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Kurultayın büyük tazim ve sevgi tezahürleri, sürekli alkışları arasında 

iNONO MOHİM aiR NUTUK söYLEDİ Kurullav to~lanlısı 
.... 

Sağlam bünyeli, yüksek istidatlı asil bir milletin 
siyasi haYatına istikamet vermek iddiasındayız 

llllllllllllllllllllllllflllllllllllllllllllfffllllllfflfflflfllfllllllf 

Partinin bônisi ve ebedi , 
başkanı Cümhuriyetin 
müessisi Atatürk'tür 

'---------~--------------------------------------------~---~ .......... ---------------~ .......... ---------------J 
Sürekli alkışlarla karşılanan 
nutuklarında diyorlar ki : 

Huzur içinde müşterek vatanın 

yükselmesine çahşmak sahası 

bütün vatandaşlar için açıktır 

~U+UK~-
Büyük Kurultayın büyük sevgi, tazimw tezah~~ v~ ~ürekli .. a~~ 

laılar arasında ittifakla ~enal. Başkanl_ıga seçt~gı. Mılh Şef lnonu 
kürsüye gelerek, çok m~h.ım .hır n~t~k. ırat etmıştır. 

Bu memleket siyasetının ıdaresı ıçın ha,tan başa ve yekpare 
bir direktif mahiyetinde olan bu nutuk gene Büyük Kurultayın 
sürekli alkr,lariyle ve lnönü'ne kartı sevgi ve şükran tezahürle
riyle keailmiıtir. 

Parti tüzüğü tôdil edildi 

Toplantının tafsilatı 
Cümhuriyet Halk Partisi büyük ' 

kurultayı bugün öğleden evet saat 10 
da Büyük Millet Meclisinin müzakere 
salonunda açxlmıştrr. 

Kurultaya 37 5 parti mebusu ile vi
layetlerden seçilmiş olan 216 delege 
iştirak etmektedir. Bu itibarla salon 
tamamen dolmuş ve fevkalade günlere 

._..._6 ----"Z~ı--r----a .... ~-
islik kürsüsünün arkasına büyük bir 
Parti bayrağı asdmıştı. 

Saat tam 10 da Parti Genel Başkan 
Vekili Başvekil B. Celal Bayar al
krşlar arasmda reislik makamını işgal 
etmiş ve yoklama yapılacağım haber 
vermiştir. Bu sırada ve Başvekilin ta
lebi üzerine Aydm delegesi Etem 
Menderes ve İçel delegesi Mitat Kör
oğlu katip sıfatiyle kürsüye gelmiş-

Bu kıymetli nutuk şudur: Partinin deği§mez Genel BQ§kanı Cümhurreisimiz Milli Şef (Sonu 2 inci sayfada) Abdülhalik Renda kürsüde 
Büyük Kurultayın Sayın Üye· ı-

leri. 

ATA·TORK iCiN 
5 dakika ·sokul! 

-, 
Büyük Partimizin esas bünye· 

ıinde bugün aldığınız kalbi ve ni
zami kararla, beni değişmez Genel 
Başkan seçtiniz. Yüksek teveccü • 
hünüzün ve samimi itimadınızın 
ifadesi olarak aldığım bu karardan 
dolayı sizlere teşekkür ederim. Bu 
anda, omuzlarımda bulunan Genel 
Başkanlık vazifesini; Partinin, bü -
yük milletimizin hayrından ve hiz -
ın.etinden başka gayesi olmıyan, 
ınaksadına uygun bir surette ifa et
JDek için. bütün varlığımı sarfede -
ceğim. ,(Sürekli alkışlar) Sizlerden 
ve Partinin bütün azasından birlik. 
beraberlik, yardım beklerim. .{Hay 
hay sesleri}. 

Aziz arkadaşlarım! 
Büyük Kurultay; kurtuluş mü • 

cadelesinin en evvel işlemeğc başlı-
yan, içerden ve dışardan her türlü 
insaf sız hücumlara milletimizin ma-
ruz kaldığı günlerde onun iradesini 
ilan etmek üzere meydana atılan, 
en eski teşkilatımızdır. Bence, ebe -
eli Şefimiz Atatürk'ün, kendisine ' 
kadar ve kendisinden sonra. bura -
da ve diğer memleketlerde yapılan 
milli mücadelelerden en kıymetli 
farikasını, bu Kurultay ve onun ma
nası teşkil etmektedir. (Bravo ses-

Genel Baskan Vekili 
.:> 

Celôl Bayar'ın nutku 

Afafürk'ün manevi varhğı büyük Türk 

milletinin hayati gibi ebedidir 
C.H.P. Genel Başkan vekili B. Ce

lal Bayar, bugün Büyük Kurultayı 
açarken şu nutku söylemiştir: 

Arkadaşlar, 
Cümhuriyet Halk Partisinin üs

nomal büyiik kurultayı açılmıştır. 

Partimizin, değiımez Genel Ba§ka
m ve kurucusu, büyük Türk mille
tinin sinesinden yarattığı muıahhas 
ideali ve kurtarıcısı, Kemal Ata
türk, milletinin sonsuz varlığma, e
bedi §Uuruna, intikal etmiş bulunu
yor. 

Fevkalade toplantımızm sebebi, 
bu vaziyetin, Parti tüzüğünde, sü
ratle yapılmasını zaruri kıldığı, ta· 
dilatı görüşmektir. 

Müzakere ruznamemiz: 
1 - Tüzüğün Genel Başkan inti

habına ait maddelerinin tadil ve 
tanzimi, 

, leri, alkışlar) Atatürk; kurtuluş 
mücadelesini, siyasi ve askeri sah
nelerde, evvela Kurultayda, son
ra Büyük Millet Meclisi içinde 
idare etti. Sulh ve harbin siyase
tini inkıtasız bir Millet Meclisiyle 
idare edebilmek zihniyetini ve kud
retini, bugün dahi çok memleketler
de göremiyoruz. (Bravo sesleri) 
Atatürk, kurultayları yalnız mil
let hayatının lüzumlu bir meka
nizması olarak takdir etmekle 
kalmazdı, onu, samimi ve derin 

(Sonu 2 inci sayfada) 

Genel Başkan Vekili Ba§vekil 
Celal Bayar kürıiicle 

2 - Genyönkurulun seçilmesidir. 
Muhterem arkadaşlarım, 
Atatürk, en karanlık günlerde, 

(Sonu 2 inci sayfada) 

Büyük Kurultay azası Ebedi Şef Atatürk için beş dakika sükut ediyor 

.... O 2 70 2lı:.JOJIJWP Sa? 92 ... 

İnönü'ye 

Kurultay' ın yüreklen 
sevgi ve bağhhğı 
Kurultayın toplantısında Rıfat 

Börekçi ve arkadaılarınm verdik
leri §U takrir ittifakla ve sürekli al-

Genyön Kurul istifa etti 

Yeni Genyön Kurul 
seçimi yapıldı 

Yeni Genyön Kurul Üyelerinin isimleri 
kı§larla kabul edilmi§tir: Büyük Kurultay toplantısında mü- Esat Uras (Amasya), Mümtaz Ök-

e. H. P. Büyük Kurultayı zakerelerden sonra Genel Sekreter men (Ankara), Dr. Fikri Tüzer (Er-
Ba§kanlığına Dr. Refik Saydam'ın imzasmı taşıyan zurum), Nafi Atuf Kansu (Erzurum), 

Partimizin değişmez Genel Baş- ve Cümhuriyet Hıalk Partisi Genel Münir Akkaya (Giresun), Dr. Refik 
kanlığına intihap olunan, Türkiye dev- Başkanlığına hitaben yazrlmış olan is- Saydam (İstanbul), Muhlis Erkmen 
Jetinin Büyük Reisicümhuru ve kah- tifa okundu ve kabul edildi. (Kütahya), Salah Cimcoz (İstanbul), 
ıaman türk ordusunun yüce başbuğu Bundan sonra Genbaşkurca, Genyön- Hasan-Ali Yücel (İzmir), Halil Türk
Milli Şal lsmet lnönü'ye, büyük ku- kurul üyeliklerine nazmet gösterilen men (Zonguldak), Hüsnü Çakır (İz
rultayın yürekten saygı ve bağlılığı- zevatın isimleri okundu ve sonra ge- mir), Dr. Cemal Tunca (Antalya), 
nrn arzına karar verilmesini ve bu ka- nel başkan vekili her ismi ayn ayrı re- Cevdet Kerim İncedayr (Sinop), Şilk· 
rarın kendilerine sunulmasını derin ye koydu. Yeni genyönkurul azaları rü Ali Ögel (İstanbul), Rahmi Apak 
hürmetlerimizle teklif ederiz. ittifakla kabul edildiler. İsimlerini y~ (Tekirdağ), Remzi Gürez (Gazi~ 

zıyoruz: tep). 
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Kurultayın büyük tazim ve sevgi tezahürleri, sürekli alkışları arasında 
• 
lnönü degiş~ez Başkan seçildi 
INONO MÜHİM BİR NUTUK SÖYLEDi 1 

(Baıı 1Jaci uy/adı ) sinde kök salmıı olduğunu da gös-
bir eevgi ile de severdi. Büyük Ku- tereceğim. Atatürk gibi her tarihin 
rultaym duygusunu söylediğime ve her devrin büyük bir kudreti, si
emin olarak, bütün gelecek kurul - yaset sahnesinden maddeten cekil
taylar adına da Atatürk

0

e kar~ı hiç dikten sonra da, bütün dünyanın 
bir zaman solmıyacak olan sevgi ve hayret ve takdiri karşısında sabit 
tazim hislerimizi ifade etmekle te • oldu ki, bu aziz memleketin hiç bir 
ıef duyarım. (Sürekli alkqlar, var- köşesinde ve bu büyük milletin hiç 
ol sesleri)· bir ocağında, cümhuriyet aşkından 

Arkaclaılarl başka bir hava esmemiştir. (Bravo 
Kurultayımızın hu üsnomal top- sesleri, dakikalarca süren alkışlar) 

lantısı, senelik Parti toplantılann- On beş senelik türlü müşkülat için· 
dan sonra vuku bulduğuna dikkati de bir hayattan sora, cümhuriyet re
celbetmek isterim. Her biriniz, köy- jiminin verdiği bu imtihan; onun, 
lerden başlıyarak vilayetlere kadar, zannedildiğinden çok daha sağlam 
milletimizin şikayetlerini ve dilekle- ve derin kökte, sarsılmaz bünyede 
rini dinlemif bulunuyorsunuz. olduğunu, bütün dünyaya ispat et-

Büyük Meclisin ve Cümhuriyet miştir. (Devamlı nlkışlar) Siz ve 
Hükümetinin faaliyetlerine başlıca hepimiz, büyük acı içinde, bu bah
temel, halkunmn şikayetlerine ve tiyar müşahedeyi yapabildiğimiz
dileklerine vefa etmek olduğu dü - den dolayı, yürekler dolusu iftihar 
ıünülürae, Parti teşkilatımızın sene- edebiliriz. 

tıırilainde görülmemiı .ürat r>e he-ı leri) Bu memlekette, bütün kuv· 
ueale topla,yabileceğimİHen ulci vetleri özünde toplamı§ olan tek 
ıüphe etmiyorum. ( BralJO, 11arol kudretli varlık, Türkiye Büyük Mil
ae•leri ıKldedi 1.1e şÜrekli alkıı- let Meclisidir. (Bravo sesleri, alkış· 
lar) lar) Onun tedbirleriyle, Teşkilatı 
Aziz arkadaılarım 1 • .. • Esasiyesi ve kanunlariyle, hepimiz 
Vatandaşlarda ve T etk1latı Esası- üzerine teveccüh eden mükellefi-

yenin tarif. et!iği ~atand~şl~rda .. bu yetler ve vazifeler, diğer bütün va
vntanın damıı sahıp ve sakınlerı sı- zife ve mükellcfiyetlerimizin üstü -
fatiyle, emniyet içinde ynşamak hu- nü ve mhımıdır. 
zuru .k~l?i, Tür~iye ~üyük ~il~~t Aziz arkndaşlarrnl 
Meclısının ve Cumhurıyct Huku - Sizi muhabbetle selamlarım. Sizi 
metinin samimi hedefidir. Hiç bir aünderen teRkilat arkadaşlarımıza 
milletin kendisine uygun gördiiğü 0 

• • de ya:adıgv ınız millet ve mem-
b. edb' b. · 1 k · · d ve ıçın ., 
ır ~ ır. ızım ~em. e etımız e leket yuvalarına Genel Başkanını-

taklıt olunamaz . . !·lıç bır v~tand?~: zm sevgi ve saygılarını beraber gö
kanunlarm kendısıne temın ettıgı ti.irmenizi isterim (Şiddetli alkışlar) 
nimetlerden mahrum edilemez. Jsmet Jnönü'ııün bu çok kıymetli 
(Bravo sesleri, sürekli alkışlar) Hu- ve mühim nutku, Büyük Kurultay 
zur içinde, müşterek vatanın yük - azalarının sevgi, hürmet ve tazim 
selmesine çalışmak sahası, bütün tezahürleri, şiddetli ve sürekli alkıı
vatandaşlar için açıktır. (Bravo ses- lariyle karıılanmqtır. 

Genel Başkan Vekili 
Celôl Bayar'ın nutku 

• (Başı I incı sayfada) 1 ond~n _dolayıd~ ~i, o~un ~urd~~ 
milletin karabal\tma hadiaelerin Partımız de buyuk türk mıllebnm 
ıaha kalkmıı akur ~vletine kaya aziz partiaiodir. (Alkıtlar) 
gibi göiüa vermiı, ulu bir :Umeti, Eaerlerini en mukaddea milli bir 
özbenliğinode tophya.rak bugiinkü vedia halinde, nesilden nesle ulat
büyük, her gün daha kuvetli türk tırmak, en büyük titizlikle verdiii 
milletini yaratmıı, sevgili vatanımı- ideali korumak ve tahakkuk ettir
zı kurtarmııhr. Onun büyijklüğü mek, büyiik türk milletinin en Ö
ancak türk milletinin büyüklüiü ile nemli vazifeai ve milli misak.dır. 
ölçülebilir. Onun kudreti ve kabi- (Alkıtlar) 
liyeti ancak büyük türk milletinin BüyÜk Kunıltaym aaym üyeleriı 
her ıeye kadir kudreti, kabiliyeti Ebedi Şef'in aziz hatırası önünde 
ile anlatılabilir. aözlerimizin ve duygularanızm da 

Atatürk'ün manevi varlığı, büyük ahdüpeymanı olarak hepinizi 5 da· 
türk milletinin hayatı aibi ebedidir. kika ayakta tazimle aiikuta davet 
Ona bağlılıkta olduiu aibi onun e- ediyorum.'' 
aerlerine, emanetine, çizdiği yola, Bunun üzerine bütün salon ayağa 
verdiği ideale bağlılıktıa da tek kal- kalkmıı ve Ebedi Şef'in asiz ruh• 
biz, tek insan gibi. (Alkıtlar) Ve için beı dakika ayakta sakat •tmiftir. 

lik çalı§lllalannın, milletin idaresin· Sayın arkadaşlar! 

~:; ::::rç:;:~ı~~~~;::a:~ı~ı~: kü~~~t~:~~~n ~~~~~e ;~:~~:~~:e~ Kurultay toplanbsı ğin, bir defada ve bir lahzada tat- tün vatandaşları tatmin edecek en 
min edilmesi, §İmdiye kadar hiç bir sağlam prensipleri, en az teferrüat

illete nasip olmadı ve nasip olmı- la tespit edebilmiştir. Türkiye'nin 
caktır. Ancak, tikayet ve dilekle yenileşmesi ve yükselmesi gibi hiç 

ulaaa olunan milletin ameli arzu. olmazsa, iki yüz senedenberi de- (Başı 1 inci sayfada) Kahraman, Ginımu bmail Sabun-
, hiç bir tqkilatta, bizim Partimi· vam eden mücadele, bizim rejimi _ lerdir. Diger katiplik makamını da cu, t.rzurum: IJur&k. 

"n ıineeincle olduğu kadar, eua tu- mizde ve prensiplerimizde, en sade Parti Bat sekreteri B. Ziya Arkant Bu takrirde kurultay üyelerinin re• 
lmaDUftır. Hepimizin en kıymetli ve ameli ifadesini bulmuıtur. Mut_ işgal etmiştir. yine razedilmit ve takrirdeki isimler 
"ka ·ıı · eh · · Bundan sonra alfabe aırasiyle inti- ittifakla aekrcterlildere ae ... :ımiflerdir. nuz. mı etin en emıyetlız lak olarak zikredilen hiç bir siyasi ~ 1 k !H • L_..ı__ hap dairelerinin isimleri -c»kUıDIDUf ve Bunuıı Uaerim Qeılel BqJraa riki· 

no Upa~ fuuayetme &mKU" VU • ptertnp; ihal'rve tefriti, ve türlü ıe- yoklama )'91>•lmııtır. Yoklamadan aon- 1l B~•1dllml• B. Celal Bayar rel•llk 
uf lllbibi olmak ve millemı -en l*' kilde yanlı! tatbiki öne sürülerek, ra reis: ma.ıcamınd& aya~a ı:aı.ıanış ve §U &ö% -

ve en güç sayılacak dileklerine tenkit edilmekten kurtulamaz. - Ekseriyetimiz vardır, müzakereye lerle kilraüyü terketmittir: 
tedbir bulmeia çahpnaktır. Partimizin hüviyetini tarif eden lıaılıyoruz demit ve ondan aonra açıı - Bcndeniain vazifem hitam bul -

Bravo 1ealeri) altı prensipimiz de, fena ellerde ve n!.ltkunu okumıya bqlamı1tır. muıtur. Aabqkanın künüye teırif et• 
~unlarla ve Büyük Millet Mecli yanlı§ tatbikat ile eksik gösterilebi- Celil Bayar'ın açı§ nutkunu ayrı sü- melerini rica ederim. 

in emanetleriyle vazife ahmt o- lir. Fakat bu gayretler, yersiz ve .unlarımızda bulacıa.kaınız. B. Celll Bayar'ın bu sözleri ve B. 
. m~ur~, vekiller, hepimiz, beyhudedir. Tam ölçüsü verilmedi_ Kurultay Atatürk için bet dakika Mustafa Abdülhalik Renda'nm reiılik 
illet hızmetinde teref buJan vatan. n; halde faydasını muhafaza edebi- sükut ettikten sonra Celal Bayar rua· makamını itpl etmesi kurultay üyde· 
lar \arak, ih · larma e· Ş d nameye ıeçildiğini haber venniı ve rinin pddetll alkıpriyle karıılanmıt-
• 

0 
• .onun tiyaç lecek, hiç bir ilaç yoktur. . i~ i~~ 'unları söylemittir: t 

titmek hisle~y~ ~huuz. (B~- kadar ispat ettik ki prenııplerımızı "Parti tüzüğünün 33 üncü maddesi ırB. Renda, •u sözlerle kurultaya 
• Y8fa lellen, 8Ürekli alkqlar) Bu- eeas olarak daima iyi ellerde bulun- .nucibince iki asbaşkan seçeceğiz. Bu- teıekkür etmiıtir: 

"k, k~ç~k bütün vazifelerin_, i~ durmağa ve tedbirleri, zamanı gel- na ait verilmi§ bir takrir vardır, mü&a- •'Büyük Kurultayın muhterem üye-
~ temız ıfa olunm~, emellcnmı • diği vakit cesaretle, fakat daima ted- adenizle okutuyorum. leri, 
n bapndadır. Parti toplantılannm bir ve buiretle tatbik etmeğe çalıf- Kitip apğıdaki takriri okumuıtur: Hakkımda göaterdiiiniz teveccüh 

"az ve pu··ruza·· u··z .. _,__ c.H.P. Bu"yu"k Kurultayı k .. . ~~.~ tık. (Uzun alluılar) ve itimattan dolayı cümlenize tii ran 
~nda, bubu~!~nmdeh~tlerinize~ttilUUZdö-' G~i• zamanın muhasebesi, Yüce Baıkfnlıima ve minnetlerimi aunarım.'' 
ana"ln 11U"111t, mu ı mmanlarda~--, h" b' ili tın' • p,,,..ı.! tu·· -::~:-u" .. ;,; .. 33 üncü mad-

.r • m e Si n ...... - .. -· Genel Sekreıer'in ıe:zkeresi 
eceg"iruzı· ·,ümit ediyoru..... eon.. . . ' .•Ç 1

1
:_ __ •• L_..ı_: J .... mucibince ,..b .... lıonlıia Büyült 

uı y partia uua.a•~ AaQAI' 11 ~ Bundan sonra reis ruznameye ge -
Aziz. ar.Uda. tlarl muu .. ~ veıvneerimli~ıdpır· o. Gelecekte de, Miu.t Mecli.i Reui Çankırı Meba- çildiğini ve C. H. P. Genel Sokrctern-
p karpmıda L--) --.. ... AWiillaalilı Renda ue Konya de-artımızın DU undu tl L--! • biz .. öinin bir tezkeresini okutaca0ını söy-. • . . • ceaare e .... retın, e, aynı mua- 1e .. a c-ulıi Er6flll'un intilaaplarını • • 

vazifeler vardır Vazifelerin l '"'ele k ld .. V"' lemi•tir. Okunan tezkere aynen ıudur: ; . • pet netice eri va tme te o uguna, ,,,.., .,. telılil eyleria. '11 

~dan'°~· ehemıyetleri ·~mlf kati olarak kanüz. AnlaYJfmuzda l.canbal: Naci Ali Moralı, lat.a- C. H. P. Büyük Kurultayı Yüc~ 
egıl, daha zıyade arbnJttlr. Saılam ve icraa~-..I-'-! ana hatlarda zaf bal: Ferit H.nal, Bar•a: Saclılı Başkanlığına .. 1' ••L __ L • L!..1-th il bir uulU.QIUU Dördüncü Büyük Kurultayca tan-
u.nye. ı, "YU. &MK 18uaa • ... go'"ste--L to""yle dunun, mı"lletin Taluin Arsal, Çanalılıale: R. U.a-i ha tikam •111C11L zim ve tasvip olunan Parti tüzüğümü-
ılletın ~~ yatma, 18 • ~t dalına ilerliyea ve yükselen taze ve mi, Baraa: Saim Altaolı, Baraa: zün Ger.el B•§lcanlılc hakkındaki mad-
~nnek ~yız. Geçmİf taı:'· canlı an1aYJfiyle, vatanımıza, daha Hüanü Güoen, ICırlılareli: Talair Ta- d~lerinin tadil ve tanzimine ait Gen
ın fırtmalan içinde .. aeç ve eksik pnİf feyizler temin edeceğimize ner Bolu: Ş.rel S,,,.,.r, Baraa: Dr. yöakurulca hazırlanan ve Genbafkur-

lf taraflanmm, ıuratle tamam· katiyen miv • (B 1 s.fi Konulı, Çancılılıal•:_ Halil Dil· dan geçirilen projeyi büyilk kurulta-
ilerletm_L vazif-: .. ..ı-.:_ • .. e.- eDIYoruz. ravo lele- m- Ku-ıala-: Etem Yuc:el, lapar- k'k d' ve ~ ...._..._.,."' n 1 reldi ·"--'--) ~· ,,- yın yüksek tet ı ıne arze ıyorum. · • u -....,aar . H" .. O-J-ar Antal-: Na-B ı · alkıtlar) ta: uanu --·· • ,,- Müzakere ve bir karara bağlanma.ı-

ravo lel en, Am ar'-l.,ı.....,., man Alı.ay lçel: Filıri Mutlu, Bar· aı diler, Genyönkurulun yüce ba§kan-
Milletlerin geçimaiz ve. birbirine MiUetimiain .,. dar nuılmlerin. N: Dr. Gaİip Kalaromon, Gi,.. .... : lığa ve yüksek kurultaya .sonsuz bağ-
niyetaiz bul~ndu~ bir zama~- H •n iciçülı ihtiyaçlarına lcaJar lmıail Sabuncu, Er:ııurum: Duralı, /ılık ve say~ılarım •una11m. 

)'1Z Milletlerın bır aıle efradı gı- aolıulap fCIJ'• btılmaia ~lfmalı /çel: Dr. Mulatar Berlıer. . Dahiliye Vekili C. H. P. 
birl,irinin dertlerini anlıyarak, önümüHelıi •nelerin çallf'"ala ~ Baıkan takriri reye ar~etmı§ v~ Genel Sekreteri 

' k"" ük kürenin kucağında kar- nnda )'eni bir lliTilıa tlocalıtır. Mustafa Abdülhalik Renda ile, Şev~ Dr. Relik Saydam 
:~ıyabilmeleri aziz emelimiz- 7aı: ~tıiu HlandQficır tara- Ergun ittifakla asba•kanhklara seçı - Tüzük encümeni 
F k k d tlar milletlerin rn an, allı içinde ııeçirilen bu mitlerdir. Tezkere okunduktan 10nra reis Ab-

r. a at, ar a. a b'l • l . . l sallfl'la laayatanın, deolat otorite- Bundan sonra reislik makamına ge- du' ıhalı·k Renda tu"•u"au"n 34 un·· cu" mad-
b. · 1 · · erme ı me ennı, ya - · · --~ı . dd · .. • ırıy e ıyı g ~ . ed nnr •n -. am bır •urette lıonava. ne part"ı tü•Uğünün 33 üncü ma esı mü -'·k t n emez alı " .. deıai mucibince 15 ki.iden rıı::ıA ep 
b!zi~ .arzuıı:ıuz emı mda lr.o ~ r • ~lı .idareainin f~J'İSl•rini, mucibi.nce 6 sekreter ~eç~eceği söyl~n- bir encümen tetkil edileceğini bildir -
tta hızım, mılletler araa en PIUf 6cr avrette temin edece- mit ve bunun için verılmıt olan qagı - v kT 

cak muhtemel bir fırtınadan u: ~·· inanooraa. ( Allııflar) Hiç daki takriri okunmuıtur: miıftir. Bunun üzerine Dahiliye e ~ 1 

ta kalmamız bile, yalnız bı- bar.. lıoruyaca tedbir, İnMn C.H.P. Bü--:.1. Kurultayı "Parti Genel Sekreteri Doktor Refık 
la --J L_...... _._ ,_ Saydam söz almıt ve ıunlan söylemiı· 

tedbirimiz ve kati arzumuz oulı;'llg.,... ~·. ~alttan lıar- Yüce Baıkanlığma 
. edilmiyebilir. Demek ki, kay- 'ıar~acl~lı ~hi, laıç bir mil- Parti tüaüiümüzün 33 üncü madde tir;,_ Sayın büyük kurultaydan bir ri-
.ın . l telafi etmeği ve •.tila .fn!n>'9•1 de, .,. i.)li ted- si mucibince aekreterliklere I~ de-

dil~1ş. z~~.an an.l 1 . ükselt- bırler rçrnde, mara:ııi cirtMlar •İN· legeai Rüknecldin Naauhoilu, Aydın cada bulunacağım. Bu da toplantımı -
lletımızı ıuratle ı er etıp ~ ialara termelıten 1ıar1....ı.n... ,...,, del ..... i Etem Menderes, Çoruh de- zin esasını teıkil eden bir nizamname 
yi, türlü eekteler ve '!1a?. uatandotlanm emin olarmlar Ai, legeü Dr. Cemal Alper, Ltanbul tadilatı için tüzülün 34 Uncii madde-
ruz kalmak ihtimaller~ ıçı~de, uyanı~, dilıiatU .,. oaile laiaaini delqeai lbrahim Kemal Baybura, sin.de l S üyeden mürekkep bir komia -

ğa mecburuz. (Şıddetlı al· beprı laer duy .... un iiatiinde ta- Bolu delegesi Emin Yerlikaya An- yonun tetkili mevzuu bahiatir. Bende· rrm) p t' ·n bütün azası, çalıf- tan rJtUİI• Nlaipleri ol.,.alı, millet kara delegesi Hilmi Atboilun~ in- niz bir defaya mahaua olmak üzere bu 
abr. "rt mı olduğu kadar iclare•ind• lrı-nlu •örülec:dr t•d· tihaplannı arz n teklif eyleriz. komisyonun 30 üyeden müteıekkil ol· 

n ır va anpe~~.r . dan se- birleri, :ııarnanın• .,. lt.,.annda Bunaı Sadık Tahain Arsal, latan- maamı teklif edeceğim. Bundan bqka 
iletin •beraberlıgını i~ . hiç almolıta ..ıa tereclılit etrniyece- bal: Ferit Hamal, lstanbal: Naci komiıyonun intihabı için bir kolaylık 

ve millet ~uvvet ennın dik- fia. ( BrarJo ... ı.n. 4'euernlı mirf- Ali Moralı, a ..... , Hüsnü Gmn, olmak üzere kuraya müracaat edilme -
sebeple daiılmaın~. far) Vatanclatlanmın Ba,,iii Mil- Bana: Saim Albok, Çanakkale: R. slnl rica edeceiim. Bu ıuretle büyük 

eden bir vatanperver gıbı dav· let Mecıc.i etraluula, .,. ..ıe 6ir Uaami, Buraa: Dr. Sadi Konuk, blr aman kuanmıt olacağız. Sayın 
.. mecburdur. Cümhuriyet IHltondGf olmalıla laa)'Clhnlft Ntiift Kırklareliı Tahir Taner, Boluı Şe- bqkanlıktan bu iki teklifin reye ko -

;"ata f "nin biitün vatandaıları pnıruna tloldaran Reiaiciirnlaw ref Sanw, Kütahya: Etem Yücel, nulmasmı rica ediyorum. 
le • .''~ 181 

h' bbet ve hizmet mu· etralUKla teaanidü o d.,..cede4ir lçel: Dr. Muhtar Berker, Çanakka- Genel Sekreterin teklifi reye ko -
dunnın mu ".. ) "hniye • iri icap--'•• biifİİll türlr milleti- le: Halil Dilmaç, Antal,..: N-.n nu1muf ve bundan sonra kura ile seçi-

inde toplamagal ça ı,an Zl ş· <:)' ,.ı' rJariyle .,. caniyle bir lautlat ii-~. ltparta: Hümtl Gnamar, me baflanmııtır. Kura isabet eden 30 
i, ifade etrnİ§ 0 uy?ru~. .. ım 1

' ~d• fİm'li~ lcadlll' brı nailı.t lselı Fikri M B · 

Celal Bayar nutkunu ıöylerken 

Şükrü Afacan Konya delgeai 
İsmail Kemal Alpsar Çorum aaylavı, 
Ali Tunalı Samsun aaylavı 
Atıf Tüzün Çoruh aaylavı 
Cevdet Cieioğlu Tekirdağ delegesi, 
Yahya Kemal Bayatlı Tekirdağ aayla-
vı. 

Hulki Aydın Siirt aaylavı 
Sa<lrettin Gözübüyük Erzurum dele
gesi 
Ali Münif Yeğena Seyhan aaylavı 
Mehmet Turan Tokat delegeai 
Kamil Dursun lzmir aaylavı 
Cemal Akçin Afyonkarahisar aaylavı 
Hamdi Akaoy lzmir aaylavı 
Ali Sölpük Eakitehir delegesi 
Neıet Akkor Aydın delegKi 
Osman Iım Eskitehir saylan 
Sabiha Gökçül Balıkesir aaylavı 
Mustafa Aldıkaçtı Samsun delepi 
Mehmet Al&mir İzmir deleı-eai 
Sadık Tahsin Araal Bursa delegesi, 
Tahsin Cofkan Kastamonu aaylavr 
Ömer Taşçıoğlu Kayseri delegesi 
Dr. ükrü 

Naim Eren Niğde delegHl 

Ahmet İhsan Tokgöz Ordu aaylavı . 
Mehmet Ali Kağıtçı Kocaeli delegesi 
Tevfik Fikret Sılay Konya saylavı 
İsmail Safa Özler Seyhan delegesi 
Ali Becit Trabzon delegesi 

Reis B. Abdülhalık Renda, seçilen 
bu arkadaıların encümende çalı§Bcak
larını ve bir mazbata hazırlıyacakla
rını bildirmi§, celseyi öğleden ıonra 
aaat 15 te toplanmak üzere tatil et· 
miştir. 

Encümen kendi arasında bir seçim 
yaparak tüzük komisyonu başkanlığı· 
na Konya mebusu Tevfik Fikret Sıla
y'ı, mazbata muharrirliğine Aydın de· 
leıesi Neşet Akkor'u ve sekreterliğe 
Balıkesir mebusu Sabiha Gökçül'ü ge
tirmittir. 
Encümen saat yarıma kadar mecliste 

çalı§IUış ve öğleden eocıraki 
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Kurultay toplanbsı 

(Bap 2. nci sayfada) 
liltumr hazırlamıştır. 

Encümenin mazbatası ve 
tadil maddeleri 

Encümenin mazbatası ve tadil mad
ilelerini aynen yazıyoruz: 

Cümburiyet Halk Partisi Büyük 
Kurultayı Yüce Başkanlığına 
Partinin blnisi ve değişmez Ge

~J Başkanı Kemal Atatürk'ün irti
lıalleri dolayı•iyle Parti tüzüğünün 
'Genel Başkanlığa ait maddelerinin 
'tadil ve yeniden tanzimi hakkında 
Parti Genyönkurulunca hazırlanan 
,. Gtfnbaşlcurdan geçirilen proje 
Kanı/tay Yüksek Başkanlığından 

Tüzük komiıyonu çalışmaları eınaaıncla 

encümenimize havale edilmekle J 
tetkik ve müzakere olundu: 

Genyönkurulca hazırlanan ve 
Genbaşkurdan geçirilen projenin 
mucip sebepler layihası encümende 
okunarak ve çok yerinde görülen 
mütalealara ittifakla iştirak edile
rek maddelerin müzakeresine geçil
di. Yeni madeler aşağıda gösterildi
ği veçhile tesbit ve Yüksek Büyük 
Kurultayın tasvibine arzedildi. 

Takdim edilen muaddel ikinci 
madde ile J ve 4 üncü maddelerin 
kabulü halinde tüzüğün diğer mad
de numaral11rrnın da buna göre te -
selsül ettirilmesi zaruri olduğun-

dan bu cihetin Yüksek Kurultayca 1 
tasvibini ve maddelerin kabulünü 
arzeyleriz. 

Muaddel madde 2) Partinin ba
nisi ve ebedi başkam Türkiye Cüm
huriyetinin müessisi olan Kemal A
tatürk'tür. 

Yeni madde J) Partinin değiş
mez genel başkanı ismet lnönü'
dür. 

Yeni madde 4) Partinin değit

mez genel başkanlığı aşağıdaki üç 
surette inhilal edebilir: 

a) Vefat, 
b) Vazife yapamıyacalc. bir hasta

lığı sabit olması halinde, 

c) l•tifa. 
Bu üç şekilden birisi dolayısiy

le inhilaJ vukuunda Parti Büyük 
Kurultayı derhal toplanarak Parti
ye mensub mebuslardan bir zatı de
ğişme:ı genel başkanlığa seçer. 
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Tüzük Komisyonu Başkanı 
Konya Sat\avı 
T. Fikret Sılay 

Mazbata Muharriri 
Aydın Delegesi 
Neşet Akkor 

Sekreter 
Balıkesir Mebusu 

Sabiha Gökçül 

İkinci te!se 
İ.Mnet Eker hitabesini şöyle bitirdi: 

" Kendisine büyük muvaffakiyetler 
diler, encümene: teklifinin aynen kabu
lilnü temenni ederim.'' 

Mahmut Ettat Bozkurt' un 
ttii.zleri 

111111111111111111111111111111111111111111111111 

lnönü alkışlar arasında 
Büyük Kurultaya geldi 

Bundan sonra kürsüye gelen Mah-
mut Esat Bozkurt çok heyecanlı bir 
lisanla sık sık alkışlanan uzun bir hi
tabede bulunmuş ve türk ihtilalinin, 
dünyanın hiç bir tarafında hiç bir 
millet tarihinde eşi bulunmadığını, 
bugünkü medeni Avrupa d evletleri -
nin türk ihtilalinden örnek aldığını 
-ı:.-1 _:... rrı_u_,_. - '-'- t ..t...,...L,d 

HATiPLER HEYECANLI NUTUKLAR So• • Y l E D 
1
. LE R törlükle tavsif ebnek cehalet inde bu

lunan bazı bedhah yabancılara mukni 
cevaplar vermiştir. Ateşli hatip söz -

Kurultayın ikinci celıeainin ıs te 
toplanacağı haberi şehirde süratle ya
yıldığı için Büyük Millet Meclisi et-
ıaf ına birçok halk toplanmı§tL . 

Saat 15 c doğru İsmet İnönü Mech
lle geldiler. Yollara biriken halk kendi
aini coıkunca alkışladı. 

Büyük salon Parti mebusları ve dc
Jegel.erle tamamiyle dolmuttu. Hükii· 
met erkinr:na ve kordiplomatiğe mah
aua loca'lar dolu idi. Bn .lamet İnönü 
de orada idi. 

Tam 15 te İnönü, Celil Bayar, Refik 
Saydam ve diğer Vekiller Meclis içti
ma salonuna girdiler. Mebuslar ve de
le.ge'ler derhal ayağa kalktılar. Coşkun 
bir alkıt dakikalarca devam etti. 

Bu sırada Abdülhalik Renda reislik 
yerine geldi ve celseyi açtı. 

- Parti Genel Sekreterliğinin ni
z.ımname tadiline ait teklifini okuta
cağım ,dedi. 

Genel Sekreterliğin teklifini mu
cip sebepleriyle beraber sekreter Rük
nettin (İçel )okudu. Teklifin maddele 
re ait kwnı alkıtlar içinde okundu.Bu
nu müteakip tüzük encümeni mazbata.
aı okundu. Mazbata da alkışlarla kar,ı-
1.ı.ndı. 

Bundan sonra muhtelif hatipler aöz 
aldılar. 

Hakkı Kılıcollu'nun ~özleri 

İlk olarak söz alan B. Hakkı Kılıç
oğlu §U kısa hitabeyi söylemiıtir: 

"- Kamutay İsmet İnönü'nü Cüm

hurreisliği~ ve Kurultay da Parti 

başkanlığına seçmekle ona olan iti
matlarını göstermişlerdir. Bugünden 
itibaren İnönü milletin kendisine gö.

terdiğ i güvene dayanarak vazifesinde 
emniyetle yürüyebilir. Atatürk varlı • 
ğiyle inkılap ve cümhuriyeti yarttı; 

ölümiyle bunu perçinledi. Dahilden ve 
hariçten hiç bir menfi kuvet onu boza
mıyacaktır. 

İnönli'nün büyük tabut önündeki 
ahdinin kuvetini de buna katabiliriz. 
İnkılap yürüyecek, cümhuriyet ya§t . 
yacaktır." 

Şemsettin Giinaltay konuıuyor 
Bundan sonra kürsüye Şemsettin 

G" nal tay gelmiş ve Cümhuriyet Halk 
u k • Partisinin teşekkülündeki yükse ma-

nayı tebarüz ettirerek hitabesine ıu 
cümle ile başlamıştır: 

"- Cümhuriyet Halk Partisi mu· 
ayyen bir sınıfın menfaati için kurul • 

mu9 bir parti değildir." Bu cüm
leden eonra hatip ti.irk milletinin 
tarihin pek uzak devirlerinden, dört 
bin aeneden beri istiklal &1kiyle tanın
dığını .c>ylemiı ve Parti ~in demiştir 
ki: 

'' Milletin mukaddes duyyularm -
dan doğduğu içindir ki bütün milleti 
sinesine alnuıtır. Hepimiz el birliğiyle 
aynı hedefe doğru yürüyoruz. "Hepi
miz birimiz, birimiz hepimiz için" ve -
cizeai parımızdır." 

Hatip, büyük inkılabmuzın bir ta
rihçesini yapan ve Büyük Atatürk'ün 
yüksek dehaaını ve o müsteana ıahsi
yette tecelli eden milli kabilyet ve se
ciyenin hudutsuz ve sonsuzluğundan 
bahsettikten sonra demiştir ki: 

"Bütün bir cihanı husumete kar
tı varlığımızı kurtaran milli hareket 
böyle olmuştur. Partimiz bu milli ha -
reketin öz evladıdır. Bundan dolayıdır 
ki partimizin ulu müeuisi, türk ta.ri -
hinin şerefli sayfalarında daima bir 
deha güneşi olarak parhyacak ve 
O'nun büyük itlerini, yüce hatıraları • 
nı partimiz mukaddes bir emanet 
olarak taşıyacak, onu nesilden nesle 
mukaddes bir vedia gibi nakledecek
tir (alkışlar). 

Millt hamlelerimizin nazımı va
zifesini gören partimiz bugün büyük 
bir iftihar içindedir. 1nönü'nde mille -
tin mukadderatına bir istikbal açan ve 
ondan sonra her gün türk ordusunu 
zaferden zafere götüren büyük ku
mandan, Lozan'm kahraman siyasisi 
İnönü bugün partimizin tcfliğine seçil· 
miştir. ( ~urekli alkışlar) 

Bundan sonra hatip sözlerini İnö-
11ü 'nün büyük f3bsiyetine nakletmiş 
ve başka memleketlerde Cümhurreisi 
seçiminin ıeniı propagandalar ve hat
ti korkunç çarpıtmalarla tev'em ol
duiunu söyledikten sonra: 

"- Hepimiz ve bizimle beraber bü
tün millet biliyor ki İnönü'nün Cüm
hurreisliğine intihabı için, değil pro
paganda yapmak, hatta hiç bir vatan 
evladı diğerine tek bir söz bile söyle· 
memiıtir." demiıtir. 

B. Şemseddin Günaltay'rn bu söz
leri şiddetli alkttlarla karıılanmııtır · 
Hatip aözlerini ıu cümlelerle bitirmiş· 
tir. 

"Türk milteti f nönü'nün emrinde 
zaferden zafere kotacak, fazilet ve dü
rüstlüğünün bütün neticelerini göre
cektir. Türk milleti ieti.kbaline emni-

yetle bakabilir . ., (Alkışlar) 

Ali Saip UrsavQ.§'ın aö:leri 

lerini şöyle bitirmiştir: 
"- Atatürk ba}rmrzda, tıpkı bir zir

ve gibi başımızda, ülkümüzü birlikte 
işledik. Bütün işlerimizi birlikle ba-

B. Şemsettin Günaltay'dan sonra şardık. Atatürk bir dağdır ki tarihin 
küı-süye B. Ali Saip Uruvaı gelmiş ve bütün büyükleri, inkrHipçrlan devlet 
heyecanlı bir lisanla sözlerine nereden adamları, kumandanları ona tırmana -
başhyacağı~ı bilmediğini, bundan ye- madılar. Zamanımrzdakiler tırmana
di aene evel bu husustaki düşünceleri- bilmek için başları döndü. 
ni l'artide arzetmiş olduğunu söyle- Türk milleti çöllerde yükselen pi -
miş ve demiştir ki : ramitlere benzemez; o, tarihin orta

sına kendi kendini diken eşsiz kaya-
"Yedi yıl &0nra bugün baıımızla kal- dan bir fikir piramididir. Tek başına 

bimiz birıeşmiştir. l/ milyon türk, ba- bütün bir tarihle boy ölçüştü, boy öl
şiyle kalbi birleşmiş bu vücudun üs- çüşüyor, boy ölçüşecektir. 
tunde imanla yaş ıyor.,, (alk:;,şlar). Bunun teminatr İsmet İnönü'dür 

Bundan sonra B. Ali Saip mılletin (Şiddetli alkışlar). Bu adamdır ki, 
çok ehemiyet.li ve manalı bır gün ya- türkün bu oğludur ki İnönlerinde 
şadığını, her sene birçok bayramlar tilrk milletinin m§kQs talihini yendi 
oldugunu ve fakat bunların içinde lO ve yenecektir, yenişte devam ediyor. 
ikinci teşrin günü kadar acılı bir gün Atatürk'ün bu en yakını şimdi ba
bulunmadıgını söylemiş ve İnönü'nün 

şımızda bulunuyor. O bu kayadan pi-
Cümhurreısliğine seçıldiği 11 ikinci ramidin üstünde türk milletinin ba . 
teşrin gününiı de milletin sevinç günü tında zaferlere doğru yüzen bir bay-
olarak tavsif etmiştir. rak gibi dalgalanıyor. (Alkışlar). 

Bundan sonra hatip, Ebedi Şef Ata- Bütün gözler onda toplanıyor, bü -
türk'ün kendisine iltifatta bulundufu tün gönüller hep onun etrafında çar
bi~ günün h~tıral~rıru ifti?~.rla.~klet- pıyor, çarpacak. İlerliyoruz, ilerliye
mış, Ankara ya ılk geldıgı gunlerde ceğiz. Türk milleti sağolsun. (Şiddet
Atatürk'le Inönü'nü ko~-~ola görmüş li alkıılar). 
olduğunu ve bu beraberligın hep de- B Mah t E t B k t't . mu sa oz ur an son-
vam etmiş bulunduğunu söylemiıtir. 

ra söz: alan B. Zihni, doktor Muhtar 
Hatip sözlerini, memleketimizin ve B. Aziz Samih de cümhuriyet re

hissettiği bir ihtiyacı, nüfua ihtiyacı-
hı tebarüz ettirdi 

"- Cümhuryetin 30 uncu yıldönü
münde 30 .:nilyon türk olacağız.,, cüm
lesiyle ve alkışlar araaında bitirdi. 

B . Ali Saip'ten sonra söz alan İamet 
Eker sözlerine şöyle başlamıttır: 

"- Muhterem arkadaf]ar, Partimi
zin kurucusu Ebedi Şef Atatürk'üıı 
ebedi hayata çekilipnden .sonra mühim 
vazifesini ifaya çağrılan kongrenin bu 
büyük, çok büyük ve isabetli kararını 
vermekle milli arzunun tecellisine mi• 
kes olacaktır. 

Bu karar, türk devletinin cüınhuri
yet ve inkılabının ebediyen müemmen 
olduğunu bir kere daha ilan ve i&bat et· 
miş olması itibariyle Partimizin en 
kıymettar vesikasını teşkil eder." 

jiminin büyük banisi ve partinin bü
yük işleri etrafında heyecanlı hita -
belerde bulunduktan sonra sözlerini 
Cümhurreisimiz İsmet İnönü'nün şah 
siyetine intikal ettirmiş ve encümen 
mazbatasının ayne nkabulünü dile
mişlerdir. 

B. Aziz Samih'ten sonra reis B. 
Abdülhalik Rel:l(Ja söz sö~emek üze -
re 17 arkadaşın söz almış olduğunu, 
bunlardan sekiz hatibin konuştuğunu 
ve riyaaet makamına ıbir kifayeti müza 
kere takriri verilmiş bulunduğunu söy
liyerek takriri okutmuştur. 

Reye arzolunan takrir kabul edil -
miş ve müzakere kifi sayılmıştır. Bun
dan sonra maddelerin görüşülmesine 
geçilmittir. (Ayrı sütı~larımızda bula 
caksınız) Encümenin mazbatası okun

Bundan sonra hatip, Partinin mem- mut ve 1smct İnönü'nün Cümhuriyet 
lekette yaratmış olduğu milli vahdeti Halk Partisi Genel başkanı seçildiğini 
tebarüz ettirerek, ve Türl<lye'nin ku - gösteren muaddel üçüncü madde tam 
rucusu olan Atatürk'ün feragatli ve fa- saat 16.30 da kurultay üyelerinin şid
ziletli arkadaşı İnönü gibi bUyük bi~ detli ve sürekli alkı§lan arasında ka -
phsiyeti bu partinin baııM getirmek- bul edilmiıtir. 
le türk milletinin ne büyük bir iaabet Bundan sonra diğer maddeler okun-
ıöetermi§ olduğunu tebaria etmeli B. mUf, sonra mazbata umumi heye -
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Birleşik Amerika 'nın 
yeni iş kanunu 

1 
........................................ Yaz~n : 

Dr. Kurt E. Mattusch 
i L Doy~e Algemayne Saytung' un Nevyork Muhabiri 

1 1kteşrinin sonundanberi, "Federal 
Fair Labor Standardesact" Ruzvelt'in 
tatbik etmekte olduğu sosyal ıslaha
tın yeni ve ehemiyetli bir unsuru ola
rak meriyete girmiştir. 

Bu kanun gündeliklerin asgari had
di ile iş müddetinin intizamı haddini 
tayin ve 16 yaşından apğı gençlerin 
i şçilik etmelerini men etmektedir. 
Bu yeni kanun, Ruzvelt'in tatbik et
mekte olduğu sosyal politikanın isti
kametine yeniden sarahat vermekte· 
olduğu gibi, milletin üçte birini teş
kil eden, hem iaşesi ve hem de mes· 
ken ve ikametgahı kötU olan unutul
muş insanlar etrafrnda, Cümhurreisi· 
nin kaygılarını ifade etmektedir. Bu 
kanun, aynr zamanda, Ruzvelt'in aa
trnalma kabiliyetinin yüneltilmesi te 
orisine verdiği ehemiyeti, Birleşik 
Amerika'nın iç pazarlarını genişlet· 

mek hedefini göstermektedir. 
Yeni kanun, bir saatlik mesainin 

asgari haddini 25 sent, haftalık mesai 
müddetini de 44 saat olarak teabit 
etmektedir; Bu hesaba göre, hafta
lık asgari gelir, 11 dolar<iır. Bundan 
sonra, ıtandard adım adım yükseltile
cektir; 1939 ilkteırininden itibaren 
beher mesai saati için 30 ıent ödene
cek, haftal.ık mesai, 42 aaat olacaktır. 
1940 tan itibaren haftalık meaaf müd
deti 40 saate indirilecek ve 1945 yılı
na kadar da bir saatlik mcsat ücreti 
40 sente yükseltilmiş olacaktır. 

Bu suretle,N. R. A. nın 1933 denbe
ri kendine vazife edinmiş olduğu bir 

Ziraat iılerinde ç.alıtan birçok itçi
ler, denizciler, ticaret kQDÜsyoncu -
Iarı, millt ticaret müıtahdimleri, me
murlar ve daha birçok faal rruplar 
bunun dıtında kalmakta.dırlar. 

50.000 genç, çahıtıklan yerleri der
hal terketmek zorundadırlar. Pula 
meu.iye iain vardır; fakat, yüzde elli 
fazla bir ücret verilmek zaruridir. 

Yukardaki izaha ıöre, bu kanundan 
itçilerin ancak yirmide biri ie.tifade 
edebilmektedir; Mamafih, kanundan 
istifade edeceklerin aayx.ı, her yıl 
yükseleeektir; hususiyle, memlckec • 
tin çalıpa tartları henüz çok geri o
lan cenup kwnında bu kanundan isti
fade edeceklerin sayar epi büyük o
lacaktır. 

Bu böyle olmakla beraber, it tart
larmın maınuraaı esaslı bir surette 
deği§miı olmıyacaktır; Çünkü, fabri
kalt.rdakik ıündeliklerin bir aa.a.tli 
vaaatiıi 60 ıenti ıeçmemekte olduğu 
gibi, maden ocaklarında ve büyük ti
caret iılerinde bir saatlik ücret. n
uti olarak en atalı 70 ıenttir. 

Difcr taraftan, fabrikalarda bir haf· 
talık meaat müddeti, vuati olarak 37 
sattir. Fazla meaat müddetine m4n! 
olmak ma.kaadiyle, bu kanunun bir 
maddesi it müddetini yukarıya, pn
delifi de qafıya tahrik etmeyi men· 
ettiii için, tenkit edenler, bucünkü 
it J&rtlarının donup kalmak tcblllte
siyle kar9ılatmasından korkmokta
drrlar. 

Anca.lr, yeni çıkan kanunun 'ki-mesele yani, bir saatlik ücret 40 sent 
ve haftalık meni mü<ideti 40 saat da- ne me-mur edilmif olan ~i.• 

Elmer F. Andreva'iıı kanunu•ua bu vası altı yıl içinde halledilmit ola-
madde.ini, ekonomide zorluklara meycaktır. 

Bu davanın mukayese şekli, sosyal dan vermiyccek bir surette tatbik ede-
ilerlemenin zorlu temposu, fakat ay- ceği aanılmaktadır. 
nı zamanda Ruzvelt'in hedefe varmak Kanun, çok ıfır ceuları gözönün· 
hususunda ne kadar büyüle bir ener- de tutmuttur. Patronlar, yalnız kanu
ji ile hareket ettiğini göstermekte- ııun emretti~i ücretin farkını iki kat 
dir. Diğer taraftan, kanunun ıumul- vermek ceı:asiyle değil, aynı uman
lendirilmesi, 1933 te olduğu gibi, e - da her i.siye karfı ettikleri ha.bıdık 
konomik bir sarsıntıya meydan ver- yüzünden altı ay bapiı ve ayrıca 
memek hususunda sarfedilen gayre- 10.000 dolar ödemek suretiyle ceıa
.... <-v .. uauceı vnna11:~adrr, ı ......... ıJ•-Jdardır. Bu kanun idare 

N. R. A., 27 milyon iş~\yi göz önün- §efinin mesai teşrikinde bulunmasını 
de tutmuş, halbuki, yeni kanun bu emretmektedir.; Zaten aldığı tahsi
mikdarı 11 milyona indirmiştir. Gün- ut bunu emreder. Bu itin idaresine 
delikleri derhal yükselecek olan i•çi- 350,000 dolar tahsis edilmiıtir : Bu 
!erin mikdarı 7 50,000 mesai müddet- para ve 100 memurla, 11 milyon inaa
leri azaltılacak olanların ise bir bu- nm vaziyeti idare edilecek, diva hal 
çuk milyondan ibarettir, olunacaktır. 

tiyle reye arzedilereık ittifakla kabul 
olunmuştur. 

Reisuk makamı, bu madde numara· 
larının değişebile<:eğini bunun için 
genbaşkura salahiyet verilmesinin mu
vafık olacağını söyledi ve kurultay bu 
salahiyeti verdi, 

l nönii kürsüde 
Saat tam 16,30 u bir dakika geçe 

Cümhurreisi İsmet İnönü ~i.slik ma -
kamını işgal ettiler. Salon alkıılarla 
sarsılıyor, üyeıler ''yap, varol • büyük 
İnönü., diye bağırıyorlardı. 

Cümhuriyetin büyük baıı, partinin 
aziz şefi hemen her cümlesinde can • 
dan gelen şiddetli ve sürekli alkıtlar -
la bravo sesleriyle inkıtaa uğnyan ta
rihi nutkunu okudu. 

(Milli Şef'in nutkunu birinci sayfa
mızda ilk sütunlanmızda okuyacak:aı • 
nız.) 

İnönü tam saat 16,45 de nutkunu 
bitirdi. Cümhurreisimiıin riyuet ma -
kamından ayrılışı da bütün salonu çın
latan çıkıtında olduğu gibi ayakta ve 
dakikalarca süren alkışlarla kUfılan
dı. 

Bundan sonra !nönü'nün bo, bı -
raktığı reislik makanuna Başvekili· 
miz B. Celal Bayar geldi ve ıunlan 
söyledi: 

"-Sayın arkadaıJarım, 
Genel Başkanımız, milli tefimiı, 

cümhurreisimiz İamet İnönü, mÜ&teı -
na bir lCttuf olmak üzere bendeni.zi ge
nel baıkan vekillif ine tayin buyur-

de eden bir takrir verilmiı olduğun11 

aöylemiı ve takriri olrutmuftur. (Tak
riri diler ıütunlarunııda bulacaksı
nız). 

Takrir allrıtl&rla kabul o1undu. 
Bundan aonra reia tekrar ayağa kal
karak ıunlarr .CSyledi: 

"- Sayın deleclere memleketleri
ne avdet ederlerken Ankara0dan iyi in
tibalar ıötürmelerini ııhat ve seli
metle yolculuklarına devam etmeleri -
ni temenni ederim. 

Arkadqlar, Genel Sekreterliie 
Dahiliye Vekili arkada.ıımı.ı Refik 
Saydam tayin olunmuılardır. Kendile
rine muvaf fakiyet dilerim. Bunu size 
bildirmekle hakiki bir zevk duymak
tayım. Ce1M kapanmıJtır ... 

Partinin büyük ve fevkaW!e kurul
tayinin ikinci tarihi cebesi tam 16,55 
de sona ennittir. 

Koncrenin çalıtmUmı bitirmesini 
müteakip Cümburreiai ve C. H. P 
Genc-1 B.epanı lamet ln&ıil Kamutay 
Cümhurnialifi aalocıunda beraberle -
rinde ıeaet bafkan vekili ve bafvekil 
Celil s.yaı, Dabilye Vekili ve genel 
sekreter Refik Saydaıb c*!ufu bade 

kurultay dtı&ecelerinin tebriklerini ka
bul etmiıtir. 

mıulardır (alkışlar) Muvacehenizde, e· J • ğı 
ki büyük milletimizin huzuru demek - ır ame emn aya 
tir, kendilerine arzr ıükran ederim. 

Şefimizin arzuları, si.rin yüksek is
tekleriniz, büyük partimiz:in aiyut 
programı ile çevrilen milletin dileJııı1erl 
demektir: Bunlann tahakkuku için bil· 
tün kuvetimle çalıımayı, kendi phmn 
için §eref borcu ve millt bir vazife ad· 
dederim. (Şi&:letli v~ aüttkli alkı,lar) 

B. Celal Bayar te~lrkür hiuabeein
dcn sonra: 

kesildi 
Adana (Husutl) - Milll menaücat 

fabrikur amelelerinden Mehmet ia.
minde biri fabrikada kütlü kırma ma
kin~ini temiı:lemek için çalıırıken 
dilpnilf ve bacafı diz kapağı üzerin
den ke.ilmiıtir. 

Bir genç öldüriildü Ruznameye geçiyorum, cenyönlru
rulun istifasını okutacacım, dedi. 

İstifaya ve yeni seçime ait tafsi11t Adana (Huaual) - Ka-a.isalınıcı Çor 
ayrı slitunlarımızdadır. lu köyünden 18 yaıında izzet civar 

Bundan sonra Genel Başkan Vekili ormandan odun keaerken meçhul ıa-
B. Celal Bayar kurultay ba.larmın de- hıa.lar t&rafrndan kurıunla öldilriilmilt 
ğipe.z Genel Başkana bafhhfmı ifa. tir . . Tlbkikata bqlanauftır. 



KÖY TETKİKLERİ 

Muhtelif devirlerde: Köy 
ve köylü için yapılanlar 

Osmanlı imparatorluğunun; as-
keri, siyasi iktidarı, müref

feh bir köylü kalabalığına istinat e
diyordu. Halkın toprakla münase -
beti, imparatorluğun yüksek askeri 
ve siyasi menfaatlerine göre tanzim 
edilmi,ti. 

"Sahibi arz dirliği dahilinde mah
]Ql olan araziyi, ve hali anizziraa 
bulunan yerleri tapuyu mislile ta • 
liplerine tafviz eyler fakat kendi 
ulidesinde alrkoyamaz ve ahir kaza 
ahalisine satamazdı." 
"Bunların menafii dirlikleri da 

bilin.de bulunan zürraın tekessürü 
.ziraatlerine vabeste olduğundan 
muhtacı iane olan ahaliye tohum ve 
h.a.yvaınat ita ve ziraatten ha.ti kal
mamasına" itina ederler. "Su basmak 
bataklık hasıl olmak gibi manii zira-
at haUt vukuunda ahaliyi cem edüp 
alikadrülistitaa defi mazarrat ey • 
!erlerdi" Bir de bunlar bol hayvan 
bilhassa at yeti~tirirlerdi. 

"Asrı Süleyman hanide Çaşnigir 
ba.!rlrktan be~lerbeyilik ile çıkan 
~us.rev p.aşa .:uşvet ile vermek sey
yıesıne pışva olduktan ve "Asrı 

Murat han salisde İran seraskeri 
olan Osman paşa mahlUI olan timar 
ve zaametleri kendi tevabiatına tev
cih etmeğe" ba§ladıktan sonra, im -
paratorluğun hudutlardaki kuveti 
. da.fa uğradı. 

"Bin bir senesinde küşad olunan 
ıefer müzakeratında ser haddas a
sakiri mertebeden halidir, dirlik/er 
ile düştü, dedikleri bu manayı mu
ta.zıammındır.'' 

"'B' d ır e gerek havası hümayun ve 
gerek vüzera ve ümera has ve zaa
metleri ümera marifetleriyle taşir 
olunageli}ken, Rüstem paşa, havası 
hümayunu iltizama vermek bidat 
muhribeaini icad" etti ve bu "git gi
de vüzera ve ümera has ve zaametle
rine, evkaf arazisine, timarlara ka -
dar sirayet etti" 

. "~ültezimler, dirlik eshaıbı gibi, 
ılerı seneler hasılatının tekessürü 
ı:nüta.Ieuında olmamalariyle, zürraa 
türlü türlU zül um ve ta.addiye mü--e
casi.ır olduklarrndan memaliki dev
letin harabiaine bu dahi bir sebebi 
kavi oldu." Ve bu harabi, "Timarla
nn ilgaamdan yirmi yirmi beş sene 
ıonraları asakiri nizamiye için mc
maliki devleti atiyede hayvan bulu
namıyarak memaliki ecanibe müra • 
c.aat olunmak mecburiyetiyle sa
bit" oldu (1). 

J Ik ~üyUk çif~çi devletlere, cs
kı yunan 11telerine, Ispar • 

ta'ya, .Roma'ya ait, tetkik neticeleri 
de böyledir. 

Birinci inkişaf devirlerinde: Pe
derşahi tipte kalabalık çiftçi aile
ler, toprağın bütünlüğüne, alınıp 
ıatrlrr, bölünüp parçalanır bir mülk 
olmadığına dair hükümler, aile ara
ıma yardrmcı olarak karışan ve aile 
içinde mevkii ailenin diğer efradın
dan peıl< farklı olmıyan bir kaç esir. 

(1) "Kö~ için tetkikler" köşeliği ile ve 
30 nısan - 30 mayıs 936 tarihleri ara
sında "Ulus"da c;ıkan 9 yazının birin
cisinden. 

' 

1 Yazan : Neşet Atay . _____ ! 

Devamlı emin bir istihsal, sosyal u
~u~ b.ir refah, demografik sağlam 
bır ınkı~f (o kadar ki fazla nüfus 
aleyhine tedbirler alırlardr) ve .za -
ferler. 

lkirıci tekamül devirlerinde: Feth 
edilen arazinin ve ele geçirilen harp 
ganimet ve esirlerinin çokluğundan 
ve farklı taksiminden mütevellit bir 
sosyal sınıflaşma. Yunan sitelerin
de; ticaretin "bilhassa yün ticaret 
ve sanayiinin" inkişafı neticesinde, 
köylüye ait mezru toprakların, me
ra olarak kullanılmak üzere büyük 
sürü sahibi zenginler tarafından sa
tın alınması, köylünün mülksüzleş
mesi, zengin toprak sahipleri aley
hine köylü ihtilalleri (M. ö altıncı 
ve beşinci asırlar) sitelere ve kolo
nilere hicretler.Roma'da; erkekleri, 
uzak memleketlere harbe giden, pek 
geç dönen veya hiç dönmiyen, çift
çi ailelerinin borçlanmaları, toprak
larını, hüriyetlerini kaybetmeleri, 
esir ile işletilen büyük arazi siste -
minin "malikaneler" teessüsü, ihti
laller (2), tedbirler (3) ve şehirlere 
hicretler. 

Şu bir kaç rakam devrin karakte
ristiğini eksiksiz verirler: 

Miladdan önce, beşinci asırda Yu
nanistan' da esirler, hürlerden on 
defa daha çoktu. Üç yunan sitesin
de 1.230.000 esir vardı. Ve bir esi -
rin kıymeti orta bir iş hayvanının 
kıymetinden on defa daha ucuzdu. 
Oktav zamanında yalnız Roma'da 
400 bin esir vardı. Ogüst zamanın
da Roma'nın 800 bin nüfusundan 
600 bini sefil idi. Ve bunların çoğu 
topraklarından kovulan köylüler ve 
efendileri hesabına işliyen esirlerin 
rekabeti karşısında çalışamaz bir 
hale gelen küçük sanat sahibi va -
tandaşlardı. Sezar zamanında, hü -
kümetin yardım listesine 320 bi.n 
Roma vatandaşı kayıth idi. Pelopo
nes harpleri sırasında Isparta 'da 
9.000 hür vatandaş, 100 bin çiftçi 200 
bin esir vardı. 326 da hürlerin sayx
sr 2.000 e ve daha sonra 600 ü müflis 
ve geri kalanın 40 ı kadın olmak ü
zere 100 e indi. Bütün memleket bu 
60 kişinin elinde idi ( 4}. 

Esir; esir çalıştıran her yerde, 
sayısı arttıkça, insanlık hak,. 

larını kaybediyor, en ucuz masraf-

(2) Bilhassa 135 yıl süren Patriçiler ve 
Pilebienler mücadelesi. 

(3) Bilhassa, Roma'da, miliddan önce 403 
den itibaren, borçlanma §artlannm 
tahfifine, toprağın azami tasarrufu -
nun tahdidine, zenginler fakirler ara
sındaki hukuki müsavatsızhğın izale
sine, sabana eski l}erefinin iadesine, 
izdivaç ve tenasülün teşvikine, zina
nın, sefahatin, köylerden, şehirlere i
nişinin menine, esirler ve azadhlar 
hakkındaki ağır hükümlerin tadiline, 
ş~hirlerdeki sefillerin iaşesine ait ted
bırlerle neşredilen kanunlar. 

{4) Mevzu Leon Rabinowitz'in B. İbra -
h_im Ali.ettin tarafından dilimize çev
r~le~ (Nüfus meselesi) kitabında cid
dı bır dikkatle ve çok liyakatle tetkik 
edilmiştir. 

la, en çok istihsal yapan - bugün -
kil makineye benzer - bir istihsal 
aleti haline geliyordu. Hür vatan -
daş ne toprakta, ne de şehirde ona 
rekabet edemiyordu. Köyde de, şe
hirde de esir sayısı arttıkça hür va
tand.aşm sayısı azalıyordu. İşin da
ha kötü tarafı, esir çocuk da yap -
mıyordu. Kadını erkeği, evlenmek 
hakkı olmadan, kendisine gördürü
len işe tahammül edebildiği kadar 
yaşıyor, öldükten sonra da yerini, 
kendisinden doğan çocuğa değil, 

kendisi gibi başka memleketlerden 
toplanıp getirilen yeni esirlere bı
rakıyordu. 

Bu, devamı muzaffer harplere 
bağlı, bir ekonomik ve demografik 
muvazene idi. 

U cüncü inhitat devri: Siteleri 

harpler ve ticaret, Roma'yı 

zaft.. leri ve fethedilen memleketle
rin sisı;,matik istismarı besliyordu. 
Arasıra yapılan nüfus tahrirlerinin 
verdikleri neticeler ve bunlara kar
şı alınan, tesirleri çok geçici, ted -
birler istisna edilirse, köy için ne 
sitelerde, ne de Roma'da tam teşeb
büsler yapılamadı. Tedbirler ve ka
nunlar, büyük malikaneler lehine 
ortadan kalkan köylülüğü tekrar te
sis edemiyor, vatand.aşlrk seviyesi -
nin pek· üstüne çrkan aşırı zenginler 
sınıfını - boş yere -vatanın men
faati lehine tahrike çalışıyordu. 

Mevcut şartları içinde sitelerin 
ve Roma'nm içtimai nizamını de
ğiştirmek pek kolay bir iş te değil
di. Her tarafta göz kamaştırıcı, par
lak bir inkişaf vardı. Yer yet, zen -
gin, abide şehirler kuruluyor, evler 
yüksek kıymette sanat eserleriyle, 
hatta erkekler, pahalı şark kuma-., -
lariyle, nadir maden ve taşlarla süs-

leniyor, bol masraflı ve çok debdebeli 
bir hayat, eğlence, lüks, sefahat, sa
yısı az zenginler, sayısı bUtlin mem
leket halkı fakirler hiyeraşisi, bu 
cemiyetlerin başında bulunan insan
ları ve bu cemiyetleri - rüşvet ile, 
hile ile, suikatslar ile - ikinci plan
da idare eden, murabahacıları, sar -
rafları, büyük toprak sahiplerini, 
şahsi iktidarlarını devletin iktidarı 
sanacak kadar teshir edebiliyordu. 

Siteler ve Roma, köyle<rden ve 
kendi menbalarından alamadıkları • 
nr, fetıhettikleri memleketlerden a -
lryorlar, köyde bulamadıkları insa
nı ve parayı, uzak, yabancı memle
ketlerden, harcamakla bitmiyecek 
hissini verecek kadar bol toplayıp 
getiriyorlardı. Zenginler eğlence ü
mitlerini kaybetmemek için, fakir
ler hi~ bir şey ümit etmedikleri için 
çocuk yapmıyorlardı. Köylülük or
tadan kalkmış, aile, tanınmıyacak 

bir hale gelmişti. Jül Sezar zama -
nında bütün Roma'da üç çocuk sa
hibi olan aile sayısı 2.000 ni geç.mi
yordu. Fuhuş, zina, gayri tabii zevık
ler, gayri tabit eğlenceler, zengin -
ler kadar fakirler de eğleniyorlar-

BAL 1 K 
cek olsa suçlu derhal Elemer oluyordu. Ve bütün 
amıf bu iftirayı bizzat hakikatmİ§ gibi teyide hazır 
bulunuyordu. Kendini müdafaa edecek olursa da
ya.k yiyordu. 

TUT AN 

K E D İ 

SOKAGI 
Yazan , )' oJaa F oldeıa Çevırea. Nasubı Baydaı 
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Tabiidir ki sınıf Yani'ye inandı, çünkü o Jan Ba

rabat idi, menıei Kuruc olmakla beraber fransızdı. 
Fran&ızca konuşuyordu. Arkada§ları idi. Yıllardan 

beri dostları idi. 
Elemer'e gelince; §ayet° kendini mağrur göster-

meğe kalkı§mıt olsaydı bunu a~cak: İsviçreli dadı~ 
1 Ocukıarına ögr· ettıklerı, burada carı arm macar ç ... 

l t franstzcaıu ile yapabılırdı. Hal-o mıyan guvernen . . . 

b k . ·ı "th dı")mekte oldug- unu bıle bılmıyor-u ı ne. ı e ı am e _. 

d 'T k b"ld" - . b"' tün smıfın kendine hasım oldugu u .• e ı ıgı u b 
idi. Bir ba~ka çocuğun önünden geçecek olsa ~ ço-
cuk Elemer tarafmdan itilip dürtülmÜ§ ~!dugunu 
iddia ediyor ve bir kavgadır ba§lıyordu. Murekke~
li kalemini kırdılar. Paltosunu portmantodan çekıp 

. - • • l lardr Defterle-yere atıyorlardı. Yıyecegını ça ıyor · 
rini kirletiyorlardı. Onunla alay ediyor v~ h.er de
diğini yalanlıyorlardı. Kim bir miinasebetsızhk ede-

Elemer anlamadan bu fırtınaya maruz kalıyor, 
ve hazan Yani'ye sığmıyordu. Fakat Yani soğuk, 
kayıtsız ve terbiyeli davranıyordu. Tahrik ve idame 
ettiği bu taciz ve tazyika iştirak etmiyor, fakat ö
nüne geçmek için de hiç bir te§ebbüs.te bulunmu
yordu. HS..diselere sesini çıkarmaksızın, ve bunca 
cehennemi kudret ve nüfuzu harekete getireceğini 
tahmin etmemiş olan acemi büyücü gihi, biraz da 
srkılarak, seyirci oluyordu. 

Elemer, ıstırap içinde, soruyordu! 
- Bunların hepsi neden bana böyle muhalefet 

ediyorlar? 
- Ben ne bileyim, Bay Halley? 
- Bana niçin böyle budalaca hitap ediyorsun? 

Buradaki bütün çocuklar kendi isimleriyle çağrılı
yorlar. 

- Evet, benim gibi zavallılar, Bay HaUey. Fa
kat, sizin gibi büyiik bir zatı kendi ismi ile çağırma
ğa cüret edemem ki! 

- Geldiğim gün beni ismimle çağırmıştın. 

- Zira, o gün, lisemize nasıl bir prensin gelmek 
tenezzülünde bulunmuş olduğunu henüz bilmiyor
dum. 

Elemer, gözleri ya§ içinde, uzaklatıyordu. Ya
ni'nin - aleyhinde bir tek kelime telaffuz etıniyen 
Yani'nin - en müthİ§ dii§ma.nı olduğunu hayal me· 
yal seziyordu. Ötekiler ona, denilebilir ki, hususi 
bir kasdları olmaksızın ha.karet ediyorlardı. E le -
mer bir kaç hafta daha buna tahammül etti, ve son
ra, liseden alınmasını babasından rica etti. 

r ............................................................................................. ... 
.............. ~~~.~~.~.~ ..... ~?..~.~.~~~.~ .. ~~~~ .............. .! 

Gece yarısı iki genç 
kıza lof atanlar 

'Göz görmeyince e-0nül katlanır, 
derler ya .. Bu atasözünün son tarafını 
biraz değiştirince vakıa atasözlüğün
den çıkıyor ama doğruluğuna gene 
doğrudur: 

"Göz görmeyince yüz utanmaz." 
Dediğimi ispata hazırım. Şimdiye 

kadar mahkeme salonlarında dinledi -
ğim sarkıntılık davalarının yüzde 
doksanı gece işlenmiş olan suçlara ta
all\ik ediyor. Hem gece, hem de ka -
ranlık gece ... Canım demezler mi za -
ten ecilerden, bücülerden karanhk ge
celerden .. Sonra şu da malUm bir ha -
kikattır ki karanlık, insanın cesareti
ni arttırır, günün ışığında diline re -
kaket arız olan adam sular karanıuya 
başlayınca bülbüle döner. 

Son dinlediğim sarkıntılık davasın
da iki genç kızdan biri yana yakıla 
şöyle anlattı: 

"-Gece arkadaşıma gitmiştim. An
nem: 

- Yalnız gitme de Güzide, Gülteri 
de beraberine al, dedi. Öyle ya, eve 
geç vakıt yalnız başıma nasıl döneyim. 
Ben de annemin sözünü tuttum. 'Gül
ter'le biz çıktık. Arkadaşıma gittik. 

Saat 11 e doğru eve dönüyorduk. 
Bizim ev kooperatifin arkasındaki so
kaklardan birindedir. Caddeden ge -
çerken yüzümüze dik dik bakanlar ol
du ama, hiç birimize bir şey söyleme
di, kılımıza dokunmadılar doğrusu .. 

Fakat tar:• kooperatifin köşesini dö
nerken arkamıza yüzlerini hiç tanıma
dığımız iki erkek takıldı. Gül ter bana: 

- Bak hanını, dedi, arkamıza iki he
rif düştü. 

Ben göz ucuyla baktım ki gözleri 
bizde ... İçime hafif bir korku düşme -
di değil Ama elin adamlarına ne de
meye hakkımız var. Sonra daha o za
man bize bir şey yapmamışlardı ki.. 

Güzide, heyecanından nefes nefese 
kalmıştı. Bir geniş nefes aldıktan ve 
evelki ge<:e başlarına gelip de bütfüı 
mahalleyi ayağa kaldıran sarkıntılık 
hadisesini bütün inceliğiyle hatırla -
mağa çal~tıktan sonra devam ettıi: 

"-Adeta gölgemiz gibi ardımızı br
rakmadrlar. Biz hangi sokağı dönsek, 
admınmza basarak arkamızdan dön
dUler. Aına ben gene kalbimi boznıa -
ıllL§tnn. auırer ~n1m ıtoıumu uun -

tükçe, ben ona: 
- Zahir onların da evleri bu sokak

tadır, ayol, evlerine giderler a .. Ki -
min ne demeye hakkı var, diyordum. 

Fakat dar ve sokak başındaki lam -
banm ışığını pek görmiyen bir sokak
ta arkamızdakiler aradaki mesafeyi 
krsalttılar. 

Bir ta.nesi: 
- Bana bak Meıbru.re ha'nım, bu ne 

azamet böyfo, diye ortaya bir laf attı. 
Gülter benim, ben GiiJter'in kolunu 

dürttÜk. Adımlaruorzı sıklaştıT(lrk. 
Fakat bu sırada aa iki erkek ... 
Güzide palas pandıras hakim önüne 

getirttiği biri kıvırcık saçlı, kısa boy
lu, öte.ki daha hafif esmer iki delikan
lıya baktı. Onlar gözlerini yerden kal· 
dıramıyor lar. 

Güzide devam etti: 
- Bu ~ki erkek bizim iki yanımıza 

geldi yanaştılar, ben sinirimden tir tir 
titriyordum. Derken sağ koluma bir 
yabancı elin temas ettiğini duydum. 

- Ay ... Diye bir çığlık kopardım. 
Öteki erkek de Gülter'in koluna do

kunmuş olmalı ki o da benim gibi or
talığı çın çın öttüren bir çığlık kopar
dı: 

-Ay.... • 
Vaıkıt epeyce geç olduğu için so

kakta kimsecikler yoktu. Biz çığlrk -
larr koparınca yanımızdakiler biraz 
ge~riler gibi oldular ama, gene küstah -
hgı elden bırakmadılar: 

- . Canım numarayı bırakın, dediler, 
ve bır danesi - Güzide parmağiyle kı
s~ boylu kıvırcık saçlı gend işaret et
tı - bu, benim yüzüme baka baka ne 
söylese beğenirsiniz: 

- Hadi hanım kızım hadi, ben seni 
tanıyorum eskiden. Sen Mebrure de
ğil misin .. 

Gülter atıldı: 
- Ne Mebruresi.. O Refik beyin kı

zı 'Güzide hanımdır. Ben de Refik be
yin evlatlığı ... 

Öteki bu sözü duyunca: 
- Ne farkı var, dedi, Mebrure ol -

mamış da Güzide olmuş ... Hepsi aynı 
kapıya çıkmaz mı? 

Biz baktık ki bu işin çıkar yolu yok, 
var kuvetimizle bağırmağı tecrübe et
tik. Sesimize bir bekçi bir de polis ye
tişti. O sırada sokağın ucundan da iki 
üç adam çıktı. Etrafımızı aldılar. Po
lis bize: 

- N e var, diye sordu. Biz de bun -
ları göstererek: 

- Bize sarkıntılık yaptılar, kendi
lerinden davacıyız dedik. 

Fakat bir de yanımıza baktığmıız 

zaman, bu iki efendinin hiç bir şey ol
mamış, bize bir şey söylememişler gi· 
bi ters yüzleri-ne dönüp gittiklerini 
P'Örmivelim mi? NCV"~ noli, taİ!V"Jt'ICa 
geri döndüler. Sonra zabıt tutul<ıu. 

Güzide içini dökmüj olmanın sevin
cini ve huzurunu d

0

uyuyormu' gibi fe -
rahladx. Fa1<at sol eliyle sağ kolunun 
dirsek üstünü tutarak: . 

- Vallahi efendim hala burası san
cıyor, dedi, açsam mosmor. 

Gülter de sol kolunda mosmor: bir 
çimdik yeri olduğunu söyl~di. 

Fakat deliılı::anlılar pek o taraflı gö
rünmüyorlardı. Kıvırcık saçlISı: 

- Bir yolumuza gidiyorduk. Bun -
lar da o yoldan geçiyorlarmış dedi, bi

dı. İmparatorlar, eğlenceyi halka buğ- zi görünce çığlığı kopardılar. Biz ne 
day gibi, yardım diıye veriyorlardı. dokunduk, ne de yüzlerini gördük. 
Bir çok halleri, büyük sanayi mem- Öteki arkadaşı da bu müdafaayı tek-
leketlerinin son yarım asırdaki hal- rar etti. 
}erine pek benziyordu. Polis ve bekçi de daha mühim bir 

Atina'da (M ö. 429 - :oı45) bir kaç şey görmemişlerdi ve sarkıntılık da -
yüz sene sonra (M. S. 40 - 120) 3.000 vası, hakimin sulh teşebbüsiyle tatlı -
kişilik bir ordu bile yapıılamadı. Ro- ya bağlandı. İki kızla ~ki deliıkanlı ba
ma kendini ikbalde (M ö. 27 - M. S. rıştılar. 
180) sanarken y~krldı. 166 daki ve- Güzide'nin son sözü şu: 
hadan, 350 deki büyük sarsıntıdan - Bu defalık affederim ama, bir da-
sonra Roma'da ayakta hiç bir şey. ha da gece yarısı genç kızlara sataş -
kalmadı. masınlar. - Kezege 

26 - 12 - 1938 

1 
RADYO 

-------1 
TÜRKİYE RADYO DlFÜZYON 

POSTALARI 
TÜRKİYE RADYOSU 
ANKARA RADYOSU 

Dalga uzunluğu : 

1639 m. 183 Kcs./120 Kw. 
T. A. Q. 19,74 m, 15195 Kes./ 20 Kw. 
T. A. P. 31,70 m. 9465 Kes./ 20 Kw. 

( Tür;-... e Saatile ) 

PAZARTESİ. 26.12.1938: - 12.30 M 
zik - (Pi) - 13.00 Saat ,ajans haberleri 
meteor Ankara - 13.10 Müzik (bir solist 
Pi) 13.30 - 14 Türk müziği (Pi). 

18.30 Müzik (Dans saati) - 19.00 Konu 
ma (Doktorun saati) - 19.lS Müzik (D 
saati devam) - 19.30 Saat, ajans, Meteo 
roloji ve ziraat borsası haberleri - 19. 
Türk müziği (İnce saz fash - Beste Nig 
- Seba fash) - 20.15 Müzik (Radyo or 
kestrası - Şef: Praetorius) 1 - Konse 
Grnsso No. I (Vivaldi) 2 - Kuperenin m 
zarı - (M. Ravel) 3 - Senfonietta (A. Tan 
man) - 21.15 Saat, esham, tahvilat, v 
kambiyo - nukut borsası fiyatları - 21. 
Türk müziği. Saz eserleri ve ;ıarkılar: 1 

Hicazkar peşrevi - Tanburi Cemil 2 - Şar 
- Beyhude değil nale ve ahım (Giriftz 
Asım bey) 3 - Şarkı - Güldü Açıldı - (Ha 
Arif bey) 4 - Şarkı - Kaybetti gönül - (U 
di Cemil) S - Şarkı - Bir kendi gibi zali 
sevmiş - (Lemi) 6 - Hicazkar saz semai 
( Tanburi Cemil ) 7 - Taksim ( Ve 
cihe ) 8 - Hüzaın şarkı - Neşeyabı lut 
fun olsun ( Musullu Osman Efen 
di) 9 - Eşki ceşmim (Edhem efendi) 10 
Hüzam türkü Naciyem. Çalanlar: Vecih 
Ruşen Kam, Cevdet Kozan, Mesut Cemi 
Okuyanlar : Mustafa Çağlar, Muzaffer tı 
kar, - 22.10 Konuşma - 22.25 Müzik (Kü 
c;ük orkestra) 1 - Vilhelm Tell (Rossini) 2 
Volga Klange (Otto Lindeman) 3 - Kos 
tümlü balo (A. Rubinstein) 4 - Çardaş (:W 
Grosman) - 23.25 Müzik (Cazband) -
23.45 - 24 Son haberler ve yarmki program. 

İstanbul belediyesinde 
lstanbul, 25 (Telefonla) - Birkaç 

gündenberi belediye muhasebe işleri 

hakkında tahkikat yapan müfettişler, 
raporlarını vermişlerdir. Bu rapor ü
zerine vali, dün belediye muhasebe
cisi Kemal'e işten el çektirmiştir. 
Bundan başka Fatih belediye muha
sebecisi Enver de muhasebe teşkilat 
ve muamelatı hakkındaki bilgisizli -
ğinden dolayı azledilmiştir. 

Hususi surette aldığımız malümata 
göre, her iki muhasebecinin işten u
zaklaştırrlmalarr, biribirini tamamlı • 
yan tek bir meseledir. İddia edildi· 
gine göre, vaktiyle Sarıyer'de muha
sebeci olan Enver hakkında o zaman 
tahkikatı icap etirecek bir takım şi -

yfıl .. ~~i1en,.'Ntını'ttıef "ttiiii~ r;;ıniilCıeki 
zat da işe başladıktan bir müddet 
sonra yeni bazı şikayetler olmuş ve 
tahkikata lüzum görülmüştür. Fakat, 
bu tahkikatın da bitirilmediği anla -
şılmıştır. 

Belediye muhasebe teşkilatında da
ha bazı değişiklikler olması muhte -
meldir. 

Taleblerin seyahatleri 
Yüksek iktısat ve ticaret mektebi 

teleblerinden 35 kişilik bir kafilenin 
sömestr tatili münasebetiyle Avrupaya 
gideceğini,bunun i~in Başvekfiletle İk
tısat Vekaletinin de yardımda buluna
cağmı bildirmiştim. Aynı mektebin 
son sınıf talebeleri, her sene olduğu 
gibi, bu yılbaşı da Anadolu'da bir tet
kik seyahatine çıkacaklardır. Gençler, 
evela Ankara'ya gidecekler, seyahatle
rini cenup vilayetlerinden sonra Ha -
tay'a kadar temdid edeceklerdir. Dö -
nüşte İzmir'e uğranması da mukarrer
dir. 

Yani ise bu hareketimlen pek mağrur değildi. 

KU§kulu vicdanı hikayeyi hemen hemen olduğu gi
bi, yalnız macar tarihine ilave ettiği muhayyel va
kaları hazfederek, Anna'ya anlabnağa onu sevk 
etti. Anna onu mahdut bir alaka ile dinledi ve Ya
ni'ye gizlice umduğu gibi kusurunu bağı~lamadı. 

Bu kendini beğenmit çocuğa kin beslemekte haklı 
olduğmıu söylemedi. Anna §İmdiye kadar pek çok 
§eyler görmii§tür, bunlara bakarak dostluk ve mu
habbet kanunlarında tahmin ve tasavvur e-dilmiye
cek taraflar olduğuna hü.J.mıetm.ittir. Hadiseler dai
ma zan ve ümit hilafına tahakkuk eder. 

Bayan Barabat'a Sibirya ile Flıılan·diya ihtilali hatı
ralarını anlatıp avubnakta, ve iki kadın arasındaki 
dostluk her gün biraz ..iaha kuvetlenmektedir. 

Mesela Kat:rina: Bardi§inof barda toplanan ah
bap grupuna onu §atafatlı merasimle takdim etmit
ti. Katrin a komünisttir. Şu halde sanılırdı ki sosya
list Liif, ve hususiyle anar§ist Alvarez onu heyecan
la kar§rlayacaklardı. İındi, vukua gelen ne idi? Liif 
ona aoğuk bir ihtiyatkarlık gösterdi, ve Alvarez, 
daha . ilk buluımalannda o kadar şiddetle münaka
§a etti lô Barditinof bunca sakin müzakerelere §a
hit olmuş bulunan maa.anm üstüne kanlar dökülece
ğinden ürktü. 

Barditinof bir daha Katrina'dan bara gelmesini 
rica etmedi. Halbuki muhafazakar olan kendisi 
Katrina•ya kartı büyük bir takdir ve muhabbet bes
lemektedir. Daha tuhafı, bayan Barabaş Katrina'ya 
adeta bayılmaktadır. latvan da öyle. lier sabah Kat
rina dört katlı bastonlarına dayanıp zıplaya zıplaya 

inmekt~ ve öğle zamanına kadar bayan Barabag.'ın 
mutfağına yerle§İp hazan bezelye ayıklarken ona 
yardım etmektedir. lstvan orada iJe beraberce ıa
kalafıp bayan Barabaı'ı güldürürler. Bu son hafta
larda lstvan daha az görünmekte, ve Katrina mut

fqm küçük tahta şwasma yalnızca oturmaktadır. 

Faka~ hepsinin garibi Gretl ile Piya Monika'
nın hikayesidir. Anna bunların biribirinden ayrıl
maz iki arkada§ olacaklarına yemin edebilirdi. Bu
na mukabil, Gretl, ilk bakı§ta Piya'dan nefret et
meğe ba§ladı ve bir eskinin bir yeniye zarar vennek 
için elinde bulunan bütün vasıtalarla hayatı ona 
zehir etti. 

Anna müdahale etmek istedi ise de Gretl bımu 
hemen önledi: 

- Senin yerin atelyede-dir. Bütün bunlardan la• 

na ne? Ona sanatı öğretmem lazun. 

- Fakat, sen ona işkence ediyorsun. 

- ltkence edersem ne olurmuş ki? Hayatı öğ-
renir. 

Anna içini çekip gidiyor. Piya'ya gelince; ah 
Piya 1 Anna gibi henüz akh ba§ında değildir onun. 
Rengi uçuk ve sessiz ıstırap çekiyor, yahut elbise ~ 
dasına gidip ağlıyor. Fakat, tatlılıkla veya ürkerek 
düpnan elinden silahlarını almağa mizacı müsait 
değildir. Anna, ately'!lye girdiği zaman madmazel 
Roz'da nasıl bir husumetle kal"§ıla~mıştı! Madma
zel Roz onun her yaptığını fena buluyor, paylıyor, 
~~arlryol"d~. O zamanlar sessizce mustarip otCUt, ..-e 
ıyı yapmaga ~ayret eden, ve ağlamak üzere bir tll-
rafa gizlenen Anna idi Sonr y " I ·· t .. . · a, asya o mu~ u, ve 
Anna, bırdenbire hissizle ........ j.. mak il . t" . ,....~ "" u e§mı§ ı. 

w Atelyenın baş terzisi, hazırladığı i~i suratına at-
tıgı z~an: :•Benim için bu kadar zahmete girımek-
1~ ne lutufkarsmız, derdi. Ya bunu salona böylece 
gonderseydik, bayan Andre farkına varırdı ve ne-
ticede aıkmbyı gene ben ,.ekerd'""" " (S ' ) 

~ ......... onu var 





uı:us 

Antep miitlalaanndan bir •örliniif 

ANTEP KAHRAMANLIGININ YILDÖNÜMÜ 

Kahraman Antepliler kurtuluŞlar1nın 
on yedinci yddönUmünU kutluyorlar 

Antep 
destanmm 
hikayesi 

Guiantep (HUIUll) - 25 ilk
lılnan 938 pazar sünü Gaziantep 
lmmdutanmı OD ~İnci yılclö
aümidür. Şehrimiz bu mutlu yıl. 
....._. .. .._ ,.ı ...... sibiw 
... lla • lıılJ• ı.,ırea ....._ 
1-Vle lmtJa7acaktu. O, bunun 
......... Çbldlı 

Guiantep 1- sine bYapnak 
.. ÇGIE Ki ,.-;., kara sinler 
......... pek setin ft balı ... 
wtlar JaJILIUI; '* •tarda nllt
lanm feda~. 

Dlfmaa iltlıt.ım kartı Antepte l11c 
-1sanmet harekttlerl teblr llarlcin
de bqlamıftı. 

Kilit yolunu keten fablnbeıy kwetle 
ıl tebhdeki franaaa prnlsonwıu ye on-
1arla birlik olan cayri tlrklerl enaıı:
au, iÇ bırakıyor nihayet l niNn 920 
.. t*lrde harp patllJW. Cepheler 
lmnaluyor. Barikatlar yapılıyor, ma. 
pllar açdıyor. fiddetli bir IOkü tn. 

llanbeal bqllJW. '" caddenin, .... llBde. tllrkler, cenubunda clflpwnlır 
~. fa 90bim prlaada mtlcahit
ler, prblade mUatevlller çarpıpyor. 

D8fııimı topları fehrl ıecell aUndll:ı
ltl bomlıardnmn ediyor. 15,5 luk bir 
top mermisi ilrl katlı bir evi yerle bir 
etmele Wi pllyor. 

Kadmlar, çocuklar, harp edeml-

J91l aftlhlar - 70Uarma matanıa
ra lltlca .u,.ıu. 

DllflDUI tehire cebri taarruslar y. 
,.,.., bir Mtve ilerleyemiyor, febri 
iç defa b,atıJor. ika muhuaralar· 
elan lklel tlirk uvletl lrarpmda pa
n parça ola,.,r. lS.000 kltlllk bir fır· 
b, mahsurların on miaU bir lawetle 
,aptıiı IOll mubllara clıpndan içeri· 
den yapılan fedalrAnne pyretlere 
nlmen ç&dlemi,cır. llldafileria c:o
panni bitiyor. Kara buutla lruıtun
dan fitek doldwııyor. ,....._ .. d~ 
man mermilerinin dlnemitlerlJle bom
ba yapıyor: pne anılranmet edlJOf • 
lar. 
Açlık bqlıyor. Şehirde un, llfSlk 

Antep mütlalaa61ntlan b"llia bir görünüı 

Ebedi $11 Ye lnle 
klhr111•I• 

• 

lZMlR'DE HALKEVl SERGlSl 

Eski el işleri, kıyafet ve arkeoloji 
sergisi buyuk bir alaka uyand1rdı 

lnntr' de lllr spor 
sitesi kuruluyor 

Sitede bütün spor 

tesisleri bulunacak 
İzmir (Hamsi) - İsmir Ha•e

rinin hazırladıtı kıyafet müzesi, 
elki •e yeni el emekleri Ye arke
oloji 1erai•i ftli w parti batb· 
m tarafmclan açdmqtır. Açılma 
töreninde nli muavini, muhtelif 
daireler müdürleri, İzmir münev
Yerleri, kalabalık ball bulun-
IDUflm'· 

Nedime Kutluttirkh. kıyafet mü-
aıeaini baldbıten ı.nslm için çok uğ
rattıfı, arkadaflarlyle hayli yoruldu
la anllıtı1mıftır. Matla. !aparta. Fi
nike, Nuilll, Denkli, Odemit. Türk· 
men, Rumeli kıyafetleri, Yakacık, 
ManlM. A.ldriur, Herelre. Gedb, ge
lln 14 lG ..,t>ek w efe kıyaf ederi 
çok befeailmiftlr. 

G6bu, Ule dwrl lleml kıyafetleri 
de fenaı&de ılaeldir. 

Aynca salonun tam ortamda sen
gin hatıralarla dolu (Atatllrk köte
ai) ba:ıulanmlftır. 

Beki w :reni. elemeklerl 1er1ide çok 
:ıenciacllr. Bunda dlrk bdm ve kıs
larllUll elemelderlyle meydana ceJmiı 
kıymetll .erler ftl'dır. 

Banlarm anamda eo HmHk Sini f him bir emek ve çok para Arlı 1bm. 
iti bir pi hırka, ~ etekli entari, ba- ceJecktir. Bet eene devam edecek bir 
lık pulundmı ltlenmlt ymtık bqr, 93 faaliyet netke.aincle apor tltal ricud 
harbmclan evel dilrilmif çok gilzel bir bulacaktır. 

~ 

hırka, ltlemeler bulunmaktadır. Burada evell futbol sahumdan bat-
Kıs enı'1t0al 81retmenleri taraf m- l•n•cak, ııra ile teniı kortları, voley

dan meydana getirlJen bir ldlfede ,eni bol, bMlretbol, atleti.mı, ıüret uha· i 
ve modern kıyafetler &6n çarpmak- ları, batta at JU'ıtları için 111untuam 
tadır. bir yer vo ,u.. !umu• kıp edile-

Baracla baJknlnln ~inden ayı- cektir • 
np 1 ........... Hlııl 1-'r llafdo. ...,... ~ 
,..et :F ' W ..... •-teri ô 
ıerler tljhfr odflrnektedfr. a.-. aitealnin proje w plinlarmı 

ffalllıeri, bll ....... Hl'ı0erle )'IJr- ...,.,. 
Hk bir IDDftf falriyet a&termlttk. italyan dman B. V.,.,ıi buulamak-

Spor .ltai tadır. Ankara atadyoma ile llıniu 
Klltllrparlrm ılm<H:ve kadar tmnam atadyomu pltnlan bu satm e~leridir. 

J•NM!Dlf .,. bot kalmıt olan 80D Jrıa.. Belediyece, apor altalnin t.eei ne bq 
mı c1a bu ,,ı ,a.terllecek f-11yetle lanUM!I bir taraftan da mllstakbel ı. • 
ikmal edilecelrtılr. KOltGrpark, muhte mir fehrinln lmar P~ .buırllnmıt o- ------------
llf teallatlyle çok gil:ıel bir aer ota- lacalr. ba pllnm. td>ikı için de haro-
rak meydana çılmuftır. Belediye rei· kete seçilecektir. 
ılnln Ktlltllrpuk .,. f1Jftr tabur ta· Bu ptanm taibilri aayeeinde eüi 
mamlaı\ddrtan 80DN eb.Uyetle l:ıe- lsmir tebrlnin, m1mur " modem 1Hr 
rinde f..Uyet s&terecelf yer (Spor tekil alaa,ğı ümit olwıuJW. 
ıiteai) ittilıu edilen Tepecl1rt• lre- lzmir laoan 
mer wı-«ır .. Hllll. k8prilallnden l:ımir fuvarı mimar B. Ootyenln • 

Ayvahk'ta mytİD 
mahaulti ve apor 

Ayftlık (Hmml) - Bu yıl....._ 
yağmunu:ı gittiğinden zeytin me"a• 
ltl diler yıllara nuaran udır. ta Sinekli mevkime, dıjer taraftan latanbul belediyealaden 'rabim mey-

Kançetme mnldindeki nlri meaarlık danmm tanslmi •e ..ıre ıtbl mOhim Palrat mamulltm u oı-- nl
lara kadar usanan bu ıenlt llıhanm itler deruhte ettiği ve bunların plin- men seytinlerden iyi ranıdWM0 alla

'apor liteai haline ptiri1meai için m6 - larmı hazırı.mü içln tublriltlere gi- malmdır. 
----------- ri1tiği haber almmıttır. Belediye re- Bundan eplyce m6ddet evet gtk&o 

ialiji fuvar itlerinde çalıftıp, hatti len liiı:ıum G:ıerlae burada mncat A,. 
mühim bir para ile mukabilinde ıergi kmapor ve ldmUlyurdu kulflpled q.. 
sarayı binaaı plinını verdlli bu mi- patıkmttı. 
marm. fUTar itlerini nmMmda yetlı Bu defa çolrtanberl durpn bir W
tlremiyec:etlni nuarı dikkate almlt- de bulunan memleket 9pol'UM bir im 
tır. bmirdeld mtimeailm• tebliptta vermek , •• ıeçmiıt stınlerde her ild 
bulunmUftU. llimu Gotyeaia. her· ka16p ........ dola ikilik duypla
pyden evel fuvar için deruhte ettiği rmı ailmek pye M emeliyle bütflıı 
vuifeleri ıllratle He etmesi iatenmit- aporcu gençlerin iftirakiye balknta-
tir. de bir toplantı yapıldı. 

Vnn aar1pneıerden aonra yeni bir 

Si 't 1 1 kulüp açılımaı lrararlqtırldı ve bu lt-YIS a yen eser er le mefl(11 olmak üzere sekiz kitillk 
bir heyet aynldr. 

Sivu (Huıuıl) - Siva Orta Ana- Seçilen bu ıekiz kiti, ilk toplantt
dolunun ortasında ntlfmu yılda yıla larını geçen hafta yaparak, açılac:ak 
artan tarihi bilylk bir fehirdir. kulübün (Bozkurt spor) adını aım.ını 
Şehrlmi:ıde imar hareketlerine bClyGlr muvafık bu1muftUr. 

blr yer verilmektedir. Son yıllar içe- Yeni kuUiblin tnc:ili için 1ra,.... 
riıinde fehri ietuyona ballıyan lamet kamlığa ve bölceye müracaat edil
tnantı caddeel tıserlnde modern te1- mittir. 

kalmıyor. Mevcut fıetık" lblmler 
yeniyor. O da bitince llCI aerdali Ç• 

kirdeiini tatlılandırarak qottı,.or. 
•na atarak elaMk yapıyorlar, bu ek
mekten :ıebirlelaenler oluyor. Yine yi 
yor dUpna. kartJ dayanıyorlar. 

kilAıtlı yenl birçok binalar kurulmuı 
ve cadde bqtan bap parkelenmlttir. 
Cllmhuriyet adde ve meydanı da 
parke ile dötemnittlr· Bu faaliyet iç 

~------------------------ mahallelere dolra llermlı bir balde-

l'""""""""'~~;~~;"·~~'"'~'~''";:•n•~~~g···~;~~"''''"''''''"''I dl~Umhurlyet n llmet lnhtl cadde-

Sivu'ta vitrin 
müaa.bakaıı 

Blltlln bu ~ tartaıra ratmen 1tu 
celr '" açık tehir on bir ıy kadmı, 
~tutu. çocuiu U• kahramanca harp 
9Cliyor. teslim obnıyor. DOpan on bir 

da bu -bire (70) bln mermi uway :r • 1ar 
nyor aldırıt etmıyor • 

.sooO tehit ve bir okadar da maıaı 
nriyorlar, mukavemetleri ku~r. 

Bu tl8b mfldafUliyle emperyalıat· 
Jerin lıtilaı eeUerini durduran. tlirk • 
ltljiln yenilme• ve aıılmP bir lraleaı 
olarak tarihe Un salan bu tehre kah· 
nmaııl•lmdm ltllrO Millet llec:lial 
ı pbat 9211 tarihli cetaeeillde bit bir 
tllrk .. birlnt ... ıp oımıyan bir un
ftll ftriJOf: (Quilik) 

lerinde memleket evlltlan tarafından 
yeni yeni blnalar yaptırılmaktadır. 
Yakında btıytlk halkm de 200 bin lira 

udiyle ~e blltiln tdrflltı ile -ıtım
burlyet caddesi Uaerlnde kurulmaya 
bqlanacaktır. 

NUmune çiftllfl cinrmda SUmer
bak tarafından yaptırılan bllyilk çi
mento fabrlkMı ikmal edildikten ve 
iatuyonda yUbelen bC1y6k cer at81-

Siva (Hmuat) - Yerlimallar haf. 
tumm 90D rünü münasebetiyle teh· 
rimizdeki ticaret evleri arasında vit· 
rln yarııı yapılmıt kazanananlara ma
dalya ve takdim-neler tevzi edile
cektir. 

Sivaa'ta pazarlıkıız 

sat11 
yeai faaliyete geçtikten IOIU'& mem • Siva (Huauıi) - Hayatı ueuslat
lekette it hacmi daha genifllyecek vt mak için ftç büyük vil&yetlmizde tat
çimentonun maliyet fiyatmın acuala- bik edilen pazarbbı:ı •tıı kanun•n 
muından birçok daha yeni binalarm tehrimlade de tatbiki için belediye ve 
Yübelmnl ile Sivu daha s&ul blr ticaret odaı tarafından icap eden 1aa 
!D1°Pra ahmt oı.cakbr. sırbklara baflu•nftır. 



•. fi- 1938 uı;us 

T Urkiye'nin ziraat ıiyMeti ifin me-rcut olan prt
larm batında puar YU yetl ıeliyor. 

~ paarı tetkik ederken dalma cida maddele -
rinden büyük bir kıım11un pne slraat tarafmdan ı .. 
tihl&k edildiilni dilftınmellyls. Btltön nllf usun yüz
de 76.5 iu köylerde yqamalrtadsr. 

fu halde yalnıs A1'11rl maddeleri temin edilecek 
IDiktar yllsde 23.9 dur. Bunlardan yllsde 7.1 kadar 
nGfuıu, on binden u olan ıehirlerde oturmaktadır
lar. Bunlar gıdalarının mWılm bir knmını yakınma
hallerden tedarik etmektedirler. Şu halde iç puar 
~in bahis mevzuu olan nilfueun yalnu 16.1 dir. Ha
kiki büyük müstehlik merkezler Ankara. letanbul " 
lnılr olmak üzere Oç fehirde toplanmııtı~. Buralar
da ancak Türkiye nüfusunun yila• 
de 6.4 dü vardır. 

• 
• 

Türkiye ziraat polltlkumm 
dayandığı temeller, memleke· 
tlmizde metele olarak mfJftld 
bütün itlerin bünyesini tqkil 
eder. Birinci köy ve ziraat kon
p-eü, bu meseleleri halledecek 
olan tedbirleri tesbit için top-
)anıyor. 

R11günkü yazımızda bo mese
lelerin batında gelen iç ve dıt 
pamr vaziyeti ile köylünün ia
tlhsal va•rtalan Ribl, konpe
nin tetkik edeceil ana mevzu
lardan iki ine ait rakamlan ve 
hidieeleri okuyacaksınız. 

Gümrük ve in. 8. 

Tuz çu.vah ahnacak 
lahiaarlar Umum Müdürlüğün -

den ı 
1 - lf.rtnameleri mucibince satın a

hnacatı •e 7. aı. 931 tarihinde ihale 
edileceği illn edilen 50 kiloluk 150.000 
adet ve 100 kiloluk 180.000 adet tuz 
çuvalının muhammen bedelleri deği§
tirildiğinden yeniden ayrı ayn kapa
lı zarf uıuliyle eksiltmeye koQlllUf· 
tur. 

2 - Muhammen bedelleri 50 kilo
lukların beheri 25 kurut be.abiyle 
37500 lira ve muvakkat temınatı 

2812.50 lira 100 kilolukların beheri 43 
kurut hesabiyle 77400 lira ve muvak
kat teminatı 5120 liradır. bmir'de teı
Jim edildili takdirde beberine 50 kilo
luklar için 25 santim ve 100 klloluk
lar için de 50 santim zammedilir. 

a Bbiltme 2. ı. 939 tarihine raıt
hyan puarteai ıünU 50 lik t;uvallar 
Mat 15 de 100 lük çuvallar saat 15.30 
da Kabatq'ta lnuım ve mUbayut 
tubeelndeki alım komisyonunda yapı· 
lacaktır. 

4 - &artnuneler 50 ilkler 1.87 lira 
ve 100 lUkler 3.87 lira bedel mukabi
Uadı lnblurlar Umum MUdilrliitil 
levasım ve mtlbayaat tubeaiyle Anka· 
ra •e lsmir bqmüdUrlUklerinden ah· 
ıuıbillr. 

5 - MUhilrlil teklif mektubunun 
kanupl vesaik ile"' 7.5 ıüvenme para· 
sı makbuzu veya banka teminat mek
tubunu ihtiva edecek olan kapalı zarf
ların ihale günü eksiltme saatlerin· 
den yarun,.r aaıt eveline kadar yuka· 
rıda adı geçen alım komisyonu batkan
hfma makbuz mukabilinde verilmeıi 
lbımdır. (9170/ 5162) 9304 

Betonarme inşaat 
inhisarlar Umum Müdürlüğün

den: 
1 - İdaremizin Patabahçe fabrik• 

smda yaptırılacatı ve 26-12-938 tari
hinde ihale edileceği illn edilen 15202 
Ura 40 kuruı muhammen bedelli be
ton arme dCSfemelerle Mir müteferrik 
itlerin elnlltmesl glSrUlen Ubum Use
rine bir hafta sonraya talik edilmit
tir. 

2 - Bbiltme 3-1-939 tarihine rut
layaa Mh cflnil saat 15 te Kabatafta 
levuım " mübayaat ıubesindeki alım 
komisyonunda yapılacaktır. 

3 - MUhürlü teklif mektubunu ka
nunt vesaik ile lnıaat 9ubemizden 

Bütün bu söylenen hakikatler iç 
pazar hakkında yapılacak tetkikle
re esas olmalıdır. En mühim ııda 
maddelerinin - et, köylünün fakir
lllinden dolayı ıayet mahdut mik
tatda hesap edilir - uprl yüzde 
Hbeni köylüler tarafmdan bizzat 
Mrfolunmaktadır. Bunun neticesi 
olarak pazar, ıelen yüzde yirmı 
mahıul temenüçlerinden bilbaNa 
fula müteeulr olmaktadır. iyi bir 
mahsul, kCSylil kendi urfiyatını pek 
dar hudutlar dahilinde ıenıifletece
iinden, arzının fazlalaf!DUın• mll • 
.. ır olur. Mahsulün fenalılı, zira- ......,., .... m.ac,.,alr ehli et veailruı ve 7 5 

hu u • 
da kuvetli durgunluğa ıebeıp olmak-
t.9dır. 

""ptDtll': 

Türkiye dıt ticareti için zlru
tin ebemiyetini ıu rıumlar 

stS-terir: 936 da Türkıye'nuı mec • 
mu ibr-=atmm yllsde 21.3 ve 937 de 
11.1 al hayvani malwuller yekGnu· 
dur. Nebati mabaaller iae, 936 da iıb
ncatm yilade 90.5 ve 937 de 19.7 ıi
Dl ba•lmaktadır. 

Blylılikle Türkiye sinatl, U:ınıç 
edil• a..ddtlerln yllsde dokluuaı 
amila etmekttclir. Bu maba.ıltrt 
..... mablullerl ile balık ua.. .. 
diJmemiftir. HayYanl mauUeria 
bltUa ihracattaki niebetl llOll dert 
Hat lpade 14.6 ile 21.5 a1'MllMla a• 
bad ...U.ulJerl Jae yllsde M.4 ile 
76.6 aramda talmrvtll etmlttlr. th
racatııı 934 aeneainde 96 milyondn 
1937 senesinde 138 milyon ttirk li
nama yübelitinde en fazla nebati 
mablullerin tesiri nrdır. Bunların 
U'bfl yüsde 71.1 dlr. 

Köyliiniin udluaı ... ra1an, z iraatin verim kabiliyeti icin 
çok ehemiyetli olan flY, o• 

nun istihsal va11taları yani toprak, 
~ki hayvanları, '1et ve makinalar, 
nebatlar ile bunlarm tohumlukları 
ft bayYanlandır. 

Topl',llk muhtelif mmtablarda 
gok tabanUl etmektedic'. llemle • 
ketin büyük bir kıaunda toprak i
mli •• uotca fakirdir. Aynı sa. 
manda nebatlar1n iatifade edebile· 
celi foafor utdi de udır. 

Pek ~k miktarda topraiı lfle • 
mek •e tohumu cömmek i~in kul • 
luulan biricik Alet kara sapandır. 
Diler mahaullerde de makine pek 
u kullanılmaktalır. Fakat diler 
muayyen mmtakalarda orta Anadt> 
la'da, Eekitebir'de ve Polatlı'da ol· 
dalu P>i, pulluk, mbberli pulluk, 
orak makine1I, çok yayılmıttır. Fa· 
kat umumiyetle lıtlbaal i~ln ehe • 
miyetli olaft modem maldna Ye l -
letler henüz ziraate pek u temin .. 
dilmiftlr. 

Umumiyet itibariyle k&yltl ktll • 
tir nebatlarından yerli populuyon
ları yetlttirmektedir. Bazı haller
de meaelt pamuk, buğday, yulaf, ar• 
pa. ça-ydar ye yonca da reamf •llh 
latMyonları v•ıtniyle .erimleri 
fula olan formlarm idhali temin e
tlJmlttir. Umamiyet itibariyle k&J· 

ıu, yerli ve tabll aelekıiyona tlbi ol
mut formları ekmektedir. Ziraatı 
oldukça ilerletebilecek yeni nebat
lar, teker pancarı ve mahdut mik. 
tarda apir milsteena henüa airaate 
ıirmemittir. Nöylü tarafından kul
lanılan tohumluk ekteriya çok dil • 
tük kalitededir. Burada yalnız bui· 
dayı zikretmek ilterb. Bu&dayda 
tohumluk vuıtuiyle iatikal eden 
sürme hutalıiı dolayııiyle olan za. 
rar, yu.de 15 • 20 kadardır ve ıene
de vasati 2,8 milyon ton olan mab
ıul 500.000 • 700.000 ton ziyan et • 
meıİctedlr. Bu. 20 • 21 milyon türk 
liruı yapar. 

KöylUnUn aablp o14ulu ıelir hay-
vanı, bucUnkü bakım prtlarma ta
mamen intibak etmiftlr. Bıı hayvan
lar her teYden ance ıtep meraın
dan lyi letlfade etmektedirler. Ku
rak yazlı, yahut çok aoiuk ve uzun 
kıflı olan pyri miilelt aenelude 
yemaizU.kten dolayı hayvanlarda bir 
çok zayiler olmaktadır· 

Daha .ziyade arid itleme ait Tllr· 
kiye'de, au, en mGhim latU.al ... ı. 
talaruıdan biridir. Btlyllk aulama 
teaiMtmlll en mlblml, bugtln iyi it
lemiyen ( it o a 1 a ) aullJnuı • 
dır. Bet aenelik sullma pllnı ile •i
nat için yeni t•lılat temin edile • 
cektir. Bu teailattaıı tnwnn iı -:. 
tifade edilmek itin gok ihtimam et• 
... icap ıı.ktedir. 

Şelal.rle 1cöy......,.. 
münmefHtıı 

B ustm f9hirlllerlf klyltller •· 
namda çok u bir anlapna 

"Jdupnu ,artıyoru. Memleketin 
entellec-tl htntla dtaati hlt bir 
tekilde kendi mWıim blr ...ulfeal t> 
.... ~. 8*1pletl "" 

ya bunların otulları tarafından l • 
dare edilen çiftliklere pek nadir o
larak rastlanmaktadır. Bundan do· 
layı zirai ilerleyiıin bel kemiiini 
tefkil eden ve ilmi çiftfilerin yeti· 
tebileceii yerler olabilecek itletme
ler henüı: mevcut delildir. 

.Münevver ttbirlilerle köylUler a
ruındaki anlaflD&ID"•bk veya yan· 
ıı, büküm airaathı llerlemeaiai lilt· 
lettiren bir meseledir. Bunuala be· 
raber ııbatt. •• sermayece klawtU 
orta mülk sahiplerinin ademi IMY• 

cudiyeti de mühim bir no""nhk 
tefkil etmektedir. R.-1 sirut 
mekteplerinde yetiftll fiftçilerin 
bir çoiu da bucb sinat için kay· 
bolup ptmektedir. Ziraat Veklle • 
tinin bir talebi U.uln• 232 eüi or· 
ta siraat mektebi mesunu aülrMa
atta bulunm11ttur. Bunlardan yal • 
nu yllsclt 5, 6 aı drutle metlu1 bu
lunuyordu. Yilsde '12,9 su siraat ... 
ya buna yakın blr idaNde l!Wmır 
nya milatabdem idiler. Yllsdı 11,5 
yahut bette dörtten fulMI artık •l· 
raatle meıpl balwmm,orda. Baaa 
benzer blr neticeyi de ylbek .._ 
tep mezunu lltat19till vermlftlr. 
Bunlardan pek u blr kmaı nnatle 
IMflUl buhamaaktadır. Nllbeten 
yWmek bir nt.bet sini tdanye Pi"' 
mlttlr. lçerlaitule ecnebi memleket
lerde taıhailbtl ıealtJetmlt mlldm 
bir k11m1 da dnattea tmmnl1Je • .,. 
rılm19lardır. Bana muklllU Zlrut 
VelrAleti tarafmdan ~11 olüiu 
Jaıbul edHen .... ı.ıeria tatl.lbaac!m. 
uypnelllNnlarm ~ 
dolayı mezlr6r meMlt prlye 1tira • 
kılmak mecburiyeti hleıl 01-u 11-
bi, elim bir vu.,etle kartd1t*'*· 
tadır. 

ka teminat mektubunu ihtiva edecek 
olan kapalı zarfların eksiltme günü 
en ıeç aut 14 de kadar yukarda adı 
ıeçın alım komiıyonu l>qkanlığma 
makbus mukabilinde verilmetl li • 
•llDdu-. (9409-5269) 

Ziraat .ı,a.edrdn naet1CUI 

eıalanncfan c;ılcan wul/el.r ı 

B u ...uiyetlerden ileriıini cö • 
ren siraat aiyueti isin ban

ci netic.Jer çıkabilir. 
BYll& .-. vuife mevcuttur: 
ı. BUyük köylü kitini isin iltih· 

aalin fulalaftmlmaaı ve emin bir 
bale konulmuı, ıelirlerinin yübel
tilmeal. bayat ıtandartlarının iyilq
tirilmesi ve bununla geni9 ve kabi
liyetli milltabail ve milltehlik taba
)Eanın meydana ıetirilmeai. 

z. ihraç mMısulleri için olan mü
sait iıtihaal imkinlarından daha iyi 
ve pyeli olarak faydalanma. Bu va
zifenin ic.,...ı bir defa dünya piya-
1Uında TOrkiye'ye mahıuı mahsul
lerin mevkiini aağlamlqtardığı gi
bi yenı pozisyonlann teminine de 
sebep olar. 

3. Zikredilen iki esas vazifenin 
yanında UısUncU olarak ,ark Anado
lu'111Da11 ~·lmuı ve daıa.. kesif bir 
tekilde lıkln setir. Söylenmi' olan 
vaizfeler yapılmakla aynı zamanda 
yetipekte olaıı ıenç nesil kabili • 
yetil bir ha olarak ziraate yerleıti· 
rilebilecektlr. 

4. Bunlara iltveten huıusl bir va
dfı olarak da Türkiye toprakları • 
nm verim kabiliyetinin muhafazası 
ıellr. 

Btlttin bu meae-leler arumda ku • 
raklıkla mücadele hafta &eliyor: 
Kurak devreler ziraat ıiyueti için 
fevkallde ehemiyetli meselelerden 
biridir. Bunlar, yalııu Anadolu 
ldJyJUıllnnU UeC'lemeslne ve iktiaa
dl ftdyetin dUzelmnine mani ve iç 
Anaclolu•da açlık telıllkesinin mey
dana çılr'Nllma sebep olmazlar, bun
lardan batka Tllrkiye'nin ekmeklik 
hububatmlft teminin de bir meaele 
haline sokarlar. Bu tehlikeye marus 
olan orta Anadolu mmtaknı batlı· 
ca hububat iltlhaal eden ve hubu· 
batı futa olan yerdir. Kurak olan 
mmtakalarda Tilrldye'nln bllttin 
baldaJ mahsulünün ytbde 50 ıla • 
dm fula! llltilmal edilmektedir. 

Kuraklıktan dolan zararlarm a • 
nine mlbilkOn oldalu kadar ı~U
meal, Ttlrldye slnat ıiynetinln en 
mlltlm 1ıidacl meaele9ldir. 

Köprü inşaatı 

Çanakkale Encümenl Daimiaia
den ı 

-J-
ılltmenin yapılualr sinden eıı u ae
kis sün eni bir istida Pe viltyete mil· 
racaatla nafıa miWlrlti&&ıden is teni • 
lecek " bu ..- ıarfmda vesin ta• 
lebinde bulu~ıı eksiltmeye 
~iremiyeceklerl. (921S/5202) 9384 

Kapah zarf usıdile 

ebiltme ilanı 
1 - Eksiltmeye konulan it: .... 

ltarabiıa yolu lzeriade bttoeaı8le 
olarak yapılacak olan k&prüler lnta-
at.ı keşif bedeli 12880' Ura 49 kurut Çifte1- AYIJ Depom Midürli-
olup bedeli ibalenia 12300 liruı 1931 1 ..... ı 
senesinde bakiyesi t39 bltç•inin tu- 11.a.-di79 merkesinde mevcut tay 
dikinde tediye oıunacaktır. ahırının 16501,09 lira ketif bedelli 

2 - Bu ite ait prtnameler ve ev • tamiratı zo.ız.9sa tarihinden 5·1·939 
raklar tunlardır: tarihiDe milladif pvıembe ~il aa-

A - Eblltme prtuınetl at ıs ı kadar kapalı arf anJlyle ek-
B · Mukavele projesi ıiltmeye konutmuıtur. Ekliltme El-
e - Bayındırlık itleri cenel prtna· kiteblr naf a mfktUrltıpndı toplana-

mesi cak komlayoe hunrunda yapılacak· 
D - Te1Yiyel tUrablye toH " kir· tır. 11..akkat teminat 1137 lira 51 ku-

gir intuta dair fenni prtname. rattar 
ıt . Huıust prtname Bu ltt alt proje. tafllllt "laulha 
F . Ketif cetveli metraj cetveli fl • ketlfterl. f..S .----. .autm• 

ıt bordrosu ~ --.ı. projeei lııs za-
G - Malzeme grafiti maa ..ı. mlfirlQlade &lflllMlir. 
lstiyenler bu prtnamtlırl ft lfta· lafelrlOerla Dlale ........... • • •• 

kı çanakkale nafıa mtldürltltlnd• bf. lda ... ..ta •1rlııldr ... ,..._ mü-
delıiz olarak ,areblUrJer. racaatll ıJwJrlan .ı.u,.w ve 

3 - tbale 2·1-939 tarHlhle mlaacllf Mnetl lshl mateller ticaret od-. ve
puarte1i ıunu 1aat 15 de Yiltyet mi· ıllralarmı l4IO laJlb -- arifi 
kamında toplanacak daimi eaclmende ~Uı tellllf melmaplarma ül9M. 
yapılacaktır. ı.n ıa.....r •1mapı. s-1.- ıa-

4 - Ebiltme kapalı sarf unllyle rlJalM mWıı ......... slal tut 
yapılacaktır. 14 de adar ....... ~ ko-

5 - EblJtmeye clrebllmek lçla ... mı.,on relalllln• tndl tdllmlt ola
teklllerin 966 lira 31 kanat anaftkbt eak " potta u. ıladerllecek mektup 
teminat vermeleri ve ihale sUaladea 1ar Well tılllllaltll w mtnıtır mumu 
nihayet a ~ ev.eline kadar Yilayet ile llllhlr19 olacaktır. Poltada ola
ma~amına mürı~utlı alacakları ehil- cak ıecikmeler nuarı itibar• alm. 
yetı fenniye ve1ıkuını ibru ttlllelerl (9ıl5-5204) 9364 
ve 938 yılına ıit ticaret odası vesika· mu. 
ınıı lbru etm-ıleri llzımdır. -------------

6 - Teklif mektuplarının yukarda 
yazılı gtln ve ... tten ı aut enelint 
kadar makbua mukabilinde daimi en· 
cümene verilmesi lhımdn. Poata Uc 
gönderilecek mektuplarm nihayet M• 
at 14 de kadar celmlf olmaları ...... 
dır. Postada olan ıeclkmeler kabaJ 
edilmez. (9081-5129) 9220 

Hı•ımet kollllı y111tınlaclk 
Di;rarbalur .,_tt.nlarlalla ... ı 
1 - Ekailtmeye konulan if: Çınar 

Akpınar'da yapılacak büldlmet kona
lı İftfUtıdır. Kepf bedeli IOalJ.40 il· 
radır. 

2 - Bu ite ait evrak tolardır: 
A - Ekıiltıne ...-....ı 
B - Mukavele projeel 
C - Ek hususi ve fenni prtname

ler 

nel ve fenni şartnameleri 
E - Bu evraklar Dlyaıtüır aaf• 

daireaiaden 1.51 lira)'& almabllir. 
3 - Bu ltln lbaleal 8.1.tlt wma ... 

nw Mat onda Diyarbakar de~ 
imda yapdacalrtır. 

Kazalar 

Harita yapt1rılacak 
LWllt ...... .,. ••••• 
IO bıelftar IMlkQQ w 25 bektar 

pyri meekta rilatlnde tabmln edllaa 
kllÔ'DID hali hulr barltua )'*Ptm • 
IKaktlf, 

lluhMYM" kttif Mdell 1500 lira
dır. 

Bbiltme kapalı nrf uaullyledir. 
Tlllliaat akpli 112 lira 50 kurattur· 

lıatllal w n'lmlın Nafia V~ 
• ....Sdalr ta11p1erta Udlk btleclire 
~ 8llrwaduı 1'• ...... 

Kad ibalell 21-lMll cca•rha 
cilnü IUt il de Ladik Wid1Je ılaire

lacaktır. 
,.. 

Sut 14 • lrldar olan lldlrlcaatllr 
bbul edilir. 9HS 

Acık ıbiltme ilanı 
4 - Ebiltmeyı ciNbllmek itle O p •-" lllııliJ"ılia•• ı 

2265.93 liralık munkbt temlaat ftl'e 1 _ DaU-.,e m.a.. it Oı • 
mek ve apcıdaki v•lkaları lmu et. -u '---· .........__. ....... 1 

mek lhımdır. ... - • •- - "· ••• 
A - Nafıa mUdilrlllla•• a1mmıf ala -,..ı ili obap llltlf Mtlli 

müteahhitlik veaikalı (~ llra 19 ~. 
B - 938 malt yıhu alt ticaret odllı I - .. ite alt nralıı ...-.U& 

vesikası A Dıailtme ~ 
5 - Taliplerin teklif mtktuplarmı B • llulııaftlı projlli. 

ihale saatinden bir aut evet komlayoa C • Pennl ve la..S ......._ 
relılitine makbuz muUblli "rllmtal ~ed~ ~ Oamanell ı. 
posta gecikmeleri kabul edllmu. 1-• 

6 - DördUncll maddenin •A .. fıa. lMl,....de ,anbilir. 
sındaki mUteahhltlik nelkaı ılmllt- a -17 lllaaa'"1 • IMl lalı ... 
meye çıkarılmıf olan bansi if lpa ... Dl IUt • 1tlttıe Oı ıaeU be1edi19 
tediği açıkça yazılmak euntlyle .. • daiı9lndı laanalu komia)'ODC& ppı· 
ılltmenin yapılacatı ılndee • u ... ~. 
klz gün evel bir iıtlda ile ftltyete mi- 4 - &llllUtme 9'ık Üliltml ..U. 
racaatla nafıa mUdUrlilpnden l9teai- le yapılacaktır. 
lecek ve bu zaman zarfasda veaika ta- 5 - Ebil-,_ ~ illa 
lehinde bulunnll)'Ularln eblltmeyı 1telrlllerlll (2$4) Ura 99 1nar11f mu• 
giremiyecekleri. (9212/S201) 9313 Ylklııat ._.MU OmNa.ll btladl,. 

Hü•iialtl blllı ppllnlaclk == ~~ =': :_.~ 
lllU ............ tlmDdır. tM4 

Diyarbakır DeftenlarlıtıMaa ı 

1 - Etulltme1e konulan lf: sıu Sahhk hamam 
(Piran)da yapılacak ldlldimet konalı 
ir.,..tıdır. T-.a V...,._ llıa•l .. m•ıu 

Bedeli kqlf (261 H.15) llra4ır. 
z B • • k -•---'- 1 - Toe,..S. AW~ ,..a - u ııe aıt evra tu~: camii lnarlriade M..sba 1e•--..11.aı-
A - Ebiltme prtnameai -
B - Muknele projeai ftkfmdaa dlıt tarafı ,.a ile ..W. 
C - Ek huıual " fenni fllrtllalM • W Ho. lu ftkıflar Wanalae mt slf-

ler tı hamunın mClUdyetlala aatılmuı 
D - Bayındırlık " yapı iflerl p- lrapah sarf uaullylı arttı~ya ba1l1 

nel ve fenni ,artnmDelerl. muttur • 
E - Bu evraklar Di)'ldlüır ufa 2 - latektller ba ite alt tutname-

daireaindeıı 1,31 liraya allMbillr. 1' Toe,. ftkıflar lclareliaden para· 
3 - Bu ltln ihal•l (e.1• cuma) ııa olarak alabilirler. 

1Untı aut (On) da Dl,..._ defter- a -~ ao-1z..931 tarlJllncla 
darblında yapılacaktır. itlbua bir ., olup 20-1-939 talhlae 

4 - Ebiltımye prebümek itin tesadüf eden cuma ıanu aut OD 48"
(1963.26) liralık mawklrat teminat te Toep .Uıflar idaraiade mOta· 
vermek ve qafıdakl "8llraları lbru 11kldl llomltyonu mahlua buunmda 
etmek lhımdır. ~ır. 

A - Nafıa mUdtırltılUndetl alımmt 4 - Artırmaya slrebllmek isin mu-
(Bu ife ait) mtlteahhltllk ,...._, blan•wa bedel olan (IOOO) llraıua 

B - 93111lma alt ticaret od91ı .eal· ,W. ,idi lMapata (175) Hra mu • 
kası 'ftldlat temlaat yatıtılmllr tmttJr. 

5 - Taliplerin telrllf melmapı..ı 1 - Teklif -ım.pllnam ,.ı.rda 
(6-1-939 cuma) ,unı 11111• ~ 1Udı auttta bir tut lftllae lııadar 
bir uat evet komisyon nlelltlM _.. 1sol8layoa relllllfa• te11m edilmeal 
bus muklbill •ermeleri pOlta .... • ..,. 1Mı tüiJcle ,.tlttcek wıett. 
meler{ kabul edilmu. polta ne ............... ır. 

6 - D&rdtıncq maddmla (A) fıkra- 1 - Tıllllf -lmaplanam l4'0 R. 
ımdaki mtlteahhltlllr walbu •lmllt - la -- *t' .. ....... anma 
meye ~lkarılmlJ olan her ı.aat 19 itin o'-a 11smplec.ll Din olaaur. 
ietedlii açılrça JUı' pir ... 11,11 • (1111) 1171 



eş muhteliti Ankara 
mu elitini 2-1 yendi 

uhtelitimiz yenilmesine rağmen güzel oynadı 

dAQlll• ıı& ço.r; yum llWICl OlaD Usde
mar bu mwı meaaıede r&ıabi açıq tela • 

1ikeli idi. ~~~=U':lf°.: 
~\lfa&p•nlfatr~ 

verdi.
0 

:;~m her hilcumunda~
tulPY• mu~Joluyor .. F 

jı ~ldel ~ çok Plaa 
Vliil11tt;e .-,. tik b:lı• Yurd o.. 
d-*'ia....,. JIUipa oldu. ,... • 
ldbini yanında ıörür cörmu Honat 
dam-. bqladı. Çok ima .. bk 
mlcadeleden 1MM1n1 Osdemir faildyed 
midi. Bay Ahmet Atma"m bu cilMl 
atı illi at bo7u ara ile fimcliye mı.: 
ıeçemediif rakibini ıeçerek birlndlili 
...... Karanfil ft Omemir'la dtka -
kil lllllftffald.yetleriade blylk lıir • -
mil olan memlebtimldn ,.... ..... 
dril lbAn Atçı takdir w tebriı. 1& • 
yandır. Kotunun dereceli J.ll 4•1ııi"&' 
dır. 

Jllfterek bahis pnyan 410 lmrtlt 
ftl'dl. 

s.,ılıci lcotu: Koca~ 
icat••• 

l>art ve daha y1&llan y.11taH hlle-
a lncWs at ye Jmraldaa ........... 
~ 800 lira ...., .. 4000 
metre idi. 

Bu ~uda Snnandair - DeQdl w 
Tqpmar leminde llç balieba lrotla-

Dflnldl nUshaınıJda da JUdılw 
cibi bu meulelerıde gak sini ...,,_ 
bu•a Daildi ba ime bir tlrltl lor • 
munu b11Jamam1f'L Dtlıı1dl Jr..- ela 
baııun netlcal olank laavedi raJııi1ll 
Bay 8.ıd Halim'in Sumındlir'i adla • 
uda ikincilik ile bitti. 

TatpMr çok ua1t wfede ,_.. 
el lraJdı. • 

ıl'!llAl•••tlll .,. .. ~erek bahli "":mı"'.. {fa , ___ s_, 
............. ıla at ........ ftnti. 

Çifte büla Udacıi " iksi gl 11Gp
lar ar&llDda idi. Kannfl1 - Prlc'9fd .. 
serine oynıyanlar bir 1lraJanna ......_. 
bU 51 O kurut aldılar. 

~~... ... .,...... 
tUiliiİıe t.u ..... yeme&i .erdL 

Bu nyafette ıporculardan mlıda, 11 • 

....... ~ ft ........ kitap, iutlı6I 
fedeı'ayonu ve Ankara bölı9!\ erldm 
h*bmler ve blr kı11m idarecilF*l,e p
aetemls ıpor muharriri basır bulun • 
•aflardır. 

Sacaimf bir aile IOfnın halinde 1pOr
C1llarm bir ilaç eüt bir arada bulan -
maıarma veaile ol& dyateıt .oauia'da 
llllc• ....-.W•da biri .,... lra1 • 
kllllk llA)'Wderiae t., ıı •tıde bwl11a. 
dııl.'3ta ima nutlla cı • 1111Ulr Sok 
..a "ıSlul bir 16,awle mubbele
Hıın.ı.ncna n .-.ıerlmin ıpor ,.,. 
maktan -edrlet ne olclupnu anlattL 

a .... -. .-ra •ald owı dilek Un· 
,._ fatltıolJ....,aayonu reı.i B. Dm -
ffl ,.. milabakalar milvacebaia • 
dMi ıtbik ıöft.-w ..-uı. 
~pftıt ilwi<leld HDelerde düa ıe

ldıt n;fUmullü --.ffalriyetler ti. 
-'Leri U'aauada 10D buldu. 

Bir izah 
~grup fllDPlyoaall ~ 

lı~ edea talnmJmrdan AyCAJa..,.. 
kafllai reWncSen alclıjumı bir ...-IF • 
tııpta, kaleciye tekme ~ 
dola11 oyadan s·kr•n IQ1 isleriahı 
Y&ıiyetıeaı çok miitemair olduiu b&li-


