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-=Kamutay bldce koaaşmaıarıaa dila de devam etti 
Dün Maliye, Düyunu umumiye, Tapu ve kadastro, Gümrük ve inhisarlar~ 

Dahiliye, Matbuat umum müdürlüğü, Emniyet işleri~ Jandarma, Hariciye, 
Sıİıat ve içtimai muavenet, Adliye, Maarif büdceleri kabul edildi. 

. 

Ba bakanrmrzla t i.~ler. Mil'i Mücfrıfaa 
Kamutayın dünkü toplantrı;mda ş 1 takib ederlerken 

1 kon u~ma arı 
ve Ekonomi Bakan arı 

dasına saik olan sebep tabiidir 1d unu· 
tutmamıştır ve 0 sebep devam etmekte
dir. Tiirkiye Biiyük Millet Meclisi dev· 
let merkezini İstanbuldan Ankaraya 
n~kle karar verdiği gün Ankara şehri· 
nın imarı diye devlet büyük bir mesele 
karıısında kaldı. 

tınar :\ı·· l" ı··- .. · · k ul<lll? n lH ur ugn nıçın ur • 
Şehirlerin imarı ,tanzimi sırf beledi· 

Yelere ait bir vazife olarak telakki edi· 
lir ve b .. k' .. "y ugun ü kanunlarımıza gore o • 
ledir. l-'nkat Ankara devlet merkezi o
lunca Ankaranın bütün icabatı ve me· 

kadar olmak lazım geliyordu. Buna. 
devlet, şu suretle müdahale etti. Birisi 

doğrudan doğruya o zamanki ş~~re:na· 
netine nakdi muavenet etmek, dıgerı df 
Ankaranın pHinını yaptırmaktı. Üçün 
cüsü de Ankaranın sularını nafıaya 

tırmak suretile Ankaranın. devlet 
YtP ·• 1 b' · merkezinin en tabıı ve en norma ır ı· 

i başarılmış oluyordu. Ankara vatan· 
ş 'f' . 
daşlarına aid olan ve.z~ı ı ruzumerres'. 

. 'f'ı umlırnivesını Ankara beledı· 
nı, vezaı 

. .. ecek diğer taraftan devlet 
yesı gor • 

'· . lmak itibıırile Anl·.,rnya yıı· 
men,,ezı o 

1 1• m gelen teşkilatı Ankara 1 
pı ması azı 

Kamutaytn dllnkll toplantrsrndan bir görllnüt 

nihayete gelmez. Fakat ana hatları da 
bitmiş değildir. Bilhassa belediye hu· 
dudu ile planın tevsii icaıb etmektedir. 

Devam edebilmek ve müsmir olabilmek 
için hukuki salahiyet ve v;.lsıflan haiz 

olmalıdır. 

Maliye Vekii.letinin ve Hükümetın 

budceleri bir araya toplayarak yapmağa 
girişmesi hakikaten yerinde ve hayırlı 

bir iştir. Bu yola girilmiştir ve devam 
edecel'-ir. Belki hariçte boyle muvakkat 
zarurctıcre istinad ederek kalmış büd • 
celer vardır. Fakat bu zaruretler kalk.. 

(Sonu 3. üncü sayfada) 

ÇEKiLiYOR M ? 

B. N. Çemherleynin 
başbakan olacağı 
haber veriliyor 

(Yazısı 3. üncü sayfada) 

Almanyanın İngiliz suallerine cevabı elverişli olursa 

lngilteı·e zecri tedbirlerin artmasını düsünecek 
.» 

.. Faliat Almanyadan elverişli cevab geleceği pek de umulmıyo~ 
ln°'iltere ilt• Fransa arasında zecri tedbirler ve Milletlerce miyetinin bakası meııele. 
leri lıakkınd<ı konuşma/ ar yapılıyor. Zecri tedbirler kalk·madıkra Akdeniz pal•tırı, 
da mıılıtcriz lwl•rcağmı s iiyliyen lıalya, bir taraftan da Fransa ve lngilıere ile an
laşmaya çal~şıyor. 

Londra, 26 (A. 
A.) - S i y a -
s a 1 mahfiller 
şimdi bi.ıyi.ik Bri
tanya ile yabancı 
devletler ve hele 
F.ransa arasmda 
yapılmakta olan 
konuşmaların zec· 
ri tedbirlerin kal
dırılması ile b-ra· 
ber aynı zaman· 
da Milletler Cc· 

Fransamn Londra 
elçisı B. Korbin 

miyetinin baka ve otoritesini muhafaza 
etmeği istihdaf eylemekte ollugunu 

SÖ} 1emektedirler. 
Dün öğledl'n uonra B. Eden ile fran-

sız biiyük elçisi B. Korlıin arasındaki 
görüşmenin mevzmınu zecri tedbirler 
meselesi ile Milletler Cemiyetinin ı 5 
haziranda açılacak olan toplantı devre· 

si teşkil etmiştir. 
Sıyasal mahfiller, İngiltere Hükü

metinin takınacağı tavır haziran ayı 

başlangıcında, yani Blum kabinesinin 
hareket tarzı ile Alm~nyanm İngiliz su
alnamesine vereceği cevab anlasıldık· 

tan sonra tayin edecegini söylemekte 
dir. 

Ögrenildiğine göre İngiltere Hükü
meti. Almanyanın vereceği cevab hoş· 
nudluğa değer görüldüğü ve Almanya
nın ltalyaya her ne suretle olursa ol-

sun yardımda bulunması ihtimalini or
tadan kaldudığı takdirde zecri tedbir
lerin şidletlendirilmesini göz önünde 
bulundurncaktır. 

geleceğine pek ihtimal verilmemekte 
ve İngiltere Hükümctinin zecri tedbir
lerin kaldırılmasını düşünmek mecbu
riyetinde kalacağı sanrlmaktadır. 

Bununla beraber, böyle bir cevabın (Sonu 6. ıncı sayfada) 

Filistinde vaziyet gittikçe kötüleşiyor 

Biı·~ok yer eı·de bombalar atıldı 

Telgrar ve telefon hatları kesildi; Polis nümayişçi· 
leri dağıtmak için silah kullanıyor 

Kudüs. 26 (A.A.) - Filistin'in her • 
tarafında karışıkhklar, devam etmek
tedir. Memleketin birçok yerlerinde 
bombalar atılmış ve bu yüzden telgraf 
hatları ve bilhassa Filisth • Mısır tel
graf telleri kesilmi tir. Polisin taras
sud ve nezaretine rağmen yollarda ka
filelere karşı taarruzlar devam etmek
tedir. Birçok şehirlerde arabların yap

mıs oldukları nümayişler, arbede şekli-
ni almış ve askerler, ntimayi~çileri da

ğ.'tmrl~ icin silah kullanmak mecburiye
tınde kclmı!-ılardır. Bu arbedeler, hele • 

Nablus ve Akkada pek kanlı olmuştur. 
(Sonu 6. rncı sayfada) arr •or 
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SAYFA: 2 

Köy itin tetkikler: 8 

vı·upa tek1·ar köye dönüyor 
Avrupa köyünü ortadan kaldıran iki 

scbebten; 

1 - Avrupada toprağa yatırılan ser
maye karlarının • ücretler dahil • tica
ri, sınai teşebbüs karlan yanında gü
lünç denecek kadar küçük olması, 

2 - Avrupanın siyasi hakimiyeti al
tına giren Avrupa dışı memleketlerde 
insan sayine dilediği gibi tasarruf et-

mek (1) ve toprak mahsullerine diledi· 
ği kadar ödemek veya ödememek ser
bestisi (2): 

İkisinin de; umumi harbtan sonra 
değişen siyasi ve ekonomik şartlara mu

vazi olarak kısmen veya tamamen orta
dan kalkması (3) ve mesela umumi 
harbtan sonra Avrupa dışındaki bütün 

müstemlekelerini kaybeden Almanya
mn yiyeceğini ve işliyeceğini kendi 
topraklarından edinmek karan - şümu· 

lü ve neticeleri hakkında fazla ümidle-

re kapılmamakla beraıber - Avrupada 
böyle bir devre ba~lang1ç telakki edile
bilir. Vaziyetin rakamlarla tesbiti şöy
ledir (4): 

1934 rakamlarr "nıilyon mark olarak'' 

Canlı hayvanlar 
Gıda maddeleri 
I lam ve yarı ma-
mul maddeler 
Mamuller 
Yekfın 

İthalat İhracat 
33.6 3,8 

1066,9 117,1 

2600,3 790,3 
750,5 3255,7 

4,451,0 4,166,9 

Yahut daha tafsilatlı olarak; 

kıymet ''milyon mark olarak'' Mikdar "ton olarak" 

Canlı har\;anıar ( 5) : İthalat İhracat İthalat İhracat 

Beygir 11,74 0,27 22.323 189 "adet'' 

Sığır 11,75 7,80 42,609 450 

Domuz 1,06 0,88 3,446 990 

Diğer hayvanlar 8,78 2,25 12,552 277 

Gıda madde!eri (6). 

Hububat (7) 48.64 15.88 1,689,720 611,201 

Yemeklikler (8) 114,73 8,53 867,410 80,054 

Meyvalar (9) 294,27 1,18 998,082 4,129 

Kahve, çay, kakau 160,20 0,15 257.124 167 

Etler (10) 91,28 7,40 263,029 14,749 

Süt ve mamulatı (11) 108,79 1.14 100,526 1,458 

Yumurta 74,05 0,03 75,967 18 

tıh .. ilh .. ilh ... 

İkinci bir tetkik mevzuu da fUdur: 

a - Nufusun iktısadi zümreler ara-
sınua inkısamı (12). 

rakamla yüzde olarak 

Köy ve orman 13,660,786 21,0 

Endüstri 25,327,879 38,8 

Ticaret 11,042,638 16,9 

50,031,303 76,7 

Bütün Almanya 65,218,461 
1935 başında 66,616,000 

" ( 1) •.••. Bilhassa altın'a ve kıymet
li madenlere susamı.~ olan ilk fatihler 
kırmızı ırka mensup Hindlileri maden
lere atarak bu insanlarrn iki asır için
de tükenmelerine yahut a§ılmaz orman 
ve dağlara kaçmalarına sebeb oldular. 
Fidancılık devri gelr!iği zaman yerli iş
çi bulmak hemen hemen imkansızdı. Bu 
sebeble Afrika zencilerine müracaat e
dildi. Bu i§le tavzif edilen arab memur
lar sağlam insanları ve hatta ekseriya 
kadınları yakalayıp göndermek suretiy
le bütün siyah kıtayı baştanbaşa dola.§
tilar. Abanos tahtası ticaretinde müte
hassıs Avrupa gemileri bu zencileri Ka
rayıp salıiline nakil ve fidanlık sahible
rine satıyor bunlar da esirleri şeku ka
mışı ve tütün tarlalarına dağıtıyorlardı. 
Bir asır içinde Luizyana'dan Amazon'a 
kadar bütün Karayip denizi etrafm
da mHyonlarca zenci dağıtıldı ... Bu yer
leri değiştirilen zencilerin çoğalmasın
da esir sahibinin aşikar menfaati vardı. 
Binaenaleyh esir zenci adedi süratle 
arttı. Hatta müttehid Amerika cumuri
yetlerinde bilhar;sa Virginiya'da bazı 
avrupalrlar bu veni cins hayvanın yetiş
tirilmesinde ihtisas sahibi olarak fi
danlık sahiblerine. seçilmiş güclı"i kuv
vetli ve iyi terbiye edilmiş işçi kalaba
lığı temin etmişlerdi ..• Hulasa fidan ye
tiştirilen sahalarda yerlinin rolü hayvan 
vazifesine münhasır kaldı. Onu satrn a
lan fidanlık sahibi masraflarrnr gelirle
riyle telif edilebilir asgari hadde indir
meğe uğra ... arak, esaret usulü sayesinde 
seri ve mıra7.,.am servetler elde- ettiler 
ve bu suretle kı"ireyi esirler ve esirler 
çalıştıran memleketlerd"n mürekkep 
bir çemberle çevirdiler. '' I ki Avrupa 
Francis Delaisi". 

(2) .... 19. cıı asır esnasında ve bilhas
sa 188a den itibaren bütün büyük sana
yici devletler Afrika kıtasına kesif ve 
taharri maskesi altrncla askeri kıtalar 
Kbnderdilr.r. Sonra bu suretle ke:ıfedi
Jen mem/elcetlerin kendi arazilerinin 
devamı olduğuna karar vererek bu ye
ni topr•klara "müstemleke" adrnı ver
diler . .Müstaınereciden hemen hemen 
eser bulunmıyan bu garib müstemleke
ler Üzerlerine metropolun hakimiyetini 
uzattığı mülhakatı teşkil ettiler. Bun
dan sonra memleketi isrral eden devle
tin verf!i tarh ve tahsilinden ibaret o
lan en birinci ve en mühim imtiyazın
dan istifade etmemesine sebeb kalmı
yordu. Her kabivle ve kasaba için (yol 
açılması ve muhafaza edilmesi, keşif 
koJlarr naklive mükellefiyetlerinden 
başka) lerd ba<:ına muavyen verl!_İler 
kondu. Verpi idaresine karşı yerli bor
cıınu aynı!'n ödediği takdirde mııhalli 
idare.ve (asgari haddi muayyen olmak 
D.,.ne) kaııçıık, araşit veva p:ımtık gö
türüvor, ver{!i idaresi dtt bunları Avru
pa nivasasrna f!Önderehilmek ü.,.rrtt ma
halli şirketlere devrediyordu. Yerli bor-

b - Toprağın inkısamı: 

hektar yüzde 
olarak olarak 

İstifade <.dtıen 
arazi (13) 29,347,815 62,6 

Orman ve 
baltalıklar 12,789.874 27,3 

Ev ve avlular 661,997 1,4 

Diğer arazi (14) 4,068,413 8,7 

46,868,099 100,0 

cunu para ile ödemek istediği takdirde 
ise: para tedariki için ticaret acenteli
ğine şahsi mübayaaları için getireceği 
mikdardan fazla mahsul satmak mec
budyetinde kalıyordu... Bu hareket 
1880 - 1890 senelerinden itibaren şiddet
lenmiş ve sistematik bir şekil almıştır. 
Ve tatbiki yalnız Afrika zencilerine 
münhasır kalmamıştır. Aynı usulü in.gi
lizler Hindistan ve Seylan'da, Dravidi-

yenlerle Seylanlılarla, Hollandalılar müs
temlekelerindeki melezlere, Amerikalı
lar Filipin'deki yerlilere ilh .•. ilh ... tat
bik ettiler. Bayrak farkına rağmen her 
tarafta aynı usul takip ve aynı rejim 
tatbik edildi ''aym kitab" ve Avrupa 
nufusu, A vrupanrn muteber sanayi ve 
ticareti yarım asırdan fazla - aynı za
manda yerlileri afyona, şeker kamışı iç
kisine ve biribirleriyle mücadeleye "si
lah ticareti'' alrştırılan - Avrupa dışı 
memleketlerin bu zelil ve sefil istisma
riyle beslendi. 

(3) Bundan önceki yazılarda umu
mi harbtan sonra Avrupa aleyhine de
ğişen dünya mübadele şartlarrnr, liat 
düşüklüklerini tesbit eden rakamlar 
vardı. Bu rakamlara diğer siyas1 ve ik
tısadi sebebler; müstemleke ve yarı 
miistemleke memleketlerin mukavemet
leri, pazarlarm kapanmaları, Avrupa 
dı§ı memleketlerin sanayile§meleri (ki 
bütün bu hareketler Avrupa dışı mem
leketlerin intibahı diye hulasa edile
bilir) ilave edilirse bu İ§aret tamamlan
mış olur. 

(4) Tecrübeyi yapan Almanya oldu
ğu için misal de Almanyadan alınmış
tır. 

(5) Bütün bu cedvel 1934 rakamla
rıdır. 

(6) Gıda maddelerine ait rakamlar 
da 1934 ündür. Ced~ ele ithal ve ihraç 
edilen gıda maddelerinin başlıcaları a
lrnmrştu. 

(7) Buğday, çavdar, Arpa. yulaf, 
Mısır, darı, un ve diğer iiğiitmcler. 

(8) Pirinç. patates. fasulya, bezel
ye, mercimek ve sebzeler. 

(9) Kııru ve yaş sebzeler 

(10) Et, domuz yağı, suculrlar ve ba-
lıklar 

(11) Süt, tereyağ, peynir. 
(12) Başlıca zümreler alınmıştır. 
(JJ) "Hektar olarak•' hububat ve 

kurıı sebze yetiştirilen arazi 12,815,229, 
yemlik 2,221.128. Tarlalar 20,412,100, 
bağ, bahçe ve bostanlar 735,721, çayırlar 

5,493,028, meralar 2,681,263. 

( 14) Bataklıklar 403,496, i!jlenmemiş 
arazi 1.398,664, yollar, meutrlıklar, u
mumi parklar. spor_ meydanları ilh ..• 
2,266,253. 

ULUS 

IST AN BUL TELEFONLARI: 

Eski telef on şirketindeki 
~oplantı 

İstanbul, 26 - Eski telefon şirketi 
hissedarlarile borç senedleri ve tahvilat 

sahibler; bu sabah şirket bürosunda ay
.rı ayrı toplarunı~lar, şirketin satış mu
kavelesini gözden geçirip tasvib etmiş
lerdir. 

Liman hanı satılamadı 
İstanbul, 26 - Sirkecideki liman ha

nının bugün yeniden müzayedesi yapıl
dı, fakat fazla talih çıkmadığı için mü
zayede 15 gün sonraya bırakıldı. 

Vazifesini gereği gibi 
yapnuyan bir müfettiş 
İstanbul, 26 - Komiserliği zamanın

da Elmalı su şirketine aid işleri gereği 
gibi kontrol etmiyen belediye müfettiş
lerinden Muzaffer tekaüde sevkedildi. 

Türkiye milli sigorta 
şirketi tasfiye olunacak 

İstanbul, 26 - Türkiye milli sigor
ta şirketinin umumi heyeti bugiinkü 
toplantısında şirketin tasfiyesine karar 
verdi. Tasfiyeyi yapacak olan heyet, 
ikinci bir toplantıda seçilecektir. 

Turistler azalıyor 
fatanbul, 26 - Avrupadaki sıyasal 

haliseler ve Milletlerarası vaziyetin 
karışıklığı dolayisiyle seyyah ziyaret
leri azalmıştır. Bununla berabe.r, 10 ha
ziranda bir ingiliz vapuru ile 350 sey
yahın geleceği bildiriliyor. 

c - 1934 deki rakamlara göre baş· 
hca tarla mahsullerine tahsis edilen 
arazi ve istihsal edilen hububat mikdarı: 

İstihsal edi-
Ekilen arazi len mikdar 

''hektar olarak" "ton olarak" 
Çavdar 4,490,931 7,607,618 

Buğday 2,197,670 4,532 715 

Arpa 1.630,931 3,203,881 

Yulaf 3,145,659 5,452,328 

Patates 2,906,650 46,780,621 

14,371,841 

d - Toprağın mülkiyete göre inkı
samı "ormaf1 lar ve ekilen arazi": 

topark büyük- % olarak 
}üğü ''hektar 

Bütün Almanya 41,422,634 100 

Sahibleri tarafın-
dan işletilenler 36,748,494 88,7 

Kiracılar tarafın-

dan işletilenler 4,445,190 10,7 

Sahibleri namı-
na işletilenler 25.234 0,6 
Müteferrik 203,706 

e - Toprağın çiftçiler arasında in
kısamı: 

Arazi büyük
lüğü hektar 

0,5 - 10 
10 - 50 

50 - 100 
100 - 200 
200 - 1000 

İşleten çift- İşletilen 
çi "aile" arazi "hektar'' 

2,240,930 7 ,87 5,681 
717,611 14,219,069 

54,491 3,618,708 
16,542 2,255,984 
14,504 5,997,343 

1000 ve daha fazla 2,797 7 ,455,849 

Bütün Almanya 3,046,875 41 422,634 

f - Toprağın kiracılar arasında in
l<ısamı: 

Arazi büyiik- Kiracılar arazi 
"hektar" lüğü hektar "aile" 

0,5 - 10 

10 - 100 

1,1°3,680 
2u2,318 

100 ve daha fazla 7,646 

1,622,882 

1,727,751 

1,094,557 

g - Vasati toprak hasılası: 
Bir hektardan alınan ''d. z. olarak (13) 

Çavdar 
Buğday 

Arpa 
Yulaf 
Patates 

En çok Vasati En az 
28.0 11.4 16,9 
29,5 16,1 20,6 
28,9 15,9 19,6 
30,1 13,3 17,3 

t03,6 117,4 160,9 
Neşet Halil ATAY 

(Bu yazı devam edecektir) 

(13:) Bir "d. z." Doppelzentner v;ı.. 
kilogramdır. 

Gazi köprüsünün temeli 
atılıyor 

İstanbul, 26 - Gazi köprü ... ünün te
mel atına resmi temmuz ayının ba:,lan
ğıcında yapılacaktır. 

İhtisas mahkemesinin 
şeker işi hakkındaki kararı 

İstanbul, 26 - Sekizinci ihtisas mah· 
kemesi Romanyadan memleketimize 
kaçak olarak idlıal edildiği iddia olu
nan 180.000 kilo şeker meselesi hakkın
daki kararını verdi ve kaçakçılığı sa
bit gôrmedi. 

Eski bir minare etrafında 
İstanbul, 26 - Fatih Sultan Meh

met'in kilerci başısı tarafından yaptın
lan Karaki Hüseyin çelebi camisinin 
minaresinin yıktırılması için belediye
nin yaptığı müracaata müzeler idaresi 
menfi cevab verdi. Müze minarenin ca
mfain arka tarafında tekrar ve aynen 
yapılmak üzere yol üstünden kaldı.rıl-· 
masında mahzur görmemektedir. Buca
mi Sirkeciden parka giden cadde üze
rinde, Salkımsöğüd<ledir. 

* İstanbul, 26 - Tip fakültesinden li
san imtihanlarına 700 talebe girmiş, 
bunlardan 244 muvaffak olamamıştm-. 

Zonguldak ta 
Büyük bir elektrik santralı 

açıldı 
Zonguldak, 26 (A.A.) - İş Banka· 

sının Kozluda vücuda getirdiği kömür 
it maden ocaklannda büyük bir elek
trik santralı lruruJmu1 ve bugün büyük 
törenle bu santralın ve pek mükemmel 
bir i,tetme bürosunun açılışı yapılmış
tır. Elektrik santralı on bin üç ytiz ki
lovat kuvvetinde olup Türkiyenin İs
tanbuldan sonra ikinci derecede bir 
santralıdır. Kömür istihsalatımız için 
çok kuvvetli bir enerji olan bu santral 
memleketimizde çok büyük alaka uyan
dır:nış, yağmura rağmen bütün vilayet 
ve parti erkanı bu törende bulunmuş

tur. 

Tarım genel direktörünün 
tetkikleri 

Trakya mmtakasmın umumi ziraat 
vaziyetini tetkik etmek üzere 20 gün 
önce şehrimizden ayrılan Ziraat umum 
direktörü B. Abidin Ege şehrimize dön
müştür. 

B. Ege, Trakyanın, bafta Edirne ol
mak üzere, bütün vilayet ve kazalarını 
ve köylerini birer birer dolapnış, umu
mi ziraat vaziyetini ve bilhassa pamuk
çuluk mıntakalarında tashihi düfünülen 
pamuk nevileri üzerinde yapılan dene
melerin sonuçlarını gözden geçirmiştir. 
Tecrübe tarlalarında ve Trakyada ku· 
rulacak üretme çiftliklerinde, etüdler 
yaptıktan sonra, Edirnenin meyvecilik, 
Tekirdağının bağcılık işlerinin müstak
bel inkişafları hakkında tazımgelen ted
birlerin alnması için direktifler ver
miştir. 

Dutçuluk ve ipekböcekçiliği ile arı
cılığın fenni esaslar dahilinde yapılma
sı için umumi müfettişliğin başladığı 

teşebbüsleri de tetkik eden umum di
rektör, bu sene Trakyada umumi ziraat 
vaziyetinin iyi olduğu kanaatiyle An
kara ya dönmüşt;.ir. 
Trakyayı ağaçlandırma i ine de ehe

miyet verilmektedir. Bir çok yerlerde 
meyveli ve meyvesiz fidanlıklar tesis e· 
dilmiştir. 

Tarım kredi 
kooperatifleri 

Şimdiye kadar teşekkül etmiş bulu
nan 442 Tarım kredi kooperatifinden 
235 inin umumi heyetlerinin yeni kanu
na göre verdikleri istihale kararları ~ 
konomi Bakanlığına gelmiş, tetkik \.e 

I tasdik olunarak yerlerine iade edilmit-
4:i.t. ~.:ri kala!lların da kısa bi~ zaman 

l 
ıçinde işlerini bitirecekleri haber veril
mektedir. 

27 MAYIS 1936 < MB~ 

Havzada A ~"türl{ 
güııü kut andı 

Havza, 26 (A. A.) - Atatürk'ün 
Havza'ya ayak bastıkları 25 mayıs 1919 
gününün 17 inci yıl dönümü köylü, 
şehirli binlerce halkın coşkun gösteri
leriyle kutlandı. Törene istiklal marşı 
ile başlandı, ve baş üstünde alana geti
rilen büstün yerine konmasından sonra 
şarbayın ve ilçebayın herkesi coşturan. 
söylevleri geçmiş kara günlerin acık
lılığını yaşatmıştır. İlçebaym Atatürk
ün sağlığına ve onun hayatını korumak 
uğruna bütün varlığımızı karşı koyaca· 
ğrmıza and içme teklifi üzerine bütün 
topluluğun yüksek sesle yemin etmele
ri pek heyecan uyandırdı, söylevlerden 
sonra askerin. okulların ve esnafların 
atlıların binlerce halkın iştirakiyle ge· 
çit resmi yapıldı. 

Bir haydut çetesi 
yal{alandı 

Aldığımız mallımata göre, Eğirdi

rin kesme köyünden Efecanlı Kadir oğ-' 
lu Abdullah ve muhtar Mustafanın oğ
lu ile yanık Hüseyin, Çukurca köyün
den Ali oğlu Osman, Kalın oğlu Meh· 
med, Hasan onbaşı oğlu Mehmed, Sırrı 
oğlu Hasan adındaki adamlar, silahlı 

oldukları halde, Manavgat ilçesinin 
Beşkonak kamununa bağlı Kızılca kö
yünde Reşit hocanın evini basarak 18 
yaşındaki kızı Fatma ile 8 ya1mdaki kı
zı Gülsümü zorla götürmüşler ve Reşit 
hoca 200 altın lira göndermedikçe kız
larını geri vermiyeceklerini söyliyerek 
Eğirdir bölgesine doğru kaçmışlardır. 

Bunun haber alınması üzerine takib
lerine müfrezeler gönderilmiş ve kısa 
bir zamanda suçluların hepsi silahları 

ile yakalanarak Adliyeye ve kaçırılan 
kızlar da babalarına teslim edilmişler
dir. {A.A.) 

Uşakta agnam sayımı bitti 
Uşak, 26 (A. A.) - Uşak kazasının 

170 köyündeki agnam sayımı ve yok· 
lamalar bitti. Geçen sene 14.057 mükel
lef, 134,304 hayvan, bu sene 14,420 mü
kellef 151,844 hayvan olarak tcsbit e· 
dildi. Geçen seneden bu sene 17.540 hay· 
van fazladrr. Geçen sene 1240 kaçak ve 
bu sene 1389 kaçak hayvan yakalandı. 

Ş. Karahisarda müsamert 
Ş. Karahisar, 26 (A.A.) - Dün gece 

orta okul menfaatine orta okulda bir 
müsamere verildi ve önceden Behzat 
Avşar tarafından türk inkılabına aid 
çok kıymetli bir söylev verildikten son
ra müsamereye başlanmıı ve tatlı bir 
gece geçirilmi tir. 

Ufaklık paralar hakkınd3 
Finans Bakanlığının 

emirleri 
Eski 25 kuruşluk nikel ve 10 ku

ruşluk bronz paraların 1 haziran l936 
tarihinden itibaren bir sene nihayetin· 
de tamamen tedavülden kaldırılması ka· 
rar altına alınmışltr. Buna binaen bu 
paralar mal sandıklarının eline geçtik· 
çe tekrar tedavüle çıkarılmıyarak darp• 
haneye gönderilmesi lüzumu alakalıla
ra bildirilmiştir. 

Bu suretle tedavülden kaldırılacak 
bu meskkfıkatın yerine yeni ufaklık pa· 
raların tedavüle çıkarılması ve ufaklık 
para buhranına meydan verilmem i i -
cin Finans bakanlığı la ım gelen tecl· 
birleri almıştır. 

Ayrıca, delikli. lehi i, ve kulplu 
paraların mal sandıklarınca kabul edil· 
memesini Finans baka'llıwı a ~kalılarll 
ehemiyetle ve tekiden 1-i dirmiştir. 

ÇAGRII AR 
* Bugün •aat 10 da Do. '.iliye 

Encameni toplanacaktır. 

*Maliye Encümeni ba(!:· :;aat 
10 da toplanacaktır. 
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... ., lıı·ı·lit·ı·ıııcti Adisal)abadal~i 
Iııgutt•re • . ,,,,. 
.. 1... .. ı,nıeli uiyctınde degıl.. 

ın ı rezcyı çc - · . . a·· .. .. 
El 

.. . -;. : . kaldırmay! şimdılık uşunmuyor 
• . . . . . _ _, tlll ;n; ~ 

.... 

.t ~" ~ •• ;....,." .. : . 

:~~ 
muhafaza eden hindli müfrezesi 

~ . 1• ve İtalyan hükümetinin de bun· 
cegın _ . . 
dan haberdar edilmiş oldugunu bıldır· 

-'---
Adisababadaki ingiliz elçiliğini 

Londra 26 (A.A.) - İngilyiz elçili· 
~ . , . . .. derilmi"- olan 
gınin korunması ıçın gon 3 

. . . Ad" ababadan ge· takvıye müfrezesının ıs 
. • h kkında Avam 

rı alrnıp almmayacagı a b 
Kamarasında sorulan bir suale . ceva 

h·· k·· etı mer· 

miştir. . . 
B. Baldvin, hükümetın Adısababa-

veren B. Baldvin, habeş u um 
kezinde durum emin bir halde olmadı· miştir. 
• • • •• f r~~~·:..~~i~re~k~i~lm::e!y:e·~~_::,,__: __ :;:-:~~ gr ıçın bn mu~ezenın ger -ı 

daki elçiliği kaldırmak tasavvur~~da 
lmadı"ınr, yalnız elçinin yakında ızın· 

~i olar:k Londraya geleceğini il3ve et· 

Y 1 ı Sovyet . ino"i]iz l\..oııuş· 
eniden )asıyan ~ 

d .. ' ·t haziranda devam oluııacak 
. nalarına oı b. d · d 

1 , 26 (A.A.) _ İngilizlerle 
..oncıra, · ık 

Sovyetler arasmcld yapılmakta olan 1 

·· --ı de .. son· deniz konuşmalar r.cı dun og t' ·• · 
· · n ba" • ca dış işleri bakanlığında yenıcıe ıı 

lanmıstu. 
d işleri ba· Sovyct delegasyonu, ış 

· ve B. kanlığı erkunından B. Karegı 
· d · al Bolman ile amirallık delegesı enız • 

lıay1 Filips'den mütc§ekkil idi. Sov~e: 
delegasyonu da Sovyet elçisi B. Maıskı 
1 ·· ekkeb bu· 1 ,. elçi ik ;.taşenavaliııJ<'n mur 

lunuyordu. 

Londranın deniz mahfilleri. konuş • 
rn:ıl"'nn n t'tircsi hakkında nikbinlik gös· 

ter.l"e1.tedirleı. Bu mahfiller, sovyetle • 
· r·• ·una mü· :rı n Ealt.k denizinde alman ı.os . 

savi bir filoya sahib olmak şeklindekı 
· . . . ..ııaşınaları-
ıstc 0 1 ıın Almanyayı denız ar., ~· . 

· egını nı lt'" • tmek yoluna sevketmıyec ' 
r · k" ~ . c::aatın uzun 
,.u rı u Rusyanın yapacagı ın:ı: . 

.. d . . hlike trc::kıl mu det Almanva içın bır te "' 
<"t ...,iveceğini bildirmektedirler. 

ÖPrenildiğ ine göre, Almanya hükÜ· 

rn t i. Sovyet Rusyanın üç devlet and . • 
ı · · ıerine aıd asm:ısında yazılı ve gemı tıp . . 
tahdi lleri kabul etmesi şartiyle, bu gıbı 

l(ısa ])ıs n·aberltı.r 
~ ·n· 

~:: Berlin - Alman kadınlan mı 1 

so ı · · ·· Berlinrle .. y;ı ıst kongersi evelkı gun 
asılmı0tır. 

:;: Frıdrihslıafcn - Hindenburg ba· 
!onu miihim mikdarcla yük ve posta ve 
kırk yolcu ile Cenup Amerikasma hare· 
ket etmiştir. 

::: Klevland - Amerikan sosyalist 

Partisı, cumur reisi seçimlerinde parti • 
nin namzedliğine B. Tomas·ı seçmiştir. 

* Moskova, - Sovyet Rusya mer· 
kez icra komitesi çocuk diişür_rnenin y~
sak edilmesi ve boşanmanın güçleştirıl. 
rne · sı hakkında hazırladığı bir kanun 
Proejsini işçilerin müzakeresine tevdie 
karar vermiştir. 

.* Sovyet Rusya merkezi icra komi • 
tesı büyük hizmetleri görülen askeri 
tayyarecilerden 119 na '.Lenin", 262 si· 
ne "'Kızılyıldız" ve 179 na da "Şeref" 
nişanı vermiştir. 

* Londra - Avam kamarasında ital· 
Y~n radyo istasyonlarının Filistin ve 
'.liındistanda buraların lisaniyle propa· 
ganda yaptığı hakkında B. Eden 'in dik· 
k~ti çekilmiştir. B. Eden bu meselenin 
goz Önünde bulundurulduğunu ve ital -
Yan hükümeti nezdinde teşebbüsler ya· 
pıldığını bildirmiştir. Habeşistana ha· 
beııı r 

;ı ısanı ile propaganda yapılıp yapı· 

larnıyacağı sualine de kendisinin bunu 
)'apamryacağını söylemiş ve gülüşmeler 
olrnuştur. 

. * Londra -... Pazar - pazartesi gece-
•ı bir K d k d ana a tayyaresi Kebek ya ının· 

a A•TH>s'da d"" .. .. yere uşmu~tur. 

' 

tahditleri ihtiva edecek ır enız an -
laşması yapmağa hazır old~ğu hakkr.n • 
da büyük Britanya·ya temınat vermış • 

tir. 
Deniz mahfilleri, Sovyet Rusyanm 

önce kabulden kaçınmış old~~ğu .. b.~ tah. 
d"dleri nihayet kabul edecegı duşunce • 
s;nde bulunmaktadırlar. Çünkü zikri 

dlaşmada hususi bir madde, 
geçen an muhte· 
i<endisinin Japonyanın yapması. 

1 in aatına mukabele etmesıne el· 
me ş B .. ··k B · . l"d" Bu mahfiller uyu rıtan -
verış ı ır. , .. .. 

""-ansa ve Amerika nm Buyuk Ok-
ya . . r• J 

osta menfaatleri olmasına ve apon. wn _ 
• anın miistenkif katmasına ragmen 
~ondra andlaşmasmı imzalamış olduk· 
larını ehemiyetle kaydetmektedirler. 

Londra. 26 (A.A.) - İngilizlerle 
sovyetler arasındaki konuşmalar~ sovyet 
delegasyonunun Moskovada~ :ahmat a
labilmesi için 4 hazirandan ıtıbaren de-

vanı edilecektir. 
Hatırlardadır ki. sovyetler, büyük 

ok anostaki vaziyet dolayisiyle bazı hu
su~ itiraz kayıdları ileri sürmüşlerdir. 
Çünkü Japonya, Londra anlasmaınnı 

imza etmemiştir. 

B. Leoıı Blunı 
Kabineye kadın 

bakanlarda alacak 
Paris. 26 (A. A.) - Pöti Parizyen 

gazetesi. B. Leon Blum'un bakanlıklar 
sayısını azaltacagmı ve hali hazırda bir 
cok bakanlıklar arasnda taksime uğra
;ış olan idari servisleri bir araya top
hyacağını yazmaktadır. 

Bundan maksad. iki mechse teklif e
dilecek olan reformların gerçekleşme
sini kolaylaştırmaktır. 

Fazla olarak B. Blum, bazı kadınları 

bilhassa Madam Jolio • Kuri'yi de 
ve N b Ik" ·· iş başına çagıracaktır. o e ımy~ mu: 
kafatını almış olan Madam, sıhat ışlerı 
bakanı olacaktır. . 

Paris. 26 (A. A.) - Ümanıte gazete
. k u··nist partisinin parlamento gru-

sı, om d k d" 
!anmasından bahse er en ıpununtop 

yor ki: 
1 

. 
G aşag~ ıdaki nokta ara aıt " rupumuz 

kanun tekliflerini hazırlamakla meşgul 
bulunmaktadır: . 

1 - Büyük servetlerden bıı miktar 

para alınması, .. .. .. . 
2 

_ Fransa bankası statusunun yenı 

baştan yapılması, 

3 _Umumi af. . . . . . . . 
4 _ Harb endüstrısının mıllıleştırıl-

mesi. 

Fransı::s kabinesinin 
sorı toplantısı 

Paris, 26 (A. A.) - Bir haftadanberi 
Paris dışında bulunan B. Flanden bu 
akşam dönerek cuma gününe kad_ar dış 

l 
bakanlığındaki vazifesin~ ba~ga de
vam edecektir. Saro kabınesı son defa 
olarak bakanlar meclisi halinde topla
nacak, BB. Flanden ve Pol B~nkur dıf 
ai.lıua hakkında izahat vereceklerdir. 

B. BALDVlN 

ÇEKlI.lYOR 1\IU? 

B. N. Çemllerleynin 
llaşhak:an olacağı 
lıaher veriliyor 
L ondra, 26 (A.A.) - Muhafazakar 

mebusların çogu, kabinede yapılacak 
değişikliklerin B. Thomas'ın yerine B. 
Ornnby Gor\ın geçirilmesine inhisar 
ettirilmiyere k .daha geniş ölçüde yapıl· 
ması için B. Baldvin nezdinde yapmış 
oldukları teşebbüsle.rde daha ziyade 
kuvvetle israr eder görünmektedirler. 

İyi haber almakta olan mahfiller, 
B. Mak Donaldın dün akşam yapmış ol
duğu tekzibe rağmen istifa etmesi ihti
mali olduğunu ve bu suretle B. Bald
vinin kabinede daha geniş değişiklikler 
yarmasına imkan hasıl olacağını bil
dirmektedirler. 

Ba§bakanlrğa geçeceği söylenen 
B. Nevil Çemberleyn 

Öte taraftan muhalif liberaller ve 
işçi partisi mensublarr, B. Rarnsey Mak 
Donaldın kabinede bulunmasının artık 
tamamiyle muhafazakarlardan mürek· 
keb bir hale gelmiş olan kabineye milli 
bir renk vcrmeğe yetmediğini söyle
mektedirler. 

B . Baldvin, yakında kabinede ehe
miyetli değişiklikler yapacak ise de 
kırahn taç giyme töreni sırasında mev
kiini fılen muhafazakarlar kurulunun 
başında bulunan B. Nevil Çemberleyne 
bırakacak, o da hakiki bir muhafazakar. 
başbakan olacaktır. 

Lor<l Vinterton, hu son hafta tatili 
esnasında kendi misafirleri ile birlikte 
Baldvin aleyhinde konuşmalarda bulun
muş olduğunu yalanlamıştır. Bu top
lantının bir hükümet buhranı ile alaka
lı olduğu doğru değildir. Esasen bu 
toplantı altı haftadanberi kararlas.tırıl
mış bulunmaktadır. 

Temmuz ortalarınclu İngiliz ka
binesimle elıemiyetli cleğişikler 

yupılacak 
Londra, 26 (A.A.) - Sıyasal malı • 

filler, B. Ormsbi - Gor'un perşembe ve· 
ya cuma günü Sömürgeler Bakanı tayin 
edileceğini ve terbiye bakanlığı müste • 
şan Lord Dölavar'ın B. Ormsbi • Gor
un yerine bayındırlık müsteşarlığına ge
leceğini bildirmektedirler. 

Temmuz ortalarında, habeş mesele

sinin hallinden sonra kabinede daha 

mühim değişiklikler yapılacaktır. 

B. Bel{ Belo-rada o 
gidiyor 

Var ·ova, 26 (A.A.) - B. Bek. 1931 
scneı;inde B. Marinkoviç'in Varşovaya 
yapmış olduğu ziyareti iade etmek üze
ıre bugün Belgrada gidecektir. 

Siyasal mahfillerde Avrupanın şim
diki vaziyeti dolayisiyle bu ziyarete bü
yük bir ehemiyet atfedilmektedir. 

Belçika seçiminden sonra 
Brüksel, 26 (A.A.) - Reksistlerin 

ve bilhassa flamanların seçimde kazan

dıkları muvaffakiyet burada derin bir 

intiba hasıl etmittir. Şimdiye kadar se

natoda yalnız bir azası bulunan Flaman 

milli blokunun, 15 gün içinde yapılacak 

olan senato seçiminde birçok azalık el
de etmesi ihtimali çok k~V".'.etlidir. 

SAYFA 3 

Kamutay büdceyi konuş· 
mağa dün de devam etti 

(Başı 1. inci sayfada) 

tıkça onların büdceye girmesinde tek • 
nik noktadan faide vardır. Amma büd 
ce harici kalmakla o büdcede maliye -
nin murakabesi yoktur. büdce dahilin ~ 

de değildir, diye bir mütalaa yürütmek 
doğru olamaz. Umumi büdcenin bari • 
cinde ne kadar büdceler varsa, mali kai. 
delere tabi olarak maliyenin murakabe
si altında ve m esuliyeti altında ve bil • 
hassa Divanı muhasebatın tetkikinden 
geçer. Yani umumi büdce gibi aynı em
niyet garantileri ve teminatı haiz büd· 
celerdir. İlk defa düşünüldüğü vakit bu
nun ilhakındaki hukuki mah:ıur hatıra 

gclmemi§tir. İhtimal ki büdcenin bura. 
ya ilhakını tasvib edenler maliyenin na· 
zarı dikkatini celbetmemişlerdir. Fakat 
mesele bilahare tetkik edildiği zaman 
görüldü ki Devletin, halkın, belediye • 
nin bir çok işleri sürüncemede kala
cak ve uzun zamana muhtaç olacaktır. 
Çünkü büdcenin içinde ayrıca bir şah • 
siyeti maneviye tanımak kanuni ve hu· 
kuki teknik noktasından da kabil değil· 
dir. Böyle bir ihdas yapılarak ayrıca bir 
şahsiyet verilemez. Maliyenin ve dev • 
letin şahsiyeti maneviyesi ile mümte
zic olarak yürümesi icab eder. Binaen -
aleyh gerek su meselelerinde gerek ta· 
tarruf davalarında ve gerek planın tat
bikinde hükümete teveccüh eden bu va. 
zifeleri develt vesatetiyle yapmak lfizım 

gelir. 

Netice .. 
Demek ki şimdi iki meselenin halli 

karşısındayız. Birincisi büdcenin attı· 
ğı teknik adım; ikincisi pratik olarak 
her gün cereyan eden bir haldir ki o da 
İmar müdüriyeti umumiyesinin şahsi
yeti mancviyesidir. Bilhassa benim de 
ricam üzerine Büdce Encümeni İmar 
müdüriyeti umumiycsinin şahsiyeti 

maneviyesinin devam etmesi cihetini 
tercih etti. Diğer şekilde gelseydi bir 
çok vatandaşların alakadar olduğu bir 
meselenin bir an evet bitirilmesini her 
vakit terviç eden Büyük Meclis \>u na
zariyeyi kabul edecek ve kanun da o 
suretle çıkacaktı. Bendeniz hakikati 
arzettim. Bir taraftan da bir çok vatan
daşların alakadar olduğu bir mesele 
vardır. Bu şahsiyeti maneviyenin ka
nun dairesin<\_e bir an evvel yapılma

sında iyilik ve kolaylık vardır. 
Her şeyde olduğu gibi bunda da ka· 

rar Büyük mttlisindir. Biz ancak onun 
kararını tatbik ile m:ikellefiz ... " 

Polislerimizin maaşı 
Rei:. bundan sonra, büdce encüme

ninin mazbatasını reye koydu ve kabul 
edildi. Maliye Vekaletile, Tapu ve Ka
dastro umum müdüı1iığü büdçeleri ka
bul edildikten sonra Dahiliye Vekaleti 
büdcesinin görüşülmesine ba~andr. Em
niyet Umum Müdürlüğü büdcesi görü
şülürken söz alan Berç Türker (Afyon
karahisar), cumuriyctin memclkete ver
diği büyük nimetlerden biri olan emni
yet işini başaran iki fedakar ve fera· 
gatli kuvvetden biri olan polislc.rimi
zin az para aldıklarım ve hatta bunlar
dan aile sahiplerinin güç geçindiklerini 
söyliyerek diğer fasıllardan tasarruf 
suretiyle bunla.nn maaşlarının artıril

ması muvafık olacagını ve bazı yerleı·

de polis karakollarının tamıre muhtaç 
olduğunu söyledi. 

İç Baknnırmzm cevabı 
Dahiliye Vekili Şükrü Kaya (Muğ

la) - Memleketin her noktasında §Ük· 
ranla arzederim ki Cumuriyet kanunla. 
rı tam ve şamil olarak hükümfcnna ol
maktadır. Şüphesiz bunu cvelemirde Cu

muriyetin biiyük feyzine ve büyük fa • 
ziletine ve yaptığımız kanunların ihti
yaca mutabakatına ve halkımızın tabii 
olan medeniyet ruhuna medyunuz. Hiç 
şüphesiz bu meyanda jandarma ve poli
sin emniyet amili olarak huzurunuzda 

zikredilmesi ayrıca memnuniyetbahştrr. 
Jandarmamızın regültmanı maaşla de • 

ğil hizmeti mükellefiyei askeriyeden 

seçilir, alınır o suretle hizmet görürler. 
İçlerinde gedikli olanları da vardır. Ge

dikli olanlara verilen maaşlar kendileri
ni ya~atacak vaziyettedir. 

Polisin vaziyeti eskiye nazaran çok 

daha iyidir. Memleketteki inkişaf ve ı 
büdcedeki vüsat bunların da maaşları • 

nın artmasına saik olacaktrr ve ilk ev-

vel düşünülecek esaslardan biri de ta
biidir ki polisin maaıım kendi hem· 
hizmetltnyle ve met.lek erbabiyle bir 
seviyed bulı.mdurmak olacaktır. 

Karakollar vaziyetinden maksad eğer 
karakolların maddi vaziyeti ise bunlar 
her vakit teftiş edilmektedir. Ve içlerin· 
de hakikaten ıslah ve tamire muhtaç o
lanları vardır. Ve bunlar sırası geldikçe 
yapılmaktadır. Manevi vaziyetleri ise: 
orada da memleketin her tarafında ol • 
duğu gibi, cumuriyet kanunlan tama
miyle ve bihakkın tatbik edilmektedir. 
Bilvesile şunu arzetmek isterim ki, cu • 
muriyet kanunlarının tamamii tatbiki 
bu memlekette vatandaş hürriyetinin 
muhafazasr ve bilhassa rejimin müdafa· 
ası için, cumuriyet polisi gece, gündüz 
uyanık bulunmaktadır. (Bravo sesleri) 

İç bakanlık ve emniyet umum direk
törlüğü büdceleri müzakere ve kabul e
dildi. 

Dış siyasetimıze 

llir bak:ış 
Bundan sonra dış bakanlık büdcesi -

nin görüşülmesine başlandı. Dı~ Bakan 
vekili B. Şükrü Saraçoğlu, büdcenin 
görüşülmesi dolayısiyle ~ beyanatı 

verdi: 
- Hariciye büdcesini yüksek huzuru

nuza sunarken, harici siyasetimizi bir 
daha hu~sa etmek için müsaade iste • 
rim . 

Sulh i~tiycn Türkiyt• 
Biz sulhun istikrarını ve arsıulusal 

emniyetin fili ve hakiki olmasını iltizam 
ediyorıız. Bu maksatla komjularnnzla. 
tefrik edilmeksizin iyi münasebetteyiz. 
Ve onlarla meydanda ve ifade edilcbi • 
lic bir ihtilafnnız yoktur. 

Arsıu]usa) vaziyt·t 
Arsıulusal havanın bulanıklığından 

endişe ediyoruz. Son seneler bilhassa 
Avrupa vaziyeti böyle karanlık oldu. 
Bu kararsız ve emniyetsiz vaziyetin si
lah y.arı§ı ile beraber olarak milletler a
rasında tekrar bir infilaka varmasından 
korkulur. Yeni bir harb belasının dün
yaya çok felaketler getireceği ve hiç 
bir meseleyi halletmiyeceği muhakkak

tır. 

Bu görü~ ve anlayış içinde kendimi
z! müdafaa etmek vesaitini ihmal etme· 
mt'k lazım olduğu kanaatinde olmamız 
tabii lıir şeydir. Bunun kadar tabii olan 
diğer bir şey de mıntakavi veya umumi, 
kollektif emniyet ve tecavüz etmemek 
ve tecavüzün aleyhinde bulunmak, Tür
kiyenin siyaseti olmasıdır. Kadim dost
luklarımızda ve pakt mükellefiyetleri • 
mizde yalnız tedafüi mana bulunması 
ondandır. 

Diinya ... ullıuna ) ar<lmı 
Uzun karışıklıktan sonra eğer, te -

menni ettiğimiz gibi yeni bir arsıulusal 
huzur ve ahenk nizanu kurmak müm -

kün olursa bundan ve buna yardım et -
mekten Türkiye bahtiyarlık duyacaktır. 
Biz zannediyoruz ki, yeni bir emniyet 
nizamı için Akdeniz devletleri arasında 
bir anlaşma, elzem şartlardan biridir. 
Böyle bir anlaşmanın yalnız büyük dev
letler arasında vukuu kafi olacağım 

zannetmek, geçirmekte olduğumuz ha • 
<liselerden hiç ders almamış olmak de • 
mektir. Her devletin k endini emnivette 
hissetmesi, arsıulusal huzur için şa~tır. 

l\lillctlt•r ceuıip•tiniıı kın:, eti 
Cemiyeti akvamın kuı.ıvetli olma:sı

nı yürekten istiyoruz. i çinde bulundu
ğumuz dar vaziyetten cemiyetin itibar 
ve kuvveti artmış. kırgın ve eksik aza

sını tamamlamış olarak çıkmasını clile
riz. 

Boğazlar meselesi 
Büyük meclisin malumudur ki, en 

mühim meselemiz, bugün arsıulusal ma

sa üstündedir. Boğazlardan bahsediyo
rum. Mevcut mukavelenin temellerini 

kaybettiğini alakadarlara izah ederek 
müzakereye davet etmi~tik. Muhatap 

devletlerin hepsi müzakereyi kabul ce
vaıbını verdiler. Teklifimiz bütün dün· 
yada, hatta umumi siyasette biribirin-

- Sa.vfayı reviriniz • 
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den ayrı zannolunan kutuplarda bile, i

yi karşılanmııtır. 
Esas olarak kendimizi sailam hakla

ra dayadığımız anlaşılmış ve usul ola -
rat beşeriyet normal ve doğru yoldan 
büyük bir emniyet meselesinin halli 
misalini vermek lüzumunu hissetmiş

tir. 

1 
manın doğru olamıyacağını, kcndi~in

deıı hiç bir fayda beldeneaıiyeceğini 

s3yliyerek Cemiyeti Akvamı şiddetle 

tenkid etti ve böyle zayıf bir müessese-

Cumuriyet hükümeti, bugünlerde ha
ziranın son haftası için !sviçrenin gü
zel bir köşesini müzakere yeri olarak 
teklif etmek niyetindedir. Mutat olan 
hususi ve nimresmi temaslarrmız böyle 
bir toplantının umumi şeraite uygun o
lacaJını zannettirmiştir. Konferansta 
varacağımız neticeler hakkında beyanat 
ve tahminatta bulunmak mümkün olma
dığını kabul buyurursunuz. Ancak, me
selenin esasr olan Türkiyenin emniyeti 
davasınrn hallolunacağına in:ınrmız ka
tidir. Emniyet meselelerinin ihmal ve 
taahhur kabul etmiycn hususi karakte
ri ıizcrinde beyanat yapmak için mebus 
arkadaşlarım beni mütemadiyen tazyik 
etmişlerdir. Bu h:ılde dahi netice hak
kında yine bir tarih tesbit etmek ikti
darında değilim. Yalnız §U hususta bü
yük meclisi temin ederim ki .hükümet, 
Boğazların tahkimi ve emniyeti key
fiyetinin filiyata geçmesini bir an eve! 
tahakkuk ettirmek için ciddi bir kay
gı içinde çalışmaktadır. Meselenin Tür
kiye için hayatı ehemiyeti ve müzakere 
edecek devletlerin Jıak tanır ve Türki
yeye dost vaziyetleri. çabuk netice için 
ümid verici telakki edilmek, mübalağa
lı addolıı'l/!1asa gerektir. 

Muhterem arkadaşlar, 
Hariciye büdcesi hakkında } üksek 

kararlarınızı dilerim.,, 

Boğazlar meselesinin 
ehemiyeti 

Hüsnü Kitapçı (Muğla) söz alarak 
mu'hterem Saracoğlunun sözlerini ke
mali dikkatle ve hatta kemali şükranla 
dinlediğini söyliyerek ilave etti: 

- Bu sözler milletin hakiki hissiyat 
ve temayülüne tamamiyle mutabık ol
duğunu bu kürsüden :.öylemeği kendi
me v;ızife bildim. Mutabık olan nokta 
budur. Türkün karakteri medeni -
dir. Medeni olduğu ıçın sulhçu -
dur. Türk yapıcılık ve başarrcılrk is
ter. Bundan dolayıdır ki halkçılık do

layısiyle kollektif emniyet siyasetini 
umde ittihaz etmiştir. Ama, dedikleri 
gibi dünya siyaseti görülüyor ki yalnız 
bu emniyete. yalnız bu emele istinaden 
yürümediği için hazırlıklı bulunmak 
lazımdır. Türk karakteri, vatanın her 
parçasına sarılmak ister, vatanın emni
yetini, selametini temin etmek için 1!ü
kümetin her türlü tedbir almasını ve 
alacağı her tedbirde büt:in milletin ken
di arkasından yürümekte olduğunu te· 
barüz ettirmek isterim. Hükümet. mil
letin indelhace her türlü fedakarlığa 

hazır olduğunu bilir. Ve bildiği içindir 
ki, başlamış olduğu bütün teşebbüsler
de gösterdiği muvaffakıyeti hiç şüphe
siz boğazlar meselesinde de gösterecek
tir. Bu mühim ve hayati meselenin hal
line bir an evet muvaffak olmasını te
menni ederek sözlerime: nihayet veri
yorum. 

H. Tiirkcrin temcıınjJeri 
B. C. Türker (Afyon) Bugün tek

mil memleketi alakadar e<len hayati me
selenin Boğazlar meselesi olduğunu te
barüz ettirerek "Kapımız nasılsa açık 

kalmış, bunu kapamak istiyoruz., diye
rek sözlerine şöyle devam etmiştir: 

- Benim bir tecrübem vardır. Böyle 
cemiyeti akvam gibi komisyonlar bu • 
gün toplanır. Bir pürüz bulurlar. f\lon
tröden Cenevreye, orada da bir pürüz bu. 
lurlar, Lokarnoya, Lokarnoı.la da bir 
pürz çıkarırlar. oradan kalkarlar ve Ro
mcya giderler. (GGtüşmelcr) Bu vazi
yet karşısında kalınırsa, çok rica ede
rim, o muhterem ecnebi murahhaslara, 
yahud devlet adamlarına söylesinler ki 
bu mesele, öyle bir memleketten öteki 
memlekete sevkedilecek bir mesele de
~ildir. Binaenaleyh burıu bir an eve/ bi
tirmelerini, yoksa biz kendi isteğimizi 
yapacağımızı onlara anlatmak lazımdır. 
(Bravo sesleri, alkışlar.) 

Il. Emin S., zn~nı ~ö) led"I" eri 
Başkan Bu münasebetle başka 

•oz istiyett var mı P. 

Hııdtiye bUdce~i trıütuısebetile son 
özu alah Emin Sa.tak (Eskişehir) Ce
tı' eti akvamın ~on hadiseler milnase
i ' u ~retsiıliğinin z5.hire ~ıktı~r-

. jete itimad ve ümid bağla-

ye intisabın doğru olamıyacağrnı ifade 
eyledi. 

Hariciye vekaleti vekili Şükrü Sa
raçoğlu tekrar kiırsüye gelerek şu be
yanatta bulundu: 

Milletler cemiyetinin hugünkii 
vaziyt•li ka~ı~mda 

1emennilerimiz 
'' Eskişehirin muhterem mebusu 

Emin Sazak pekala bilir ki hiç bir uzvi
yet doğduğu gün mütekamil bir vaziyet 
içinde bulunmaz. Her mahliık gibi Ce· 
miyeti Akvam da buhranlar geçirecek, 
krizler geçirecek, fakat her geçen ders
ten, her geçen hadiseden ibret alacak, 
ve noksanlarını peyderpey ikmal ede e· 
de temenni ettiğimiz iyi ve kadir mah
Hlk belki vücut bulacaktır. Bir mahlfı
kun herhangi bir uzviyetinin iyi i§le
memesi veya tekamül derecesine vara
maması onu yetiştirenlerin. onu yetiş
tirmekten ve büyütmekten vaz geçme
leri demek değildir. Cemiyeti akvam 
vardır. Gayesi beşeriyetin huzur, sü
kun, refah ve sulh icinde çalışmasıdır. 
Bu huzur. sükun sulh ve refah içinde 
ya. amak ve yaşatmak isti yen bu mah
liık kafi derecede tekamül etmiş bir va
ziyette değilse kusur sadece §eklinde 
dc~il. uzviyetlerinde ve bünyesini tcs
kil .eden unsurlardadrr. Temeııni edilir 
ki herf!Ün zavıf yerleri b;raz daha tak
vive bularak b:zzat kendisini bckliyen 

tarihi \•azileyi ifa edebilecek bir bnle 
bir an evci vasıl olsun. Yalnız büyük 
meclisiniz pck81a bilir ki biz henüz da
ha tekamül devresi geçiren bir mah!Uka 
kati olarak raptıümit etnıi~ ve bütün a
kibctleri oradan bckliyen bir millet ve 

hükümet değiliz. (Bravo sesleri, alkış
lar) Kendi tedbirimizi bİr taraftan ken. 
dimiz alıyoruz, diğer taraftan insani ve 
büyük bir m:ıkinanrn teesstis edebilme
si içfo elimizden geldiği kadar yardrm 
edi rnruz. Ruradan söylediğim sözler 
büvük meclisin o vardım!ar•nıfan birisi 
telakki edilmek lazım gelir. (Bravo 
"esleri, a1kışlar.) 

Vekilin bu izahatını müteakip fasıl
ların okunmasına geçilmiş ve drş işleri 
büdcesi 3.195.790 lira olarak kabul edil
miştir 

Sıhhat büdçesi 
görüşülürken 

Hariciye Vekaleti büdcesi müzakere 
ve kabul olunduktan sonra Srhat ve İç
timai Muavenet Vekaleti büdcesinin 
mil .?akcresine geçildi. Bu münasebetle 
ilk sözü alan Sıhat ve içtimai Muavenet 
Vekili Doktor Refik Saydam büdcenin 
heyeti umumiycsi üzerinden dün müza

kere cereyan ederken, B. Hüsnü Kitab
cınm temas ettiği ban iJler ha.lclanad 
cevablannı vermiştir. Bay Saydam, 

münhal bulunan hükümet tabibliltleri 
iddiasmm doğru olduğunu beyan ede -
rek mevcud 482 hükümet tababctinden 
383 ünde tabib bulunduğunu söylemiş 

v~ 99 unun münhal bulunduğunu işaret 
eylemiştir. Doktor Refik izahatına şöyle 
devam etmiştir: 

lkiııci bir tıh fakiiltc.si 
"- Bunlann münhal bulunmasının 

sebebi Heyeti Celilenizcc mallımdur. 

Evvelce de bu hususta maruzatta bu -
lunmuştum. Memlekette doktor adedi
nin noksan olmasından bu münhallatı 
dolduramıyoruz. Buna karşılık olmak 
üzere yaptığımız Tıp Talebe yurdu bi
!':e bliyilk yardımlarda bulunmuştur. 

Bunun klıfi gelmiyeceğini düşiincıek 
ikinci bir mektebi tıbbiyenin A nkarada 
açılması lıakkmda bir kanun Jiıyilıası 

teklif edilmiştir. (Bravo sesleri) El
ycvm Tlp Talebe Yurdunda 711 talebe 

vartlır. Bu sene bunlardan 93 ü nıezun 
olacaktrr. Bu sene büdce meselesi dola
yısiyle smıflann adedi noksandı, gele • 
cek sene 84 kişi çıkacaktır, öbür sene 
birden bire 120 ye athyacaktır. Bu su -
retle memleket ihtiyacı için tazım gelen 

doktoru Tıp Talebe Yurdu temin etmi~ 
oluyor. 

Dol tor( ı-m :t"'!,('ı lik m~ clt•si 

Doktorlann askerlik mesel~inden 

bahis buyurdular. Bu, bizim de naıan 
dikkatimiıi celbetti. Hemen bir seneye 
ynkın çalışıyonır:. Başvcldlct müsteşa -
nnın riyaseti altında çalışan bir komis
yon bu yüksek tahsil ,gören talebenin 
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askerlikleri meselesi üzerinde bazı esas
lar ittihaz etti. Bunun için Heyeti ali -
yeniu de bir kanun takdim edildi. Ve 
bir tanesi de çıktı. isteniyor ki. bunla
nn bir bu,uk senelik hizmetlerinde ba
zı esaslar bulunsun.. Bu gibi fenne m~==-· 
sup olanların askerlik n.:Tıc1.nıarmı kıs

men üniversıtede tahsil ederken ders 
seneleri arasında geçirmek ve geriye ka
lan bir senelik müddetinin 6 ayını kıt.a
da. altı ayını da askeri müesseselerde 
geçirmeleri düşünülüyor. Müsteşarlar 

komisyonunun mukarreratı heveti celi
lenizce tasvip edilecek olursa bu mesele 
halledilmiş olacaktır. 

Cok t•o(•ukln a' lt·lcrt• 'arclun . ~ . 
Son olarak gene Hüsnü Kitapçı ar

kadaş1mın çok çocuklu ailelere yardım 
faslının bü<lcemizde az olduğundan bah
settiler. Hakikaten azdır. Bizim yaptı· 
ğımız lıir hesaba n32aran bugün mem
lekette 30 binden fazla altı çocuklu aile 
vardır. 

Bu çok sevinilecek bir şey olmakla bera 
ber bunların bir kısmına hıfzıssıhha kanu
nu mucibince bir iftihar madalyası ve 
yahud muhtaç olanlara para mükafatı 
veriliyor. Bunlardan yalnız 20 binini 
muhtaç farzedecek olursak s::ı şer lira
dan bir milyon lira eder. iKincisi de 
bu gibi çok çocuklu memurlardan buh
ran, muvazene vergilerinin alınmama
sından bahsettiler. Bu, cidden çok gü
zel bir şeydir. Biz de iştirak ederiz. Fa
kat bildce üzerinde ne gibi tesirler icra 
edeceğini Maliye Vekili daha iyi söy
lerler. 

Sırrı lçöz (Yozgat) - Bunun çaresi. 
bekarlardan vergi alarak evlilere ver
mektir. 

Adliye büdcesi 
görüşülürken 

Sihhaı ve İçtimai muavenet vekaleti 
büdcesi müzakere ve kabul olunduktan 
sonra Adliye Vekaleti büdcesi müza
ke.resine gcçilmi.:tir. Bu münasebetle 
Adliye Vekili Şükrü Saraşoghı şu beya
natta bulunmuştur.: 

Ilakimlcı· kanununun taıbiklc·ri
ne biı· bakı~ 

"- Son günlerini yaşamakta oldu
ğumuz büdce yılı hakimler kanununun 
tatbikine başladığı ilk devreye rastla
mış ve bu itibarla Adliye için ay.rı bir 
hususiyet arzeylemiştir. Teşkilatın i~e
yiş tarzını tayin ve aynı zamanda muh
telif kanunların verim neticelerini tes· 
bit makaadiyle kurmuş olduğumuz mer
kez bürosu, bize bu kanunun da adalet 
cihazı üzerindeki tesirlerini yakından 
takib imkanını vermiştir. Bu bakımdan 
hor hakimin ehliyet derecesi, temyiz 
olunan hükümlerinin nakız veya tasdiki 
nisbcti, çalışkanlığı, her ay· ve her sene 
çıkardığı iş mikdanna göre ayrı ayrı 

fişlerde tesbit edilmiş. bundan başka 

her mahkemeye gelen ve çıkan iş ade
diyle bunların nevi ve mahiyetlerini 
gösteren birer cedvel te.rtib olunmuştur. 

Teşkilatın verim kabiliyetini oldu
ğu kadar kanunların da sosyal bünye
mize intibak derecesini göstermeye ya
rıyan ve bu itibarla adli islahata verile
cek vechenin en esaslı unsuru bulunan 
bu malumatın doğru ve tam olarak edi
nilmesine büyük bir itina sa.rfedilmiş 

her mahkemeye aid istatistik bir taraf
tan Adliye müfettişleri, öteyandan 
temyiz mahkemesinde kurulan ayrı bir 
büro vasıta.;;iyle daimi bir mürakabc al
tında bulundurulmuştur. İşte bugün 
arzedeceğim rakamlar bu teşkilatın 

mahsulüdür. 

Hnkamlara biı' bakış 
Hakimler kanununun üç esa ... lı hede

finden: 
1 - İşlerin daha çok ve daha çabuk 

çıkarılması, 

2 - Hakim ve miiddeiumumilerin 
ehliyet seviye ve deıecelcrin~n yiiksel
tilmesi, 

3 - Adliye mensublarının seciye 
bakımından devamlı ve tesirli bic mü
rakabeye tabi tutulm&?sı, 
hususlarında bir senelik tatuikat dev·e
sinde elde ettiğimiz neticeler şunlardır~ 

1 - 935 senesinde cumuriyet mah
kemelerine arzedilen 35i.205 ceza dava· 
smdan 264.771 adedi intac edılcrek 936 
senesine 92.434 iş devredilmi~tir. 

Ceza mahkemelerinin 934 senesinde 
intac eylediği iş yekunu 222.000 olduğu
na göre hakimler kanununun ilk tatbik 
yılından bir önceki yıla • nazaran -
264.000 - 122.000 - 42.000 fazla iş çıka
rılmış olduğu t euhür eder. Bu ~uretle 

935 sen::sinde çıkan ceza da,· .. ıarı 934 
~enesinde çıkan i!je nazar;a;, yüzde 10 98 
nisbetinde bir fazlah! ... göstermektedir. 

Hukuk iı:kıme gelince, 935 senesinde 
cıırm.11iyet mahkemele rine 475.437 dava 
arzelilmiş bunlıudan 281.172 adedi in
tac edile.ı:ek 86.765 adedi muraceata kal
mış. 936 senesine 107.500 iş devredilmi~
tir. 934 senesinden 935 senesine 243.000 
iş devredilmiş olduğuna göre hakimler 
kanununun ilk tatbik yılında devir mik
darınm bir önceki seneye nazaran 
100000 den fazla azalmış olduğu görü
lür. - 243.000 - 107.500: 135.400 • 

Müraccata kalan davalar intac edil
memi, işler meyawnda sayılması tabii 
olduğundan 935 senesinde çıkan iş a
dedi 934 senesine nazaran yüzde 19 nis
bctinde bic fazlalık arzeder. 935 sene
sinde çıkan fazla işin cezadaki nisbeti 
yüzde 10/98 olduğu halde hukukta% 19-

a varması bu sahadaki tedbirlerin daha 
faydalı olduğunu göı.-terir. Bu scbCbc 
binaendirki, ceza işlerinin bir kısmın
da seri ve basit bir mahkeme usulünün 
tesisi iüzumu hissedilmiş ve bu mak
sadla hazırlanan kanun projesi diğer ta
dil tekliflerile birlikte yüksek meclise 
sunulmuştu:. 

Adliye Encümenindeki tetkiklerle 
daha uygun bir hale gclcıı bu teklifle
rin tas\•ibinize iktirani hal:nde ceza 
davalarrnda da sürat ve sadeliğe doğru 
esaslı bir adını a.tmı.ii olacağımızr umu
yorum. 

llakimlcriıııizin clcfft•ri 
t'l 

Çalışma ve sürat bakımından ceza-
da yi.ızde 10.98, hukukta yüzde 19 rad
desinde müşahede olunan bu saliih bil
gi ve ehliyet sahasındaki ümidlerimizi 
de boşa çıkarmamıştır. 

Hakimlerin liyakat ve muvaffakiyet 
derecesini tayin için tatbik edilen kıs

tas bir taraftan her sene intaç edilen iş 
miktarı diğer taraftan temyize intikal 
eden hükümlerin nakız ve tasdik nisbe
tidir. Bu ölçü mahkemelerin temyiz 
mahkemesi tarafından murakabesi esa
sına ve kaza vazifesinin icablarına en uy
gun olanıdır. Çünkü mahkemeden sadır 
olan hükümlerin kanuna muvafık olup 
olmadığını tetkik temyiz m hkemesine 
aid olduğuna göre her hakimin vazife
sindeki muvaffakiyet derecesinin ilk Ön· 
ce temyiz olunan kararlarının kabul ve
ya reddolunanlariyle ölçülmesi tabiidir. 
Hakimler kanununun meriyet mevküne 
girdiği ilk ayda • birinci kanun 1934 -
bütün bilimlerin vasatı bozma nisbeti 
yüzde 46.28 iken bu nisbet 12 inci ay 
olan - ikinci teşrin 935 - yüzde 39,70 e 
düşmek suretiyle bir senelik tatbikat 
sonunda yüzde 7 raddesinde bir salah 

kaydetmiştir. 

Hakimlerin ehliyeti hususunda bir 
sene fasıla ile müşahede edilen bu iler
leme altı aylık devrelerde hemen he -
men aynı nisbcti muhafaza etmekte ve 
salahın tedrici ve fakat umumi olduğu
nu vazıhan göstermektedir. 

KararlarJa isab~t 
Hakimler kanununun adli kadroya 

dahil olanların çalışma ve bilgileri üze -
rinde icra eylediği bu müsbet tesirler, 
meslek inzıbatı alanında daha bariz ne
ticeler vermiştir. Esasen hakimler ka -
nunu yüze yakın hakimi tasfiye ederek 

işe başlamıştı. Gerek bu sebebten ve ge
rek hakimler kanununun tatbiki sebe
binden hakimlere verilen cezalar da bü
yük bir azlık görülmüştür. Bu azlık 934 
senesine nazaran 935 senesinde yüzde 
68 nisbetindedir. Mükafat cephesinde 
de aynı salah vardır. Adliye Vekaleti 
kadrosunu teşkil eden 687 mahkemede 
1304 hakim ve 437 müddei umumi ve 
muavini vazife görmektedir. Bunlardan 
terfi için lazım olan müddeti doldurmuş 
bulunan 1369 hakim ve müddeiumumi
nin vaziyeti hakimler kanununun der • 
piş eylediği şart'ar dahilinde ayn ayrı 

tetkik edilerek 1115 i terfia layık görül
müştür. Terfi edeceklerin tetkika tabi 
tutulmuş olanların nisbeti - 240/1364: 

yüzde 83 dür. Tcrfia layık görülen 7 50 

hakimden 5 adedi mümtaz ve 92 adedi 
tercih derecesini kazanmışlardır. Müm
taz olarak terfia layık sıfatını ihraz 
eden İstanbul sulh hakimlerinden bir 
arkadaşım kendisine tevdi olunan 4900 
davadan 461\8 adedini intac eylemiş ve 
temyize intikal eden hükümlerinden 
yüzde 85,25 i tasdik olunmuş.tm. 1297 
davayı intac etmiş olan diğer bir arka
daşın H~tigi nisbet yüzde 91,38 dir. 
İstanbul asliye reisleci11den aynı levha

ya geçeıt bir hfılrimini:r: de o Yarifede 
bulunduğu yedi av zarfında mahkemesi· 

ne arzedilen 1127 işdcn 916 adedini in
taç eylemi~tir. Senelik tutarı bu suret
le 1750 ye baliğ olan asliye işinden 110 
adedi temyiz olunarak lıunların yüzde 
80,46 sı tasdik olunmuştur. Bugünkü 
Tiırkiye vasatisi sulh işlerinde 800 as
liye işlerinde 400 olduğuna göre müm
taz sınıfa ay.:ılmış olan asliye ve sulh 
hakimleri aynı vesaitle ve aynı Mrtlar 
altında çalışan refiklerine nisbeten dört 
misli iş çıkarmakta ve temyiz olunan 
hükümlerinden yüzde 80 den fazlası 

tasdik edilmiş bulunmaktadır. Bu ra
kamlar. köşelerinde sessiz ve mütevazi 
çalışan bu kıymetli arkadll§larm aldık
/arz gü J neticeler hakimlerimizin ça
lışma kabiliyetlerinin inkişafı had/erim 
göstermek bakımından faydalı birer nü
munedir. 

Tcrfidt• göz ()nünde 
bulunduru1an1ar 

2 - Tercihan terfia layık görülen 
hakimlerin erişmiş oldukları tasdik nis
l:ıeti en az yüzde yetmişin fevkinded ir. 
Bunların deva.mir bir gayretle gelecek 
levhanın mümtaz sınıfına ayrılmaya 

namzed olduklarını şimdiden kabul e
debiliriz. Terfia layık görülen diğer 

654 hakim vazifelerini kanunun tesbit 
eylediği esaslar dairesinde yapmış olan
lardır. Terfi müddetini doldurdukları 

halde kanunun tayin eylediği tasdik nis
betini tutamamış ve ehliyet ve Jiya':at 
şartlarını tamamen cemedememiş olduk
larından dolayı ayırma meclislerince 
terfi defterine alınamamış olanlara ge
lince, bu defal:i terfide 240 kişiyi bu
lan bu gibilcrin bulundukları derecede 
bir kere daha aynı akibete girift.:ır o!
malarr hakimlik sıfatını ebediyen kay
betmelerine müncer olacaktır. Çünkü 
aynı derecede iki ve aynı sınıfta üç de
fa terfia layik görülmiyenlerin va ife
lerine nihayet verilmesi hakimler ka
nununun sarih hükümleri ik~~..ıaı.ınü.:ın
dır. Bu suretle devamlı ve fasılasız bir 
ıstı fa yolu ile her sene bir yıl öncekin
den daha iyi bir vaziyete girecek olan 
adli kadronun yakın bir atide meslegin 
sosyal rolü ile mütenasiıb ve güzide bir 
heyet halinde memleketin de haklı bir 
gurur duyacağı bir merhaleye eı i~ec Ji 
kanaatindeyim. 

Cc·za c,•Jerinıize gdinc~ .. 
Ceza mahkemelerinin faaliyeti t c

ziye sisteminin tatbik §ekliyle yakından 
alakadardır. Çünkü ceza tertibindeki 
maksaı.1 ve gaye infaz sahasında belirir. 
Bu itibarla ceza evlerinin bugiinkü hali 
en esaslı kaygılarımızdan birini te kil 
etmektedir. Eski devrede derin bir nıaz
hariyetsizlik içinde kalan ceza müesse
seselerinin bize intikal eden binaları en 
iptidai şeraiti sıhhiyeden mahrum ve 
hemen hepsi bugünkü prensip ve telak
kilere göre ceza infazına müsaid olma
yan yerlerdir. Bunlardan bir çoklarının 
mevcudu istiab kabiliyetlerinin kat kat 
üstündedir. Bazılarında her mahküma 
isabet eden yer bir metre murabbamı 

bile bulmamaktadır. Hapisane binaları
nın bu vaziyeti mahkümlardan kabili 
ıslah olanlarının olmayanlarrndan tefri
kini ve hatta bir kısım yerlerde çocuk 
mahkumların bile büyiiklerden ayrıl

masını imkansız kılmştır. 

Dt•,· letiıı n• ~alııslarm ()clt·cli.ğ'i 
Bu hapisanelerin idaresi devlete her 

sene 900 bin liralık bir yük tahmil et
mektedir. Bunun 600 bin liradan fazla
sı bir ekmek tedarikinden bile aciz ol
duğu sa~it olanlara verilmekte olan ku
ru ekmek bedelidir. Bundan b:ıska di
ğer mahkumlara aileleri tarafından el· 
bise, yatak, yemek için yapılmakta o· 

lan yardımın, mahkılm başına 20 kuruş 
hesabile, senede 2,5 milyon liraya baliğ 
olduğunu dÜ§Ünürsek ne müthiş bir is
tihlak makinesiyle karşı karşıya bulun
duğumuz anlaşılır. Bu vaziyette güneş 
ve temiz havadan, kafi gıdadan mah

rum bulunan ve hemen tamamen dene
cek derecede uyuşuk bir hayat geçir
mekte olan bu insan kütlesini ıslah ve 
terbiye ve bir daha cürüm işlemekten 

sakınacak bir hale getirmeye matuf e• 

mellerin ne çetin ve devamlı bir mesaiyi 
istilzam edeceği kendiliğinden tezahür 
eder. Adliye vekaleti, kısa bir zamanda 
tahakkuk ettirilmesine imkan olmayaJ1 
bu hedefe tedrici, fakat sistemli ve e
min bir metodla yürümeyi tercih eyle • 
miştir. Bu maksatla içtimai bünyemize 
en uygun bulduğumuz progressiI siste
mi örnek ittihaz ettik. Procrressif siste
min esası mücrime ce ':tiril'!n cezanın 
şitfdetirıi, onun ah1Md v~ ~finill iyi-

leşmesi ırc ccmhıct i in t"' •'i el k 
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veıı ... ı •• .ı, .. ı u.t.aklaşmasıyltı mütenasiben 
azaltmalı ve bu suretle lcendisiai abllld 
bir tasfiyeden geçirdikten sonra cemi• 
Yete iade etmektir. Böyle bir teıkilituı 
baprılması için düşündüğümiU tedbir· 
lerin bariz ve müşterek vasfı memleke
tin hususiyet ve icaplarını nuara ala· 

rak tanzim ed:Jmiş olmasıdır. 

Mahkümları çabşhrmak 
Filvaki ceza müesseselerinin ıslahı· 

na liızumlu olan geni§ membalann biz· 
zat onu istihlak edecekleri çalıştırmak 
auretiyle temin, tuttuğumuz yolun en 
esaslı hedefidir. Mahkumların çalıştı• 
nlrnası bugün bütün devletlerin kanun 
ve- nizamlannda yer bulmuı ve cezanın 
eu esaslı unsurlarından birini teşkil ey· 
lemiştir. Çalışma ruhu ve sıhhi tesi.rleri 
ile müessir bir ıslah vasıtası ve hapısane 
rC"jiminin istilzam ettiği disipline en çok 
uyan bir yaşayış sistemidir. Bu iti~arla 
çalışmanın gayemize hizmet eden ıktı
~di faydalarından başka, mahkumun 
disiplin altında yaşamak kabiliyetini 
tenmiye eylemesi. ona, bildiği işleri i
lerletmesi, bilmediğini öğretmesi ve bu 
suretle serbest hayata avdetinde bir cok 
rnü~külleri iktihama imkan vermesi gibi 
ahlaki ve ictimai faydalan da avrdır. 

ilk tecrübe: lmrah 
S. auar ki, çalışmanın randıman ve

ric oıması muıımn hususiyetlerıne gö
re tanzıın edılmı!l bulunmasına bagııuır. 
Bızdekı mahkuanalaroan ekserısinin 
koylu olmaları \ e a.} nr zamanda buyuk 
tes s masraflarına katlanmamak mecbu· 
riy tı işe çiftçı ık ve hahcıl.k ile başla· 
mat b nıza muhıın bır amıl olmuştur. 
lm, aıı adasına muntazam elbısekr gıy
direrek ) olladı n z yetmış kışıhk e.kıp 
b .. nn ca;,;ı yerleı ı keııdilcrı ınşa etınıŞ. • 
ler, tarla aı 1nı kendi vastıalariyle ekıp 
Liç:ncye, demir aletlerinden bazılarını 
bizzat yapmaya başlamışlardır. Bunl~ • 
rın mc\ sım sonunda alacaklan netıce 
yalı11z istihlak ettikleri mevaddı değil 
tesis ışleri de dahil olduğu halde diğer 
bı.itun masraflannı koruyacağını ümid 
ediyoruz. Onun için önümüzdeki s~n~ 
içinde ekiplerin adedini birkaç mıslı 
ço.:altarak derhal geniş ziraata başhya
cağız. 

lfaJı ~ ap:rn nıalıkiimJar 
lsr .. rtada her i i ınahl,umlar tarafın-

<hın } apılan halılar yapılmaktadır. B~
r~da yetişmiye b~lıyan 200 kişilik e~ıp 
hır müddet sonra küçük gruplar halın
de dig~r hapisanelere dağıtılmış ol~
ca?ctır. İı;tiab haddi ı 500 kişi olan Edır· 
ne hapisanesi bu ayın ilk günlerinde a
çılmıştır. Oraya scvkettiğimiz mahkum· 
ları aynı metodlar dahilinde çalıştırmı· 
ya başladık. Bu çalıştırmaya başladığımız 
mahkumlar yalnız idarenin verdiği ~~. 
mekleri yiyorlar, yalnır idarenin verdıgı 
~lbise ve ayakkablarını giyiyor. Bunlara 
sigara ve ucu kumara varan her oyun 
nıemnudur. Yatmak, kalkmak. ralıf· 
mak, okumak saat/arı tam bir prograrn 
altına alınmıştır. Onun için daha şim· 
diden kiloları artan, benizlerintt kan 
gelen ve yarın iyi ve çalışkan b11 aile 
~ab:ısı olacak olan bu gürbüz ~ocu/clar. 
ıcabında, vatan hizmetine ruhları tasfi
ye görmüş birer vatandaş olarak katı
fltcakJardır. 

Önümüzdeki büdce senesi içi'1~e bir 
taraftan hapisanelerde hah imalatını 
~Ysi ve te"'1il eder ve Edirne ve tm· 
raJı rne dl .. "blA • ralı· vcu arını beşer yu ze ı aga :ı 

'~rken diğer taraftan da Eskişehirde 
zırai f l" hk ~ aa ıyete geçmek, çocuk ma um 
ların b" 1 k 
bi 

. 1 ır devlet fabrikasında top ama 
r tk" · · 1 maden oca<Yı işletmek çareıerını 

•rayacaın.. "' 
b ... 

Hapisane hinalan 
. Mucriınlerin mtitecanis z~mreler ha 
lınde ta "f" ·t . snı ıne ve bu suretle progıessı 
·~•tenıin tatbikına imk~n v recek ha· 
pısane binalarının muhtelif tip ve plan· 
ları i a·d . . Dl ı en tesbıt ve tanzım olunmuş· 
tur. Yüksek tasvibinizle ihJas edilmıf 
olan in . . h şa, pullarından elde tyledıı:; :nız 
asılat artık i~e başl.yabilec k bir had

d~ varnııştır. Bir senelik mesai netice-
sınde ta . . . . 

nzım ve ıkmal edılmış olan ve 
elyevnı k~l ·r . J . ve a ette bulunan tekh pro1e-
erı Şunlardır: 

'1 e :ti ·tin el 0 1uleki prc jt•lcr 
A ı ukatlık kanunu noter kanunu, 

lllerkez teşkilat Jcan.u~u ve bt.ynelmilei 
lııısıı 1 münasebetlerde tatbik edilecek 
Aa?un ve tebligtJt işlerinin tanzimine 
daır kan · · 1 · b n un ve nızamname proje erı u • 
dan La ı · ı ·· <a ceza muhakemelerı usu u ve 
Ceza kanunlarında &erekli olan tadiller 

ve mefhud suçların usulü tahkik ve mu
hakemesine dair üç kanun projesi yük
.ek meclise sunulmu~tur. Adliye encü
meninU:ce tetkikleri hitam bulmuş olan 
bu kanunların büdce müzakeresinden 
sonra birer birer ~asvibinize arzoluna· 

caktır. 

Biribirine bağlı üç safha 
Arkadaşlar; 
Arzettiğim izahat gösteriyor ki, bir 

memleketin adliye cihazı yekdiğerine 

sımsıkı bağlanmış üç esaslı safha dahi
linde mütalea ve tetkik edilebilir. Bun
lardan biri kanun ve kanunlar safhasıdır. 
diğeri tahkikat ve hüküm safhasıdır. ü
çüncüsü de gerek cezada ve gerek hu
kukta icra ve infaz safhasıdır. Bu saf
halardan her hangi birisinin fenalığı 

diğerlerindeki iyilikleri tamamen fel
ce uğratır ve öldürür. İcra edilmiyen 
veya fena icra edilen bir ilamdan iyi 
kanunlara dayanması ve iyi hakimler 
elinden çıkması neye yarar. Onun için 
adliye cihazının her üç tekerleğinin ay
nı intizam ve aynı ahenkle yürüd:iğü
nü görmek için vatandaş sabırsızlıkla 

bekliyor. 
Çoktanberi muasır ve medem bir va

ziyete geçmiş olan kanunlar safhasın
da önümüzde yapılacak çok az ışimiz 
olacaktır. Bu husustaki mcsainıız bir 
taraftan medeniyetin seyrü hareketini 
yakından takip etmek, diğer taraftan 
da ratbikatın verdigi neticelen goz ö
n nde tutarak kanunlarımıza yavaş ya
vaş milli damgamızı vurmak olacaktır. 

Tahkikat ve huküm safhası, bilhas
sa tatbık e:tmekte oldugumuz h imler 
kanunu ile bu iş her sene bir ne ev
velkinden daha iyi bir vaziyete geç
m kte ve h güzide bir hakimler ce
rnrı .i do. m .. k,a oldubunclan tut ugu
muz y Jda emniyetle y.ırüycbıliriz. 

Adlıye cohazının üç"inciı safhası olan 
icra sa ha::ıına gelince. bu sa hada iyi 
bir vaziyette V1: emniyetli uir yolda Ol
duğumuzu söylemekten maalesef çok 
uzağız. Bu safhanın ceza kısmında bi
raz evvel arzettigim gibi iyi bir yola 
girmek arifesinde olduğumuzu hisse
diyoruz. Fakat hukuk kısmında henüz 
tetkik sahasını aşamadık. Her memle
kette bir dert halinde görünen huhuk 
icrasını adliyemizin diger cihazı ile a
hcnkdar kılmak için önümüzdeki yıl 
büt:in mesaimizi bu mesele üz r"nc tek

sif edeceğiz. 

AdliyeciJerimizin ga) t• i 
Arkadaşlar, 
Bu münasebetle kusur ve meziyetle

rimizi apaçık söylemiye çalışum. Sözü
mü bitirirken şurasını haber vermeli
yim ki, adliye cihazının muhtelif saf
halarını aheak ve intizamla ışlctmek 
bizim ıçin bir gaye değildir. Biz bunu 
sadece ödeyemediğimiz bir borç telak

ki ediyoruz. 
Adliyecilerin gayesi türle adliyesini 

türk ordusu gibi memleketin gururu 

yapmaktır. 

Çocuk mahkemeleri 
Adliye vekilinin çok alkıtlanan bu 

b~yanatından sonra söz alan Esma Nay
man (Seyhan), bütün ileri giden mem
leketleri iıgal eden bir mesele haline 

giren ınahkiimJar meselesi hakkında 

Adliye vekilinin verdiği izahatı şükran· 
la k&llrladığını beyan ederek suçlu ço· 

cuklar meselesine temas eylemiştir. Ço
cuğun bir memleketin atis·, istikbali ol
duğunu ve cemiyetteki ehemiyctini te
barüz ettiren Nayman birçok i t"mai • 
yatçılarla ruhiyatçıların neden çcx:uğu 
suçlu olarak kabul etmediklerini izah 
etmiş ve ezcümle demiştir ki: 

·•- Cemiyetin suçlu bir çocu a ceza 
vermesi değil bilakis ona el uzatmak, o
nu kurtarma kiçin çareler araması la • 

zımdır. onu vatana d?."'l faydah bfr 
ferd haline koymak ve iade etm. h tir. 

Çocuk ne olsa suçlu d ıl 'ir. Onu su 
lıı yapan mulıitidir. te rar eJıyor ·m 
sefalettir. Bun'ar fena ır"saJlerden kur· 
tarılmak suretile kabili ıslcıiıtır Bizde 
suçlu çocukların gördülderi m ı m , 
herhalde bir mücrimd n l•eır.en hemen 
farksızdır. Kimsesiz, aç ka mış. m el. 

üç gün ac kalmış bir çocuk açl ~ n 
tırmak için manavdan bir ceviz, f rı n
dan bir ekme çalan bir cocu ~ : n bir 
ana katilinin, bir vatan hainin'n eline 

vurulan kelepçe gibi bir kele çe vuru
luyor, aynı h is neye sevkediliyor ve 
aynı yerde yatınlıyor. Hapisaneleri-

1 

mizde suçlu çocuklarımız için yer yok
tur. Suçu ne olursa olsun ağır hapse 
mahkılm bir adamla avm yerde kalıyor. 

ULUS 

Ceza kanununun bir maddesi 
B•u bapiS11nelerde ayrı lt.oğUflar 

vardır derler, fakat bunlar ekseri is
men ayrıdır. Çoooklar büyüklerle dai
ma hali temastadırlar. Bu ayrılık hiç 
bir vakit maksadı temin etmiyor. Henüz 
olmarnış, tam teşekkül etmemiş bu kü
çük dimağların 'bu kötü muhitte alabi
lecekleri tesiri kolayca tasavvur edebi
lirsiniz. Arkadaşlar; ceza kanununun 

54 üncü maddesi çocukların işledikleri 
fiillerin ceazlarını birer birer saydık
tan sonra "işbu cezalar çocuklara mah
sus yerlerde çektirilir,, diyor. Sayın 

adliye vekilimizden ricam şudur: kanu
nun da emrettiği bu cemilenin tatbiki. 
Çocuklar ic:n hapisane değil, bilakis 
hapisanelerden çok uzak ayrı yerler, 
orılara mahsus yerler, muzur telkinler
den uzak, temiz muhitler. Yani bir ke
lime ile suçlu çocukları ıslah edecek ev
ler. Çocuk ıslah evleri. l:;lah evi der
ken eytamhane, hastane gibi büdceye 
yük olacak bir müessese kasdetmiyo
rum. Şimdilik pek az bir masrafla pek 
ufak mikyasta mütev zi bir çatı altında 
işe başlanabilir. Ve öyle başlanmasını 
teklif ediyorum. 

Vekilimizden bir temennim daha 
var. O da çocuk mahkemelerinin ihda
sulır. Bu, ilerlemiş her mrmlekettc he
men hemen var gibidir. Bilha<;s;ı Ame
rika ve Belçikada çok ileri gitmiş bir 
haldedir. Fakat her .. eyden evci bu bir 
ihtisas meselesidir. Hazırlık yapmak Hi
zımdır. Burada çalı acak hakimler, be
hemehal çocuk pisikoloji inden ve sos
yolojide ihttsaı peyda etmiş kimseler 
olmalıdır. Yalnız hnkim ,avukat bu it 
için kafi değildir. Elemanları kolaylık

la bulabiliriz. Bu sahada çalışmak üze
re yetiı;en üniversite gençlerimiz var
dır. Pek yakında Adliye vekilimizin ço
cuk mahkemeleri ihdasını taleb eden 
bir layiha ile buraya geldigini görmek 
istiyorum. (Bravo sesleri ,alkışlar.) 

Adli) e vekilimizin cevabı 
Tekrar kürsüye çıkan Şi.ıkrü Saraç

oğlu bu dikkate değer mevzulara dair 
düşüncelerini şöyle anlatmıştır: 

- İtiraf ederim ki çocuk mahkeme
leri, Üzerlerinde durulmaya değer bir 
mevzudur. Yalnız tir iki büyük şehre 
hasretmek değil, Türkiyenin muayyen 
yerler·nde ço uk mahkemeleri kurmak 
ve onl rr ahlaklanru tashih ve tasfiye 
edecek yerler yapıp yerleştirmek lazım
dır. 

Çocuklar fahrikalar<la 
çalışacaklar 

Bizim önümüzdeki sene bu mevzu 
üzerindeki dü§üncemiz biraz eve/ arzet
tiğim gibi, bu çocukları devlet fabrika
larından birisinde ç•lııtırmağa başla

mak olacaktır. Esasen bu fabrikaların 

hemen hepsinde muallimler okutmalar, 
ve saireler de mevcut olduğundan ve 
devlet memurlarile mühendislerinden 
mürekkep tahail görmüt adamlar içeri
sinde bulunulacağından tahmin ediyo
ruz ki. Bayanın kasdettiği mini kıs· 
men olsun tatmin edilmiş olacaktrr. 

Bayan arkadaşımız çocuk mahkeme
leri ihdasından bahsetti1er : Hakikaten 
medent memleketlerde bu hususta atıl· 
mış kuvvetli adnnlar var. Bu adnnları 
yakından takip etmek istiyen vekile· 
timiz bir Bayan hikimi Avrupaya gön
dermiştir. Bu lıikimin bize yazacağı 
raporlar üzerinde edinecegimiz intiba
ların icabatınr gelecek seneye yetiştir • 
meye çahfacağız. Bilhassa dikkat etti· 
ğ·miz şey; bunun bir Bayan hakim ta
raf nd n y!lpılmı' olmasıdır. Ümid ede
rim ki, Bay an arkadaşımız sözlerimi ka

fi ulurl r. 
Bundan sonra Emin (Yozgat) İstan

bul adliye binası hakk nda vekilden iza
hat i tedi. B. Saraço~lu bu mesele hak

kında dedi ki: 
4' _ Bu bina için yüksek meclis tah

sisat vereli api zaman oldu. İcab ederdi 
ki, binanın biç olmazsa temelleri ba~la -
mıs bulunsun. Fakat İstanbul adliyesi 
her z ınan yapılan binalardan olmadığı 
ıçin b !hassa Nafıa Vekaleti mühendis -
1 r;nın gdsterdigi kıymetli alaka ile 
mJhendi Jer ara&ında açtıgımız müsa -
baka uzun sürdü. Ve bu müsabakada 
kazan n projenı:ı fiatı biraz yükse'. ol
dugu içi:ı verdiginiz tahsısatı tecavüz 
etmemek ruretiyle o projeyi yapan 
muhendis!e Nafıa mühendisleri uzun 
müd t roje üzerine çal şmak mecburi
yetinde kalmııdarclır. Meclisı alini 7in 
verdigi tahsisat inşaat ve tefrişat dahil 
oldu&u halde SOO bin lira olduğu halde 

l 
bu proje 800 bin lirayı tecavüz ediyor. 
Bunun için yapılan bir çok uğrilflllöllar· 
dan .anra bu proje üzerinde yapılan tet
kikat bir ay evvel hitam bulmuştur. Ya-
landa belki de bu hafta içinde münaka
sası yapılacaktır. 

Bu U:ahatr müteakib Adliye Veka -
Jeti büdcesi fasıl fasıl gorüşülerek ka • 
bul edildi ve birinci celseye son verildi. 

il{inci celse 
Kliltiiı· Bakanlığı hii«lc '"'İ 
On beş dakikalık bir aradan sonra i

kinci toplantısını saat 16.40 da yapan 
Kamutay, Kültür Bakanlığı büdcesini 
görüşmeye başladı. 

Berç Türker (Afyon Karahisar) Bü
yük Önderin ve hükümetin verdiği ehe
miyet dolayısiyle kültüre alakanın halk
ta ahlak haline gelmeğe başladığını şük
ranla kaydettikten sonra bazı vilayetler
de mektep buhranı olduğunu haber aldığı 
nr, yüksek tahsil görenlerin hep büyük 
şehirlerde, bankalarda ve şirketlerde 

memuriyet aradıklarını. sanata ebemi • 
yet vermediklerini ve Anadolunun uzak 
şehirlerine gitmediklerini söyledi. 

Azmhk mektehlt'rimlt· tiirkçc 
dersleri 

İstamat Özdamar (Eskisehir) Dil 
birliğinin kültür hayatındaki değerine 

İ§aret ederek, bütün tedbirleri alan kül
tür bakanına teşekkür etti ve yüksek bir 
vatan borcu telakki ettigi bir temenni
yi, ekalliyet mekteplerinde turkçe der
sine layik olduğu ehemiyetin verilme
diğini ve o mekteplere en degerli mu
allimler gönderilerek oradaki çocukla
rın vatanın istediği ideal tip olarak ye 
tiştirilmesini istedi. 

tik tahsil 
Türkan Baştuğ (Antalya} ilk ve 

orta tahsile aid olan ihtiyaçlardan hah· 
sedeceğini söyliyerek ilk mektebin ço
cuğun yetişmesi üzerindeki büyük tesi
rini izah ederek altı seneden beş seneye 
indirilen ilk mekteplerde asıl yüklü 
kısmın 4 ve 5 inci sınıflara konulduğu
nu, çocuk orta mektebe gelince kendi
sinde bir şaşkınlık devresi başladığını 
anlattı. İlk mektep hocasının terbiye 
işlerine ayırabileceği zamanının hemen 
hemen hiç olmadığına işaret eden Ba
yan Türkan; bilhassa büyük vilayet mer
kezlerinden uzak olan yerlerde; nahiye 
ve köylerde muallimin köy hayatına in. 
tibak etmek zorunda kalarak kendisin
den beklenen heyecanı kaybettiğini ve 
kütleyi ideal seviyeye çıkarmak yolun
da kendinden bekleneni veremediğini, 

bunun için tatil aylarında kurslar aça
rak merkezlere toplanan muallimlere ta· 
ze heyecan, bilgi verilerek yaşayan sis
temlerin öğretilmesini istedi. 

Hususi mektebler 
Orta mektep terbiyesinin ,talebesi

nin aayııı 1500 ü qan büyük mckttple
rimizin bile bir müdür ile iki muavinin 

elinde olduiunu; bugünkü pedagoji 
sistemleriyle artık talebenin zor ve bas· 
kı altında ezilmesinin sahadan çekildi
ğini, muallimlerin mesleki bilgilerin ar
tırılmasının zaruretini anlatan Bayan 
Türkan. bilhassa hususi mekteplerin 
vaziyetine temas ederek, her sene birin
ci ve ikinci tahriri yoklamadan sonra 
resmi mekteplerden hususi bir akın 

başladığını ve burada kolaylıkla geçe
rek türk çocuğunun çalışmadan ve e· 
mek harcamadan lise mezunu hakkını 

alarak memleketin mukadderatına ka
rıştığını söyledi ve bazı misaller verdi 
ve bu mekteplerin tam ve sıkı bir kon· 
trol altında bulundurulmasını istedi ve 
sc.n olarak kitap ya anlara yardım edil
mesini temenni etti ve alkı landı. 

A)nso') ll), a, ~kta tutan 
tiirl"lcr«lir. 

Mitat Aydın (Trabzon ) Ayasofya 
müzesi ka ısı hakkında konuşacağını, 

Ameııkad n e1en müt h sıs Bakster
in bu yold ı çalı m 1 r nı şiıkranla 

karşılıyaca mı. y lnı gazetelerin bu 
zatın gııy~ ' i'TI ile kapadı ımız 
mozaiklcı ı iT'"'' r'l'lakla u ~ ras-
tı ,ı yoı •nd ı . n i "'tı"lı tok . 

garıp 

bulc\ l nu .,·· liyer r' i 1 i: 
" A -. ya 0 !aya gittim Üç dört yüz 

metrelıJ;: mo a k içinde (0-50) metre ka
dar bir yer \ nmı t ç· kl 1 k • r e ap-
lanmıı;tır. E babı mucibcsi ~uilur: Açıl: 
kon~ lım • rl.ad" lar. Biz Ayas:>fyayı 
sldı~mllz z:ıman Latinler tarafından 
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tahrip edilmif, kapısr, pencere~ aıırıl· 
mı§ barap bir halde idi. Türkler gel. 
mişler, yılulmalc üzere bulunan bu e•• 
ri ayak üzerine koym111lardır. Bugün 
Ayasolya ayakta i~ bu, türk mimarla• 
rının yaptığı kuvvetli eserlerle aydta 
durmaktadır. (Bravo sesleri, alkışlar) 
Bunlar arasında yine türkler tarafm. 
dan dinleri üzerinde büyük fark oldu• 
ğu halde hıristiyanlıkta resim kalsın 
mı, kalmasın mı dendiği bir zamanda 
türle/er gelmi~Jer, kendi dinlerine mil• 
hali{ olduğu halde birer perde ile ikti• 
fa etmişler ve olduğu gibi muhafaza et• 
mişlerdir. Onları bozmamışlar, tahril> 
etmemiıler, bilakis daha büyük kuvvet
le idare etmişlerdir.,, 

B. Mitat (Aydın) Sultan Mecit veya 
Aziz zamanında İtalyadan getirilen Po
sati isimli bir mimarın Ayasofya tamir 
edilirken üzerine sıva çektiğini bu ha • 
disenin milli eserler üzerine bir bulut 
gibi konulmasına gönlü razı olmadıgı '; 
nı ve bundan gazetelerle müze id resi• 
nin kabahatli olduğunu söyledi. 

:Mürekkep meselesi 
Buyuk Şefin milli mücadelede düş • 

man baş kumandanından alıp Millı Mü
dafaa Vekiline, onun da müzeye hedi
ye ettiği bir kılıç üzerindeki yazıların 

soldugunu ve okunmayacak bir hale 
geldigini söyliyen B. Mitat milli tarıh· 
terimiz, tapu kayıdlan, eski ev• 
rak ve sairenin de aynı yerli mü· 
rekkcble yazılması dolayısiyle yakın za· 
mantarda aynı akıbete uğnyacağma i • 
ret ederek bu mürekkeb işinin de h 1 • 
]edilmesini temenni etti 

Talcbc)İ kontrol 
B. Ruşeni Barkın (Samsun} Sıh"ye 

Vekaletinın açtıgı talebe pansiyonların
da 7 - 8 yüz talebeye bakıldığını, boy • 
lelikle burada konfrollü, inzıbath ve 
müsbet bir talebe hayatı kurulduğunu 

söyliyerek bunun memleketin dört bir 
tarafından gelmiı olan gençlere de teş • 
mil imkinmm bulunarak mazbut bir ta
lebe hayatının kurulmasıru ve gençleri
mizin karşılaşacağı hidisclerin onların 
hayatında kötü neticeler vermesine 
mani olunmasını temenni etti. 

Kitap, lisan ve idman 
Ziya Gevher Etili (Çanakkale) kür

ıüye iki çocuk babası olarak çıktıjını ve 
temas edeceği şeylerin çocuktan üzerin
deki müşahedeler olduğunu söyledi ve 
dedi ki: 

" - Ben mektebteıı Ye hocadan bah
sedersem söyliyeceğim ıey onlann sita
yi~inden başka bir ıey değildir. Çünku 
dairei intihab.~e gittiğim zaman gö
zümü ilk ıpklanclıran fCY her hangi bir 
köyde ilkmektep hocasıdır. 

Çocuğumun her gün üzerinde emeği. 
ni ve tesirini ıördüğüm bu ıpğa benli • 
ğimden bağlıyım." 

Mektepte durmadan not tutmanW1 
kendi neslini bayata yorgun olarak at· 
tığını söyliyen B. Ziya Gevher, çocuk· 
larının da her aktun aynı dertten, not 
yüzünden bitirin bir bale geldiğini ; ta· 
lebesine bir ıeyler CSğretmek arzusuyla 
çırpınan çalqkan hocanın 1dtab olma
yınca onlara not verdiğini anlatarak 
mektep 1dtaplarmm bir an eni hazrr· 
latılmasını tıemenni etti. 

ikinci bir mesele olarak lisan işine 
temas eden B. Ziya Gevher tinivcrsite
de mecburi olan lisanın ancak lise ve 
'bilhassa orta mektepte öğrenilebilece
ğini .halbuki bugünkü şartlar ve usuller 
içinde buna imkan olmadığını söyledi. 

Tek başma Amerikaya giderek tür
kün kudretini sırtını yere değdirme

mekle ispat eden bir memleket çocu u 
karşısında spor sahasında hangi münev
verimizin iyi bir netice alarak çıktığını 
soran B. Ziya Gevher, entellektüel 
zümrenin vücud kuvvetini kaybett" . • .. . ıgını 
soylıyerek sayın bakandan buna bir ça-
re bulmasını istedi. 

Okuma heyecanı 
Mem\eketteki öğrenme ve okwna he

yecanının; her işte ihtiyaçları önden se
zerek onlara karşı tedbir almayı itiyad 
edinen ismet lnönü hükümetini adeta 
baskına uğrattığını söyliyen B. Hüsnü 
Kitapçı (Mugla) dün mecburi tahsil 
kayıdları koymağa lüzum görürken bu
gün her taratfan "bizi okutun 1, diy n 
çocuk sesleri geldiğini söyledi. Bu ih· 
tiyaçları karşıl mak iç"n vasıtaları az 
olan Maarif vekaletinin b nda. lsmet 
İnönün··n en nerjik arı a ı~~ıarmdan o-
lan Arıl n n rrösterdivi c: rii çal a• 
ya teşekkür eden B H"" a• 

Say/ •r rl' • ri ; • 
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arifte istikrar olmadıgını, tedris usul ve l 
programlarının durmadan değiştiğini 

kabul edilen bir kanunla toplanması la

zımgelen maarif şurasının, üç seneden
beri toplanmadığını, nakledilecek mu • 
allimlerin mektebler açılmadan en aşa-
ğı bir ay evvel haberdar edilmesini te

menni ederek kitap meselesinin hala 
halledilemediğini, bu meseleden birçok 

yerelrin zarar gördüğünü, bu ::.ene kıra. 
at kitablarının geç kaldığını tek kitab 
usulü kabul edildiğine göre alfabelerin 
de imtihanla kabul edilmesini mektep 
kitaplarının vakit ve zamanında memle

ketın en uzak yerlerine yetiştirilmesi • 
nin temin edilmesini istedi ve orta mek
teb muallimlerinin iyi yetiştirilmesinin 
üniversiteye kuvvetli talebe yetiştiril -

mesi için bir zaruret olduğunu belirtti. 

Maarifin idt·oloji:-.. i 
1nklıabın başındanberi müşterek bir 

hızla maarif üzerinde çalışıldığm söy

liyen B. Aka Gündüz (Ankara), evve -
la cumuriyeti kuran biıyük inkılabın 

ideoloiJSini yapacak maarif siyasetinin 
tayin ve tesbitinin şart olduğunu ve an
cak böyle bir yolun bulunup bulunma -

dıgının münakaşaya değer olduğunu ve 
her şeyden evvel maarifin kökünün sağ

lamlaştırılması lazm geldiğini, eldeki 
teşkilatla yapılan işlerin meydanda bu
lunduğunu söyliyen maarife inkılabın 

emrinde çalışarak hüviyeti, maarif şüra
sınm vereceğine kani olmadığını, bu -

mın için ayrr bir komisyon kurulmasının 

daha muvafık olacağım söyledi. 

Kültür hareketlerimiz 
Kültürümüz üzerindeki bu düııünce

lerden sonra Saffet Arıkan kürsüye 
çıktı ve zaman zaman alkışlanan şu be
yanatı verdi: 

" - Sayın arkadaşlar, evvela kürsüde 
söz söyliyen hatiplerin hakkınmdaki te
veccühlerine teşekkür eder ve müsaa
de buyurursanız Maarif Bakanlığınızın 
ilk, orta veya yüksek tedrisat hakkın
daki düşüncelerimi söylemek isterim. 
Bu suretle zannederim ,hatiplerin bir 
oçk suallerine de cevab vermiş olaca
ğım." 

'I ahsil çağmd.aki c_:o<·u!darıııuz 

Maarif vekili bu başlapgıçtan sonra 
m arif meselesinin hangı cephelerde 
mutalaa edildigini anlatarak bunun ilk 
planında vatandaşa verilecek bilgi ve 
onu takiben bu bilginf n hangi muallim 
tarafından veriteceğı i i ve daha sonra da 

mektep açılması işi geldigini işaret e

derek bugün için nüfusu umumiyenin 
yuzde 12 si ilk tahsil çagında olarak 
kabııl edildıgi takdird ilk tahsil ca
gmda 1,850,000 çocuk bulunduğunu, 
buna karşı şehir, kasaba ve l.öylerde 
65 • bin çocuk ol umak a bulunduğ nu 
soyl miş ve demıştir lH: 

• "- Gorülüyor ki bu m vcud hakika

ten okuması lazımgel n mevcudun üç
te biridir. Bunu kasaba ve köye taksim 
edec k olursak takriben 370 bini köy 

okullarında, 310 bini Öe şehir mektep
] rinde okumal.tadırlar. Biz köylerimi
zi ni.ifusu umumiyemizin yüzde 75 i ka

bı 1 edersek göriılüı k.i şehirlerde oku
ma çagında bulunan çocuklar yüzde 
68 <lir. Köylerde ise ancak yüzde 25 i 
okumaktadır. Hakiki <1urum ve realite 
budur.'' 

ilk tulısil 
Saffet Arıkan bundan sonra ilk öğ

retmen mevcudunun 13,834 den ibaret 
olduğunu Aöyliyerek bunların şehir ve 
köylere sureti inkısamını anlatmış ve 
ilk öğretmen mekteplerinin her yıl 650 
kadar mezun vermekte bulunduğunu 

işaret eylemiş ve demiştir ki: 

"- tık öğretmen kadrowndan her 
sene tekaüt, istifa ve sair suretlerk çı
kanları bundan tenzil edersek elimize 

takriben her sene 300 - 350 muallim ge
çiyor demektir. Bu, normal senelerde 
dir. Beş bin köyde muallim bulundura

bildiğimiz ve memleketimizde 39.000 
köy olduğuna göre daha mektebi ve 
muallimi bulunmıyan 35 bin köy:irnüz 
var demektir. Eğer biz bu 35 bin köye 
muallim bulmak için her sene çıkan 
300 - 350 muallimi bekliyecek olursak 
takribi bir hesapla bir asır beklememiz 
lazımdır. 

Demin arzettiğim gibi bakanlık, her 
feyden evvel realiteyi göz önünde bu
lunduruyor ... 

Sözlerine devam ederek köylerimizin 
nüfus inkisamını anlatmış, bunların mu
allim ve mektep ihtiyacını karşılamak-

taki güçli.ıkleri tebariız ettiren Saffet 
Arıkan, demiştir ki: 

' - Muhterem arkadaşlar, düşündü
ğümüz şudur: Bugün başta kahraman 
ordumuz biitün memlekete şamil ve baş
larında binlerce zabiti olan bir mektep
tir. Bahusus harf inkılabından sonra or
duda okuma yazma bilenlerin mikdarr 
yüzde 90 ı geçmiştir. Hele küçük zabit
lik yapmış olanlar bugün köylerde mü
kemmelen muallimlik yapmaktadır/ar. 

Bu son aylar zarfında bu işle alakadar 
olan arkada,larımız Ankara civarında 

8, 10 köy gezdiler. Buralarda öyle ele
manlara rast gelmişlerdir ki bunlar or
duda küçük zabitlik yapmış. okumak, 
yazmak öğrenmişlerdir. Bunlar köyle
rinde çocukları ba;?larına toplayarak 
kendilerine okuyup yazmayı öğretmek

tedirler . ., 

Ort:.• tahısil 

Saffet Arıkan bundan sonra orta tah
sil programlarını mevzuubahs ederek 
demistir ki: 

"- Bu, bir küldür. İlk tahsil, orta 
tahsil, lise tahsili ı;ocuğun çağına göre 
ayrılmış bir iştir. Bakanlığın bu husus
taki noktai nazarı bilhassa müsbet ilim
ler sahasında bunun bir kül halinde mü
talea edilmesidir. Bunun için bakanlık 
bir senedenberi İstanbul üniversitesi, 
yüksek mühendis mektebi, yüksek mu
allim mektebi. Ankaradaki Ziraat ens
titüsiinde bulunan türk ve ecnebi pro
fesörlerden istifade etti. Bizim gaye
miz şudur: Müterakki ve medeni her 
memlekete bir talebe ilk sınıftan üni

versitenin son sınıfına kadar bilhassa 
lise ve orta mekteplerde fizik, şimi ri
yaziye ve tabiiyede ne gibi şeyler el
de etmeleri lazımdır. Bunun müferdatı
nı tespit ettik. Binaenaleyh bugün e
saslı olarak bir son orta mektep yüksek 
mektep programı elimizde hazırdır. Yal· 
nız bunun kitabını yazmak meselesi kal
mıştır. Tercüme etmekle veya herhangi 
birine yazdırmakla olmaz. Bunun ter
cümesinden sonra hususi komisyonlara 
veya bu işten anlıyan, bu işin kompeta

nma ve pedagog muallimlere bu şe

kilde yazdırılacaktır. Bu suretle bakan· 
lığın tek kitabı meydana gelecektir. Or
ta öğretimde en çok sıkıntı çektiğimiz 
şey huzurunuzda itiraf etmek mecbu
riyetindeyim. muallim meselesidir. 

Rakamlara hir hakı~ 
Arkadaşlar, cumuriyetin iHinında 

orta mekteplerde 9.800 talebe vardı. Bu 
talebeye mukabil 1900 hoca vardı. Bıı

nu şükranla arzetmek isterim ki bugün 
63 bin talebemiz vardır. fakat buna mu· 
kabil hocaların yekunu 2100 ü geçme
mekte ve bir taraftan talebe mikdarr al 
tı yedi misli tezayüd ederken hoca mik. 

darı hemen hemen aynı rakamda kal
ını tır. Bunun için muallimlere mun
zam el rsler verilmesi mecburiyeti ha
sıl olmuştur ... 

Saffet Arıkan bir kısım talebenin 
mecburen açıkta bırakıldığını esefle 
bildirdikten sonra hocasız mektep aç

maktan bir fayda gelemiyeceğine i ·aret 
etmiş ve sözi.ıne devam ederek demiştir 

ki: 

Çift t•·•lri~aı H' aranan çardn 
'·-Bu sene bunun için bulduğumuz 

usul çift tedrisat yapmaktır. Yani öğle
den evel 4 öğleden sonra 4 saat okut

mak. Zaten orta okullarımızın ders sa

ati dört saattir. Bu suretle hem sınıf
ları azaltmak. mektep binalarından ve 
mektep heyeti talimiyesinden istifade 
ttmek istiyoruz. Cok gayretli, hamiyet

li ve fedakar olan muallimlerimizden 
bir parça daha feragat istiyerek bu ço
cuklarımızı mektepte okutmak çarele
rini araştırıyoruz. Belki bu sene sıkışık 

olan bazı yerlerimizde 10-12 orta mek
tep açmak lüzumu katidir. Mektep ho
cası bulmak için Hüsnü arkadaşım çok 
iyi bir noktaya temas ettiler. Buyurdu
lar ki ,ilk öğretim muallimlerinden bu
raya acaba orta mektep için hoca bul;ı

maz mıyız • 

Arkadaşalr, bakanlık çarenin buntl<ı 
olduğunu bir çok incelemelerden sonra 

anlamıştır. 4-5 ve 6 sınıflık ilk öğret

men mektepleri mezunlarından üç sene, 
dört sene iyi sicil almış, muvaffak ol -
mut mualimlerimiz için bir imtihan aç
mak istiyoruz. Bu imtihan haziran son
larında yapılacaktır. Evelce vilayetler
den aldığımız mallımata göre, takriben 
1200 kadar hoca bu işe namzettir. Biz 
bunları imtihan neticesinde kaç kişi mu· 
vafrak olursa bunlardan ehliyetname 
almak istiyenteri ehliyetname kısmına 

ULUS 

İngiltere zecri tedbirlerin artmasını dü~ ··nece ' 
(Başı ı. inci sayfada) 

8. Grandi ile Forey o/ix nra:.;ımfo 
konuşmalar 

Londra, 26 (A.A.) - Havas ajansın

dan : 
Salahiyetli mahfiller İtalya büyük 

elçisi B. Grandınin geçenlerde dış işler 
bakanlığı daimi sekreteri B. Van Sittard 
ile yapmış olduğu görüşme esnasında 
ona huzur ve emniyet bahı::edecek temi
nat vermiş oldugunu bildirmektedirler. 
Hatta B. G.randi, asağıdaki iki nokta 
hakkında İngiltere ile İtalya arasında 

konuşmalara girişilmesinin faydasız 

olmiyacağını açıkça söylemiştir: 

ı - İtalyanın Britanya İmparator
luğunun hiç bir kısmını t<:hdid etmi
yeceğine dair B. Musolininin bir vadi
ni ihtiva edecek bir anllaşma imza edil
mesi, 

2 - İtalyanın öteki Akdeniz devlet· 
leri ile olan müna.sebetlerini normal bir 
şekle sokacak olan Akdeniz anlaşmaları 
akdolunması. 

Öğrenildiğine göre B. Grandi, ko
nuşmalara devam etmek üzere yakında 
bizzat B. Eden ile görüşecektir. 

Zecri tedbirler lmlhmazsa .• 
Londra, 26 (A.A.) - Röyter ajansı

nın Romadan aldığı bir habere göre, İtal
yan siyasal mahfilleri İtalyanın, zecri 
tedbirler kaldırılmadan önce hiç bir 
Akdeniz paktına işairak teşebbüsünde 
bulunmıyacağmı bildirmektedirler.Hat-
ta, İtalya Milletler Ceımiyeti kendisi a
leyhindeki tedbirleri idame ettikçe. her 
türlü taahhüdden de vareste kalacaktır. 
Bununla beraber, İtalya her şeyden ön
ce İngiltere ve Fransa ile anlaşmayı 
arzu etmektedir. 

Ncgiisii.n Lmıdra yolculuğ-u l'(' 

italyan gazeteleri 
Roma. 26 (A.A.) - Akşam gazete

leri, Negüsün Londraya gidişini, zecri 
tedbirler sıyasasınm yeni bir buluşu 

olarak görmektedirler. 
Giornale d'İtalia'nın Londra muha

biri diyor ki: 

ayıracağız. 1stemiyenleri de bir sömes
tir için Gazi terbiye enstitüsündt- kursa 

tabi tutacağız. Onlar ela burada Gazi 
enstitüsünden çıkanlar gibi muameley< 
tabi tutulacaklardır. Bu suretle her se
ne 250-300 belki daha fazla, ne mümkiin 
olursa acele yetiıştirmek suretiyle orta 

mekteplerin ihtiyacını karşılamağa ça
lısacagız. Bundan soııı a liseye ait olan 
kıymetli kısımları da liselere teksif et
mek imkanını elde etmiş bulunacağız. 

Bunun için büdcede bir fasıl vardır 

Takrilıen 350 kadar muallimin Gazi ter
biye enstitüsüne gelip kurs görmeleri 

için tahsisat konmuştur. 

lc<ılck md.te7,Ieri 
Saffet Arıkan meslek mektebleri 

hakkında da demiştir ki 

" - Sanat mektcbleri 935 yılından 

itibaren vekaletimize intikal etmiş bu -
lunmaktadır. Ondan evvel bizde mevcut 

olan mektepler kız sanat mektepleri, 
akşam kız sanat mektebleri, ticaret, li -

se ve orta okullarıdır. Bir aı kadaşımızın 

bahsettiği gibi sanat mekteplerinde en 

ziyade korkulacak şey maksattan fazla 
talebe yetiştirmek yani bir sürprodüksi

yon karşısında kalmaktır. Bunun için 
yüksek başbakanlığın emri ile bir komis
yon teşkil edildi. Bu komisyon sanat 

mekteplerimizde ne olmalı nasıl olma -

h, neler tedris edilmeli ve tedrisat nasrl 

takip olunmalı diye tetkik etti. Çırak 

mektepleri açılacaktır. Bunlar sanat 
mektepleri olan yerlerde sanat mektep
lerinde, olmayan yerlerde yeniden 

açılarak tesis edilecektir. 

Dijkr mt•ktt•plcr 
Pratisyen ustalar yetiştirmek üzere 

daha pratik yoldan gitmek için akşam 

mekteplerinden istifade edilecektir. 

Memleketin endüstrisine uygun ele
manlar yetiştirmek üzere sanat mektep

lerine muallim bulmak ihtiyacı karşı -

sında ilerde bir teknik ve bir de poli tek
nik açmağı tasavvur ettik. 

Maarif Bakanı bundan sonra diğer 

l-azı mektepler hakkında izahat vererek 

demi~tir ki: 

'' - İstanbuldaki Sıyasal Bilgiler 
okulu Ankaraya nakledilmek üzeredir. 

Binası bu yazın bitecektir. Maliye Ve

kili arkadaşımızın tensibi ile bu mekte
bin talebe adedini 120 den 420 ye çıka-

"Negüsün ingiliz hıikümet merkezi

ne gelişi, İtalya ile İngiltere arasında 

normal münasebetlerin yeniden kurul

masına kat'i surette engel olacak bir 

siyah bulutun gelişi demektir. Negüs 

Londraya propaganda için gelmektedir. 

Zecri tedbirlerin devamı için propagan-

da yapacak, aynı zamanda Cenevreye d 
giderek, milletler cemiyetine başvura· 
caktır.,. 

Tribuna'nm Londra muhabiri ise, 
zecri tedbircilerin Ne~Js'ü karşılamak 
için yapacakları tezahürlerden bahsede· 

rek, bunun İngiliz • İtalyan anlaşmazlı· 
ğmı fazlalaştıracağını kaydetmektedir. 

li ilistiııdc vaziyet gittikçe I{ötüleşiyor 
(Başı ı. inci sayfada) 

Akkada arablardan iki kişinin ölmüş ve 
birçoklarının yaralanmış olduğu haber 
verilmektedir. Aynı bölgede bir yahu

dinin nası bulunmuş ve bu hal, bütün 
yahudileri heyecana düşürmüştür. 

Yahudilerin oturduğu birçok yerler
de ağaçlar kesilmiş, hasadlar tahrib ve 
tarlalar yağma edilmiştir. Bu yerler, 

bilhassa geceleri yapılan tecavüz teh
didlerine maru:a bulunmakta olduğun
dan buraların korunması için şiddetli 

tedbirler alınmasına lüzum görülmüş

tür. Akşam olup da herkes, evlerine çe
kildikten sonra bütün münakalat dur
makta ise de gene münferiden yapılan 
taarruzların ardı arası kesilmemektedir. 

Umumi grevin başlıca elebaşıları sür

güne gönderilmişlerse de yüksek arab 
komitesi azası, sonuna kadar grev~ de
vam etmeğe azmetmişlerdir ve faal bir 

propaganda yapmaktadırlar. Bunlardan 
Emir Abdullah, ali komisere yeni bir 
muhtıra daha vererek arabların istedik
lerini tasrih etmiştir. 

Ali komiser, Tel-Aviv panayırının, 
"İngiliz günü" dolayısiyle yapılacak 
törende bulunmak üzere oraya gitmiş
tir. 

Kudus, 26 (A. A.) - Gazze'de bu
gün vaziyet o derecede ciddidir ki, İn

giliz aileleri evlerinden çıkarılarak po

lis merkez dairesine ve kışlasrna naklo
lunmuştur. Bu nakil ameliyesi esnasın
da bir nefer yaralanmıştır. Arab halk 

nyoruz. Bunun için lazım gelen tahsi -
sat kendi büdcelerine konulmuştur. 

Ankaradaki Gazi Terbiye 5nstitüsü

nü ve İstanbuldaki yüksek muallim 
mekteblerinin miıbren ihtiyaçlarını kar
şılamak ii:ı:ere faslı mahsuslarına bazı 

ilaveler yapılmıştr. 

Giiz,·I san:ıthu· 
A tatürkün 10 uncu yıldönümiinde 

işaret buyunlukları giizcl sanatlar i<;i hu 
sene ele alınmış bulunuyor. lı1altimu 

lifiniz bunun başında bilhassa Musiki ge
lir. Geçen sene Avrupanm tanınmış 

maruf profesörlerinden "Hinemiti'" An

karaya celbettik. Bu zat bizde mevcut 
olan miiessesatı eyice tetkik etti. Musi

ki Muallim Mektebinin ruhuna dokun -
mamak üzere bunun blr konservatuvar 
haline ifragmı düzenledi. Ve bize esas

larını verdi. Buna ait kanunu yakında 

meclisi aliye takdim edeceğiz. 

Cumur Başkanlığı orkestrası ıçın 

hakikaten görenler ve dinliyenlercc tak

dir olunan Doktor Politoryos'ı getirttik. 
Bu zat hem musiki muallim mektebinde 
muallimlik yapıyor. Hem de orkestra ve 

tiyatro işi ile meşguldür. Gene ayrıca 

orkestra ve tiyatro heyetimiz için 
müşavir olarak Kail Elbcrti ge-
tirttik. Bize sanat hayatımız hak. 

kında bir rapor verdi. Dram ve opera 

için 20 talebe alacaktır. Musiki Mual -
lim mektebinde faaliyete başlanacaktır. 

İstanbulda Güzel Sanatlar Akademi

si vardır. Burayı gören arkadaşlar bu
nun çok takviyeye muhtaç bir müesse
se olduğunu bilirler. Bunun için bir mi

mar profesör angaje ettik. Ayrıca bir 
resim ve heykeltra!ji hocası gr.tirtece • 
giz. Buna Hizım gelen tahsisat bugünkü 
büdcede vardır. 

Burada açılmış olan ve geçen gün al
tı aylık tahsisatı verilmis olan Dil, Ta

rih, Coğrafya fakült,.sinin hakikaten 
milli mefkuremize doğru ve milli ~aye. 

mize doğru gittik<":e ilerlemekte oldu

ğunu burada takdirle arzetmek borcum
dur. 

Vnivf!rsitc 
Üniversiteye gelince, arkadaşların da 

temas ettikleri gibi üniversitenin mühim 

noksanı bu sene sayın Başbakanımızın 
lütfedeceği munzam bir tahsisatla kar
şrlanacak olan hastane ihtiyacıdır. Bu 
üniversitenin en mühim derdlerinden 

sokaklarda barikatlar yapmışlardır, po
lis müfrezelerini taşlamışlar ve aynı 
zamanda telefon ve telgraf telleri ile 
demiryolu münakalatını kesmeye teşeb
büs eylemişlerdir. Arablar ile ingiliz 
polisi arasında bir çarplJIDA o1mu~ ve 
bir arab ölmüştür. Gazze'yc asker ve 
zırhlı otomobil gönderilmiştir. 

Dün akşam Nablus'da da bir İskoç· 
yalı nefer yaralanmıştır. 

Vaziyet gittikçe 
.-ahimmleşiyor 

Kudüs, 26 (A.A.) - Filistindeki va· 
ziyet gittikçe daha ziyade vahimleşmekı 

tedir. Kudüste dün bir yabudi öldürül
müştür. Dor Hayom adındaki yahudi 
gazetesi beş gün için kapatılmıştır. 

Şimdiye kadar bu gibi ne~riyatı tatil 
kararları yalnız arab gazeteleri hakkın
da alınmakta idi. 

"1111.111111.l'llll#ll-'I~ 

ilan 
Kayseri'de mukim alman tebaasın

dan Bayan Charlotte H e i n r i c h ile 

Kayseri'de mukim Türkiye Cumuriyeti 
tebaasından Kayseri Bez Fabrikasında 
çalışan Bay Sadi Y a z ğ a n'ın lıiribir
lerile evlenmek niyetinde oldukları ve 
evlenme şehadetnamesi itasını istedik
leri ilan olunur. 

Ankara, 26 Mayıs 1936. 
Almanya Büyiikelçisi vekaleten 

Cari Von Below 
Ortaelçilik Müsteşarı 

birisi de hastaneler meselesidir: Mevcut 

hastanelerdeki yatak adedi 1401 e ba -
liğ olan Tıp talebesine kafi gelmiyor. 

Alacağımız tahsisatla Guraba, Haseki 
ve Cerrahpaşa hastanelerinde yap::ıea -
ğımız pavyonlarla İstanbul hastanelerini' 
de takriben 630 yatak ilave etm's ola -
cağız. 

Di~eı· i~h·r 

Sonra ayııca muhtaç oldu": ı T'l'lUZ fi. 
zik ve kimya enstitiıleriınizin bu sene 
inşasına başhyacağız. 

İstanbul iiniversitemizde bulunan 
maruf profesörlerden ''Desava" bize biı 
şey teklif etti. "Hidro Radyoloji" mü
essesesinde bir sermayei mütedavile ile 

hariçten müracaat edeceklere iş yapmak. 

Bunun kanununu da kabul buyurdunuz. 
Bu müessese pek yakında bu işe başla 
yacaktır. Dirci mektebi de hariçten iş 
almak suretiyle vatanlas.lara hayırlı ve 
müfid olmaya çalışacaktı.r. 

lstamad Özdamar arkadaşımız, hu 
susi mekteblerde, türk kültürüne ehe
miyet verilmesini tavsiye ettiler. Bu 
tavsiyeleri hakikaten yerindedir. Ba· 
kanlık bunu ehemiyetle takib etmekte
dir. Yalnız dediği gibi bunların mual
limleri hakkında İcab eden tedbirler a
lınmakta ve bu alınan telbirler teşdid e 
dilmektedir. Bu dersler bılhassa tarih 
çografya, yurd bilgisi ve dildir. Bu 
dersleri de takviye etmeye çalışıyoruz. 

Ruşeni arkadaşımız üniversite için 
bir yurd açmak dileğinde bulundular. 
Bu ele alınması liizım gelen bir mezu
dur. Şunu :ırzedeyim ki, bu büdceye 
bir yük olmıyacaktır. Yüksek mu -
allim mektebinde 109 meıvcuJlu bir 
yatı kıs:nı var, bu bir delalet meselesi
dir. Bunu da nazarı dikkate alacağım. 

Saff~t Arikan bundan sonra diğer 

bazı mebusların i~arct ettikleri nokta
la.r hakkında da mukni izahat ita et· 
miş ve sözüne nihayet vermiştir. 

Kültür bakanımızdan sonra Besim A· 

talay (Aksaray) Kültür bakanımızın 

müjdelediği halk musikisinin arap tek
niğine göre armonizesi meselesinin bü· 
yük bir milli ihtiyacı kaışıladığırıı be
lirtti ve mimaride de milli bir stil ya· 
ratmanın ileri ve kültürli.i b·r milletin 

bariz vasıflarından olaca~ını izah etti. 

Kamutay bugün saat 14 ete to""· na• 
rak büdce üzerindeki tet:tikleri .. e ..... 
vam edecektir. 



___ _..::,2~~,~M~A:Y~ı:s~1~9~3~6~Ç~A~R:S~.A~~:1~B:A~------~--..... -----------------------u __ L __ u._s~---,-----------~!'!!!!!!!!!!!!!!!!!""....,.~~~!!!!!!!!!~--~!!!!!!!:~------------~~A Y~~ ~. 

• 
o e ı 

Temiz, Ucuz, ve çabuk olarak 
Kendi atölyemizde yapılmaktadır. Halil Naci IVIıhcıoğlu ticaretevi • 

• 
el>i E iS. esı 

• • A )1on c. 1. U, liğiııde ı 
. 936 tarihinden 31 mayıs 937 ta· 

Afyon hapishanesinin 1 hazıran . . · beher çifti 960 gram 
'h· k · · k k ihtıyacı ıçın . ~1• ıne adar bır senclık e m~ . . ·ıevi fabrika unundan ımal 

ıtıbariyJe günde 600 arlet verlı ve 2 ıncı .
1 

konulmuştur 
d . r· ·1 eksı tmeye . 

e ılmis ekmek. ka'lalı zarf usu u 1 eth 1 . C M u liainde rnüte-
T - . , . rhr a esı · · · ., 
emınatı muvakkate 900 ıra · ~ 936 gününe miisadif !)er-

şekkil komisyonu mahsusunda 28 ~ ayıs eyi gönne
0

k ve f~zla 
~embe günü ı.aat 15 dt' va•ıı 1 acakt.ır.,_Şar.tn<ımna mür;ırqat etmeleri 
ı ·ı h 1 . • , · her v:ıkıt ,.omısyo .. a nt a mak ıstıyen.erın • 1 2052 
iıan olunur. (1106) -

Elektrik tesisatı eksiltn1esi: 
Bartın Belecli)re Riyasntin~len : 

. . arihincle ihale edılmek uzere 
Bartın elektrık tesısatı 8·5-93~ t d b ·şe toptan istekli çıkma

ka•lalı zarfla eksiltmey~ konu1?1u~s~ ı:. u ~cut binanın santral bi
ması dolayısiyle 1700 Jıra ~e<1ıf be e. ı ;ne k ve 1875 lira ke!'if be· 
nası haline ifragı isi Beledıye~e yapt.r~ maılmak suretiyle bu ek· 
d.cllj ağaç direkleri ayrıca ek~ıltmeveil 0~~(ernatör. tevzi tablosu, 
sıltmeden ç•kanlarak sa~tral. lokomobte~el ve montaiları ve şebeke 
kablo, muhavvile mf'··•-.. ı ve bunlarkın 

1 
arfla yeniden eksiltmeye 

tesisatı ve sair bilcümle teferruatı apa ı z 
konulmuı;tur. kec:if bedeli 31844 lira, mu-

1 - Elektr:k tesic:attnr'1 "t'Uhnmmen ı< 
•akkat teminat 2388 lira 30 kuru~~u~. Eksiltme !'?.rtn"mec:i, B - Mu· 

2 - Bu işe ait evra1c şun1 ard~r · · D • · Pro1·c ve planlar, 
•· ı · · c Fennı c:artname, 
Y<ıve ename pro ıesı, - ~ 

E - Keşifnaoıe'er ve teferruatı. beledivesinde görebilecekleri 
• 3 - İstekliler bu evrakı Bartın k • de İstiklal Aoartıman•n

pıbi "edeli mul·abilinne f o;tanbıılda ~a sımt bilirler. Pr~je ve plan
da Elektrik müh•nı'licıi H:ıs"'n Halet den na t dive1er:n~e Pörehilir1er. 
lard:ın bar:'<a evrakı fc:tanbııl ve Ankara .. e ~ at 15 de Bartın Be-

4 - Ekc;iltme 26 Haziran 936 cuma gunu sa 
led;,,e eflriimrninde vanıhc:ıl:tır.. .,;~";; c:aat 14 e 

. h ·ı • k . r.ın 26·6·Q~6 cımıa 
.'i - Fksilt"T'eve f?ırc · m ı 'k' Pırt•,.., Relediye Riya-

k~~'\r 2490 sa,,ılı l<::>n"n ;1,. -uayyen vesaı ı 1-2066 
setine vermek c:arttır. (27·'0) ------

~i«de B~JLdive flpi..) iğinclcn: 
M . . ı . . . . M rkez kasabada yapılacak 
1 - 9017 lira bedeh keşıflı Nıgde ek 

f f rıe yapılaca tır. 
enni me?:beha kapali zar usu. ı ve planları Niğde ve An· 

2 - İstekliler mezbehaya aıt ~ar!~a~e 
kara Beledivelerine müracaatla al?bıl.ır e~izinci perşembe günü saat 

3 - Eksiltme 936 mayısının yırmı se 
15 de yanrJacc>l tır. 

0
. d kanuni mezuniyet ve ehli-

4 - İstekliler ecnebi olıhı;;.u tak ır e 
Yet vesiı~ .. ıarım ibraz et!l"eleri lazımdır. '" ve 17 inci maclde-

5 t 490 maralı kanunun . . - stekı;ıerden 2 nıt. ktır. tha!eden sonra temı-
sınrle gösterildi;;i ver.hile temınnt almaca 
nat akçec:i hir mic:'i daha artırrlacaktır. ..ı h"r c:aat eve! Pe1eciiye 

6 1 'h le ıamanınu::ın ı · . 
- Teklif me'·tup arı 1 :ı : .. -l rilecek1er de iadeh te· 

a .. :r,.~irıe tes•im oloın·,,·ak v.e ~~rıçten .~o~ e 'kmeler kabul edilmez. 
ahf1Htlii n1ara1< tıosta ile yetırt•rılecektrr. k ecı n tarifatma ve hü· 

7 - Teklif me'<tun1<>rı 2190 numaralı anu~u (11?9) 1-2097 
kümlrine uv.,.ıın olarak hazırlanmış olması ıı;ar ır. -

..__ ----· 
Ank~.ara \ 7 alili~indcn : 

.' ddec;indeki ctiikkanların cocuk 
Hususi i<lareve ait Necatı bev ca h ~ ve sair akaratrn Haziran 

s~ravı cadclesinde mevcut nükkan v~;ne bir senelik icarları açık 
936 iptidasın<lan Mavıs 937 sonuna ar 
artırmaya cıkarılmıc:trr. .. .. at 15 de vilayet daimi encü-

İhale 28 Mayıs 936 perşembe gunu sa 
tneninde yapılacaktır. b·d lin % 7 buçuğu nisbetinde 

İstekliler ş;ırtnamelerinde yazılı • e ' 
tnuvakkat teminat vermeğe m:cburdu:ı.mak istiyenlerin hususi mu· 

Şartnameyi görmek, fazla ızahat ·ı olunur. (1001) 1-1877 
hasebe direktörlüfiüne müracaatları 1 an -- -

-İstanbul i1İ..1fill" B ~ 15 l\lüdür· 
lü~iindeıı: .. O f h n it.inci katı teslımı ta-
. ! - Bahçe kapıda dördi;_nrü v~kı ka3:a~ kiraya verileceğinden 

rıhınclen 937 se:ıec;i mayıs n ıhayetıne 
kapalı zarf usııliyle artırmaya çıkarrlmılştır.n ecri misli on bir bin 

2 - Mczkfır katın senelik tahmin ° una 
dört yüz liradır. . . persembe !!Ünü saat on 

3 - İhale 936 senesi haziranın ( 11) ın~ müdürlüğiinıle ihale 
~ltı~a lstanbtılda Cenhcdita~ta V~kıfl(;55 ) ajira mikdarındaki mu-
Otnısyonunda vapılacaktır. !steklıler k cktnplariyle teklifna-

vakkat temi~~t· makbıız1arını veva ban a m te katlar kornisyon ri-
rneıe · . k~ gün ve c;aa 

r:ını usulü daireEinde mez ur (ll02) 1-2037 
~ne tevni etmeleri ilan olunur. 

Yapı yaıltıracakların 
nazarı di {katine 

'E • e Demir, Kfirgir, Ahşap 
ins _v. Apartıman ve bılumum Betonarm b, t keşif ve fenni mesu· 
Ji;:~t ~e .su işleri Proje, m.~kavemet he~.n ~dı şeraitle deruhte eder. 

erını (Teknik Yapı Burosu) en musa 
Al~RES Teknik Yapı Biirosu Numar., (4) 

Vcnısehir Atatürk Bulvarı Foto apartımanı 1-1746 
-- 'I'e)efon 3629 

.1 :J _1, 

n··NY AN N (;iJZ ~I.. BtRAl .. A l 
({,~DA (;ijZEI~ Of ~AN OR~IA_, 
Çil1TL.f; N.N SAF \'E 

lliLESiZ 

Y i\ZIA K ANKARA 
n· ASI 

GAZOZU 
ANKARA SODASI 

~:il{ l\ıllSTll~ .. 
• llEI~ YEl{DEN ARA YINlZ 

l(ara<4abcy l\1crinos yetiştirnıe 
f.iftli~ 1\1 üdüı·lüO:ündcn : 

> u ~ 

Karacabey Harasında Mütec;ekkil Merinos yetiştirme çiftliği 
ha~vanları yem ihtiyacı olan ü.ç yüz bin kilo yulaf kapalı zarf u
sulıle satın alınacaktır. Eksiltme yeri Hara merkezidir. Eksiltme 
günü 27 mayıs 936 çarşamqa günü saat on birdir. Muvakkat temi
nat olarak bin üçyüz yetmiş bes lira alınacaktır. Muhammen kıymet 
olarak beher '<ilosuna altı buçuk kuruş kıymet takdir edilmi.,tir. 
İstekliler şartnamesini parasız olarak Çifttik Müdürlüğünden ~Ja
bilirler. Taliplerin eksiltme giinii teminat ve vesikalarile birlil:te 
burada hulun!TlA arı ilan oltınıır. (1026) 1-1901 

Aulcara Valiliğinden : 
Necati bev cadılesinne hususi idareye ait diikk5nların ön ve ar· 

kalarıntla yapılacak kanalizasyon inşaatı açık eksiltmeye konulmuş
tur. 

Keşif bedeli 911 lira 32 knruştur. 
İhale 28 Mayıs 936 perşembe günü saat ıs de vilayet daimi encü

meni ntle yapılacaktır. 
İhaleye ginnek istiyrnler 68 lira 35 kuruşluk muvakkat teminat 

vermeğe mecburdur. 
Şartnameyi görmek istiyenlerin hususi muhasebe direktörlüğü-

ne müracaatları ilan olunur. (1002) 1-1875 

1 D. D. YOi LARI VE 1.IMANLARI UMUM 
MUDÜRLOGU S. A. KOMiSYONU iLANLARI: 

İLAN 

·ı 
Muhammen bedeJJeri, muvakkat teminatlan eksiltme gün ve sa. 

atları aşağıda yazılı malzeme kapalı zarf usulü ile Ankarada İdare 
binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin muvakkat teminatları ile tekliflerini 
ve kanunun tayin ettiği vesika~arı hangi eksiltmeye ait ise 0 ek
siltme saatından bir saat evvelıne kadar komisyon Reisliğine ver
mis olmaları lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden ve 
H:ıydarpaşada Tesellüm ve Sevk Müdürlüğünden alınabilir. (1110) 

Muhıımmen Muvakkat Eksiltme 
Bedel teminat günü 

22380 lira 1678,50 lira 22-6-1936 
Cinsi 
1 - Bezirler 
2 - Neft yağı 
3 - Vernikler ve 

sikatif. 
4 - Beyaz emaye 

boya 
5 - Ü stübeçler ve 

sülyen. 
6 - Toz ve anilin 

boyalar. 
7 - Grafit ve plom

bajin. 

4800 " 360 .. " 

5965 " 
447.38 

" ,, 

750 .. 56,25 .. .. 
11475 .. 860,63 

" 24-6-1936 

3827 .. 287,03 .. 
" 

1205 .. 90,38 " 
" 1-2069 

saati 
15 

15,30 

16 

16,30 

ıs 

15,30 

16 

DEVLET DEMİRYOLLARI EKSİLTME VE ARTIRMALARA 
GİRENLERİN NAZARI DİKKATİNE 

7. 5. 1936 tarih ve No 3297 resm_i ~azete ile neşir olunan (Nafıa 
İşlerine aid eksiltmelere girmek. ı~tıyc?lerden aranacak ehliyet 
vesikaları) talimatnamesi ida~emız ışl;rıne girecek olanlara da şa
mil olup daha evel ilan edil~ış ols~ bıle •. ı. 6. 1936 dan itibaren ya
pılacak eksiltmeler için tatbık edıh:.cegınden alakalıların şimdi
den bu ve~ikaların tedarikine tevessul etmeleri lüzumu ilan olu-
nur. (1111) 1-2060 

iLAN 

Muhammen bedeli 34200 lira olan takriben 190 ton hurda bakır 19 
Haziran 1936 cuma günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankara· 
da İdare binasında arttırmaya konulmuştur. 

Bu ise girmek istiyen1erin 2~~~ lir~lık muvakkat teminat ile 
tekliflerini ve kanunun tayin cttıgı ~esıkaları aynı gün saat 14,30 a 
kadar komisyon Reisliğine vermelerı Hizımdır. Şartnameler beheri 
170 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa vı..znelerinde satılmakt~dır. 

(1086) 1~2030 
İLAN 

Şebekemiz üzerinde işliyen sürat, yoku ve muhtelit trenlerin 
vakti hareket saatleri, Alsancak • Eğirdir kısmı hariç, 1 Haziran 936 
gününden itibaren değiştirilecektir. Yeni vakti hareket cetvelleri 
istasyonlarımıza asılmrstır. Daha fazla malUmat için istasyonlara 
müracaat edilmesi. (1145) 1--:2123 

!LAN 
Muhammen bedeli {30,882) lira olan muhtelif civata, vida, rondela 

gupilyalar 3 Temmuz 1936 cuma günü saat 15,30 da Ankarada !da~ 
re binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (2316,15) liralık muvakkat teminat 
ile tekliflerini ve kanunun tayin ettiği vesikaları aynı gün saat 
14,30 a kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler beheri 150 kuruş mukabilinde Ankara ve Haydar· 
paşa veznelerinden satılmaktadır. (1043) 1-2004 

a s 
Sa '"' g noa:n: 

Mevkii hududu Cinsi Mikdarı t 'Tlinat tahmil' 
edilen b del 
a k. L.ı a k. 

Kale Canibi yemini lebi- Ziraat hnkas•nın 308 r... • 
deryaya giden ta- işgalındeki bi.ıa. 

rik, Yesari 1clarei 
hususiye arsası arka· 
sı lebiderya ciheti 
kumluk tarik. cephesi 1650 22l.00 
hükümet caddesi 
şarkan kumluk yol. Bin::ının mlite,.,..mimatınrt:ın 
Şİ!T'alen hususi mu- bulunan arsa. 172 M.M. 
muhasebeye aid arsa 
garben Bel .. diveye 
aid banka bina!n. ce-
nnben deni?.e giden yol. 

1 - Bedeli oesin öde.,melt üzere yuk:ırda cinc;i mevkii, hudu
du mikdarı ve tahmin edilen bedeli yazılı Beleaiyeye ait banka bi· 
nası ve binanın miitemmimatından buluncın deniz tarafındaki 172 
metre murabbalık arsanın mülkiyeti kapalı zarf usul;le ve şartna• 
mesi dairesinde ir ;ıy müddetle artırır.aya konulmuştur . 

2 - İhale 4-6-Q36 "ilnlemecine rastlıyan perşembe günü saat on· 
da belediye enciinıeninrte yapılacaktır. 

3 - Sartname bedelsiz olarak belediye yazı işleri kaleminden te• 
darik ecfilebilir. 

4 - İstekliler t~klif mektuplarını ve 15r;o liralık muvakkat temi
natlarını 2490 sayıh kanunun 32 inci maddesindeki sarahat daire· 
sinde avm ~iinrle mııavven saatten bir saat evveline lrndar mal(buz 
mukabilinrte belerlive riesliriııe teslim etmiş bulun:ı.~~1<1ardır. Pos· 
ta ile gönderilecek mekt\ı'lların nihayet ikinci maddede vazıh saate 
kadar gelmi olması ve rlrş zarflarının mühür mumu ile iyice ka· 
panmış nlması Ja,.ım1ır. Postada oJan P."ecikmcler kabul edilemez. 

5 - İha1e 2190 sayılı arttırma eksiltme ve ihaleler hakkındaki 
kanuna göredir. 

6 - Sartname ÖJ't'r\-ll'ri fstan1llll ve Ankara Belediyelerine 
göndcri1mistir. f .. ti, • ..,.,..ı r ont(1ı:ın tedarik edebilirler (2709) 1-2063 

1 ANKARA LEVAZIM AM1RL1G1 1 
SATIN ALMA KOMİSYONU İLANLARI 

İLAN 
Mikdarı Muhammen B. İlk t eminat 

Koyun eti 6000 kilo 1800 135 Lira 
Kırıkkale askeri sanat melttepleri ihtiyacı olan 6000 kilo koyun 

eti 10 haziran 936 çarşamba günü saat 14·17 ye kadar açık eksiltme· 
suretiyle satın alınacaktır. Taliplerin yukarda cins ve mikdarı hi· 
zasmda ya:zılı m\lhammen bedeline mukabil 13S lira ilk teminatla· 
rını Ktnkkale ac;keri fabrikalar muhasebeciliğine yatırarak belli 
gün ve saatte mektep satın alma komiı;yonuna gelmeleri. 

(1098) l-2068 
İLAN 

1 - Ankara garnizonundaki askeri hastahaneleri ile askeri rnek· 
tepler ihtiyacına garfedilmek üze.re 47000 kilo yoğurt 11-6-936 tari· 
hine müsadif perşembe günü saat onbeşte kapalı zarfla münakasa· 
ya konulmuştur. 

2 - Münakasası Ankara levaz,m amirliği satın alma komisyo· 
nunda yapılacaktır. Şartnamesi komisyonumuzdan her giin parasız 
görülür. 

3 - Yoğurdun tutan 822S lira olup teminatı muvakkatesi 616 
lira 87 kuruştur. Münakasaya gireceklerin teminatı muvakkatc mak
buzları i!e teklif mektuplarını ihalenin yapılacağı belli gün ve sa
atten en az bir saat evci komisyona vermiş bulunacaklardır. 

4 - İsteklilerin k?nnnun 2. 3. üncü maddelerinde istenilen ve-
sikalarla birlikte komisyona müracaatları. ( 1158) 1-2151 

İLAN 
1 - Ankara garnizonundaki askeri mektepler ile askeri hastahane
ler ihtiyacına sarfcdilmek üzere 72000 kilo süt 12-6-936 tarihine mü
sadif cuma günü saat onbeşte kapalı zarfla eksiltmeye konulmustur. 

2 - Münakaı;ası: Ankara levazım amirliği satın alma komisyo· 
nunda yapılacaktır. Şartnamesi komisyonumuzda her gün parasız 
göriilür. 

3 - Südün tutarı 12600 lira olup teminatı muvakkatcsi 945 lira· 
dır. Münakasaya gireceklerin teminatı muvakkate makbuzla • 
n ile teklif mektu11lanm ihalenin yapılacağı belli gün ve saatten 
en az bir saat evel komisyona vermiş bulunacaklardır. 

4 - İsteklilerin kanunun 2. 3. üncii maddelerinde istenilen ve· 
saikle beraber komisyonumuza müracaatları. ( 1159) 1-2152 

İLAN 
Garnizon erat nın 'haziran ayındaki yaş sebze ihtiyacına sarf e

dilmek üzere 10800 kilo taze kabak 3600 kilo taze fasulya pazarlıkla 
satın alınacaktır. Pazarlığı: 28-5-936 tarihine müsadif perşembe gü· 
nü saat onbeştedır. İsteklilerin Ankara Levazım Amirliği satın alma 
kom;syonuna gelmeleri. (1163) 1-2159 

MİLLİ MÜDAFAA VEKALETİ 
SATIN ALMA KOMİSYONU İLANLARI 

BİLIT 
500 t~ne yataÖ'ı ile birlikte buju marpucu başlığı müteahhit nL:m 

ve hesabına açık eksiltme usulü ıle alınacaktır. Hepsinin tutarı 830 
liradır. Evsaf ve şartname komisyonmuzdan alınacak ve nümune gö· 
rülecektir. İhalesi: 13-6-936 cumartesi günü saat 11 dedir. İlk temi
natı: 62 lira 25 kurustur. Eksiltmeye gireceklerden ilgili olanlar 
2498 sayılı kant nun 2,3 cü maddelerinde istenen bel~ er ile birlik
te ihale gün ve vaktinde M. M. V. satmalma komi una gelsin-
ler. (1155) 1-2146 

Blı..iT 
273 Km. GA LV ANİZLt DEMİR TEL 

2250 Tane MÜCERRİT FİNCAN 
2250 ,, DÜZ FİNCAN DEMİRİ 

. Yukkardka. c
1

ins
1
ve. mi~dan .yazılı üç k(llem muh"'ıt-re malzemesi· 

nın 2çı e sı tme erme ısteklı çıkmadığından b d f 1 - k 
rruııtur. Hepsinin tutan: 3278 lira 40 kuruşt uE a "'"'ar ıga on· 
ı k · ur. !.VSa ve şartname-
~r .. omı~yonbı:~uz~an1narasız alınacaktır. İhalesi: ı? 6-936 cuma 
ı;unı: saa on ır e_dı~ •. lk Teminatı: 245 lira 88 kuru~ ur. Eksiltme
y; f r~ceklerden ılgılı .olanlar 2490 sayılı kanunun 2 3 cıi maddele
nn e 1renen b~lgeler ıle !birlikte ihale ı,ün ve va t'nr1r M M v 
satın ama komısvonuna ı!elsinler. (1156) 1-2147 • • • 

A ~ 

LUGU~t~t:TİCARET ODASI SİCİLLİ TİCARET MEMUR· 

Anka VY · 
sinde M:8ııuıı :~etınd~ ~ecati okulası semtinde Çakırlar mahnlle-
baasındaı{ olu s er so agında 23 numaralı evde otımı.n ve T. C. te· 
halli ik P A~kar_:ı~a .Anafartalar caddesinde 19 numaralı ma· 
eden ~~tgahı tıcarı ıttihaz edere.le Halıcılık ticar tiyle iştigal 
H

.. v~ • ıcaret Od~ınm 316 sicil numarasında mukayyet bulunan 
useyının unvanı tıcaret' H" · K 'b' b ı useyın umru olarak tescil edildiği 

gı ı. ~ unva~ın imza şekli de Ticaret kanununun 42 inci macirlesi 
mucıbınce daırece 21.5.936 tarihinde tescil edildiği ilan olunur. 

1-2141 



SAYFA 8 ULUS 27 MAYIS 1936 CAk.)1\fı a.BA 

.......... ._ ................. ..-~--........ --"""!"'----------------------------------------------~-----------------------------------------------------------"""!"'~~-------------------------

behemehal KOOPER . ..t\TİF den almalısınız Ha 
0 

iİ Taş de en suy11 içmek • • 
ıçın 

Büyük damacana, su betle 1i 180 Damacana ile; ~9 kuruştur 

t;; 

Ka9d.ır za.l J.. usulile yapağr satışr 

Karacabey Harasında Müteşekh.il 
Merinos Y etistirme Cif tliii Mü-

~ 

dürl~Oii den : 
Çiftliğin altrb'n sekiz yüz on dokuz kilo safkan merinos yapa

ğısı ile altı bin ,·iiz on altı kilo yarımk::ın yana~ılarm karalı zarf 
usulü ile artırm;ıya konmuştur. Artırma günü 16 haziran 1936 salı 
günü ı:.aat onber,tir. Muhammen krymet olarak Safkan merinos ya
pağmrn kilos11na qeksen yarımkan merinos yapağmrn kilosuna yet· 
mis beş kuruc; rr• 1ı.,mmen kıvmet takdir olunmuştur. Her ikisi için 
yedi vüz elli t .. r lira muv;.kkat teminat alrnacaktır. Arttrrma yeri 
Kar::ıcabev h~ ra<ıt merkezidir. 

1s•,.1:1ilerin "r~ırma günü te'l'lin~tlarile ve vesf'ik1erile birlikte 
Har ... ~ .. ı...111, .. , h -1 i1"'!1 rılıınıır. ( \ 147) 1-2143 

Ask.er. Fabril{alar 
fficaret lr aleminılen : 

Nümune No. 
55 000 Ad" • 1 14 Kiloluk Av barutu Etiketi 83 
40 000 " 

1 14 " 99 
500 000 .. l"j ::ı. pulu 89 

Yukardak• •·• Ih üç etiket kücük Yozgat hamt fabri1<:ası ihtiya
cı icin tabettiriln~ektir. Nümuneleri görmek ve seraiti öğrenmek 
istiveıı ler hl'" .,.·· .., ~; ,.,,. ,..,.t 1·<> lemine bas vurabilir1er: 1-2135 

Türl<lY~ Cumuriyet 
Nlerl{ez Bank.~ sındaıı: 

tstcınbul'da K~tlıköy Su Sirketi tahsıldan Bay Naci adına vazı· 
h D smrfmd::-n ''ir hisı;elik 2531 n111'"'<1ra!ı Bankamtz aksiyonu kay· 
bedildiğinrlen hu ~ksiyonun artık !-: .... nü kalmaclıi'{r ve baska mı-
mara ile Bav'!> --",,e verJden aksi•·on verilecci>i bildirilir. 1-2148 

ANKARA T.':ARET ODASI SİCİLLİ TİCARET MEMUR· 
LUÔUNDAN: 

Ankara VW 
qe Güllü ce~ e 
smdan olup A 
li ikametgi'ih 
ve Ticaret O ' 
hin unvanı ti 
unvamn im?. '1 
~e dairece 2c;.~ ~ 

Coeıı ~ _, 

tinde Saman pazarı semtinde Poyracı mahallesin
:>~cağında 15 numaralı evde oturan ve T. C. tebaa· 
rada Cocuk sarayı caddesinde 62 numaralı maha1-
,.i ittihaz ederek Terzilik ticaretiyle iştigal eden 
n 1729 sicil numarasında mLtkayyet bulunan Sali

: ~:ılih Kunıçayrrlı olarak tescil edildiği gibi bu 
; de Ticaret kanununun 42 inci maddesi mucibin-

" tarihinde tescil edildiği ilan olunur. 1-2138 

\~irgeme Kurumundan: 
Günde as ı : 60, azami 100 kilo alınmak üzere süt evi

mizin bir s"nr1 il{ süt ihtiyacı münakasaya konulmustur. 
Kati ihale ~ P '7iran 936 cuma r:ünü saat 15 de Genel Mer
kezde vapılaca'<:tır. İstekli olanların şartnamesini görmek 
üzere MuJı:- 'y~ve müracaatları ilan olunur. 1-2153 

ANKARA ~LİYE BİRİNCİ HUKUK MAHKEMESİNDEN: 
Ankaranrn h;;"r doğan mahallesinin İbadu11ah caddesi Kartal de· 

de sokak 7 nıır•ı "da otururken halen nerede olduğu belli olmryan 
mütek::ıit f-foli 1l e. 

Karınız H:> ı-;,..., t::ırafmdan açılan boşanma davasının muhakeme 
günü olan 22-'"-"~" da mahkemeve gelmeniz icin ilanen tebliğ olu
nan dcıvetiye ii 7 r_~·1e gelmedi~inizden ve bir vekil göndermediğiniz· 
den <lolııvı be~ "'' ,, zarfmda yıne ilanen gıyap karan tebliğine hük
medi1erPk ml'ı,.· .. rıe l0-6-936 carşamba günü saat 14 de talik edil
miştir. Rttaiirı r•c 1

' aelmedi~iniz ve bir vekil göndermediğiniz tak
dirde H. U. llıf .,,,. 41ll-402 inci maddeleri ahkamına ı;röre bir daha 
mahkPnı~ye Jı-:~lı 11 cıfümiyeceğiniz tebliğ makamrn<l. ]\-:ıi~ olmak Üze• 
re ilan olunur. 1-2149 

Kan11r zarf usulile yapağr satışr 

({aracahey Jlarası Müdürlüğünclen : 
Har~n~n :yüz al~mış kilo safkan ve altı bin yirmi iki kilo yarım 

kan ve ı~ı bın sekız yü.z yirmi dört kilo krvrrcrk yapağıları kapalı 
zarf usulıle artır-naya konmuştur. Artırma günü 16 haziran 936 sa
lı günü saat onbeştir. Mühammen kıymet olarak safkan Merinos 
yapa~ısmm kilos,,na sek~n yarımkan merinos yapağısınm kilosuna 
yetmı~ beş kıvrrcrk yapagısmın kilosuna altmrş kuruş muhammen 
kymet takdir olw•muştur. Her üçU için (dört yüz seksen) lira mu· 
vakkat teminat ~'•nacaktır. 

Artırma yer; "'r::ıracabey Harası Merkezidir. İsteklilerin artırma 
günü teminatl?r;ı.,. ve vesaiklerile birlikte Hararla bulunmaları ilan 
olunur. (1148) 1-2145 

ANKARA ASLİYE BİRİNCİ HUKUK MAHKEMESİ RE
İSLİCİNDEN: 
· Ankarada Türk Yenice Mahallesinde (58) Sayılı Evde Fahri

yeye: 
Ankarada Tcıhta Kalede (18) sayılı Dükkanda Kocanız Hasan 

oğlu İdris tarafr,, '::ın Aleyhinize açtığı velayetin nez'i davasını bu 
kere yenilemiş oMuö;undan tayin olunan (17-6-936) çarşamba saat 
14 de mahkeme11 .. P-elmediğiniz Takdirde lıir daha kabul cdilmiye
ceğiniz caarıT,,... .. 1-~üıdı yerine geçmek üzere ilan olunur. 1-2144 

Burdu .. Valiliğinden : 
· ~lus gazet,. .. ;"lin 20. 22, 24, 26 Mayıs 936 tarihli nüshalarında 

ek~ıltmeye çrk:- -•1 ıp 26 Mayıs 936 salı günü ihaJe-:i yapılacağı ilan 
edılen Burdur m·mleket hastahanesinin on yedi bin liralık bedeli 
keşifli olan kr<:....,.,•nm görülen lüzuma mebni ihalesinin 29 Mayrs 936 
cuma criinii !<:ıı ... • 1 c; c:e brrakı1dığı ilan olunur. (11$7) 1-2150 

ANKAflA BELEDiYE REISLICI 1LANLARI 1 
İLAN 

1 - Temizlik er ·ektörlüğü için 
iki adet doç ma 1 lı eski kamyon 
ile (13) kelem hurda eşya açık 
uttırma ile satılacaktrr. 

2 - İsteklilerin 5 - 6 - 1936 cu
ma günü saat onda İtfaiye arka
sındaki levazrm ambarmda bu-
lunmaları (1132) 1-2091 

t\ktif 

K.ısa; 

Altın safi kilogram 
Banknot 
Ufaklrk 

DahilJeki muhabirler: 

t:ümhuriyet Merktz Banl{asının 
23 MAYIS 1936 VAZİYETİ 

LiRA LiRA 
Sennayeı 

İhtiyat akçesi: 

17.069,049 24.008.983,36 
11.165.700,-

614.614,78 35.789.298,14 

24 • 

Pa~if 

LiRA LlRA 

ıs.ooo.ooo,

ı.ssı. ısz,s3 

Türk !!rası 700.185,67 700.185,67 
Tedavüldeki banknotlar: 

Hariçteki muhabirler: 158. 748.563,-

Altın safi kilogram 4.'\98,514 6.186.861,96 
Deruhte edilen evrakı naktiye 
Kanunun 6 ve 8 inci maddeleri· 
ne tevfikan hazine tarafından 
vaki tediyat 

Altına tahvili kabil serbest 
dövizler 328.334,64 
Diğer dövizler ve borçlu kliring 
bakiyeleri t8.S38.7 ~7,17 25.053.943,771 

Deruhte edilen evrakı naktiye 
bakiyesi 
Karşılığı tamamen altın olarak 
ilaveten tedavüle vazedilen 

11.907.891.-

146.840.672,-

Hazine tahvilleri: 
Deruhte edilen evrakı nak+iye 
karşılığı 158. 7 48.563,-

Türk lirası mevduatı: 

16.000.000.- 162.840.672,-

15.634.461,93 Kanunun 6 ve 8 inci maddı-leri
ne tevfikan hazine tarafından 
vaJd t~cHvat 1 l.90/ .891.- 146.840.672,- Döviz teahhüdatı: 

Sen~"at cü7clanı: 
Hazine bonoları 
Ticari senedat 

Esham ve tl\hvi1at cü·..,fom: 

1.671.375,-
(),664.166,48 11.335.541,48 

Altına tahvili kabil dövizler 
Diğer dövizler ve alacaklı 
kliring bakiyeleri 

2.706.053,04 

21.149.860,17 23.855.913,21 

1 
Deruhte ('clil <-> ı evr-.kı rı::tk· 

A • tiveııin kar"rhğı ı-sham ve 
tahvilat (itibari kı,,,.... ~~ı.,.) 

55.255.014,701 Mı.htelif: 

31.367.177,48 
B · ~erbest esham ve tahvilat 

Avanslar: 
4.302.114,78 38.669.292,26 

Altm ve dövİ7 ii7.erine 
T:ıhvilat ii.!crine 

Muhtelif: 

Kiralık Ev 1 
Yenişehirde okula sokağında 

5 odalı. Müracaat. Telefon: 1990 

Çocuk Doktoru 

Dr. Sami Ulus 

Saçları 
döliüleııler 

KOMOJEN KANZUK 

Saç El{siı·i 
Saçların dökülmesine ve ke

peklenmesine mani olur. Komo
jen saçların köklerini kuvvetlen· 
dirir ve besler. Komojen saçla
rın gıdasıdır. Tabii renklerini 
bozmaz. Hafif bir rayihası vardır 
Konıojen kanzuk saç eksiri ma· 
ruf eczanelerle ıtriyat mağazala
rında bulunur. 

LlNİMANTOL KANZUK: 
ROMATİZMANIN KATI 

DEVASIDIR 

imtiyaz sahibi ve Ba~mu· 
barriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi Ne~riyatı ld.u~ 
eden Yazı l~leri Müdürü 
Nasuhi BAYDAR 

Çankırı caddesi civarındtJ 
Ulus Basımevinde basılmıftır. 

27.454,13 
7.635.617,98 7.663.072,11 

4.500.000,-

3.585.238,94 

YEKUI\ı 274.137.244,37 YE KON 274.137.244,37 

2 Mart 1933 tarihinden itibaren: İs!{onto h~rl ili % 5 172 altın Ü7.erine avans % 41
/2 

Anlrara Valiliğinden : 
Mahalle veya 

mevkii 

İstasyon 

" 

.. 
" 
" 

Sokağı ve 
caddesi 

Arka 

" 
Depolar 

., 

.. 
" 

Kapu 
No. 

20 
440 
22 
441 

8 
1 
8 

3-A 
162 

1 
166 

Metruke 
No. 

:40 

41 

49 
50 

Bila 

Bila 

Cinsi 

K.argir mağaza 

" 
Anbar 

\nbar ve abur 

K.argir mağaza 

Aylık muliammen 
bedeli icarı 

Lr. Kr. 
20 00 

20 00 

9 00 
14 00 

30 00 

Kargir dükkan ve oda 30 00 

Dipozito 
Miktarı 

Lr. Kr. 
18 00 

18 00 

s 10 · 
12 60 

27 00 

27 00 

Yukarda mahalle sokak kapu ve metruke numaralariyle müştemitatx ve aylık bedeli icarı muhammen· 
]eri yazılı gayrı menkuller 11-6--936 perşembe günü saat 14 de açık artırma suretiyle mayıs 937 gayesine 
kadar icara verilecektir. 

İsteklilerin şeraiti öğrenmek ve pey sürmek üzere sözü geçen gün ve saatte hizalarında gösterilen 
dipozito makbuzlariyle defterdar Irkta kurulan kom is yona müracaatlarr. (1144) 1-2122 

Ankara Valiliğinden : 
Aylrk 

Kapu Metruke Muhammen Dipozito 
Mahallesi Sokağl No. No. Cinsi Müştemilatı bedeli miktarı 

16 Lr. Kr. Lr. Kr. 
Vattarin Vattarin 1992 119 Ev 4 oda, taraça; hala 

ıs mutbah, odunluk 25 00 22 50 

" Banik oğlu 2057 144 .. 2 oda, boşluk, hala 
4 mutbah odunluk bahçe 20 00 18 00 

Boyacr Ali Boyacı Ali 5458 247 .. 2 oda ı sofa hala 
Tellal kara- Şamlr 15 mutbah 20 00 18 00 
ca mescidi oğlu 5346 292 3 oda bir mutbah 

22 1 hala 1 odunluk 15 00 13 50 
İchisar Mekteo 27 311 .. 2 oda 1 mutbah 
t~ Kale Ket- Kal edibi s 1 hala 1 sofa 15 00 13 50 
huda gençkapu 65 365 

" 
1 oda ı hala 5 00 4 50 

Yukarda mahalle sokak kapu ve metruke numara lariyle müştemilatı ve aylık bedeli icarı muhammen· 
leri ya.zıh evler 11-6-936 perşembe günü saat 14 de açık artırma suretiyle mayıs 937 gayesine kadar ica-
ra verilecektir. 

İsteklilerin şeraiti öğrenmek ve pey sürmek üzere hizalarında gösterilen sözü geçen gün ve saatte 
dipozito makbuzlariyle defterdarlrkta kurulan komisyona müracaatları. ( 1143) 1-2121 

l YENi SİNEMALAR IKULOP] 
BUGÜN BUGECE 

Gönlüm Seni İstiyor 

Cam illa Hom - Louis Gra veur 

Nefis müzikleri, Kuvvetli mevzuu 
ile seyircilerinde çok tatlı akisler 

bırakan emsalsiz film. 

BUGÜN BUGECE 

İki büyük macera filmi birden 

I - Kovboywı Şerefi 

il - Ölün1den Korkmı· 
yan adam. 

İkisicle muvaff akiyetle devam 
ediyor 


