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1938 -5 KURUŞ 

Ulaa Bae1mew 
Çenlrın Cadde.i, Anbra 

Telgnıl: uı .. • ~ h a -TELEFON 
tmtbu ..ııibi DM 
Baımubarrir 1371 
Yan itleri 1062-1063 
Matbaa mlldBril 1061 
İdare 1064 
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Kurultay resimleri 
6 ıncı, 7 inci ve 
8 inci sayfalarda 

Kurultayın büyük tazim ve sevgi tezahürleri, sürekli alkışları arasında .. .. 
• 
lnönii değişmez Genel Başkan seçildi 
Büyük Kurultay'da 

, , .... , , , tt • ,, .. ,,,,, , 

lNONO'NON NUTKU COK 
llYMEJLİ BİR DiREKTiFTiR 
Sağlam Dünyeli, yüksek istidatlı 
asil Dir milletin siyasi hayatına 
'istikamet vermek iddiasındayız 

Milli Şef'in mühim nutku 
sürekli alkışlarla karşılandı 
Büyük Kunıltaym büyük sevgi, tazim tezahürü ve sürekli al

kıtlar arasında ittifakla Genal Batkanlığa seçtiği Milli Şef İnönü 
kürsüye gelerek, çok mühim bir nutuk irat etmittir. 

Bu memleket siyasetinin idaresi için battan bap ve yekpare 
bir direktif mahiyetinde olan bu nutuk gene Büyük Kurultayın 
sürekli alkıılariyle ve lnönü'ne kal'fı ıevıi ve tükran tezahürle
riyle keıilmiıtir. 

8 11 kunnetli mduli tuchırr 

Milli Şef 
F. R. ATAY. 

Dün Büyüli. Kurultay muh
terem Cümhurreisi l smet l nÖ· 
nü, nü, ittifakla, Cümhuriyet 
Hal.k Partisinin Umumi Reisi 
intihap etmiııir. Kendisin'"de, 
ıürk milletinin tam ve kati bir
lik iradesini temsil eden Milli 
'Sef i seliimları:ı. 

aayuıt ~urtntaym Siym~
leri. 

.--.. -------~·---& wwaııwı m nız 

İnönü'ye 
K rultaı'ıı drekten 

sevgi Ye bağhhğı 
Kurultayın toplantısında Rıfat 

Börekçi ve arkadaılarının verdik
leri ıu takrir ittifakla ve sürekli al
kıılarla kabul edilmittir: 

C. H. P. Büyük Kurultayı 
Başkanlığına 

Bütün Türkiye,nin havasın
aa ıevk ve heyecan aksi devam 
etkıı b,üyük nutku, ne tamam
'laınak, ne de i:sah etmek iddia
wıdayız. O, kendi keıKline ka
'/iJi,r ve bir çok cümleleri, ha
reket düsturlan olarak, Cüm
lauriyet Hal.k Partisinin siyaai 
edebiyatında yclfayıP. gidecek
tir. 

Büyük Partimizin esas bünye
sinde bugün aldığınız kalbi ve ni
zami kararla, beni değişmez Genel 
Başkan seçtiniz. Yüksek teveccü • 
hünüzün ve samimi itimadınızm 
ifadesi olarak aldığım bu karardan 
dolayı sizlere teşekkür ederim. Bu 
anda, omuzlarımda bulunan Genel 
Başkanlık vazifesini; Partinin, bü -
yük milletimizin hayrından ve hiz -
metinden baıka gayesi olmıyan, 
maksadına uygun bir surette ifa et
mek için, bütün varlığımı sadede -
ceğim . . (Sürekli alkışlar) Sizlerden 
ve Partinin bütün azasından birlik, 
beraberlik, yardım beklerim. ,(Hay 
hay sesleri). 

Partimizin değişmez Genel Baş
kanlığına intihap olunan, Türkiye dev
letinin Büyük Reisicümhuru ve kah
raman türk ordusunun yüce başbuğu 
Milli Şal lsmet lnönü'ye, büyük ku
rultayın yürekten •aygı ve bağlılığı
nın arzına karar verilmesini ve bu ka
rarın kendilerine sunulmasını derin 
hürmetlerimizle teklif ederiz. 

Cümhurreiaimi:z: Müli Şef, Pmti Genel BQ§kanı, ~ok kıymetli nutuklarını •Öylerlerken 

Kurtuluşun sırrını " hiç 
olmazsa iki yüz seneden beri', 
anyan bu millet, bulduğwıu 
bir daha kaybetmemek için 
bütün krUlreılerini sarf edecek
tir. l smeı l nönü, nün dünkü 
nutkunda bu emniyeti ifade 
eden her kelime, milyonların 
kalbinden kopmuştur. Bu halk 
inandığı :saman, şanlı reisle
rin arkasında aancak taııması
nı bilir. 

Meaud insana susayan bu 
toprağı, milli refah ve kudre
tin, medeniyetin, vicdan ve te
fekkür hüriyetinin giizel talihi 
ile fen kılacağız. Bizim için 
hayat, bu mücadelenin zevk
lerinden ibarettir. 

ismet lnönü,niin nııtku, he
pimizin ahdidir: Bu milli mi
MJkın vazifelerini aramızda 

pay~alım; kafa. kalb ve saf 
vahdeti il.e_, türk asrının yeni 
mucizelerine vücut verelim. 

Aziz arkadaşlarım! 
Büyük Kurultay; kurtuluş mü. 

cadelesinin en evvel işlemeğe başlı
yan, içerden ve dışarclan her türlü 
insafsız hücumlara milletimizin ma
ruz kaldığı günlerde onun iradesini 
ilan etmek üzere meydana atılan, 
en eski teşkilatımızdır. Bence, ebe. 
di Şefimiz Atatürk'ün, kendisine 
kadar ve kendisinden sonra, bura • 
da ve diğer memleketlerde yapılan 
milli mücadelelerden en kıymetli 

( Sonu 5 inci sayfada ) 

Genel Başkan Vekili 
Celôl Bayar'ın nutku 

Atatürk'ün manevi varlığı büyük Türk 
milletinin hayatı gibi ebedidir 

]Genel Batkan Vekili ve Baıvekil B. Celil Bayar'm nutku 5 inci 
sayfamızdadır.] 

Yukarda: Genel BQ§kan Veküi B. Celal Bayar kürmde - Aıağıda: Büyük Kurultay ebedi Şel i~in beı dakika siilnit eJerken. 
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Köy ve Ziraat 
kalkınma kongresi 
BaJY8kD Celil Bayar' 11 

auiıylı 

bugün aııllyor 
Birinci 1C6y Ye Ziraat Kalkrn

ma Kongresi bugün saat tam 11 
de Büyük Millet Meclisi içtima 
salonunda istiklal mar§ı söylen
dikten aonra Başvekilimizin bir 
nutkiyle açılacaktır. 

Bundan sonra kongre lzası ve 
yüksek mektepler namına birer 
söylev verilecek ve yüksek ziraat 
enstitüsü talebeleri, ziraat mar
şrnı !>Öyliyeceklerdir. 

Riyaset divanı ve komisyonlar 
intihabı bittikten sonra kongre
nin öğleden eve/ki çalışmaları ni
hayet bulmuş olacaktır. 

• 

• 

Öğleden sonra saat 15,JO da U- • 
lus meydanrnda tezahürat yapı
lacak ve saat 21 de Halkevi kon
ferans salonunda zirai filim/er 
gösterilecektir. Bu husustaki taf
silat (2) nci aayfamızdadır. . ...................................•..• ,, 



Parti .ve Devlet KALKINMA KONGREMİZ 
----- Ebedi Şef Atatürk 

Bugünkü cihanda, gerçekten na-ı olan ISJ1}et lnönü'ne tevdi J ak-
dir manzaralardan birine, türk·mil - ta ve devlet ile inkıla"p ,.. 

0 
dunm. 

1 · · "kl • 1 k 1 · d . ar .. sın a ayrı-
etı, ıstı a ve urlu uş muca elemı- lık ve gayrılrk ol d ~ l Bugün Kamutay 

binasında açılıyor 
On dokuz yal önce bugün 
Ankara'ya ayak basinıştl 

. 'lk .. 1 . d b . l'k . B ma rgı ve o amıya
zın ı gu~. ckrın .elln .e~ı mb~ ıı· -~ır. u cağı katiyetle ifade edilmiş bulun
manzara, tur mı etının ır ıgı man- maktadır 

zarasıdır. Bu birlik, knh milli mi- · 
aak'ta, kah Türkiye Büyük MilJet inkılap, hayatımıza vermek istc-
Meclisi hukümeti'nde, kah Atatürk'- diğimiz manayı ve istikameti tayin 
te ifadesini bulmuştur. Fakat bu bir- ettiğ_i gibi, devfet'i de, bu manayı 
!iğin temel ka"ynagı, türk milletinin tedvın edecek olan cihaz ve bu isti -
kendisidir. O, kah büyük hareketle- kamettcki bütün hedeflere bizleri en 
ri, kah büyuk kararları kah büyük kısa yoklan eriştir.ecek olan en yük
evlatlarını yaratıp "orta;a koymak sek teşkilat kademesi sayıyoruz. Bi
auretiyle, zaman ve meka'n ile mu- ri.nc!si. i~ - ~i.ssiplini~izi, ikincisi dıi
kayyet olmıyan ebedi varlığını de- dıssıplınımızı temsıl eylemektedir. 
va.m ettirmektedir. Her ikisi de, türk milletinin kendisi-

Kongre Başvekilimiz Celôf 
açılacak Bayar'ın nutkıyle 

Bugün, türkün bastan başa kahra
manlık ve hamaset dolu tarihine al
tın ciltler katan en büyük Türk'ün 
Ankara'ya ayak bastığı gündür. Bu
gün, başta Ankara ve ankaralılar ol
duğu halde bütün yurdun ve bütün 
yu~ttaşlarm en büyük bayram gün -

Yazan: Rüştü SEZGINClOGLU 

tolunmaz hakim kalesi haline getir -
miştir. 

Nitekim, Büyuk Şef'ini kaybeder ne has hayat ifadeleridir. Bunların 
etmez, bir yana duyduğu acıyı, bir baŞJna seçilen §ef'e gelince, ki o, biz
yana da devam eden kendi büyük ce ve dünyaca tanınmıt olan İnönü' -
di.vaaını koyarak ve bu riyazi tefriki dür, davamızda bizleri yürütmek sa. 
yapmakla kesafeti asla azalmıyan lfı.hiycti 'kadar mest:ıliyeti de, onun -
ı·ealizmini isbat ederek, devletin ba- dur. . 

Birinci köy ve ziraat kalkınma 
kongresi bugün saat tam 11 de Biıyuıc 
Millet Meclisi içtima salonunda Başve
kilimiz B. Celal Bayar'ın bir nutkiyle 
açılacaktır. 

Memleketimizde radikal bir köy ve 
ziraat kalkınma savaşını programlaş -
tırmak gayesiyle toplanmakta olan 
kongreye, hariçten seçilen delegeler 

gorta komisyonu, 
C - Ziraat Marşı 
D - Saat tam 15.30 da Ulus Meyda -

nıı:ıda tezahürat 
·E - Gece 21 de Halkevindeki teza -

hürata iştirak. 

lerınden biridir. Tam 19 yıl evci bu 
çok hayırlı ve uğurlu günde büyük 
\Tc Ebedi Şaf Atatürk Ankara'ya ayak 
basmıştı. 

O mutlu günü yaşıyan ankaralılar 
' ve 0 gün • Ankara'da bulunanlar 19 

Y~~ önceki heyecan ve sevinçlerini' bu
gun de yaşıyorlar. Bugün de bayram 
yapıyorlar. Ankaralılar, hayatlannrn 
bu en çok sevdikleri ve en çok heye
can duydukları gününü anlatırlarken 
diyorlar ki: 

İşte Büyük Şef bunun gibi bir -
çok temiz duygularının tahakkuku 
ve milletin kara bahtını yok etmek i
çin çalışmaları cümlesinden olarak 
18 ilkkanun 1919 da Sıvas'tan Anka
ra'ya gelmek üzere hareket etmişti. 

1919 yılının 18 ve 27 ilkkanunu ara
sında geçen günler bize seneler ka -
dar uzun gelmişti. Hep birlikte bu 
bitmek tükenmek bilmiyen gibi görü
nen günleri birer birer sayarak iple 
çektik. 

ıına Atatürk'un dnva arkadaşı la- Türki.yc'nin yeni-den ·doğuşunda 
met İnönü'nü derhal ve ittifakla seç- ve yeniden kuruluşunda, bir insan di
mittir. Bugün ise, Parti Başkanını mağı ile bir insan vicdanının bütün 
aeçm.iı bulunuyor. Ve inkılap parti - imtihanlarından geçmit olan sevim
ainin baıkanı da, Devlet Reisi ismet li ye sevgili İnönü, salahiyet ile me
lnönü'dür. Ve bir kere dalia, türk suliyet'in, aynı ıcyin iki ayrı adı ol
milletinin, devlet mihveri etrafında duğunu, içimizde, en iyi bilen ve bu
aradığı medeni istikrar ile parti mih- nu ahlak yapısının en üst katına 'çı . 
veri etrafında durmadan ve yorul- karmış olan biıyük adamdır. !(endi
madan takip edec;eği inkılapçı başa- sine olan sevgimiz ve • itimadımız, 
nlar, gene bir tek şefin, buna en la- bundandır. 
yık olan şefin, kıymeti, millet dava- Onda biz, tarihimizin bu devre
larma bağlılığı ve millet uğruna fe- aim:le, devleti~izin olduğu kadar in
daki.rlıkları tecrübe edilmit olan kılabnnızın da en büyük garantisini 
14hsiyetinde birleımiş bulunuyor. görmekteyiz: Ve, en küçük bir tered-

B 1 'd düdümüz yoktur ki, o da, Atatürk . u suret e, evle't mesuliyeti inkı-
li.b'ın yar'atmış olduğu l:mıet İnönü'- gibi, bu \Jlilletin büyük ve şa.nlı ha

dimlerinden birisi olacaktır= 
ne verildikten aonra, inkılap Ji..:lerli-
ği, saçlan devlet işlerinde ağarmış 

Yer yer yağışlar ol~yor . 
Dün şehrimizde hava umumiyetle 

çok bulutlu geçmiş, rüzgar şimali şar
kidcn en çok 5 metre kadar hızla es • 
miştir. En yüksek ısı 7 dereceye ka
dar yükselmiştir. Yurdda hava Kara
deniz kıyılariyle cenup ve cenubu şar
ki Anadolu bölgele~inde hava kapalı 
diğer bölgelerde umumiyetle kapalı ve 
yer yer yağışlı geçmiştir. 

24 saat, içindeki yağışların metre 
murabbaına bıraktıkları . su mikdarı 
Antalya'da 58, Alaşchir'de ıs: Kırşe • 
hir ve İzmir Karşıyakasında 13, Ilgın
da 8, Samsun ve Alanyada 7, Dinarda 
6, Yozgat'ta 5, Çarşamba ve Sandık
lı'da 4, Rize, Sinop ve Zonguldak'ta 3, 
Gerze ile Isparta'da 2, diğer yağış gö
ren yerlerde l kilogram kada'rdlr. 

Rüzgarlar Trakya'da şimalden di
ğer yerlerde umumiyetle şark istika
metinde eiı çok saniyede beş metre ka
dar hızla esmiştir. 

Yüksek ısılar; Çanakkale, Trabzon 
ve lzmir'de 12, Kocaeli'cle 14, Antal
ya ve Adana'da 15, Bodrum'da lt=i de
recedir. 

En düşük ısılar da sıfırın altında 
Kastamonu ve Kütahya'da ı, Eskise
hir ve Afyonkarahisarında 2, Erzu
rum'da 3, Van'da 4, Kars'ta 7 derece
dir. 

Yıllm~ı Tt'hriklrri 

Burhan BELGE 

' . 
Feci ·bir cinqyet 

Hasanı saldırma 
• 

ile öldürdüler 
İstanbul, 26 (Telefonla) - Dün ge

ce yarısı Fatih'te bir cinayet işlen -
miş, Manisalı Rifat oğlu Hasan Rifat 
adında birisi tarafından yedi yerin -
den kama ile yaralanarak öldürülmüş 
tür. Çocuk yinni yaglarmdadır. Sa -
nat m ektebinrle le_vltdir P~z.ar .vünü 
izinli çıkmış ve gezerken babasının 

yanİnda çalışan bir işçinin karısı ve 
Makbule adındaki bUdız~a rastgel -
miş, Makbule'yi alarak sinemaya gö
türmüstür. Sinemadan sonra Şehzade
başınd~a önlerine iki kişi çıkmış bun-
lardan birisi Hasana: ' 

' '- Bu gece söz verdiğin yere ge· 
lecek misin?,, demiş, o da: 
"- Yanımda kadın var. Onu evi· 

ne götüreceğim.,, cevabını· vermiştir. 

Bu cevabı alan şahıs da saldırması
nı çıkararak Hasanı öldÜrmüştür. Ka
dın koşarak karakola gitmiş ve hadi
se yerine gelen polisler katille arka -
da§ını yakalamışlardır. 

Basanın niçin öldürüldüğü henüz 
anlaşılamamıştır. Tahkikat devam et
mektedir. 

İstanbul Valisi 
Ankara'ya geliyor 

lstanbul, 26 (Telefonla) - lstan
bul Vali ve Belediye Reisi Dr. Lutfi 
Kırdar'ın yarın akşam Ankara'ya ha
reket etmesi mu~emeldir. Valinin 
bu seyahati bir iki haftadan beri ls -
tanbul'da J.aptığı tetkikler' neticesin
de edindiği kanaatlerin vekalete ar -
zı ve direktif almak içindir. 

J\~ahlOt yağ meselesi 
şehrimize gelmişlerdir. Bundan başka İstanbul, 26 (Telefonla) - Bazı 
mebuslanmız, C. H. P. genyönkurul yağcıların mahlut yağ imal ettikl'erı 
üyeleri, vekaletler ve müstakil umum hakkındaki ihbar üzerine İstanbul 
müdürlükler, Ankara ve İstanbul'daki Belediyesi tahkikata başlamıştır. He
yüksek mektepler, matbuat ve Anado- j nüz iddia edildiği gibi halkın srahti
lu ajaniı, milli bankalar, ziraat madde- ne tevcih edilmiş bir suykast mevcut 
leri sanayii üzerine iş yapan koopera- değildir. Belediye doktorları ve zabı
tıllerın, müesseselerin ve firmalar1;1 ta isimleri mevzuu bahisedilen mües
mılmessilleri de kongreye ıştirak ede _ seselerden ve yağcılardan nümuneler 
ccklerdır. alarak tahlilhaneye göndermişlerdir 

r..ongreye 1000 kadar delege işti _ Netice bu tahlilden ı)Snra belli ola· 
rak etmektedir. 300 kadar da memur caktır. 
ve Büyük Millet Meclisi azalarıyla be-

raber umumi heyet iki 'bin kişiye yak- Ekonom·i müsavere 
laşn;ıaktadır. J , 

Kongre ana meseleler üzerinde ta- h 1 ' f d 
kip edilmesi gerekli politika esaslarını eyetı top an 1 
tesbit edecek ve memlekete ait umumi İstanbul, 26 (Telefonla) - Beledi-
ihtiyaç ve dilekleri kayded1p görüşe- ye ekonomi müşavere heyeti bugün 
cektir. Bu ana ve temel işin bütün ilk toplantısını valinin reisliğinde 
memlekette diğer, bütün büyük işleri- yaptı. İkinci toplantısını hafta için
mizdeki .hız ve düzenle başarrlabilme- de yapacaktır. Tesbit edilen bazı mad 
si için lüzumlu fikir ve elbirliğini kur- deler hakkında tatbik i'mkanlarınz a-

k h d f. • . rıyacaktır. ma e e mı tayın de kongrenin ça-
lışmaları arasına girmektedir. 

Ziraat Vekaleti kongre için bütün 
hazxrhklarını tamamlamıştır. Yurt içi 
ve yurt dışı ziraat meselelerini en Sa. -
lahiyettar mütehassısların kalemiyle 
kitap haline koyan vekalet, Türkiye 
raat tarihi ile beraber bu neşriyatı 
kongre azalarına dağıta,caktrr. 

Kongre mesaisini tanzim için ko -
misyonlara ayrılacaktır. Burada rapor
lar üzerinde görüsmeler yapıl:ıeak ve 
., • .,; • .,Jcr: ... --.-~ ı. .... , .. _.._., - -- • t , - " 

tir. 
' Kongrecln bugünkü ruznamesi şu

rfor: 

A - Açış: 

Tam saat 11 de, İstiklal Marşx 

1 - Başvekil Celal Bayar'ı~ açış . 
nutku, 

'/!- Kongre azası adına bir nutuk 

Esnaf cemiyetleri toplantısı 
lstkn~ul, ~6 (Telefonla) - Esnaf 

cemiyetleri senelik toplantılarını ö
nümüzdeki ay içinde yapacaklardır. 
Bu toplantılarda esnafm dert ve ih
tiy~çlan tesbit edilecektir. Bu ihti -
yaçlar belediye ve htikümete arzedi
lecektir. 

E'.s\işehir'e döndü 
Eskişehir, 26 a.a. - Mil,li küme dı

şında kalmış olan futbol kulüpleri a-

- B~ güne Atatürk günü diyoruz. 
Ankara nın hangi günü Atat .. k .. _ 

.. d - ·ı . ur gu 
nu egı sankı. En ince teferrüatına 
kadar hiç unutmadan hatırlıyoruz. 19 
sene evel 2?. birincikanun 1919 ... An_ 
kara çok __ g~~~~r. e_velinden bembeyaz 
karlarla ortulu ıdı. Sanki tabiat ka _ 
raran günüllerimize beyazlığın ferah-
lığını. ve doğacak güneşin ilk aydın
lığını getirmek istemişti. Bili yorduk. 
19 mayıs 1919 da Samsun'a ayak ha_ 
san ve 8 temmuz günü hava henüz 
kararırken, alın teri dökerek, seneler
ce cepheden cepheye koşarak, yara_ 
!anarak, daima muzaffer olarak ve 
bihakkın kazandığı, köhnemiş salta _ 
natm apolet ve sırmalarını sökınuş, 
milletin içine ve bizim aramıza biz. 
den biri gibi, milletin bir ferdi gibi 
karışmıştı. lşte o büyük ve bizden 
adam 27 ilkkanun 1919 günü saat 14 
te de bize, içimize, gönüllerimize kalp
lerimize, geliyordu. İşte o günden -
beri Ankara, tarihin, medeniyetin, 
şöhretin ve harikaların merkezi ve 
milyonlarca insan gözünün uzaktan 
yakından ç~vrildiği bir kabe olmuştu. 
Hangi ankaralı unutabilir o günleri. 
Kuıtancı Mustafa Kemal, bütün 

yurdun da hemen ortası olan orta A
nadolu'da bir şehri, hükümet myrkezi 
yapmak ve milli iradenin bir merkezi 
halin~ kovn=k istivotrlu. n ·· 
rıaksrz mu~'!eYlııcLıu <s-r.&rrıcıc1?~ .. .ıınre 
da inliyen Istanbul'da, münkarız Os
manoğulları devletinin başta son ve 
uğursuz padişahı olduğu halde, mil
letin, mukadderatını idare etmek 
şöyle dursun kendi irade ve benlik -
lerini dahi satmış ve kaybetmiş ikti
dar mevkiinde bulunan adamlariyle 
milli iradenin vücut bulması imkan
sızdı. 

3 - Yüksek mektepler namına bir 
nutuk, 

B - Seçim : 
1 - Umumi Reis 
2 - Umumi Reis Vekili, 
3 - ,Umumi Katip 

asında Türkiye birinciliğini kazan -
mış olan şehrimiz Demirspor takrmı 

bugün Eskişehir'e gelmiş, başta vali 

olmak , üzere bütün spor teşkilatı ve 

halk tarafından istikbal. edilmiştir. 

V:ıli sporcularımızı kazandıkları 

muvaffakiyetten dolayı tebrik etmiş

tir: 

Sonradan anladrk. Mustafa Kemal 
bu düşüncelerle Ankara'ya gelmiş ve 
bu maksatla Ankara'yı öz yurdun kal
bi haline getirmişti. 

4 - Reis, 
- Fahri Reisler 
- Aşağıdaki komisyonların reis 

ve mazbata muharrirlerinin in -
tihabı : 

Atina'nın 

muhakemesi baıladı 

· Ebedi Şef'in her yaptığı işte ve 
her teşebbüsünde olduğu gibi bu ka
rarında da ne isabetler saklı idi. Bu
nu bize zaman öğretti. Ve daha da 
öğretiyor. Tarih kitaplarımız Anka -
ra'yr tarif ederken şu satrrlarr kay -
dediyor: 

1.- Teşkilat komisyonu 
II.- Bağ ve bahçe ziraati ko -

İstanbul, (26 Telef~nla) _ Madam - Deniz veya göl kıyılarında:', ır-

A 
· · h ~ . b 1 ld mak yalılarından uzak, yalçın bır ka-

, misyonu, 
ın.-.:.. Tarla ziraati komisyonu, 
iV.- Hayvan yemi komisyonu, 
V.- Hayvan işleri komisyonu, 

VL- Ziraat sanatları komisyo -
nu, 

VII.- ıvİarketnig komisyonu, 
VIII.- Tedrisat komisyonu 

IX.-;- Ormancılık komisyonu 
X.- Mevduat, layihalar ve te -

inenniler, zirai kredi ve si-

tına nın mu a emesıne aş anı ı. ~ . . . . . ya parçasının etegınde kurulmrış oJ-
İddıanamede on senedenberı bu ışı makla be?aber, gök yüzüne atılIIken 
yaptığını ve şimdiye kadar yirmi türk taş ve toprak kesilmiş dalgalf1TI an -
kıadınını baştan çıkardığı ve bazı ka- drran heybetli dağları, bin renkte 
dınları da Suriye ve diğer bazı yerlere muhteşem doğu ve batı levhaları çok 
gönderdiği, kızı Katina'nm da Atina- yıldızlı ve ışrklı gök/eriyle Ankara 
dan bazı genç kızları Türkiye'ye ge- eşsiz bir yayla güzelidir. iklimi sağ
tirdiği anlaşıldığı bildirilmektedir. lam, havası temiz ve kudret vericidir. 
Müddeiumumi muhakemenin gizli o- Ovayı sıra sedlcr, tabiyelcr halinde 
krak cereyanını istemiştir. Duruşma- çeviren demir, tunç, ve bakır renkli 
ya başka bir gün devam edilecektir. dağlar Ankara'yı türk vatanının zap-

Çocuk Esirgeme Kurumu genel 
merkezi tarafından Viyana'da çok za
rif bir surette bastırılan (LÜKS) teb

rik telgraf kağıtları her telgraf mer' -
kezinde bulunmaktadır, tebriklerinizi 

bu şık telgraf kagıtlariyle verilmesini 

isterseniz arzunuzu memura söyleyi
niz veya müsveddenizin bir köşesine 
(LÜKS) diye yazınız. Telgraf'ücretin
den başka 'vereceğiniz 15 kuruş mak
sadınızı temin eder. Bu suretle hem 
yoksul kimsesiz yavrulara yardım et -
miş hem de incelik ve zarafetin titrisa
Ji olan bu telgraf kuğrtlariylc dostları
nızı memnun etmiş olursunuz. 
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Konya vilayetiı:ıde 

modern mektepler 

Değişmez. Başkan 
Büyük Parti Kurultayının dünkü 

üsnoma/ toplantısında en çok ge -
çen vasıf şııı oldu : 

- Değişmez Başkan . 
YıJJarca ve ha,tta asırlarca tarihin 

bu kadar cevrine uğradıktan sonra 
türkün değişmez şerefli mukadde -
ri; 

Türkün iyiye, doğruya, güzele ve 
fazilet/iye olan değişmez bağlılığı; 

Konya, 26, a.a. - Vilayetçe Scydi- Türkün kalbindeki değişmez he-
şehir ve Ereg li kazalarında ~aptırıl- yecan; 
makta olan modern ~ekte_p b_ınalarr - Değişmez duygu; 
nın inşaatı bitmiş ve yenı bınalarda Değişmez inan; 
tedrisata başlanmıştır. Türkiye · içinde ve dışında ge-

Vilayet dahilindeki köyler~e yatı- ne tarihin ve mukadderin seyrini 
1ı ve yatısız olmak ü,zere yenı yap~r- değiştirmek için değişmez Başka _ 
rılan mekteplerin sayısı aJtınış beştır. nın emrindedir. - T. 1. 

lsıanhul ('U(Mclcri pkanıyor 

İstanbul, 26 (Telefonla) - Beled_i
ye temizlik teşkilatı- bu akşamdan 1 : 

tibaren Beyoğlu r..addeleıini gecelen 
yıkamağa başladr. Caddeler haftada 
üç defa yıkanacaktlr. 

1 Argo! 

Bır aralık Istanbul muharrirle
ri arasında bir argo münaka§ası a

çılmı§tı: 
- Y n zı dilinde argo kullanılma

lı mı, kullanılmamalı mı? 

Kimisi kullanılmalı, dediler, 
kimisi kullanılması aleyhinde bu
lundular. Birçok mi.ınakaıalar gi
bi bundan da netice değil, yalnız 
mizah muharrirlerine sermaye ve 
mevzu çıkmııtı. 

Münakaıa yeniden açılmış de
ğildir. Fakat bir gazetede ıöyle 
bir tercüme gördüm: 

''Bir franaız gazetesi, geç yiği
dim geç, zırnık bile yok, diyor.,, 

Acaba argo, siyaai haberlerde 
de moda mı olacak? 

I /.-iz citınrnfor ! 

İnhisarlar idaresi kapalı paket
lerin açılıp cıgaraların teker teker ' 

satılmasına mani olmak için ka
ğıtlara sarılı ve ''ikiz" isimli çifte 
cıgaraları satııa çıkarmıf. · 

Bu yeni ''ikiz., lerin bir faydası 
da ıu olacaktır: · 

Malum ya, cepten paketi çıka
rınca eıe, dosta ikram ebnek li.
z.ım gelir. "ikiz,, cıgaralar bu.mah
zuru da ortadan kaldmr belki 1 

Neol ve Bin 1 

Epey zamandanberi, fU bet al
tı satırlık fıkracıkları yanlııaızca 

çrkarmak lutfunda bulunan mu
sahhih arkadaılar, bir iki gi;indür, 
- belki de nazar değmesin diye
yanlıılar bırakmak müsamahasm-

da bulunuyorlar. 

Evelki gün ''noel,, kelimesini 

neol teklinde bırakmıtlardı. Hem 

de bu yanlı§ frkralarm en bat ba§
hğrndaydı. Dün de gene aynı yer

<tle ''Bir çene sporcusu,. terkibini 
999 ilavesiyle Bin çene sporcusu 
halinde bıraktılar. 

Biri bin yapmak, pireyi deve 
yapmak kabilinden bir yanlı§ ol
masaydı, bu satırları yazmıyacak
tım. 

Memnuniyet! 

Cümhuriyet gazetesi Ankara 

radyosu hakkında yazdığı bir ha
berde diyor ki: 

"Halk bilhassa, Alaturka neşri
yatm altı ile sekiz arasmda yapıl
masından memnuniyet izhar et
mektedir." 

Bu memnuniyete bu satırları ya 

zan muharirle inhisarlar idaresi

nin de İştir8.k ettiğine ıüphe eder 
misiniz? 

Niçin bu kadar heyecanlı ve niçin 
bu kadar sabırsızdık? 

Çünkü uğursuz padişaha ilk isyan 
eden, Osmanoğullarınm oturduğu şe
hirle ilk alakasını kesen şehir Anka
ra idi. O kara günlerde Ankara padi
şaha yaranmaktan başka bir iş bilmi
yen valiyi adeta kolundan tutarak şe
hirden çıkarmış ve Sıvas'a teslim et
mişti. Gene o karanlık günlerde lz
mir'in i~galini duyan on binlerce an
karalı içleri yana yana ilk mitingi 
yapmıştı. 

İşte onun için ağlaı1arak, gülüşe -
rek ve sevinerek bekliyorduk. O, 26 
ilkkanun akşamr Beynama varmıştı. 
Artık beklediğimiz gün gelmişti. Er .. 
tesi gün, kurtarıcı ve bu kara günle.. 
rimizde yalnız kendisine inandığı ... 
mız Mustafa Kemal'e biz ve o bize 
kavuşacaktık. Nihayet o gecenin sa
bahı gelmişti. Daha gece yarısını he
nüz geçen saatlerde ankaraltlar Kırşe
hir yoluna dökülmüşlerdi, O zaman 
tahmin edildiğine göre 40 bine ya
kın insan yüze yakın davul ve gene 
bir o kadar zurna ile, şimdiki harp o
kulunun bulunduğu tepeyi ve çepe - • 
çevre eteklerini doldurmuştu. Kaç 
gündür Ankara göklerini kaplıyan 
bulutlar da dağılmıştı. Tabiatin gü ... 
neşi onun geleceği istikametten An -
kara tepelerinin üstüne bütün haşme-- ' 
tiyle doğarken, zaten güneşin doğdu
ğu yerin hemen önünden koparak gü
neşin battxğr yerin hemen önüne ka
dar at oynatmış, kılıç takırdatnuş ve 
~\riıt..atttı.U1..l>ir,..m.\.1.1 . ~~ .. ""~ 0

'..ri' 

güneşi Mustafa Kemal de gene güne
şin geldiği yoldan bize gelecekti. 

O tarihi günde denebilir ki şehir 
tamamen bomboştu. Herkes o tepe ... 
cikte güneşi bekliyordu. O kara gü
nün ıstırabını biraz olsun unutmak ve 
avunmak için dağa çıkan ankaralı sey
menler de onu bekliyenler arasında 
yer almışlardı. Onun dediği gibi, mil. 
!et srnıfsız, imtiyazsr.z kaynaşmış bir 
kütle halinde onun yoluna ve onun 
ızıne dökülmüşlerdi. Hepsinde de 
erişilmez sanılan bir bayramın tarif
siz ve sonsuz sevinci vardı. Bildiği .. 
miz tabiat güneşi hemen tam tepe -
mizi biraz geçmişti ki beklediğimiz 
güneşi bize getiren boz renkli oto -
mobil Dikmen bozkırının üzerinden 
görünmüştü. Davul zurnalar durma
dan çalıyor, sevinç göz yaşlan ara
sında bütün ankaralılar onun geldiği 
yola bakarak "yaşa, varol,, diye bağ1-
rıyorlardı. 

Nihayet saat tam 13,30 da bu mah
şer1 kalabalığın önünde duran otomo
bilden başında boz renkli bir kalpak 
ve üzerinde gene aynı renkte bir kaput 
olduğu halde, çevik bir hamle ile in
sanların en güzeli, en yakışıklısı ve en 
büyüğü inmiş ve aramıza karışıvermiş
ti. Sevinç bağrışmaları, davul ve zur
nalar bir anda ihtiramkar bir sükuta 
inkılap etmişti. Otomobilin icinden 
bize doğan güneş bütün sıcakl~ğiyle 
hepimizi bir anda sarıvermiş ve ku
caklayıvermişti, Artık o bütün var'lı
ğiyle kalplerimize girmiş, biz bütün 
kuvetimizle ona candan bağlannuşttık. 
Artı~ A~kara aşıktı. Ona olan sevgi, 
sevgılerın en temizi, en içteniydi. Ona 
~lan ba~lılık her türlü tarif, ölçü ve ' 
ıfadelerini çoktan aşmıştı. Bu koca ka
labalık kah genişliyerek, kah dalarak 
onu sarıyor, bağrına basıyor, olduğun
dan daha fazla ondan olmıya can atı
yordu. O büyiik bir tevazu ve heyecan
la sordu: 

- Niçin buralara kadar böyle zah
met ettiniz arkadaşlar? 

O anda sanki evelden sözleşilmiş ve 
~~rarlaş~ırılmış gibi ve sanki onun 
oyle hır sual sorması biliniyor da 

cevap hazırlanmış gibi o mahşeri ka
labalık hemen hep bir ağızdan şu ce
vabı verdiler: 

- Seni görmiye geldik Paşam! va
tan uğrunda ölmiye geldik Paşam. 

Bu büyük insanın arkasında ve et -
rafında toplanan büyi.ik insan kalaba -
~~ğ• .. şehre doğru gönülde, gidişte ve 
ulkude beraberliğin ve anlaşmanın 
verd~ği bir inançla ilerliyordu. Bugün 
Emnıyet abidesinin bulunduğu yerde 

(Sonu S. inci sayfada) 
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27. 12. 1938 

1 DIŞ POLiTiKA 1 DÜNYA HABERLERİ 
Pan· Amerikan 

kongresinin neticesi SANGHAY'DA VAZİYET KÖTÜ! 
Oa sün kadar evel Lima tehrind• 

tnpı.nenaeld:ıı:inciPan.Am*ikankon- Koleradan sonra çı·çek 8ftlİ. bepelmilel ibtil&flarm mmli-
..... ,.,Uarl& halli ve bir dewetia 

....... bqka bir deYletin müdaha- h t ı ğ iğ h ı • d 
le •laMmeU gibi umumi prensiplere as a 1 1 sa 1 n a 1 n e 
~ bir dekJar&IJODU kabul et-=·== .. ı:-= Ayrıca kıtllk tehlikesi var! 
1Mri cl9ftllll ec1ea miiuıkerelerine ba- Şan,haJ, 28 a.a. - V ehameti aon zamanlarda maha4a derece
....,.... oluna, burada iki fikrin~- ele ualmıı olan koleradan aonra tehirde bir çiçek 1alsnu batıöe
Pllbiı allla....,.ktad .. : Ban1arm bı- termiıtir. 
rİlıİ, .Am9rika deYletleri arumda ai· So "k" zarf nd be 1m·ı ) · · · ,.a ~ ikm.di aahacla daha ulu bir n ! 1 ay 1 a ~ • ı .e imtıyaz mıntakalarmda bınden 
lılp'ld ....u ••~ ietibdaf eclea fazla çıçek vakaaı kaydec:lılmııtır. 
Bial .. ilE Amerika'am t-i, dif.-i ele Son kıl'lr, elli aene içinde bu h•ta- OilRO RtJWJ1COUJWJ7JJ O 6 ıounth 
it Wırlitini daha maami ,....)el.,... hiın bu kadar vahamet kesbettiği gö
h+rM' ettirmek iati,.a "bilha ... rillmemi9ti. Atı olanlarla olmıyan he
!Awapa'J'& kıartı ~ birlifi kur- men aynı nillbette bu hastalığa tutul _ 
-.ktaa kaçman Arjuatin noktai -- maktadırlar. Bununla beraber qıla • 
sarı Wi. ikinci nokıttıi -·-- salebe naınlar arasında ölenlerin nilıbeti ol • 

l•ntuna'• llfkındı 
Çinliler mühim 

bes noktayı 
zaptettiler 

pldıiı ••l•plmekıt.Adır. Ba ela bek- du.Sça azdır. 
1 .,.. bir llltice cleiiJcli. Sıhi,.e 1erviıleri tarafmdan qrla -

nanlarm miktarı günde kırk binden 
fazladır. 

Kıılık tehUkesi de mr t 
~~ay, 26 a.a. - Şanghay'daki 

mültecıler meıelcai gittikçe endite ye
rici bir tekil almaktadır. Şehir ancak 
kendi nilfuıunu iqe edebilecek vazi
yettedir. Mlllteciler ekleriyetle ihti -
yaçlarıcu temin etmekten Acizdirler ve 
yatamak için umumt ianeye ihtiyaçla
n vardır. 

Matbuat bu meıeleyi ortaya atmıt 
olmakla beraber bu hususta henüz hıç 
bir tedbir alınmamı9tır. Herkeıe açık 
bulun~urulan beynelmilel fChrin bu 
hmuııyeti mültecilerin buraya akm 
etmelerine sebep olmuıtur. 

Bir bayram günü 

Hongkone, 26 a.a. - Çin Ajanar bil
diriyor: 

Çin kıtaatı Kuangtunc vilayetinin 
doiu cepbeainde yeni parlak muvaf -
fakiyetler elde ederek mühimbef ıtra
tejik noktayı ifgal eylemiflerdir. İki 
bin ja.pon ukeri ölmüt ve çinliler mü
him miktUda harp malzemesi ele ge
çirmi9lerdir. 

Japonlar Kantona doiru çek\lmek -
te ve burada alelacele müdafaa teai -
satı viicude getirmektedirler. 

Çinliler Nanpng'ın timalinde Hiah 
ırmağmm cenup kıyııındaki japon 
kuvetlerine balkın yapmıflardır. Bin 
kadar ölü veren japoıılar timal iıti.ka
metlne doiru çekiliyorlar. Bu muvaf
fakiyet, doğu cenup Çin kuvetleriyle 
orta Çin'deki kuvetler arasında bath
ca tcmaı noktuı olan Nanpng'm cm -
niyetini takviye etmittir. 

Çin çeteleri havanın fenalığından 
iatifade ederek orta Çin cepbeıinde 

Yoıov'daki dütznan lwvetlerine hü
cum etmitlerdir. 

Ahlllı •lelerine 
• • mpn 

60 Ton madene 
ihtiyaç var ! 

Bedin, 26 a.a. - Royter ajamınm 
muhabiri bildiriyor: 

Demir salibe benziyeceği söylenen 

yeni nif81Un çok ~uklu alman anala
rına daiıtılmMı için 60 ton madene 
ihtiyaç hasıl olacaiı anlafrlmaktadır. 

Bu madalya, 12 mayıata tertip edi· 
lccek olan "anneler gUnü'nde üç mü -
yona anaya dağıtılacaktır. Bu madal -

yayı alan kadınlar harp mal<lLlerine ve
rilen imtiyulaııdan iatifade edecekler • 
dir. 

llÜ(ÜI DIS HABERLER 1 
X Motıkova- Sovyet ve İtalya bü

kümetleri arasında yapılan diplomatik 
müzakereler neticesinde Sovyetlerin 
Milano'daki \>at konsolo•foğu ile İtal
ya'nm Odeaa'daki bat konaoloa.luğu
nun kapatJlmalan kararlattırılmıfttr. 

X Nevyol'k - Filadetfiya tehri ge -
çirmekte olduğu vahim iktıaadi buhra· 
na kartı koyabilmek için tarihi inde -
pendance Hall, sarayı ile civanm 25 
milyon dolar mukabilinde hüküm~te 
satmıya karar vermiftir. 

X Vatinstoa- Umumi maaraflar 
arttıkça bükümetin varidatı azalmak
tadır. Son bet ay zarfında hükümetin 
varidatı 45.000 dolar azalmıttır. 

-3-

Katalonya cephesinde 
kanh bir harp oluyor 

Hükümel~llerln ılddetll mukavemetine 
raımen Franko' <ular 1 O km. ilerlediler 
Banelon, 26 a.a. - Cümhuriyetçi resmi tebliii: 
Tremp mıntabamda Monseç ciY&nncla .. erlerimiz düpnarwıı 

ecnebi tayyare lmnıtlerinin müessir yardımiyle yapbp ileri te • 
tebbüaleri t•mamiyle akim bıraktırılmqtır. Frankiatler hiç bir 
fayda temin edemeden alır zayiata uğramqlardır. 

Se&re mmtakMında italyllıı fırkala- :Fayonıdan batlryan hat Almatreıt"ia 
rı tayyare, topçu ve tanldann yarduni- iki kilometre ötesinden geçtikten ..., 
le mevziilerimize kartı taarruzlanna ra prka dotru eliJerek Lardebna'm 
devam ediyorlar. Düpan hatlannda biraz ilenine mil'ntehi olımaktadll'. h 
dehfetıli tahribat yapan ukerlerimizin iki mevki nuyonaJi.atler tarafmıdm 
fiddetli mukavemetine rağmen dil§ - dUn zaptolumnuıtur. Müte•Jdben hat 
mm Alımatret'i iHal etmittir. Düıma- Mayala - Lerida yolunu t*ip eda4t 
mn Alrea ve Aapa Wtikametinde yap· Torrebe1eea'den geçtikten sonra 1911-
trğı diiu bütün taarruzlar kimilen ka dotru imtldat etme4rte " Kat._ 
pU.kürtWmüttiir ve d~m üç tankı ilerledikten eonra grap latikwtinde 
tahrip olunmUfhlr. ceri d&nmekte ve Alkano'dm ıeçmelr-

Tayyarelerimiz &silerin hat1ıamu tedir. 
ve tocemmulamu tesirli bir ıUl'ette Diln akpmd•n itibaren m.,caa • . 
bombardıman etmiıtir. naliıt topçuau ~..na yoluma 
Frankocıılar l O kUometre Grandella'dan itibaren 121rilometre im-

il led"le tidadınca dövmiye bafl'am .... Cim. 
Burıoe, 26 :.:.. _ ı ~ gece saat huriyetçileri? bu mmtakada yeclne 

2115 de Fran.ko karargihı apiıdaki muvuala ve uıte yolu olan bu ,-. 

teb
,li v• tmi..h dövUılmcai muvullayı fevkallde müt-

gı neıre ,. •• r: . kt dir 
Nuyonal kıtaat Katalonya cephe • küUeıtırme e · 

sinde parlak taarrudarına devam ede- Hükümet,çi lapanya'da 
rek bugün için kendilerine göaterilen idam kallct& 
bütün hedefleri u.ptetmiılerdir. Baraelon. 26 a.a. - Bareldl Neı-

Bu cephenin fiıml mıntakuında rin, radyo ile bütün iapanyollara bita • 
ileri yürilyÜf 10 kilometre derinlikte ben yaptığı bir tebliğde vatana tbnet, 
oknut ve dilpnanm mU.tahkcaı batı.- cuualuk veya iayan cllrOmlerinden ao. 
rına dahil bulunan Karrou. Lu Gavil- layı yerilen biltiln lııt.m hUlriim1ertl*a 
1aa, Aapa ve Almatret saptolunmUfhlr. infumdan vaz ıeçüaltini blldirmittlr· 

Cenup mıntakaarnda laıtu.tamz Bu kini' ilerde yerilecek o1m ba-
düfDWUJ1 mukavemetini parlak bir tiln idmı hllkilmleri haklrmda da ._ 
tarzda kırarak 8eki& kilometre derin • bik edilecektir • 
likte iledemiıtir. Bombardıman 

Cephenin msiyeti M•drid, 26 a.a. - Franko ta,,_. 
Lerida, 26 a.L - Nuyonalistlerin leri tarafından Posoblanco'nun bom -

taarruzu neticesinde akpm üzeri cep- bardnnanmda 8 kip ölmt ft 25 Wti • 
he ıu t*1i almıt bulmıuyordu: ğır surette yaratanmrıtır. 

Çung - King, 26 a.a. - Dün 1936 ıe
ncsinde Suiyon'a kaçırdmıt olan Ma -
re,al Çang-Kay-Şek'in avdetinin yıl -
dönümüne tesadüf eden .. miııt renea • 
sana gUnU., milli bir bayram gtlnil el -
bi tesit edilmittir. Şehir, donaıım1ftır. 
Binlerce cenç kız hll1dlmetin .. Harp 
sermayesi,, menfutine 10kaklarda çi
çekler, gazeteler ve mecmualar sat. 
mıtlardır. 

Yangtze ilezrinde YOfO'V' yakmın • 
daki 25 japcm harp pmiıi ve mubte • 
lif n•kliye ı..Um demirli buluamak
tadır. 

n o sııu.rıo o o h1 

X Nnyol'k - Kü:ba'dan bildirildi -
ğine göre eaki Hariciye Nurn Oreste 
Ferrara, bet ,1ene ıüren bir ıürgQnlük· 
ten acıma K.Uıba'ya dönmUftilr. Muma
ileyh. liberal partinin tefi aıf atiyle Iİ· 

,..r fuliyetine devam edecektir. R 'd k k 
X Li---DUnBelem aaraymda omanya a or unç 

ingilb sefiri Cümhurreiai Karmona'ya b • k 1 d 
banyo niıanmın gran kruva rütbesini 1 r tren aza s 1 o u 

f'if:t-,,.---.n-.n ..... .-...-..rwnr~n,....ır--.-~~~;.:..=:;..--ıı.a~aıwn:·u. bir rcsrimı YC.llllil. • ~--

Korsika ve Tunus'tan sonra 
__,_ 
_.ika A.wupa lotaaiyle çok ulu ti
caret münuebetine siritmek uıra
nıtWeclir. Birletik Amerika ile, ba 
.-...aMtlsi Ju~. 

% 1 r e X Belsracl - Prenaes Olga, refaka- l 00 • · ı • • 3 00 1 
gitmesi de muhtemel =~~~~ Biiknt.28° .... u~-Ddelqam~~ ~ 

c-ıbi Amerika memleketlerin - B • İı / bir tren kazuı olmut, noel yortuları mfinuebetiJle isinli olarak 
... Y7ik bir alman .... italyan aifa.. ır ta yan gazetesi, B. Da/adiye 'nin x lmdiı - Arap polla tetkilltma eylerine aitmekte olan auba1 Ye ukerleri taıımakta olan L!.... ._ 
-- T9l'letmİI bulanduiuaa ela aa- V mensup bir onbqı ıehrin eski mahal - L-- • tikamette 1 L. • .ı.. b. le aııır ---. 
san itibara almak liaımclD'. Bre:ıı:il· A.~orsika aeyahafini tahrik aJJ8J.l~~Or lesinde dün üzerine ateı edilerek öklii· :::...:. rLt'- .u.1.!7 ::.:-'::.u •,r_tren __ ça_rp_lflDlllır ___ • ___ _ 
J'&'da bir milJ'Oll i.talyan ye J'&nm p Z& UQI aı_, rüknUftilr. -v-·...,..- ._ar-__,,~ 
mil,_ alman vardır. Arjutin'de de .:;•Pari ~a. ~~~Tunu umumi valiıi B. Labon, bu x Ne..,cn _Son ay nrfmda in. •kederin nepli wleriyte dolu olan Nuri Said Pa1«1 
~ y= i:1=.. ~~~etmit- :S üzere B:;:.Oı'fı:·,arüw=~· almacak tertibatı te.bit et· giltere'den gelen matın stokunun kıy _ :::ı::ıı.:;::.~.:1,::f:.:.u:::; 

T- meti 22 milyon ingiliz lirMıdır. 
•-- a:..1-n. Am9rilra L- _._fa ;,.~ B. Daladiye'nin Konik& •e mek için telefona.. ~opnJ•r bu sefer 

1 rak kabinesini kurdu 
..- ...-....- - - -. " de bqka bir miHWe ~. 

lillla eden Lima ..,_......... ba Tunua'u namen ziyaret ettikten .!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!! dır: Çünkü Etulia wtuyonunu en ya-
Bağdat, 26 a.a. - Dün lnık'ta 

buıl olan kabine bubnıu lılatfai Ka
bineshııin muhalefet riieauma m., 9-
dıiı fiddetli tedbiıl'ler neticelinde « • 
taya çlkan uyMI cqinlikten dol
IDUftul'. 

_,_ ile mücaclel• ..-,. çahtm't- aoma Ceair'e ujramak ni7etin- D o s o o km iıatMyona bajlıyuı telefon n tel-
br. Haricip Vekili Hali, Amerika de olduja aö1lenmektedir. N C l f R gnf telleri kopmuı bulunuyordu 1-
kıılılı-· ,..Nacı icleolojilwia p.. Bqvekil ile maiyetinin bir harp ge- 1 
-•• _..,,•ıat eclilalılıaini " A- miline binecekleri ve bu .-ye tor- Çarpıpn trenlerin cedkmeleri dik· 
w .. Weolojiaiaila k......,.Hmı -. pidolarm ve denis tayyu-elerinln re • iiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii kati çekmiı, diler taraftan da kaza ba-
...... tir. H•kikatte Amerika Jutuı - fakat edeceji teyit edilmektedir. beri civara aik'atle ymyıJmıttır. Bunun 

Yeni bıbineyi kati olarak Nuri h
id P ... tetkil etanittir· Yeni 1Mıtt;ekil 
iki gün evel Kmır'dan dönmUfttL :.::=::~~: "Koraikalllyaredbir Kültür yayıcı vasıtalar =~=-cı::::.:::.u:~r:~ 

lr.a cleYletlerinia tekilleri .._.at tah.rlktlrr' miftir. Hükümet erklnmdu budan 
Yeni kabinede bqv'*Aılet " imi· 

dye nezaretini Nuri SUd Pap " mılJ. 
1t mtldaf• ve dMiliye nesaretleriai ele 
Taba Hafimi pqa deruhte etmiflerdlr. 

olmekk ......_, ba ~...... R R A. •-- da hidiae mıth•lHne hareket etmi•,er -
IMmıla balaaaD Mhml•r diktatör- oma, 26 LL - oyter Jlftll mu- - .anıerde ....._ icretlerinde ,,.nUlen t•ailôt yapmalı imlı&n- r 
......... BrnilJ'&'cla, Şili'cle, p.,.•.ıa, babirinden: Gayda, Voce d'İtalia ıa - ~- .,..,,.,..,,,._ 6elediyeı.r. hildirilmiftir. Naha Velıiletin=- la-'· dir. 
" el ,_._ f · n_ A---- ate.inde ne•redilen bir makalesinde, ,... -- --~ • _.___L ... , '"' Son gelen h-t...-..aere •öre '-----
·•••• • -, aflalll ........... beti r .:ı• -- ,.._,,,. ,....• ın -. ip,. feflıilıferde 6afandufmnı ela Öfed ... L~ --~ • ' &a&UllQ 
_...__ ...l!L&-törl"" ·- _ _...._ o· B. Daladiye'nin Konika'yı ziyaretini 1&•- - L.. -ıL!LI---.!- •-L-L uwn kori&:Ul'U' ı.ua .... OMI ıudur: 100 ınn -e ~- - _..... .,.._. I• '"":'_,, - - &• ~ _..,, _,,....,.. 6İJ"nMlı Uaent o1...1...a-g ..10:~. ••11 .,._.~ Ulll& ,.. 

,:!111111111111111111111111111111111111111. 
~.-: el cliktatörHilden:lir 8 . ..tahrik" diye tavsif etmekte ve fÖyle -··-- ., 11

-.- .,. bu~ıa. bir kıamr a~r olmak üzere 300 
·---· • yarı • a- d k d. ----- ,.,....,. ...... ~ 6ir .,,,.q.ıı • ..,., ·JU--- -....:---=-~ ;,- •• 
....-leyh Birletik Amlrika Harici- eme te ır : •öriilıniit ol4lft lıilriir •---··.r-- yaralı. Ölenler ft ymnlananlar arum-

- -- -E Ankara Borsası 5 
JW V.mli, clemokruiclea. ..._.. ..Bu ziyaret, bir tahriktir, çilnktl tilade •fnwi la_:~~~~ ""!._~~ ~· H 6olccı ;... da birçok subay ve nefer de bulun _ 
latul ideolo~ A.wapa'daki ~am~ bqvekiline ordu, donllUlla Ye Ülolaa Aocet ,,,,,. mulırt •-·"---- ,.. -• yerinde o14af- maktadır. 

- -- -= 21 lllrkinun 1938 fiptlan = 
dildatıirl ..... --i Amlrika'p n uyetlerine mensup yUklek pb- r· . . 
el atmalarmm öaüae pçilmeei liiaa- ıiyetler refakat etmektedir. Bu da vatr"o,........, nnuilıi. •cıaet• oe ltitap, luıUı ter6i,.•i 6cıluind 
......... bahaederba, IMa cliktatıiir- bflt11n ttalya'aın tahrik addetmekte cu nwlıfep """'-' •/wniyet oe fiimaUi ol4lft .,. 6u iei6cırla ele 6ir,..::.:;; 
llıkJ. ~· o1'iutu harpcu bir nümayitm. meo~ olcrcılı ele --. ... la.. ..- IHDıtal•clır. 

Fakat Birletik Amerika'ıua mü- Franau - ilalyan mulıaMımaaı lıild~':';;..--::::;,, ~~ ~ -.ri7flf itinin ti. radilıal Wr ,.. • ar .. ..,.. 'ele lıilap oe .,._,. ya.,.,....,. la• olmcıa-••k•r kalcbrmıyua kuvetli tarafı, tekrar ba§lıyacak • Bcıllıan ,,...,..,...,.... •ili~ • . . . ,.._ • lf 

':-':'"" Y• iktıaacli ~ırJıiı~.V~ Franııa hUkUmetinin, İtalya tara. cılmmwa .,,.. ~· .,..,..... .,. ...... ted6i1Wriıt 
Birleıik Amerika, ceaubı Am .... - fmct.cı 1935 itiWlu-mın fnhedilme • • r.,..p .... ,.. w •• mat611C1taa ,.,.,,. ,,,,... •ttili 6ir ... 
~· itimat teUdla ec1w.- de her •inin sadece atatilkoyu iadetm teala ıintle saı...vı,,,.•t1a on Uri •Jf/olılc 6ir .,..,.,. cılhnıt •.:,;;; 
haWe. Aawikıa lataaı halde""'• • etmekte oldutunu mUıbeyyln bir be • fuu oe 6anan 6ir hhl Jıi6rit ı~,,,,,. ,,....._. tqlıil .u:;:.•7«-~
..ı Meli,.a Awapa clnlet1erim Y•""Ame netredecefi ıuretiııdeki BWe 6ir ...,. lti6ril .,,,,,,, ,,_.,.,,. lcılıat lıir ..,_,. 6et lı • #ltıla.• 
11.tm l8lkia eder. B-.1• .......,_, ~ete hlıbedednden bahseden Gayda •--~ ,,...lliliıte ..,._. tlereacle cııa 6ir lı ~ : 
U.. ...,_... Birletik AIMrika i- dıyor Jd : tcı6m liyatı da 6enıia 6iiJ'iilı lı.. • --S ,_... .,,_ iti-
le cı...W Amerika deYJetl.-i ar ... - •Statüko, Fratıaa ile ltalya'nm u-a. dır . .lfemleh~ Wltiiriin ütl-!-!" _1•.,~1 ,,_,.,. ,,,,,..,._ 
dald miam...,.tleria lr.arpbkb itimat amı açan mu.hMeme haline rücu et· aiirhn uca oe laatta hclcıoa ..., ölpcle ~ imi..,__ -.a
'81'P•• içiıacle t•n•imi phmcla a. melr dcm~ktlr. Bu kelime aynı .nımn- 6il mülir'I Biti.in lfl7ffalı ...... yat ~~ laat~c ......_. .. lıa
tdaut ,.m bir aclımchr. hk ..._ 1133 da ttaly• nm franıız memurları tara • .. _ ~· t.,,,.a etlilntıelı ~ lıôfalm .,. ta
........ toplam yedinci P• A.... fmdmı Tunuı'tald italyalar baklua • ~ IHUll~ ...,...,,, •• ~ k 70Wc 6ir t.d6ir olcralı cliifiinijle
rikaa lroqruiade atılmqb. hd .... da yapılan pddarane llllWNlelere 6ilecefi PfJi, deoı.ıwe ...,,..)'ata yapclectılı ,...dım1,,,..,. C9ICM liyatlcnn 
...a 9.....,. ~·te t°'a....n P• A- kartı harekete ıeçmek balrkau yeni • ,......,,,_,. Wr Aotlclin imine ~ fG'1ma lıollan ,_, a .. 
........_ aalla koafer.nu ela eheml- den iktiup etmit olduiu mAnumı da .;, 6ir teıllİll aıuaru ola6ilir. Genif .,. ,.....,.._.. 6ir ,;""! ,..,,:::; .. 
'9tli bir merhale t.tldl etmifti. Şim- tummun eder." 6atün lıitcıp ..,ıerqı. olı~ odalon isin elaenü79tli -:,-...ela lıitcıp: 
di Wr Mlma daha atılıyor. 8a, Birle· ~· Ntm cdınnNrlı ,.lılintle te.alaiir etlecelı 6ir ..,,_, 7"1'daru, ·-
tik A.merika'llm ümit ettiti kadar •i Amerika':rı, Birletik .Am.rib.._ ~ ma. ..... ı.rinia liyatlcırı üulirmelı ..,,.,qı. ~ilecelılc • ...,,.. 
~ bir ~ o&m,..bilir. Fakat 1tir aeYi ld...,.lekeli telillıld ettik- len ıCl.Wllin etleı.lı 6ıir oiUcıt .Wıiı .-. acas lıit.,,, acws ...., ";:: 
R.n.it ba J'W çıtın aplJ .,.c1aa 1.-i •-·•, .._.. cemmi Amerika'- tcılacılılla _,,._,,,,, .,..,,ilir. Ha laaUe a.::...1r L.!!la.=. - - .. .. • - .. allC&k _..a: • • o.el ..... ___ ....... RU&AU-1111, ~ .. 

:r-- .-e S9Çllllftir. an e- ya ı--. ..... 4Miet adamlarıma ha- iartocalı 6ir Nf1İ7eye .n,.....; ipn •öderecefimU &.:- 6ir ~ 
...aa Alwika bildimetleriam. cena.. &aaı.mcla caıalıchr. A. Ş. ESMER lıfirlılı ıaı. ._._Cır. -t" -:::: ;,;;:• 

- -- r -: ~EICl,Eft : 

İnnir'• llldr bonldı Sllıllclt s Açdıf ... &.,... ır. i - -- -lamir (Huaual) - incir aatqmm E ~ 5.17 5.17 § 
borsaya almmuı bir aruret halinde : Parla 

12
::::: U:::~: : 

ıörülmeiı bqlanmıttır. Bu auretle 5 llillao 1.1225 l.'22'5 5 - c....,.. &41 21.41 -
hem borsa, kendi defterlerine kayde- 5 AmnB erdaın 11.saso 11.JISO 5 
dllmeden ihraç edilen mmhıullerden : erlin 50.4525 50.4525 : 
haberdar olarak kendi hİllMini ala· § :=el 2~~ ruı 5 
cak, hem de incir •tıflarmda pi,...... i ~f" l .545 ~::5 i 
lllft açıl19mdanberi mU.tahaill tiJrlye- : Mr::rid 4.32 4.12 5 
te ewkeden Amillerden birioin ao&ne S Varwon u 7 

5.17 5 
ceçllmit olacaktır : B...a.__..._ !-7158 

2S.7150 : 
- .-- -w5 24.ISIS -

Ge l bucUn tle - liltree 0.90 • •• -rç Ubflar bona üze- 5 Belcnd 2.1175 1.1175 5 
rine yapılmakta iae de, muamelenin : Yokohama 34.21 M.17 : 

- Stoldlalm 30.2225 30.1125 -
tekli. borsaya konmat aUmunelere de 5 lloüon 23.1115 2S.ll25 5 
ili, mnın ... ıt tacırı.rkı kendi mata- 5 ESHAM VE TAHVILA T 5 
alarmdaki müaullerin muayene Ye 5 S 
fiyatlandırıhmlına hatlıdır. Halbuki E 1133 Ttlrk Borca I. E 
y.pılam aatııJarm bôiki miktarı bor- : 1111 Terk Borca IL : 

' - 1111 Tilrk Borca IIL -
aaya taınmnen bildirilmemektedir. 5 1933 lkrami"11 : 
Buna ıebep te borsa hilHlidir. Nite· S Krpnl 1u 5 1u 5 5 
kim menim lptidumdan tlmdlye ka : ıı ... - Brnram 5 
dar boruda yapdan aatıı kaydı 15 bin 5 Hattı iL IV. 11.15 11.15 5 
tonu ca.termekte, fakat l8tatiatikler = •ot: - • .., 70n.u .......... - = 
l~ımudaa yapılan aevkiyatın 3l § ti'1• JWhıta .,..,•biler 6oralan 5 
b~ tonu cestiiiai telpit etmekte- = dua bpab idi . = 
dir. "11111111111111111111111111111111111111.;:' 



KÖY TETKİKLERİ 1 ·------- KOYLERIMIZ j __ R A_o_v_o _j 

Köyün inkişafı ve köy~n 
küçülü ü sebepleri 

111111111111111111111111111111111111111111111111 

Bugün nasıldır ? Dün nasıldı ? 
Avrupa: 

TÜRKİYE RADYO DİFÜZYON 
POSTALARI 

TÜRKİYE RADYOSU 
ANKARA RADYOSU 

J Ik büyük çiftçi devletleri 
batıran amil feodalitede 

isim ve şekil değişti~erek devam 
etti. ''Mübadele" başladıktan sonra 
- 11 inci asırdan itibaren - za
yıfladı. Küçük şehir gümrükleri
nin, derebeyliklerin kalkması, dai
mi ordulara istinat eden masraflı 
h~kü~ctlerin ve yer yer ticari şe
hırlerın kurulmasr, harici ticare
tin inkişafı, ve nihayet feodalite
nin ortadan kaldırdığı hür köyıü
l~ğün bu devirde tedricen ve ye
nıden te;ssüsü, köylerde de müs
bet tesirler yaptx. Bugünkü rakam
lara ve nisbetlere göre çok müteva
zi olmakla beraber (İngiltere mi
saliyle 1086 - 1600 arasında yani bes 
asırda% 40) nüfus artmağa ve köy: 
ler başhyacak olan sanayi devrine 
amele yetiştirecek kadar kalabalık: 
laşmıya başladı. 

Feodalite, Roma'nın inhilalinden 
sonra, imparatorluk halkının, par
ça parça, mahalli otoriteler, serger
deler, klise adamlarr etrafında eve
la hizm:tlerini, (Cizye ve an~arye) 
~e tedrıcen tasarruflarrnr, şahsi 
h~ri~etlerini vererek (demirbaş 
kol~lı~) t?planmalariyle başlamış, 
~~ıkanenın yerine derebeyini, e
ıırın yerine de demirbaş köleyi 
k?yarak ~istemini tespit etmiştir. 
Sıstem, bırkaç asırlık devamında 
hiçbir zaman, müstakar ve devam~ 
h bir siyasi' teşekkül yaratacak ka
dar kuvetli olmadr. "Vels" bu dev
rin en büyük siyasi teşekkülü o]an 
Şarlman imparatorluğundan 771 -
814, "bu inkısamla başhyan bir ter
kip, şeniyeti olmıyan bir iddia idi.' ' 
diye bahseder. O kadar zayıf, o 
kadar hayatiyetten mahrum bir de
vir idi. 

K öyün, sanayi devrindeki 
makine sanayii devri 

inkişafı, nisbi bir inkişaftır. An
cak daha evelki devirleriyle muka
yese edilerek ferahlı neticeler alr
nabilir. Rakamlar, sanayi devri kö
yünü izah için kullanılan cümle1e
rin; (köyde istihsal vasıtalarının 

tekemmül etmiş, köy pazarının ge
nişlemi9, köy mahsullerinin kıy· 
metlenmiş, köye siyasi haklar veril
miş, köyde refah seviyesinin yük
selmiş, köyün daha evelki devirle
rin hiç birinde görülmiyen, maddi 
manevi bir inkişafa mazhar olmuş 
olmasından çıkarılan neticelerin) 
tam tersini verirler. 

Sanayi devri, köyü küçültmüş
tür. Tipik birkaç rakam da şudur: 

köy şehir 
Memleketler YılJar nüfusu nüfusu 

---
İnciltere 

Fransa 

Almanya 

Belçika 

1871 7998950 14713319 
1921 7850857 30034385 
1872 24368022 11234899 
1921 21004260 18205492 
1875 26000000 16700000 
1925 22200000 40200000 
1876 1740185 3616000 
1920 1610842 5787218 

1.{üttehid 1880 35797616 14358167 
Amerika 1?20 51406017 54304603 

Azalma, fngıltere, Fransa, Al-
manya ve Belçika'da nisbi ve kati 
Müttehid Amerika'da nisbldir. 
1880 de köy nüfusu, umumi nüfu-

Yaun. Yolan Földe:s 

Yazan: 

Neşet Atay 
sun % 71,4 ü şehir nüfusu, 28,6 sı 
iken 1920 de bu nisbetler köyde 
48,6 ya düşmüş ve şehirlerde 51,4 e 
çıkmıştır. 

K öy nüfusunun azalış ve kö
yün küçülüş sebepleri; 

a - Sanayi işçiliğinin temin et
tiği kazancın, köyde kazanılandan da
ha emin ve daha fazla oluşu, 

b - Köy toprağrnın mirasla, a
lım satımlarla gittikçe parçalana
rak bir köylü ailesini, geçindirecek 
miktardan aşağıya düşmesi, 

c - Hariçten getirilen köy mah
sulleri kıymetinin dahilde istihsal 
edilenlerden daha ucuza mal olu
şu, 

d - İstihsali ucuzlatmak için 
toprağın aşırı makineleştirilmesi, 

e - Büyük arazi sisteminin şekil 
değiştirerek bu devirde de devam 
etmesi, 

f - Ticari, sınai ve bu mahiyet
teki zirai teşebbüslerin mazhar ol
duklan geniş mali yardımların kü
çük arazi sahibi köylülerden esir
genmesi, ... ilah .. ilah ... 

Diye huiasa edilebilir. Hatta bu 
sebeplere, şehirdeki yaşayış kolay
lıklarının, ve köylüler arasındaki 
tahsil ve meslek değiştirme tema
yülünün gittikçe artması gibi, ilk 
bakışta göze çarpmryan, çok veya 
az mühim yüzlerce diğer sebepler 
de ilave edilebilir. 

S ebepelr; ne kadar çok, ne 

kadar biribirinden ve eski
lerinden farklı olursa olsun, vazi
yet Yunan sitelerinde ve Roma'da 
olduğu gibidir. Köylerden şehirle
re hicretler, harici ticaretin yardı
miyle şehirlerde servetin mütema
di artışı, şehirlerin büyümesi, pro
leter - patron kalıbına giren fakir
ler, zenginler hiyeraşisı, goz ka
maştırıcı, parlak, masraflı bir ha
yat, lüks, sefahat, darbı mesel ha
linde konuşulan fakirler sefaleti, 
servet arttıkça, sosyal Şiirtlarm 
sosyal telakkilerin değişmesi, aile
nin küçülmesi, kısırlaşması, artma
nın duruşu, kısmen tersine dönü
şü (Fransa'da olduğu gibi), 

Ve nihayet sanayi memleketleri
nin demoğrafik, ekonomik müva
zenelerinin, siyasi iktidarlarının, 
Yunan sitelerinde, Roma'da olduğu 
gibi hariçten getirilecek insanlara 
(birçok memleketlerde demoğrafik 
açığın muhaccretle kapanması mev
zuubahistir) ve hariçten getirile
cek gıda ve sanayiin ham maddeye 
istinat edişi. Kısaca, 
Cihanşümul iktidarın, cihanşü

mul zaafla beslenişi (1). 

( 1) Bu bahis, köy için tetkikler köşe
liği altında Ulus'da, 30 nisan · 30 mayıs 
936 tarihleri arasında çıkan 9 yazıda taf
silatlx rakamlarla tetkik edilmiştir. 

Yarın nasıl olmalıdır ? 

N e kadar çok veya az devam 
ederse etsin, böyle bir 

muvazene, ancak iktidar aleyhine 
değişebilir. Artık hiç bir şart ikti
dar lehine değildir. Ne ilim, ne tek
nik, ne servet, hiçbir şey 1 Modern 
asır, bu nevi kıymetlerin cihan mik
yasında seyyaliyetleri asrıdır. Geri 
kalmış milletler ilerliyor ve cihan 
yeni bir muvazeneye doğru gidi
yor. Harpler, fetihler müstakbel 
müvazenede, bunları yapacak mil
letlere pek az şeyler kazandırabi
lir. Zarar da verebilir. Cihan harbi, 
galipleri için bile felaket oldu. Bir 
milletin hayatında, emniyet ve re
fah ölçüsü, komşusunun zafı değil, 
kendi iktidarı olabilir. 

Sanayi memleketleri iktidarı, 
Roma iktidarı gibi, demoğrafik bir 
zaaf amili oldu. Köylülüğün yeni
den tesisi, emin bir iç muvazene, 
milli menabii tahrik suretiyle ka
zanılan yeni bir iktidar, onları bu-
run buruna geldikleri felaketten 
kurtarabilir. Aksi takdirde büyük 
Avrupa medeniyeti dünya coğraf
yasındaki yerini değiştirecektir. 

Medeni insanın idrakine itimadı-

Medeni memleketlerde nüfusun 
yerleşme şekli pek az farkla biribirinin 
aynıdır. Her yerde şehirler, kasabalar 
ve köyler var. Nüfusu en sık endüstri 
memleketlerinde, mesela Belçika'da 
böyle olduğu gibi, nüfusu en dağınık 
yerlerde, mesela Rusya ve Türkiye'de 
de böıyledir. Çünkü nüfusun toplama 
ve dağılma hareketlerini idare eden 
kanunlar her yerde aynı kanunlardır: 
Coğrafya ve topoğrafya zorlamaları, 
ekonomik icaplar ve sosyal vaziyetler. 

Irki meyil ve istidada - bugünkü 
hayat şartlarına göre - bu bahiste baş
lıca yer vermenin zamanı geçmiş bulu
nuyor. Her siyasi camiada sosyal eko -
nomi nasıl milli servetin dağılma ve 
birikme şekil ve nispetine göre tiple -
nirse, milli servetin hacmi ve tipi de 
bu nüfus dağılma ve toplanmasının 
şeklini ve nisbetine göre taayyün edi
yor. 

Nüfus nasıl dagtlmalıdır? Son asır· 
larda Avrupa nüfusu artmıya başlxyalı 
düşünür kafalar en çok bu problem ile 
uğraştılar. Kimisi sırf iş ve istihsal ba· 
kınımdan mütalea ederek köylerin ve 
köy hayaıtınm artmasını iltizam etti. 
Kimisi daha filozof düşünerek bütün 

mızı, henüz kaybetmemiş, olmamız, memleketi köy haline g<'tirmenin ah -
tek tesellimizdir. lak, hukuk ve saf hayat bakımından 

İJSİZ grupu 

Londra'da 
nümayişlere 

devam ediyor 

daha hayırlı olacağını zannettiler. Ki -
misi nüfusu büyük merkezlerde topla· 
mıya çalıştı. Onlara göre fikir hare -
ketlerinin ve tekniğin zaferi ancak mil
yonluk şehirlerde kutlanabilir. 

Bugün Almanya büyük şehirleri 

Fransa büyük kasabaları, Bulgarya 
büyük köyleri fazla olan devletlerdir. 
Her üçü de bu içtimai tiplerinden 
memnun görünüyorlar. Ve alemin dı
şardan her üç memlekette gördüğü 
kalkınma gerçekten memnun edecek 
bir şekildedir. Londra, 26 a.a. - Son günlerde 

Ritz otelini istila, Bukingham sarayı. Nüfusu büyük merkezlerde topla -
manm veya küçük birim (unite) ler 

na bir istida tevdii, sokak ortalarında halı'nde da~ tınan b" ··1 .. .. k 
gı ın ır o cusu yo mu-

"kış için yardım" talebi gibi tezahür - dur? Her iki müntehaya doğru zorlr • 
lerle halkın dikkatini kendi üzerine J yan şartlan karşılamak, önlemek onla
celbetmiye teşebbüs etmiş olan "işsiz- rm baskısını azaltmak kabil olmaz mı? 
lcr grupu,, dün işsiz yardım ofisinin Elbette ki kabildir. Memleketlerin u
rcist Lora Ku<>rı ..... uc •u ı::vı ouunae ye- ıı.ıuun .n...u.nu1u1ds1nın J,St1:1 . .ug1 nuıus te· 
ni bir nümayiş yapmıştır. vezzüünü sistemli bir şekilde düzenle-

Nümayişçiler, ikisi kadın olmak Ü• mek lüzumu bugün her vakitten ziya -
zere 132 kişi idi. Bunlar Lord Rushe- de duyuluyor. Yer yer şehirlerden, 

Iüfe'in ikametgahı ya.kınında bir mi- köylere ve küçük köylerden kasabala -
ting akdettikten sonra bir takım şar - ra doğru yürüten suni tedbirler artık 

kılar söylemişler, dileklerini ifade için kemiklenmiye başladı. Ve yüksek dev
her zaman söyledikleri sözleri haykır- let idareleri tabiat şartlarına ve ekono
mışlar ve nihayet hiç bir hadiseye se - mik kanunlara rağmen bu nüfus te
bebiyet vermeden dağılmışlardır. vezzüü işini nizam1amıya azmetmiş ve 

Avrupa'nın en büyük 
lstasiyonlarından birinin 

Türkiye için yapacağı 

Hususi Neşriyat 
Bu akşam saat 21.30 da Hollanda'da 

kain Philips fabrikasının hususi istas
yonu olan P C J Türkiye'ye mahsus 
olmak üzere kısa dalga ile 31.28 met · 
re üzerinden "Türk Gecesi" neşriya -
tmı yapacaktır. 9539 

başlamış bulunuyor. 
Bu kısa mukaddemeyi yaptrktan 

sonra artık biz kendi köylerimizin tet
kikine geçebiliriz: 

Resmi kayıtlara göre, Türkiye nü -
fusunun 12.355.952 si köylerde yaşar. 
Ve köylerin sayısı 18.376 sı müstakil 
mahalle olmak üzere 56.869 dur. Bun· 
ların içinde elli altmış kişiden beş yü
ze kadar nüfusu barındıran köylerin 
sayısı 31.626 olup, içlerinde 6.641.460 
vatandaş yaşar. Daha büyükçe 6.720 
köyümüz 5.332.392 nüfus barındm • 
yor. Nüfusu 2.000 den başhyanlara 

gelince, onlar da ancak 147 köydür. 

il. Reşiı T A.NKUT 
Ve içlerinde 472.670 kişi yaşar. 

Bunlar resmen köy kayıtlı yerler 
olup, nüfus barındırma bakımından bu 
seviyede kalmış bir çok kasabalamnız 
da vardır ki köylerden farkları nahiye 
ve kaza teşkilatına kavuşmuş olmaları
dır. 

2.000 den fazla nüfus barındıran 

147 köyü çıkaracak olursak arta kalan 
köy1erimizin vasati 250 nüfuslu ve 
her haneye beş nüfus ayırdığımız tak
dirde, elli haneli olduğu hakikatine 
varırrz. Elli hanelikten aşağıda kalan 
köyleri - ki bizde sayıları on bini bu • 
1ur - kale bile almıyacağım. Çünkü o
ralarda yaşıyanlar ya henüz millet ka
rakteri edinmemiş Budunsu (Peupla • 
de) duı:ılar, yahut yeniden o seviyeye 
düşmüşlerdir. Fakat elli haneli köy bi
le ne manada bir kalkınma için nisap 
teskil eder bilemem. Nüfus bakımın
dan bu şekilde olan köylerin toprak Ü• 

zerindeki yayılma ve kurulma şekille
ri de acrklı tatkik konularıdır. Bu kü
çük köylerin pek azını ovalarda ve su 
başlarında buluruz. Onlann yüzde 
seksenden fazlası kireçli yamaçların o
yuklarında, sıtmalı bataklann çuku -
runda veya yalçın kayaların yarıkla
rındaır. Orman içinde olanlarını yır • 
tıcı kuşlar gibi en izbe yerlerde tüne 
miş görürsünüz. Bu köyler niçin biri
birinden uzak ve dağınıktır. Neden or
man ve kayalık içlerini, ot bitmez kal
ker ve çorak yerleri üstün tutmuşlar. 
Cansız ve kızgın bayırları ancak göz
yaşı kadar sızan pınarın doğurduğu 

kavurucu susuzluğa hasretleri mi var
dı? 

Bu köylüleri en deli poyrazların 
tosladığı dazlak doruklara kimler 
zorladı? Ve hangi önünde durulmaz 
zalim kuvet bu biçareleri şu havasız 
ve gün.süz ormanlara tıktı? Hırsı şid
detle oynatan bir menfaatleri mi var
dı? Hayır işte yanlan, yüreleri hep 
aynı tabiatı gösteriyor. Ne son ce-vhe
ri çekilmiş kör maden kuyusu, ne son 
meyvesi yenilmiş bağ viranesi var. 
Bu bahtsız adamlar ne zamandanheri, 
e~!1}U. ıa?~ü11~-~-!~~~1.i~ -~kı ~~i~~ 
manzarası arzeden köy aleminde he -
defini şaşıranlara mahs~ manasızlı
ğın en zalimini duyarsınız. Renkler 
ölgün, hareketler ölgün ve her şey 
ölgündür. 

Bir tutam ot bulmak için bir konak 
öteye gidip gehneğe mahkfun hayvan
larla, bir dönümlük tarlasında çalış
mak için her gün bir sefer yapmak 
mecburiyetindeki insanlar her hal ve 
tavurlarmda kendilerinin de akıl er
diremediği bu ölgünlüğün karakte
ristiklerini tilavet ederler. Sonu gel
mez sabrın ve asla yaklaşmıyan ümi
din katılaştırdığı bir durgunluk ve 
hayat taşıyan her şeyi bunaltmış bir 
cılızlık içinde, nebat bodur ve hay -
van toprağa yakındır. Yumruk kadar 
eşekler ve eşekleşmiş atlar, çakala 
dönmüş keçiler ve keçileşmiş sığırlar 
hatta bütün gündüzünü gübre ve pis
lik içinde geçirebilen tavuk bile ne
rede ise serçe olup uçacak. · 
Yarıya kadar toprak içine gömiil -

müş ve biribirini kapaklamış olan ev-

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. 

( Türkiye Saatile ) 

Sah 27-12-938 12.30 Müzik (büyük bir 
virtüozun plakları) - 13 Saat, Ajans ha -
berleri ve Meteor Ankara - 13.10 mll.zilt 
(valslar - Pi) - 13.25.14. türk müziği (şar
kılar - Pi) - 18.30 müzik (çiğan ve saire) 
18.55 konuşma (Hukuk İlmini yayma kuru
mu) - 19.10 saat, ajans, meteoroloji, ve zi
raat borsası haberleri - 19.25 Türk müziği 
(muhayyer faslı - incesaz) - 20.00 tem
sil - Boş Beşik ve Ak Kuş, milli piyes ya
zan: (Ekrem Reşit) İstanbul konservatu.o 
var müdürü (Yusuf Ziya Demircinin) ese
rinden almmrştir .. ) Temsil esnasında halk 
türküleri ve yurt havaları çalınacaktır. 
21.30 Konuşma (Türkiye postası) - 21.45 
saat, Esham, tahvilat ve kambiyo - nukut 
borsası fiyatları - 21.55 türk müziği (muh
telif ~arkılar) - 1 - Suzinak şarkı - zevk ne 
ise - (Refik Manyasi) - 2 - Suzinak şarkı 
beni bizar ederken-3 • Suzinak şarkı - sev
dim seveli (Zeki Arif) - 4 - Kürdili şarkr 
Akşam giineşi (Osman Nihat) - 5 - türkli 
hicazkar - bir bahçivan okuyan - Müzeyye11 
Senar çalanlar - Vecihe Cevdet Kozan Ke
mal Niyazi Seyhun. 

22.20 Müzik (küçük orkestra) - 1 Die 
Geisha (S. Jones) 2 - Bei Einer Flasehe Mo 
sel (E. May) 3 - Dream of Yesterday (F. 
Huı;:ıphries) 4 - Russiecher marş (E. Ofl
sen) 5 - Romans (A. Rubinstein) 6 - Die 
Vcber (J. Lanner) 7 - Pizza de Popolo 
(Frederiksen) · - 23.25 Müzik (aryalar) -
23.45.24, Son haberler ve yarınki proğram. 

Avrupa: 

OPERA VE OPERETLER : 20 Buda "" 
peşte, Varşova - 20.5 Beromünstcr - 21 
Roma -21.15 Strasburg. 

ORKESTRA KONSERLERİ VE SEN
FONİK KONSERLER : 19.25 London • 
Recyonal - 20 Kopenhag- 21.10 Münih-
21.30 Brüksel, Faris • P.T.T. 

ODA MUSİKİSİ : 18.20 Laypzig, Mü "" 
nih - 21 Ştütgart - 22.30 Kopenhag. 

SOLO KONSERLERİ : 14.25 Laypzig 
- 15 Frankfurt - 15.25 Hamburg - 18.15 
Doyçland Zender - 18.30 Breslav - 20 
Kopcnhag - 20.30 Paris - P.T.T. - 22.15 
Milano - 22.35 Viyana - 22.40 Droytvic; 
- 24- Ştütgart . 
NEFESLİ SAZLAR (Marş v.s.) : 19 

Laypzig. 
HAFİF MÜZİK: 6.30 Frankfurt, Ko • 

lonya, Ştütgart - 8.30 Frankfurt, Münib -
10 Berlin - 10.30 Hamburg - 12 Alman 
istasyonları - 13.15 Münib - 14.10 Viyana 
- 14.15 Frankfurt - 15 Bertin - 15.20 
Laypzig - 16 Alınan istasyonlan - 18 Ber
lin, Hamburg - 18.20 Königsberg - 19 
Hamburg - 20.10 Ştütgart - 20.15 Frank
furt - 22.30 Hamburg - 22.35 Königs .. 
berg, Ştütgart - 24 Viyana. 

HALK MUSİKİSİ 1 11.30 Ştütgart -
20.25 Doyçland Zender - 2'2.50 Budapeşte 
(Sigan müziği) 

DANS MUZiÖf: 21.10 Kolonya, Könip.; 
Nr~ ..._ !J:ı:.Y .... _.._ r-.......-i.--., ?'2 .~ ... • 

l.;ondon. - Recyonal - 23.40 Brükse\.;_ Z3:S~ 
Lüksenburg - 24 Droytviç. 

lere girmek için diz kapaklarınızla 
yürümek Hiznn. 

Bu köyler ne yer, ne içerler? Ana
dolu'nun hele orta yaylasında gezip 
köylüyü ocağının ve sofrasının başın
da tanrmıyanlar için bu daima bic 
muamma olarak kalacaktır. 

Fakat feyzin, bereketin, toprakahı 
servetin cömert vatanı Anadolu, şar
kı garbe, cenubu şimale götüren ci
hanın bu ünlü merkez kıtası bağrm
da milyonlarca aç ve çıplak bırakmak.
tan çok uzaktır. 

Sonra dünyanın en çalışkan, en a
zimli milleti kudretli, yaratıcı, engel 
yıkıcı türk güzel olduğu kadar güçlü 
yapılı üstün gövdeli (archimorphe) 
türk bu halde doğmuş ve kalmış ola
maz. 

Gelecek yazıda Anadolu köylerini 
yandan çok fazlasını bu h§.le getiren 
sebepleri araştıracağız. 

B Al IK 

TUTA N 

K E D İ 

- Sevgili madmazel Roz ... Hakikaten nasıl an
lataymı ... Siz cidden lütufkarsınız. 

Roz, sert sert bağırır: 
- Haydi git, yoksa ıu ütüyü kafana atarım, §İm· 

di. 
Bayan Andre Anna'yı kapanma saatından son

ra atelyede ahkoymak istese madınazel Roz ona 
karşı gelir: 

- Bu küçük evine dönmeli. Biçki kursuna de
vam ediyor. Bayan Lüsiyen onun biçki öğrenmesini 
istiyor. Onu kursa devamdan menettiğiınizi öğre
necek olursa bize ne der? 

mı§, ve kendisinin ise ancak terzihaneye hizmet et
miş olduğunu iddia ediyor, ve nihayet geleceğini 

vadediyor. Yarın cumartesidir, ve _ikisi de izinli
dir. 

Anna itina ile, fakat heyecan duymaksızın gıyı

niyor. Bir İtalyan nazırını ziyaretin heyecan veri
ci bir tarafı yoktur. O birçok nazır tanımaktadır: 
Bay Liif nazırdı; ve Bay Bardişinof bir gün onu, 
bir satranç partisi yapmak üzere Venizelos'la bu
hl§acağı Kafe Ruvayal'e götürmÜ§tÜ. Şu halde bir 
nazır eksik veya fazla olmuş, onca bir ehemiyeti 
yoktu. 

renkli elbiseler giymi~lerdi. O çağlar-dadır ki hayat 
yaıanmağa değerdi . Bugün herkes komıusu gibi 
giyinm.eğe temayül ediyor. Ya siyah gömlekler, ya
hut rus gömlekleri giyiyorlar. Hepsinin baıxnda da 
aynı kasket bulunuyor. Kasket dünyanın en tehli
keli §eyidir, matınazel Anna. Bu sözlerimi ıyıce 

aklınızda tutunuz. Siz kadınlar, bir vestiyerde be
relerinizi biribirinden ayırt edemediğiniz gÜD. 
dünyanın sonu gelmiı olacaktır. 

SOKAGI 
Çev1rea. Nasuhı Baydaı 
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Herkes bu mütaleanm doğruluğunu tasdik edi
yor. Anna mantosunu giyip çıkıyor. Fakat lstvan 
onu nadir olarak bekliyor; şimdi latvan bar iıiyle 
pek meşguldür. Vadediyor: 

Anna da §U fikri ileri sürdü: 

- Eğer kadıniar üniforma giymeğe kalkııırlap. 
&a Piya Monika ve ben açlıktan ölürüz. 

Madmazel Roz buna ne cevap vereceğini tayin 
edemezdi. Zaman geçtikçe, her yaptığı iıi kendisi
ne göstermeğe devam eden Anna'yı daha az payla- \ 

- Barın süslenmesi bittiği zaman daha fazla 
vaktim bulunacak. O zaman saat dokuzda veya 
onda oraya uğramam kafi gelecek. 

Anna bunu tasvip ediyor, fakat gırtlağrnda bir 
şeyler düğümleniyor. Vaktiyle lstvan'rn çah~tı
ğmı, namuslu insanlar gibi ekmeğini kazandığını 
gönneği hararetle temenni ederdi. Şimdi o çalışı
yor. Fakat, Anna'nın tasavvur etmiş olduğu bu de
ğildir. 

Menegetti, kara ve kuru, kıvrıcık saçlı, ufarak 
bir adamdır. Çehresinin hatları son derece hare
ketlidir, ve harikulade gözleri vardır. Piya ondan 
bu gözlere tevaris etmiıti; üst tarafı çekingen, na
zik tenli, güzel bir sarı§ın olan anasına b enzemek
tedir. Piya babasından başka bir şey daha almış
tır: İfadeli ve zarif hareketleriyle bir raksı hatır
latan ince ve asabi uzun elleri... Menegetti'nin ka
ra gözleri kaim beyaz kaşları altında parlar, dö
külüp azalmağa başhyan gümüşü saçları alnı ü
zerinde sanki iki boynuz teşkil eder. Bu küçük es· 
mer adam, birçok bakımdan, Mefisto'ya benzer. 

- Pek muhtemeldir, ve bu alemde güzelliğe 

matu.f her ıey tersine gittikçe daha çok §eyler ö
lecektir. Ah! Feminizm, matmazel An! Buna da 
iyice dikkat ediniz. Beceriksizlik ettiniz, parola
nızı yanhı seçtiniz. Bağırdınız: ''Kadınlara hakla
rını veriniz!" Fakat, hakikatte şu oldu ki bütün 
haklarınızdan istiye istiye ve cömertçe vaz geçti
niz. Bize hakiki bir hediye, say ve vergi ~klinde 
büyük bir hediye verdiniz. Sizlere bakmak, sizlerle 
evlenmek, mantolarınızı giydirmek vazifelerimiz· 
den bizleri affettiniz. Bu suretle demek istemiyo
rwn ki mantonuzu giymeğe muavenette bulun.mı
yacağnn, size bir portakal soyabilir miyim, mat
mazel An? 

dı. 

_ Madmazel Roz, bana karşı her vakıt seviınli 
davranırsınız. Şu iıin iyi olup olmadığına bakmak 
zahmetine lütfen katlanır mısınız? 

Madmazel Roz, Anna'ya kar§ı daima hayırhah-

} k .. t rmi• olduğuna nihayet inandı ve filhakika 
ı gos e ,. . . 

• ·ı·g~"ıni istiyen b1r ınsan da oldu. 
onun ıyı 1 

- l b' · • d' un sadece hayranıdır. Eger ace e ıti-
Şını ı, on 

• . l A ım olan bir it var da Anna bundan dolayı 
rılmesı az ı d k l 

k nma saatmdan sonra ate ye e a · 
mağazanın apa . l 

~ b bu işi onun ehnoden a ır: 
maga mec ursa . . . H di k A 

B b na bırak da bıtıreyım. ay , oş, a-- unu a 
ııkm seni bekliyor. 

Bu akşam Anna, atölyeden çıkarken kapıda lst· 
van'ın yerine Piya Monika'yı buluyor. Piya'nın 
kara gözleri parlıyor, sarı saçları ve inci gibi diş
leri de parlıyor, ve Anna'yı ertesi gün için evinde 
çaya davet ediyor. Anası ile babası onunla tanış
mış ve Piya'ya iş bulmak hususunda vaki yardı
mından dolayı teşekkür ebnek istediklerini anla
tıyor. 

Anna gülüyor, her şeyi Bay Bardişinof'un yap-

O ateş, zeka ve nükteyle dolu bir adamdır. An
na derhal ona aşık oluyor. Be§ dakika geçmiyor ki 
iki eski ahbap gibi konuşuyorlar. Anna onun can
lı ve neşeli mizacını, makul ve hazin istihzasmı be
ğeniyor, ve bu derece dikkate layık bir adama he
nüz tesadüf etmemiş olduğunu diiJünüyor. Konuı
malan birçok mevzulara temas ediyor. Onun bü
tün mÜ§ahedeleri kendine has ve harikulade tu
haftır. 

- Moda mı? Dedi. Bir zam.anlar erkeklerde bol 

Masanın üstünde kahve, mebzul miktarda gü
zel meyvalar, tatlı ve pembe bir §&rap vardı: Ha
kiki bir İtalyan kahvealtısı. Ev sahibesi, kocasın
dan yarım ha§ boyu yüksek boylu olan güzel sa
rı§m kadm, soğuk ve dalgın duruyor, ve muhave• 
reye ancak iştirak ediyordu. Bütün akıl ve mantı
kma rağmen hayatı pek az bilen Anna bu hale 

(Sonu var) 
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Büyük Kurultay'da 
., ••• tt •• ,. ' • tt t 

iNONO'NON NUTKU COK 
KIYMETLİ BİR DiREKTiFTiR 
Milli Şef'in mühim nutku 
sürekli alkışlarla karşılandı 

ismet lnönü ve Celal Bayar müzakereleri takip ediyorlar 

(Başı ı. mcı sayfada) 

farikasını, bu Kurultay ve onun ma· 
nası teşkil etmektedir. (Bravo ses
leri, alkışlar) Atatürk; kurtuluş 
mücadelesini, sıyasi 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.zihnİ).'.etini ve kud
de göremiyoruz. (Bravo ses en) 
Atatürk, kurultaylan yalnız mil
let hayatının lüzumlu bir meka
nizması olarak takdir etmekle 
kalmazdı, onu, samimi ve derin 
bir sevgi ile de ~everdi. Büyük Ku
rultayın duygusunu söylediğime 
emin olarak, bütün gelecek kurul -
taylar adına da Atatürk' e karşı hiç 
bir zaman solmıyacak olan sevgi ve 
tazim hislerimizi ifade etmekle Şe • 
ref duyarım. (Sürekli alkışlar, var
ol sesleri). 

Arkadaşlar 1 
Kurultayımızın bu üsnomal top

lantısı, senelik Parti toplantıların
dan sonra vuku bulduğuna dikkati 
celbetmek isterim. Her biriniz, köy
lerden başlıyarak vilayetlere kadar, 
milletimizin şikayetlerini ve dilekle
rini dinlemiş bulunuyorsunuz. 

Bi.iyiik Meclisin ve Cümhuriyet 
Hükiimetinin faaliyetlerine başlıca 
temel, halkımızın şikayetlerine ve 
dileklerine vefa etmek olduğu dü -
§Üniilürse, Parti teşkilatımızın sene
lik çalışmalarının, milletin idaresin
de ne kadar verimli bir kolaylık ol
duğu göze çarpar. Şikayet ve dile
ğin, bir defada ve bir lahzada tat
min edilmesi, şimdiye kadar hiç bir 
millete nasip olmadı ve nasip olmı
yacaktır. Ancak, şikayet ve dilekle 
hulasa olunan milletin ameli arzu -
su, hiç bir teşkilatta, bizim Partimi
zin sinesinde olduğu kadar, esas tu
tulmamıştır . Hepimizin en kıymetli 
alakamız, milletin en ehemiyetsiz 
zannolunacak şikayetine kadar vu -
kuf sahibi olmak ve mille tin en pa· 
halı ve en güç sayılacak dileklerine 
kadar tedbir bulmağa çalışmaktır. 
(Bravo sesleri) 
Kanunlarla ve Büyük Mille t Mecli 

sinin emanetleriyle vazife almış o
lan memurlar, vekiller, hepimiz, 
millet hizmetinde şeref bulan vatan
daşlar olarak, onun ihtiyaçlarına 
yetişmek hisleriyle meşbuuz. (Bra
vo, yaşa sesleri, sürekli alkışlar) Bü
yük, küçük bütün vazifelerin, iyi 
ve temiz ifa olunması,' emellerimi -
zin başındadır. Parti toplantılarının 
temiz ve pürüzsüz çalışmasının so
nunda, bu sözlerimde arzu ettiğiniz 
manayı bularak, muhitlerinize dö
neceğinizi, ümit ediyorum. 

Aziz arkadaşlar 1 ' 

Partimizin, karşısında bulundu -
ğu vazifeler vardır. Vazifelerin, 
bundan sonra, ehemiyetleri azalmış 
değil, daha ziyade artmıştır. Sağlam 
bünyeli, yüksek istidatlı asil bir 
milletin siyasi hayatına, istikamet 
vermek iddiasındayız. ·Geçmiş tari
hin fırtınaları içinde geç ve eksik 
kalmış taraflarımızı, süratle tamam
lamak ve ilerletmek vazifesinde ·iz. 

Milletlerin geçimsiz ve birbirine 
emniyetsiz bulundukları bir zaman
dayız. Milletlerin bir aile efradı gi
bi, birbirinin dertlerini anlıyarak, 
bu küçük kürenin kucağında kar
deşçe yaşıyabilmeleri aziz emelimiz
dir. Fakat, arkadaşlar, milletlerin 
birbiriyle iyi geçinebilmelerini, yal
nız bizim arzumuz temin edemez. 
Hatta bizim, milletler arasında ko -
pacak muhtemel bir fırtınadan u -
zakta kalmamız bile, yalnız bi
zim tedbirimiz ve kati arzumuzla 
temin edilmiyebilir. Demek ki, kay
bedilmiş zamanlan telafi etmeği ve 
milletimizi süratle ilerletip yükselt
meyi, türlü sekteler ve manialara 
maruz kalmak ihtimalleri içinde, 
başarmağa mecburuz. (Şiddetli al
kışlar) Partinin bütün azası, çalış
kan bir vatanperver olduğu kadar 
milletin beraberliğini candan se
ven ve millet kuvvetlerinin hiç 
bir sebeple dağılmamasına dik
kat eden bir vatanperver gibi dav
ranmağa mecburdur. Cümhuriyet 
Halk Partisinin, bütün vatandaşlan 
kendisinin muhabbet ve hizmet mu
hitinde toplamağa çalışan zihniye -
tini, ifade etmiş oluyorum. Şimdi, 
size, bu zihniyetin, milletin bünye -
sinde kök salmış olduğunu da gös
tereceğim. Atatürk gibi her tarihin 
ve her devrin büyük bir kudreti, si
yaset sahnesinden maddeten çekil-. 
dikten Jonra da, bi.itün dünyanın 
hayret ve takdiri karşısında sabit 
oldu ki, bu aziz memleketin hiç bir 
köşesinde ve bu büyük milletin hiç 
bir ocağında, cümhuriyet aşkından 
başka bir hava esmemiştir. (Bravo 
sesleri, dakikalarca süren alkışlar) 
On beş senelik türlü müşkülat için· 
de bir hayattan sora, cümhuriyet re
jiminin verdiği bu imtihan; onun, 
zannedildiğinden çok daha sağlam 
ve derin kökte, sarsılmaz bünyede 
olduğunu, bütün dünyaya ispat et
miştir. (Devamh alkışlar) Siz ve 
hepimiz, büyük acı içinde, bu bah
tiyar müşahedeyi yapabildiğimiz
den dolayı, yürekler dolusu iftihar 
edebiliriz. • 
• Sayın arkadaşlar! 

Partimiz; miHet menfaatinde, 
küçük hislerin üstüne çıkabilen bü -
tün vatandaşları tatmin edecek en 
sağlam prensipleri, en az teferrüat-

la tespit edebilmiştir. Türkiye'nin 
yenileşmesi ve yükselmesi gibi hiç 
olmazsa, iki yüz senedenberi de
vam eden mücadele, bizim rejimi
mizde ve prensiplerimizde, en sade 
ve ameli ifadesini bulmuştur. Mut -
lak olarak zikredilen hiç bir siyasi 
prensip; ifratı ve tefriti, ve türlü şe
kilde yanlış tatbiki öne sürülerek, 
tenkit edilmekten kurtulamaz. 

altı prensipimiz de, fena ellerde ve 
yanlış tatbikat ile eksik gösterilebi
lir. Fakat bu gayretler, yersiz ve 
beyhudedir. Tam ölçüsü verilmedi -
ği halde faydasını muhafaza edebi
lecek, hiç bir ilaç yoktur. Şimdiye 
kadar ispat ettik ki prensiplerimizi 
esas olarak daima iyi ellerde bulun
durmağa ve tedbirleri, zamanı gel
diği vakit cesaretle, fakat daima ted
bir ve basiretle tatbik etmeğe çalış
tık. (Uzun alkışlar) 

Geçmiş zamanın muhasebesi, 
son zamanlarda, hiç bir milletin si -
yasi partisine nasip olmamış kadar 
müspet ve verimlidir. Gelecekte de, 
cesaretle basiretin, bize, aynı mü~
pet neticeleri vadetmekte olduğuna, 
kati olarak kaniiz. Anlayışımızda 
ve icraahmızdaki ana hatlarda zaf 
göstermek şöyle dursurr, milletin 
daima ilerliyen ve yükselen taze ve 
canlı anlayışiyle, vatanımıza, daha 
geniş feyizler temin edeceğimize 
katiyen güveniyoruz. (Bravo sesle
ri, sürekli alkışlar}. 

Azi.z arkadaflarım; 
Milletimizin en dar muhitlerine 

Ve en küçük ihtiyaçlarına kadar 
aokulup çare bulmağa çalıımak, 
önümüzdeki aenelerin çalıımala -
rında yeni bir farika olacaktır. 
Halk çocuğu vatandaflar tara
fından, halk içinde geçirilen bu 
çalıfma hayatının, devlet otorite
sini en aağlam bir aurette koruya
rak, halk idare.inin leyi.zlerini, 
en geniı bir aurette temin edece -
iine, İnanr,yoru;r;, ( Alkıılar) Hiç 
bir koruyucu tedbir, insan 
vücudunu haata olmaktan kur
taramadığı gibi, hiç bir mil
letin bünyesi de, en ıyı ted
birler içinde, mara.zi an.zalar gös
termekten kurtarılamaz. Fakat, 
vatandaılarım emin olsunlar ki, 
uyanık, dikkatli ve va.zile hiaaini 
beıeri her duygunun üstünde tu
tan vazife sahipleri olarak, millet 
idaresinde lüz;umlu görülecek ted
birleri, zamanında ve kararında 
almakta aala tereddüt etmiyece
ği.z. (Bravo sealeri, devamlı alkıı
lar) Vatandaflarımın Büyük Mil
let Meclisi etrafında, ve sade bir 
vatandaf olmakla hayatının bütün 
gururunu dolduran Reiaicümhur 
etrafında tesanüdü o derecededir 
ki, icap ederse bütün türk milleti
ni, variyle ve caniyle bir hudut ü
zerinde, §İmdiye kadar bu millet 

ATATORI i(iN 
5 dakika siikiil! 

Genel Başkan Vekili 
• 

Celôl Bayar'ın nutku 
C.H.P. Genel Başkan vekili B. Ce- ı 

lal Bayar, dün 1!üyü~ -!<uru/tayı Ebedi Şef Atatu .. rk 
açarken §U nutku soylemıştır: 

Arkadaılar, 
Cümhuriyet Halk Partiıinin üs- (Başı 2 inci sayfada) 

nomal büyÜk kurultayı açılmıtlır. resmi devlet memurları da Mustafa 
Partimizin, değiımez Genel Batka- Kemal'i bekliyorlardı. Çok kısa süren 
nı ve kurucuıu, büyÜk Türk mille- bir müsafahadan sonra onlar da O'nun 
tinin ıineıinden yarattığı muşahhaa arkasında kaynaşan kalabalığa karış • 
ideali ve kurtarıcııı, Kemal Ata- mışlardı. Taşhana doğru gidiliyordu. 
türk, milletinin aonıuz varlığına, e- Yolda mektepliler ve kadınlar da O'na 
bedi ıuuruna, intikal etmit bulunu- onun arkasından gidenlere katılıyor • 
yor. lar<lı. 

Fevkalade toplantımızın ıebebi , Büyük kafile bütün yolları kaplı • 
bu vaziyetin, Parti tüzüğünde, ıü- yarak şimdiki vilayet binasının önüne 
ratle yapılmaaını zaruri kıldığı, ta· varmıştı. Saat tam 15.30 du. Artık 
dilatı görütmektir. halkın sevinci son haddini bulmuştu. 

Müzakere ruznamemiz: Milli havlar çalınıyor, milli oyunlar 
1 - Tüzüğün Genel Batkan inti- oynanıyordu. Herkes yarmki zafere 

habına ait maddelerinin tadil ve bugünden inanmış onu bugünden tes-
tanzimi, it ediyordu. 

2 - Genyönkurulun seçilmesidir. Ankara'nın meşhur soğuğu sanki 
Muhterem arkada~larım, ankaralıları imtihana çekmi§ti. Fakat 
Atatürk, en karanlık günlerde, onlar bu imtihanı kazandılar. Vilayet 

mHletin karabahtına, hadiselerin binasının pençeresinden millete ümit 
taba kalkmıt akur aavletine, kaya ve şefkatle bakan ve zevk duyan Ata
gibi göğüı vermiı, ulu bir milleti, larını biran bile gözden kaçırmadan 
özbenliğincde toplıyarak bugünkü doya doya veya doyamadan seyretti -
büyük, her gün daha kuvetli türk ler. 
milletini yaratmıf, sevgili vatanımı- Mustafa Kemal akşamın alaca ka • 
zı kurtarmııtır. Onun büyiiklüğü ranhğında ankaralıların temiz ve içli 
ancak türk milletinin büyüklüğü ile tezahürleri arasında, istirahatine tahsis 
ölçülebilir. Onun kudreti ve kabi- edilen Ziraat mektebine gitti. 
liyeti ancak büyük türk milletinin İ.§te Atatürk tam ı 9 yıl evel bugün 
her ıeye kadir kudreti, kabiliyeti Ankara'ya böyle geldi. Böyle karşı -
ile anlatılabilir. landı ve böyle sevildi. İşte bu mutlu 
.. Atat~rk'~~ manevi v~rl_ığı, bü.y~k günü kutlarken içimizdeki sevincimi -

turk mılletının hayatı gıbı ebedıdır. zin yam başında onsuz bayramın acı
Ona bağlılıkta olcı"'ğt.• gibi onun e- sı var. 
ıerlerine, emanetine, çizdİgi y':l!!' : , k , .. .. · .. 
verdiği ideale bağlılıkta da tek kal-! ""?? vra nm Ataturk gunu bu 
biz, tek insan gibi. (Alkışlar) Ve gece Ha:t.eııindP., kutlanıyor 
ondan dolayıdır ki, onun kurduğu Ebedi Şef Atatürk'ün, ı\_nkara'ya 
Partimiz de büyük türk milletinin bundan 19 yıl önce ilk ayak bast'i~t 2.7 
aziz partiıiıdir. (Alkıılar) ilkkanun gününün yıldönümünü, An -

Eıerlerini en mukaddes milli bir kara Halk evi, bu yıl da kutlamıya ka -
vedia halinde, nesilden nesle ulaş- rar v.ermiştir. 
-.---.rı• -- ı..:r::.ı.. .,·.~ı;.t.). - ..1:::.: Af...!Jı t-i;.t.'i9 .. A-t..o .. D A-4"\nr ... O:rn• .:.u::alr 
ideaıı korumaK ve tanakkÜk -ettir- bastığı Dikmen sırtlarından başlıya _ 
mek, büyÜk türk milletinin en ö- rak koşucular saat 15.30 da Ulus mey_ 
nemli vazifesi ve milli miıakıdır. danında bulunmak üzere tertip edil -
(Alkışlar) miş olan Müjde koşusu bugüne hususi 

Büyük Kurultaym sayın Üyeleri; bir mana verecektir. 
Ebedi Şef'in aziz hatırası önünde Ankara Halkevi tarafından hazır -
ıözlerimizin ve duygularımızın da lanmış olan üçüncü Ankara koşusuna 
ahdüpeymanı olarak hepinizi 5 da- iştirak edecek olan koşucuların müj -
kika ayakta tazimle ıüküta davet deyi getirecekleri saat 15.30 da bu bü
ediyorum." yük gün münascıbetiyle ve ziraat kon-

Bunun üzerine bütün salon ayağa gresi dolayısiyle Ulus meydanında 
kalkmı~ ve Ebedi Şef'in aziz ruhu Yüksek Zirat Enstitüsü talebesi de 
için be§ dakika ayakta süküt etmi§tİr. hazır bulunacak ve Atatürk anıtına çe

lenk koyacaklardır. 

tari~inde görülmemiı .ürat ve he
vcale toplıyabileceğimizden asla 
fÜphe etmiyorum. (Bravo, varol 
aealeri ıiddetli ve 6Ürekli alkış
lar) 

Aziz arkadaşlarım l 

Vatandaşlarda ve Teşkilatı Esasi-
yenin tarif ettiği vatandaşlarda, bu 
vatanın daimi sahip ve sakinleri sı
fatiyle, emniyet içinde yaşamak hu
zuru kalbi, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin ve Cümhuriyet Hükü -
metinin samimi hedefidir. Hiç bir 
milletin kendisine uygun gördüğü 
bir tedbir, bizim memleketimizde 
taklit olunamaz. Hiç bir vatandaş, 
kanunların kendisine temin ettiği 
nimetlerden mahrum edilemez. 
(Bravo sesleri, sürekli alkışlar) Hu
zur içinde, müıterek vatanın yük -
selmesine çalışmak sahası, bütün 
vatandaşlar için açıktır. (Bravo ses- 1 

leri) Bu memlekette, bütün kuv
vetleri özünde toplamış olan tek 
kudretli varlık, Türkiye Büyük Mil
let Meclisidir. (Bravo sesleri, alkış
lar) Onun tedbirleriyle, Teşkilatı 
Esasiyesi ve kanunlariyle, hepimiz 
üzerine teveccüh eden mükellefi
yetler ve vazifeler, diğer bütün va
zife ve mükellefiyetlerimizin üstü -
nü ve nazımıdır. 

Aziz arkadaşların 1 
Sizi muhabbetle selamlarım. Sizi 

gönderen tctkilat arkadaşlarımıza 
ve içinde yaşadığınız millet ve mem. 
leket yuvalarına Genel Başkanını
zın sevgi ve saygılarını beraber gö
türmenizi isterim (Şiddetli alkışlar) 

Halkevinde saat 21 de yapılacak 
kutlama töreni programı ise şudur: 

Behçet Kemal Çağlar tarafından a -
çış söylevi, 

Mecdi Sayman tarafından Atatürık'
e ait menkıbeler, 

Vasfi Raşit Scvig tarafından Ke -
malizm'in izahı, 

Burhan Çeltik tarafından Aşık ö -
mer 'in ağıt ve onu·ru 

Atatürk'e ait filmler, 
Bu toplantrya gelmek istiyen bü -

yük kurultay ve ziraat kongresi dele -
gelerinin kendilerine yer ayrılmak ü. 
zere Halkevi başkanlığını haberdar 
etmeleri rica edilmektedir. 

Büyük Kurultay 
Cümhuriyet Halk Partiıi büyiik 

kurultayınm dünkü fevıkalade top -
lantıaı hakikaten ve bütün manaaiyle 
fevkalade oldu. Büyük kurultay e
aaaen, ıimdiye kadar yaptığı normal 
dör.t toplantıdan her birinde parti
nin prensiplerini tesbit edip ona bu
günkü hüviyetini verirken de mem. 
leketin ıiyasi ve umwni hayatmda 
birer büyük merhale teıkil edecek 
fevkalade itler gönnüttür: Cümhu
riyet Halk Partisi adı dikkate almm
ca birinci, fakat Parti, Anadolu ve 
Rumeli Müdalaai Hukuk cemiyeti
nin devamı olduğu düıünülünce ikin
ci aayılmakta olan 1927 kurultayın
da, hatırlardadır ki, Ebedi Şef'in bü
yük nutku okunmUJtur; cümhuriyet 
neıillerinin daima başucu kitabı o
lacak olan Nutuk. 

1931 seneıinde toplanan üçüncü 
kurultay ise "Parti, devlet ve inkılap 
hayatımız iç.in temel olan bütün ana 
fikirleri ilk defa yapılan Parti pro-. 
grammda bir araya topladı.,, Bun
dan baıka, bu kurultay, "kabul eUi
ği nizamnamede bütün te§kili.ta ait 
usuller, tecrübelerden alman ders
lerle ameli şekillere aokulıdu.,,Bunun 
yanında Partinin çahıma tarzlan 
gösterilerek Parti kongrelerinin 
halk dileklerini toplamasına ebemi.. 
yet verildi. Parti arkadathğı araam
da sevgiyi esaa olarak kaydetti. 1935 
yılı mayısında toplanan aon kurultaY, 
ise milletin cümhuriyetçilik, milli
yetçilik, laiklik, halkçılık, inkılapçı
lık ve devletçilik ana prensipleri i .. 
çinde inkitafını görerek daha hızh 
geliJJ1le imkanlarım hazırlıyan bazı 
hükümleri kabul ile iktifa etti.,, 

Dünkü fevkalade kurultaya ge

lince; &Öz alan hatiplerin pek güzel 
&Özleri ve Partinin değİJJ11ez genel 
baıkanhğına ittifakla seçilen muhte
rein Cümhurreisimiz lnönü'nün her. 
bakımdan en yüksek vaııflan taıı· 
yan nutuklariyle milli hayatmıızda 
tarihi bir gün oldu. 

Vakıa, medeni ve siyasi hakları

na aahip her vatanda§, Parti pren
aİpJerini kabul etmiı ve milli müca
deleye aleyhtarlık etltM"lnİf olmak 
tartiyle, Cümhuriyet Halk Partisine 
zsıa ...,.,11:., ....... ~-, p .. .-.... ~ 

25,000 den fazla köy ve mahallede 
kurulmuı te§kilatma kayıtlı azanm 
aayıu 2 milyonu bulmaktadır. Fakat 

millet, devlet ve parti, inkılap yılla
rınm bin bir tecrübesi içinde, biribi
riyle o derece kayna§mr§hr ki on &e

kiz milyon türk araıında, bugün. 
par.tiden olmıyan ve onun Rl"enıiple
rini benimsemiyen bir tek ferdin 
mevcut olabileceği taaavvur bile e

dilemez. Fevkalade kurultay yalnı~ 
nizamnamede yaptığı tadillerle de
ğil, fakat bütün mesaisi ile ve - tek
rar edelim - milli Şef'in o harikula
de nutkiyle türk milletinin hia ve fi
kir birliğini bir kere daha teyit etti: 
•• ... icap ederse bütün türk milletini, 
variyle ve caniyle bir hudut üzerin~ 
de, §İmdiye kadar bu millet tarihin
de görülmemi§ &Ürat ve heveale top
lıyacağımızdan asla §Üphe etmiyo
rum,, kanaatinde yerden göğe kadar 
haklı olan muhterem Genel Başkanı
mızm bu kanaati, vatanm hangi iıi 
bahiı mevzuu oluraa, türk milletinin 
vahdetinde daima tecelli edecek
tir. - N. Baydar 

ismet lnönü'nün bu çok kıymetli 
ve mühim nutku, Büyük Kurultay 
azalarının sevgi, hürmet ve tazim 
tezahi.irleri, şiddetli ve sürekli alkış
lariyle karşılanmıştır. Kurultay'Ja Atatürk için beı dakika ..ükiit edili1or 
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• • 
......,.ef ismet Inönti konuşuyor Milli 

27 - 12. 1938 

lnönü B. Relik Saydam'ın elini sıkarken 

lnönü B. Hulusi AlatCl§'ın elini sıkıyor 

Milli Şel Kurultay müalcerelerini takip edi)'5Jr 



llB. Dr. Muhtar Berker (lçel), ismet Eker (Çorum), Aziz Samih llter (Erzincan), Mahmut Eaat Bozkurt (lzmir ), Şemsettin Günaltay (Sıva), Ali Saip UraaVtlf (Urla), Hakkı Kılıç (Maı) 

Parti Genel Sekreteri izahat verirken Kurutaly Asb(lfkanı rei.lik makamında Dr. Relik Saydam lıonuıuyor 

lnönii Kurataly müzakerelerini takip ediyor lnönü Btlfvelıilimi:ı:le beraber 

Dr. Relik Saydam tüziik encümeni müzakerelerini takip ediyor Gffllel Baılıan tüziilı tatlil telılili halJnntlalıi natııleları tlinlerlıen 

Abtliillaalilı Rentla büyülı laırultıqa aelirlıen T iUülı Encümeni toplantı halinde 



.. __ """' 

Büyük Kurultay toplantı halinde 

Genel Ba§kan Vekili "nutkunu verirken 
.... 

Başvekilimiz kürsüde 

• BB. Abdülhalik Renda, Celcil Bayar ve Gl. Kazım Özalp bir arada 

B. Celal Bayçır açış nutuklarını söylüyorlar 
B. Abdülhalik Renda kürsüde 

Genel Ba§kan Vekili Kurultay'ı açarlarken 

R. Celal f!ayar söylevlerini veriyorlar 

Kurutaly toplantısının umumi görünÜ§Ü 
Kurultaydan sonra verilen ~aY. ziy_aletinde 



27. 12. 1938 U(US 

Büyük Kurultayın toplantısı 1 
sinesine almıştır. Hepimiz el birliğiıyle mıştır. ~u halde bu partiden ve bu 
aynı hedefe dogru yürüyoruz. "Hepi- partinin Kurultayından söz açılınca 
miz birimiz, birimiz I:ıepimiz için" ve - bütün bir Türk Ulusunu; Türk Ulu-
cizesı şıarımızdır." su anılınca gene tekmil bütünlüğiyle 

Hatip, büyük injcrlabımızın bir ta- partiyi anlamak da çok haklı bir an
rihçesini yaptıktan, Büyük Atatürkün layıştır ve çok yerindedir. Atatürk 
yüksek dehasını ve 0 müstesna şahsi- "Bütün Türkler Partinin üyesi -
yette tecelli eden milli kabiliyet ve se- dir,, demişti. Bu bakımlardandır ki 
ciyenin hudutsuz ve sonsuzluğundan ihtilali yapan büyük parti dedim. 
bahsettikten sonra demiştir ki: Çünkü partimizin her başardığı iş 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Parti tüzüğü tôdil edildi 

Toplantının tafsilatını • 
verıyoruz 

"Bütün bir cihanı husumete kar- türk ulusunun bir başarısıdır. Sarsd
şı varlığımızı kurtaran milli hareket maz bir ina~çla. söylü~o.ru~. Med~n~ 
böyle olmuştur. Partimiz bu milli ha _ d~~y~ın hıç b~r ~~rt~sı mılletl~rını 
reketin öz evladıdır. Bundan dolayıdır I bızıı~ıkı kadar bır tumlük~e ~cmsıl e~
ki partimizin ulu müessisi, türk tari _ me~ı. C. H. P-, kadar samımı ~e hakı
hinin şerefli sayfalarrnda daima bir ki: ıfade ctmedı. (Bravo seslen, alkxş -
deha güneşi olarak parlıyacak ve la~r 

Cümhuriyet Halk Partisi büyük ı Gen.el .Sekreler'in tezkeresi 1 
kurultayı bugün öğleden evel saat 10 Bundan sonra reis ruznameye ge _ 
da Büyük Miliet Meclisinin müzakere çildiğini ve C. H. P. Genel Sekreterli
aalonunda açılmııtır. . . . ğinin bir tezkeresini okutacağını söy-

Kurultaya 375 partı mebusu ıle vı- !emiştir. Okunan tezkere aynen şudur: 

encümenrmıze havale edilmekle 
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-

O'nun büyük işlerini, yüce hatıraları. b" _. .. Bund~ ~onr~ hadtip zaman zamd~ 
nr t' · z mukaddes bir emanet ızım partımıze ıçer en ve dışar an 

par ımı d d k b""k k da b" dik ·· lük 
liyetlerden seçilmiş olan '216 delege C. H. P. Büyük Kurultayı Yüce 
iştirak etmektedir. Bu itibarla salon Başkanlığına 

tamamen dolmuş ve fevkalade günlere Dördüncü Bıiyük Kurultayca tan-
mahsus halini almış bulunuyo.:d~. R~· zim ve tasvip olunan Parti tüzüğümü
üalik kürsüsünün arkasına buyuk bır zün Ger.el Başkanlık hakkındaki mad
l'arti bayrağı asl'lmıştı. delerinin tadil ve tanzimine ait Gen-

Saat tam 10 da Parti Genel Başkan yönkurulca hazırlanan ve Genbaskur
:Vekili Başvekil .B .. Celal Bayar. al- dan geçirilen projeyi büyük ku;ulta
kışlar arasında reıslık maka~mı ışgal ym yüksek tetkikıne arzediyorum. 
etmiş ve yoklama yapılacagm~ ~aber Müzakere ve bir karara bağlanması~ 
vermiştir. Bu sırada ve Başve~ılın ta- nı diler, Genyönkurulun yüce başkan
lebi üzerine Aydın del.ege~ı Et~m lığa ve yüksek kurultaya sonsuz bağ
Menderes ve lç~l deleg.~sı .. Mı tat K~r- ]ılık ve saygılarını sunarım. 
oğlu katip sıfatıyle kurauye gelmış- Dahiliye Vekili C. H. P. 
!erdir. Diğer katiplik makamını da Genel Sekreteri 
Parti Baş sekreteri B. Ziya Arkınt Dr. Refik Saydam 

işgal° etmiştir. . . . Tiizii k enciimeni 
Bundan sonra alfabe sırasıyle ıntı-

hap dairelerinin isimleri okunmuş ve 
yoklama yapılmıştır. Yoklamadan son-

ra reis: 
_ Ekseriyetimiz vardır, müzakereye 

başlıyoruz demiş ve ondan sonra açış 
outkunu okumıya başlamıştır. 

Celal Bayar'ın açış nutkunu ayrı sü
tunlarımızda bulacaksınız. 

Kurultay Atatürk için beş dakika 
sükut ettikten sonra Celal Bayar ruz
nameye geçildiğini haber vermiş ve 

şunları söylemiştir: .. .. . 
"Parti tüzüğünün 33 uncu maddesı 

mucibince iki asbaşkan seçeceğiz. Bu
na ait verilmiş bir takrir vardır, müsa
adenizle okutuyorum. 

Katip aşağıdaki takriri okumuştur: 

C.H.P. Büyük Kurultayı 
Yüce Ba~kanhğma 

Partıi tüzüğümüzün 33 üncü mo.d
cleai mucibince asba§kanlığa Büyük 
Millet Meclisi Reisi Çankırı Mebu
su Abdülhalik Renda c.ıe Konya de
legesi Şevki Ergun'un intihaplarını 
arz ve teklU eyleriz. · 

Tezkere okunduktan sonra reis Ab
dülhaıık l<enda tuziıgiın 34 i.ıncu mad
desi mucibince ıs kişiden mürekkep 
bir encümen teşkil edileceğini bildir -
miştir. Bunun uzerinc Dahiliye Vekili 
ve Parti Genel Sekreteri Doktor Refik 
Saydam söz almış ve şunları söyJemiş
tir: 
"-Sayın büyük kurultaydan bir ri

cada bulunacağım. Bu da toplantımı -
zin esasını teşkil eden bir nizamname 
tadilatı için tüzüğün 34 üncü madde
sinde 15 üyeden mürekkep bir komis -
yonun teşkili mevzuu bahistir. Bende
niz bir defaya mahsus olmak üzere bu 
komisyonun 30 üyeden mütesekkil ol
masını teklif edeceğim. Bundan başka 
komisyonun intihabı için bir kolaylık 

olmak üzere kuraya müracaat edilme -
sini rica edeceğim. Bu suretle büyük 
bir zaman kazanmış olacağız. Sayrn 
başkanlıktan bu iki teklifin reye ko -
nulmasını rica ediyorum. 

Genel Sekreterin teklifi reye ko -
nulmu~ ve bundan sonra kura ile seçi
me başlanmıştır. Kura isabet eden 30 
üyenin isimlerini aynen yazıyoruz: lstanbul: Naci Ali Maralı, lstan

bul: Ferit Hamal, Bursa: Sad!k 
T-1. • r&:~-'~~R;.. . ...;:U::,.su~-, ı.......-E_ncii"!!:J=~lerine 
mt;'ft ' T h" T 
Hüsnü Güven, Kırklarelı: a ır a- Şükrü Afacan Konya delgeai 
ner, Bolu: Şeref Sarıer, Bur~;: g~· İsmail Kemal Alpsar Çorum saylavı, 
Sadi Konuk, Çanakkale:. Ha ' ı - Ali Tunalı Samsun saylavı 
maç, Kütahya: Etem Yucel, lspczr- Atıf Tüzün Çoruh saylavı 
ta: Hüsnü Ozdamar, Antalya: Nıı- Cevdet Ci~ioğlu Tekirdağ delegesi, 
man Aksoy, lçel: Fikri Muti~, Bur- Yahya Kemal Bayatlı Tekirdağ sayla
aa: Dr. Galip Kahraman, Gı.resun: vı. 
lsmail Sabuncu, Erzurum: Durak, Hulki AydıJ?- Siirt saylavı 
lçel: Dr. Muhtar Berker. . Sadrettin Göziiıbüyük Erzurum dele-

Baıkan takriri reye arzetrnış v~ gesi 
Muatafa Abdülhalik Renda ile, Şev~ı 
Ergun ittifakla asbaşkanlıklara seçıl- Ali Münif Yeğena Seyhan saylavı 

Mehmet Turan Tokat delegesi 
mişlerdir. Kamil Dursun İzmir saylavı 

Bundan sonra reislik makamxna ge-
ne parti tüzüğünün 33 üncü maddesi Cemal Akçin Afyonkarahisar saylavı 

Hamdi Aksoy İzmir saylavı mucibince 6 sekreter seçileceği söylen-
~ Ali Sölpük Eskişehir delegesi mi~ ve bunun için verilmiş olan a~gı -

daki takrir okunmuştur : Neşet Akkor Aydın delegesi 
Osman Işın Eskişehir saylavı 

C.H.P. Büyiik Kurultayı Sabiha Gökçül Balıkesir saylavı 
Yüce Bqkanhğma Mustafa Aldıkaçtı Samsun delegsi 

Parti tüzüğümüzün 33 üncü madde Mehmet Aldemir İzmir delegesi 
si mucibince sekreterliklere Içel de- Sadılt Tahsin Arsal Bursa delegesi, 
!egesi Rükneddin Nasuhoğlu, Aydın Tahsin Coşkan Kastamonu saylavı 
delegesi Etem Menderes, Çoruh de- Ömer Taşçıoğlu Kayseri delegesi 
}egesi Dr. Cemal Alper, btanbul Dr. Şükrü Şenozan Kastamonu saylavı 
delegeai lbrahim Kemal Baybura, Münip Boya Van saylavı 
Bolu delegesi Emin Yerlikaya, An- Naim Eren Niğde delegesi 
kara delegesi Hilmi Athoğlunun in- Ahmet İhsan Tokgöz Ordu saylavı 
tihaplarmı arz ve teklif eyleriz. Mehmet Ali Kağıtçı Kocaeli delegesi 

Bursa: Sadık Tahıin Arsal, lstan- Tevfik Fikret Sılay Konya saylavı 
bul: Ferit Hamal, Istanb~I: Naci İsmail Safa Özler Seyhan delegesi 
Ali Morah, Bursa, Hüınü Güven, Ali Becil Trabzon delegesi 
Bursa: Saim Altıok, Çanakkale: R. Reis B. Abdülhalık Renda, seçilen 
Uaumi, Buraa.: Dr. Sadi Konuk, bu arkadaşların encümende çalışacak
Kırklareli: Tahir Taner, Bolu: Şe- larını ve bir mazbata hazırhyacakla
ref Sarıer, Kütahya: Etem Yücel, rrnı bildirmiş, celseyi öğleden sonra 
lçel: Dr. Muhtar Berker, Çanakka- saat 15 te toplanmak üzere tatil et -
le: Halil Dilmaç, Antalya: Numan miştir. 
~kaoy, Isparta: Hüsnü Ozdama.r, Encümen kendi arasında bir seçim 
lçel: Fikri Mutlu, Bur~a: Dr. Galıp yaparak tüzük komisyonu başkanlığı
Kahraman, Giresun: lsmail Sabun- na Konya mebusu Tevfik Fikret Sıla
cu, Erzurum: Durak. y'r, mazbata muharrirliğine Aydın de-

Bu takrir de kurultay üyelerinin re- legesi Neşet Akkor'u ve sekreterliğe 
yiue arzedilmiş ve takrirdeki isimler Balıkesir mebusu Sabiha Gökçül'ü ge
ittifakla sekreterliklere seçilmişlerdir. tirmiştir. 

olarak taşıyacak, onu nesilden nesle ~hn~ . u e~e onbedhırhl tatord"' f 
k dd b. d"a 'b" akledecek zı ıyetı sezmen a ara tesa u mu a es ır ve ı gı ı n - . . _. . . 

t" ( lk ı ) edıldıgını ve fakat bunlarm hır ceha-
ır Ma . 11

1~ arlı · 1 1 . . . • let içinde bizim hakiki hüviyetimizi 
di. Yeni maddeler aşağıda gösterildi
ği veçhile tesbit ve Yüksek Büyük 
Kurultayın tasvibine arzedildi. 

ı ı am e erımızın nazımı va- . . 
'f · · .. t " · b ·· b"" ··k görmekten ~cız kımseler olduğunu zı esını goren par ımız ugun uyu . . . 

b . if ·h · · d d" ı ·· ··· d ·11 söylemış, onlara cevap vermıye dahı ır tı ar ıçın e ır. nonu n e mı e - . _. . . • . . 
ti. kadd b" · t'kbal lüzum görmedıgını ılave etmıştır. 

Takdim edilen muaddel ikinci 
madde ile 3 ve 4 üncü maddelerin 
kabulü halinde tü"üğün diğer mad-

n mu eratına ır ıs ı açan ve 
.. .. Bu sözlerden sonra B. Mahmut E-ondan sonra her gun turk ordusunu . . . .. 

f d f .. ·· b .. "'k k şat Bozkurt türk demokrasısının dun-za er en za erç goturen uyu u- . .. b" ·· 
d • k h · • · ya milletlerıne ornek ır muessese 

de numaralarının da buna göre te -
selsü/ ettirilmesi zaruri olduğun
dan bu cihetin Yüksek Kurultayca 
t2svibini ve maddelerin kabulünü 
arzeyleriz. 

man an, Lozan ın a raman sıyasısı ld - od Avrupa 
t .. .. .. . . . fı· - · .1 kurmuş o ugunu, m em 
nonu bugun partımızın şe ıgıne seçı • . . d h' b" · · b' un' kinin · · .. . mılletlerın en ıç ırının ız 

mıştır. (Sureklı alkı§:lar) . . . t bulundug- u-
B d h · .. 1 · · 1 .. bır benzerını yara amamış 

.. , .. un ~.n .~konra .atıp_ soz erıknlı n?- nu söylemiş ve •&özlerini İnönü'nün 

Muaddel madde 2) Partinin ba-
nu nun buyu şahsıyetıne na etmiş ah . . kl d k he ecanlı hi -

d .. . . ş sıyctıne na e ere y 
ve başka memleketler e Cumhurreısı ab . . · · mı 1 1 b't"ırmiştir · 

nisi ve ebedi başkanı Türkiye Cüm
iıurıyeıınin mıicssisi olan Kemal A
ıaıürk'tür. 

. . . . t esını şu cu e er e ı • 
s:çımının genış propagandalar ve hat- "Bu adamdır ki, türkün bu oğludur 
ta _korku~.c ça'.Eışmalarla. tev'em ol- kı lnonlerınde türk milletinin makus 
dugunu soyledı .• ten sonra. ı·h · . . d " yenecektir yenişte 

Yenı madde 3) Partinin değiş
mez genel başkanı İsmet lnonü'
dür. 

.. . . b" . 1 b b b'" ,a ı ını yen ı ve , 
- Hepımız ve ızım e era er u- d d . Atatück'ün bu en yakı-.. . T k" İ .... , .. C'" evam e ıyor. 

thun ~ıll·evt· bı ı!'o1:h bı ?~nu ndu~·ı um- nı şımdı tı.irk milletinin bir\ıgiyle ba-

Yeni madde 4) Partinin değiş
mez gene::/ başkanlığı aşağıdaki üç 
surette inhiMJ edebilir: 

urreıslıgıne ıntı a ı ıçın, cgı pro- l b l r O bu kayadan pi-
~ h' b' şımızı a u unuyo . 

paıganda yapmak, hatta ıç ır vatan . . .. .. d C k milletinin başın-
~ • v • k b" .. b'l .. 1 ramıtın ustun e, ur 

evla~ı ~ı~.erıne .te. ır soz ı e soy e- da zaferlere doğru yüzen bir bayrak 

a) Vefat, . 
memıştır. demıştır. gibi dalgalanıyor. (Bravo sesleri, aıl· 

Ali .Saiv Ursava:/m sözleri Kışlar). 
H. ~em.st:ttin uunaıtay dan sonra Hıutün gözler onda, bütün gönüller b) Vazife yapamıyacak bır hasta-

lığı sabit olması halinde, 
ı.;) istifa. . 
Bu üç şekilden birisi d~Ja-y_~sı.~

le inhilal vukuunda Partı Buyuk 
Kurultayı derhal toplanarak Parti
ye mensub mebuslardan bir zatı de
<>-işmez genel başkanlrğa seçer. 

kürsüye B. Ali Saip Ursavaş gelmiş ve hep onun etrafında çarpıyor, çarpacak
heyecanh bir Jis~mla sözlerine nereden tır. llerliyoruz, ilerlıyecegiz. Türk 
başlryacagını bilmedigini, bundan ye- milleti sağ olsun." (Bravo &esleri sü
di sene evel bu husustaki düşünceleri- rekli ve şiddetli alkışlar). 

ni. Partide ~rz.etm!ş olduğunu söyle- B. Zihni Ordu' nun sözleri 
mış ve demıştır kı : 

~ 26. )(.[[. 1938 

Tüzük Komisyonu Başkanı 
Konya Saylavı 
T. Fikret Srlay 

Mazbata Muharriri 
Aydın Delegesi 
Neşet Akkor 

Sekreter 
Balıkesir Mebusu 

Sabiha Gökçül 

Kurulwy' ın ikinci celsesi 

"Yedi yıl sonra bugün başımızla kal
bimiz birleşmiştir. 17 milyon türk, ba
şiyle kalbi birleşmiş bu viıcudun üs
tünde imanla yaş ı yor.,, (alk~şlar). 

Bundan sonra B. Ali Saip milletin 
çok ehemiyetli ve manalı bir gün ya
şadığını, her sçne birçok bayramlar 
olduğunu ve fakat bunların içinde 10 
ikinci teşrin günü kadar acılı bir gün 
bulunmadığını söylemiş ve İnönü'nün 
Cümhurreisliğine seçildiği 11 ikinci 
teşrin gününü de milletin sevinç günü 
olarak tavsif etmiştir. 

Kurult~yın ik.inci ~elses~~in 15 te Bundan sonra hatip, Ebedi Şef Ata-
.uınl~"'~· haberi ~rde suratle ıa: _.. • .. ~-:- :1...:.c_ .... _ ı.. •• 1 .. -~ .. ~ •• 
ym:r 1 :.tJllJYU1' ı". ................ ' bir günün hatıralarını iftiharla naklet-
rafrna birçok halk toplanmıştx. · A k • · ık ld ' - · ·· ı "d 

d v 1 İ .... M 1. mış, n ara ya 1 ge ıgı gun er e 
Saat 15 e ogru smet nonu ec ı- A .. k'l İ .. ··• ·· k ı k ı .. .. . . . . tatur e nonu nu o o a gormuş 

se geldıler. Yollara bırıken halk kendı- ld ~ b b b l" - • h d . . o ugunu ve u era er ıgın ep e-
sını coşkunca alkışladı. · bul d - ·· 1 · tı• .. .. . vam etnuş un ugunu soy emış r. 

Buyuk salon Partı mebustan ve de- H . .. 
1 

· · 1 k t. · · . .. .. atıp soz erını, mem e e ımızm 
legelerle tamamıyle dolmuştu. Huku- h' t' v . b" "ht' ··f ihti acı• 
met erkanına ve kordiplomatiğe malı- ıssebt ı~_ı ıtrt. 1 d. ıyacı, nu us Y 

d 1 'd' B İ İ .. .. ru te aruz e ır 1 
sus localar o u 1 ı. n . smet nonu .. c··mh t" 30 ld'" .. - u urye ın uncu yı e>nu-de orada idi. 

münde 30 milyon türk olacağız.,, cümTam ıs te İnönü, Celal Bayar, Refik 
lesiyle ve alkışlar arasında bitirdi. 

Saydam ve diğer Vekiller Meclis içti-
ma salonuna girdiler. Mebuslar ve de- B. ismet Eker'in sözleri 
legeler derhal ayağa kalktılar. Coşkun Bundan sonra kürsüye gelen B. İs-
bir alkış dakikalarca devam etti. met Eker, Cümhuriyet Halk Partisinin 

Bu sırada Abdülhalik Renda reislik bugüne gelinciye kadar geçirmiş oldu-
yerine geldi ve celseyi açtı. ğu istihaleleri saymış ve sözlerini şöy-

- Parti Genel Sekreterliğinin ni- le bitirmiştir: 
zamname tadiline ait teklifini okuta- '' Muhter~ arkadaşlar, işte bu mü-
cağım ,dedi. essese ile başltyan bu mücadele ve in 

Genel Sekreterliğin teklifini mu- ktlap tarihimizin dahi kahramanı Ata· 
cip sebepleriyle beraber sekreter Rük- türk'ün kıymetli arkadaşları arasında, 
nettin (İçel )okudu. Teklifin maddele dalına yanında, harp cephelerinde bü
re ait kısmı alkışlar içinde okundu.Bu- yük bir feragat ve salabetle çalışan, 
nu müteakip tüzük encümeni mazbat;ıa.. bu ordunun tarihi şerefine şehametli 
sı okundu. Mazbata da alkışlarla karşı- zaferler kaydettiren İsmet İnönü gibi 
landı. zekanın, azmü itimadın, vatanseverli -

Bundan sonra muhtelif hatipler söz ğin tiınsali müşahhasını Partimizin 
aldılar. "değişmez başkanlığına getirmek tek -

lifi kanaatımca millet ve tarih nazarınHakkı Kılıcoi7lu'nun.sözleri 
" da takdire değer bir isabettir. 

Ilk olarak söz alan .B • .Hakkı Kılıç- " ... Milletin en temiz istidatlarını kul-
oğlu şu kısa hitabeyi söylemiştir: lanarak kendisi gibi bir çok devlet a-

"- Kamutay ismet Inönü'nü Cüm~ damları yetiştireceğine devletin mu
hurreisliğine ve Kurultay da Parti kadderatmı halkın şuurlu iradesine is
başkanhğına seçmekle ona olan iti- tinat ettirmekle Cümhuriyetimizin e
matlarınx göstermişlerdir. Bugünden bedileşmesi, milletimizin refah ve sa
itibaren İnönü milletin kendisine gös- adete erişmesi gayesini güdeceğine hiç 
terdiği güvene dayanarak vazifesinde şüphe etmiyor ve bütün kuvetimizle 
emniyetle yürüyebilir. Atatürk varh • inanıyoruz, Kendisine büyük muvaffa
ğiyle inkılap ve cümhuriyeti yarttı; kiyctler diler, encümen maııbatasının 
ölümiyle bunu perçinledi. Dahilden ve müttefikan kabulünü yüksek he•yeti -
hariçten hiç bir menfi kuvet onu boza- nizden rica eylerim." • 

mryacaktır. Mahmut .Esaı Bozkurt' un 
İnönü'nün büyük tabut önündeki 

ahdinin kuvetini de buna katabiliriz. heyecanlı hitabesi 
İnkılap yürüyecek, cümhuriyet yaşı - B. İsmet Eker'den sonra kürsüye 
yacaktır." gelen B. Mahmut Esat Bozkurt hita-

$emseıtin Günaltay'ın besine şu cümlelerle başlamıştır: 

B. Mahmut l!:sat Bozkurt'tan sonra 
söz alan B. Zihni Urdu hitabesıne : 

··- ~ok sayın arkadaşıar, insanıarın 
hayatında acılıklar ve tatlılıklar oldu
ğu gibi milletlerin hayatı da böyle
dir.,, sö.zleriyle ba1lamış ve bundan 20 
sene evel Türkiye'nin içinde bulundu
ğu ahvali tebarüz ettirerek Ebedi Şe
fin milli tarihimize verdiği şerefi te
barüz ettirmiştir. 

Bundan sonra hatip sözlerini İsmet 
İnönü'ne naklettirmiş ve demiştir ki; 

" Cümhur Başkanlığı olduğu gibi 
Parti Başkanlığı da İsmet İnönü'ne bu 
ve.so.ile...ile. de umum Türkiye'ye kutlu 
olsun. 

Ona bir ecnebi gazetesi 'ray babası 
demiş. Ben ı4oo kilometrelik yolu 4 
günde geldiın. Bunun 400 kilometreli
ğiotomobil ve ba§kasınm yaptığt dc
miryoludur. Diğeri İsmet İnönti'nün 
yaptırdığı demiryoludur. Bütün türk· 
terden rica ederim. Gitsinler o yallan 
görsünler. Ne himmetler sarfedilmiş
tir. Bunun için ben demiryoluna nur 
yolu, iman yolu diyorum. İsmet İnönü
ne de nur ve iman babası diyorum.,, 

Dr. JUuhtar Berk'in konu§ması 
Bundan sonra doktor Muhtar Berk 

söz alarak büyük tarihi bir gün olan 
onun şeref hissesine iştirak edebil~ 
mekle bahtiyar olduğunu söylemiş u
zun ve heyecanlı hitabesini şu sözler
le nihayete erdirmiştir: 

.. _ Arkadaşlar; Atatürk bizim için 
ebedi bir varlıktır. O ve onun eserleri 
ölmiyecek, türk milletiyle birlikte e
bediyen yaşıyacak ve o, partimizin 
de ebedi şefi kalacaktır. Parti pren
siplerimizin tek kelime içinde ifade
si olan Kemalizmin bugüne kadar ol
duğu gibi, bundan sonra da bize en 
büyük refah ve feyizleri teminede -
ceğine katiyen şüphemiz yoktur. 
Muvaffakiyetlerle, zaferlerle dolu o
lan cümhuriyetin 15 yılı bu itimat ve 
inancımızın en canlı şahitleridir. 
Arkadaşlar; biz bundan sonra Ata

türk'ün yolunda ve İsmet İnönü'nün 
izinde ve peşinde yürüyeceğiz. Bu 
yol, büyük milletimizin kurtuluş yo
lu, refah yolu, yükseliş yoludur. A
tatürk'ün etrafında toplandığımız gi
bi Milli Şefimiz İsmet 1nönü'nün et
rafında da aynı samimiyetle, aynı 

sevgi ve inanışla birleşmiş bulunu -
yoruz. İşte bugünün parolası budur 
arkadaşlar; Kemalizm yolunda ve 
Milli Şef İnönü'nün etrafında ve i -
zinde ileriye, daima ileriye.,, (Alkış-
lar). · 
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lar). 
B. Aziz Samih'ten sonra reis B. 

Abdülhalik Renda soz soylemek üze • 
re 17 arkadaşın sbz almış olduğunu, 

bunlardan sekiz hatibin konuştuğunu 

ve riyaset makamına bir kifayeti müza 
kere takriri verilmiş bulunduğunu &Öy
liyerek takriri okutmuştur. 

Reye arzolunan takrir kabul edil -
miş ve müzakere kafi sayılmıştır. Bun
dan sonra maddelerin görüşülmesine 
geçilmiştir. (Ayn sütrnlarrmxzda bula 
caksmız) Encümenin mazbatası e>kun
muş ve ismet İnönü'nün Cümhuriyet 
Halk Partisi Genel başkam seçildiğini 
gösteren muaddel üçüncü madde tam 
saat 16.30 da kurultay üyelerinin şid
detli ve sürekli alkışları arasında ka -
bul edilmiştir. 

Bundan sonra diğer maddeler ok~ 
muş, sonra mazbata umumi heye • 
tiyle reye arzedilerek ittifakla kabul 
olunmuştur. 

Reislik makamı, bu madde numara• 
larmm değişebileceğini bunun için 
genbaşkura salahiyet verilmesinin mu· 
vafık olacağınr söyledi ve kurultay bu 
salahiyeti verdi. 

1 nönü kürsüde 
Saat tam 16,30 u bir dakika geçe 

Cümhurreisi İsmet İnönü rei.slik ma • 
kamını işgal ettiler. Salon alkışlarla 
sarsılıyor, üyeler ''yaşa, varol • büyük: 
İnönü,. diye bağırıyorlardı. 

Cüınhuriyetin büyük başı, partinm 
aziz şefi hemen her cümlesinde can -
dan gelen şiddetli ve sürekli alkışlar -
la bravo sesleriyle inkıtaa uğrıyan ta
rihi nutkunu okudu. 

(Milli· Şef'in nutkunu birinci sayfa.. 
mızda ilk sütunlarımızda okuyaıcakst • 
ru:t.) 

İnönü tam saat 16,45 de nutkun11 
bitirdi. Cümhurreisimizin riyaset ma -
kamından ayrılışı da bütün salonu çm· 
latan çıkışında olduğu gibi ayakta ve 
dakikalarca süren alkışlarla karşılan
dı. 

Bundan sonra İnönü'nün boş br -
raktığı reislik makamına Başvekili

miz B. Celal Bayar geldi ve şunları 
söyledi: 

"- Sayın arkadaşlarım, 
Genel Başkanımız, milli şefimiz, 

cümhurreisimiz İsmet İnönü, müstes • 
na bir IUtuf olmak üzere bendenizi ge-
nel başkan vekilliğine tayin buy~ 
muşJardır (alkışlar) Muvacehenizde. 
ki büyük milletimizin huzuru deımek -
tir, kendilerine arzı şükran ederim. 

Şefimizin arzuları, sizin yüksek is
tekleriniz, büyük partimizin siyasi 
progranu ile çevrilen milletin dilekfleri 
demektir. Bunların tahakkuku için bü
tün kuvetimle ça1r§mayr, kendi g.a.haı:m 
icin~eJ~u v,.. .nwllli' .hir ~. M.ı 
dederim. (Şiddetli ve sürekli alkışlar) 

B. Ce'lat Bayar teşekkür hitabesin
den sonra: 

Ruznameye geçiyorum, geınyönt. 
rulun istifasını okutacağım, dedi. 

Genyönkurulun iıtif wn ve 
yeni üyeleri 

Büyük Kurultay toplantısında mfi.. 
zakerelerden sonra Genel Sekreter 
Dr. Refik Saydam'xn imzasını ~ryan 
ve Cümhuriyet Halk Partisi Gene! 
Başkanlığına hitaben yazılmış olan is
tifa okundu ve kabul edildi. 

Bundan sonra Genbaşkurca, Genyi>n
kurul üyeliklerine nazmet gösterilen 
zevatın isimleri okundu ve sonra ge
nel başkan vekili her ismi ayrı ayrı re
ye koydu. Yeni gcnyönkurul Ualat"ı: 
ittifakla kabul edildiler. İsimlerini ya. 
zıyoruz: 

Esat Uras (Amasya), Mümtaz Ök .. 
men (Ankara), Dr. Fikri Tüzer (Er .. 
zurum), Nafi Atuf Kansu (Erzurum), 
Münir Akkaya (Giresun), Dr. Refik 
Saydam (İstanbul), Muhlis Erkmen 
(Kütahya), Salah Cimcoz (İstanbul), 
Hasan-Ali Yücel (İzmir), Halil Türk
men (Zonguldak), Hüsnü Çakır (İz
mir), Dr. Cemal Tunca (Anta'lya). 
Cevdet Kerim İricedayx (Sinop), Şük
rü Ali Ögel (İstanbul), Rahmi Apak 
(Tekirdağ), Remzi Gürez (Gazian
tep). 

Bundan sonra Genel Başkan Vekili 
B. Celal Bayar kurultay azalarının de
ğişmez Genel Başkana bağlılığını ifa
de eden bir takrir verilmiş olduğunu 
söylemiş ve takriri okutmuştur. (Tak
riri birinci sayfamızda bulacaksınız). 

Takrir alkışlarla kabul olundu. 
Bundan sonra reis tekrar ayağa kal· 
karak şunlarx söyledi: 

"- Sayın deleg~lere memleketleri -
ne avdet ederlerken Ankara'dan iyi in
tibalar götürmelerini sıhat ve sela
metle yolculuklarına devam etmeleri -
ni temenni ederim. 

Arkadaşlar, Genel Sekreterliğe 

Bunun üzerine Genel Başkan veki- Encümen saat yarıma kadar mecliste 
li Başvekilimiz B. Ceıaı Bayar reislik çalışmış ve öğleden sonraki celsede u
makamında ayağa kalkmış ve şu söz - mumi heyete arzolunmak üzere maz-
lerle kürsüyü terketmigtir: batasını hazırlamıştır. 

_ Bendenizin vazifem hitam bul -
mustur. Asbaşkanın kürsüye tegrif et
meferini rica ederim. 

B. Celal Bayar'ın bu sözleri ve B. 

Encümenin ma:;bata~ı ve 
tadil maddeleri 

Encümenin mazbatası ve tadil mad
delerini aynen yazıyoruz: 

"- Büyük ihtilali yapan Büyük 
konıışmaın Partinin bu üsnomal toplantısmm 

Bundan sonra kürsüye Şemsettin fevkalade içtimaını fırsat bildim ve 
Günaltay gelmiş ve Cümhuriyet Halk ufak tefek bazı düşüncelerimi önü -
Partisinin teşekküllindeki yüksek ma- nüze döküp yaymak istedim, hoş gö -
nayı tebarüz ettirerek hitabesine şu rünüz. 

B. Aziz Samih'in konu§man 
B. Muhtar'dan sonra kürsüye gelen 

B. Aziz Samih, memleketin kara gün
lerinde ortaya atılan ve mustarip 
türk milletini istiklale ve sonra re -
faha kavuşturan büyük Onder'e karşı 
kadirşinas türk milletinin duyduğu 
son minnet ve şükranlara bir kere 
daha terceman olduktan sonra, sözle
rini Cümhurreisimiz kahraman lnö-

Dahiliye Vekili arkadaşımız Refik 
Saydam tayin olunmuşlardır. Kendile
rine muvaffakiyet dilerim. Bunu size 
bildirmekle hakiki bir zevk duymak
tayım. Celse kapanmıştır." 

Mustafa Abdülhalik Renda'nın reislik 
makamını işgal etmesi kurultay üyele· 
tinin şiddetli alkışlariyle karşılanmış
tır. 

B. Renda, şu sözlerle kurultaya 
teşekkür etmiştir: 

''Büyük Kurultayın muhterem üye
leri, 

Hakkımda gösterdiğiniz teveccüh 
ve itimattan dolayı cümlenize şükran 

-ve minnetlerimi sunarım." 

Cümhuriyet Halk Partisi Büyük 
Kurultayı Yüce Başkanlığına 
Partinin banisi ve değişmez Ge

nel Başkanı Kemal Atatürk'ü11 irti
haJJeri dolayısiyle Parti tüzüğünün 
Genel Başkanlrğa ait maddelerinin 
tadil ve yeniden tanzimi hakkında 
Parti Genyönkurulunca hazırlanan 
ve Genbaşkurdan geçirilen proje 
Kurultay Yiiksck Başkanlığından 

cümle ile başlamıştır: Arkadaşlarım, büyük ihtilali yapan 
.. _ Cümhuriyet Halk Partisi mu- Parti diyorum. Bu mülahazanm ye -

ayyen bir sınıfm menfaati için kurul - rinde olduğuna inannn vardır. Çün
muş bir parti değildir." Bu cüım- kü partimiz, C. H. P. şehirlere bele
leden sonra hatip türk milletinin diyelere, kasabalara, köylere, mahal -
tarihin pek uzak devirlerinden, dört lelere kadar kök salmış dal budak u
bin seneden beri istiklal aşkiyle tanın- zatmış bir teşekküldür ve bütün bu 
dığmı söylemiş ve Parti için demiştir varlıkların mahhitudur. Kısa bir de
ki: yimle türk ulusu kendini ve bütün bir 

"Milletin mukaddes duygularından alemi kavrıyan büyük dileklerini C. 
doğduğu içindir ki bDtün milletini H. P. nin yıüksek varlığında ifade et-

nü'ne intikal ettirmiş ve onun bugü -
ne kadar başarmış olduğu mühim iŞ
leri minnet ve şükranla zikrederek 
sözlerini mazbatanın kabulü için ku
rultay üyelerinin rey vermeleri hu -
susundaki dileğiyle bitirmiştir. 
"- Tasvibinize sunulan mazbatayı 

muhterem kongre azalarının müttefi
kan kabulünü rica eder-im.,. .C-Allaş-

Partinin büyı.ik ve fevkalade kurul
tayının ikinci tarihi ceılsesi tam l 6,S5 
de sona ermiştir. 

Kongrenin çalışmasını bitirmesini 
müteakip Cümhurreisi ve C. H. P 
Genel Başkanı İsmet İnönü Kamutay 
Cümhurreisliği salonunda beraberle -
rinde genel başkan vekiıli ve başvekil 
Celal Bayar, Dahilye Vekili ve genci 
sekreter Refik Saydam olduğu halde 
kurultay delegelerinin tebriklerini ka
bul etmiştiE. 
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RESMİ iLANLAR Bciyınd1rlik Bakanhoı 

Yapı işleri ilônı 

Milli Müdafaa 

Portatif sandalya, masa vesaire 
ah nacak 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko
misyonundan : 

1 - Ordu ihtiyacı için müteahhit 
nam ve hesabına 600 adet portatif 
aa.ndalya 300 adet portatif masa, 300 
adet manevra andığı açık eksiltme ile 
satın alınacaktır# Hepsinin tahmini fi. 
atı 8740 liradır. 

2 - Eksiltme 3. 1. 939 salı günü 
saat 14 de Ankara'da M. M. V. satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - llk teminatı 655 lira 50 kuruş 
olup şartnamesi bedelsiz olarak komis
yondan alınabilir. 

4 - Eksiltmeyt- gireceklerin kanu
ni teminat ve vesikalariyle birlikte bel
li gün ve saatte M. M. V. satın alma 
komisyonunda bulunma.lan ilan olu -
nur. (5159) 9292 

Erat pavyonu yaplmlacak 
M .M. Vekaleti Sahn Alma Ko

m isyonundan : 

1 - Keşif bedeli 31258 otuz bir bin 
iki yüz elli sekiz lira 85 seksen beş 
kuruş olan Genelkurmay erat paviyo
nu yapısı kapalı zarfla eksiltmeye ko
nulmuştur. 

2 - Eksiltmesi 6-1-939 cuma günü 
aaat 15 dedir . 

3 - İlk teminat 2365 lira olup şart
namesi 157 kuruşa komisyondan alı
nır. 

7000 Kilo koyun eti ahnacak 
Ankara Levazrm Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 

1 - Kırıkkale askeri sanat lisesi 
talebesinin ihtiyacı için 7000 kilo ko
yun eti açık eksiltmeye konmuştur. 

2 - Tahmin bedeli 2800 lira olup 
muvakkat teminatı 210 liradır. 

3 - Eksiltmesi 28-12-938 çarşamba 
günü saat 13 tedir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin ek
siltme günü 2490 sayılı kanunun 2, 
3. üncü maddelerinde istenilen be)] -
gelerle birlikte ihale gün ve saatin -
den en geç bir saat evetine kadar te
minat ve teklif mektuplarını Kırık -
kale satınalma komisyonuna verme-
leri. (5121) 9198 

3000 Kilo sığ1r eti ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 

1 - Kırıkkale askeri sanat lisesi 
kadro erlerinin ihtiyacı için 3000 ki
lo sığır eti açık eksiltmeye konmuş
tur. 

2 - Tahmin bedeli 750 lira olup 
muvakkat teminatı 56 liradır. 

3 - Eksiltmesi 28-12-938 çarşamba 
günü saat 14 dedir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin ek
siltme günü 2490 sayılı kanunun 2. 
3. üncü maddelerinde istenilen bel -
gelerle birlikte ihale gün ve saatin· 
tien en geç bir saat eveline kadar te
minat ve teklif mektuplarını Kırık -
kale satınalma komisyonuna verme-
leri. (5122) 9199 

Satıhk deriler 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 

le gün ve saatinden en geç bir saat 
eveline kadar teminat ve teklif mek
tuplarını Amasya'da satınalma komis
yonuna vermeleri. (5283) 9531 

Kuru soğan alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
ı - Alayın ihtiyacı için 20-12-938 

salı günü eksiltmeye konulan 12.700 
kilo kuru sovana talip çıkmadığından 
yeniden eksiltmeye konmuştur. 

2 - Eksiltmesi l(}-1-939 sah günü 
saat 13 e talik edilmiştir. 

Muhammen bedeli 508 lira olup ilk 
teminatı 38 lira 10 kuruştur. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun 2,3, üncü maddelerin
de istenilen belgeleriyle birlikte iha
le gün ve saatinden en geç bir saat 
eveline kadar teminat ve teklif mek
tuplarını Amasya satınalma komisyo-
nuna vermeleri. (5284) 9532 

3 Kalem sebze alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 

Aşağıda cins ve miktarları yazılı 
3 kalem sebze pazarlıkla alınacağın -
dan taliplerin 28-12-938 çarşamba gü
nü saat 11 de teminatlariyle birlikte 
Ankara Lv. amirliği satınalma komis
yonuna gelmeleri. 

7500 illi 9000 pırasa 
3000 ,, 3600 lspanak 
3000 ,, 3600 Lahna 

(5285) 9533 

Sehir hartası yaphnlaca~ 
Dahiliye Vekaletinden : 

Nafıa Vekaletinden : 
1 - İstekli çıkmamış olan Ankara 

Akkvprü ile Orman çiftliği yolu üze
rinde ve orman çiftliği arazisi dahilin
de yapılacak tavukçuluk enstitüsü bi
naları inşaatı tekrar kapalı zarf usu
liyle eksiltmeye çıkarılmıştır. Keşif 
bedeli 48696 lira 96 kuruştur. 
2 - Eksiltme 11-1-939 çarşamba günü 
saat 16 da Nafia Vekaleti yapı işleri 

e~iltme komisyonu odasında yapıla

caktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna 
müteferri evrak 245 kuruş mukabilin
de yapı işleri Umum Müdürlüğünden 
alınabilir . 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin 3652 lira 28 kuruşluk mu vak 
kat teminat vermeleri ve Nafia Veka
letinden alınmış ehliyet vesikası gös
termeleri liizımdır. Bu vesaika eksilt
menin yapılacağı günden en az sekiz 
gün evel bir istida ile Nafia Vekaleti
ne müracaatları muktazidir. 

5 - İstekliler teklif mektuplarını 
ihale günü olan 11-1-1939 çarşamba gü
nü saat 15 e kadar yapı işleri eksiltme 
komisyonu reisliğine makbuz mukabi
linde teslim edeceklerdir. 

Postada olacak gecikmeler kabul e-
dilmez. (5243) 9506 

Kalorimetre ve aksamı 
Nafıa Vekaletinden : 

9 şubat 939 perşembe günü saat 15,30 
da Ankarada Nafia Vekaleti binası i
çinde malzeme müdürlüğü odasında 
toplanan malzeme eksiltme komisyo
nunca 1300 lira muhammen bedelli bir 
adet kalorimetre ve aksamı kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

Eksiltme şartnamesi ve teferrüatı 
ı,edelsiz olarak vekalet malzeme mü
ırlüğünden alınabilir . 
Muvakkat teminatı 97,5 liradır. 
İsteklilerin teklif mektuplarını, mı 

27 - 12 - }Q38 
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------------------------------------------------------------

Nazarı dikkate 
Maliye Vekôletinden : 

1 - 31 - Kanunuevel • 1937 tarihinde ilin edildiği üzere 
eski bronz beş kunışluklarla yüz paralıklar ve nikel bir ku
nıtluklar 31 - Kinuevel . 1938 akpmından itibaren teda -
vülden kaldırılacaktır. 

Ellerinde bu nevi para bulunanlar 31 - Kanuevel - 1938 
akşamına kadar bilumum malsandıklariyle Cümhuriyet 
Merkez ve Ziraat banaklarına müracaat ederek mübadele 
ettirmelidirler. 

2-Tedavülden kaldırılan bu nevi paralar 2257 numara
lı kanunun sekizinci maddesi mucibince 1 - Kanunusani -
1939 tarih inden itibaren bir sene zarfında ancak malsan -
dıklarına ve Cümhuriyet Merkez Bankasına yapılacak tedi
yatta kullanılabilecektir. ( 4964) 8959 

"1 1111111111111 111111 11111 1111111 1111111111111111111 111111111111111111111111111111 

Satıhk evli bağ 
Ank ara Defterdarİığından: 

Miktarı Muhammen B. 
Mevkii Cinsi Kapı Hesap Parsel Metre M2. Lira Kr. 

Dcpoz" 
Lira K.. 

Ayrancı Evli bağ 64 
27 

33 
---- --- - ---

2 4871 700 52 50 

Hududu: Şarkan ayrancı yolu, şimalen Mardin defterdarı Nihat kar 
Lütfiye, garben Hacı Hasan, cenuben mütekait binbaşı Ahmet Orere te 
lik edilen 1 numaralı müfrez bağ ile çevrili. 

1 - Yukarda cinsi ve evsafı yazılı evli bağ açık artırma ile satılacaktlC' 
2 - İhale bedeli peşinen ödenecektir. 
3 - Artırma defterdarlıkta müteşekkil komisyonda 2-1-939 paz:arte 

günü saat 15 de yapılacağından isteklilerin adı geçen günde teminat mak 
buziyle komisyona gelmeleri, bu hususta izahat almak istiyenlerin deftu 
darlık milli emllik müdürlüğüne müracaatları. (5149) 9273 

Kültür Bakanhoı 

Matbaacı la ra Öğretmen olanacak 

4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun 2, 3. maddelerinde 
yazılı belgelerle birlikte ihale saatın
dan behemahal bir saat eveline kadar 
.:.adlarını M. M. V. satınalma komis
yonuna vermeleri. (5171) 9326 

Muhtelif tezgah ahnacak 

Üç beygir, bir katır ile iki beygir 
derisi levazım amirliği satın alma ko
misyonu tarafından aleni müzayede 
ile satılacağından taliplerin 30. 12. 938 
cuma günü Hacı Akköprü'deki at pa
zarında bulunmaları. (5251) 9479 

Bünyan kasabasının 90 hektarlık 
kısmının halihazır hartasiyle bunu mu 
hat 300 metrelik kısmı ile 150 haktara 
varan sahanın yalnız 1-2000 lik mün
hanlli hartasının yeniden alım işi ka
palı zarf usuliyle eksiltmeye çıkarıl 
mıştır. 

vakkat teminat ve şartnamesinde ya
zılı vesaik ile birlikte aynı gün saat 
14,30 a kadar mezkur komisyona mak
buz mukabilinde vermeleri tazımdır. 

(5253) 9508 

Telefon lôboratuvar 

Ba§vekalet istatistik Umum Mü
dürlüğü Arttırma, Eksiltme ve ihale 
Komisyonundan: 

Kültür Bakanlığından: 

Muhtelif meslek okullarında aşa· 
ğıdaki ders zümreleri için öğretmen
lere ihtiyaç vardır. M . M. Vekaleti Satın Alma Ko

ıniayonundan : 

1 - Müteahit nam ve hesabına 7 a
det muhtelif tezgah ile 3 adet kazancı 
önü kapalı zarfla eksiltmeye konul -
mu~tur. Muhammen tutarı 7400 lira o
lup ilk teminat miktarı 555 liradır. 

2 - EkSiltmesi 10.1.939 salı günü 
uat 11 de vekalet satın alma komisyo
n unda yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi her gün komisyon
da görülebilir. 

4 - İsteklilerin kanunun 2, 3, inci 
maddelerinde yazılı vesikalarla ilkte
minat ve teklif mektuplarını ihale sa
atmdan bir saat eve1ine kadar komis-
yona vermeleri. (5185) 9381 

Keten ipliği al ınacôk 
M. M . Vekaleti Satın Alma Ko

miıyonundan : 
1 - Mevcut nümunesine göre 100 ki 

1o altı kat keten ipliği pazarlıkla satın 
almacaktır. 

2- Nümunesi her gün komisyonda 
görülebilir. 

3 - İsteklilerin 29-12-938 perşembe 
günü saat 11 de veklilet satınalma ko
misyonuna gelmeleri. (5255) 9510 

1 A~kara 
7 Kalem yiyecek 

oh nacak 

Muhtelif yağlar ahnacak 
Ankara Levazrm Amirliği Satın 

Alma K omisyonundan : 

Aşağıda cins ve miktarlar~ yar:ı~ı 
yağlar alınacağından taliplerın temı
natlariyle birlikte 28. 12. 938 çarşam
ba günü saat 11 de Ankara Lv. amirl~
ği satın alma komisyonuna gelmelerı. 

Kilo 
23 
23 
14 
48 

B. 
B. B. yağı 
Valvalin 
'Gaz yağının 

(5252) 9480 

Muhtelit yağlar vesaire ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alm a Komisyonundan : 

Aşağıda cins ve mikdarları yazılı 

malzeme pazarlıkla alınacaktır. Talip
lerin teminatlariyle birlikte 31-12-938 
cumartesi günü saat 10 da Ankara Lv. 
amirliği satınalma komisyonuna gel 
meleri (5270) 

Kilo 
120 

12 
6 

12 
2,400 
3 
6 

24 
12 Ad. 
12 Kilo. 

Cins 
Benzin 
Maden yağ 
Gres yağ 
Gaz: yağ 
Arap sabunu 
Saf sabun 
Kaul 
Tabak sıfır zımpara kağıdı 
Güderi 
Üstüpü 

9515 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

A lma Komiıyonundan : Tahin Pekmez alınacak 
' Miktarı Muhammen B. 

Kilo Lira Kr. Ankara Levazrm Amirliği Satın 
Alma Komiıyonundan : C insi 

İşin maktu bedeli 2500 liradır. 
Eksiltme ıı ikicikanun 939 C<ar m

ba günü saat 11 de Ankara Dahıliye 
Vekaleti binasında toplanacak olan 
Belediyeler imar heyetinde yapılack
tır. Muvakkat teminat 187.50 liradır. 

Şartnameler bilabedel, Belediyeler 
imar heyeti fen şefliğinden alınabilir. 
Tekliflerin tayin edilen günde saat on 
a kadar Ankarada Belediyeler banka
sında B. 1. H. şefliğine verilmiş veya 
posta ile bu saate kadar gönderilmiş 
olması lazımdır. (5258) 9512 

Şehir hartası yaphrllacak 
Dahiliye V ckaletinden : 
Ermenak kasabasının 200 hektarlık 

kısmının halihazır hartasiyle bunu 
muhat ı5C metrelik kısmı ile azami 250 
hektara vaı;an sahanın 1-4000 lik umu
mi hartasınm yeniden alımı işi kapalı 
zarf usuliyle eksiltmeye çıkarılmıştır. 

İşin maktu bedeli 5.500 liradır. 
Eksiltme ıı ikincikanun 1939 çar

şamba günü saat 11 de Ankara Dahi
liye Vekaleti binasında toplanacak o 
lan belediyeler imar heyetinde ya~ı
lacaktır. Muvakkat teminatı 412 hra 
50 kuruştur . 
Şartnameler bilabedel, belediyler 

bankasının ikinci katında bulunan be
lediyeler imar heyeti fen şefliğinden 
alınabilir. 

Tekliflerin tayin edilen günde saat 
ona kadar fen şefliğine verilmiş veya 
bu saat kadar posta ile gönderilmiş ol-
ması lazımdır. (5258) 9513 

Şehir hartas ı yaphnlacak 

Ispanak 2000 200 

Lahna 3000 225 
2500 187 

00 
00 
50 

Garnizon için pazarlıkla 500: 1000 ki 
lo pekmez 800: 1600 tahin alınacak
tır. 

Dahiliye Vekaletinden : 

Pırasa 
1500 375 00 

malzemesi a l ınacak 
Nafıa Vekaletinden : 

9 şubat 939 perşembe günil saat 11 de 
Ankarada Nafia V ekalcti binası icin
de malzeme müdürlüğü odasında top-
lanan, malzeme eksiltme komisyonun
ca 1440 lira muhammen bedelli telefon 
Jabratuvar malzemesi kapalı zarf usu
Jiyle eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme şartnamesi ve tcferrüatı 
bedelsiz olarak vekalet malzeme mü
dürlüğünden alınmalıdır. 

Muvakkat teminatı 108 liradır. 
İsteklilerin teklif mektuplarını mu

vakkat teminat ve şartnamesinde ya
zılı vesaik ile birlikte aynı gün saat 
10 a kadar mezkur komisyona makbuz: 
mukabilinde verilmesi lazımdır. 

(5254) 9509 

Cer aleti ve aksamı ahnacak 
Nafıa Vekaletinden : 

9 şubat perşembe günü saat 16,30 da 
Ankarada Nafia Vekaleti binası içinde 
malzeme müdürlüğü odasında topla
nan malzeme eksiltme komisyonunda 
1850 lira muhammen bedelli bir adet 
ufki cer aleti ve aksamı kapalı zarf u-
suliyle eksitlmeye konmuştur. .. 

Eksiltme şartnamesi ve teferruatı 
bedelsiz olarak vekalet malzeme mü-
dürlüğünden alınabilir. . 

Muvakkat teminatı (138,75) lıradır. 
İsteklilerin teklif mektuplarını mu

vakkat teminat ve şartnamesinde ya
zılı vesaik ile birlikte aynı gün saat 
15 30 a kadar mezkfır komisyona mak
b~z mukabilinde vermeleri Hizımdır. 

(5259) 9511 

Jandarma 
Çoraphk yün ipliği ahnacak 

ı - ( 40) forma tahmin olunan bele
diyeler istatistiğinden (800) nüshası 
açık eksiltme usulüyle bastırılacaktır. 

2 - Bu eserin (16) sayfalık beher 
forması için kırkar lira Uzerinden 
(1600) lira bedel tahmin edilmiştir.% 
7.5 hesabiyle muvakkat teminat veril
mesi Hizımdır. Eksiltme ikinic kanun 

1939 ayının 9. uncu pazartesi günü sa
at 15.30 da umum müdürlük bina
sında toplanacak olan komisyonda ct
çılacaktır. Bu baptaki şartn~e ko -
misyon katipliğinden istenebılır. 

9378 

Matbaacılara 

Kastamonu: Tarih Coğrafya 
Edirne: Almanca 

Adana, Elazığ, Trabzon, Bursa, Ma
nisa: Fransızca 

Aydın, Samsun: Fizik - Kimya, 
Tabii ye 

Trabzon: Matematik 
Aydın: Makine ve motörler 
Bursa: Jimnastik 

Trabzon: Daktilografi ve stenografi 
İstekliler a - lstida, b - Tahsil vo

sikalarınm asılları veya noterlikçe 
tasdikli suretleri, c - Oğretmenliğe 
mani sıhhi ve bedeni bir özürleri bu
lunmadığına dair resmi tabip rapo
ru, d - Polis ve belediyece iyi san sa-

B kAl t t t f stik Umum Mü- hibi olduklarını tasdik eden bir ve-

d .. 1~.'~v-~ Aa ett 
5 

a 
1

Ek,.'ıltme ve ihale sika (Devlet hizmetine ilk defa gire-
ur ugu r ırma, 0 . • d kl •ıA 

K · d • cekler ıçın) e - Bulun u arı vı ayet-
omısyonun an. . k··ı .. d' k .. 1 . h da lerın u tur ıre tor erı uzurun 
1 - (25) forma tahmin olunan ta~ım doldurulmuş vesikalara müstenit tas

istatistiğinden 1500 nüsha açık eksılt- dikli ve fotoğraflı bir fiş ile birlik
me usuliyle bastırılacaktır. te en çok birinci kanunun 30 uncu 

2 _Bu eserin 16 sayfalık beher for- gününe kadar doğrud~n doğruya ~~-
. .. . racaatları veya bu vesıkaları teahhut-

ması için kırkar lıra uzerınden lOOO lü olarak Kültür Bakanlığı Ertik ve 
lira bedel tahmin edilmiştir.% 7,5 he- Teknik Oğretim Genel Direktörlüğü 
sabiyle muvakkat teminat verilmesi adresine göndermeleri. (5172) 9354 
Iazımdır. Eksiltme ikinci kanun 1939 
ayının 9. uncu pazartesi günü saat 16 
da umu mmüdürlük binasında topla 
nacak olan komisyonda açılacaktır 
Bu baptaki şartname komisyon katip 
liğinden istenebilir. (5181) 9379 

Ekonomi Bakanhoı . 

Muhtelif alet vesaire ahnacak 
lk tısa t Vek&letin·den: 

Hava Kurumu 

Tercüman ve Dil 
öğretmeni a l ı nacak 

Hava Okulları Komutanlığından: 

Kereviz 
Patates 3500 350 00 

Kuru soğan 3000 300 00 
200 00 

Taliplerin teminatlariyle birlikte 
30-12-938 cuma günü saatl4 de Ankara 
Lv. amirliği satınalma komisyonuna 
gelmeleri. (5271) 9516 

Eskişehir kasabasının 1-500 ve 1-250" 
mikyaslı halihazır hartları üzerinde 
yapılacak tashihat ile gayri meskün 
sahadan 120 hektarlık bir kısmının 
yeniden hartasının alımı ve şehrin u
mumi vaziyetini ve civarmı gösteren 
1100 hektara baliğ olan sahanın 1-5000 
lik takeometrik hartasının alımı işi 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çıkarıl 
mıştır. 

lstanbul Jandarma Sa tm Alma 
Komisyonundan : 

1 
Vekaletimiz için Ticaret Umum Mü 

dürlüğü ihracat kontrolörlüklcri için 
(Louis Schopper) marka (9) adet hek 

tolitre aleti, (6) adet Etüv aleti, (3) 
adet kalbur makinesi ve (3) adet has
sas terazi satın alınacağından 22-12-
938 tarihinden itibaren on beş gün 
müddetle eksiltmeye konulmuştur. 

Eskişehir hava okullarına ingilizce 
lisanına hakkiyle vakıf aynı zaman
da tercüme işlerinde kullanılmak ü
zere 165-210 lira ücretle iki tercüman 
ve yine İngilizce, fransızca ve alman
ca lisanlarına aşına ve keza tercüme 
işlerinde de kullanılmak üzere 98-165 
lira ücretle üç dil öğretmeni alına -
caktır. Aşağıda yazılı evsafı haiz o
lan isteklilerin vesaiki ile birlikte 
Eskişehirde hava okulları komutanlı
ğına müracaatları. 

Taze bakla 1000 

1837 00 

1 - Askeri sanat lisesi talebesifle 
. • .h • c yukarda cıns 

kadro erlerının ı uya ı .1 1 • cek eksı tme· ve miktarları yazı r yıye b 
ye konmuştur. Hepsinin tahmın. :t; 
deli 1837 lira olup muvakkat temın 

140 lira 52 kuruştur. b 
2 - Eksiltmesi 28-12-938 çarşam a 

günü saat ıs dedir, . ckl rin ek-
3 - Eksiltmeye gırec e n 2 

• .. .. 2490 sayılı kanunu . 
sıltme gunu d 1 . d istenilen bel -
3 U .. mad e erın e • 
. ncu 'h 1 "n ve saatın · 

gelerle birlik.te ı a e g~·ne kadar te· 
d geç bır saat eve ı k 
~n en teklif mektuplarını Kırı -

mınat ~;nalma komisyonuna verme 
kale sa (5llS) 9196 
leri. 

Ekmeklik un alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komiıyonundan : 
1 - Alayın ihtiyacı için 20-12-938 

salı giinU eksiltmeye konulan 250,000 
kilo ekmeklik ununa talip çıkmadı -
ğından yeniden eksiltmeye konulmuş 
tur. 

2 - Eksiltmesi 10-1-939 salı günü 
saat 13 e talik edilmiştir. 

3 - Muhammen bedeli 32500 lira 
olup ilk teminatı 2489 lira 25 kuruş-
tur. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun 2, 3 ~ncü n:ıa~dele~in
de istenilen belgelerıyle bırhktc ıha-

lşin maktu bedeli 250 liradır. 
Ekisltme ıı ikincikanun 1939 çar

şamba günü saat 11 de Ankara Dahili
ye Vekaleti binasında toplanacak olan 
belediye imar heyetinde yapılacaktır. 
Muvakkat teminatı 544 liradır. 

Şartnameler bilfibedel, beldeiyeler 
bankasının ıkinci katında bulunan be
lediyeler imar heyeti fen şefliğinden 
alınabilir. 

Tekliflerin tayin edilen günde saat 
ona. kadar fen şefliğine verilmiş veya 
posta ile bu saat kadar gönderilmiş ol-
ması lazımdır. (5260) 9514 

1 - Evsafiyle, nümune ve şartna
mesine göre 8400 kilo çoraphk yün 
ipliği müteahhidi nam ve hesabına 12 
ikincikanun 939 perşembe saat 15 de 
Gedikpaşa'daki İstanbul jandarma 
satınalma komisyonunda açık eksilt
me ile satın alınacaktır. 

2 - İsteklilerin 2490 sayılı kanun
da yazılı şartları haiz buunmaları ve 
teklif edecekleri fiatın yüzde yedi 
buçuğu nispetinde ilk teminat mektu
bu veya makbuzu getirmeleri şarttır. 

3 - Şartname her gün adı geçen 
komisyonda görülebilir. Veya parasız 
aldırılabilir. 

4 - İsteklilerin yazılı gün ve saat
te satın alma komisyonumuzda bulun-
maları. (9346-5276) 9526 

ı - Bu aletlerin muhammen bedeli 
(3114) üçyüç on dört lira olup muvak
kat teminat parası (233) lira (55) ku
ru;;tur. 

2 - Açık eksiltme 9-1-939 tarihine 
tesadüf eden pazartesi günü saat onda 
vekalet levazrm müdürlüğünde yapı
lacaktır. 

3 - Taliplerin şartnameyi görmek ve 
teminat paralarını yatırmak üzere An 
karada levazım müdürlüğüne ve lstan
bulda iktisat vekaleti ihracat kontro
lörlüğüne müracaatları ilan olunur. 

(5244) 9507 

1 - Türk olmak 
2 - Hüsnühal sahibi olmak 
3 - Askeri mükellefiyetini bitir -

miş olmak 
4 - Sıhhi durumu müsait bulun -

mak 
5 - Lisana hakkiyle vakıf ve tercü 

meye muktedir bulunmak 
6 - Yapılacak müsabaka imtiha -

nında kazanmak - imtihanlar zuhur e· 
decek isteklilerin bulundukları yer
lere nazaran Ankara'da hava müste
şarlığında, lstanbul'da hava akademi· 
sinde, İzmirde tayyare alayında, Es· 
kişchirde hava okullarında yapılacak· 
tır. (5267) 9485 
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An~ara Belediyesi 

Muhasebe şefi aranıyor 
Belediye Reialiiinden : 

Otobüs idaresinin 100 ili 125 lira üc
retli, muhasebe 'cfliği için müsabaka 
imtmanı açılmıttır. 

İmtihan, güzel yazı ile ticaret he -
Abından, umumi muhasebeden olmak 
(bere otobüs idaresinde ilkkanunun 31 
inci cumartesi günü saat ıs de yapıla
caktır. 

En az ticaret ve Hac mezunu olmak 
bere isteklilerin imtihan gününden c
-.el 2 foto ile nüfus ve tahsil vesika -
larını rapten belediye reisliğine isti -
da vermeleri ve bankalarda çahfmıt o
lanların tercih edilecekleri ilin olu -
nur. (5280) 9529 

Kılörifer tesisall Yesaire 
yıpllrlla<ık 

Ankara Bel•cliyeıinden : 

uı:us 

r::::~~::;,;,::~~:::::ı 
zrb TeSika1-ı ile birlikte mezldU ta
rJbte komisyona gelmeleri. 

(4922) 8952 

1 ton solf ıl ı•olln ıhn1<1k Satlhk çam tomruğu 
Ziraat Vkalti Satm Alma Komia

Devlet Orman ltletmeai Karabük J'ODUDdan : 
Revir Amirlijind.. ı ı. - Açık eksiltme suretiyle bir 

1 -:- Karabükt'e köprü batında iıtif ton sulfat nikotin satın alınacaktır. 
te mevcut (1~5) adet muadili (631) 2. - Hepsinin muhammen bedeli 
metre mikip (358) desimetre mikap 3.500 lira, muvakkat teminat 262 lira 
çam tomruğu açık artırma ile satıla- 50 kuruıtur. 
caktır. 3. - Münakasa müddeti 5.12.938 

2 - Tomrukların ayrıca bat kesme den itibaren 45 ıündür. Münakasa 19. 
payları mevcut n kabukları ıoyul _ 1.939 tarihine mliudif per,embe gü -
muş olup hacim kabuksuz orta kutur nü saat 15 de Ziraat vekilcti binasın· 
üzerinden hesaplanmıttır. da satın alına komi91onunda yapıla -

3 - Tomruklara ait satıt prtna - caktı.r. 
meai Ankara'da Orman Umum Mü_ 4. - Şartname; Anlcara'da Ziraat 
dürlüğünde ve Orman Bat mühendis vekaleti aatuı alma komisyonunda, 
muavinliğinde. lstanbul'da orman baş htanbul'dan Ziraat müdürlüğünden 
mühendis muavinliğinde ve Karabük- paraıız olarak verilir. 
te devlet orman i§lctmesi revir amir- 5. - Taliplerin muvakkat teminat -
liğinde görülebilir. lan; veya makbuzları ve 2490 sayılı 

4 - Tomrukların muhammen bede- kanunun 2 ve üçüncü maddelerinde 
li (12) lira (35) kuruıtur. yazılı vesikaları ile birlikte mezkQr 

S - isteklilerin % 7,5 muvakkat tarihte komiıyona gelmeleri. 
pey akçesiyle 7-1-939 günü saat (11) (4923) 
de Karabükte revir merkezine müra- ---------------

8953 

caatları. (934 7-5277) 9527 

Enstitüler 

Zo iler 
Zayi - Askeri Sanat lisesi 1 O cu sı

nıf ınıdan 12-10-938 tarihinde aildığrm 

taedl:lrnameyi kaybettim. Yenisini ala
caiımdan eıkiainin hükmil olmadığı 
ilin olunur. İımait Hakkı oğ. Muam -
mer Baylan 1331 İstanbul 9502 

Zayi - Ankara piyango kişesinden 
aldığım Yılbatına ait 23910 numaralı 
K. 1/10 No. lu biletimi kaybettim. 
Hükmü olmadığı ilan olunur. Ankara 
Samanpazan tatlıcı Abdurrahman nez-
dinde Mehmet Yılmaz 9518 

Zayi- 12-3-938 tarihinde Askeri 
fitek fabrikaamdan adığım bonservüıi 
kaybettim. Yenisini alacağımdan eski
sinin hükmü olmadığı itan olunur. 
Sabri Tezel 9524 

Zayi mühürl• - İlyu, Halil, Ah -
met namlarına yazılı üç adet mü -
hür kaybolmuıtur. Yenileri alınacağın
dan hükilmleri olmadıfı ilan olunur. 
Etimesgut nahiyesi Kutuğun köyün -
den muhtar İlyas Ulusoy, aza Halil 
')entürk ve Ahmet Ceytan. 9543 
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Kiralık: 

Kirabk daire - Genit 5 oda. 1 hol 
ve sair müştemilat, ehven fiatla dev -
ren Meşrutıyct cad. Konur sokak No . 
21. 1. ci kat. 9321 

Kiralık Daireler Yenişehir'de 
Karanfil sokağının V ckaletlerin karşı
sına tesadüf eden Bilge sokağında bü -
tün konforu havi dört ve beş odalı dai
reler. Görmek için kapıcıya ve 8 No. 
lu daireye müracaat. 9331 

Kiralık oda- Y. Şehir Atatiirk bul
varı Orduevi karşısı Dirim Ap. daire 
3 konforlu ııcakıu banyo kalorifer eh
ven fiat kapıcıya müracaat. 9387 

Bir bayana kiralık oda - Aile ya
nında Bakanlıklar karşısı bulvarı gö- J 
rür bir oda kiralıktır. Müracaat: Nuri 
Tel. No. 3921 9390 

Kiralık - Ucuı kalorifer vebolit ve 
saır tesiıatlı apartman dairesi ayn 
konforlu odalar Demirtepe Emek a-

Küçük ilôn şartlar1 
Dört satırlık küçiık ilanlardan: 

Bir defa için 30 Kuruı 
İki defa için 50 Kuruı 
Oc; defa için 70 Kuruı 

Dön defa için 80 Kuruı 
Devamlı kiıçiık ilanlardan her defa11 
için 10 kuruı alınır. Meseli on defa 
neşredilecek bir ilin için. 140 kurut 
alınacaktır. Bir kolaylık olmak üzere 
her utır, kelime aralarındaki boıluk
lar miiıtesna, SO harf itibar edilmit
tir. Bir küçük ilin 120 harften ibaret 
olmalıdır. 
Dört satırdan fazla her satır için be
her aef erine aynca on kuruı alınır. 

Küçük ilanların 120 harfi 
geçmemesi lazımdır. Bu mik
tan •eçen ilanlar aynca pul 
tarifesine tabidir. 

Sahlrk Apartıman - Y. Şehir Pata
lar tepesinde 6 ve 3 daireli tam iratlı 

Tl: 2406 Kınacı han No. 16. 9347 
1 - Otobüs idaresi binasiyle garaj 

ft atelye dahilindeki Kalörifer teıi
aatı ve kazan dairesi inşası kapalı 

sarf uıuliyle ekıiltmeye konulmul} -
tur. 

2 - Muhammen bedeli (7029,57) li· 

Satllık çam tomruğu Danı clerıleri _ Bilmiyenlere öğre-
1 
partmanına mracaat Tel: 3295 9391 

Sabbk Apartunan - Cebeci'de tam 
iratlı asfalta yakın yeni inp edilmif. 
Yolculuk dolayııiyle. Kınacı han 10 

radır. 
3 - Muvakkat teminatı (527,!0) li-

radır. 
4 - Fenni tartname ve plan ve aai

reeinl ıörmek istiyenlerin her gün 
yuı itleri kalemine müracaatla~ı ve 
ihale 13-1-939 cuma günü ıaat 11 de 
encümende yapılacağından isteklile -
rin o gün ona kadar teminatlariyle 
mWıUrlü teklif mektuplarını belediye 
encümenine vermeleri. (5286) 9534 

iki neon ziyası tesisatı 
Ankara S.lediyeainden : 

1 - Maraton kulesine yaptırılacak 
iki neon ziya.at on beş gün müddetle 
açık eksiltmeye konulmuıtur. 

2 - Ketif bedeli (605) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (45,37) li

radır. 
4 - Keşifnameaini görmek istiyen

lerin her gün yazı işleri kalemine ve 
ltteklilerin de 13-1-939 cuma günü sa
at on buçukta belediye encümenine 
mliracaatları. (5297) 9534 

a A•t muıamba ah .... k 
Ankara Beledjyeainden : 

1 - Su itleri ·yıkama ve ıulama a
melesi için alınacak 40 adet balıkçı 
mapmbasma istekli çıkmadığından 

ctır. 
3 - Muvakkat teminatı (16,50) li-

radır. 
4 - Şartnamesini gBrmek iıtiyen -

lerin her gün yazı işleri kalemine ve 
iıteldilerin de 10-1-939 salı günü saat 
10.30 da belediye encümenine müra-
caatları. (5288) 9536 

Bir mümessil ahnacak 
Belediye Reialiiinden : 
Muhtarlık itlerinde 90 lira ücretli 

Wr mümessilliğe imtihanla liıe me -
sanlarmdan biri alınacaktır. 

Taliplerin yazı makinesi iyi kullan
m..ı prttır. İmtihan 29-12-938 saat 17 
de yapılacaktır. 

Taliplerin istida ve veıikalarile be· 
lediye riyasetine müracaatları bildiri-
lir. (5289) 9537 

Devlet Orman ltletıneai Karabük 
Revir Amirliğinden : 

1 - Karabük'te Köprü başında is
tifte mevcut (1320) adet muadili (764) 
metre mikap (146) desimetre mikap 
çam tomruğu açık artırma ile satıla
caktır. 

2 - Tomrukların aynca bq kesme 
payları mevcut ve kabukları aoyul -
mut olup hacim kabukıuz orta kutur 
üzerinden hesaplanmıştır. 

3 - Tomruklara ait satış şartname
si Ankara'da orman umum müdürlü
ğünde ve orman bat mühendis mua -
vinlilinde lstanbul'da orman baş mü
hendis muavinliğinde ve Karabük'te 
devlet orman işletmesi revir imirli
linde görülebilir. 

4 - Tomrukların muhammen bede
li (12) lira (35)" kuruştur. 

5 - İsteklilerin % 7,5 muvakkat 
pey akçeıiyle 7-1-939 günü saat 11 de 
Karabük'teki revir merkezine müra -
caatları. (9348-5278) 9528 

Tarım BakanlıOı 

30 adet pulwlriııtör sallı 

yoamadan: 
1. - Açık eksiltme suretiyle 30 a • 

det el ile kabili sevk arabalı pülveri
zatör satın alınacaktır. 

2. - Hepsinin muhammen bedeli 
3600 lira, muvakkat teminat 270 lira
dır. 

!. - Münakasa müddeti 5 - 12 - 938 
den itibaren 45 gündür. Münakasa 19. 
1.939 tarihine mliaadif perşembe gU 
nü saat ıs de ziraat vekaleti binaırn . 
da satın alma komi•yonunda yapıla 
caktır. 

4. - Şartname; Ankara'da Ziraat 
Vekaleti satın alma komisyonundan 
İstanbul'da ziraat müdürlüğünden 
paaraız olarak verilir. 

5. - Taliplerin muvakkat teminat· 
tarı veya makbuaları ve 2490 sayılı ka 
nunun 2 ve 3 C.ncU maddelerinde ya . 

Aksırık, öksürük, burun akması, düŞkünlük 

© .[f o[?) 
tehllkesinin yanılmaz habercileri oldutunu bHmiyormusunuz? 

Gripe kar,ı koymak için hemen A· S P t -BJ N alan z? 

Grip, soiukalgmlığı ve ağrılara karşı en emniyetli iliç budur. 

ısrarla 

- . . 
PtalN 

isteyiniz! 
20 ve 2 tabletlik t•killerd• bulunur. 

Her ,.knn QstOndekl E9 markal atdılınaz maim 
baklk1 oldu&unun ve iyi tesirinin pranlleldll'· 

Elbise yaptmrdacak 
Gazi Terbiye Enıtitüaü Direktör

lüiünden : 

tilir. Bilenlere mükemmelleştirilir. Mü Kiralık kal0 ,iferli daire -Tam kon
sait yer ve fiat temin edilmiştir. Ulus- for 4 oda ı hol azimet dolayııiyle dev
ta ilan M. yazı ile müracaat. 9491 ren veya yeniden. Bakanlıklar poıtane 

Tl: 2406 9349 

Sabhk fınn ve n - Leblebici ma 
hallesi 3/ 5 No. mülk arsa fiatına ac .. 
le satılıktır. Milracaat Kırşehir ham 

1-Gazi Terbiye Enstitüsü erkek 
talebesi için 155-160 takım elbise yap
tırılacaktır. Kuma,, malzeme, itçilik 
dahil beher takımm mlllhammen bede
li (30), ilk teminat (360) liradır. 

2 - İhalesi açık eksiltme ile 13-1-939 
'cuma gilnU saat ıs te Ankara meıktcp
ler muhasebeciliğinde yapılacaktır. 

3 - f sttklilerin 2490 sayıh kanun 
hükümlerine göre ellerindeki vesaik
leriyle ve ilk teminatı mezkur muha
sebe veznesine teslim edip alacağı mak 
buzla muayyen saatte komisyona gel
meleri. 

4 - Şartname ve nümuneleri gör
mek isteyenlerin Enstitü Direktörlü
güne müracaat etmeleri. (5242) 9505 

Satıhk domuz hayvanı 
Yüksek Ziraat Enıtitüaü Müteda

vil Sermaye Mesul Muhaaipliiin
dea: 

' Adedi Yqı 

- -
19 

0

Ana domuz 
58 iki yaşlı domuz 
23 Bir .. .. 

100 
Yukarda adedi ve yaşları gösterilen 

100 adet domuz 11-1-1939 çarşamba 
günü saat 10 da eski zirat mektebinde 
satı' komisyonu tarafından pazarlık
la satılacaktır. 

İateklilcrin %7,S teminat akçesi ile 
satı' bafkanhğına müracaatları 

(5281) 9530 

r:::::::::::Yi:~~r.~! ~:~!.:::::::::::ı 
Kiralık binalar 
İzmir Belediyesinden : 

Basmahane civarında 9 eylül mey
danında cephe alan 33,36 sayılı adalar 
üzerinde inşa edilmekte olan beledi
ye garaj santral binasının mütcmmi
matından olarak mevcut projcaine 
ve icar fBrtnamesine merbut listedeki 
tarifatı veçhile yeniden yaptırılacak 
binalar (10) sene müddetle icara ve
rilecektir. 

Ve 20-12-938 tarihinden itibaren 15 
gün müddetle ve kapalı zarfla arttır
maya çıkarılmıştır. Takım halinde i
car eclilecek bu binaların 10 senelik 
icarının muhammen bedeli elli bin 
lira olup bu para pe,inen alınacaktır. 
Müzayedeye i§tirak için muvakkat te
minat miktarı 3750 liradır. Yaptırıla
cak binaların projelerini görmek iıte
yenler belediye ba' mühendisliğine, 
icar şartnamesini görmek isteyenler 

~e bel~d!t; •• t>:l~a.~~#i!:1~. r;:Pı~a."i 
ıcar şartnamesinin 250 kuruş bedelini 
ve posta ücretini göndermelidirler. 
Kapalı zarfla ihalesi 6-1-939 cuma gü
nü saat 16 da Belediye encümeninde 
yapılacaktır. iştirak edecekler 2490 
sayılı kanunun tarifi daireıinde ha
zırlanmış teklif mektuplarını ihale 
tarihi olan 6-1-939 cuma günü a.ıimi 
saat 15 e kadar encümen reisliğine 

--------------vermelidirler. (4437-5213) 9410 

İc.ra ve İflôs 
Ankara lcraamdan : 

Yeni yılın yaklapuı dolayııiyle 
tasfiye ve devir itleri yapılacağından 
bugünden itibaren 2-1-939 gününe ka
dar müstacel ifler mliıtesna olmak ü -
zere müracaatların kabul olunmıyaca-
~ı ilin olunur. 9525 

' Emniyet Sandıiı Müdürlüfün-
' en: 

Konya birinci fırka levazım miidü -
rü iken 23.6.936 tarihinde ölen Meh -
met Arif oğlu Mehmet Tahir'in 25-2-
935 tarihinde sandığımıza bıraktığı 
para için verilen 63229 numaralı bo -
noyu kaybettiğini veresesi bulunan 
karısı Fatma ile oğlu Nihat söylemiş
lerdir. Yenisi verileceğinden eskisi -
nin hükmü olmadıfı ilan olunur. · 

_____________ .J 9522 

lzmir Vilôyeti turistik yolları inşaatlna ait 

kapah zarf usulile yapılacak eksiltme ilônı . 
İzmir viliyeti daimi encümeninden: 
Ekıiltmeyc konulan it: 26+000 kilometrelik Tepeköy - Selçuk yolu 

nun tesviyei türabiye, ıınai imalat ve makadem şose, 5+800 kilometrelik 
Güzelyalr - İnciraltı ve Ilıca brantmanı yollarının asfalt kaplamalı ıoae, 
11+975 kilometrelik Karııyaka - İzmir yolunun asfalt kaplamalı şose ve 
kıımen parke, 4+850 kilometrelik Mersinli - Bornova yolunun asfalt kap
lamalı toıe, l +283 kilometrelik Alsancak - Şehitlik karakolu kıllDUlın par· 
ke kaldırım inpatı. 

Keıif bedeli: (1194090) lira (67) kuruıtur. 
Bu ite ait ebiltme evrakı qağıda yazılıdır: 
A - Kapalı eksiltme şartnameıi 
B - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık itleri ıenel prtnameai 
E - Şose ve ıınai imalat yap111na ait umumt, fenni prtname, asfalt 

..ıeton Şa. 

D - Huıust prtanmeler 
G - Hulbai ketif, mesaha, ıilıilei fiat cetvelleri ile malzeme grafik. 

leri ve projeler. 
İıtekliler: Bu ebiltme evrakını İzmir - Ankara - İstanbul nafıa mü . 

dürlüklerinde 50 lira mukabilinde tedarik edebilirler. 
Eksiltmenin yapılacağı tarih elin saat ve yeri: 20 şubat 939 pazartesi 

günü aut 11 de İzmir vilayeti daimi encümeninde kapalı sarf uıuliyle ya
pılacaktır. 

Ekailtmeye girebilmek için: lıtekliterin bu clbi inpatı büınü suretle 
ifa ve ikmal ettiklerini tevsik edecek evrak ile İzmir valiliğine müracaat· 
la alacakları ehliyet vesikası ve 939 yılma mah1U1 ticaret oduı veaikası. 

Muvakkat teminat: (48423) liradır. 
· Teklif mektupları: İatekliler 2490 ayılı yasanın 31,32,33, ve 34 üncil 

maddeleri bUlrilmterine göre tamim edecekleri teklif mektuplarını yuku
da 5 inci maddede yazılı saatten bir saat evvel İzmir viliyeti daimi encG . 
meni batkanlıiına makbuz mukabilinde verilecek ve postada vaki ıecik . 
meler kabul eclilmlyecektir. ~44'19-5177) 0376 

karşısı Ersin. Ap. 9423 

Kiralık Ev - Cebeci iıtaıyonu kar
şısında bahçe içinde 9 No. lu ev. Ya -
nındaki evin orta katına müracaat edil-
mesi. 9441 

Kiralık - Bakanlıklar karşısı Akay 
sokak Fethi B. köşkü karşfsı Aka Ap. 
3 oda, 1 hol, konforlu manzaralı daire. 
6 No. ya müracaat. · 9442 

Kiralık - Y. Şehir' de devren ucuz 
kiralık 4 odalı daire. Bankalar cad. 
No. 25 Nurettin Baki'ye müracaat. 
Tl: 3654 9443 

Kiralık - Havuzbaıı Karanfil sokak 
Adalar ap. 3,5 odalı ve tek odalar eh -
ven fiat. 10 No. lu daireye müracaat. 
Ti: 2884 9451 

Kiralık Aparbman - Kalorifer, mu· 
şambalı, tam konforlu, 6 oda, banyo ve 
saire Çankaya cad. Sarıköşk karıuu 
No. 49 Ti: 3050 9463 

Kiralık - Devren kiralık küçük tam 
konforlu daire. Uç oda, kalorifer, 11cak 
au. Atatürk bulvarı Güven Ap. No. 
49-1 9473 

Ki...ı.k - Oat kat ap. 4 oda, bol, 
banyo, eılektrik, au, havagazı, mükem
mel konfor. Emaalaiz nezaret tehrin 
güzel yeri. Tl: 3163 9423 

Kiralık - Alman ai1eti yanında. 
Çankaya cad. San köşk kar,w Japon 
sefareti arkaaı. Sabiha Ap. 2 No. 5 ten 
sonra ıörWilr. 9 l 03 

Kiralık - K. Oğlan hükümet cad. 
Merkez Ap. milıtakil asma katı ile bi
rinci katta l oda kapı ön.ündeki gaze -
teciye müracaat. 9517 

Kiralık ucuz daire - 4 oda, 1 salon 
ve tam konfor 55 lira; Sıhiye Vekile. 
ti karşısında Arman sok. Omit apartı -
manı Uat kata müracaat. 9542 

Kiralık iki oda - Bahçeli evler koo
peratifi 144 numara ehven fiyatla acele 
kiralıktır. Müracaat Ziraat Bankaam· 
da Rüstem 9520 

Kiralık ev - Bahçeli evler koope -
ratifi asfalt üzerinde No. 9. Bodrum 
katı: İki oda, çamaprane, birinci kat: 
Salon 7 x 4 ve mütbah, ikinci kat: üç 
oda ve banyo, müracaat: Evkaf apar -
tımanı kapı 4, daire 6 Cema.l 9521 

Sahhk : 

Satılık - Bahçeli evler kooperatif 
hüıselerinden B. 4 tipinde Kınacı ban 
No. 16 Tl: 2406 9335 

Tel. 3313 Bay İhsan Ovez. 9392 

Sablık arsa - Bakanlıklar karfıaı 
Karanfil sokak 785 m 2 11 numaralı 

parsel. Her cün 12-13,5 ve 17,5 dm 
sonra Tel: 2048 9404 

Sablrk ev - Y. Şehir' de iki katk 
beşer odalı 800 M. arsalı münferit w 
Tl: 1538 9417 

Sablık ana - Yenitehir'in her ~ 
kak ve caddesinde iıtaayon arkası Bo
monti önünde küçük arsa. Tl: 1538 

9424 

Sablık - 33 model fort marka ka~ 
tıka!(tı. Bankalar Cad. Çiçin yurt 90 

kak No: 9 Ahmet Rafet'e müracaat. 
9435 

Acele ıablık arta - Maltepe'de jan
darma okulu karıısında 644 M. ara 
uygun fiyatla verilecek. Tl: 1358 

9437 

Aranıyor: 

Aranıyor - Bahçeli Evler koopera
tifi mahallesinde D. 4 veya B. 3 tipin
de satılık bir ev aranıyor. Ulua Ula. 
memurluğuna müracaat. 9403 

Ev ..,...tman annıyor - Y. Şebk 
ve Cebeci'de apartman ve ev ar&nı}'Of. 
Tl: 1538 9438 

Mahuip ..-.nıyOI' - Anbra'da bir 
ticaret mlleaseaeai muhasebeainde ça • 
hpak üzere ticari muhuebeye vaW 
bir muhasip aranıyor. Mufaual tercll
meihal, mevzu adresi bir lata fotocrlf 
kimlerden referans almabileceği hak .. 
kındaki mal\tmat ile Ankara posta b
hıaı 382 adresine müracaat. 9519 

iş verenler ı 

Ortak aranıyor - Bir matbaayı tela. 
re edebilecek itten anlar kira bir, or -
tak aranıyor. M. T. A. reaimbaneeinde 
Hıfzı'ya müracaat. 9490 

....... 111111111111111111111111111111111&.. - -= AŞKIN GÖZ YAŞLARI : 
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1939. YILBAŞI 
Hava Kurumu Büyük Piyangosu 

BÜYÜK İ K .R A M İ Y E S İ 

( 500.000) Liradır. 
Ayrıca: 200.000, 150.000, 100.000, 70.000, 60.000, 50.000, 
30.000, 20.000, 15.000 Liralık ikramiyelerle ( 400.000 ve 

100.000) liralık iki adet mükafat vardır ••. 

Keıide _Yılbap ıeceai .yapılacaktır. Biletler • (2,5), (5) 
ve (10) hralıktır .•. Vakit kaybetmeden hemen biletinizi 
alnuz. 
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~ Amerikan ve Avrupa Radyo cihazlarının bütün evsafını birleşti ren yegône Radyo = 
- ----- GE LECT -------ER ------ -- -- (Birleşik Amerika Mamulatı) ---- ---- VERESİYE SAT 1 S ---- Satış yeri: ----- -- -- GENERAL ELECTRİC MÜESSESESİ -------- -
E Beyoğlu istiklal caddesi No. 28 de ve acentelerimizde Ankara satış yeri: HALiL HAMAMCI Bankalar Caddesi 9416 § 
~111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

• • 

KAN ve DERMAN 
• • 

Hasfahk, ölüm ve pislik getiren fareler 

Hasan fare zehiri ile 
öldürü.-.üz 

B 1QGEN1 NE • Terkibinde bulunan kinin. çelik. arsenik 
• ve acr nebatat hülasalari1e tababetin fev· 

kalade ehemmiyet verdiği ve şayanı hayret muvaffakiyetler temın 
ettiği bir devadır. 

• • 

Macun ve buğday şeklinde olup büyük ve küçük her nevi fa
.. ıerı: sıçanları derhal öldürür. Tesiri kat'idir. Fareler kokmaz. 

Bugday nevilerini serpmelidir. Macun olanlarını yağlı bir ek
'1eğe ve herhangi bir gıdaya sürerek farelerin bulunduğu yerlere 
'O'"ml\lıdtr Kutnr•ı 1 O. hiivük 25. ikisi bir arada 30 knrn•,tur 9007 

B 1 QG EN 1 N E • Uzun ve kısa ateşli ve ateşsiz süren 'ıas· 
. . • tahklardan sonra görülen zafiyet, haJ. 

sızlık, kansızlık hallerini mucize gibı pek kısa bir zamanda izale 
eder. Kandaki kırmızı yuvarlacıkları tazeler ve çoğaltır. tştihayı 
açar dermansızlığı giderir, vücude daima genelik, dinclik verir, cil· 
din soluk rengini canlandırarak pembeleştirir. 

• • B f QGE N 1 NE : Sinirler.in. kıymetli ve sadık bir arkada-
. . . . şıdır. Sınırlere kuvvet verir. Hastay: ve 

muhıtını usandıran bır çok asabi buhranları en çabuk bir zamanda 
şifalandırır. Hiç bir sinir il.lcı: Nevrasteni ve isteriye müptela o
lanlara (B 1 O G E N l N E) kadar istifade temin edemez. 

B İ QG EN i NE • Genel erde görülen ve çok defa nevr'5 
• teniden mütevellid olan iktidarsızlık ve 

, bel gevşekliğinde pek mühim rol oynar. 

• • 81QGEN1 NE • Sıtmaya karşı fevkalade koruyucu tesi
• ri olduğu gibi sıtma nekahatlerinde de 

pek müessirdir. 

• • B 1 QG EN 1 NE • Şekerli hap şeklindedir. Büyük ve kü
• çükler kolaylıkla alabilirler. Sıhhat Ve-

kS.ıetinin müsaadesini haizdir. Her eczanede bulunur 9188 

-
BAŞ, DIŞ, NEZLE, GRiP, ROMATiZMA 

nevralj_i, kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal keser. 
- ıcabında günde 3 kaşe alınabilir. 9089 - -

• 

Ankara Gar Gazinosunda 

YILBAŞI İçin 
Yerlerinizi şimdiden A Y 1 R T 1 N 1 Z ı 

Muhtelif eğlence 

Sürprizler. 
ve 

•• 

Tabl~ot komple ( Şarap dahil ) 

4,50 Lira 
Masa ücretleri peşin verilmelidir. Telefon 1417 

I~ 

• 
~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

--
: Kutlu'da = --- Her akşam fevkalôde orkestra ; 
: Yılbaşı icin yerlerinizi şimdiden ayırtınız. TL 3660 : 
~11111111111111111111;11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111,. 

'" iiziim 
tarımı 

T 
• 

1 

Satış Koo
peratifleri 

birliği 

ş 
Mamulatı 

İncir, üzüm, şarap, 
üzüm balı ve sirke 
Satışa çıkarılmıştır. 

Ankara Memurrar Kooµ~ uıifi 

Daktilo kursu 
54 üncü devresine sonk3nunun 

ilk haftasında başlıyacaktır. Me
zunlara 2 ayda diploma verilir. 
Dersler kış kurlan münasebetiyle 
sabah 8 den akşam 10 a kadar de
vam edecektir. Talebenin istediği 
saat kabul edilir Memurlar Koo
peratifi üzerinde kat I Ti: 3 714 

9543 

Zayi 
Türkiye Cümhuriyet Merkez Ban· 

kasından: 

Bayan Cevahir adına yazılı D. sını

fından birlik 31472 numaralı bankamız 
hisse senedi kaybedilmiş olduğundan 
artık hükmü kalmadrğ:ı ve sahibine 
başka numaralı yeni bir senet verile • 
ceği bildirilir. 9538 

VİLLA APARTMAN MAGAZA 

9540 __. 
Dr. M. Şerif Korkut 

Nümune Hastanesi Cerrahi Şelı 

Her gün saat üçten sonra evinde 
hastalarını kabul eder. Tel: 1499 
Adres: Kooperatif arkası Ali 
Nazmi Apartımanı No 9 D.5. 90fi; 

U L U S - 19. uncu yıl. - No: 6252 

İmtiyaz Sahibi 
Nurettin Kamil SUNER 

Uumumi Neşrıyatı İdare Eden 
Yazı işleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 
ULUS Basımevi : ANKARA 

Matbaa Müdürü: Ali Rıza BASKAN 1 

BELEDİYELER: 
V Resmi şartnamelere tam uygun 

TESiSi · 1925 

SİCİLİ TİCARET: 
13 43 4 

Rosenbauer 
Arazöz .... ve 
Motopompla r1 

fürkiyede en çok satılan Marka 
(Resmi Tavsiye ve Takdirler.) 

Memleketimizin her tarafında bugün Rosenbauer'in 
1 r:":I u..._ ..... ____ u ":t1 A ... s-.;;..,.,; f,.,vd" ,, ;~1Pr vöriivflr. 

Her şehrin vaziyetine göre en uygun teslimat. 

Yedek aksam depomuz: Tamirat atelyemiz ... 

İlk Türk itfaiye 
Halid Salih 

Galata: Danüpsigortahan. 

• • 
tecım evı 

Teker 
Telefon: 4 1 2 2 7 

MEKTUP ADRESİ : İstanbul-P. K. 1482 

TEKLİF İSTEYİNİZ • • • • 

.1111111 i L A Ç LA R 1 N 1 Z 1 1111111. 

Sakarya Eczane sinden alınız. Az zamanda muhterem= = Ankara halkının büyük itimadını kazanan müessesemizde reçete = = ve ilaçlarınız büyük bir dikkat ve itina ile yapılır. Fiyatlarda dai· -= mi itidal Resmi ve hususi müesscsata toptan mübayatta her hu· -

.lll l llİliliı İıiiiil t•:::~::ı.gö~\e,'~~:·8 Ulus ~~;[sdatlllİI lıiltıİİİlll I. 
yaptırmak istiyenler için şimdı 

Proje, plan mevsimidir 
Öksürenlere ve KATRAN HAKKI EKREM 

Göğüs nezlelerine 

Zamanın her türlü konforunu haiz ve 
~mar kavaidine uygun avan projeleri. ~ 11111111111llllilllllll111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 l!:. 
ınş~t p~it'lları, betonarme hesap ve = 
res~erı, ~er türlü inşaat detayları, -
sıhath keşıfler. inşaat kontrolluğu cid· = 

di her keseyi tatmin edecek fiatlar. := --Y. Mimar Reşad Akıncılar =: 
Yenişehir Atatürk Bulvan 

Karadeniz Ap. 
-------;;;;;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;. ~ 

DIŞ TABiBi 

M. AZİZ TUNC 
Pazardan maada her gün has
talarını kabul ve tedavi eder 
Adliye Sarayı yanında Sarraf 
Hakkı Apartımanı No 1 

---------
-

Yeni 
BU GÜN BU GECE 
SÜT KARDEŞLER 
(Fransızca sözlü) 

Baş Rollerde 
Lucien Barroux 

Henri Garat - Mcg Lemonier 
Bir s~ans müdd~tince seyircilerine 

çok zevkli ve neşeli dakikalar 
yaşatan ne/is bir komt>dı 

İlivctcn: En yeni dünya hiv3disleri 
ve iki kısımlık müzikal komedi 

SEANSLAR 
14.45 - 16.45 • 18.45 • Gece 21 de 

SİNEMALAR 
Halk 

BU GÜN BU GECE 
2 Film birden 

1 - NEVYORK HAYDUTLARI 
Seyircilerini sonsuz bir alaka ile 
sürük/iyen müthiş bir heyecan 

kaynağı 
2 - ARZU !LE KAMBER 

Türkçe sözlü ve ,arkılı 
Eskı bir şark masallnın çok heyecanlı 

hikayesı 
lliveten : Paramunt dünya haberleri 

Ucuz halk matinesi 12.15 de 
TAYYAREDE B!R N!K.i.H 

Sus 
BU GECE 20.30 DA 

YENi $AFAK 
Baş Rold• 

JEAN PIERRE AUMONT 
tıaveten 

Dünya hivadislcri 

GÜNDÜZ 

14 • 16 ~ 18 Matlnclerinde 

K A T t A 
Danielle l>arricux fohn Lodcr'in 

şaheseri bi.ıyiik bir ragbetlc 
gösterilmektedir 

-

....................................... ıııi -=illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ 

! 


