalışıyor. Işi de muayyen değil. &
zan sabahleyin, bazan akşam bulunmak mecburi· 
yetinde. Bu suretle evde olmadığı zamanlar, çocuk 
yalnız kalmıyacak . Ah, bu insanlnrdaki menfaatpe
restlik!. Dimitri de postahanede memur. Fakat o
nun işi hep sabahları. Şimdi evde değil: Çoktan va
züesine gitmiş. 

Kahvaltıdan sonra "Tonyn,, beni babamın odası
na gotürdü. ''Tnmara,, da arkamızdan koştu. 

- İnanmıyordun: Bak, gözlerinle gör işte! 

Yengem böyle söyliyerek hiç bakıp nraştırmağa 
lüzum görmeden elini battaniyenin üstunde gez
dirdi; iki parmağiyle bakla gibi bir bit yakaladı. 

- Gc.rüyorsun ya, dedi. Yalan mıymış? 
Birdenbire öfkesinden kıpkırmızı oldu. Biti yere 

atarak ayağiyle ezdi. 
Ben yarı ölü bir haldeydim. Yengem muzaffer 

bir tavırla bana dönerek dedi ki: 
- Ne semiz mahlUklar yetiştiriyor, görüyorsun. 
- Allah aşkına sus, ''Antonin,, clğim .... 
Bu aralık, "Tamara,, nın yatağa yaklaştığını far· 

kedememiştik. Çocuk, birdenbire, bağırmağa baş
ladı : 

- Bakın, koşuyor, koşuyor!.: 

Öğleden sonra, saat üçte "Tonya,: vaılfeye gide
cekti. Şapkasını giydi. Bir müddet etrafımda dolaş. 
tı. durdu. Her halde bana bir şeyler söylemek istı. 

yor; fakat, bir türlü cesaret edemiyordu. Nihayet 
söyledi: 

- Sen evdesin, dedi. Çocuklara iyi bak, olmaz 
mı? Sonra da, "Dlmitri,, bugün hiç bir yere çıkmı
yacak ... Şayet çıkarsa, nereye gideceğini sor, anla ... 
Bir de, saat kaçta gideceğine dikkat et .... 

Bunları bana söylerken, yüz.üme bakamıyor. 

Gözleri başka tarafta. Hay §eytan hay! Demek ko. 
casını kıskanıyor ha! .. Her halde iyi bir şey değil... 
Benim kocam olsa, katiyen kıskanmum. Kendisine. 
peşinen, açık açık söylerim: "Hiç saklama, derım. 
Birbirimizi sevmemeğe başladığımız dakikada der
hal ayrılabiliriz.,, 

Yengeme ne cevap vereceğimi bilemiyordum. Bu 
kadın doğrusu, büsbütün hoşuma gitmemeğe başla· 
dı. O, mütcmndiyen ısrar ediyor: 

- Nasıl, dediklerimi ynpacak mıs10; siiı; veriyor
sun değil mi? 

Yüzüne bakmıyarnk yarım ağızla cevap veriyo
rum: 

- Anlaşıldı, siz gidin. 
Yengem kapıdan çıkarken "Aleksandroviç,, gel

di. Dün gece o kadar farkıpa varvıaım~tım. Gündüz 
daha miskin, daha acıklı bir hali var. Gözlerinin 
altı mosmor. Kalbimde ona karşı sıcak ve rahim bir 
his duydum. Tatlı ve mülayim bir lisanla dedim ki: 

- Nasıl ağabey, işlerin düzeliyor mu:' 
Ağabeyim ba~ını öte tarafa çevirerek cevap 

verdi: 
- Yarından sonra, Avrupa oteline kapıcı yama

ğı olarak gireceğim. 

- Çok şükür .. Allaha hamdolsun ... Günde ne ka
dar ekmek ala~aksın? 

- Pek az bir şey : Küçük bir ekmei!in dörtte üç{L 
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kine çekine sordu: 
- Ne oldu arslanım, ne oldu? 

Ay parçalanıp yere mi düştü? 

- Hayır, valide, öyle cleğil. Ay 
ışığındtın iki kız halkedildi ve ba· 
na getirildi. 

- Nerede bu kızlar oğlum?. 
- Esmihanın sarayındaydılar 

ama, şimdi yolda olsalar gerek. 
Birazdan burada bulunacaklardır. 
Gördüğün zaman muhakkak par· 
mak ısıracaksın anne! 

Ve oradan ~afonun yanına gitti. I 
- Can, dedi, tahta çıkmazdan 1 

önce sana verdiğim sözü unutma
dım. Dünya bir yana, sen bir ya
na. Bu kalp şu kalıptn çarptıkça 

senin için beslediğim rnuhnbbcte 
noksan gelmez. Fakat üstümüzde 
bir padişahlık şerefi var. İster Js
temez sülalemizi kuvvetlendirme-

1 
ğe çalışacağız. Onun icin iki ha
layık daha aldım. Bir miiddet ken- J 
dileriylc oyalanacağım. Senden ri· 
cam şu ki, beni vefasız sanma, ta
salanma. Zevkinde ol, ke) finde q,l. 
Sadrazama söyliyeceğim, bir dile
ğin olursa, bana danı~nc:.dan ona 
haber yolla. Hemen yerine getir
sinler. 

Zu'münce Safoyu nvutup uzun 
bir zaman - rahatsız edilmeksi
zin - yeni gözdelerıyle oyalan
mak istiyordu. Fakat evdekı he
sap çarşıya uymadı, kuruntulanan 
neşeler yerine kederler, ıztırap

lar kaim oldu. 
Bu umulmaz netice yine onun 
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Üzerinde lttif ak Herkesin 

BiR 
Ettiği 

HAKiKAT: 

Saban, öğle ve akta.m her yemekten aonra 

Kullanmak 
Şartile 

RADYOLİN 

di§lerinizi tertemiz, bern 
beyaz ve sapsağlam ya· 
par. Ona yirminci asır 
kimyasının harikaların· 
dan biridir denebilir. Ko· 
kusu güzel lezzeti hoş mik 
roplara karşı tesiri yüzde 

yüzdür. 

Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra günde 3 defa 

RADYOLiN 
Kullananlar Dişlerini En Ucuz Seraitle 
SİGORTA Ettirmiş Sayıhrlar. 

iki hüviyeti bir hüviyet yapmak, '••••••••••••••••••--••••lllFI 
iki ayrı yanağı, bir busede birleş. 
tirmek arzusundan doğmu tu. Kız
kardeşinden gelen oynak güzeller
le halvet alemine kapanır kapan
maz o sabit fikre göre harekete 
kalkıştığından ve bu delice tccrli· 
beden bir fayda elde etmek ise. 
mümkün olmadığından zavnlh a
damın bütün didinmeleri hüsrana 
müncer oldu, halvetin tadı teme
linden bozuldu. Artık Allahın göl
gesi, her hangi bir kadın için ta.
mamiy le tehlikesiz bir duruma 
düşmüştü, sevgili ha1ayıklariylw 
kardeş kardeş masal konuşuyo1'Clu. 

ÇOK SIK BAŞ Yl

KAMA, PERMA· 

NAT, SAÇ BOYA
Si, GÜNEŞ ve RÜZ· 
GAR SAÇLARI SER1 

LEŞTIREREK KIRAR. 

Fakat önüne gelene de dert ya
nıy~rdu. Yemeği bol, ye:nişi bol 
bir sofra başından aç, tamamiyle 
aç kalkmaktan ona gartp bir ser
semlik te gelmişti . Ondan ötürü 

PERTEV 
· Briyantini 

hiç bir ahlfıki düşünceye kaoıl
madan kahyn kadına, hazinedara, 
kızlarağasına içini dökttiğü gibi, 
Nuru Banuya da yana yakıla ba
şına gelenleri anlatıvermişti. Ha
layıklardan ve kölelerden onun 
macerasını duyanların yoptıkları 

şey, hekimbaşıya baş vw·ulınasını 

tavsiyeden ibaretti. Lakin Valide 1 
Sultan~ oğlunun hüsranlar ıçın

Terkibindeki hususiyet itibarile 

saçların k1rılmaaına ve koruya. 

rak kepeklenmesine mini olur. 

Saçlan harici tesirattan korur. 

Tatlı bir yumuşaklık ve ta 

bii bir parlaklık bahfeder. 
Her Eczane ve itriyat 

mağazalarında bulunur de kaldığını duyunca ki.iplere bin
di, avaz avaz haykırm;.ığ:..ı.. koyul-

1 
du: J 

(Devamı ııar) 
........................................ -' 

Ah, "Fenya,, , ne kadn açun bilsen! .. 
Bunları soyliyerek kaşlarını çattı. Sonra yuzunu 

benden çevirdi. Tekrar döndü ve bana uzun uzun, 
bir kelime söylemeden, baktı. Gözleri, tıpkı yalva
ran ve şayanı merhamet bir çocuğun gözlerine ben
ziyordu. Ekmeği nereden bulup ta on3 vereyim? 
Bende de yok ki ... Fakat ağabeyim Ö)ıle dü~ünmü
yor; beni köyden ekmek getirdi; ve ekmekleri sak
hyor, zannediyor. 

- Sana ne verebilirim ağabey? lnan ki, bende 
de ekmek yok. 

- Babam sana bırakmıştır! 
- Hayır, bırakmadı .. Ah, dur .... Mutbağı.n pence-

resinde bir şeyler kaldıydı. Gel bakalım. 
Pencerenin içinde haşlanmış bir pancarla bir tek 

patntcs bulduk. Deli gibi sevindim. Faknt bir de 
baktım ki, pancar yarı yarıya kokmuş, patates te 
taş gibi. 

Ah. bnba, ah! •. "Tonya., nın hakkı var. Kızcağız. 
doğru söylemiş: Babam yiyecekleri çürüyüp ko-
kuncıyn kndar bırakıyor. Ne hasislik, yarnbbil No 
iğrenç şey .... 

Hıçkırır gibi bir sesle ağabeyime dedim ki: 
- Yazık ki, "Alcksandroviç,, , bunlar kokmuş. 

Ağabeyim baktı; ve öyle feci bir surette gülüm-
sedi ki, göz yaşlanmı müşkülatla zaptcdebildim: 

- Ne ehemmiyeti var. Biz. zaten daim::ı. kokmuş 
şeyler yiyoruz. Kokınuşa da razıyız ama, babam o
nu da vermiyor ki.. Kşke verse ... Bak bunu yiyelim 
de, neler söyliyecck görürsün. Ne laflar işiteçcğiz 
kimbilir? .. . 

- Aldırış etme. Yemene bak. Ben babamdan 
korkmuyorum artık. 

- Sen yemiyecek misin: 
- Ben mi? .•• Hayır sen bana bakma: Ben yemi· 

yeceğim. 

Vakıa ben de açım. Ben de yemek istiyorum. Fa
kat bu kokmuş pancarla patates midemi bulandı· 
rıyor. 

"Aleksandroviçu büyük bir hırsla hapur hupur 
yutuyor .... Ben doğrusu, bu kokmuş pancarı geber
sem, yiyemem ..... 

Yengem evden çtkalı bir saat kadnr olmuştu. 
"Dimitri,, geldi. Yiizü pembe, şaşaalı ve şen şatır. 

Demek "Tonyau hakikaten doğru söylemiş: AnlaŞl· 
lan ekmek bulabiliyorlar. Karı koca kendileri yi· 
yarlar da, "Aleksandroviç,, e neden yardım etıni• 
yorlar? insan kardeşine yardım etmez mi~ 

"Dimitri,, beni görünce, yarım ağızla bir "lJOŞ 
geldin,, Dedi, o kadar. 

Sonra paltosunu çıkarmadan bir nŞ3ğı, btr yukarı 
dolaştı. lhtiyatkiır ve kurnaz bir lisanla sordu: 

- Yengen vazifeye mi gitti? 
- E'\•et. 
- "Fcnya., sana söyliycceklerim var. 
Ne söyliyeceğini anladım; ve güldüm: 
- Dimitri, dedim. Tetik davran!.. Yengem şiiP" 

heleniyor. 
O da güldü. Dişleri sapsan. Neden dişlerini fırç• .. 

ı,mıyor acaba? 
Muahazekar bir eda ile dedi ki: 
- Bn.şka çare yok, "1''enya,, • mutlnka p,ıdeceğia1: 

"Kız,, b<:kliyor ..• Yengene, o gelmeden biraz ev\-cl 
çtktığlmı söylersin. 
Ağabeyim bana mini mini bir kız çocuğuna yı· 

ptlan munmeleyi yapıyor. Nazarlarından beni <;<>" 
cuk yerine koyduğunu anlıyorum. Buna fena hal~e 
canım sıkılıyor. Fakat belli etmeden, ki.ıçük bır 
kucağlı gibl, cevap veriyorum. 

Karı kocanın böyle birbirini aldatması her hald0 

çok fena. Ayrılsalar daha iyi ederler. 
- Git~ git, dedim. Ne yapalım: Olan olmuş! . 
Akşam evde müthiş bir rezalet koptu. Kavgııı 

gürültü, kıyanıet gibi. Yengem bir deli ı;ibı bagırı· 
yor; işin içine beni de karıştırıyordu: 

- Ayıp, ayıp, "Fenya,, Diye haykırıyordu. Gcllt 
gelmez, yalana başladın, ahlaksız kız ... 

Ben de ikisine birden fena halde kl:ıdım. Batr· 
mağa başladım. Ter ter tepiniyor; ve avazım çıktığı 
kadar haykırıyordum: 

-- Kabahat sizde. Beni ne kanştırıyorsunud J3C" 
nim bu işle ne suçum var ki... Birbirınizl aldatan 
siz, yalanı uydurtan yine siz ... 

27 Nisatt 

M eğer ben aldanmışım: Dun sabah babam~ 
masaya bıraktığı ekmek, yalnız sabah k<ı 

valtısı için değil , bütün günlükmüş. 
< Devnmı Varl 
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Tefrika INlca 5~ 

Damat Paşa Yine Telaşlanmıştı 
Sa it Mollanın Verdiği Yeni Bir Haber, 

Kaçırıyordu Neşesini Adamakllh 
baınat Ferit, bıyıkları ile oyna

~a.rak endişeli bir tavırla: 
ıı.· - Evet, o cihet öyle. Fakat, se
d ın bu adamla muarefe11 var. Ş0yle 
h ostça bir tadili lisan teklifinde 
Ulunınan her halde fena olmıya

Ca.k gibi geliyor bana. 

~ ~ Güzel. Fakat, Mister Vilyam 
h lıs, bu tavsiye ve ilhamın mcn-
aını soruverirse.... Zatı öevleti

~izden bahsetmiyeceğime göre, ku-
Unuz fena bir zan altında kalmıı; 
~lrnaz mıyım?. Bilhassa zatı dev~ 
;tlerine olan münasebet ve ubu
l 1Yeti1?1e de her halde vakıf bu-
lU:ıdugunu zannederim bu zatın. 

Damat Ferit, İhsan beyin ce
'1ap ve mütaleasını muvafık bui

:~~'. buna bir ça~ aramak için 
h ı..ı.şunmeğe koyulmuştu. Halinden 
el elli ki, üzülüyor ve çok sıkılıyor-

u. Bu sırada Zeki bey de 3Öz·~ ka
~·Şrruştı. Her vakitki gibi, Lutfi 
t llnavi beye biraz atıp savurduk
batı. so~ra, mu~~b~rin huzura ka-

Ul edılmemesı ıçın zatı şahane ü-
ze · · h rınde tesir yapılması teklifinde 
b Ulunnı~~tu. Fakat, damat Ferit, 
u teklıfı kabul etmemi§, hünka

~ıtı. büsbütün merak ve endişeye 
A. a~ılacağını söylemişti. O sırada, 

lı İhsan bey, yeis içinde bunalan 
~eliniınetinin merak ve endişesini 
lZale etmişti. Güler bir yüzle: 
t - Ekselans, demişti. Bu kadar 
eessüre ve yeise kapılmanıza hay

tet ediyorum doğrusu. B'l işin ar
~u~~z dahilinde halli çaresi yok 
h eg~l .ki. Lutfen söyler misiniz, mu
d a~ırın huzuru şahaneye kimin 
elaletiyle gireceğini? .. 
- Mehmet Ali beyin delalet ve 

t'efakatini düşünüyorum ama .. 
- Hiç düşünmeğe lüzum yok, 

~o~ münasip olur, paşam. Mehmet 
lı bey muhabirle birlıkte huzuru 

§aha.neye girer, gerek muhabirin 
2:atı şahaneye karşı yapacağı ma
l'uz • atı ve gerekse şevketmeabın 
'-'ak· ı olacak beyanatını nakil es-
l'lasında işi, arzunuz dahilind~ ve 
ı:>ek güzel idare eder. 

1-I ain Feridin yüzü gülmüş, 
l'' gözü ve gönlü açılmıştı. Fe-;t, iki gündenberi Sait Molladan 
~ dığı bir haberin tesiri altında 
ıvranıyordu. Bu katlar basit bir 

§eyi düşünüp bulamıyacak kadar 
ttı .. 
b Ufekkiresi bozulmuş, iıdeta am-
h a.le olmuştu. Haber şuydu: " .... 
~~rka h t' nı arp kaymakamı Kemalet-
btn Sami, Vaşington sefiri Rüstem 
beyler başmabeyinci Lutli Simavi 
eyıe damat Ferit aleyhine anlaş

~ışlar. Elde ettikleri !Nevyork 
h:r~l.d) gazetesinin Istanb·ıl nıu

bı rıni vasıta ederek padişah 
~ezdinde, damat Ferit aleyhine 
l'opaganda yaptıracaklarmış ... ,, 

() :F'eridin telaşına sebep buydu. 
' hatırı şahanenin rencide olma

~1.tıdan daha ziyade, hüııkarın nez-
ınae kendi vaziyetinin bozulma

sından, nüfuzunu~ kırılmasından 
erıdişeleniyordu. Biraz .ferahlayın 
ca. duramamıştı ve: 

il - Biliyor musun !hsancığım, 
d eyhimizae çevrilmek istenilen 
tı 0lapları? .. Demişti. Tevfik paşa
lt 111 damadı, kayın pederinin su
h tıt~ intikamını benden almak için 
~~rekete geçmiş. Vaşington sefiri 
~ stem, erkanıharp kaymakamı 
b ernaıettin Sami ve Baha Sait 
ıtYl.erle birleşerek bana karşı giz
~ hır cephe almışlar. Her halde 
c al..lf Ahmet bey vasıtasiyle ola-
ak, Lutfi Simaviyi de kendileri
~e Uydurmuşlar, şimdi bahsi ge-
1;~ ı_nuhabiri, LUtfi Simavinin de
ta etıyle huzura kabul ettirmeğe 
heşebbüs etmişler. Bu nıuhabir, 
ttı~~uru şahanede umumi vaziyeti
t lzi pek tehlikeli ve karanlık gös
<ie:ecek ve devleti, içinde çalkan-
1.1g1 bu badireden kurtaracak eh-
1Jet ve iktidardan mahrum bu
b ~duğumu söyliyecekmiş ... Nasıl 

egendin mi bu işi 
~Muhakkak mı bu acaba, pa ... 

- Her halde. Sait Molla doğru
luğunu temin etti bana. Hatta bu 
ve emsali işlere ait müzakerelerin 
milli tallın ve terbiye cemiyetinin 
Binbirdirekteki binasında yaplldı
ğını da söyledi. Hüseyin zade Ali, 
Haydar Rüat, felsefe muallimi 
Mehmet Emin, terbiyeci İsmail 
Hakkı, doktor Reşit Galip ve ar
kadaşları şu bildiğimiz kongreden 
sonra hep bu binada içtıma edi
yorlarmış, hatta, müşir Ahmet Iz
zet paşa, Abdurrahman Şeref bey 
gibi eski kabineler men::>uplariyle 
bazı ittihatçı ayan ve mebusan a
zaları bile bu gizli içtimalarda bu
lunuyorlarmış. Bir ilim evi clarak 
tanıdığımız bu bina. adeta bir si
yaset ocağı haline getirılnuş te ha
berimiz bile yok. 

- Hayret!.. 
- Bu bir şey değil ınonşer, da-

hası var. Yapılan içtimalarda da, 
kuru bir karar verilmekle iktifa e
dilmiyormuş. Bir çok teşebbüsler
de de bulunuluyormuş. Ezcümle, 
edip Servet adında bir erkaruharp 
İtalyanlarla, Refik İsmail adında 
bir avukat İngilizlerlt", biraz ev
vel bahsi geçen Kemalettin Sami 
bey Amerikalılarla ve şimdilik is
mi meçhul kalan biri <le Fransız
larla siyasi münasebet tesisine ve 
hatta müzakerelere bile girişmek 
kadar işi ileriye vı:...rdırmışlar. 

- Eğer sahih ise, çok mi.thim 
şeyler bunlar devletlim. 

- Mollanın ' ihbarları ekseriyet
le doğru çıkar monşer. Ben bun
ların da birer hakikat olduğunu 
şimdiden kabul etmekle beraber, 

BOGAZINA 
Mevsime göre sebzelerin, zamaR 

na göre yemhilerin hassaları üze
rine yazılar isteyen Bayan okuyu
cu, bunlan öğrenmek ayıp bir şey
miş gibi: 

- Fakat, bu yazımdan boğazı
na düşkün bir insan olduğum ze-
habına kapılmayınız-. diye ilave 
ediyor. Sonra da bunları sorması
na sebep, aile sahibi olıluğu için e-
şine ve çocuklarına faydalı ve gı
dalı şeyler yedirmek istemesi ol
duğunu haber veriyor. 

Ailesini gerçekten seven, tam 
bir ev kadını için eşini ve çocuk
larını, her yemeğin h~ssasını ve 
faydasını bile bile beslemeği arzu 
etmek pek ziyade takdire değer 
bir şey olmakla beraber, doğrusu
nu isterseniz, bu sayın Bayanın 
kendisini boğazına düşkün bir in
san olarak sanılmaktan çekinme
sini hic: beğenemedim. 

Fikrimce, bir aile annesinin bo
ğazına düşkün olması ayıp değil, 
boğazına düşkün olmaması bir ek
siklik olur. Benim anladığıma gö
re boğazına düşkün olmak, obur 
olmak, her şeyden çok yemek de
ğil, yiyeceği şeyleri iyi seçmek ve 
yemeğini iştahla, seve seve ye
mektir. Zaten oburluk, her şey
den çok yemek te ayıp sayılamal'.· 
Çok defa vücudün gerçekten 
bir ihtiyacıdır. Bazrlarının vücu
dünde metabolizma pek acele ol
duğu için çok yemezlerse çabuk 
erirler. Za:vıflamamak için çok ye
meğe mecbur olurlar ... Şişmanlık 
- Bayanlarca - modaya uygun ol
madığı için boğazına düşkün ol
mak ayıp sayılırsa o da haklı de
ğildir. Çünkü şişmanlık ta mutla
ka bo~azına düşkün olmaktan gel- · 
mez. Şişmanhk vücudün gıdaları• 
nı sarfetmiyerek biriktirmeğe a
lışmış olması neticesidir. Bazı yu
varlacık kızlar bilirim ki modaya 
uymak için yemeklerin isteye is-
teye azalttıkları halde gene zayıf
lıyamazlar.- Ber halde oburluk, 
çok yemek, boğazına düşkün ol
maktan ayrı bir haldir. 

Yiyeceği şeyleri iyi seçmek ve 
yemeğini iştahla yemek, yani bo
ğazına düşkün olmak ev kadını, a
ile annesi için lüzumlu bir şeydir. 
Herhangi sc frada olursa olsun, ye
mek vivenle P. ivi istah veren 

bu hususta tahkikat yapmasını ve 
bu işle alakadar olmasını Zeki 
beyden rica edeceğim. Ayrıca bi
ze karşı sadakat ve mel'.'butiyetle
rine emin bulunduğumuz bir kaç 
şahsiyeti de bunların arasına sok
mayı düşünüyorum. Bilmem ki, 
kimlere emniyet ve itimat ile bu 
işi verebiliriz. 

- Çok haklısınız, bu şekil bi
raz güççe paşam. Acaba bu içti
malar hakkında polisin siyasi kıs
mı vasıtasiyle malıimat a1ınak inı

kanı bulunamaz mı? .. 
- Bugün için hayır. Çünkü, 

şimdiye kadar bu hususa dair da
hiliye nezaretinden bana bir işar 
vukubulmadığına nazaran, po1ı

sin siyasi kısmı, ya bu gibi gizli 
cereyanları takip edebilmek kud
ret ve kabiliyetinden mahrumdur, 
yahut ta içtima edenlere karşı za
af veya taraftarlıkla malltldur. 
Şimdilik bunu tetkik in1kanı ve 
zamanı da yok monşer. Bunun i
çin işi, Zeki beyin hususi teşkila
tına tevdi etmek mecburiyetinde
yiz. 

D amat Ferit, bu sırada takip 
ve tahkiki icap eden husus

ları Zekiye not ettirmiş ve bazı 
direkti.fler vermişti. Bira3 durup 
düşündükten sonra, birden bir 
şey hatırlamış gibi silkinmişti. 

Ciddi bir tavırla Zekiye hıtap et
mişti: 

- Beyefendi. Sizden bir kaç 
gün evvel Mustafa Kemal Paşa 
hakkında bir şey rica etmiştim. 

Ne netice verdi o mesele? .. 
(Devamı var) 

DÜŞKÜN •• • 
manzara Bayanlarm dekolte kol
larile çatallarını ve bıçaklarını ha
reket ettirerek seve seve yemek 
yemeleridir. Ondan dolayı mede
niyet aleminde Bayanların ziyafet 
sofralarına dekolte olarak gelme
leri pek faydalı bir adet olmuştur. 
Fakat sofradaki Bayanlar boğazla
rına düşkün olmayıp ta yemeği 

iştahla yemezlerse - kollarının ye
rine dilleri oynasa bile - herkesin 
iı;tahı kesilir, sofraya bir soğuk
luk basar. 

Aile sofrasında da eşine, çocuk
larına iştahla ve seve seve yemek 
yedirecek olan şey aile annesinin 
boğazına düşkün ve iştahlı olma
sıdır. Aile annesi kendisi boğazı
na düşkün olmaz da iştahsız yer
se onun en derin bilgilerle seçtiği 
ve pişirdiği şeyleri yemeğe ne eşi
nin iştahı olur, ne de çocuklarının. 

Bir taraftan da, kendisi boğazı
na düşkün olmıyan bir Bayanın 
- yemekler üzerine lence ne kadar 
bilgi edinmiş olsa da - ailesinin 
yemeklerini seçeceğine ve iyi pi
şireceğine pek te ihtimal verile
mez. 

İyi yemesini ve iyi :vedirmei{i 
bilmek - erbabı arasında - nefis 
san'atlardan biri sayılır. Resim ve 
heykeltraşlık göz için, musiki 
kulak için birer nefis san'at olduğu 
gibi iyi yemek te zaika için bir 
nefis san'attir, derler. Her san'atı 
göstermek ve anlamak için yalnız 
bilgi sahibi olmak yetismcdii!i. ta
biatten o san'at icin bir zevk bu
lunması lazım old~1ğu gibi, yemek 
san'atını göstermek ve anlamak i
çin de tabiatten bir zevk lazım
dır. Boğazına düskün dediiimiz 
insanlar da tabiatten o zevki al
m1s olanlardan başka insanlar de
ğildir. 

Bu sayın okuyucumuzun da tu
biatten yemek zevkini almış ol
duğu şüphesizdir. Öyle olmasaydı, 
kendisi yemek zevkine sahip olma
saydı e.ıılne ve çocuklarına da ye
meklerınl tatlı yedirmek hatırına 
gelmezdi. Boğazına düşkün olmı
yan, öniine ıtetirilen her şeyi ayır
detmedcn yer, herkesi öyle farze
der. 

Fikrimce, boi?aztna ditskün, ne
fis bir san'ate vakıf artist demek-
tir. 

Ankara 
Güreşleri 

l Neticelendi 
Müsabakalarda 1stanbul 

Birinciliği Aldı 
Ankara1 29 (Hususi) 939 senesi 

Türkiye Grekoromen birincilikleri 
seçimi bugün bitti. Afyon, Ankara, 
Eskişehir, İzmir, İstanbul, Balıkesir. 
Bursa, Çorum, Samsun, Seyhan. 
Kayseri, Kocaeli, Kastamoni, Sıvas. 

Konya mıntaka1arına mensup güreş
çilerle milli güreşçilerin iştirak et-

tikleri bu seçmeler 19 Mayıs stadyo
munda üç gündenberi devam ediyor
du. 

56 kiloda 15,61 kiloda 16,66 kilo
da 17, 72 kiloda 15, 79 kiloda 14, 87 
kiloda 9, ağır siklette 5 olmak üzere 
müsabakalara 91 güreşçi iştirak et -
mişti. Alınan neticeler şöyledir: 

56 kiloda: Birinci Kücük Hüseyin 
(Milli takım Istanbul), ikinci Şefik 

Kandemir (İzmir), üçüncü Halil Kan 
ter (Bursa). 

61 kiloda: Birinci Kenan Olçay 
(Milli takım İstanbul), ikinci Niyazi 
Yıldız (Kocaeli), üçüncü Rükalin A
laltın (Samsun). 

66 kiloda: Birinci Yaşar Doğu 

(Milli takım İstanbul), ikinci İzzet 
Kılıç (İstanbul), üçüncü Bekir Yolcu 
(İzmir). 

72 kiloda: Birinci Celal Atik (Mil 

li takım Ankara), ikinci Faik (İstan
bul), üçüncü İhsan Yılmaz (Çorum). 

79 kiloda: Birinci Adnan Yurda
al (Milli takım İstanbul), ikinci Va
hit (Ankara), üçüncü Hüseyin (Eski
şehir). 

87 kiloda: Birinci Mustafa Çak -
mak (Milli takım İstanbul), ikinci 
Mehmet Ali Demirkaya (Çorum), ü
çüncü Aziz Ripe (Ankara). 

Ağır siklet: Birinci Çoban Meh -
met (Milli takım İstanbul), ikinci Ah 
met Yener (İstanbul), üçüncü Hasan 

Ordu Hastabakıcı Hemşireler Okuluna Ait 

Bazı İzahat ve Okula Kayıt ve 

Kabul Şartları : 
1 - Hastabakıcı hemşire yetiştirmek üzere Ankarada M. M. Ve

kaleti tarafından "Ordu hastabakıcı hemşireler okulu,, açılmıştır. 
2 - 3433 sayılı kanun mucibince bu okuldan mezun olacaklar, 

memur olup tekaüdiye alacaklardır. . 
3 - Mezun olanlar 6 senelik mecburi hizmetlerini Ordu hasta

hanelerinde yapacaklar, ondan sonra arzu ederlerse memleketteki bü
tün sıhhi teşekküllP.r kendilerine açık olacaktır. 

4 - Tahsil mtiddetı 3 .<:ene olup, bu müddet içinde cıkurlara ayda 
beş lira harçlık verilt>cek ve iaşe ve ilbasları tamamen okula ait ola
caktır. 

5 - Okuldan mezun olanlar. barem kanununa göre 17,5 asli ma
aştan ba~lamak üzere maaş alacaklar ve bu miktar gittikçe çoğalacak
tır. Bu ztıman dahi i.'.!şe. giydirme ve barındırma orduya ait olacaktır. 

6 - Okul 15 Eylül 939 da tedrisata başlıyacaktır. 
7 - Okula kayıt ve kabul şartları şunlardır: 
A - Türkiye Cumhuriyeti tebaasından olmak ve Türk ırkından 

bulunmı:ık. 

B - Sıhhati yerinde bulunmak ve durumu her iklimde vazife 
görmeğe müsait bulunmak "bunu herhangi bir hastahane heyeti ra
poru ile tevsik ettirmek ve evraka bağlamak lazımdır.,, 

C - Yaşı on altıdan aşağı ve yfrmi ikiden yukarı olmamak. 
D - Kendisi, ana ve babası iffet ehlinden olmak "Bu vaziyet po

lisçe tevsik ettirilerek evraka bağlanacaktır.,, 

E - En az orta okul tahsilini bitirmiş olmak veva bu derecede 
tahsil gördiiğünü isbat etmek ''Tasdikname suretleri ~usaddak olarak 
eklenecektir.,, 

F - Evli veya nişanlı bulunmamak "Evvelce evlenip boşanan
larla kocası ölmüş olanlar kabul edilir. Buna ait medeni hali bildirir 
müsbit evrak keza eklenecektir.,, 

G - Sıhhi sebepler dtşında okulu kendiliğinden terkettiği, yahut 
evlenmek suretile veya diğer inzibati sebeplerle okuldan çıkarıldığı 
yahut altı senelik mecburi hizmetini yapmadığı veya tamamlamadığı 
veyahut sıhhi sebepler dışında okuldan çıkarıldığı takdirde tahakkuk 
etti~ilecek mektep masrfalarını tamamen ödeyeceğine ve gösterdiği 
vesıkaların tamamen doğru olduğuna dair Noterden tasdikli ve kefilli 
bir taahhütname vermek. 

8 - Bu evrak sahipleri okula imtihansız olarak kabul edilecektir. 
9 - 6. cı ~addedeki evrakı tamamlamıyanlar bunlar Ankarada

kiler .M. M. v. Shh. İş. Dairesine, diğer vilayet merkezlerindekiler vali
liklerine. kaza~akiler kaymakamlara takdim edecekler ve bu yol ile 
M. M. V. Shh. Iş. D. ne yollanacaktır. Müracaatların 25 Ağustos 939 da 
sc·nu alınmış olacaktır. 

10 - Taliplerin kabul edildikleri ve mektebe hareket etmeleri 
ayni makamlar tarafından kendilerine bildirilecektir. 

11 - Kabul edileceklerin okulun bulunduğu Ankaraya kadar 
sarfedecek1eri yol parası kendilerine ait olacak ve "M. M. V. Shh. İş. 
D. ne hitııben yazacakları dilekcede bunu tasrih edeceklerdir. ,, 

"1016,, "3559., 

Hüseyin (Çoruml. PIRLANTA TEK TAŞ K .. 
Milli takım oyun~uları nazarı iti- ~ . UPE ' 

bara alınmam şartıyle yapılan las- ı On bır ~ıratlık çok temiz ve nadide bir çift Pırlanta tek taş küpeye, Beledi- ı 
nif neticesinde altı sayı ile İstanbul ye Mezat ıdarcsi tarafından (3800) lira kıymet takdir edilmiştir. KilpcJer San-
birinci olarak kupayı kazanmıştır. d~l BC'dC'Starundaki vitrinde teshir olunmaktadır. Haziranın Beşinci Pazartesi 

guni.l saat On dır.tte satıJ..,caktır. 
Dört sayı ile Çorum ikinci, üçer 

sayı ile Ankara ve İzmir üçüncü, iki j 
sayı ile Kocaeli dördüncü olmuşlar-! 
dır. Bursa, Eskişehir, Samsun mın -
takaları da birer sayı almışlardır. 

Çorumlu güreşçiler kuvvet bakımın
dan, İzmir ve Kastamoni güreşçileri 
de teknik bakımdan iyi notlar almıs
lardır. Bu güreşçilerden en teknik gü 
reş yapan müsabıka verilmek üzere 

federasyon tarafından konulmuş o -
lan mükafatı İstanbul mıntakasın -
dan 56 kiloda Küçük Hüseyin kazan
mıştır. 

Devlet Şurası 
Ankara, 29 (Hususi) - ·Devlet 

Şurasında açık bulunan birinci sınıf 
muavinliğe orman umum müdürlü -
ğü müfettişlerinden Rıza Göksu ta -
yin edilmiştir. 

* Ankara, 29 (Hususi) - Açık bu -
lunan Bursa vakıflar müdürlüğüne 

İstanbul vakıflar müdürlüğü mü -
meyyizlerinden Niyazi Arda tayin e
dilmiştir. 

* Ankara, 29 (Hususi) - Münhal 
bulunan Ziraat Vekaleti teftiş heyeti 
reisliğine Pendik bakteriyolojihanesi 
müdürü Ahmet Şefik Kolaylı tayin 
edilmiştir. 

Genel Sekreter 

Muavinliği 
Beden Terbiyesi Genel Direktör

lüğü bir hazirandan itibaren resmen 
işe başlayacaktır. Genel Direktörlük 
bir de Genel Sekreter muavinine ih
tiyaç göstermiştir. Buraya kimin ta
yin edileceği henüz belli değildir. 

Angelidis 

Fenerden Çıktı 
Fenerbahçenin eski merkez mua

vininin klübünden istifa etmiş oldu -
ğunu haber aldrk. Aytan senelerden
beri Sarılacivertliler arasında oyna
maktaydı. 

Yine bazı kimselerden duyduğu
muza göre kendisi eski klübü Pera -
ya avdet etmemiş Galataspora inti -
sap etnıiştir. 

~neyler. oe·m iryollari :~~~ıf frna.nlarnŞıetme .. u~ idaresi ~ıarilar·ı 
1 Haziran 1939 tarihinden itibaren "Türkiye, Yunanistan,, "Fran

ko - Elenik" ve Bulgaristan arasında doğru beynelmilel tarife ile ecne
bi memleketlere gönderilecek kesilmiş kümes hayvanları ve taze ba
lıklan, sıcaktan muhafaza için kullanılacak buzlar, muhafaza ettikleri 
eşy.anın hakiki sıkletinin <'fı 20 sine kadar meccanen nakledilecektir. 
Fazla tafsilat için Sirkeci Garına müracaat edilmesi "2030 "3781 . ,, ,, 

* 26 - 5 - 939 tarihinde Ankaradan ve 27 - 5 - 939 tarihinde Haydarpa
şadan hareket etmek üzere Haydarpaşa - Ankara ve Ankara - Haydar
paşa arasında 3005 - 3006 numaralı gündelik munzam bir yolcu kata
rı işlemeğe başlıyacaktır. Bu tren H aydarpaşadan 14.05 te hareket ile 
saat 6.55 te Ankaraya varacak ve Ankaradan saat 16.42 de hareket ede-
rek saat 8.20 de Haydarpaşaya varacaktır. "3635,, 

* Bulundukları yer, bir senelik muhammen bedel muvakkat teminat 
ve kira aktinin başlayacağı tarihleri aşağıda yazılı 7 adet kiı.ğir mağaza 
her biri ayrı ayrı açık arttırma usuli le kiraya verilecektir. 

Arttırma 12/ 6 939 ~azartesi günü saat 10 da Sirkecide 9 işletme bi
nasında ynpılacaktır. Isteklilerin teminat mektuplarile beraber komis
yona müracaatları lazımdır. Şartnameler parasız olarak komisyondan 
VPrilmektedir. (3646) 

Bulunduğu yer 1\luh ammen 1\1. teminat Akit T, 
bedel 

Kr. Kr. 
Sirkecide No. 16 kagir ma,i?aza 84000 6300 27/ 6/ 939 

" " 14 " 42000 3150 27/ 6/939 
" n 13 " 42000 3150 27/6/939 
" " 15 " 42000 3150 1/6/ 939 
" " 4 " 42000 3150 1/6/939 
" " 5 " 39500 2963 1/6/939 
" " 6 " 39500 2963 1/6/ 939 

Lis~ler Alım Safim Komisyonu Başkanlığından: 
Komısyonumuza bağlı Çamlıca lisesinin 38 kalem sebzesinin yapılan 

kapalı zarf eksiltmesine istekli çıkmadığından pazarlıkla ihalesi 5 Ha
ziran 1939 pazartesi günü saat 15.30 da Beyoğlu İstiklal caddesi 349 
numarada liseler alım satım komisyonunda yapılacaktır. İlk teminatı 
228 lira 64 kuru~tur. 

İstekliler ilk teminat makbuzile Ticaret odası yeni yıl vesikasile bel-
li gün ve saatte Komisyona gelmeleri. "3785,. 

Akçinde Bir Kızı 

Kaçırd~lar 
Çanakkale (TAN) Akçin köyün -

den Ömer kızı Emine annesiyle be -
raber tarladan köye dönerken, ayni 
köylü Ramazan oğlu İsmail Yıldız i
le şimdilik meçhul bir arkadaşı ta
rafından zorla dağa kaçırılmıştır . 

Suçlular takip edilmektedir. 

Eskişehirde Bir 

Mahkumiyet 
Eskişehir (TAN) - Gündüzler kö

yü civarında sığır yayma neselesın
den dolayı aralarında çıkan kavga 

sonunda arkadaşı Hasanı bıçakla öl

düren Çoban Mehmet. 12 sene l.lğır 

hapse mahkum edilmiştir 
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GüZELLIGINIZ 
ICIN 

A Bütün d ünyaca takdir edfl· • 
miş sıhhP güzellik kTemlertdtr. 
Gece için yağlı, gündüz rçln 
yağsız halis acıbadem çeşitleri 

hususi vazo ve tüplerde satıhr. 
İNGİLİZ KANZUK ECZANESJ 

İSTANBUL - BEYOGLU 

1 htira llônı 
"lstikamet anteni" hakkında' 

15.7.937 günlü ve vilayet 8260 
sayılı ihtira müracaatmı bu de
fa mevkii fiile konmak üzere a.1 
here devrüferağ veya icar 2di
leceğinden talip olanların Gala
tada Iktısat hanındn . Robert 
Fcrriye müracaatları ilan olunur. 

Dünyaca maruf 

" P E U G E O T .. 
Bisikletleri 

münhasıran 

B A K E R 
Mağazalarında satılmaktadır. 

Hali Tasfiyede 

LÖFENiKS DÖVIYEN 
Hayat Sigorta Şirketi 
Tasfiye Heyetinden: 

Tasfiye muameliitının henüz hi
tam bulmaması ve tevziatın arkası 
alınmaması ve İdari ve adli dava ve 
ihtilaflann henüz neticelenmemesi 
gibi sebeplerle Tasfiye müddetinin 
hitamı olan 21.5.1939 tarihinden iti
baren bir sene daha uzatılmasına İs
tanbul İkinci Ticaret Mahkemesince 
karar verilmiş oldui!u savın Siırnrta
lılara bildirilir. 

KAYIP: 3388 sicil numaralr ara
bacı ehliyetnamemi kaybettim. Ye
nisini alacağımdan hükmü yoktur. 

Ha an Özdcmir 

ZAYi MAKBUZ 

MAZON MEYVA TUZU 
Hazımsızhk, şişkinlik, bulantı gaz, j N K 1 B A Z Sarılak, Safra M İ D E ekJilik ve 
sancı, mide bozukluğu, barsak ataleti Karaciğer yanmala. 

rında ve bütün M t D E, BARSAK bozukluklarında kullanınız. H O R O Z markasına dikkat. Son derece 

teksif edilmiş bir tuz olup yerini tutamıyan mümasil müstahzarlardan daha çabuk, dahha kolay da· 
ha kat'i bir tesir icra eder. Yalnız toptan satlf yeri : Mazon ve Boton ecza deposu, Yeni Postane arkası No. 31 İstanbul. 

: t. 1 • • • : • 1 .. _ • • • • • y ; . ··• • . . . • . .. 

. .· . . ' .. 
. . ' . . . . . . ". .· . : ; . .. 

erece 

Yarım Litrelik Şişesi Perakende 100 Kuruştur. 

Satıcılara Yuzde 10 Tenzilat Yapılır. 

inhisar Satış Kamyonlarından, Satış Mağaza ve Depolarından lst eyiniz. 

Müddeiumumiliğinden: 
Üsküdar ceza evi mahkum ve mevkuflanna mali haziran 930 tarıhın

den Mayıs 939 nihayetine kadar bir sene zarfında verilecek ikinci ne
viden azami 175200 kilo ekmeğin kapalı zarf usulile eksiltmesinin ya
pılması ve bir müteahhide ihalesi mukarrerdir. 

isteklilerin tatil günlerinden maada her gün Üsküdar ceza evi mü
dürlüğüne miıracaatla şartnamesini görebilecekleri ve 14 - 6 - 939 çar
şamba gunu saat 15 de Üsküdar adliye binasında C. Müddciumumiliği 
dairesinde içtima edecek komisyon huzurunda eksiltmesi ve ihalesi ya
pılacağından isteklilerin şartnamesinde yazılı 1314 lira muvakkat temi
natlarile birlikte kapalı zarfla tekliflerini komisyona bildirmeleri ilan 
olunur. "3770,, 

il• BAKER Mağazalarının 41~ 1 ~----------------------•ı 
Sattığı kostüm ve pal'de-

süler. emıals1z bir 
biçimdedir. 

SAGLAM 
ŞIK 

UCUZ 
HoU hazrrda piyasamızın en 
zengin <;eşidleri, her yerden 
ucuz fiat ve müsaid şartlarla 

o::ııt~lm:ılı:tı:ını ... 

ŞEKER SATIŞLARI 
Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinden : 
Toptan şeker satışlarımız İstan bulda bir tona kadar indirilmiştir 

En az bin kilo kristal veya kesme şekeri almak isteyenler, lstanbt.ıl. 
Bahçekapı, Taş handaki satış Burosuna doğrudan doğrtıya mürncaıı' 
edebilirler. 

Kristal Şeker Kilosu: 25) K f 
esme " ·.. : 28) uruş ur. 

İzmir ithalat gümrüğünün 2734 
ve 2739 No.lu muvakkat muaflik be- , ... _. 
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Baıvekalet Beden Terbiyesi Genel Direktörlüğünde" 
l - Genel direktörlükçe İstanbulda Çengelköyünde altı ay ınüddcı 

yannrunesile muame1esini ikmal ile 

yurda ithal ettiğim AOM. markalı 

20 balya kanaviçaya ait 6/ 719 6/718 

No. ve 30/ 9 938 tarihli iki adet ay
nıyat depozito makbuzları zayi oldu-

L Ü K Ü s o R 
RADYOSUNUN YENi FIATI: 

Türk Lirası 155 
Merkezi: PİLOT Müessesesi, Voyvoda Cad. 55 - Galata 

undan ve yenilerini çıkaracağım

dan hukumleri olmadığım ilan ede-1 :rim (3761) , _______ 
10 

______________ _ 

"Kahve t anelerinde mevcut muzır 
maddelerin bilhassa Kloroj en hamı
zının izalesi için usul" hakkında a
lınmış olan 27.6.934 günlü 1807 sa
yılı ihtira beratı bu defa mevkü fiile 
korunak üzere ahere devrüferağ ve
ya icar edileceğinden talip olanların 
Galatada, İktısat hanında Robert 
I<'erriye müracaatları ilan olunur. 

bir leyli beden terbiyesi ve spor eğitmen kursu açılmıştır. . 
2 - Bu kursa imtihanda en iyi derecede muvaffak olanlardan SlrııSl 

le azami "50,, ki~ alınacaktır. 

3 - 26/ Haziran/ 939 pazarte i günü tedrisata başlayacak oıııo bt 

kursa girmek isteyenler, beden terbiyesi Bölge başkanlıklarından kuP 
girme ve diğer şartlan öğrenebilirler. 

4 - Müracaat müddeti, 15 Hazirann kadardır. "2020 .. "3773 .. 
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lstanbul Defterdarllğından : 
Galatasaray Şubesi Tahakkuk Şefliği 

Ticaret Yeri Sene Verginin Tarh Sıra 
No. Ismı ve şöhreti t~ mlktan ııra No. -1 Ali 

2 Andon oğlu Yorgi 

3 Andon oğlu Yorgi 

4 Mari Franğoki 

5 Hakkı 

6 Kostantin 

7 Artln Mihran 

8 Vahram 

9 Yervant 

10 Manok 

11 Dimosten Mihal 

12 Manol Yorgiyadis 

13 Koço Efremidis 

lt A'bcWbdir 

15 Abdülkadir 

Kahveci Tozkoparan Meşrutiyet 73 No. 936 185 49 K. 1 

Lokanta Asmalımescit Venedik 12 No. n 

37 10 B. 
7 60 K. 765 
1 52 B. 
1 37 c. 

Lokanta Asmalımescit Venedik No. 10 ;, 1 3 60 K. 764 
72 K. 
C>5 c. 

Pansiyoncu Asmalımescit Venedik No. 41 938 64 50 K. 758 
12 90 B. 

KömilrcU Asmalımeaclt Dervlf 21 .. 11 51 c. 
e 1s K. eoı 

1 23 B. 
1 11 c. 

Tuhafiyeci Asmalımeacit Hacopolo puaj ,. 40 50 K. 374 
222-47 8 10 B. 

'1 29 c. 
Kahveci Aaınalıme1eit lstlkW C, 344-1 ., 18 10 K· 182 

3 78 B. 
3 40 c. 

JCwıdurae1 Amaıhmeeclt G&Uvanl 8 No. ., : 9 K. 417 

Sobacı 

Kahveci 

Kahveci 

Asmalımescit Derviş 24 

Tom Tom Düzoğlu Akaratı 
No. 1 

Asmalımesclt Salta çıkmazı 
10-1 

Terzi Asnıalım~lt Suriye çar
paı 346-9 

Kunduracı Tomıc>m IsükW C. 36.1.J 

~· Tomtom DüQ01 No. a 

Tal8.JCı Tomtom Düzyol No. 3 

1 80 B. 
1 62 c. 

" -4 4 50 K. 826-1 
90 B, 
81 c. 

935 15 77 IC. 482 
3 15 B. 
2 84 c 

" 50 40 K. 443 
10 08 B. 
9 07 c. 

., 100 35 K. 193 
20 07 B. 

" &1 it. 111 
10 20 B. 

9 18 c. 
936 '1 20 K. '65 

1 44 B. 
,. ~ 7 20 K· 455 

1 44 B. 
ı ao c. 

16 Sallli~ Boya ve ıtriyat AamalılMIClt 27 ., 24 80 K. 917 

17 Tuharl 

18 Kostantin 

19 Yako Levl 

21 lştepan7an Osebo 

23 NikoU 

23 Roberto 
• 

.. 

• 

n Yorgl Papadoplu 

21 .. .. 
~~ 

29 Viktor Hannifer 

30 Ştoylof 

31 DUJ'll\Ul ollu 
Mustafa 

32 Dursun oflu 
Mustafa 

33 Todorl Pavlldis 

34 btlratl Torgi 

Kundura 
eWeisi 

Kolt~ 
zdccieiye 

Teni 

Terzi 

Kömürcü 

Sobacı 

-
• 

KundW"acı 

Berber 

" 

,, 23-1 

il 

,, Gilevani 8-2 

il Tu.ıonl 13 

,, Timoni 15 

.. '!'i..a 11 

,, Timonl ıa 

" 

Tomtom laUkW 11'1 

Mühendis Tomtom Po~nya 15-4 

Ekmek Asmalımesclt M. S. t3-1 
satıcısı 

Ekmek Asmalımescit M. S. 43-1 
satıcm 

Çanta Asmahmeaclt M. s. 9-5 
fmalcisl 

Terzi Almal1D1e1Cit Hamalbaşı 
17-1 

4" B. 
4 15 c. 
3 75 K. QH 

75 s. 
68 c. 

" 22'. K. 92' 
....... B. 

-tU2 C. 
• M K. 1018 

!O il B. 
,. 92 c. 

" 18 K.. 1061 3. B. 
3 24ı c. 

.. 18 K· 10-61 
3 6 c. 
3 24 c. 

u 30 K. 8S6 
6 B. 
1 40 c. 

835 • 20 K. 857 
1 CM B . 
• " c. 136 a.f it. 8S6 

931 

.. 

.. 

il 

" 
938 

. 933 

939 

t 
38 

'1 20 
H40 
2 18 

K'.. 858 
B. 

a• 
'1~ GO 
15 12 
37 80 

K. 
B. 
c. 
K. 
B. 
K.. 
B. 

603 

7 56 
6 90 K. 11 
1 38 B. 
1 24 c. 

54 K. 
50 M. 
20 80 B. 
18 72 c. 
11 15 K. 
2 25 B. 

22 50 K. 13a 
4 50 B. 

21 K. 1080 
4 23 B. 
3 78 c. 

41 K. 519 
8 40 B. 
7 56 c. 

30 KastaııUıı Kalodl Mobilya Sanlutfi SUnbW 17 933 ..... 42 K. 108 
8 40 B . 

36 &>staQUn KUodi MobUya SanlılU\ SünbiU 17 116 
tmalclsl 

l'l KaınaaUa KtloııU Mobilya SanlCitfl Sünbill 17 iM 
tmıtciat 

18 ıt.ıal Mwv aebıec:i Tomtom Baltanbql 10 136 

39 Petricliü Nikapikl 

41 J ozef Gelbeadrof 

Sueuk Tomtom Mimar 1-7 
imıloisl 

' Terıl SarıJAUi IatikW 3Q.2 

Tem SanlQUi laüklil 388-3 

.. 

H K. 108 
18 80 B. 
84 IC.. : 
lt 80 B. 
10 00 IC'-329 

• 00 B. 
a eo c. 

., .. K. -
11 92 B. 
10 37 c. 
52 80 )[. 11-1 
10 50 B. 
42 K. ıı;.ı 

8 40 B. 
'il e. 

1'AN 

ihbarnamenin 
Cilt varak No 

16-65 

17-45 

17-46 

17-47 

17.48 

17-49 

1'7-51 

17-52 

17-63 

17-54 

Sıra 
No. ismi ve şöhreti işi 

42 Fransuva Nbnat 

43 J'ra111uva Nlmat 

44 Mari 

45 Osman 

46 Ali 
47 Sefer 

48 Uftade fil.ıijn 

Nakliyat 
almlan 

Nakliyat 
simsarı 

Şapkacı 

Kahveci 

" Afcı 

Terzi 

· Ticaret Yeri 

Sarılutfi Sofyalı 8-3 

Sarılutfi Sofyab 8-3 

Asmalımescit Clevani 6-1 

Tozkoparan Meşrutiyet 73 

Tozkoparan Mqrutiyet 73 
Tozkoparan Kabristan 
16/18-2 
~tmalımescit Ateı Ah
met No. 5 

...... 
49 Ismail Kahveci Tozkoparan Kabristan 

10-12-14 
50 Boğoe Balıkçı Tozkoparan Kabristan 

16-18-2 

51 Mehmet Köm.~ü Çatmalımesclt Çepne 8 

02 Salih ve flrllü Ahçı Aamalıme6cit Venedik 34 

53 Hayim Bahar Nalbur Bedrettin Yaşmak Sıyı· 
ran 53 

54 N!Ula Dit lııWalsl Touııom Nuruziya 6 

55 Nikola Di§ imalcisi Tomtom Nuruziya 6 

' ... 

Sene Verginin Tarh 
miktarı ra No. 

.. 17 50 K. 225 
B. 3 50 

936 21 K. 225 
B. 

" 
935 

935 

4 20 
3 78 

37 40 
7 48 

64 70 
12 94 
11 65 

c. 
K. 681 
B. 
K. 1 
B. 
c. 

33 40 c. l 
,, 198 K. 31 

39 60 B. 
15 65 K. 35 

3 13 B. 
1 26 c . 

935 3 25 K. 28 
65 B. 

;. 198 K. 31 
39 60 B. 

936 12 96 K. 21 
2 59 B. 
2 33 c. 

938 27 18 K. 775 
& '4 B. 
4 89 c. 

936 44 80 K. 94 
8 96 B. 

937 11 63 K. 467 
2 33 B. -t 

938 45 
9 

K. 
B. 

.. 
" 

17-55 56 Nilüfer Cezmi Terzi Kuloğlu lstiklil 257 /2-2 937 48 53 K. 133 
9 71 B. 

17-66 

17-57 

17-60 

17-11 

17-11 

17.e3 

lT.87 .. 

l'MS 

17-'10 

17·71 

17-72 

17-'13 

17-'4 

1'1·'15 

17.77 

1'1.82 

17.85 

17.86 

J7-6'1 

17-88 

17-90 

17 ... 1 

56 Yakomi 

5'7 Osman Çuha· 
dar oğlu 

58 Mehmet 

Marangoz Tomtom Yeniçarşı 96 

LOkantacı Asmalımesclt Hamalbap 13 

Ekmekçi Hacım.imi Kumbaracı 2 

935 66 80 K. 274 
13 36 B. 
12 03 c. 

938 135 
27 

936 9 67 
1 93 

K. 594 
B. 
K. 54 
B. 

59 Epamlnonda Mi. Doğramacı 

hal Manol il 

Kumbarae1 45 ;, 35 40 
'l 08 

935 648 
129 60 

Asmalımaclt Hamalbap 'l A 936 189 28 
75 71 

189 28 

K. 19 
B. 

60 Karl Moller 

81 Ahmet Mazlum 

82 il ,, 

" 

84 Belim Suryel 

65 Ali oğlu Hasan 

66 Şükrü Saydan 

67 Frantz Munak 

68 Frantz Munak 

69 Bahadir ~ 

'10 Zaruhl Karaclyan 

71 Ali oğlu Ismail 

72 Ali oğlu İsmail 

73 Istavri 

74 lstavri 

75 Andirya 

76 Saffet 

77 Ali 

78 Seyfi oğlu Ali 

79 Jan Koçi 

80 Yani 

il Yani 

h SaWıattia 

83 ~hmet Hacı 
Takt 

Şapkacı Sanlütfi lstiklal 388-1 

Birahane 

K. 10 
B. 
K. 53 
B. 
c. K. 1 

•• • .Amıalnneı .... t Ramalbap 7 .A. 931 1'70 '3 K· 
108 17 B. 
270 43 c. 

.. 
,, 

Kundura 
tmalcisi 

Asmalımesclt HamalbaJJ 7 

~114-1 

Asmalımescit Kallavi 20-9 

Akta' ve Kitipmustafa lstiklil 79 
tütüncü 

Çanta A8melımescit Kazevecl 20-5 
lınalcisi 

Çanta Asmalunescit Ka:ııeveci 20-5 
imalcisi 

Aktu ve Asmalımesclt 'Yeni <;.ri 
tütüncü ağası 13 

Gömlek Asmalımescit Emimevruz 9-2 
tıulcisi 

Kunduracı Asmalımescit Gllevani 20-1 

938 !40 K. 
96 00 B. 

240 
" 16 88 .. , 

~ -3 38 

c. 
K. 
B. 

53-1 

1024 

937 8 60 
~ l 98 

K. 691 
B. 

1 20 c. 
938 40 50 K. 67 

9 31 B. 
? 07 c. 

937 30 K. 1028 
6 B. 

938 30 K. 1028 
6 B. 

93'1 Ü 12 K. 721 
8 42 B. 

937 22 30 K. 642 
4 46 B. 

70 c. 
935 18 K. 701 

7 74 B. 

20 '10 c. 
Kunduracı Asmalımescit Gilevani 20-1 935 7 S5 K. 

3 02 B. 

7 55 c. 

Kunduracı Asmalımesclt Gllewni 20 

Terzi Sanl6tfl Jurnal 1-3 

K6mürcü Tomtom Bostanbaşı 38 

Eskici Hacımimi Lülecihendek 6 

Manav Hacnnimi Kwnbaracı 108 

Diş lınalclsi Tomtom Yenicarsı 82 

ııar.tıgoz Bed.rettin Yası:rıaksıyıran 59 

Nanay Bedretttn Ayntali Baba 83-3 

Kunduracı Tomtom Llnardi 6-4 

935 18 00 K. 701-2 
7 20 B. 

21 24 c. 
935 ., 55 K. -

3 oı B. 

" 

" 1 

7 55 c. 
18 K. 1'78 
3 60 B. 
3 24 c. 
7 20 K. 
l 44 B. 
1 30 c. 

336 

936 27 75 
5 55 
5 

K. 
B. 
c. 

118 

,, 

" 

935 

935 

938 

935 

13 10 
2 62 
2 36 

K· 93 
B. 
c. 

24 
• 80 
4 32 

K. 268 
B. 
c. 

10 30 K. 96 
2 06 B. 
1 85 c. 
2 82 IC. 

52 B. 
T 50 K. 
1 50 B. 
1 35 c. 

25 31 it. 
5 06 B. 

" 

119 

445 

17 .. 2 84 Mehmet Hacı Kunduracı 'fonıtoın Linardi 6-4 935 32 50 K. : 
8 50 B. Taki 

11 === 

17-94 

27-90 

fl,Otfen Sayr.,, eeWrlnlz.) 




