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anıatar iş Kaaanaa kabul •tti 
. k nun son maddeleri görüşüldükten sonra heyeti 

Dün Kamutayda, ış anunu .. . 
. . . b 

1
.. konulac ağı sırada, Kutahya Saylavı ve Partı 

umumıyesının ka u u reye h k' ·· .... . R b Peker kürsüye gelerek, bu ususta ı goruşu, 
Genel Sekreterı Bay ece 
~u sözlerle izah etmiştir: 

Recep Peker (Kütahya) - Ar
kada§lar; layihcmnın haz.ırla~ma
., için az.un yıllar emek çektıt~en 
ıonra derin bir ilgi ile en dogru 
yolları ar~tırıp bulmak için B. 

lik zihniyetinin tatbikatını haya
tımıza Qfılıyoruz.. Bunu •İyoai 
progra.mlarda bir nazariye, bir 
edebiyat ilade•i gibi yazmak ve 
•öylemek kiıli değildir. Bunu ha-

l Kan unu hakkrndaki konuşmasını 
Kamutayrn dünkü toplantrsrnda ş p k Parti merkezinde 

• . . . Ba Rec"'P e er, , 
ı:ımız Parti Genel Sekreterı Y ~ . B h • · kabul etmiştir. 

Bakanı B. Şevkı e men ı 

M. Meclisinin günlerce müzakere 
ettiği, iş kanunu; fU anda reye ko
nulmak üz.ere bulunuyor. Bu lır • 
•attan istifade edip yeni Türkiye 
Caımuriyet; rejiminin en esaslı 
noktalarından birini teıkil eden 
İf huaısundaki telakkisine aydın
lık verecelı bir k~ ua noktayı si
ze arz-trr,.h iıtiyenun. 

Arkadaırlar, bir dela bu layi
ha biraz. geç kaldı gibi görünü
yor. Fakat, biliyorsunuz ki, DerJ
letin, son on .vılın esaalı çalı§mala· 
rı içinde. hu iır kanunu layihası da 
batlıca yer almııtır. Fakat Hükü
met ve MpcU• •ıyaaal ve ulusal 
hayatımı-a "'" uyR'IJn ı«ekilleri brıl· 
mak ve miihim olan bu mevzuda 
mümkün olduğu kaJar hatalar· 
dan kacınmak için devamlı çalıf· 
ma ile en evi formülleri bulmaya. 
uğrCJ§mtd'r · ôte taraf tan, kanu
nun gec kalması hakiki haya!a 
e--1ı bir zarar da vermif değil
dir. Çünkü iı kanununun ortaya 
koyduğu tanzimci ruhu memleket
le tatbik etmek ihtiyacı ancak bu 
günlerde lrendini göstermeğe .baf
lamlftır. Deolet büyük ıanarı ha
yatına yeni giriyor dem~ktır. '!u 
aanayiin kurulup i,Iemesı devnn
dedir ki ü verenle İf alan araan
daki ahenk ve münasebetlerin tan
zimi kafi bir ihtiyaç olarak duya· 
luyor. Bu bakımdan kanun, tam 
zamanında hayata doğmuf ola
caktır. 

Yeni it kanunu bir rejim ka • 
nunu olacaktır. Gerçi Türkiye Cu
muriyeti kanunlarının kuvvet ve 
Devletçe ehemiyet bakımlarından 
biribirinden larkı yoktur. Fakat 
bir taraltan da içinde yafadığımız 
deonn hayati ihtiyaçlannı kar§I -
layacak temel kaideleri koyan 
bir kanunun sıva•al ve ictimai ha
Yatımıza tesir ·bakımından ayrıca 
elaemiyeti üzerinde durmak lôzım 
welir .lıte yeni çıkarmakta oldu
lanmz q kanunu Deoletin e•a•lı 
lttrnunlanndan bir rejim kanunu
dur. Bu kanunla Tarlıiye'de İf ha
)'Qfw yeni rejimimizin istediği 
C1Aenk oe anl,.•ma yoluna girecek-
tir. -T 

Arltatltıflar; biz.im ne.Iin de
~e derece acılanm tatmı• oldu· 
l~ımuz liberal Deolet tipinin çe • 
~fİrici. çmoıtctıncı oe yurd için
fi e ut-.. b;,ı:;ı;;.,i bozucu ruhunu 
her 1?iin "E"T?i bir tedbirle ortad'lrt 
lt<wrtl.,or,.,h brımın yerine ulusal 
n... ' . . . ' , . ı :~1:1, ''"'beraber-

kikatlenJirmek için menJekette 
kanun kuvveti lazımdır. Liberal 
".:det tipi içinde iıçi sınalı ve 
patron •ınılı, bunun daha genif 
mana.ile prolöter ve burjuoa aı
nılları iki düıman cephe laalinde 
biribirine kMfl çarpıfıp dururlar. 
Banlar; millet birliği gibi büyüle 
t • malıatltlea daoanın yanında 
hiçbir kıymeti olmıyan ve millet 
1 arlığını tahrib eden zehirli tel
~;n/er mahsulü mni bir heyecanın 
ı ' el'Ji içinde varufUp dururlar. 

Bu hareket; saaıleti ve eaaJı ü
trrap mevzuları bir olan oe her tür
lü mukadderatı müıterek bulunan 
bir yurdun sınırlan içinde o yur
dun kuvvet ve muvallakiyet un· 
surlarının biribirlerini parçala • 
mak için Jidiıip durma•t demek
tir. Bu didi§melerden doğacak tek 
netice mü•bet ulus lıuvvetlerinin 
biribirini ilna etmesidir ki bu yüz. 
den memleket kendi içinden da
ğılmak telılike•ine maruz kalır. 

Türkiye ve onun kudretli ulu
•al partisi, ideolojik na•larını prog· 
ramına koymuf ve im/r&n el vadi
li gün de ba ncuların derhal ka
nunltıftırılıp •osyal hayatın halriki 
aalhaaında tatbiki yoluna gidil
miftir. 

lıte bu if kanunu arzettiğim 
bakımdan da Türkiyede ulusal 
devlet tipinde ahenkli ve muva • 
zeneli bir hayatın tanzimine yara
yacak bir eıer olacakhr. 

Arkadaşlar, liberal Devlet ti -
(Sonu 6. mcı sav/ada) 
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Bugün 
Üçüncü sayfada : 

Filistin'de vaziyet tfozele· 
ceğe benzemi)·or. 
lıalyan - /ıabeş işimle 
Fransa lngiltere ile birlilı·
te hareket edecek. 
·•Jm:iltere Milletler Cemi
yetini wımaya kati)·en ka-. . , .. 
rar vermıştır 
B. Eden ıeçinı dairesinde 
')erdiği nııtuktıı bi;yle söv-
liiyor. 

Be~inci Sayfada : 
Pariite, on ür giinlii.k 
grevden ıonra Vttziyetteki 
gerginlik gevşemeğe baı-
ladı. 

1ıııı.111ııııııııı11#6A 

Kamutay dünkü toplantısında, mahalli idareler 
müruriye resmi tarifelerinin iktısat Vekaletince tasdikı; 

asliye, sulh mahkemelerinin vazifeli bulundukları 
meşhud cürüm.ler in muhakeme usulleri ve ceza 

muhakemeleri usulü kanununun bazı maddelerin.i 
değiştiren kanun projelerini de kabul etmiştir 

Kamutay dün Nuri Conkerin reisli
ğinde toplanmıştır. Başkan, meclisin ta
tili zamanı yaklaştığından, eldeki i şleri 
bitirmek için tatil zamanına kadar her 

• 

rı ayn bildirdiği mazbata okundu ve 
kabul edildi. 

Söz alan Mitat Aydın (Trabzon) -
Eveli celsede, it kanunu dolayisiyle söy
lediği bir kaç sözden dolayı arkadaşı B . 
Ali Rızanın Roma ve Jüstinyanüa ka. 
nunlarına saplanmış dimağların bu yep· 
yeni esasları kavrayamıyacağını söyle
diğine işaret ederek dedi ki : 

" .... Arkadaşlar bizim genel sekreteri
miz Receb Peker milli müdafaa vekili 
bulunduğu esnada bir mıntakai memnua 
kanunu çıkmıştır. Bu kanun mensub ol
duğu vekfilet tarafından taassubla takib 
edilmektedir. Benderuz de o vekalette 
bulunduğum esnada buna taassubla ria
yet ettiklerini gördüm. Arkadaşlar bu 

• kanun sıkarken heyeti umumiyesi hak
kında yukarıda arzettiğim kanunu kas. 

ı······· ···············································: . -At t·· k = \ ; a ur ~ 
'""'H:ıı-· IAnkaraya dönüyor~ 

J Buna, 8 (A.A.) -Atatürk 1 
i Müdanya yolu ile tehrimizden i 
f ayrıldılar. Haydarp&J& üzerin- ı• 
i den Ankaraya avdet buyura-

Adliye Balranr Bay Şülrra Saraçollu 
dün Kamutayda cürmü me§hud kanunu 

hakkında ebemiyet/i beyanatta 
bulunmu§tur. 

gün toplanılmasını teklif etmiş ve kabul 

edilmiştir. 

İş kanununun encümene gönderilmiş 

olan maddelere encümenin görüşünü ay-

i caklard1T. 
i •• * : • ı 

i lıtanbul, 8 - Atatürk bu : 
i akıam saat 24 de lıtanbuldan J 
! ... ~~~~~:~ .. ~~~~~:~~::: ..... . 

Misafir Yugoslav Bakanı 
B. Sevki Behmen 

' ~am İznıire 
ve refikası dün 

hareket ettiler 

Dün refikasiyle birlikte l zmir'e giden yrı ı 
, • gos av BakanıBay ş k' 

Baymdırltk Ba.rnnlıgında. Bakan Baı.ı Ar Ç • . ev ı Behmen 
. . ,, ı c. n Kaya ve Brı' l k . 

lennın arasında (Yukarda) ve gezd ig ı • ı ı le • "elen 
Kız Enstitüsünde (aşağıda).' • 

(YazlSI 2. inci savfada) 

tederck ona tezad tefkil etmez mi demif 
tim. Bizim ;Büyük Millet Meclisimizin 
en büyük vasfı, diğer muasır meclislere 
tcfevvukundan biri de Atatürk ~umuri 

DDn 'Kamiıtacla beyanatta 1'ulunaa 
Ekonomi'Bakanı Bay Celal Bayar 
öğleden ön~. Balcanllkta, Madenciler 

Kongresine reis/ile etmittir. 

yetinin tebarllz ettirdifi hanı .ruhi için· 
de çalıımasıdır. Bu meclisten çı\al) ka
nunlann esaslı, ıuurlu, ilmi olarak çık
muının sebebi (Jüstinyen ve Roma) ka· 
nunlanrun hükmü altında kalmıyarak 

itler içinde yetitmif, pişmit ve kademe 
bdeme yükselmiı arkadaıtarın bulun. 
maaıdır. 2, 3 tane delil, 2, 3 bin ameleyi 
idare etmit arkadatlann bulunmasıdır.,, 

Ali Rıza TDrel (Konya) - Objektif 
ne phıslarr, ne de hadiseleri kastet • 
miyerek söylediği diltlincclerin ba 
;ıekildeki tefsirinden dolayı büyük bir 
elem duydufunu söyliyerek, o gUnki 

(Sona 5. inci !llly/ada) 

s s s ~ JlilJJOOO! 

Ankara 
Türkiyede yeni 
lluşun )Jir izahı 
Yazan: Norbert von Bischoff 
Türkçeye çeviren: Burhan 
Belge. 

BfRINCl BÖLÜM : 

Ot.l\ll'S OLAN. 
1. Anadolunun tarihine daD-

11. Türklerin hayatına ve ı .. 
lam dinine dair. 

ili. Osmanlı imparatorluiunun 
sonuna dair, 

İKİNCİ BÖLÜM : 

OIAMAKTA OLAN. 
1. Türk inkılabına daiT 

ll. Türk inşa davasına dair 
ili. Türkiyenin ilerisine dai; 

''ULUS" ta tefrika edilen bu değerh 
eser kitab halinde çıkmıştır. Anadolu· 

n~n uzak ve yakın mazisini. bu günU· 
nu v~ yarınını dost bir yabancının n:ı. 
sıl gcirdüg~ ·· ·· b ' l . unu ı mek is teyenler, geni• 
bır tet kil< sah~sı açan bu kitabı oku· 
malıdırlar. 

•••sz"'saa~,,.. ' 



SAYFA2 

ANKARA'~ 
ve 

Tercüme hakkında düşünceler 
Bizde tercümenin iki türlü tali

sizliği olmuştur: 

1 .. Bir dili öğrenmeye b;)şlayan 
kimsenin, hocasının veya kendi ken
dine öğreniyorsa kendisinin rasgele 
seçtiği ve temrin hazll'lar gibi çevir
meye başladığı parcalan veva d<1ha 
cüretkar ve {layretkeşse kitablan, coş
kun ve gafil bir zamanrnd~ sahiden 
tercüme gibi ortaya sürdüğü çok gö
rülmüstür. 

Dil bilenler çoğalıp da kötü ter
cümeleri eseri bir daha tercüme edip 
yüze vuran idealist mütercimler ve
~meye başlavmca, bu adet ortadan 
kalkar gibi oldu. Gazeteler bu nevi 
mütercimleri kap ıdı~an eder gibi ol
dular. 

2 - Bu defa, ikinci bir tercüme 
bahtsızlığı meydanı aldı: 

Tercüme edilecek eserin dilini bi
len aranıyor ve bizde erıcf"hi dil bilen
ler sabah - akıııam o diH konuşan la
vantenler samlıyordu . Bunların için
de türkceyi tam 1--i1mivenler ve yaz
ma şövle dursun konuşmasını da be
ceremivenler bulunuvordu. 

Hikaye sigasma bakmayınız. Bu 
iki cins sakat ve sahte mütercim tip
leri, hala matbuat tarlasına üşüşmüş 
çekir~e1er ~bidir. 

Halbuki; asıl mütercim, halis mü
tercim, iki dili de biribirinden iyi bi
lecek, iki dilde de \islubun zevkine 
varabilecek bir ehliyette olmalı idi 
Denebilir ki: mütercim olmak, şı:ıiT 
olmak gibi, meleke kadar ist1dadc
baP.Yr bir mü~tesna ma7lıariyetti. 

Tercümelere olan ihtiyacnmz ka
dar tercümelere it1na etmeye de muh
taç ve mecbur oldu~muzu, Selami 
izzet Kavacan ve ba<tka muharrirler 
sıksık tebarüz ettir..lifer; fakat badı
ra devam etti ve ediyor. 

Vakit geçirmek maksadile, lisan 
:ıerletmek kavP'TRJ ile, s::ıtrr tüccarlığı 

ile tercüme yapanlar, dilimize ve ir
fammıza ih;\m~t Pttiler. "Tercüme la
mndır,, diye muntazam tercüme ki.11-
liyatı yapanJ.oın tPrdimel.,r1nin kali-
telerine bakmadan nerede ise azi71er 
gibi ağırlıyaca'ktTk. Bir buçuk senelik 
bir hapisten 20-30 rlünya şaheserinin 
tercümesile cıkan kimselerin bir da
ha ne suç işl;sel"'r hapse attlmamala-
nnı edebiyat namına yalvaracak ha-
1.e geldik: Sicil kayıdlt=ırmdan bile 
kaldırılmış olan .. merkum .• tabirini, 
roman kahramanı icin kullan;\rak ya

pdan bu tercümeleri bir arkadaşımız 
çok haklı olarak ··ı.ı~ .. iklerin katli a-
mı., diye adlandmnava mecbıır oldu. 
· İyi tercümenin, mükemmel tercü
menin misalini ist;venlere döniip do
laşıp, nisbeten eski t~rcümelerden · 
misaller vermeye me.f.bur oluvorduk, 
tanıdıklarım metJ,,.di~rnr töhmetine 
aldırmadan: Ana tol · F ranstan T ais 
ve Emil Zoladan H::ıkikat terci..lmeleri 
Üzerinde duruvo:rrlnk: Orhan Burya
nm Rabindrat T acrordan ve Hamid 
Dere-linin bazı in ,,.iliz hiJ..ayecilerin • 
den terciime pRrr;:ı.1armı da misal ve
reb:l~,'O'l"rh•k o 1..- ,..d ıu .. 

f .. te, artrk. "va tercüme nasıl ol
malı),, diven lere, Bisofun .. Ankara" 
'k; t:ıbmm ti.irkre tercümesini göstere
biliriz ve göasümüz kabararak ilave 
erl eb "liriz: .. isterseniz aslı ile isterse
niz fransrzca terr.ümesile ka;şılaştm
nız! .. 

Rn eser, Babıalinin "metne sada
l{at" hilei şeriyesine davanarak, üs
lub yc:ı r~tmak ve aııılm üslubuna cıka
bilmPk beceriksizliğini örtegeldiği 
tercüme ttsulile çevrilsevdi kimbilir 
ne muğlak, ne zevksiz bir sey, nasıl 
bir ""cenini ~kit .. olur kalrrdı. 

Burhan Belgenin bu eseri evet 
l:)una tercüme kokan bazı teİiflerİn 
yanında daha sarih bir hakla bir telif
tn1s ~ibi bakarak mütercimin eseri di
yebiliriz, bir teliften gÜ7el bir üsluba, 
bir tP.liften yerli bir edaya sahibdir. 
Bu eserde; tercüme, şöyle böyle bir 
meharet olmaktan çıkmış, bir mazha
riyet gibi görünmeye başlamıştır. Gü
zel parçalanm buraya almayı düşün-

sem, bütün eseri, sayfaların dolaca
ğını farketmeden, yeniden kopya e
deceğim sanıyorum .. 

Ve işte, sadece, bozkm ve bozkı
nn muhteşem ve adsız anıdı höyüğü 
anlatan pasajdan bir parça alryorum: 

" ... ve kimse yoktur ki gelip bize o 
bayat ve hareket suyunun ne zaman ye
ni insanları kendine ve o ıssız noktaya 
çektiğiai anlatsın. O yeni insanları ki, 
gelip o toprak yığınlarrnm üzerine yeni 
evlerini kurmuşlar, kız sevip kızan ye
tiştirmişler, tarla ve bağlarım işlemiş
ler, tanrrlarrna kurban kesmişler um.. 
muşlar bulmuşlar ve yaşamışlar ölmüş
lerdir . ., .•. 

Hem "sehlimümteni" e, hem 
.. mümtaziyet" e örnek bir üslup' 

Zaten, bu modası geçmiş ölçülere 
bu güzel satırları vurmaya kim kı
yar~ Eksir süt ölçüsüyle alınır mı?. 

Eğer bu güzel satırlar, eser. o iki 
cins mütercim tipinden birinin eline 
düşseydi, ne hale girerdi kim bilir~ 
Herhalde banal diye okumaya bile 
tahammül edemezdik 1 

"Kız sevip kızan yetiştirmişler •• 
cümlesi, bizimkilerin eskiden tasarla
yageldiği tercümede yeri olmıya
cak bir ifadedir. "Ummuşlar,, ı mut
laka "ümid etmişler,. diye tercüme e
decek, yeni dil kaygısı şöyle dursun 
"ummuşlar bulmuşlar ve yaşamışlar 
ölmüşlerdir, ,cümlesine bütün bir ha
yatın ritmini koyan edayı kalemleri
nin ucundayken habersiz ve sebebsiz 
feda edip geçeceklerdi 1 

... Biraz sonra yayla başlayınca: su 
ve başak, ortadan kaybolur. Anadolu 
yaylasının bozkırı, adamın önünde, 
dümdüz yayılır, gönül burucu bir tesel· 
1i gibi teressüm eden ufukların mavi
sinde silinceye kadar ... . ., 

cümlesinin tertibi. türk sentaksını 

yeni temayülleriyle çok iyi kavramış 
ve kuJlanmış olan bir kalemin, yay
lanın yayılışını tanzir eder gibi mah
sus alışılmamış bir şekle soktuğu bir 
tertibtir. Burada "gönül burcu,, ter~ 
kibi, yeni türkçenin haddesinden çe
kilmiş, som türkçe bir tabir. Arka
sında .. teressüm eden,, kelimesine 
ne oluyor, diyemezsiniz: üslul bdan 
di) lehinde fedakarlık edemiyecek 
kadar titiz muharrir, kelimesi icad e
dilmemiş bir mefhuma, kendiliğinden 
mürekkebi kurumadan ölecek bir uy
durma tabir bulmak gafletini göste
remezdi. 

"Bu da artık paradoks!,, de
mezseniz, ilave edeyim ki: .. ada
ınm önünde., yerine "insanın önün
de,, bile demek doğru olamazdı: boz
kızm enginliğine ilk dalan insan, a
dam1a_ştığını duyar: yıpranmış dün 
yanın ve işlenmiş şehrin bütün ka
yıdlarıiıdan silkindiğini, kurtulmak 
isteğinde olduğunu vehmeder. 

Bu tercüme ,bazı yerlerde telifi 
bile tamamlamıştır. 

Bu olgun eser bu güzel tercüme
siyle öyle okunmaya ve tutunmaya 
namzeddir ki: Burhan Belge, başka 
hiç bir eseri ve yazısı ile, ad yapma
mış da olsa, yalnız bu kitab1a türk 
yazıcılar ıarasmda i1k safta bir yer al
mı.ş olurdu. 

ff şC\) un bu kitabı, hl.)yle biı ter· 
cümeye layık bir kitabdır. Türk inkı
labı ve türk başşehri hakkındaki ec
nebi görüşlerin en kültürlüsü, en de
ğerlisi, en doğruya yakın o1aru bu ki
tabdaki görüşlerdir dersek hiç müba
lega etmiş olmayız. 

Bu kitab, türk ruhunun, türk ka
rakterinin, türk ikliminin çok ince, 
derin ve etraflı bir görüşle, kültürlü, 
inanlı ve aşklı bir kavrayışla ifadesi
dir. Biı kere ele alınınca bir çok yer
lerini ezberlemeden geçemezsiniz. 
Parçalar seçiniz: mensur şire, parça
lar seçiniz: hikaye tekniğine, parça
lar seçiniz: fikir makalelerine örnek 
gösterin1z. 

B. K. Çağlar 

ULUS 

ISTANBUL TELEFONLAR/: 

Gümrük ve liman 
idareleri 

Antrepo1arın idare şekli 
hakkında anlaştılar 

İstanbul, 8 - Gümrük ve liınan ida
releri arasında antrepoların idare tarzı 
hakkında yapılan konu~malar kati bir 
anlaşma ile neticelendi ve netice alaka
lı bakanhkia.ra bildirildi 

Gaz kursları bitti 
İstanbul, 8 - ÜniversaJitede muallim

lere verilen zeh,irli gaz kurslarının bi
rincisi bugün bitti. Kursa 3000 den faz
la muallim iştirak etti. Kursta bazı u
fak tecrübeler de yapılmıs ve çok iyi 
neticeler alınmıştır. 

Güneş tutulmasını tetkike 
gelen profesörler 

İstanbul, 8 - Ayın on dokuzunda 
güneşin tutulmasını tanı olarak gör
mek için İneboluya bi.r romen heyeti 
gitmişti. Ayrıca bir yugoslav ve bir 
bulgar profesörünün İneboluya gidece
ği haber veriliyor, 

Arazi tahriri başlıyor 
İstanbul, 8 - İstanbul vilayeti için· 

deki arazinin tahriri için bütün hazır· 
!ıklar bitJniş, üçü belediye sınırları i
çinde, yedisi dışında çalışmak üzere 
15 komisyon kurulmuş ve bunların ça
lışma mmtakaJan ayrılmıştır. 

Öksüz çocuklar yurdu 
genişletiliyor 

İstanbul, 8 - Belediye, Galatasa
raydaki öksüz çocuklar yurdunu geniş
letmek icin tahsisat bulrnağa karar ver
di. 

Export Credi t mümessili 
Ankaraya geliyor 

İstanbul, 8 - S mayısta Ekonomi 
bakanlığı müsteşarı B. Faik Kurdoğlu 
ile birlikte şehrimize gelmiş bulunan 
ingiliz Export Credit şirketi direktö· 
rü Mr. Sommerwille bugünkü ekspres
le Ankaraya dönmektedir. B. Kurdoğ
lu dün dönmüştü. 

Kuru meyvalar uzerine 
bir tetkik 

Ekonomi bakanlığı Türkofis nıeyveci
liık seksiyonu şefi B. Zeki Doğan, yanın. 
da meyve ticareti ve istandardizasyc>n 
kısmı mütehassısı Dr. Baade ve tarım 
bakanlığı namına yüksek ziraat enstitü
sü ziraat sanatları Ş:Cfi Dr. Said Tahsin, 
İş ve tarım bankalarından BB. Tahsin 
Nahid ve Rahmi olduğu halde dün ak.. 
şam Mersine hareket etmiştir. Mersin
de, bu yıl memleketimizde yetişecek el
ma ve kuru meyvelerden satın almak ü
zere gelen Timme und Gerstenkorn aL 
man firması mümessili B. Michaels ile 
birleştikten sonra Malatyaya gidecekler
dir. Heyet, Malatyadan sonra portokal 
ve elma mıntakalarını ve Karadenize ka
dar uzanarak fındık yetişen vilayetleri
mizi gezerek müstahsillerle doğrudan 

doğruya temas teminine çalışacaklardır. 
Lazım gelen kurutma merkezleri hak~ 
kında tetkikler yaptıktan sonra Anka
raya döneceklerdir. 

Fenni meyve kurutma tesisatı bu se
ne ikmal ediebilirse Almanyanın bu yıl 
memleketimizden 7 - 8 milyon mark de
ğerinde kuru meyve alabileceği alaka. 
darlarca temin edilmektedir. 

Tarnnkredi 
kooperatifleri 

Mevcud 677 tanm kredi kooperati
finden, yeni kanuna göre, istihale karar• 
veren 487 adedinin muameleleri ikmal 
edilerek evraktan yerlerine gönderilmiş
tir. 
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Misafir Yugoslav Bakanı 
B. Sevki Behmen ve refikası dün 

' J 

aksam izmire harelcet ettiler 
-' 

Türle madencileri 
B. Celal Bayar'ın başkan

lığında bir toplantı 
yaptılar 

Kömür ve linyit grupları dışında 

türk madenciliği mümessilleri dün İk
tısat Vekaleti müzakere salonunda Eko
nomi Bakanı B. Celal Bayarın başkan· 
Jrğmda toplanmışlardır. 

Bu toplantıda, bugün hali faaliyeL 
te türk maden sanayii ve sureti umumi
yede türk maden sanayii ve maden ih
racatı politikası üzerinde umumi direk
tif mahiyetinde müş.te.rek kararlar 
verilmiştir. 

Kongre vazifesini bitirmiş ve Celal 
Bayarm teşekkür sözleriyle mesaisine 
nihayet vermiştir. (A.A.) 

* * * 
Yukardaki resmi tebliğden de anla-

şılacağı üzere, dün şehrimizde maden
cilerden mürekkeb mühim bir toplantı 
yapılınıl}tır. Toplantıda, petrol limited 
delege administratörü Muğla mebusu B. 
Yunus Nadi, türk madenciler birliği ve 
Balya _ Kara Aydın delege administl'a• 
törü Gümüşhane mebusu Edip Servet 
Tör ve hususi madenciler haricinde, 
müsteşar B. Faik Kurdoğlu, maden u· 
mum direktörü B. Kemal Bolkar, ma
den işleriyle alil:alı milli bankalar mü
messilleri maden arama enstitüsü re -
isi B. Reşid Gençer de bulunmuşlardır. 

Verilmiş kararlar ve alınmış direk
tifler hakkında tafsilat alınamamış ol • 
makla beraber, umumi surette maden iş
letme ve ihracatr politikasına aid mü -
him mevzulara temas edildlği anlaşıl -
maktadır. Toplantı 11 de başlamış ve 
on üçe kadar fasılasız devam etmiştir. 
Bir arkadaşımızın mütalaalarını sormak 
istediği azalar, sadece, gerek neticeden 
ve gerek aldıkları direktiflerden pek 
ziyade memnun kaldıklarım söylemekle 
iktifa etmişlerdir. 

Bu kabil toplantılar, bilindiği üze -
re ,Ekonomi Bakanlığı tarafından muh
telif istihsal şubeleri itibariyle munta
zaman tertib edilmekte ve milli ekono
mi menfaatleri icablarx bakımından ala
kalılarla birlikte nazara alınması lazım 
politika ve prensipler tesbit olunmak
tadır. 

Cumuriyet Türkiyesinin maden mev
zuuna verdiği ehemiyet, neşredilmiş ka.. 
nunlar ve vücude getirilmiş müessese -
terle herkesin malQmu olmuştur. Ferdi 
çalışmalara ve işletmelere, bu kanunla
ra ve milli ekonomi icablarma uygun 
kaldıkça, azami kolaylık ve yardım gös
termek bugünkü politikanın esasını 

teşkil etmektedir ve en rasyonel işlet
me zamanımızın milli meselelerinden 
biridir. Bu itibarla toplantıya maden 
işleriyle uğraşan mahfillerde büyük 
ehemiyet verilmiş ve Ekonomi Bakanlı· 
ğmın müzakere salonu her taraftan gel
mis alakalılarla dolmuştu. 

Doktorlar arasında 
Ankara belediye doktoru B. Beh.çet 

Bursa belediye doktorluğuna, Maçka 
hükümet doktoru B. Kazını Trabzon 
hükiimet doktorluğuna, Sinop belediye 
doktoru B. Hilmi Sunğurlu 'hükümet 
doktorluğuna, M. Kemal Paşa hükümet 
doktoru B. Hasan İnegöl hükümet dok· 
torluğuna, Açıktan mütehassıs B. Fuad 
M. Kemal belediye doktorluğuna, Açık
tan mütehassıs B. Salahaddin Balrkesir 
hastanesi Rontken mütehassıslığma, 

Denizli memleket hastanesi göz müte
hassısı B. Mustafa Naili Siird memle. 
ket hastanesi göz mütehassıslığına, De
nizli memleket hastanesi iç hastalıkla. 
rı mütehassısı B. Rıza Devriş Tarsus 
hastanesi dahiliye mütehassıslrğma, A
çıktan mütehassıs B. Nureddin Afyon 
belediye doktorluğuna, Tefenni hükü
met doktoru B. Necmeddin Dinar hüka
met doktorluğuna nakil ve tayin edil
mişlerdir 

Şehrimizde bulunmakta olan Yu .. · 
goslavya devlet bakanlarından B. 
Şevki Behmen ve refikası dün öğle· 
den önce Gazi muallim mektebi ile 
İsmetpaşa kız enstitüsünü ziyaret et• 
mişler, öğleden sonra da Çubuk ba· 
rajma, yapılmakta olan su filtresini 1 

ve Ziraat enstitüsünü gezmişlerdir. 
Bayındırlık Bakanlığı müsteşarı 

dün öğleden sonra B. Şevki Behmen 
şerefine bir çay vermiş, ve bu çayda 
Bayındırlık Bakam B. Ali Çetinkaya 
ile Bayındırlık ve Dış işleri Bakanbk .. 
lan ileri gelenleri, Yugoslavya elçisi 
ve elçilik ileri gelenleri bulunmuşlar• 
dır. 

Sayın misafirlerimiz dün akşa~ 
saat 19.40 da kendilerine tahsis edi.i 
len hususi vagonla lzmire hareket 
etmişlerdir. Kendilerini istasyonda 
Dış i§leri Bakam Dr. Tevfik Rüştü 
Aras, Bayındırlık Bakam B. Ali Çe" 
tinkaya ve refikası, Ankara valisi. 
Bayındırlık Bakanlığı müsteşarı, dev
let demiryollan umum müdürü, Dı~ 
işler Bakanlığı protokol ve ikinci dev 
ire şefleri, hususi kalem müdürü, 
Ankara emniyet müdürü, ve Bayın· 
dırlık Bakanlığı hususi kalem müdü• 
rü tarafından uğurlanmışlardrr. 

DiL KÖŞESi 

Bir okurumuzun gönderdiği ııe 

''Dil kö§esi" ndeki tenkidlerimizin 
dikkatle takib edildiğini gösterdiği i• 
çin bizi sevindiren bir mektubu aynen 
a§ağıya koyuyoru~. Bu münasebetle, 
iyi niyetle yapılacak miiracaatlar i
çin ,haşusl bir okur sütunu açmaya 
lüzum gÖstermiyecek surette, büti.irı 

aütıınlarımızın açık olduğunu kaydet• 
meden geçemiyeceğiz. 

"29 mayıs, tarihli gazetenizin "Dil 
köşesi" nde, gazete Te mecmuaları• 
mızda göze ilişen üslup, dil, grameı
ve sentaks hatalannı doğrutlmayı Ü• 

zerine alan arkadaşımızın §'O cümlesi• 
ni gördüm: 

"···· o zamana kadar bu ihtiyacı his
setmeden nasıl yazabilmi§ oldukları· 
na şaşılacak bir süratle ,onu yayma i· 
§İne koyuldular .. " 

Dikkatle okunacak olursa bu cüın• 
lede "şaşılacak" kelimesinin "sürat'' i 
vasıflandırdığı görülür; halbuki ya• 
zanın anlatmak istediği bu değa1dir. 
Onun için "şaşılacak'• yerine Hşaşır• 

tacak" yahud ••şaşılll',, demesi gere· 
kirdi. 

Gazetenizin, hakikati her üstünlüki 
ten üstiin tuttuğunu gösteree-ek şekil-' 
de, bu mektubu basacağı bir okur sÜ· 
tunu olmamasına acınılır, 

Saygılarla C. Buria1' 

Okurumw:, ileri sürdüğü mütalaa .. 
da haklı olacaktı; eğer, şaşılacak sö .. 
züniin vasıllandndığı kelime, ondan 
şonra değil, ondan önce gelmiş olma• 
saydı. 

Şaşılacak sıfatının 11sürat'' i vasıf· 
landırdlğını kabul edecek olursak "na' 
sıl yazabilmiş olduklanna ... ., cümle 
parçası rabıtasız kalır, ve bu keyfiyet 
okuru kılavuzlayarak, "faşılacak,. ke· 
limesinin neyi vasıllandırdlğını ona a
çıkça gösterir. Dilimiz.de, böyle, sı· 
lafların neyi vasıllcındırdrğını anla• 
mak için cümlenin gelişine ve mana· 
ya dikkat edilmesini İcab ettiren sett· 
taks zaruretleri oldukça boldur. 

Kaldı ki okurumuzun ta·1siye etti· 
ci gibi "şaşılacak,, yerine "~a~rta· 

cak,, veya "şaşdır,, denmiş olsaydı, bı.t 
sözlerin de "sürat,, i ııasıllandudıkla· 
rı iddiası gene ileri sürülebilir, ve bu 
itibarla, cümle daha kolay anfcqılıt 
bir hale girmiş olmazdı. 

Biz, o cümleyi yazarken, bu nevi~ 
den bir mülahazanın hatıra gelmesJ 
ihtimali üzeri.nde esasen düşünmüş, 

Fakat hakikatte varid görmediğimi~ 
böyle bir itirazı önlemek için sentak• 
aımız b«§ka bir şekil arzetmeJ;;;;nden 
cümleyi yukarda bahsi geçen ve dol:' 
ru bulduğumuz; şekilde ifade etmekte. 
bir mahzur görmemiştik. 
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Dost omanya dün kıral Karol mı tahta 

çıkışının altın5ı yıldön~ünü kutladı 
Askeri geçid resmi yapılırken tribünlerin yıkılması 
yüzünden ıo kişi öldü, 200 den fazla da yaralı var 

Bükre!}, 8 ( A.A.) - Kırahn tahta çı· 
kışının altıncı yıldönümü bugün genç· 
lik bayramı suretinde kutlanmıştır. 

Memleketin her tarafından gelen 25 
binden fazla genç kız ve erkek kıral ile 
misafirleri olan Yugoslavya prensi Pol 
ve Çekoslovakya Cumur Reisi Beneş'in 
Ö.niinde yapılan şenliklere iştirak etmiş· 
tır. 

KıraJ geng!iğe yurddaşlık ve asker
lik vazifelerini hatırlatmıs ve demiştir 
ki: • 

'' Dostluğumuzu kuvvetlendir -
mek ve ittifaklarımızı sağlamlamak için 
çalışan üç devlet reisinin bayranunızda 
hazır bulunması büyük bir şereftir. Bun
dan dolayı övünürüz. ve bu şerefe layık 
olduğunuzu gösteriniz. Çekoslovakya ve 
Yugoslavya gençliklerine selamlarınrzı 
gönderiniz." 

Kıralın bu sözlerini 25 bin ağızdan 
°'ı~an ''yaşa" sesleri karşılamrş ve üç 
devlet reisinin önünde geçit resmi ya· 

pılmıştır. 

A cıldı bir lwza 
Bükreş, 8 (A.A.) - Romanya genç-

liğinin bayramları esnasında halk tri-

bünlerinin bir cenahı seyirclerin ağır -
lığı altında yıkılmış ve üç kişi ölmüş -
tür. Yüz kadar da yaralı vardır. 

Krıal, hemen kaza mahalline gide -
rek alınması icabeden tedbirleri söyle • 
miş ve yaralılar hastanelere kaldırıl _ 

mıştır. 

10 ölü 200 d~n faz/.a yaralı 
Bükre!?, 8 (A.A.) - Askeri merasim 

esnasında yıkılmış olan tribünün en • 
kazı altında en azı on cesed çıkarılmış 
olduğunu gözleriyle görenler söylemek· 
tedirler. İki yüzden fazla yaralı şimdi
den hastaneye kaldırılmışlardır. Bu fa. 
dadan biraz evvel diğer ufak bir tri· 
bün daha yıkılarak birkaç kişinin ha _ 

fifçe yaralanmasına sebeb olmuştur. 

Pr-ens Pol Belgrada döndü 
Bükreş, 8 (A.A.) - Yugoslavya Na

ibi Prens Pol saat 17 de Belgrad'! hare
ket etmiştir. Prens garda Kıra] Karol, 
Cumur Reisi B. Beneş, Veliahd Mişel, 
Prens Nikola, Çekoslovakya Dış Baka
nı B. Krofta, bükümet erkanı ve birçok 
mülki ve askeri' şahsiyetler tarafmdan 

uğurlanmıştır . 

• 
gerı geliyor Pariste normal vaziyet 

de de b:tzı endüstrilerde tekrar işe baş. 

lanmıştır. 
Paris, s (A.A.) - İş anlaşmazlıkla

rının tam halli için daha bir kaç gün ge-

~ecektir. 
Dün azalmıya başlıyan gerginlik bu-

Umumi intiba gerginliğin azalmakta 

olduğu merkezindedir. Patron ile işçi
ler arasında anlaşmalar yarın tatbik sa

hasına girecektir. Ve grev komitesi de 

işe nasıl tekrar başlanacağım kararlaştı-

racaktır. 

gün de azalmakta devam etmiştir. Ben
zin grevinin nihayet bulması bütün tak
silerin işlemesine imkan vermiştir. U
rnumi hizmetlerin hepsi bugün normal 
olarak işlemeye başlamıştır. Vilayetler-

80CO işçi grev lıalinde 
ha şimdiden işçiler ile Polis arasında bir 

çok çarpışmalar olmuş ve polis asayişi 
iade için ağlatıcı bombalar kullanmıştır. 

İki işçi hafif surette yaralanmıştır. 

Varşova. 8 (A.A.) - Bielitı kömür 
lıavzasında bugün umumi grev patlamıŞ
tır. İkisi müstesna olmak üzere bütün 
madenler ve atelyeler kapanmıştır. Se

ki"~ bin işçi gre;ve İ§tirak etmektedir. Da-

B. Graııdi ~~e~ü~iin Loııdrada k.abul 
• 

ralx olduğunu, bundan başka habeş el · 
çisi B. Marten'in hiçbir diplomatik hak· 
kx olamıyacağınt, çünkü italyan Habe • 
şistanr İngilterede İtalya elçiliğinin 
temsil etmekte bulunduğunu söylemiş-

...... 

yapması nı ı>rotesto ettı 
Londra. 8 ( A.A.) - İtalya elçisi B. 

Grandi bugün dış bakanhğa giderek 
Haile Selasic'nin habeş imparatoru sı • 
fatiyle kabul resmi tertib etmesini pro
testo eylemiş ve bir tek haheş impara · 
toru bulunduğunu ve onun da İtalya kı- tir. 

.. 

«ingi.ltere Milletler Cemiyetini tut
karar vermistir» ,, ınıya katiyen 

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

Sec:im dairesinde verdiği bir nutukta, 
B~ E d e n b ö y l e s ö y 1 i y or 

Londra, 8 (A. 

A.) - B. Eden 
seçim dairesinde 

söylediği bir nu
tukta, İngiltere• 

nin Milletler ce· 
miyetini tutma· 

ya katiyen ka· 
rar vermis 
lunduğunu ve 

hu cemiyeti te· 
sirli bir barış va· 
sıtası yapacak 
surette statüsü- B. Eden 
nün değiştirilmesi muhtemel olduğunu 
kaydettikten sonra demiştir ki: 

''- Dünyada bir nizam il~dası için 

yapıian gayretlerin muvaffak almaması, 
nihayet ulusların mütearrız bir milliyet

çilikten vaz geçmelerine ve anlaşmzlık
lann halli için bütün mevcudiyetleriyle 

iş birliği yapmak arzularına bağlıdır. 
Silahların tahdidi ve azaltılması hakkın
da bir anlaşma akdi için zuhur edecek 

bir fırsatı kaçırmamak lazımdır. Bu ümid 
cerçekleşmedikçe, İngilterenin kendisini 

bizzat koruması lazım gelecektir. Buna 
binaen, silahların artırılması için konul.. 
mlış olan vergileri elzem olarak telakki 

etmek iktiza eder. İngiliz siyasasının a· 
macr evrensel barışın muhafazasıdır.,, 

Ren'in işgali meseltsi 
B. Eden, Ren bölgesinin işgali mese

lesine geçerek demiştir ki: 
"- Hükümetim bu işin yapılmasına 

ihtiyar edilen usulden dolayı müteessir 
olmakla beraber, bu hal kendisini bu su
retle hasıl olan duruma bir hal çaresi 
bulmak vazifesinden kurtaramaz. İr.gil
tere hükümeti, bu hususta Fransa ve 
Belçikaya karşı aldığı teahhüdlerin bugün 
de meri olduğunu müşahade ve tesbit 
etmiştir. İngiltere, batı Avrupasmda bir 
saldırmazhk ve yardım paktı akdi için 
konuşmalara hazır olduğunu ve bu pak
ta bir hava paktı ile silahların tahdidi 
hakkında bir pakt eklendiğfoi görmekle 
hosnud olacağmı bilhassa kaydetmek is-

ter. 
Bununla beraber, Almanyanın teklif 

ettiği saldırmazlık paktları hakkında he
nüz karanlık noktalar vardır. Bunun i
çindirki, İngiltere alman bükümetinden 
bu noktaların aydmlatılmasrnı istemiştir 
ve alman cevabınm bu kadar hararetle 
arzu edilen ve başarılması Avrupa barışı 
için pek mühim olan konuşmaların acd
masına engel brrakmıyacak şekilde ola

cağını ummaktadır ... 

ULUS -~----~--------~--~~-----__:s . ~ --

Italya 
Fransa 

-- Habeş 
İngiltere 

anlaşmazlığı 
ile beraber hareket 

• 
ışı 
• de 
edecek 
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İngiliz ve f ransız dış bak.anları arasında hirk:onuş1na ihtinıali var 

İtalya zecri tedbirci devletlere karşı tehdidkar davranmaktan sakınıyor 
çatmaktan vazgeçtiler gazeteler İngil tereye 

Paris, 8 (A.A.) - Jurnal ve Maten 
gazetelerine göre, dün başbakan ile dış 
işleri bakam ve genel sekreter ile Fran
sanm Londra büyük elçisi arasında ya •• 

pılan görüşme esnasında, İtalyan - habes 
anlaşmazlığında İngiltere ile birlikte ha~ 
reket. edilmesi kararlastmlmıştır. İngil
tere ıle hemen görüşmelere başlanaca<Yı 

söylenmektedir. Öte taraftan Arjant~n 
hükümetinin teşebbüsü ile şimdiki vazi

yet arasmda bir hal çaresi bulmak husu
sundaki güçlükler" de kaydedilmis bu-
lunmaktadır. • 

lnµiliz ve frcmsız <l1ş balwn!tın 

amsın<l!ı bir fiOnu.~ma 

yapılma.'4ı muhtemel 

l ıalya zecri tedbirci deıılt!tlere 
kurşı telıdi<lkar davranrıwktan 

sal.-ınıyor. 

Roma, 8 (A A ) H · · - avas ajansın-
dan: 

Siyasal müşahidler, İtalya hükümetL 

nin şimdi zecri tedbirleri tatbik eden 

devletlere krşı İtalya'nın tehdidkar bir 

hattı hareket kabul etmiş olduğu intibaı

nı verebilecek her türlü hareketten son 

derece özenle çekinmekte olduğunu kay

detmektedirler. 

Müşahidlerin bu beyanatını senelik 
İtalyan manevralarınm geçen sene oldu-

ğu gibi Bolzano bölgesinde yapılmıya-

lıa(wm gllzetelı•ri ln!.!ilt,•r,•\·e 
('Ulmn:orfor · 

1talya gazeteleri, şimdi !ııgiltere'yf. 
karşı hücum~a~da bulunmaktan tamamiJ"' 
1~ vaz geçmıştır. Bunun bilhassa sebebi 
Sır Samue1 Hor'un tersane birinci lorcL 
lu~una tayin edilmesidir. Bu tayin. ltal· 
ya da sempati ile karşılanmıstır. 

l~lmıevralar lıuld;ıwfo bir 
ita/yan ta vzilı i 

. _Roma, 8 (A.A.) - Stefani ajansı biL 
dınyor· B" "k · uyu manevraların cereyan e-
deceği bölgeler hakkında yabancı meın.. 
leketlerde neşredilen haberler çok müba· 
lağalıdır. Mücbir sebebler olmadıkça bu 
manevralar Napoli ve Bari'de yapda. 

caktır. 

Paris 8 (AA ) D rak Napoli ve Bari bölgelerinde yapıl· 
' · · - elbos - Korben konuşmasından bahseden Pöti Parizyen mekta olması teyid etmektedir. Konuşnwfa,. ynpılaraifr 

gazot"i ay sonlanna doğm, millctl0< Yan <esm1 mahfiller, !talya"mn daha ıebib edilirnr 

C 

• • senelerce Hbeşistan'da ug~raşacagymı bir Londra, 8 (A.A.) _:_ R~yter a1'ansı 
emıyetı asamblesinin toplantısından ön- kerre dalı kaydetmekte ve B. MusolinL bildiriyor: Bazı gazetelerde çıkan ha • 

ce Fransa ve .İngiltere dış işleri bakanla- 1 · herler hilafına olarak B. Eden ı"le B 
nın ananevi siyasasının Avrupa'nın bir rı arasında hır görüşme ihtimali bulun- takı k r Blum veya fransrz dıs bakanı Delbos 

dugyun k d 1 m oa ısyonlara ayrılmasına engel d b• u ay etmektedir. 1 arasın a ır mülakat yapılma"ı· ıçı"n 
0 mak olduğunu hatırlatmaktadırlar. "" -!!!..!!!.-!!!!!!•!!!•!!!'!!!'!"!!!!-!!!!!=!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!•"!!'!'!•!!!!!!!•!!!!!!-!!"!!!-!!!!!!_~~~~!!!!!!'!~-~k;ar;a~~;a~ ~şt~:~r__ı~ 1 mrs hiçbir sey yoktur. 

V anderveld Bel~il{a Filistinde vaziyet düzeleceğe benzemiyor 

l{abincsini l{urınıyor .. • . . . . B'.ük>eı, •.<A.A.ı - B. vandervcıd, Kudus yakinınde mgilizlerle arahlar ara• 
mıllı bır kabıne kurmak için sıyasa dı· d h b d • ş• bfr adam•~ daha clvedşU o!aoağ• ka- Sın a ar lan ıl'all hır çarıJJSfil3 oldtt 
naatıyJe kabıneyi kurmaktan vazgeç- ' mi§tir. Krra

1
m pek yakında M, Van Ze· Kudüs, 8 (A.A.) - Arab gen~liği, -~"""-...-·""·~---

eland'ı tekrar çağırması ihtmali vardır. mandater devlete ve yahudilere karşı 

Belçil{a seçimleri 
Vilayetlerde de Reksistler 
ve komüni;.3tler kazandılar 

Bürüksel, 8 (A.A.) - Eyaletlerde 
yapılan seçimlerin neticeleri, katolik. 
lerin 94, sosyalistlerin20 ve liberallerin 
6 azalık kaybetmiş olduklarını göster· 

mektedir. 
Reksistler yani faşistler 78, komü-

nistler 20 ve flaman "cephecileri"i 19 

azalık kazanmışlardır. 
696 mebustan 224 ü katolik, ııı i 

sosyalist, 89 u liberal, 78 i reksist, 50 si 
flaman "cepheci" si, 27 si komünisttir. 

Geri kalan mebuslar da muhtelif u
fak partilere mensubdurlar. 

Gorki'nin sıhhatında 
değişiklik yok 

Moskova. 8 ( A.A.) - Maksim Gor
kinin sağlık durumunda bir değişiklik 

olmamıştır. 

Londrada faşistler gene 
bir kargaşalık çıkardılar 

Londra, 8 (A.A.) - Viktorıa park
ta yapılan bir miting esnasında bir po
lis memuru hafifçe yaralanmış ve dokuz 

faşist tevkif edilmiştir. 
Faşistlerden mürekkep ufak bir g· 

rup, toplantıdan sonra siyasal düşman. 
tarının bir hücumuna uğramıştır. ln· 

tizam, ~abucak kurulmuştur. 

r· .. ı~ıuiab·kn~ .. si~~:;··ı 
: Ankara ve İstanbul Onivenİ· : . . 
~ telerinde R. Peker'in verdiği inkı· l 
: lab derslerinde tutulan talebe : 
: notları, gözden geçirildikten son· : 
~ ra, ULUS Basımevince kitap ha. i 
I linde basılmıştır. 124 sayfa tutan .i 
i eser, yalnız basma masrafı kar· : 

f şılığı olarak her yerde ON KURU· i 
i ŞA satılmaktadır. : ••••••••••.•••••.•••••••••••••••.•••••••••••.•• ı ········· 

silahlı savaşın devamını arzu etmekte ve 
bu hareketin komşu memleketlere ve bil
hassa Suriyeye sirayetir.in kendilerine 
büyük yardımı dokunacağı fikrinde bu· 

lunmaktadrr. 

Emir Abtullahm tavassutunun muvaf

fakiyetsizliğinden sonra daha ziyade sa· 

rahat kesbetmiştir ki, arab şefleri mu

tavaat etmek niyetinde değildirler, tam· 

tersi istekleri, bütün kuvvetleri ile greve 

devam eylemektir. 

Filistin arablariyle İngilizler 
arasında bir çarpışma 

Kudüs, 8 (A.A.) - Bu gece Kudüs'e 

üç mil uzakta mitralyözlerle mücehhez 

olan ve beraberlerinde tanklar bulunan 

ingiliz subayları ve asker kuvvetleri ile, 

pusu kurarak bir yahudi kamyon kafi

lesine hücum ederek bir genç kızı yara

lamış olan arablar arasında, adeta bir 

muharebe olmuştuı;. 

Arablar, büyük harb zamanından 

kalmış eski siperlerin teşkil etmekte ol

duğu kuvvetli bir mevzi tutmuşlar ve 

bir tepenin zirvesini işgal etmişlerdi. İn

giliz askerleri, projektörlerin yardımı L 

le arablann mevzilerini sarmışlardır. . 
Gene bir trene suilw$l yaınlmak 

istenildi. 

Londra, 8 (A.A.) - Kudüsten bildi

rildiğine göre, bir askeri trene karşı ha

zırlanmış olan bir suikast son dakikada 

meydana çıkarılmıştır. Suikastçiler tre· 

nin geçeceği bir köprüyü be.lhava etm k 
. . e 
ıçın tertibat almışlardı. Şüpheye d" 
polis kö r" ·· ., uşen p uyu gozden geçirmiş ve delik. 

tere yerleştirilmiş üç dinamit b 1 
Dün bütü . . . t1 mu~tur. 

n Fılıstınde karg~ a~alıkl 
mıştır H f 3 ar art-

. ay a, Yafa, Beisan ve N . 'd 
bombalar atılnu asıre e 
tahrib edilmişti; ~e :.azı demiryollan 

Y
akala . e ı arab grevci sefi 

nmıştır. • 

A rab lmdınlrı b. b n ır eyunrıume 

çıkardılar. 

Kudüs, 8 (A.A.) - Arah tacirler, 

Fllistin'cleki arab Tiduluind""n b. " ır gruı 

(solda Mü.iti de görülüyor) 

esaslı yiyecek maddeler-inin satışı ıcm 

bir merkezi kooperatif vücuda oet' : ., ırınıs-

lerdir. ' 

Öte taraftan arab kadınlan komitesi 

İngiliz kadmlanna hitab eden bı' b r eyan-

name neşrederek onlardan arab d avasınn 

haklı olduğunu tanımalarını istemiştir 

}' erti(len ifrfi iılrıre mi ? 

Kudüs 8 (A A ) y . • ' · · - akında örfi ida 
re ılan edileceğine dair b' . ır şayıa dola.._ 
maktadır. .,, 

Bir çok liderler, bilhassa arab k • 
t • f' 011'\I· 
est şe ı Ali Bey Abd:" lh d. -. u a l tevku cdit 
mışlerdir. 

Alıııaıı a 

Bu haf ta içinde ingiliz 

suall~rine cevab verecek 

Londra 8 ( A. A ) D . , . • • · · - eylı EttspreJ 
gazetesı, B. Hitler'tn bu h .. ft . . d . •A a ıcın e ın 

giliz suallerine cevab vereceğini katiyet· 

le bildirmektedir 
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t{a lıcalarımızda sağlık 

kürü ve 
Dr. Baha Arkan'ın pazar günü akşa

mı Ankara radyosunda verdiği ve ala· 
ka ile dinlenen konferansından şu par

çaları ahyoruz: 

•·Kaplıca turizmi iki kısımdan ibaret
tir. Birincisi tıbbi kür, ikincisi de bu 
tıbbi kürü tamamlayan tamamlayıcı 

kürdür. Tıbbi kürün cins ve şekli ile 
yalnız bekim meşgul olur. Kaplıcada 
tedavisi icab eden hastanın, hastalığmırı 
cins ve nevi ne çeşid kaplıcada tedavisi 
lazım gelirse onu hastanın kendi dok· 
toru tayin eder ve hastayı hastalığı ile 
ilgili kaplıcaya gönderir. 

Orada, o lokalin pratisyen hekimi i
le ka.:şdaşır. Bu hekim sularla tedavi 
işinde ihtisas sahibi olmuş bir kimse
dir. Bu sebeble g:Snderilen hastanın ya
pacağı tıbbi kür müddetince bu sonun
cu hekim hastayı müşahede altına alır 
ve takib edeceği banyo tedavisinin müd
detini ve saatlerini tesbit ve tedaviden 
müessir ve elde edile nneticeleri kon
trol eder. Kaplıca hekimi bütün bu tıb
bi tedbirleri hastanın müdavi hekiminin 
gönderdiği tıbbi dosyaya göre tanzim e
der ve ona göre tedbir alır. 

Bütün b.ı safahatın büyük bir önemi 
var lff. Eğ~r kaplıca hekimi bu tıbbi 
izahattan mahrum olacacak olursa yapı
lacak kaplıca tedavisi hatalı ve sok de· 
fa hasta için zararlı neticeler doğurabi· 
lir. Kaplıcaya tıbbi kür için giden has
ta umumi kaidelerden ziyade hususi ka
idelere tabi olma!ıdır. Yar.i hastanın has
talığı icahatma göre banyonun harare
ti, müddeti, nisbeti değişmelidir. An 
cak bu suretledir ki yapılacak bu kürün 
oir faydası olabilir. Bunun gibi, bir çok 
kimseler kendi kendilerine bir kaplıca 
tedavisini tasarlayarak derhal ve h 
bir hekime danı~madan kaplıcalara gir
dikleri görülmüş ve sonunda çok tehli
keli vaziyetlere düşmüşlerdir. Maale
sef bir hakikat olan bu hadise de ispat 
eder kı kaplıca tedavisi ancak tıbbın çiz
di"i ilmi esaslar dahilinde yaprlacak .. 
olursa bir fayde temin eder. Her yıl 
kaplıcalara gitmek itiyadında olanlar bi
le mutlaka hekimlerinin dikkatli bir 
muayenesini istemelidirler. Çünkü in
sanın fiziyolojik durumu her yıl aynı 
olamaz. Maziye karışan her yıl içinde 
insanın fiziyolojik vaziyeti değişir. Bu
nu göz önünde tutarak uzviyetin ihtiya.. 
cına göre bir tedavi sistemini ancak he

kim tayin edebilir. 
Şu halde kaplıca kürünün birinci kıs

mı olan tıbbi kür için hastaların kulak
tan dolma bilgilerile yalnız başlarına 

hareket emeleri kendileri için çok za
rarlı ve tehlikelidir. Bunun gibi içme
lerde de hastaların: ''Daha çabuk iyi o· 
turum diye hekimin günde faraza 3 

bardak tavsiye etmişken 3 yerine 6-7 
oardak fazla içmeleri de manasız bir şey 

olur I" Birçok yokular vardır ki bir su 
şehrinde çok durmadan gelip geçicidir· 
ıer. Bunlardan bazıları hasis bir zihni
yet ile, su şehrinden geçmişken ale1ace
'e ve üstüste birkaç bardak içerek ora. 
da kalp krizlerine tutuldukları ve öl
dükleri bile görülmüstür. Gerek içmeler 
gerek kapJıcalar icin olsun yanılacak 

eirika: No: 74 

Turizm 

1 

tıbbi küre evciden hazırlıkl ıolmahdır. 
Ve oraya da gidince birkaç gün kalma
lıdır. Tedavi rejimine başlamadan önce 
birkaç gün hiç bir tedavi yapmaksızın 
su şehrinin iklim ve havasına vücudu 
alıştırmalıdır. Ancak bu devreden son
radır ki biraz evel söylediğimiz gibi 
kaplıca hekiminin gösterdiği ve çizdiği 
programa göre günlük tıbbi kürünü 
hastalar takib edebilirler. Böyle bir te
davinin neticesi de şüphesiz çok fayda

lı olur. 

Şimdiye kadar anlattığımız ve kap
lıcalar turizminin birinci ve esaslı kıs
mı olan tıbbi kür kısmından sonra, ikin
ci ve tamamlaycı kür dediğimiz kısım 
gelir. Şüphesiz tıbbi kürünü hekimin 
çizdiği programa göre takib eden bir 
hasta, banyodan içmeye ,içmeden buğu
lanmaya yeknesak ve otomatik bir su· 
rette gidemez. Eğer bir hasta hergün 
bir saat gibi tedavisinin bütün icabla
rını yapması lazım gelseydi çok sıkıcı 
ve yorucu bir şey olurdu. Bu sebcble
dir ki bütün modern su şehirlerinde, bu 
şehirlere tedavi için gelen kimselerin 
ruhi ve içtimai ihtiyaçlarını da karşılı
yacak tedbirler ahnmıştrr. Gezmeler i
çin büyüük ve küçiik parklar, golflar, 
tenis yerleri, gazinolar, oyun yerleri. 
dansigler, tiyatro ve sinemalar, bir su 
şehrinin şirin dekorunu tamamlarlar. 
Oraya tedavi için gelen hastalar teda
vilerini sıkrlmadan takib ve tatbik eder
lerken, tedavi müddetince yeknesak ge
çen hayatlarının sıkıcı saatlerini neşe ve 
sevinç içerisinde geçirirler. 

Bizdeki kaplıcalar bu bakımdan hep
si tam tesekküllü değildir. Ulu Önde. 
rimiz Atatürkün ,türk yurdunun ve tür:lf 
milletinin sosyal, politik ve kültürel alan 
larda yiıkselebilmesi ıçın uzii gören 

yüksek ve kurtarıcı irşadları, her saha
da olduğu gibi bu sahada da yüksek kud
ret ve dehasının feyizli neticelerini 

göstermiştir. (Proust) gibi dünyanın 

en tanınmış şehircisinin planlandırdığı 
ı1e türk tıbbının en ileri gelen profesör
lerinin yabanc ıtrb hocalarile kollam. 

borasyon suretile tıbbi değerlerini tet
rini tetkik ve tesbit ettikleri Yalova 
kaplıcalarile Türkiyenin hakkiyle övü

nebileceği çok kıynıetli ve şirin bir su 
şehri kazanmıştır. İstiklal savaşının 

parlak zaferi ile milli ve siyasi istikla· 
line kavuşan Türkiye cumuriyeti, yıl

larca bakımsız kalan türk yurdunda ge
nel bayındırlık ve imar hareketlerile 

her .arah şenlenirken, sosyal ve kültü· 
rel devrimleriyle kendi hakkı olan içti
mai şeref ve haysiyeti ve batı memle
ketlerince yalan yanhş bilinen hakiki 
türk harsı, türk kabiliyeti tebarüz etti
rilirken arsmlusa? bir şöhret ve değeri 
olan eıki türk şehri 1stanbulun Yalova 
15ibi en şirin bir köşesi de ihmal edil
l'I'emi s,, bugün bitmek üzere olan bu te
sisat ve imar hareketleri aynı zamanda 
bir plaj şehri olan İstanbula doğru ya· 
yılmava başlamıştır. Bazı fransız edip
lerinin (Ölen İstanbul?!.) diye neşret
tikleri tetkiksiz ve yersiz ve o nisbet
e asılsız ve yanlış neşriyatın kötü ni
yetli propagandalarına rağmen İstanbul 

YENl BiR ÇlNE DO(;RU 
La Tribune des Nations gazetesinde 

P. Sainderichin yazıyor: 

Çini uyuşuk memleket diye vasıf
landırmak temayülü umumidir. 

Şimdiye kadar, gerc;.ekten Çin, h

n,amen kendi içine çekiJmi;? bir vaziyet
te, izleri İsadan on asır önce görülen 
eski medeniyetine istinad etmiş olarak 
yaşamıştır. 

Herkesin bildiği gibi, 1911 de im~
ratorluğun düşmesile alakalı bir anarşi 
devresinden sonra, bir hükümet, mein
lı-ketin kuvvetlerini, her şeyi yeniden 
deği~tirecek surette denkleştirmeye mu
vaffak oldu. Bu hükürnetin icra komi
tesi başında General Şang - Kay • Şek, 
sosyal bir bela olan afyona karşı o ka
dar şiddetli bir mücadele açmış olan a
dam vardır. 

Şimdiden bütün seyyahlar, memle -
ketin geniş bir umumi organizasyon sa
hası haline gelmiş olduğunu kabulde it
tifak etmektedirler; her sahada şaşırtı
cı bir hızla yeniden inşa işi ilerlemek'" 
tedir. Çini, orada uzun zaman yaşamış 
olduğu için çok iyi bilen bir şahsiyet, 
bu görüşlerin doğruluğunu bize teyid 
etmiştir. Bu zat. Çin bükümetinin adli 
müşaviri profesör Oskarradrr ki objek
tifliğinden şüphe edilemez. 

Uzun bir konuşma esnasında, B. Os
karra, vaziyeti bize açrkça izah etti. f n
kSr kabul etmez bir hakikattir ki, bütün 
Çinde ,ekonomik olduğu kadar, sosyal, 
politik ve moral bir yeniden inşa hu
susunda büyük gayretler harcanmakta
dır. Ve bu çalışmalar o kadar süratle 
yürümektedir ki çinliler gibi hareketsiz 
ve sabit bir miMet tarafından meydana 
getirildiği için hayret verici bir hadise 
teşkil etmektedir. 

Diğer taraftan. şurası da kaydediL 
meye değer ki. muhtelif mmtakalar ara
sındaki büyük farklara rağmen. kalkın
ma bütün memlekete ~amil bir surette 
vukua gelmektedir. 

Ve bunun sebebi de hareketin milli 
oJmastdır. Yabancı örneklere göre yeni 
bir Cin yaratılmaya çalışılmıyor. Esa· 
sen mesele bu şekilde halledilemezdi, 
inkılap milli ve mmtakavi şartlar ve 
karakteristikleri göz önünde tutmaya 
ehemiyet vermektedir; Çin kamoyu, 
bilhassa, Çinin organizasyonu işinin 

pozitif meselelerine karşr alaka göster
mektedir. Yenid~n inşa işi, plan ve prog
ram merhalesini aşmış, tatbikat haline 
girmiştir. 

ve dvarmın tabii servetleri, Atatürk 
yurdunun kudretli Hükümetinin imar e
dici teşebbüslerile ve yalnız milli gelir 
ve kaynaklarile muntazam bir plan da
hilinde eskisinden daha çok mükemmel 
bir surette imar edilrneğe başlanmıştır. 

Yakın bir zamanda türk turing ku
rulununun yabancı gezginlere iftihar İ
le gezdirebilecekleri bu zengin ve gü
zel yurd köşeleri konforlu otellerile, 
sağlık ve neşe dağıtan kaplıca ve içme
leri ile büyük bir gelir kaynağı da o
lacağına imanımız vardır • ., 

Elde edilmiş neticeler bugünden 
dikkate değer bir derecededir, ve Çin_ 
lilerin yenileşme kabiliyetlerine bir de
lildir. 

MİLL! EKONOMl KONSEY1 
Bu umumi organizasyon işi milli e

konomi konseyi tarafından ilham edil
mektedir. Bu teşekkülün Çin hiiküme
tinin kararile 1931 de lnıru!~~~ ühlu p 

ğunu hatırlatmalıyız. 

1931 sonbaharında, japon kuvvetleri 
Mukden üzerine saldırdılar, ve daha 
sonra, büyük ve devam1ı su basmaları 
vukua geldi, nihayet dünya buhranının 
tesirleri kendini hissettirdi. Onun için
dir ki konsey ,işine men ancak son za
manlarda başlayabildi. 

Milli ekonomi konseyi, yabancı mü
tehassrslarla bashca bakanlardan mü

teşekkildir. 

Bu istişari konseyin koynunda hü
kümet azalarının bulunması dolayısiyle, 
hazırlanan teklifler kolaylıkla tatbik 
edilebilmektedir. 

Konseyin yaptığı işler şunlardır; 

ı - Ekonomik inkişaf veya reorga
nizasyon projelerini hazırlar, tetkik ve 
tasdik eder. 

2 - Bu projelerin tatbiki için gerek
li masrafları tetkik ve tasvib eder. 

3 - Hazırlanan projelerin tatbikini 
idare ve buna nezaret eder. 

4 - Bazı hususi projeleri de doğru
dan doğruya kendisi tatbik eder. 

Görüldüğü gibi, konseyin iktidarı 

çok geniştir. 

Milli ekonomi konseyi tarafındar.. 

veya bu konseyin işareti üzerine giri§il
miş olan çalışmalar bilhassa sıhat, mü

nakale ,sulama işleri ve köy ekonomisi 
sahalarına aiddir. 

Bilhassa, başında çok yüksek de· 

ğerli bir teknisiyen bulunan sağlık teş

kilatı örnek teşkil edecek bir faaliyet

le çalışmaktadır. Köy hayatının sıhi 

şartlarını ıslah etmek için birçok ele_ 
rnanlar yetiştirilmeye çalışılmaktadır. 

Münakale işlerine gelince, demir yol

larının yanı başmda yollar şebekesi her 

gün biraz daha genişlemekte ve bu yol

lar üzerinde işleyen kamyon ve otobüs 

servisleri sahalarını günden güne geniş
letmektedirler. Milli ekonomi konseyi
nin teşebbüsü ile nakliyata açılmış olan 

yolların uzunluk yekfinu 1934 de 15.987 

kilometreyi buluyordu. O zaman 3544 

kilometrelik yol inşa halinde idi, ve ih

timal bunlar da bugün tamamlanmış bu
lunmaktadır. 

Ayrıca, Çin idarecilerinin nazarında, 

ziraat ve endüstri sıkı surette biribi· 

rine bağlı faaliyet sahaları addedilmek

tedir. 

Muhtelif başarılar arasında zikrede

bildiğimiz bu kısa misallerden de orta

ya konmuş olan eserin genişliği ve ehe· 
miyeti anlaşılabilir. 

Çin, bugün, en realist bir zihniyetle, 

1 

yeni bir hayata doğru yürümektedir. 
Bu inşa işi, japonların maksad.arını 

akamete uğratacak kadar süratle başa
rılabilecek midir? Biitün mesele bura· 
dadır. 

B. Hess in })İr nut ili 

ıanın alman sulh ~eklif le • 
rini kabul etmemesinden 
dolayı esefleniyor. 

Berlin, 8 (A. A.) - B. } !itlerin 
mümessili B. Hess, Krefeld - mer
ding' de Ren nehri üzerinde yapılmış 
olan "Adolf Hitler" köprüsünün a· 
çılma töreninde söylemiş olduğu oir 
nutukta şöyle demiştir: 

··- Esefle görüyoruz ki Führcr·· 
in · garbdeki büyük komş~muzla bir 
uzlaşma vücuda getirmek için y.::p;• 
mış olduğu bütün teşebbüsler ve he
le son defa sulhu temin maksadiyle 
yapmış olduğu büyi.ik teklif, bu kom• 
şumuz tarafından takdir edilmemiş~ 
tir. Halbuki Avrupa sulhünün men~ 
faati namına bunların layıkiyle tak.
dir edilmesi gerekirdi ve biz, bunu 
bekliyorduk." lı 

Hatib sözüne deYamla demiştir ki· 

··- Führer'in Almanyanm gar .. 
binde şimdi cereyan etmekte olan 
bazı hadiselerden sonra bizim emni .. 
yetimize ve bilhassa uzun müddei 
müdafaa vasıtalarından mahrum kal 
mış olan bu arazinin emniyetine iti~ 
na göstermiş olmasından dolayı bah• 
tiyarbk duymaktayız. Almanyamn 
vücuda getirmiş olduğu müdafaa ter .. 
tibatınm iyi olduğuna ve böyle bir, 
müdafaa sisteminin mevcud olması .. 
nm kafi bir koruma vasıtası teşkil 
etmekte Lulunduğuna kanii:z." 

Yeni yapılmış olan "Adolf Hitler" 
köprüsü, beş yüz metre uzunluğun .. 
dadır. Bu köprü,Krefeld endüstri böl• 
gesini Rur havzasına bağlıyacaktır. J 

Çinle japon arasında harl:1 
çıkacak mı? 

Canton, 8 (A.A.) - Kuangsi. valisi ge
neral Liungien, bir nutuk söyliyereK 
Japonyaya harb ilan etmenin zaruri ol· 
duğundan bahsetmiştir. 1 

Hankov, 8 (A.A.) - Şimal kuvve\ 
terinden iki tümen, içlerinde Kuantung 
kuvvetleri de bulunduğu halde Human 
daki Şenthova varmıştır. Nankin kuv· 
vetleri, bir çarpışma vukuuna sebeb ol
mamak için şimale çekilmiştir. Böyle 
bir çarpışma yapılmasını veziyetin ay• 
dmlanmasrnı bekliyerek cenup kuvvet• 
leri de istememektedirler. 

Nankin, Japonyaya karşı harb edil .. 
mesi için Kanton tarafından yaptlan 
davete henüz cevab vermemiştir. 

yerlerini değiştirtti. Mösyö Pakari'nin resmi 
altında bir boşluk görerek oraya bir küçük 
masa ve masanın üzerine de mavi bir ~k.~! 

nü olduğunu gördü. Çekmesini sonuna kadar 
çekip dağınık pulları toplarnağa başladı. 

Yazan. }AK ŞARDON 
Türkçeye çevıren: Nasuhı BAYDAR 

nin verdiği hazzı, kendine güveni kendisi de 
bilip tatmışı. Kendi kendine: ''Şimdi o mer
hametsiz bakıştan yoksullaştnn, bittim, eski
dim. Bana bakarak kamaşan ve beni süsle
miş olan aynı gözler şimdi, sanki kendi tesir
lerini izale etmek ve zafımı aramak için be
ni gözetleyip duruyorlar.,. diyordu. 

1 •_,.ı• n ' · · b 1 ~r""r ~;~-~~· --~roılU"l orası ıçın uygun uma -
dx. 

Odasına girip dolabını açarken bir iğne 
kutusunu yuvarladı. Yatağının üzerine otur
du ve kutuyu yorganın üzerine boşalttL İğ
neleri teker teker alıyor ve boylarına göre 
kutudaki gözlere yerleştirirken düşünüyor
du: ,. Arkadaşım yok. Alis'i çok seviyorum a
ma evli değil. Beni anlamaz, yalnız merak
larını tatmine kalkışır .. Odet? O da gururunu 
bırakmaksızın sade kendi felaketini düşü -
nür ... Başka kadınlara gelince: pek sevimli 
olan J an'la bile konuşurken insan sözlerine 
dikkat etmek lazım. Evde neler olup bittiği
ni hiç söylememek lazım.. Susmak lazım. 
Hepsi, belli etmemeğe çalışarak hal ve hare
ketlerinizi tetkik ederler. Samimi bir kelime, 
biraz hüzünlü bir bakış hemen tefsir edilir, 
adeta hazla karşılanır, sanki bütün bunlar si
zin mağlfi.biyetinizin bir itirafı imiş, bir nevi 
ayıpmış gibi..,, 

Ilütün gü.ı'"1 ~yle od~!"?! toplamakta de• 
rin bir huzur duyduğunu sandı. Fakat Ma
dam Ruanar'm ziyaretini iade etmek de la• 
zımdı. Elizabet'i çağırmak için ayağa kalkın• 
ca yorgunluk hissederek evde kalmağa ka .. 
rar verdi. Elbisesini çıkardıktan sonra omuz• 
larına danteladan yapılmış bir pelerin attr. 
Sonra, aynalı dolabını açıp ne kdaar eldiveni 
varsa hepsini ortaya dökerek en iyilerini 
seçti. 

--
Yumuşak topraklı bir yolu takib ederken 

bir at nalı sesi işiterek döndü. Kül rengi sıkı 
bir ceket giymiş bir binici gördü. Araba yo
lunu bırakarak ağaçlar arasında bir keçi yo
luna asptı. Önü sıra bir kadınla bir erkek ge
ziniyordu. Kadmrn kırmızı şemsiyesi, gurur-
lu bir eda ile yeşillikler üzerinde yükseliyor
du ve erkek, yolun kıyısından, sessiz, dikkat
li, başı önünde, yürüyordu. 

Bert bir sıraya oturdu. Açık yeşil yaprak
lar üzerinde güneşten parçalar parıldıyordu. 
Dallar arasından hareketli bir sıra araba gö
rünüvordu. 

Bert gezintisine tekrar başladı. Bir yolun 
dönüm noktasında, kırmızı şemsiyeyi ve sev
dahlar:n sakin yürüyüşlerini tanıdı. Odet'le 
konuşmaktan ruhunda kalmış olan keder 
duygusu, bu çifte bakarken, büsbütün fazla
lastı. Bu, yumuaşk bakışlı sevimli çehreyi 
bir haskasmda görmüş ve teshir etme hissi-

Düşünce içinde bir tarafa oturdu: "Eski
den bana "siz ne kudretlisiniz l" derdi. Fakat 
zalim denecek kadar kudretli olan asıl ken
disidir. Hayatı kendisine yetiyor. Bana ihti
yacı yoktur. Zayıf olan o, istimdad etmekte 
bulunan benim. Şimdi bu kadar değişmiş ol
duğum halde beni nası] eskisi gibi sevebi
lir? . ., 

KaJktı, geri döndü. Fakat gelip geçenle
rin manzarası kendisine zahmet veriyormuş 
gibi büyük caddenin kenarındaki yaya yolu
nu bıraktı; onnan arasmdan yürüyerek üze
rinde çocukların oynadığı bir yeşilliğe vardı. 
Bir müddet durup, başka bir alemden olan 
küçükleri seyrettikten sonra evine döndü. 

Yalnız başına öğle yemeğini yedi. 
Yemekten sonra salona geçip bir kanape

ye oturarak uzun uzun etrafına bakındı. Bir 
vazonun tozunu aldı. Bir yastığı kaldırıp tek
rar yerine koydu. Uşağı çağınp mobilyaların 

Eksik olan iğne cinslerini kaydetmek için 
yazı masasımn başına geçti. Bir defteri ka
rıştırırken o gün Madaın Ruanar'ın kabul gü· 

Masanın üzerinde bir fincan duruyordu. 
Bunu mihaniki bir hareketle aldı ve doğrU 
mutfağa götürürken Madam Dögui'nin de 
uer şeyi böyle yerli yerine koyduğunu hatır· 
ladı. İnsiyaki b;r hareketle tekrarladığı bu a• 
na jestinin kendine de mal olmu5 olduğunu 
farkedince düsündü: "Zavallı anneci ~im! o .. 
nu ne kad::ır rahatsız ettim. halbuki şimdi 
kendisine benziyorum işte!" 

Bert anasını çoktan görmemisti. Om.111 
yanında uzun zaman kalmağı, çocukken yap· 
tığı kabalıkları unutturmak için kendisine 
karşı iyilikle muamele ctmeği zihninden ge .. 
çirerek: ''Bugün anneme gideyim.,,. dedi. 

(Sonn var) 
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amatar iş kanununa kabul etti 
(Başı ı. inci sayfada) 

l&zlcrinde bahsettiği jüstinyen ve Roma 
hukuklarının bütün bugünkü garb me
ieni memleketlerinde içtimai, hu • 
\uki münasebetleri hata idarede devam 
ettiğini anlatm~ğa çalıştığını; 19 uncu 
asırda amele hayatı başlayıp bu hayatı 
tanzim etme'!( ü zere kanunlar çıkarmak 
gerektiği zaman hukukçuların büyük 
zorluğa uğııdığını. fakat realitelerin ya· 
rattı ı zaruretlerin. romahlar zamanın· 
da cemiyetleri idare etmiş olan huku~ 
mantığı ile yeni cemiyetlerin idare edı. 
lemiyeccğini izah etmek istediğini söy· 

l:yerek dedi ki: 
•· . .. Hakikaten Roma hukuku ta • 

trıamiyle doğmatik bir vaziyette kalmıs· 
tı. H iç değişmez umdelerden ibaret zan· 
nediliyordu. Onun içindir ki ben geçen 
içtimada bizim kafalarımız bu hukuka 
alışıktır, dediğim zaman; ne Frengis ~ 
t 

· ne eskı 
an, ne garp .• ıe şark, ne yenı, 

hiç bir hadise ve muhit ınevzuu bahset. 
memtiştim. Sadece eski hukukun ken· 

b• • ka 
dim de dahil olduğum halde, ızım • 
falarımızdaki derin akislerinden bahset· 
tniştim. Hakikaten bugünkü hayat rea
fücsi doğmatik hukuk ile idare edile : 
'nez. Yeni hayat ve yeni cemiyet, yenı 
bir hukuk ister. 

İzahatımla arzetmek istediğim şey 
oun"lan ibarettir." 

B. Ali Rıza'nın izahlarından sonra 
Receb Peker (Kütahya) kürsüye geldi 

· · la •c iş kanununun gerçek gayesını an • 
tan ehemiyetli bir konuşma yaptı. (~~r
ıi Genel Sekreterinin konuşması bırın· 
:i sayfamızdadır.) 

Bundan sonra reis üzerindeki gö -
rüşmeler bittiğinden layihanın heyeti 
umumiyesini açık reye koyacağını bil· 

dirdi ve proje kabul edildi. 

Jkind µ;c)rii~iilnwı-;İ yapılan 
matltlcler 

İldnci müzakeresi yapılacak madde
ler arasında bulunan polis teşkilat ka· 
rıununa bağlı kadro ccdvelinde değişik
lik yapılması, vilayetler idaresi kanu· 
nunun 2 ve 71 inci maddelerinin değit
tirilmesi, lstanbulda yapılacak Devrim 
Anıtı için belediyeler bankasına fstan · 
bul belediyesine 300 bin liraya kadar 
borç vermeye salahiyet verilmesi, en • 
düst.riyel mamulat maliyet ve satış fiat· 
tarının kontrolu hakkındaki kanun pr<>
jcleri görüşülerek kabul edildikten son
ra mahalli idareler müruriye resmi ta
rifelerinin iktısad vekaletince tasdiki· 
ne dair olan kanun projesinin görüşül-
mesine başlandı . 

1ktısad Vekili Ceıat Bayar: bu ka • 
nundaki tarifelerin bir an evvel tatbik 
ve kontrolu noktasından ehcmiyeti ol -
duğundan müstacelen görüşülmesini is· 

tcdi. 
Reis, bu projenin geçen celsede gö· 

riişülmesine başlanmı!J ve birkaç madde· 
ai encümene gönderllmi1 olduğunu ha· 
Urlatarak müstaceliyet teklifini reye 

\oydu ve kabul edildi. 
Encümen almıf olduğu 4, S ve 6 m• 

cı maddelerden 4 üncü maddenin ay -
nen l abulünü istemekte ve diğer iki 
maddeyi değiştirerek göndermekte idi. 

Bt•letliyt>ler \ ' C iskeleler 
Söz alan Hayreddin Karan (Bile

tik); belediye ve kasabaların bütün is
ltcle ve gelirinin 679,259 lira olduğunu 
aöyliyer,.k Samsun. Trabz'ln. Mersin ve 
Ereğli iskelelerinin gelirinin 383.95.S 
lira tuttuğunu, kanunun hükümlerin • 
den müstesna tuttuğu vil!yet ve kasaba 
iskelelerine aid gelir de düşülürse; 
lktısad VckStetine kalacak 130 bin lira
dan; gene kanun hükümle-:ne g?Sre be
lediyelere verilecek yUzde 50 çıkarılır
sa kalan 66 bin liranın memur teşkilatı· 
na hile yctmiyeccğini ve hatta ilave et · 
rnek zaruretinde kalacağını. bazr kasa 
helarımızm belediye geliri yalnız iskc. 
lelerden olduğundan h,.le-:liyelerin halk 
\lmıctlcrini buradan aldıkları para ile 
baıardıklarını bir kaç misal g8stererek 

bah etti. 
Hamdi Yalman (Ordu) Encümene. 

belediyelere verilecek yüzde 25 hisseyi 
'1\zde 30 za nasıl bir kanaatle çıkardık
larmı sorarak bazı belediye"erin kendi 
mmkıeri olarak iskeleler yaptırdıkları. 
ftr, çıkan bu kanunla belediyelerin bu 
hakdan mahrum edileceklerini anlattı 
tc fı ••• .,~d Vekaletinin Mers~n . Trab-

zon, Samsun gibi ycrledc rıhtım ve li· 
manlar yapılıncaya kadar bu yerleri bu 
kayıdlardan müstesna tutup yalnız ta· 
rife!cre hikinı olduğuna ve bu rıhtım 
ve limanların ne zaman yapılacağı da 
malUm olmadığına göre geliri az, mas • 
rafı çok olduğundan kanunu geri alma· 
sını 1ktısad Vekilinden rica etti. 

Kanunun gayesi nedir ? 
Söz alan Celal Bayar; projenin ana 

hatlarını izah ederek dedi ki: 
" - Kanun iki maksadı birden eline 

almış bulunuyor. Birincisi, memlekette 
yeknesak tarife tatbikine imkan elde 
etmek. Bu itibarla bütün memlekette 
tarifeye tabi olan iskelelerin, diğer nak. 
liyelere hizmet eden müesseselerin 
lktısad Vekaletinin tarife bürosundan 
geçmesini şartı esasi ittihaz ediyor. 
Bunda wnumiyetle ittifak vardır. Bu
gün bu şekilde bir tarife inzıbatı \rücu· 
da getirmek mecburiyetini hapimiz tes· 
lim ediyoruz. Fakat bunun yanı başın · 
da memleket nakliyatının muntazam ya· 
pıJması keyfiyeti var ki, bunun için sa
lShiyet istiyoruz. Demiyoruz ki, kanun 
çıl;f ı ğı günden itibaren iskelelerin he· 
yeti umumiyesini elimize alacağız? Bu· 
:ı ı :n için de ilerde bir teşekkül vücuda 
getirmek ve yahut bunları bir elden 
idare etmek suretiyle hükümet satahi • 

yet istiyor. 

Nidn !o!alahiyt•l i"'tt·nh·or? 
Bu ~lahiyeti niçin istiyo;uz: Yap

tığımız tetkikata göre en mühim addolu· 
nabilecek ticaret merkezlerimizde dahi 
bugün ihtiyaca kafi vesait mevcud de. 
ğildir. Mesela seksen bin lira varidat 
getiren bir iskeleye tamir için iki bin 
lira gihi küçük bir para ayırmaktadır. 
Bu !.urctle memleketin ihracat ve ay • 
nr zamanda ithalit eşyası üzerinde muk
tazi vesa:t ikmal edilememektedir. Ba
zı yerlerde fabrikalar kuruyoruz ve 
şimdiden endişeye başlamışızdır ki, bu 
fabrikalara muktazi olan makinaları ne 
suretle vapurdan çıkarabileceğiz ve han 
gi vesaitle iskelelerin üzerinden kalrl• 
rabileccğiz? Hiç birisinde ağır parçala
rı kaldırabilmek için vasıta mevcud de-

ğildir." 
Celal Bayar kanunun aynı zamanda 

askeri ihtiyaçları karşılamak gibi bir 
maksadı da gözetmekte bulunduğunu 
k ıı\·Jedcrek sözlerini bitirmiştir. 

Bu izahattar. sonra proje reyr ko -

nularak kabul edilmiştir. 

Adliyemizin iki 
chemiyetli ·kanunu 

Ruznamenin birinci görüşülmesi ya· 

pılacak maddeleri arasında olan asliye, 
sulh mahkemelerinin vazifeli bulunduk· 
lan meşbud cürümlerin muhakeme u. 
sullerine dair kanun projesile; ceza mu. 
hakemeleri usulü kanununun bazı mad· 
delerinin değiştirilmesi baklandaki ka. 
nun projesinin müıtecelen görü,ülmesi 
için adliye encümeni mazbata muharriri 
B. Salih Yacgı (Kocaeli) bir takrir ver· 

di ve kabul edildi. 
Söz alan adliye bakanımız B. Şük

ril Saracoğlu: 
Asliye, sulh mahkemelerinin vazifeli 

bulundukları meJhud cürümlerin muha· 
keme tdulleri hakkındaki projenin ana 

hatlarım !öyle izah etti: 

Parti programının adliy~den 
istediği: SüraL •• 

•·- Davaların süratle intacı meselesi 
her zaman ve her yerde adli islahatın en 
belli başlı hedefini tegkil eylemiş ve öte. 
denberi bir çok tecrübelerin mevzuu ol· 
muştur. Bu mevzua gösterdiğimiz alaka· 
yı, bu kürsüden muhtelif vesilelerle ar· 
zetmif, adliyede sürati temine yarayan 
tedbirleri tetkik etmekte olduğumuzu 
haber vermiştim. 

Esasen 1931 ve 1935 yıllarında ka-
bul edilmiş olan parti proğranunın adli 
alanda güddüğü islihat esaslarından: 

ı. _ Mahkemeler teşkilatı, 

ı. - Tebliğ işleri, 
3. - Ve ceza müesseselerinin islahı. 
Hususlarının yanı başında, 4 "basit, 

ameli ve seri muhakeme usullerinin ge
nişletilmesi'' keyfiyeti de yer almış bu· 

lunuyordu. 
Bnnl~rdan, adli teşkilat ve tebliğ i§· 

Jeri h_akkındaki tetkiklerin verdiği nctL 
c~.lerı gelecek devrenin ilk günlerinde 
yuksek tasvibinize arzetmck imkanını el
de edeceğimi umuyorum. Ceza müesse
selerinin islahı hususunda ise iki gün ev
vel arzettiğim gibi artık tecrübe sahası. 
na geçmiş oluyoruz. 

.... iirat \C "'atlcliği ceza davalarm
cla gcr~t·klt·~tirecck kanun 

Bugün, parti programının adliyeye 
verdigi direktiflerden sürat ve sadeliği 
bir kısım ceza davalarında yerine getir
mek maksadiyle hazırlanmış olan kanun 
projesini izah ve müdafaa için huzuru
nuza çıkmış bulunuyorum. 

Biliyoruz ki, ceza işlerinde usul ka
ideleri iki esaslı hedefe birden irişmck 
ister. Bir taraftan suç işliyenin kısa bir 
zamanda ve derhal cezaya • çarpılması 
cemiyet için ne kadar mathıb ise, öte 
yandan maznunun suçlu olup olmadığı. 
nın esaslı ve bitaraf olarak tetkiki suç
lu için o derece lazımdır. Bu hususlar
dan biri cemiyetin, diğeri de ferdin men
faatini korumaya yarar. Denilebilir ki, 
ceza usulü kaideleri zahiren yekdiğerine 
muhalif görünen bu iki menfaati telif 
etmek fikrinden doğmuş ve bu iki men
faat arasında bir muvazene temini mah· 
keme usulü kanunlarının hedefini teşkil 
eylemiştir. 

atlclik~ ~abukluk 'c adalt•t ••• 
Bu kaidelerin tedrici bir gelişme 

mahsulü olduklarında şüphe yoktur. 
Çünkü iptidai cemiyetlerde suçların, 
ani bir reaksiyon neticesi olarak derhal 
ve doğrudan doğruya suçtan zarar gö. 
ren veya cemiyet tarafından tenkil edil· 
dikleri tarihsel bir hakikattır. Zaman 
geçtikçe, ferdi veya sosyal olan bu re. 
akııyon cemiyetin menfaatını temine 
yarayan bazı kaidelere tabi tutulmuş 
ve bu kaidelerin tesbitindc, şahsın da 
bazı haklarını nazara almak zarureti 
belirmiştir. İşin aüratle intacı hem sos
yal ve hem de ferdi mcnfaata uygun 
olmakla beraber, usulde de en esaslı ga
ye olan adaletin, her zaman ıüratle te· 
lifine imkan hasıl olamamıştır. Bundan 
dolayı usul kanunlarının mevcudiyeti 
gerek cemiyetin ve gerek ferdin derhal 
ve çabuk bak kazanmak hususunda ba
zı feragatlerini tazammun eden ileri 
bir teşkilat seviyesine delfilet eylediği 
aşikardır. Ve bu itibarladır ki koyduğu 
mehiller ve teıis eylediği gi:rift mua • 
meleler her yerde şikayeti mucib ol _ 
masına rağmen bunlardan tamamiyle 
vazgeçmek imkanı da bulunmuş değil-

dir. 
Sadelik, çabukluk ve adalet, usul 

mevzuatının en esaslı vasıflarıdır. Fil -
vaki, ceza, ıuçun ikaını müteakip ne 
dereu süratle tatbik edilirse o nisbet
te müessir ve ibret verici olur. Beraet 
halinde de mahkeme ne kadar çabuk ne· 
ticclenirse zannaltına alınanların men· 
faatları o nisbctte az haleldar edilmiı 
bulunur. Bu mülahaza, işin uzun me • 
hiller ve karışık muamelelerle uzatıl • 
mamasını icabettirir. Ancak ne sadelik 
ve ne de çabukluk hak ve adaletin feda 
tdilmcsi bahasına tesis edilmemelidir. 

Muvazeneli \'C arih a.• İM 
Bunun için usul kanunlarının hede

fi bu kaideleri iki tarafın menfaatleri 
için muvazeneli ve sarih olarak tcsis
dir. şu kadar ki bu kaidelerin cürmün 
vasıf ve mahiyeti veya ikaı tarzı ne 0 • 

ıursa olsun büti!n lıidiselcre şamil ve 
yeknesak olarak kabulü, arzu edilen, 
muvazeneyi zahiri ve nazari bir halde 
bırakır. Girift ve muğlak işlerde suç· 
lunun aihire ihracı için takib edilen 
usulün cürmün icrası 1trasında faili gö.. 
rülmüt veya delil!eri derhal toplanmıf 
oıan ıuçtara aid davalarda da tatbiki 
her halde lüzumsuz ve ekseriya zararlı 
olur. Bu sebebe binaendir ki usu] mev· 
zuatında bütün suçlara tatbiki kabil 
mütterek hükümlerin yanı başında, bir 
de ıucıun mahiyet ve vasfma veya ikaı 
tarzına göre değişen hükilmlcre rast • 
Ianmaktadır. Nitekim ağır ceza davala
rına tatbik edilen bazı usul kaidelerinin 
asliye veya sulh işlerine teşmil edilme· 
mcsi, bazı suçların ''askerlerin gibi" hu· 
sus! muhakeme usullerine tabi tutul _ 

ma~. matlı~~~ suç.larında, kaçakçılık iş
lennde degışık bır usulün tatbiki he 

ah
. • p, 

suçun m ıyeıne ve delillerin vaziyeti· 
ne uygun bir muhakeme usulü bulmak 

ve iki menfaat arasındaki hakiki muva
zeneyi tesis etmek endişesinden doğ • 
muştur. Onun iırin biz de meşhud cü • 
rüm vakalarını ayrı ve çok seri bir tah. 
kik ve muhakeme usulüne tabi tutuyo • 
ruz. Esasen bu zaruret ceza usulUnün 
en bariz ve t ipik bir misalini teşkil 

eder • 

l tcnilmcyen haU.·r .. 
Bugün, meşhud suç halinde yaka

lanan kimsenin suçu işlediği ekser ah· 
valde aşikar ve hatta bu hususu ikrarla 
da teyid eylemiş olmasına rağmen ce· 
za usulü kanununda mevcud şekil ve 
muamelelerin icrası, bir taraftan tahki· 
katın uzamasını, diğer taraftan maznu
nun uzun zaman ve faydasız olarak 
mevkuf kalmasını veya zannaltında bu· 
lunmasını zaruri kılmaktadır. Böyle 
bir halin tabii bir neticesi işin lüzum
suz yere gecikmiş cezanın da tesirini o 
nisbettc kaybetmi olmasıdır. Bu gecik· 
mc cemiyetin olduğu kadar maznunun 
da menfaatına uygun değildir. Bahusus 
ki meşhud suç hadiselerinin efkarı 

&rnme üzerindeki tesirleri daha şedid 

ve vak:ı halinde yakalanan kimsenin 
uzun müddet cezasız kalmış olmasının 
sosyal neticeleri daha çok vahim oldu· 
ğu gibi bcraet edecek bir maznunun bu 
~artlar altında uzun müddet zannaltın
da kalması ve hatta mevkuf bulunma.. 
sı hiç te arzu edilir bir hal te§kil etmez. 

Ceza i:=lt•rindc n..,u} kanunlarının 
ehcnıiycti 

İşte, bugün yüksek tetkik ve tasvibi· 
nize arzcdilcn kanun projesi bu vaziyete 
nihayet vermek maksadiyle bazırlanml§ 
ve bu suretle mcşbud ıuçlann basit, 
pratik ve ameli bir tahkik ve muhakeme 
usulüne tabi tutulmasında ferd hcaabına, 
ccmiyüet hesabına, bir kelime ile adalet 
hesabına büyük faydalar görülmüştür. 

Ceza işlerinde, usul kanunlarının ro
lü ceza kanunu kadar önemli ve bütün 
adlt sistem üzerindeki tesirleri ondan 
da ziyadedir. Bunun içindir ki bazı mem. 
leketlerde iyi bir uaul ıisteminin ceza 
mevzuatının lcuaurlannı islah ve i.. 
zale eylediği görüldüğü halde aksi hadi· 
se hiç de vaki olmuı değildir. 

Bugün Büyük meclisin tasvibine ar. 
zedilmiş olan kanun layihası bir çok 
memleketlerin mevzuatı arasına çoktaıı
beri girmiş bulunuyor. 

İngiliz istemi 
İngiltere, 17 50 senesinde, Londranın 

bir kısmında tek hakimden müteşekkil 
bir mahkeme tesis ederek bu mahalde iş
lenen ufak suçlara aid davaların rüyetini 
seri bir muhakeme usulüne tibi tutmuş
tur. Bu mahkemenin tatbik etmekte oldu. 
ğu basit ve seri usulden alınan iyi netice
ler 1792 senesinde bir ikinci mahkeme 
tqkiline ve 1839 aencainde bütün Lond· 
ra ve daha sonra diğer büyük şehirlere 

teşmiline aebeb olmuştur. 
tngilteredc bu kanunun §Umülünc gi

ren hususlarda mcşhud ıuç halinde ya. 
kalanan maznun, tahkikatı yapan polis 
memuru tarafından isimleri zabtedilen 
bütün şahidlerle birlikte hemen hakim 
huzuruna götürülür. Hakim de iti sürat-

Je intat eder. 

Siı;tt>ınin l<"ransa'ya geçi~i 
tık temeli 17 50 senesinde atılmıt o

lan İngiliz ıisteminin bir aıır sonra, 
1863 senesinde Franaaya intikal ettiğini 
görüyoruz. Cünha mevadındaki meşhud 
suçların tahkik ve muhakeme usulü baŞ
lığıru taşıyan franaız kanunu İngiliz ka· 
nunundan iki esaslı noktada aynlmakta. 
dır. Fransada bu i!Jler için İngiltercde ol· 
duğu gibi ayn mahkemeler tcıkil edil.. 
mit değildir. Cünha mevadında meşhud 
olsun, olmasın bütün suçlara aid dava

lar aynı mahkeme tarafından rüyet e
dilir. Buna mukabil İngiltcrenin büyük 
ıehirlcrindc tatbik edilmekte olan bu 
usul Fransanın her yerinde, köylerde 
itlenen suçlar hakkında da caridir. Maz
nunun meşhud suç halinde yakalanmış 

olduğu hallerde şifaht tahkikatın kafi 
geleceği ve bu itibarla işin hemen mah. 

kemeye sevkiyle vakit gecikmeden rü

yeti icab edeceği fransız kanununun es· 
babı mucibe mazbatasında yazılıdır. 

Diğer memleketlere "edş 
M "' ~ 

b
. e§hud suç vakalarını seri ve basit 
ır muhakeme 1.. A usu une tabi tutan ingiliz 

sistemi Fransadan sonra diğer memle
ketl:~e de intikal eylemiştir. Bu meyan.. 
da cunha mevadındaki meşhud cürümle
rin usul tahkikine dair olan 13 nisan 
1913 tarihli romcn kanununu da sayabi. 
liriz. 

Bu kanun, esas itibariyle fransıı U. 
nununu kendisine örnek ittihaz etmiş 
ancak bu usulün yalnız kaza merkezi 
olan şehirlerde tatbik edileceğini kabul 
eylemiştir. 

Bu kanunların tatbikinden sonra ha. 
zırlanan ve tasvibinize arzedilen Iayiha
mızın birinci maddesi tatbik sahasını 

çizmekte adliye teşkilatı olan kasabaların 
belediye hududlraı içinde işlenen meş. 

hud cürüm ve bazı kabahat vakaları hak· 
kında tatbik olunacağını göstermekte. 
dir. 

Kuv' t'lli iimidlcr. 
Bu kanunun tatbikinden çok iyi ne· 

ticeler alınacağını umuyoruz. Bu ümidi. 
miz fiilen tahakkuk ederse _ ki bunda 
şüphe etmiyoruz • hükümlerinin evveli 
köylere saniyen bütün ağır- ceza işlerine 
teşmili için yakın bir atide meclise mü· 
racaat edeceğiz. 

Kanunun bel kemiği 
Layihanın diğer bir maddesi yeni 

usulün en mühim bir esasına kanunun 
bel kemiğine mütedairdir. Bu maddeye 
göre zabıta. yakaladığı suçlu hakkında. 
ki delilleri tesbit ve maznunu derhal ve 
hiç bir yere götürmeksizin doğrudan 

doğruya cmnuriyct milddeiumumisin«
teslim eder. 

Kanunun tatbiki noktasından buzu• 
runuzda hlklm, müddei umumi ve zabı· 
ta memurlarına bitab ediyor ve diyo • 
rum ki, kanunun ana hattı mefbud cÜ· 
rüm vakalarını cürmün işlendiği gün 
mutlaka halletmek ve hükme rabetemek 
kanunun pek açık istediği bir iıtir. Za· 
bıtaca aynı günde Cumuriyct müddei 
umumisine eslim edilmiş olan suçlular 
gene aynı günde mahkemeye scvkedi· 
lecck ve dava aynı günde hükme rab
tedilmiş olacaktır. Mahkeme münakicf 
değilse müddeiumumi mahkemeyi içti 
maa davet edecektir. 

Ancak 24 saatlik ı~lıir .• 
Müddei umum! mahkemeye tevdt 

keyfiyetini pek istisnai hallerde yalnı/ 
24 saat tehir edebilir. 

Layiha metin ve ruhuna göre işi ay• 
nı günde bitirmek mecburiyetinde olaı 
mahkeme, ancak davanın ilk celaed~ 

hükme iktiran edecek bir vaziyete gir· 
memesi halinde, ifi en yakın bir celsc1 

ye talik etmek ve maznuna müdafaaSt 
için üç günO geçmiyen bir mühlet ver. 
mek salahiyetini haizdir. Böylece heı 
dava aynı giinde Teya milteakib celse• 
de mutlaka intaç edilir. 

Halbuki, bugUn mer'i bulunan bil • 
kümlerc göre delilleri hemen teıbit e• 
dilmiş olan nkalarda dahi maznunun ve 
onunla bir1ikte mağdur 'ft şahitlerin 

ifadelerini aldıktan sonra iti ilk 8nce 
polis dairesine scvkcder. Orada nok. 
unları ikmal edildikten aonra evrak 

müddei umumiliğe tevdi olunur. Mlld • 
dei umumi meseleyi tamik eder ve nok. 
sanları ya bizzat veya zabıta marifctiy· 
le tamamlatır. Bundan sonra iş ilk tah· 
kikata tabi işlerde istintaka sevkleri 
ical:cder, istintak muameleleri talebna
~nin ~hzar ve tcvdiinden sonra başlar, 
muddeı umumi tarafından dinlennıiş 

o~an şahidlerin sorgu hakimliğinde ye. 
nı baştan cclb ve davete icabet et •• 

1 
• • • mı 

yen er ıçın ıhzar yolu ile ifadeler\ alı. 
nrr. Bunu mUteakib evrak m·u·dd · ·1· - cı UlllU• 
mı ıge tevdi olunur M"dd · . • u eı umumi id· 
dıanamesini hazırlar. Karar hıı:k· . . 1 

d
. . d ımı ıu -
ıanamcnın bi · . • . r surctını maznuna tevdi 

ve ıtıraz müddetinin geçmesine inti· 
~ar eder. Baz halt d ı er e maznun tarafın 
dan dermeyan olunan talcb ve mulwıl 
f etler hakkında sorgu hAk• • • e -• • a ımının V'!re-
ce.~ı karar aleyhine acele itiraz yoluna 
muracaat · ._,,, ıml'4nı da vardır. tş b"'t•• b 
~fül uın u 

a arı geçirdikten sonra nihayet mu· 

hake~~-ye intikal eder .Maznun, mağdur 
ve _hutun şabidler yeniden duruşmaya 
çagrıhr. Usulü dairesinde cclbname ile 

dav~t olunan şahidlerden gelmiycnlcrin 
ycnıdcn celbnamc veya ihzar müzekkc· 
t .. d 
• '81 ış :\ rı suretiyle çağrılmaları d ııha 

ılk celsede hükme iktiran edeb=' ""ek 
vazivette olan bu gibi davaları t ~"· n 
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lıaliliın<laki görüşünü anlatb 

lakkiye saplanıp kalması demek 
değildir. 

Hukuk müessesesinin mahiye
tinde bir ağır ilerleyiş hali vardır. 
Bir çok hukuk profesörleri bir ne
vi eski hukuk otoritesi larzederek 
bunun her müşkülü halleder doğ
matik mahiyeti bu ilerleyişe mani
dir, mütalaasını yürütüyorlar. 

Pariste on üç günlük grevden sonra 

Vaziyetteki gerginlik • 
gevşıyor 

(Başı l. incı sayfad a ) 

pi ekonomik sahada yalnız prolö
lerJ·a . burjuva telakkisinin yap . 
tığı çatışmalarla kalmamı§hr. Bu 
tip Devlet Ulusun müstehlik ve 
müstahsil unsurları arasında da 
anif mücadeleler vücude getiriyor. 
Bunu iş kanu'lu münasebetiyle 
söylemiyorum. Fakat bu münaıe· 
betle dokunduğum, yersiz çarpı§
malarla milli varlığı didikleyen 
zihni.yetin yanlı§ ve zehirli tesir · 
lerini bir bcqka ekonomik saha
dan mütalaa ederek mevzuu ay· 
dınlatmak iıtiyorum. Biz bu if ka· 
nunu ile, yıırddQfların nnıllcqarak 
parçalara ayrılmaana karfı bir 
kale duvan örüyor.ak buna ben · 
zer bG§ka kanunlarla tarifelere 
hôki.m olmak, kredileri tanzim et
mek ve liatların kontrolü kanun· 
lan gibi tedbirlerle de laer gün mü· 
tekamil safhalarda yü~·•yoruz. 
Türkiye'de müıtehlik ve müıtah· 
sil unmrlar mücadelainin ruhu· 
nu da ortadan kaldırmıf bulunu -
yoruz. BütüP bunlarla kavgaıız 
oe ütiamarnz ve bQflarr anlcqıp 
uyıııma prenıiplerine bağla birce
miyet kurma vazileıini yapma ha
lindeyiz. 

Ta ki" en uzaktaki çetin, fakat 
parlak milli hedeflere kae yol
lardan en az zamanda birlik ve 
beraberlikle varalım. 8u, ancak 
birisinin kolu ötekine bağlı, biri
nin kalbi ötekinde çarpar bir mil
let küfl,,,si, terbiyeıi ile beslenmiı 
olarak durmadan ileri gitmekle 
mii- r .. nlur. 

talike atar. Mahkeme, müddei umumi • 
lik ve zabıtayı aylarca işgal eder. 

İşte bütün bu ta1ik ve tavik yolları· 
nı birden kapayan kanun layihası işin 

derhal mahkemeye tevdi ve mahkeme • 
dede aynı günde ve nihayet en yakın 

bir celsede intiç mükellefiyetini koy • 
maktadır. 

Llyihamızın Büyük Millet Meclisi 
tarafından tasvibi Adliye Vekaletimi • 
zin diğer s:ıhalarda da sadelik ve sürat 

aramasına kıymetli bir teşvik olacak • 
tır . ., 

Bakanın izahatından sonra bu proje 
.le ceza muhakemeleri usulü kanununun 
bazr maddelerini değiştiren kanun pro
ejsi görüşülerek kabul edildi. 

llcslc.•k mekteblcri ö~rclmenleri 
Kültür bakanlığına bağlı meslek mek

tebleri öğretmenleri hakkındaki kanun 
projesinm görüşülmesine başlanırken 
kültür bakanı Saffet Arıkan dedi ki: 

"- Arkadaşlar, bugünkü meslek 
m·.!kteblerimb:. yanı ticaret, kız ve erkek 
sanat mektebleriyle kız akşam sanat mek
teblerindeki hocalarımızın takriba yiiz
de sekseni maaşlı diğeri kamilen ücret
le müstahdemdirler. Halbuki bunların İ• 
çerisinde huzurunuza sunulan kanunun 
~artlanm haiz muallimler vardır ki bu 
muallimler maaşa ve maaşh memur ol
'l'lağa hale kazanmışlardır. Bunların ma
aşlanı 936 büdcesine maaş olarak kon· 
muştur. Eğer bu kanun bu devrede çık· 
mazsa evlülde bu hocalar _rnaaşlarıru ala
mazlar. Binaenaleyh bu kanunun müsta• 
celen müzakeresine izninizi istirham e· 
deceğim.'' 

Proie müstaceliyet karariyle göril!JÜ· 

!erek k;:ıhul edildi. 
w ....... , t:lv ru~Ü!' toplanacaktır. 

ArkadQ§lar, yeni iş kanunu 
sınıfçılık şuurunun doğmasına ve 
vefa. 'tasına imkan verici hava bu· 
lutlannı ortadan silip supure· 
cektir. Bu kanunla milli hayatın İ§ 
alanında muvazene kurulacaktır. 
Y Cl§ayan her unsurun bakaıını, 
ilerlemesini temin edecek en bü
yük ve en esaılı unsur, muvazene· 
dir. Muvazenesiz her ıey yıkılma
ğa mahkumdur. Fizik ve lizyolo
;ik hayatta olduğu gibi •osyal ha
vatta da bu böyledir. Hayatta ola" 
her ıey için böyledir. Bilha11a bi
%im çetin devrimizde milli varlık· 
ta muvazene, ahenk bir kere bo
zuldu mu havasız. kal~ bir ha
yat ıribi o millet yılnlmağa ve sön
meğe mahkiimd,rr. 

Evet bu it Kanunu, İf hayatı
mızda muvazene kuracaktır. Yani 
Türkiye Büyük Millet Mecli.i.nin 
timdi kabul etmek üzere bulundu
ğu bu kanun ifçilerin hakkını mil
li birlik havan içinde dikkatle ko
rumakla beraber yalnız bununla 
kalmıyacak, if veren unıurların da 
hak ve vazilelerini tesbit etmif 
olacaktır. 

Biz bu eserle tek tarallı bir 
maksad takib edecek yolda de
ğil, hakları ve kart1ılıklı durumları 
tanzim edümi§ bir İ§ hayatı ile 
milliyetçi ve halkçı bir iı ve çalı§· 
ma cepheıi kuracak yolda yürü
yoruz. Bu nokta çok iyi anlcqıl
malıdır. Her çalıf;an, yanında çalı
fan yurddcqın haklarını sayacak 
ve bununla milli ufukta her hangi 
yanlıı, beynelmilelci telakkilerle 
sislenmif parçalar varsa bunlar 
açılıp aydınlanarak if alanlarla 
oerenler milli ve kudretli bir blok 
halinde yeni Tü.rkiyenin İnJall 
eıerinde elele, kolkola uzun he • 
dellere doğru kosarak mesafeler 
alacaklardır. ( Alk'§lar) 

Şunu da ıöyliyeyi.m: Bugün 
çok iıçi bulunan bazı mıntakalar
dan toplu isci arkadcuların if ka
nununun kabulü münaıebetivle 
Partiye yazdıkltırı seoinçlerini bil
diren tel~ral aldım. Bıı netice eyi 
bir dnvgu mahsnlüdür. Bıı ifade -
ler Türkiye'deki ifçilerin milli 
duyguyu kendilerine esas ve pren
sip t~•tf••kfo.rınr gösterir. 

Benden önce bıt kürsüde ar
kacla!;lar arasında bir yanlıf anla
ma o1Ju.~r.u gösteren sözler geç· 
ti. Bu crrko.Ja!:Tarın sö<?.leri bana 
tehr"T bir t<n.Jzih vazifesi ilham 
etti. Bu vazUeyi yar>mak üzere ba
zı şe.vler daha sövr;veceğim: 

Arkadmlar; hakikaten hukuk 
denilen müe"sese milletler hayatı
nın :veni icabf arından olarak yeni 
{(İrilen yeni havaıta ilerleme e•as
larının icabettirdi;ri IÜrate uygun 

bir hı.zla yeni rejirrt;n arka•ından 
gelip yetitemiyor. Bu, bir hakikat
tir. lnkrUipların ileri hayatı icabı 
olan yeni aaslor ortaya konulur 
oe bu hayat derhal b(lflar. Fakat 
bu ileri giJif laızımn içinde en 
geri kalan kmfYI hukuktur. Bu geri 
kal11 benzer ahoalde her yerde 
böyledir: yoksa fimJiki Türk hu
kuku telôkkisinin. Roma hukuku, 
mecelle halnılnı gibi bir takım te-

Fakat inkılapçı bir zihniyet, 
ileri gidif için atlığı her adıma uy
gun bir ayak uycluruşu ile, huku -
kunda kendi arkasından (lelmesi
ni ister. Bu, inkılabın hakkıdır. 

Mesela biz deriz ki ( clevletçi
yfr ). lakat hepimiz itiraf ederiz 
ki Türkiyede mevcut olan hukuk, 
bir çok çizgi/erile - bunların dü
zeltilmesi için bir çok çalışılması
na ve bir çok çizgilerinin değişti
rilmis olmasına raPnıen - devlet · 
ci giditeinin tam zıddına olarak, li
beral bir takım unsurlan tMımak
tadır. Biiyük Mecli.i.n bu çalııma· 
lan, btr heyecanı ve bu mill~tri ça
fı,malarımız, ıavesinde elbette 
bunların hepsi düzelecektir. 

Yeni bir eser kurarken o eıerin 
mühim bir nokt,ı.ına gelip bir çen
gel takılır, eski hukuktan, filan 
kanunun lilan maddesi o ifle 
taaruz eder. Bd taaruzu, hukuk 
müeueseırinin ileri l(idif hamlele
rine en~el olusundaki kusururıa 
vermekle beraber, işi yaparken 
de o cengele takılmamak lazımdır. 

Eski hayatımızdan kalma hu
kuk bir çok unsurlarivle ecnebidir. 
Bir çokları semavi telakkilerin ha
kim olduğu devirlerden ve bir kıs
mı da Liberal fikirlerden gelmiştir. 
Bir milletin hayahnda kendinden 
olmıyan müstevli unıur, yalnız hu
kuk değildir. Onun gibi kültür de 
ecnebi ve mü•tevli ofobilir. Os
manlı Devletinin kii.ltiir hayatında 
milli olmayan bir ecnebi istila11 
yok mu idi?. Hukuk gibi, kültür ve 
fikir de müstevli olabilir. Gerçi 
muasır medeniyetin ileri fikirle
rinden hiç bir millet müstagni ola
maz. Fakat ecnebi ilim unsurları, 
tarihteki yerimizi örterek bize şe
rel kaydeden ıalhaları silmi§ler 
ve kültürde olnın, hukakda olıun 
ibda ettikleri halimize uymayan 
şeyleri bir ihracat metaı gibi bize 
yollamıf!lardır. Orijinal inkilabı
mızın ileri gidi§ hamlesi içinde bi
zi arkadan hitan unsur, ne olursa 
olsun, bir dela onun simasına ba
kıp yabancı tJe zararlı damgasını 
vurduktan sonra, kendi ha.vatımı
zı tanzim için milli varlığımızın 
verdiği kuvvetle arkadan tutanı 
veya arkaya cekeni tepmekten 
ba!tka çare yoktur. 

Makıada geleyim, ve son söz 
olarak arzeJeyim ki, bu kanun 
kabul olunduktan •onra esasen 
bozulmam~ ruhları, hepimizin ol
duiu t?ibi milli hisle dolu nlan türk 
i~çileriyle İf verenleri ve Türkiye. 
deki bütün verim oe kuvvet un -
mrları, doPnt yolu dnha eyi bul -
mut ve biribirini daha eyi anlttr 
bir sekle gir.mİf olacaktır. Aslında 
tiirk İ1tcİIİ bir yıkıcı. bir bo,,,~ün • 
cu değil, batlanL'n büyük milli e•e
ri tcrrnamlayıcı bir unmrtlur. 

Bundan ıonra onun bu t.Jattlı 
daha kuvoetlenerelı m11li birlik 
ic;nde, miTli i't bP.tabert:~i ile lavik 
olJaV.ı •al'" Jaha ferelli merı1.:;ni 
alar.n,#ır. (Bravo •e•leri), (fidJet
li alkr"'lar ). 

Greve bazı şartlar altında son verile .. el 
Paris, 8 (A.A.) - ' ' İstekler grevi''

nin on üçüncü günü olan bu günde va
ziyetteki gerğinlik duyulur surette gev-
şemiştir. Parisin iaşe i şleri , n ormal bir 
surette görülmektedir. Umumi servis
ler her zamanki gibi yapılmakta , oto
mobiller seyrüseferlerini icra etmekte. 
bankalar çalışmakta ve mcsajeri haşet 
müessesesinin henüz grev halinde bu. 
lunmasma rağmen gazeteler dağrtil

maktadır. 

I ş~·i sendik<lları palrorıforla 
ll}'U~tular. 

Paris. 8 (A.A.) - Geçen gece pat
ronlar federasyonu ile sendikalar ara
sında bir mukavele yapılmıştır. Bu mu
kaveleye göre greve aşağıdaki şartlar 

altında nihayet verilecektir.: 

1 - Kollektif iş kontratlarının tan· 
zimi, 

2 - İşçilere sendikalara girmek hu
susunda serbestlik verilmesi, 

3 - Yüksek gündeliklerin y:.i.ıue 7, 
orta gündeliklerin de yüzde onbe§ nis. 
betinde artırılması, 

4 - Ondan fazla işçisi olan müesse
selerde bir işçi konseyi kurulması, 

5 - Grevcilere karşı mukabil ted
birler alınmaması. 

Başbakanlıkta yapılan konuşmalar 

esnasında patronlar izinlerde ücretlerin 
kesilmesi, kırk saatlik iş haftasr ve kol
lektif kontratlar hakkında parlamento · 
ya sunulacak kanunları tatbik etmek is
tediklerini söylemişlerdir. Fakat pat· 
ronlar bu kanunların tatbik imkanları 

hakkında bazı kayıtlar ileri sürmüşler. 

dir. 
Parisin bankaları ve büyük mağa.ıa

lan bu mukavelenin dışrnda kalmakta
dır. Fakat bu husustaki · görüşmelere 

bugün başlanacaktır. Karbüran tevziatı 
bugün yeniden başlıyacaktır. 
Başbakanın işe karışması ile temin e

dilen anlaşmadan bahseden Popüler ga
zetesi, işçilerin kazandıkları zaferden 

• 
hoşnud olduklarını, kurumlarını k uv· 
vetlendirerek halkçı birlik hük üm eti ni 
eskisinden fazla koruyacaklarınc yaz
maktadır. 

Sendikalar organı olan Pöpl gazete • 
si, Fransa tarihinde ilk defa olarak i ş 

genel federasyonu ile patronlar fe
derasyonu arasında bir ittifak yapıl d ı· 

. ğını yazmaktadır. 
Bu, dikkate değer, neticelere vara. 

bilecek olan çok mühim bir h ad ise teş

kil etmektedir. Bu kararla, sendikala· 
rın hakları tam bir şekilde tanmmış ol- . 
maktan başka, işçi smıfı da büyük hi r 
zafer kazanmış oluyor. 

Radikal - sosyalist ve sağ cenah ga· 
zcteleri şimdilik hadiseleri bildirmek. 
le iktifa etmekte ve bu hususta hiç bir 
fikir yürütmemektedirler. 

Bu gazeteler umumiyetle grevin ne
ticesinden hoşnud görünmektedir. 

8. Salengro vaziyetten lıoşnud 
Paris, 8 (A.A.) - Bugün öğleden 

sonra B. Salengro'nun reisliği altında 
bir konferans toplanacak ve bu konfe
ransta patron ve ifÇi kurumları delege· 
teri hazır bulunacak ve büyük mağaza· 
larda patronlar ile işçiler arasında mev
cud anlaşmazlığa nihayet verecek bir 
uzlaşma araştırılacaktır. 

B . Salengro, gazetecilerle görüştüğü 

sırada şimal bölgesinde 300 bin kada 
Faris bölgesinde 250 bin işcinin iş tira 

etmiş olduğu greve nihayet veren bi 
netice elde edilmiş olmasından d olay 
son de rece hoşnud olduğunu söylemiş 
tir. 

ı·ahmda bir unfoşma yapıfocctk 
Paris, 8 (A.A.) - Umumi İ§ konfe 

derasyonu idare komisyonu, dün öğle 
den sonra kendi delegeleri ile fransı 
istihsalat umumi konfederasyonları de
legeleri arasında yapılan konuşmalarda 
sonra gece bir toplantı yapmıştır. 

B. Juho, gazetecilere beyanatta bu· 
lunarak yakında bir anlaşma vürnde 
getirileceğini söylemiştir. 

l 11şaal İş<_;ilerinin grel'İ 
Paris, 8 (A.A.) - Paris bölgesi in· 

şaat komitesi, pazartesi sabahı bu böl· 
genin her tarafında grevin bilfiil tat· 
bik edilmesine karar vcrmiıttir. 

Bir sağcı l(azete toplattırıldı 
Paris, 8 (A.A.) - İşçiler bakanlığ ı 

diin sabah. sağ cenah müfrit gazetele. 
rinden "Solidarite Francaise"in fevka· 
iade nüshasını, makalelerin zihinleri 
tahdiş edici mahiyetinden dolay! top
latmıştır. Bu hususta takibata başlan· 

mıştır. 

Grevin borsadaki tesiı lt•ri 
Paris, 8 (A.A.) - Finansal haftanın 

bariz vasfı rantların bir veya iki puan 
yükselmesidir. Elektrik, demir endüst
risi ve kimya endüstrisi hariç olmak ü. 
zere fransız rantlarının çoğu da yükse
liş kaydetmişlerdir. Yabancı eshamı kay 
da değer derecede piyasada re-
vaçtadır. Hafta içinde, grevlerin 
verdiği kaygı ile, borsada bazr za
aflar kaydedilmiş ise de fransız esham 
ve tahvilatı yeniden kendini toplamış 

ve bu iyilik son borsa toplantısında bil
hassa tebarüz etmiştir. Kambiyo borsa
sında İngiliz lirası 75. 87 den76.28 e çık 
mış. İskandinav memleketleri dövizle. 
ri de bu yükselişi takibetmiştir. Öteki 
Avrupa dövizleri kıymetlerini muhafa
za etmişl erdir. Dolar da 15. 19 ~a sabit 
kalmış trr. 

Ankara radyosu 
12.30 Plak yayımı ve ajans haberle ı 

19.30 Oda musikisi 
19.50 Doktor konuşuyor 
20.10 Karışık müzik 
20.30 Ajans haberleri 
20.40 Dans musikisi 

latanbul radyosu 
18- Sahne musikisi (plak) 
19- Haberler 
19.15 Muhtelif plaklar veya retran5· 

mis iyon 
20- Keman solo: Stüdyo sanatkar la. 

rı tarafından 

20.30 Stadyo orkestraları 
21.30 Son haberler 

Saat 22 den sonra Anadolu Ajan 
srnın gazetelere mahsus havadis 
servisi verilecektir. 

================~~=========================================================================== 
Tefrika: No. 67 

TOPYEKUN HARS 
Yazan: General LUDENDORF 

Türkçeye çevıren: Hikmet TUNA 

Hasım milletlerdeki cereyanların, bu ce
reyanlnna beslenen umud ve arzuların ve 
doiayısiy le bu milletlerin hükümet ve harba 
karşı olan ruh haletlerinin büyük bir ihti • 
rnaınla et üd edilmesi, propagandanın en bel
i başl ı şartlarındandır. Ulus birliği çökme
- e ba. u mca, bö vle bir prop-ı;·:mJ a, harb fe
aı<etiyJe ilg ili olarak insan ruh ve bünyesi 
· Lcrindt ço: ~ d~rin tesirler yapacaktır. 

Mu7Jffcr olan, başarılı hareketler yapan 
ir m . da;aa ordusu, kendini, ulusun böyle 
ir rul ı haletinden kurtarabilir; ancak bü
ük bi r zJ.ruret ıçinde çırpman müdafaa or • 
usu · ,ılini böyle bir ruh haletinden kurta -
:naz. 

Harb sürdüğü müddetçe, müdafaa ordu
suyla ulus arasında irtibat, cephelere gönde
rilen yedeklerle, orduda yaralananların geri 
gönderilmeleri ve sağılanların, tekrar iade 
edilmeleri ile, dolayısiyle başka zararlara 
meydan vermemek, geniş ölçüde bir asabiye
te çığır açmamak için, yalnız ender hallerde 
arası kesilen sahra postasiyle, ve nihayet, 
halkın doğrudan doğruya harba temas etme
siyle çok içten bir hal almaktadır. Zaten baş
ka türlü olmasına da imkan yoktur. 

Ordu, ulusla birlikte çöker. Başka şekil -
lerde olsa bile, gene harb, dünya harbmda 
olduğu ve benim kaydettiğim gibi bir cere
yan alacaktır . 

Dünya harbmda, harba girişmiş olan dev
letler, yalmz harb meydanlarında muharebe
nin kati neticesini almak suretiyle, kati ne
ticeyi temine muvaffak olamadılar. Harb, tar
zını, muazzam cepheler halinde siper harbı
na çevirmişti. Fakat, hasımlarımız gerek 

şarkta gerekse garbta yaptıkları müthiş sal
dırışlarla, hatta italyan ve romen ordusunu 
da kullanmak sureiyle, mütemadiyen kati 
bir muharebe neticesi almağa, kendi ameli -
ye kanunlarını korumağa çalıştılar. 

Ben, Romanya'ya, ve sonradan İtalya'ya 
karşı kati muharebe neticesi almağa muvaf
fak oldum. Lakin bu muvaffakiyetler, işi 
harbm kati neticesine vardırmadılar. 

J 918 de, gdrb cephes;ncle. hıı kati n·uha
rebe neticesi ve dolayısiyle, harbın kati ne
ticesini almayı umud etmiştim. Düşmanın 
zafına karşı üstün bir kuvvet.kullandım. Düs
mana darbeyi indirdim; fakat, orduları, dC: 
vamlı harb ameliyesine süremedim. Buncı, 
kudret yetmedi. Düşman, garbta, Birleşik 
Amerik~ hfü•ümetleri ordularım ve üstün bir 
ölçüde malzeme kul1anmak suretiyle, kend i 
kuvvetlerim sıkı b~r surett!: d~rleyip toplıya 
rak, alman ordusuna saldırmak cesaretini 
gösterdi. o anda, artık mukavemet edemi
yerek geri çekilen alman ordusuna karşı, öne 

ceden bulgar ve Avusturya - macar ordula
rına yapıldığı gibi, yüksek ordu idaresinin 
tasvibiyle, anayurdun ihtilalci hükümeti ta
rafından cepheden çekilip alınıncaya kadar 
saldırış devam etti. 

Acaba alman müdafaa odusu, garbta, 
esas mevzilere çekildikten scnra da, düşman 
orduları şaldırışı tatbika devam edecekler m= 
idi, meselesinin yeri bu eser değildir. Her 
halde harbm kati neticesine, doğrudan doğ· 
ruya muharebenin kati neticesini almak su
retiyle varacak yerde, buna, ihtilalle varıldı 

Ulusların bugünkü ruh haleti içinde böy· 
le bir !ıarb neticesi, top yekun harbın mahi . 
yetine uygundur. 

Maneviyatı sağlam olan bir ulusa karşr 
harbm kati n~tıresi, yalnız muharebe mey 
danından kazanılan zaferle ve buna rağmer-ı 
manen kuvvetli kalan düşman ordusunun, 
manen toplu olan düşman ulusun yok edil
mesi suretiyle alınır. 

(Sonu var).· 



9 l iAZtR "- N 1935 Sili -
K ü ltü:r Bakanlığından : 

. ca ve ingilizce muallim mu-
t - Orta okullarda fransızca, alm~n t'han açılacaktır. 

avini olm.tk istiyt>nleı için bu 5.~n~ i:~nbul üniversitesinde başlı· 
2 - 1mtihanlaı 1 eylfıl salı gunu 

racaktır. 
3 - Bu imtihana dahilolacaklann: 
A) Türk olmaları. ta olrnamalarr, 
B) 20 den eks~k ve 45 deil fazla yaş . ayet ve cünha nevinden 
C) Hi:snühal erbabından oldllkları,hc;~i vilayet veya kaza id~e 

rnahlcı'.'ımivetlcri olmadığ"ı hakkında D?a(ha Jen memur ve muallım 
heyetinden bir ma?bata ibraz etmelerı a lduklan daire amirinin 
olanlar bu kavıttan müstesna olup mensup 0 

•erece~i vesika kafidir) llimlik etmeye mani vücut arı. 
D) Her türlü hastalıktan "!e muader tasdikli hekim raporu ibraz 

nlarrndan salim oldnklarını ısbat e 
etmeleri. ... etmen okulu mezunu veya bun-

E) En cu lise ve 4 .. 'i, 6. sınıflı ogT 
larrn mtıarfili tahsil gö.-ro:.iş olınalarr, 

1 
en az iki ders senesi nıu-

Muallim mektf"binden mezun olan arın 
allimlik etmis bulunmalarr lazundırff k ldiıkları takdirde 1702 nu· 

4 - Nam?etler imtihan~a ~uva ! o •ten dereceler dahilinde 
rnarah kanunun 1 inci rnaddesınde goste~ı l'g"ine tayin edilecekler· 
herhangi hir orta tetirisat mual1im rnuavın 1 

dir t1 r biı istida i1e Vekalete 
ı. • . olan namze e 

5 - Yukarıki şartları l ..... ız . 'kalar bağlanacaktn. 
rn · · • B · st1 dava şu vesı uracaat edeccklerdır. u 1 dikli sureti 

A) Nüfus tczkeresiı:ıin a~ıl vey~ :ame veya v;sikalarının asıl 
B) Tahsil der~cclenne aıt şeha e 

•eyahut suretleri, 
C) Büsnü hal ma;:b?.tasr, .. esine tevfikan tasdikli 
D) Mahalli Maarif fdaresinden numun 

ııhhat ranoru. . sdikli ve fotograflı fiş, 
E) MahalJi Ma:ırif td.~r~~1".~:?: tae karto:ısuz fotografları, 
F) Altı adet 4 X 6.5 buyuklugund .h. e kadar Vekalete gönde-
Bu vesikaların en son 1·8· 1936 tarı ı~ekalete J!'elmiş olan ve. 

rilmiş olması lazımdır. Bu ta,r.ihte~ 1:,nr:uıunan istidalar hakkını'la 
ya evrakı miisbitesi nnksan gon~erı ita~ olunur. (1215) 1-2244 
rnııamele vapr1mrvar:~T·ttr. Keyfıvet 

:r:LTixlffil 
Uygun fia tla p:xı,:tp; 

Arsa, Ev, Apartıınan; Bağ Bah~e 
ve saire . 

. d tapu muamelatını ve saır 
Almak _ satmak ve ~u~laral aı. Hacıbayramda icra daire

işlerini takip ettirmek ıstıyen erın, 
11zami Atacan rn 

si kar~ sında 

GENEL iŞ BüROSU'na 

Evliaf Umum Müdürlugu··~··nden: 

Tahmin edilen 
Akar yıllık kirası .. / Akarın nevi 
N Lira Kr. Akarın mevkıı , h 0

: 2500 Aslanhane at pazarı Çu..c.1;1r A an 
~~~/l 225 ,, ,, çukur han altında dukkan ,, 
426/2 180 " •• 
~26'3 225 ,, tt tt 

42'l '4 90 " " " 

,, .. .. 
426 /5 200 ., t• .. ,, 

426 16 60 .. ,, " ,, 
4 25 7 60 .. ,, " " 
426 8 c50 " " " .. 
421119 60 " .. A '' . tesli; tarihinden itibaren 31 

Yukcırda yaııh ban ve dı;kkanları~ . 936 gününden itibaren 
Mavıs 1)37 r,i;nüne kadar kıraları 3 1azıra; İhale 13 H "?.iran 936 
on gi.in müd ,e .. le acık artırmaya konu muş ur. d .d t mürlür· 

~ ·k"d kaf apartrmamn a varı a 
cıım"': .. e"'İ rrü,...ü saat on ı ı .e ev 5 b k uvakkat teminat 
lü~ünde •apılac kttr. tsteklılerde.?~ % 7• ek ~~t~ e:ıerin her gün va-
alrnacaktır. Tntmak ve şartlarını ogrenm y 1-2269 
ridat Müdürlüğüne müracaatlan. \1222) 

E 'l{af Umum ~liidü rlüğünden 
Tahmin edilen 

Akar Yıllık kirası 
No. Lira K. 

189/ 17 290 ~ 

Akarrn mevkii 
Hacı Ayvaz Koyunpazarı 

190/16 280 - ,, ., 
191/15 280 - .. .. 
192113 280 - .. ,, 

Ak;ırn nevi 
Dükkan 

" 
" 
" 

193/14 280 - ,, . .. . • d 31 ". 937 
Eb t h k kfindan beş dükkanin teshm tarıfıın en "':.ayıs .. 

"- :'. u l s da vk~ ları 3 haziran 936 ~nünd~n itibııren on gun mud-llnune •a ar ıra <> 

~tle arık artırmaya konulmuştur. . .. .. :ıt on ikiö,. Evkaf aoar-
İh 1 13 ~ · 1931i rı1martesı gunu '!<"l. - , 

a e na7.tran · : 1• d ,.;; .. d,. 7 ı; IT'ııvakkat tenıirıat a· 
tnnanmda ,,aryıl?.raktır. t~ ek ıle:, ~en k . ti en}Prirı he" gün v::.ıri-
hnar21rtrr . .,.. ıtmak ve c;artlarım cı ~;nme ıs y 1-2268 ' 
dat müdürlüğiine müro.caat1an. (1 .. 4'\ 

ele diye Resiliğinden : 
. d r kesi f1i elektrik tesisatı 

Gedizde kurulacak (14920). Iır~ ~ 
1
: ~ ·m Santral binası açık 

kapalı zarf usu1ile ve (3500) lıra e ; 1 d e~~., t kl" çıkmadığından 
ekı;iltme ile münakasaya konulmuş 1.~e e 1, ~t ~l t'esisatı ve san-
15 H;ı?:iran 936 tarihin?e ihal~. olmak ~~~;~ ~:zıı;;ı~da verHmesine 
tral bina•;ı ayrı ayrı bır ay mu~det~e t ı·rııerin Gediz Belediye 
endimence karar veril~iş oldugun andda ~ roie ve şartname ve 
encümenine her gün muracaatl~ ~usa 

1 
a p (l l86) 1-2294 

rnnkavelenameyi görebileceklerı ılan ° unıır. 

Nafıa Bal{anlığından: 
.... saat 15 de Ankarada Nafıa 

16 - Temmuz • 1936 perşembe ~nunu odasında 10110 lira 97 ku.. 
Bakanlığı Malzeme Eksiltme komı;~o de 200 m/m. lik ve 200 metre 
ruş muhammen bedeli 900 metre tu ulun celı'k boru 116 adet işlenmiş 
tulu . d·k' ·z manson • nde 70 m/m. lık ı _ışsı · d t bridli volanlı vana ve 1 adet 
329 adet işlenmemiş eçh~. r_ekoT, ~l~eesi apılacaktrı. 
klapenin kapalı zarf usulu ıle efks t a~asız olarak Bakanlık Mal

Eksiltme şartname9i, ve .te errua 1 P 
aemc dairesniden verilecektır • 

Muvakkat teminat 758 lira 32 kuruştu;· 936 perşembe gü. 
. İsteklilerin teklif mektuplar:ıı :6k·M:ı:ı: Müdürlüğüne ver• 

1lti saat 14 e kadar Ankarada Ba an 1 l-2237 
tlıeleri lazımdır. (1146) 

ULU~ 

KUrUf 

1 MİLLI MÜDAFAA VEKALETİ 1 
SATIN ALMA KOMİSYONU İLANLAR! 

ASKERi LİSE VE ORTA MEKTEPLERE ÖGRETMEN 
VE KIRIKKALE SAN'AT LİSESİNE TEDRİSAT MÜDÜRÜ 
ARANIYOR. 

1 - İstanbul ve Bursadaki Askeri Liselerle, Krrıkkaledeki As
keri Sanat Lisesine aylık ücretle Tarih, Riyaziye, Fizik, Erzincan, 
Konya, Ankaradaki Orta mekteplere Tarih coğrafya, Fen bilgisi, Al· 
manca, Fransızca, İngilizce öğretmeni ve San'at Lisesine Tedrisat 
Müdürü alınacaktır. 

2 - Lise öğretmenliği için: Lise öğretmeni ehliyeti, orta mek. 
tep için, orta mektep öğretmenlik ehliyeti gerektir. 

3 - İstekli olanların dilek kağıdlarmı aşada sıralanmış evrakla 
Ankanada: Milli Müdafaa Vekaleti Askeri Liseler Müfettişliğine 
göndt>rmeleri lazımdır. 

A) Tasdikli fotoğraflı fiş, 
B) Yüksek tahsil şehadetnamesi veya tasdikli benzeri. 
C) Üniversitede imtihan vererek ehliyetname almışsa ehliyetna

me t;ı.ı;dikli benzeri, 
D) Nüfus tezkeresi tasdikli benzeri. 

4 - Durumu uygun görülenlerden aşada yazılı evrak sonra iste· 
necektir: 

A) Hüsnühal ilmühaberi, 
B) Tam teşiciJath askerf hastahaneden alınmış sağlık raporu, 
C) Taahhlit senedi. (Noterlikten) 

5 - Ücretler: 
1stanbu1daki Askeri Liseler Riyaziye, Fizik derslerine 108: 126, 

Tarih dersine 98: 108 liraya kadar. 
Bursa lisesi ve Kırıkkale Sanat Lisesi Riyaziye, Fizik dersleri

ne 108: 126. tarih dersine 98: 108 liraya kadar. 
Orta mektepler derslerine 108 liraya kadar Aylık ücret verilecek-

tir. 
6 _ Kmkka1e Sanat Lisesine alınacak Tedrisat Müdürü için Li-

se öğretmenlik şartlarını taşımak ve iki ders zümresinde ihtisası ol. 
mak gerektir. Ücreti 165 liradır. 

7 - isteklilerin 1 Eylfil 1936 gününe kadar müracaat etmeleri. 
Dileği yerine getirilmiyenler bir hak isteyemezler. (1220) 1-2267 

BİLİT 

Serum aşı evinde mevcut iki baş büyük ve iki baş küçük domuz 
satılacaktır Satış günü 10/6/936 çarşamba günü saat 10 dadır. Hep· 
sinin tahmin bedeli ( 50) Uradır. Görmek isti yen her gün serum aşı 
evi müdürlüğüne mtiracaat ve satışa gireceklerin ~elli gün ve saa
tmda paralarile birlikte M. M. V. satın alma komısyonuna gelme-

1 . (1272) 1-2345 en. 

1 ASKERJ FABRiKALAR UMUM MÜDÜRLOCO 1 
SATIN ALMA KOM1SYONU lLANLARJ 

100 lla 200 TON MUTAHHAR PAMUK 

Tahmin edilen bedeli (90~0) lira olan yu~r~a .~i.~darı ve cin-
• 1ı malzeme Askeri Fabrıkala_r :Umum Mudurlugu Satın Alına 
~ ya~ı nca 24 Temmuz 936 tarıhınde Cuma günü saat 15 te ka-

o,mısyof~lue ı·hale edilecektir. Şartname (Dört) lira (50) kuruş mu· 
Pa ı zar ı ·ı· T ı· ı · · 1 k bT d K misyondan ven ır. a ıp erın muvakkat temıDat o an 
(;7~0') )~ray~ havi teklif nıekt\lpl~nı:ı ?'ezkQr günde saat 14 e ka., 

• ermeleri ve kendılerının de 2490 numaralı kanu-
dar komıs:ona ;del•rindeki vesaikle mezkfir gün ve saatte komis-
nun 2 ".~ ma • (1228) 1-2295 yona muracaatl_a_rx_. ___________________ _ 

ANKARA ÜÇÜNCÜ SULH HUKUK HAKİMLİÖİNDEN 

A karanın Kılıç arslan mahallesinden orta sokakta 6 No.lı ev. 
de Ömer Lütfiye karınız Satıa tarafın~a.n. a17yhinize açılan na
faka davasının icra kılmacak mahk-:ınesı ıçın ıkametkfıhımza teb
li ~ edilmek üzere gönderile.n davetıye var~kasr ~~a~etkahı?ızın 
m~chuliyetine mebni nıübaşır tar.afın~an bıla teblıg ıade edılme
si üzerine mahkemece itanen tehlıgat ıfasına karar verilereıı: mah
keme 22 haziran 936 pazartesi. günü saat on d~rde talik ed_Hmiş o~
duğundan yevmi mezkurde bızzat bulunmadıgıntz .veya ~ır ve~~l 
göndermediğiniz takdirde ma!1~emeye ~ı!aben baKılacagr teblıg 
makamına kaim oJmak ~zere ılanen teblı g olunur 1-2376 

• T T =rXı:~tı+ıtıxıtffLtı+ıTLfLTLT.oLfLTLxıxıxLTLTLTJ• 

SÜMER BANK 
Umumi Müdürlüğünden : 
Bankamızda istihdam edilmek üzere bir inşaat mühendisi· 

ne ihtiyaç vardır. Ayda 250-300 lira ücret verilecek ve Alman
ca bilenler tercih olunacaktır. Arzu edenlerin aşağıda yazılı 
vesaikle birlikte (İN) remzile Umumi Müdürlüğümüze mü
racaatları lüzumu ilan olunur. 

ı - Hal tercümesi 
2 - Diploma sureti 
3 - Varsa bonservis sur-eti 
4 - Nufus kağıdı sureti. 
5 - Bir fotoğraf 1-2339 

:Lx1x1T1TlE 

SAYFA 1 

Türl< Hava Kurumu 

PiYANGOSU 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir. 

2. ci Keşide 11 Haziran 936 dadır. 

Büyük ikramiye: 30.000 Liradır. 

Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000, liralık 

ikramiyelerle (20.000,) liralck bir mükafat vardır 

~-

1 ANKARA LEVAZIM AM1RL1G1 
SATIN ALMA KOM1SYO~U İLANLARI 

İLAN 
1 - Cebeci hastanesinde tedavi edilen hastalar için 70000 litre içme 
suyu 19 Haziran 936 tarihine müsadif cuma günü saat onbeşte açık 
eksiltme suretile satın alınacaktır. 

2 - Şartnamesi komisyonumuzdan hu giln parasız görülür. 
Eksiltmeye konulan suyun tutarı 581 lira olrıp teminatı muvakkate
si 43 lira 57 kuruştur. 

3 - İsteklilerin belli gün ve saatte teminatı muvakkate makbuz: 
tarı ile Ankara levazım amirliği satın alıria komisyonuna gel.melen 

(1239) 1--2291 
İLAN 

f dareleri İstanbul levazım amirliğine bağlı müesseseler iç~.n 
321 ton koyun etine kapalı zarfla verilen fiat vckfilet~e .~ahalı go· 
rüldüğünden pazarlık 11 - haziran • 936 perşembe gunu saat on. 
dört buçukta Tophanede satın alma komisyo~unda yapılacaktır. 
koyun etinin tahmin edilen bedeli beher ~ılosu 45 kuruştur. 
İlk teminat 8472 lira 50 kuruştur. Şartnamesı 722 kuruş bedellt" 
komisyondan alınır isteklilerin kanuni vesikalarla belli saatte 
komisyona gelmeleri. (1289) 1-2371 

1 LAN 
Niğde garnizonunda bulunan kıt'a ve hayvanlarrn ihtiyacı olan 

422000 kilo kuru ot kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Tahmin edilen bedeli 16880 lira olup ilk teminatı 1266 

liradır. 
3 - Eksiltmesi 25 • haziran - 936 perşembe günü saat onbeş 

buçukta Niğde tümen artırma eksiltme komisyonunda yapılacak· 
tır. İstekliler teklif mektuplarını ihaleden bir saat evel makbuz 
mukabilinde komisyon başkanlığına vermiş bulunmalıdırlar. 

4 - Şartnamesi her komisyonumuzda parasız görül:.ir ve alı-
nır. (1304) 1-23H 

t LAN 
İdareleri İstanbul levazım amirliğine bağlı müesseseler için 

147 ton sığır etİne kapalı zarfla verilen fiat vekaletce pahalı gö
rüldüğünden pazarlığı 11 - 6 • 936 perşembe günü saat onbeşte 
Tophanede satınalma komisyonunda yapılacaktır. Sığır etinin 
tahmin bedeli beher kilosu 35 kuruştur. İlk teminatı 2822 lira 50 
kuruştur. Şartnamesi 257 kuruş mukabili komisyondan alınır. 
İsteklilerin belli saatte kanuni vesikalaxı ile beraber komisyona 
gelmeleri. (1288) 1-2370 

t LAN 
1 - Bayramiç tüm garnizon ihtiyacı için 210 ton un kapalı 

zarfla satın alınacaktır. 
2 - Unun beher kilosuna "15'' kuruş fiat biçilmiştir • 
3 - İhalesi 25 - haziran - 936 perşembe günü saat ondört bu

çukta tüm satın alma komisyonu binasında yaplacaktır. 
4 - Unun Ankara levazım amirliği satın alma komisyonun· 

dan da öğrenilebilir. 
S - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2. 3 üne.Ü 

maddesine göre istenilen vesaikJe muvakkat teminat tutarı ol:ın 
2365 liranın ihaleden en az bir saat evd makbuzunun komisyona 
verilmesi şarttır. (1303) 1-2375 

Ankara Dördüncü icra Memurluğundan ı 

Merkez bankası memudann • 
dan Fuad Aziz tarafından Yeni
şehir Adakale sokak l 1 numaralı 
evde Sabri aleyhine açılan 165 lL 
ralık icra takib talebi üzerine 
borçlunun adresinde bulunma
ması ve ikametgahı meçhul olma
sı hasebiyle ödeme emri tebliğe
dilmeı:ııiş olduğundan ilanen teb-

ligat icrasına karar verilmiştir. l 
İşbu itan tarihinden 15 gün i· 

çinde borçlunun işbu borç ve ya
1 but alacaldmın takip bakkma bir 

diyeceği varsa dairemizin 936/1 
3716 numaraSTna bildirilmesi ak
si halde tebliğat yapılmr~ nua! 
riyle bakılarak muamele yapıla• 
cağ'r Uan olunur. 1-2365 ı 

1 

Anlcara Defterdarlığından : 
1 - Bina ve arazi vergileriyle bina vergisine munzam iktisadı 

buhran vergisinin biHlmum tahakkukat ve tahsilat i§leri 287 ı nu· 
maralı kanun mucibince muhascbei bususiyeye devredilmi§ oldu
ğundan: 

A - Yenişehir ve Karacabey maliye tahakkuk ve tahsil şubeleri 
ilga edilmiş ve maliyede kalan diğer bilumum vergilerin Y cnişehir. 
şubesine aid olanı Kızılbey şubesi ve Karacabey şubesine aid olan
ları da Yeğenbey şubesi: 

B - Köylere aid tahakkuk işleri ge~n seneki gibi köyler tahak
kuk şubesi ve tahsil işleri ise tahsildarlar tarafından ifa olunacaktır 

~ - Mi~li emlak. ~idatr tahsildar~ıklan ilga edilmiştir. Tahsilat'. 
~aliye tahsıl şubelen ~ıle maaşlı tahsıldarlar ve icra daireleri marife
tıyle yapılacaktır. Alakadarların mallımu olmak üzere ilan 1 

( 1286) o unur, 
1-2386 

Ankara Defterdarlığından : 
Yeni mali sene başlamış ve ı haz· 936 d .. 

hakkuk memurluğu lağvedilerek bu ::ıur ta:ı:ıbare~. s.~yya~ ta
Kızılbey maliye şubesine verilmiş old ~ d . dan gorülen ı~ler 

1 - A·M 1 ah'b' .. . ugun an. 
sıtalaıını i~le:e:ıer: ı veya mustecu sıfatiyle her türlü nakil ter va.. 

B - Seyyar halinde çalışan he · · 
bı (yani seyyar olarak çalışan t \ ne~ı tıcaret, sanat ve hirf et erba-
veci, oduncu kömürcü aş alebne ecı, camcı, kalaycı, sebzeci, mey• 
f · d - ' , çı, n ant tamirci balık hal d ıcı, ogranıacı tatlıcı helvac k d ' çı, arzu cı, es-
bütün SeyYar ~tıcılar) ve ı, uı: uracı, berber, puğaçacı ve sair 

Kazanç karnesi almak .s~yyar ~ımsarlar, kabzrmanlar, dellallar. 
fus tezkereleriyle birlikt (çın 

9 
hazıran 936 ayının sonuna kadar nu

rini vize ettirmek .. )c Kve 35 yılında alınış olanların da karnele-
2 İ uzere mlbey maliye şubesine. 

Yar 
-
1 

radları 500 liradan aşağı yerlerde icrayı sanat eden ve sey· 
0 mıyan "k ıı n · ub 1 .. mu e e erın yanında ~alışanların bağlı bulunduklar, 

ş e ere muracaatları ilan olunur. (1287) 1-236Q 
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l\lavi ve Ozalid ka~J"ttları üzerine PLAN K O py AL.A R~I süratle yapılır 
Halil Naci MıhcıoiHu ticaretevi Tel.123 

Sı "~ı .ı., nakkaş, l{ale mkar 
Cemiyeti Başkanlığındaıı : 

Cemivetimızin dahili talimatnamesine göre müddeti hitam bulna 
idare heyetinin yeniden seçilmesi gerek olduğundan cemiyetimize 
mensup bütün arkadaşların 10.6.1936 çarşamba günü saat 19 da ce
miyetler binasında yapılacak toplantıya gelmeleri rica olunur. 

1-2364 
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i ~ ÜMER BANK 
A 

mı Müdürlü~ünden : 
I_-==_= {T 

B mızın Karabük'te tesis etmekte olduğu demir sana-
yii i in •akriben 20 ila 30 milyon tuğlaya ihtiyaç olup a$3ğıda 

5 yazılı sa lııra göre satın alınar:atr~::- :. 
5 -r~x.~dlar ıki sene zarfında, vaprlacak in aatın seyrine 
-_5 ·• edilecek bir proe:ram dahilin<le ve daimi şekilde 

• tac;yonunda vagonda teslim edilecektir. 
5 uftlalar makine ~le ve bap 1·am,.,di\n alınacak fenni 
~ ·~ v~7th evsafta yanrlmı~ ola" ktır. 
5 T ığlayı inşaat mahalli civarında imal etmek istiyen-
5 ler~ f ~·· ve intidai madde tedariki ;cin icab eden yerler ile
~ r:.-t~iz vr ·• cektir. = 4. - T f!la için toprak nümunesi almak istiyenlere 5 lira 
~ muk bi in e 100 Kg. a kadar nümune Kara 1ük istasyonundan 

5 naklivc r::-<ı rafı talibe ait olmak iizere b;mkamıza yollanır. 
- 5. - Bu şerait dahilinde tuğla vermek veya mahallinde i-

geç ı 7 1936 tarihine kadar, Bankamıza bildirmeleri. 
1 - 2362 

-----
--- · -----
--

----:: -
--

-1= mal e•m i tivcnler beher hin tuP:la i,..·,., fiat tc\.ltflerini en 
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t--ıa ıl üniversite~ inden : 

2 ine· 
1 inri l.n .. ic've 
2 inr: ı., .. 'riye 

Kadın ve doğum 
Deri ve fren~i 
~ıtlak boltaz 
Göz hastalıkları 
A krl hastalıkları 
Radvoloji 
Cocuk hast:-ılıkları 
Fi7ikrıteraoi 
Coruk cerrahisi 
Tedavi seririyatı 
İdrar volları 

Tın r..,• ..•• ,..,;nin vukarda vazr1ı l~b!'lratuvar ve kliniklerınde a
sistanı.•.•.., .. ,.,r 1:tır. İstekli talinlerle ~('rrest talebeden hu vrl mezun 
oıacaı..1~- .... .,, .. 1tcve baş vurmaları (3093) 1-2361 

En "k ve Eytam 

Bankasından: 
AnTrnrada İstasyon - Ciftlik asfalt yolunda fidanlık karşı-

Sınl\a bııll'rıan arsalar üzerine (Ankara Bahçeli Evler Yapı 
Kooperatif"nce) hazırlanarak bu tarihten itibaren isteklilerin 
mccr:>'len aı biJe-cekleri proje. umumi ve fenni ~artname ve la
hika,,,rr ve •afc:ilfit resimlerine göre be~ tip Ü1:erine vüz elli 

bahçeli evin götürü olarak inşasr a~ağrdaki şartlar dairesinde 
kapalr --r"a eksiltmeye konmuşttır. 

1 - th-.Je 17.6.1936 çarşamba günü saat on beste Ankarada 
EmUik ve Fvtam bankasınca yaprlacaktır. 

2 - Mllhammen bedel (800.000) liradır. Teminat (40.000) 
lira olıın nara Milli Bankalar temimıt mekubu ,istikrazı dahL 
1i tahvili veya bankaca kabul edilecek kıymette bir gayri men
kul olahilir. 

3- t i alan müteahhit ihaleden bir hafta sonra ikinci mad
dedeki •eıııinatı iki misline iblağa mecburdur. Müteahhit ister- • 
se bank'l te"Tlinatın ihale b"'delinin yüzde onuna iblağı için si
tüasyon• .... ~ .. n tevkifat yapılmasını da kabul eder. 

4 - t tı-1:- ilerinin evelce en az (200.000) lirahk bina in~aa
trm "'"""rr..,tdvctlc bac:armış oldnklarınr ve bıı vüs';ıtta İn!laatı 

yaoac:olc T"""'li ve fenni ikHdan haiz bulunduklarını gösterir ve
sika1"rı 1ı:ı111936 tarihine müsadif cumartesi g\inü öğleve lrn
clar ;ı.. • ..,~ .. ~ ....... 1.ri ve ·bıı elrc:ilt""PVe ;.,+: .. nk irin F.m1 ~1c fhnlr"'-

1 

Ailliara P.. T. T. 
Başmüdiirliiğiinden : 

150 lira muhammen bedelli bir tane beyaz gaganav kamyonu ile 
100 lira muh"'"llmen bedelli bir tane berli} e kamyoneti pazarlıkla 
satılacaktır. fsteklilerin 23 haziran 936 salı giinii saat on beşte 
teminatloriyle birlikte komisyonumuza müracaatları. ( 1~07) 
,_ 1-23i2 

!nhisarlar Ümum 
1\Jlüdürlüğündt~n : 

1 - İnhisarlar idaresinin lstanbulda Şemsipaşada yaptıracağı 
372.ı44 lira 96 kuruş keşif bedelli yaprak tütün ambarı kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye konulmuııtur. 

2 - Münakasa evrala 18 lira 62 kuruş mukabilinde inhisarlar in
pat ~ubesinden alınabilir. 

3 - Eksiltme 25 haziran 936 perşembe günü ıaat 11 de Kaba.. 
ta§ta inhisarlar levazım ve mübayaat §Ubesi binasındaki alını satım 
komisyonunda yapılacaktır. 
' 4 - Muvakkat teminat 18.643 lira 80 kuruştur. 

5 - 1ateklilerin eksiltme gününden en az 8 gün evvel nafra veka
letine müracaatla alacaktan fenni ehliyet vesikaları bu bedelde bir 
binanın e'<siltmcsine girmeğe müsaid olduğu takdirde kendileri mü
nakasaya iştirak ettirileceklerdir. Bu ehliyet vesikalanrun ihale gü
nünden en az iki gün evvel inhisarlar inşaat şubesine ibrazile mlina.. 
kasaya i~tirak erlilebileceğine dair vesika alınması şarttrr. 

6 - Teklifleri havi kapalı zarflar en gec ihale gilnU saat tam 10 
na kadar ismi gecen komisyon reisliğine makbuz mukabilinde veril-
m: "lmalıchr. (3127) t-?367 

----~----mz:::..--~ 

Haşaratı öldürmekden emin 

olmak için yalnız ve yegane olan FLiT 
isteyiniz. Ve taklidlerlnl reddediniz. 

Fena ve tesırsiz ha~arat öldürücü mavııer '~ 
almakla paranızı beyhude yere ısraf etmeyı- ,_... 
nız ve FLIT'ın sahtelerınden sakınınız. Al
d~nmanıak ıçın yalnı7. bır FLiT olduğunu ve 
~ıyah kusaklı asker resimli sarı tenekeler 
ıçerısınde sat ldıgını hatırınızda tutunuz. Bu 
tenekeler mühurlu olduğundan her türlü hly. 
leden nridirler. Hakiki FLiT kullanıldıkda 
butun hasaratı oldürebilırsıniz. 

/Je/ıkflore 'ti' yarıklara f'LIT lozu korunur. Ha· 
şarul, tıı.:a leıN1.1~ NÜr efmt:: derhal olur/er. 

Umumi deposu I CllESPIN, isıanbul, Calaıa Vorwoda Han 1. 

Af yon ill)aylığından : Kızılay gaz maske fabrikası nal 
1 - Muhammen bedeli 7000 lira olan 70.000 kilo motorinin be

deli layik hadde görülmediğinden yeniden kapalı zarf usulile 26 hazi
ran 1936 cuma günü saat ddrt burukta kati ihalesi yapılmak üzere 
tehir edilmiştir. 

Fabrikamız ihtiyacı için aşağıda mikdar ve ebadı yazılı :~b 
sandıkları yaptırılacaktır. İsteklilerin sandıkların muhammen be 
olan 72.000 kuruşun% 'l,5 mikdarı teminat akçesiyle 12 haziran 
cuma günü saat on dörtte Mamakta Gaz maske fabrikası müba 
komisyonunda hazır bulunmaları. 2 - Eksiltmeye girmek ıstiyenler (525 lira) muvakkat teminat 

verecekler ve teklif mektublarmı yukarıda yazılı gün ve saate kadar 
vilayet encümen reisliğine vermiş olacaklardır. 

Cinsi Mikdarı 

Amblaj sandığı 
Ambalaj sandığı 

400 Adet 
150 Adet 

31 X 33 X 82 Santimetre 
30 X 31 X 67 Santimetre 

1-2377 

3 - Bu işe aid şartname elektrik müessesesinden ücretsiz veri-
lir. (1305) 1-2373 

Satılık arsalar 
Yenişehirde Atatürk bulva. 

rında eski Srhhat yurdu bitişi

ğinde ve Sel.inik caddesinde Ma
liye şubesi karşısında. 

Telefon 2123 e müracaat. 
1-1155 

Eczact kalfası 
aranıyor: 

Ank<ıra Merkez eczanesine 
miiracaat 

1-2256 

Ve Arsa 
Venisehirde ~•hıtt Rakan

ltiTı k;ır~rc:mna iki hina vanr"l:I· 
ö-;\ elveri.,1i 440 .,,f"tre ttı"rcıb. 
h::ıı <>rqa ile Vf'n:c:el.ir e J<'oca· 
tepen .. verli odalr h;i+::n kon-

l(iralıli daire 
ve stıhk mobilye 
Yenişehirde dört yolda Hima

yei Etfal apartımanrnda dört o
dalı bir daire kiralıktır. Elektrik 
lambalariyle veni vazıhane tal<t
mı ve iki yeni yatak odası takı. 
mı biitün perde teriyle satılıktır. 
İçindekilere müracaat. 1-2337 

Satılık Arsa 
Kavaklıdere mıntakasında a

şağı ayrancı yolunda l7::>0 metre
lik bir arsa toptan veva kısımlar 
halinde satılıktır. Cephe 41, de. 
rinlik o nisbette. İki yol arası. 
Yollar asfaJt olmak ıizere. Hava 
nezaret. ata tonrak. Müraraat 
posta kutusu 509. 1-2303 

Kiralık Daire 
Yeni .. ehirde Demirtepe Orunç 

sokak N o: 3, birinci kat 4 oda bir 
hol ve banyo, telefon 3134 e mü-
racaat. 1-2300 

Kiralık 
Çıkrık<s,ılar yokuşunda müsta

kil üç oda teferrüatiyle nezareti 
havi elektrik su doktorlara ve 
avukatlara elverişli, Keçiörende 
Bay Recep Peker'in karşısında 
üç katlı kösk bağıyla her ikisi 
kiralıktır. Keresteci güllü oğlu
na müracaatları. Telefon: 3747 

1-2346 

İmtiyaz sahibi ve Başmu
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi Neşriyatı İdare 
eden Yazı İşleri Müdürü 
Nasuhi BAYDAR 

Çankırı caddesi civarında 
Ulus Basımevinde basılmıştır. 

l\'lanisa Belediyesinden: 

Elektrik Eksiltmesi 
1 - Manisa sehri elektrik tesisatı Nafıa Vekaletince musaddak 

proje ve şartnan;esi mucibince eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Lokomobil, Elektrik müvellidi, tevzi tablosu, irtibat nakil· 

teri, muhavvele merkezleri ve teferruatı, şebeke tesisatı ve bunla
rın montajları ve sair bilcümle teferruatı ve malzeme kapalı zarf 
usuli iledir. Bedeli muhammen altmış beş bin üçyüz otuz altı lira o· 
lup ayrıca dokuz bin lira bedeli muhammenli santral binası bu ek
siltmeden lıa1içtir. 

3 - Bu işe aid evrak şunlardır. A - Eksiltme şartnameleri, 
B - Mukavele projeleri, C - Fenni ~rtnameler, D - Proje ve 
planlar, E - Keşifnameler ve teferruatı ve saire 

4 - İstekliler bu evrakı Manisa Belediyesinde görecekleri gibi 
İstanbutda Taksimde İstiklal apartımanında elektrik mühendisi 
Hasan H~letten de bedeli mukabilinde alabilirler. 

5 - Eksiltme müddeti 18 Mayıs 936 tarihinden itibaren kırkbeş 
R"Ün olup ihale 3 Temmuz 936 cuma günü saat on altıda Manisa Be
lediye binasında yapılacaktır. 

6 -. Eksiltmeve ~irebilmek icin taliplerin keşif bedellerinin yüz· 
de vedı buçuğu ni~betinde muvakkat teminat akçesi yatırmaları ve• 
Y..a 2490 ?umaralı kanıınun tarifatr dairesinde bir banka mektubu ge
tırmelerı ve simdive kadar bu gibi isleri yaptıklarını ve bu hususta 
ki fenni k-.ı.ıilivetlerini Pn~tedr kanaatbahs vec;ika ibraz eylemeleri 
ve bunlar bir tirketi temsil ediyorlarsa musaddak vekaletname ve 
mu~a~v~t bultındukları Ticaret Odası veya mahkemesinden yeni 
tarı h 1ı bır Vt",.;ka P'Östermeleri şarttır. 

7 :--- Teklif f'T'ektu.>lnı besinci maddede yazılı saatten bir saat 
evvelıne k::ııiar Manisa Beledive dairesine teslim edilecektir. Posta 
ile e:önnerilecelc mektupların nihayet mezkur saata k::ıdar gelmiş ve 
dıs 7 arf.,,10 mHhiir mumu ile kıtnatılmış olması şarttır. 

8 - İcıhu eksiltme ve ih<lle 2490 !'tavılı artırma, eksiltme ve ihale 
kanunu n::ıiresinde vamlaca/!rndan teklif mektuplarının da bu kanu
nun tarif,,+..,., ve hükümlerine uygun o1='1r"'1• ""7.ırlanmış olması tart-
tır. (1162) 1-2166 

.t\ııkara Hapisevi l\lüdürlüğünden: 
1 - Ankara Hapis evinin Haziran 936 iptidasından Mayıs 937 

sonuna kadar bir scneJik ihtiyacı olan beheri 960 gram itibariyle 
şartnamede mezkür şerait dahilinde birinci nevi ekmek 22 gün müd
detle ve kapalı zarf usulile münakasaya çıkarılmıştır. 

2 - İhale 22 Haziran 936 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat 
ıs te Ankara Cumuriyet müddei umumiliğinde toplanan komisyon
da yapılacaktır. 

. 3 - İstekliler muhammen bedelin % de 7,5 buçuğu olan • 2601 -
hra -72- kuruşluk teminatı muvakkate vereceklerdir. 

• 4 .. - Eks~ltmeden mütevellit rüsum, tekalif ve damga resmi ile i
l~~ ucretlerı ve indelhace ekmeğin tahlili ücret masrafı ve sair l-!!
cumlc masarif müteahhide aittir. 

5 - Teklif mektupları 22 Haziran 936 pazartesi günü saat 14 de 
kadar ~ır~~ ~o. Ju makbuz mukabilinde ikinci maddede yazılı komis
yon reıslıgıne verilecektir. 

6 - Şartnameyi görmek ve fazla izahat almak istiyenler mesai 
saatı zarfında Cebecide h:ıpis evi müıiiirlüğüne müracaat etmeleri 
ilan olunur. ( 1229\ 1-2340 

Beher Beht 
Sayıfa Santimi Sayıfa Sant --- - .,,.,,,,__ 

2 300 3 
4 150 5 
6 80 7 
8 30 kuruştur. 
1 - Hayır iıterine ve ye 

çıkın kitaplara aid llinlarda 
% ıs tenzilit yapılır. 

2 - Zayi itin bedelle 
maktu yüz otuz kuruştur. 

3 - Tebrik, teıekkür, e 
lenme, vefat ve katı alikı 
ilanlarından maktuan beı lir 
alınır. 

ABONE ŞARTLARI 
Müddet Dahilde Hariçt 

Seneliği 17 Lira 30 Li 
6 Aylığı 9 ,, 16 ., 
3 Aylığı 5 ,. 9 •• 

Posta Ucreti gönderilmiyer 
mektublara cevab verilmez. 

.En eski nasırlan bile pek kıs 
bir zamanda tamamen ve kökün· 
den çıkarır. 

Umumi deposu: İngiliz Kan 
zuk eczanesi, her eczanede bulu· 
nur, ciddı ve müessir bir nasa 
ilacıdır. 

( YENi f SİNEMALAR f KULÜP l 
1 

Bugün matinelerinden itibaren 
BİR KIŞ GECESİNİN RÜYASI 

UNUTMA BENİ filminin sevimli 
yddızı MAGDA SHNEIDER 

tarafından 
MATiNELER: 2, 4, 6, dadır. 

GECE 
1Prof esör Zati Sungur un 

Yeni programı 

BUGÜN BU GECE 

Zevk Gemisi 

Gene Raymond 
Nancy Caroll 

Lüks bir transatlantikte cereyan e
den esrarengiz sirkat ve muazzam re· 
vüler. 


