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Atattirk'tin 
mesajları 

Bayındırlrk bakam B. Ali Çetinkaya 
nutuk söylerken 

A f t •• k •• t 1 f 1 Ate d Kamutay dün B. Refet Carutez'in re-a Ur Un e e On a lna a isliğinde toplannuş ve yeni yıl büdcesi 
üzerindeki görüşmelerine devam etmiı· 

I tir. 

1 1 . . .. b ·ıd • d • V • 1 KWtilr bakanlığı büdce.i görilfüliir-. nonune ı ır ıgı yazı ar s~~E:J:.~~:i;~~!;~!;t 
''Balkan müttefik devletlerinin balkanlardaki 
lıududları bir tek hududdur. Bu lıududa göz 
dikenler güneşin yakıcı şuaigle karşılaşırlar,, 
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' biltl. ·tim Bu zır-~& e•naınua 
verilen ziya/etin tal•ilôtını eoelce ırmlf • bil'J• · Bal 

I ı .. .., __ .:ı;..,,,1aki yazılan aırmq ve • 
Atatürk tele/onla nnet nona ne ar'IJ .... ' . ti. L.aJıJn J J 

· · · · L-J tllaTının mıuanıye n naa aa kan tlevletlerının emnıyetı ve nu u • • • • •. -6 ı__ 
_J • ı · B lann her ilıi.i zı,ruette ORUnnRlf 

ayrıca bir memi gönuermlf ır. un 
al_J L. ecanla Jıarplanımıhr. 

ve hazır bulananlar faT, uıaan ney 

BAŞVEKiL JSMET JNONO'NE: 
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Atatürk f 
f 
! 

Halkevindeki çocuk ,. 
operetinin temsiline 

pref verdiler f 

yün melrtebsiz ve köyde oturan vatan• 
daşlann dörtte üçünün mektebten ve 
terbiyeden mahrum bulunduğunu .ayı

liyerek bu meseleyi kökünden ve en kı· 
sa yoldan hal edecek olan köy eğitmen 
meselesine temu etti: "- Milletin en 
büyük halk terbiye müesseselerinden bi· 
riai olan ordusundan, aylarca çalışma İ· 
le aydınlanmıtt hususi kabiliyetli, genç 

.ve zinde köy unsurunu, köy~· yetiştirme 

emrinde kullanmak ve bu suretle yur• 
dun bu gneİ§ ihtiyacına beş on yıl için
de koJIDÜ •. .'' 

Kültür bakanrmrz, Jcültür politikaım111 
izah tdtrlcen 

Fıkra 

Yeni gol/ar 

B d 
· A •---d- ve müttefik muhitte yaf&lllakta bulundu-. u an a samımı JUU" ._.,. 

w • .hb etti. m. Bu kadar kı)'metli dostlarla ve ayrılmaz müt-
Türk maarif cemiyeti Y enitehir i 

l!e • • L:.:..:.:1- a-1- L - .'I-..: ... : __ _.,... ~-- -....ue~., ......... 

Bu İJin milli İflerimizin en muvaffak 
tedbirlerinden biri olduğunu, eğitmenin 
köye bir ruh gibi girdiğini, köye çeıit· 
li ürün ve modem tanmı götürdüğünü 
misallerle izah eden hatib sözlerini fÖY• 
le bitirdi: 

Almanya'daki yeni otomobil yollan
nı gördükten sonra, taş şoseler. ;~ 
eski arnavud Jcaldrr1mı tesiri rtriyor1 

Hattl. ray bile gözden dü~üyorl Dlfli
nDnü•. kalın betondan beı ımtn p ... 
liğinde bir gitme yolu, onu biıifL 

ğinde, gene beş metre genişliliade p 
den otomobili geçme yolu, a, dlrt ..... 
relik bir bahçe, ondan sonra S ~lilt 
bir gelme yolu, gene bitiıiğiade btf 
mttre geltn otomobili geçme 70111/ B• 
yolun üstiJ bir sıra btton Jcöprllerle do. 
nanmıştır: çilnldJ hiç bir yaa yol • ._ 
yolu ktsmez. Gözünüz .kapah yh eJJl 
lcilometrt hızla, alabildiğinin. i.ı.dl. 
ğiniz ytrt gidebilirsiniz. 1.ıediiim 
ytre diyorum: bu yallar bir Dd • • 
evelint kadar adeta süs lcabiliadea ~ 
ltrdi vt otomobil yarışları l'1a. yab8" 
büyüle denizlerdtn kısa mtalehrddl 
eğlence yerlerint gitmek i'ia hlla .. 
Jırdı. Şimdi ise koskoca Aı,,,.,.,..,. 

hududlarını deni:Nert, vt deni.Jeri 61. 
ribirine bağlıyor. Kırk lcişililc of'Ob/b. 
/erle yüzden aşırı silratte ve d6rt y o. 
]un dördünden birden r çünkü yollar i .. 
tenildiği vakit bütün hususi ~lerltre 
kolaylıkla kapanabilir şekildedir] in. 
sanların nehir gibi akıtıldığını tasar. 
vur ediniz! 

gunuzu ıstı ar .... · k 
f 'k ·ıı ·· 'llerı·yle a-irmekte oldugunuz gecenm ne adar te ı mı et mumessı e-T 

b ld 
"' latamam. Gönlümü dolduran dostluk ve arka· 

! • tacısı o ugumu an . .. . . . 
d 1 k d 1 lduguv gibi oradakı kardeılere soylemenızı rıca-

&f ı uygu arını o A 

d ba k 
.. b l orum Size ve dostlarımıza selamlar. 

an f a soz u amıy • 

K. Atatürk 

MESAJ 
Balkan müttefik devletlerinin oalkanlarda~i 

hududları bir tek hududdur. Bu hududa göz dı
kenler güneşin yakıcı şuaiyle karşılaşır. Bundan 
hazer etmeyi tavsiye ederim. Bu noktaya itina 
olundukça balkanlarda dostluk şamil ma~asını 
kazanır. Balkan ittifakının insani ve medenı he-

defi de budur. 

K.Atatürk 
(G. Metaksas'ın cevabı 7. inci sayfadadır) 

Proktor tarafından yazdOUf olup li- ! 
lellİD direktörü B. Nurettin Sevin i 
tarafından türkçeye a dapte edilerek j 

: Sahneye konulan Ayıııiı adlı 3 per- f 
f delik çocuk operetini dün baJkevin- i 
ı ~ muYaffakiyetle temıil etmiıler- j 
• dir. : 
f Ulu Önder Atatürk aaat 17.30 f 
f da balkevini ıereflendirerek temıi- : 
j li takib ettikten ıonra saat 20 de av· ~ 
i det buyunnuılardır. : 
f Temaili takdir buyuran Büyük ~ 
i Şef: : . . 
: ·•- Tebrik ederim, çok muvaf- f 
f fak oldular, fevkalade beğenelim. f 
f Y avnmrınun gözlerinden öperim. f 
f B. Nurettin'i tebrik ederim, keneli- i 
i ıiae aeJamlanmı söyleyiniz." i 
: Cüınl' 1 . 1 'ltif : i e en y e ı a tta buJunmuı- i 
: Jardır. i . . . . 
: ·······-··-······························· ............ : 
- · o o - n n =ısın o -...rı: 

İsmet İnönü 
hareket etti 

[Tafailit 7 inci aayfamu:da) 
..,_ ;uz __.........__.., 

''- •••• En sessiz bir muhitte milli 
hayatımızın elinde büyük hareketinin 
temelini atan, tecrübe devresini geçirmit 
olup muvaffak ve faydalı olduğu gözle 
görülüp elle tutulmuş olan eğitmen 

kadrolarının büyük bir hızla onu bekli· 
yen 35.000 köye yayılacağı günü mil· 
letin büyiık bir istekle beklediğini teba· 
rüz ettirmek istiyorum. Bizi bu bakım
dan tenvir etmesini Sayın Arıkan'dan 

beklerim.'' 

Türk köyünde değişmekte olan ve 
mesud bir inkişaf içinde bulunan hayat 
değişimine işaret eden lstemad Özda
mar (Eskişehir) yatı okullannın çok 
verimli müesseseler olduğunu, yabancı 

lisanları öğretmek için teşkilat yapılarak 
çocuklarımızı yabancı mckteblerc gön· 
dermcden kendi ocaklarımızda onlara 
bu bilgiyi vermemizin daha muvafık O• 

Jacağını söyledi. 
AkalJiyet ve azlık sozlerinin milli 

taassub ve vatanı düşünce ve duygula· 
rına dokunduğunu soyliyen hatib dil mc
selHine, dilin millet hayatındaki büyuk 
yerine temas ederek sözlerini şöyle bi· 
tirdi: 

( Sonu 4. üncü sayfada) 

Çimento otomobil yolu, bilhassa nü
fus kesifliği olan memleketlere büyüle 
bir masraf kapısı, fakat, diğer bütüa 
nakil vasıta \ 'C usullerini de geridt bı. 
rakan bir hareket devri açtı. Otomobı1 
yolundan on lki metrt gtnişlilctdi ... 
/alt yola çıkmak bile styyaha güç teli. 
yor. 

Şehirden Franklort banyolarına dolt
ru giden otomobil yolunun üstünde ,,. 
görstm beğenirsiniz? Bir geyik rtsml 
ve altta 700 rakamı! Bu ilan demtt ; .. 
ti,vor ki 700 mctreyt kadar yol üstün. 
de dolaşan geyiklere rastgelmtk ibti· 
maliniz vardır: dikkat ediniz. Alman. 
/ar tabiati ve onun hayatını da ondaa 
rahat bırakmışlardır. Ormanlar o/da• 
ğu gibi duruyor ve geyik benzin kokrı
su içinde çimentodan aşarak yuvaS1aa 
döntbiliyor/. Fatay 



Günün içindeıı: 

Çilek 
Bir zamanlar, çilek, bütün Türkiye' de bir İstanbul yemişi, lstanbu.~

aa da Arnavudköyü ·ıe Çengelköyünün hususi bir ürünü sayıhrfü. Bu
yüklüğü, tatlılığı ve nele bir sepetini bir demet çiçek ~aline sokan o 
güzel kokusu, bu yemişe, biç şüplıesiz lbir başlcalık verır. 

Öteki yemi,Şlerden farklı üstünlüğünden olacak, ir zamanlar., ona 
o vaktin siyasi tarihinde lhiribirine brşı auran iki İıçaratorlllğun 
isimlerini dev.eriyor, daha açık renkli, mıha güzelikokulu ve daha tatlı 
olanına osmanlı, daha kırmızı, aha ufak ve daha az tatlısına Moskof 
çileği diyorduk. 

Moskof imparatorluğu ôihi çapalanınaaığı ıçin kurumuş bir çilek fi. 
desi gibi kuruduktan :ve osmanlılık 'jiuşo ef eııdi,, den daha -Once c.an
verdikten sonra çileğin bu iki &eşidi ort~Clan kalkacak değildi; fı-Jkat 
bu isimler, öyle sanırım ki, yaşamıyacaktır. 

Fa'kat sofralarımızda yediğimiz iri, tatlı ve güzel kokulu ..çilek, 
artık, yalnız ~stanbul' dan <Ve 1stanbulun iki köyündeki tarlalarcl.an gel
memekteciir. Bir iki senedir, Ereğli tarlalarının yetiştirCliği çilekleri ae 
aynı ağız tadı ile, bol bol, yiyoruz. 

EGkiden tenbellikten ve bilgisizlikten doğan bir sabit fikirle kosko
ca bir memleket :i~inde ancak iki köyün tarlasında buhınduğırnu san
dığnnız bir verim bugün, bir baŞka vatan <temtinde de kendini gösle:
di. Y ann, birçok tarlalar bize tatlı ve güzel kokulu sepetler yollıyabı-; 
lecekth. 

Nüfusunun yüzae :itibariyle l<lolgun bir _çoğunlu_ğu topr.akla uğraşan 
bir memlekette osmanlı imparatorluğu, her şey kadar, belki de her 
şeyden fazla kendi toprağının cahili idi. Muasır medeniyete ve mo -
dern tekniğe kaqı gözleri kör olan eski rejim, birkaç değnek belle • 
mişti; bütün bilgisi 'bir kaç sabit fikirden ibaretti. 

Cumhuriyet, be§ al~ı asır imparatorluk elinde kalmış olan kendi 
topr.aklarmı bııgüıı ısayfa1arı iç eçı1ma1Dl! !bir lkitab ıgibi :yeniden o1aı
mağa başlıyor. 

'Soframzda duran şu 1hir ıta'hak ~ ile bı ·• tin ibm ıbir Cleli-
il" en biT tanesiClir. ıNrır.ettin ART.AM 

8-tiin menllekette 

Ekmekler 
iç·n bir 

tek çeşni 
~ağlık we sosyal yaramı bakaıilığx 

memleketin her tarafında yapılmakta 

olan ekmekler için bir tek ~~ni teGbit 
edilmesini düşünmüş ve bu husustaki 
incelemelerine esas olmak üzere vilayet 
merkezlerindeki belediyelerden şehirde 
ekmek yapılmasında kullanılan wı tYe 
buğdaydan birer nümune alınarak ba
kanlığa gönderilmesini ve hazuladrğı 

ekmek ~eşni anketi suallerine cevab ve
Tilmesini istemiştir. Vilayetler isteni
len nümuneleri belediyelerin kendi böl
gelerinde yapılan e1tmeK.1er için 'kul. 
}anılan undan ve unun çıkarıldığı buğ
daydan brrer kilo mikdarında ve tor

lbalar içinde ambalaj yaparak bakanlığa 
göndereceklerdir. Gönderilecek un ve 
buğdy nümuneleri hususi bir itina :ve 
seçim ile ayrılmıyacak, sahiblerine da
ha evel hissettirilmeden alınıp gönd.e
Tilecektir. Anket bugünkü vilayet mer. 
kezlerinde sarfedilen ekmek ununun 
hakiki evsafını tesbit etmiş olacaktır. 

Ankete belediye bölgesi içinde ekmek 

!Yapılmak için kullanılan unların .ma

halli değirmenlerde mi ü,ğütüldiiğü, de· 
jirmenlcrin nasıl değirmen olduğu, Ü· 

ğütme tesisatının nasıl olduğu, ayıkla

ma, yıkama ve elek .tertibatı olup .oL 
mad\ğı, ıuı .mahalli değiı:menlerde ıii,ğii
diilmüyorsa nerelerden J.edarik edilcli
.ği, fırınların hali :ve say.ısı, ç.ıkar:ılan 

ekmeklerin rengi, JPİŞkinliği ~t elesti
kiyeti, belediyelerin tesbit ettikleri çeş
ni v,e :çeşninin tesbitinde istinad edilen 
esaslar gibi -sualleri ihtiva etmektedir. 

1 KÜÇÜK İÇ HABERLER ~ 
X Ecnebi memleketlerden ,gelen 

tüı-kler: - İltica ve sair suretlerle ec
nebi memleketlerden yurdumuza gelmiş 
bulunan 1150 türkün tabiiyetirriize ka
bul ve iskanları kararlaşmıştrr. 

X Vilayet büaceleri: -1ç bakanlık 
vı1ayet 'büdceleri üzerindeki incelemele
rine devam etmektedir. Bakanlık dün 
de Ordu, Samsun ve Tokad vilayetleri
nin 1937 büdce projelerini yüksek tas
dike arzedilmek üzere baŞbakarilığa 
:vermiştir. 

X Aı:ıkara lbelediye$i biiiloesi! -
İç bakanlık Ankara belediyesinin il937 
büdce projesinİll incelemesmi biti~ 
tir. Büdce projesi tasdik edilmek üzere 
bakanlık makamına verilmiştir. 

X Çoruhta ı.bastahane: - Sağlık ve 
.sosyal yardım bakanlığı Çoruh vilaye
tinde 25 yataklı bir hastahane yaptır
mağa 1-.,~~r ıvermi tir. 

lslanbulda kesif 
Bir sis 

:!lstaribul, 26 (Telefonlıi) - JEvelki 
gece saat 22 de baş1ıyan kesif bir t>is 
lfÜZ,iinden bugün öğleye ıkadar Thnanila 
giiliş geli§ tamamen durdu. fBugün $S.· 

..at ona kadar lıis 'bir ;vapur · ş1i_yemedi. 
is )Yüzünden dtqprü de cı:çilamadı. 

İsbanya miiltecileri 
talyaya çıkb ar 

İstanbul, 26 (Telefonla) - Karade. 

ıniz vapurundan gelen haberlere göre 

lhemen hemen ıbütün mülteciler Sic.ilya

ıya çıkmrşlardır. Vapur cuma akşamı 1i
manımıza gelecektir. Vapurda 930 mi.il
teciden q'fukiyeye gelmek istiyen an
cak 8 kişi :Jcalmrştır. 

Kor7mnç manzara 

Finans Bakanımız, biidce 'DUt• 

kunda ''or.aıan kanunımun tatbiki 
için umrımi ımuvazenede11 :yapJlan 
yarfilm bi.r but;uk milyon iradır,, 

demişti. 

Dün rcelen bir irailSIZ dergisi, 
New. York Times gaze~nden su 
sawlan naklediyor: "Union Pa. 
cific tireninde Kanzas eyal.etine 
.doğrıı gidiyoruz. Birden bire rü?. • 
.,gfır camları zangır.datıı:ıağ;ı hBJ1lach. 
toz iırtınalarrmn Jıüküm sürdiiua 
araziye girdiğimizi anladım. rBura
daki verimsiz wpraklar geni§ bir 
~riıl lıalinde ıızanıııaktadı.r~ Bir~!, 

fakat zemini beyaz kıımlu değil, 

ser:t ve kara ..• Kilometrelerce İDSUil 
s:örmedim, yalnız boş .sokaklı baş 

köylerde birkaç :Serseri .• Bu bi,are 
memlekette ne bir kuşa, ne bir b.ay· 
vana rastlamak imkam var: "alnrz 
Çiplak yama&lı dağlar ve kül renği 
bir toz tabakası altmda dalları ku. 
rumuş birkaç ağaç nıüsteb.ascsi

Şimendüier memurlarr, buralarda 
çalışmağa razı olma7rla, hayatlarını 
tehlikeye koyuyorlar, 

Ôlü topraklar! bir yolcu bana, 
bir seyahati ~snasrnda, birkaç yiiz 
metre7ik bir mesafe içinde, tozdan 
boğulmuş yirmi tavşan görmüş ol • 
duğunu temin etti. 

'Yirmi yıl önce burayı neşeli bir 
memleket olarak görmüştüm. O va
kittenberi ne oldu da buralar böy~ 
le bir cehennem halini aldı? Müte• 
hassrslar cevab veriyorlar: orman • 
1arm tahrib edilmiş olmasr, zaman· 
la, 'buraları böyle ~öle çevirmiştir .. ı, 

Memleketimizi ağaçlamak için 
her fedakarlığı göze aldrrmalıyız; 

Kanzas örneği müthiştir. - N. B. 

ULU! 

Tosya civarında 

Çakal köyünde 
tDOev yandi 

Şehrimize gelen malumata göre Tos
ya .kazasının en lbüyük köylerinden bi
ri olan Çakal köyünde biiyük bir yan
gın çıkmıştır. Yangının devam etmesi 
Üzerine vali ve Tosya itfaiyesi köye 
gitmişlerdir. Şimdiye kadar 100 ev yan. 
nuş ve 500 nüfus açıkta kalmıştır. Yan· 
.gm esnasında iki insan aa yanmıştır. 

'Yangının ısöndürülmesine çalışılmakta

dır. Kızılay genel merkezi açıkta kalan
farm yerleştirilmesi için Tos.yaya 100 
çadır göndermeğe "karar vermiştir. 

ize gele vcdi!er 
Finans yılının başı olması do1ayı

siyle birçok valiler -şehrimize gelme"k. 
terlir. Valiler ıvi15yet}erine aid :türlü 
i~1eri alakalı bakarilrklarda takib et
mekte ve bu aralık !t~ bakanlığa da te
mas etmektedirler. Halen Kocae1i ~.alisi 
lB. :FI:amid 'Eskay, Çorum v.alisi B. Sedat 
:Erim, Samsun valisi \8. lFuad Tiir1csa1, 
Kırklareli valisi B. Hasib 'Kaplan, .E
dirne valisi B. Osman §ahin başs,e'hri
!mizde bulunmaktadır. 

Havzada Atatürk 
günü kut andı 

lHavza, 25 (A.A.} - 19 mayısta 

Samsuna ,Çıkıp 25 mayısta Havzaya ge
len ve kald~ yirmi gün içinde inki1a
bın ilk fili hareketlerine başhyan büyük 
Atamızın Havzayı şereflendirdikleri gü
nün yıldöoomü olan 25 mayısı dün bin
lerce havzalı coşkun tezahüratla kutla
mıştır. Kasaba baştan başa donatılmış· 
tır. Gece de fener alayları ve muhtelif 
eğlenceler yapılmıştır. 

Türk - yunan dostluğu 
Pazartesi günü kulüb idare heyeti

nin talebi üzerine arkadaşımız Neşet 

Halil Atay İstanbulda yunan kulübün
de bir konferans verecektir. 

Konferansın mevzuu; türk • yunan 

dostluğunun tarihi, etnoğrafik, ekono
mik we politik faktör1erair. 

Kamutay Çağrıları 
* Maliye Encümeni bugün saat 10 

da toplanacaktır. 

Nerede a~j.muştu? 

Descartes'm, tazeliğini ve kıymetini 
daima mUhafaza edecek olan usule dair 
hitabe'ainm üç yiizüncü yıldönümü kat
lanmaktadır. ıMuaur felsefenin kunil
masıa& .. yük ıbir rOl oyua:n:aş ıolan bu 
escft! dair AVJ'Upa Clergilerinc1e bir ta

kım neşriyat yapılmakla beraber, sanki 
çı:ik ~~ti w~ gibi, Descartea'm 
nerede doğmuş olduğu .meselesi ala.ka
h alimlere eser 'hakkında aökülen1eraen 
daha çok ımiirekkeb akrtt:J:rmaktadır . 

.Omiros'un nerede doğd.utu meselesi 

eski Y unaııistamn yedi .şehrini biribiri

ne katmışb. Deacsrtes'm doğam '!yeri de 

F'nlTtHllm aca'ba kaç 1ehrini böyle kca· 
disi ·ıe meşgı:il eaecek? 

Nevyork şehrinin fi.atı 

:JOhn lw1ey admc1a bir arnerika1ı ta

rihçiye bakılırsa Nevyork jehrinin ku
rulu olduğu Manhattan adasına, ilk av

rupalı olarak fransız gemicileri, Ümicl

burnuna giden en kısa yolu ararken, 

1524 tarihinde 91kımşlar ve Dir.kaç gün 

sonra gemilerine binip uzaklaş.nutlardır. 

1609 taı:i.hinBe bu adaya gelen hol

landalılar ona Yeni :A.msterdam adım 

vermişler ve adayı kırmızı derililerden, 
~imdiki paramızla, yirmi iki bu~uk lira
ya satın .alnıışlarclır. 

iHarb gürültüleri arasında 

evlene.nler 

İngiliz devlet adamı B. Çörçil'in ye
ğeni IEdmond Romillllün İspanyada çar· 

pışan &ÖDÜiiüler arasmda bulunduğunu 

ve lngilterenin tmnmıuş llilelerinden 
Lord Redevstal'in on yedi ya§mdaki Ja
amn da delikanlıyı takib ederek ispanya-

li ·tün satış1anmız 

iç yoğaltı ve dış 
devamlı o arak artıy 

t?" 
) , 

ısa.r'lu ibiiôceai :gör:üşüliiılJren lbi!lıMsa ÜlÜDsahş'lar.nnrrrn.e.rl ..,,..T• 
~e bı .:arl:ıfm ıg~ :senelere ı;göre mUlüm far: ar ~- • •.M:?::J • • 

. sene -ile geç.en :seneki salış arasm& 
aııkı ~'k ıgüze1 ıiza.h .etmektedir: 

Bu sene l:iitün sa.tıŞlan g~ kilo tütün -satılım.şken bu 'Selle .a 
<Seneye ınazara:n ıgerek !kilo w.e e - :ıar :zarfında -S<rt'lş l.'522.165 ;a 

ırdk.Ge ede1 olar.ak ıır.tmıŞtır. Aşa.· ımuştur. l'iitün ~:la "' ..................... 
iıilaki .cetvel.de ilk .albı ay: ali§- 1:ezay.üdün bir oka~ sebebi o;sa il.'.=~ 

:geçen :sene ıile mukciyesdli ;ola- Hiç ş.üphesiz yiru: mtii waziy. 
• tgOsterilmiştir: ışafı bu meselede :miihim bir ol oy.na-

1935 1936 F.adt 'Ulaktaclır. !Bunurlla 'beraber ~ şa:: 111i-
li6.101.214 6.268.136 + 166.922 laye.t1erinde ~çılığ:m önüne 

Bedel 19.934.938 20.636.773 + 7DL73!i maksadiy1e alman ea.a-ım·n de ."ÇOk a-

mum ıtütiiI :satışları kilo "tibariy'le 
% 2.77 artmış olduğu halde bedeli 3.51 
.artması şayanı .elıemiyettir. Umum be
delin kiloya nazaran bu nisbette yükse
lişi wasati füatm geçen sene:ye gör.e da
ha fazla olduğuna delalettir. Misal ola. 
ıra:k: !Halk ve 'köylü sigara satışlarmı .ele 
.alabiliriz: 

l935 1936 

Halk ikalm 718893 872.010 

Halk ince 486 333 374.247 
Köylü kalın 1.180 628 '1.297.348 
1K.öylü ince 1.111.609 956.782 

!Düks sigara satışlarına ,gelince aşa • ~ 
ğıdaki cetvelde gösterildiği üzere ya1-
nız Ankara, Bo.ğaziçi, ve Saylav sıga • 
raları müstesna, hepsinde bir yükseliş 
vardıT. 

1935 1936 Fark 
Sipahi 228 474 + 246 
Salon 36 61 -t 25 

Samsun K. 280 541 + 261 

" t. 230 245 + 15 
Yaka 152 297 + 145 
Çeşit 480 707 + 227 

Ankara 248 236 l2 

Boğaziçi 3475 2957 518 

Saylav 1658 1890 232 

Lüks si.gara satı~lan artması, ha1k 
ve köylü s~aralarında inceler.inden zi • 
yade kalın nevilerine rağbet edilmesi, 
ve gene halk ve ~:jylü sigaralarına na • 
zaran daha pahalı olan Üçüncü sigara 
satışlarının da % 21 e baliğ olan bir faz. 
lalık arzetmeitl mali buhranın :hafifle -
diğine ve halkın daha yüksek fiatta si
gara içebilecek iktidarda olmasından 

ileri gtlmektedir. 

Geçen senenin ilk altı aynıda 1,359,723 

Hatırlıyor musunuz? 

1 - Aııluıra h.ukull lakültesi 
ııe .;wnan açrldı ? 

2 - Hafta tatili kanunu ne za
man kabul edildi ? 

3 - Aşar ne zaman kaldırıldı? 
4 - Enternasyonal takvim ve 

•aatİn kalbal tarihi nedir ? 
5 - ilk lıal.kevi. zam.an a-

çılmıştu· ? 

Dünkü suallerin cevabları 

S - Yugoslavya başbakanı B. 
Stoyadinoviç ne zaman Ankaraya 

geldi ? 
C - 28 ilkteşrin 936 da. 

S - Bakır yolu ne zaman açıl

dı ? 
C - ikinci teşrin 935 de. 
S - İkinci dil kurultayı ne za· 

man toplandı ? 
C - 18 ağustos 934 de. 
S - Antalya demiryoluoan ya

pılması kanunu ne zaman _çıktı ? 
C - 1 Nisan 933 de. 
S - Ulukışla • Kayseri hattı 

ne zaman bitti ? 
C - 2 eyffll jJJ de. 

J78 kaçbğmı bu sütunlarda haber 

miştik. 

Aı1eleri evlenmelerine nihayet razı 

olduğa için iki geaçin Fransada Bayan 

~ehrinde nikahlarının kıyıldığını öğreni

yoruz. 

Harb gürültüleri arasında, gönüllü 

yazılmak ve kaçmak suretiyle başlayan 

bu birleşme. 'hu kad• da <Jeai koduya 

sebeb olduktan sonra, umulur ki devam· 

h ve mutlu olsun! 

:riz bir tesirj o.lmuş:tnr. !Erzurum. 
<ean, Kars, :Sıv.:.s, iBit1is, ~. ın· r
!be'kir, Siirt ve Gaziantep !Baş v.e Miıs:ta
J..."il l\füdürlük1eııi dafı:iHnde erbest 6ll ış 

ittı1ıuz edilmesi ile ikinci öy · tütünü
ne paket başına bir kurıış .zam ~~ıl a
ıs1 alınan 'tedbirlerin baş:1:.n:.a1.ar-~ r. 

Bu sene ıikim:i ,grup .sigara sanşları, 
yalnız :Serikldoryan, Birinci Kalın ııve :ln. 
ce müstesna, .umumiyetle düşn:iiiştiir~ 

Bu .grıu> 1>igara satış1arı ~en -sene 
ile mu'knyesell olarak aşağıdaki .cetv.el • 

ae gösterilmistir. 
Bu cetvelin :bilhassa na.zan dikkate 

almması ~er.ektir. 

t935 
Seikldoryan ~14-~ 

Bozkurt 1828 
Yenice kalın 3952 
Yeni ince 56849 

Bayan 4099 

'Yalova 3338 

B. maden 32321 

Enala 43914 

Süfera 144 
!smet il.6057 

1936 Fark 
42121 + 639 

1176 652 

3132 820 
54137 - 2712 
2724 - 1375 
3276 62 

30759 - 1562 
40483 - 3431 

98 46 
11785 - 4272 

Umumiyet itibariyle bütün satış • 
larda bir fazlalık olduğu halde yalnız 
ikinci grup sigar.a satışları düşmüştür. 

idarenin en çok kar temin edebile
ceği bu grup sigara satışlarının böyle • 
düşük olması şüphesiz ki pek lehde de· 
ğildir. Bu vaziyeti karşılamak için kuv. 
vetli tedbirler ittihaz edilmesi zaruri • 
dir. Binaenaleyh idare bazı tedlıirle'I' al
mak üzeredir. 

Dış satış 
Fransız ve İsviçre frru!Eiyle Hol • 

landa florininin düşmesi, ve iyi :bir 
ımüşterimiz olan Filliitinde siyasi kar • 
gaşalıklar zuhur etmesine rağmen ha • 
rici tütün satışları normal vaziyetini 
muhafaza etmiştir, hatta dizi 'dahi ol
>sa hir yiiltseliş kaydea.ilmektedir. 

Harici satışımız türk tütün limited 
şirtketinin teCliSiisiyle beraber iriki§afa 
yüz tutmuştur. Bu seneye yeniden Çin 
ve Yeni Zeland müşterilerimiz meyanına 
gıirm~r.a.ir. Bilhassa Yeni Zeland bi· 
zim için iyi bir mahreç teşkil etmekte
ll'li:r. Çiirikü, bu memleketin ıithalat ka • 
nunlar.c bize oldukça m~ittir. 

Halihazırda İnhisarlar İdareaile 
gerek alış veriş ve gerekse bu yolda te
masta bulunan memleketler şunlardır: 
Danimarka, Fil.istin, Hicaz, FloTianda, 
lrak, İsveç, Norveç, 1sviçre, Belçika, 
Japonya, Avusturya, Çekoslovakya, 
Fransa, Polonya ve Yeni Zelana ile 
Çin' dir. Bunlann ıbir !k?SIIlI ':tütün Li -
ımited Şirketine .devredilmiştir. 

Plaka parasını vermiyen .şoförler 
İstanbul, 26 (Telefonla) - Beledi

ye senelerdenberi birikmiş pla1ta 'borç
larını ödem.iyen taksi otomdbilleri hak. 
kında yeni bir karar verdi. Bu gibi O• 

tomobiller haziranda başlıyacak sene· 
lik muayeneye sokulmıyacaktxr. 

·················································: : : ·HAVA . . . :... ..... _ ........................................ . 
Dün şehrimizde 

dolu yağdı 
Dün şehrimizde bava öğleye kadar 

açık geçmiş öğleden som:a bulutlana
rak gök gürültüs.ü ile birlikte yağmur, 

yağmuru mütea1db nohud büyüklüğün
de dolu ıyağmıı;rtır. Isı 26 .deı-et:e lk:ayde. 
dilmiştir. Meteoroloji işleri genel di
rektörlüğünden veülen mallrrnata göre 
dün yurdun Kaı:adeııiz kıyıları kapalı, 
diğer mmtakalar bulutlu geçmiştir. En 
çok yağış Hayreholuda olmuş ıve lkare
metreye 5 kilogram su bırakmıştır. Dün 
en düşük ısı sıfırın üstünde olmak Ü· 

zere Vanda 6, en yüksek ısı da Diyar
bekirde olmak üzere 30 derece kayde. 

d:ilm~tir. 
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"/liiJJl_ucJlj lspanya'daki gönüllüler lia ın a 
M ~~!~,:~.~~?ıg ... do· Eksperler komitesi bir plin hazırladı 

layısiyle fransız gazeteleri tara· 

Yeni Yunanistan ,, ·• 
TAN'da Ahmet Emin Yalman, 

Batbakanımızın Atinayı ziyareti do
layisiyle iki komıu memleket arasın
daki dostluk ve ittifak bailannın 

sağlamlığını tebarüz ettirdikten son
ra Yunanistanda yeni otoriter reji
min politikasına temas ederek diyor 
ki : 

~::~::r;:!~:ıet~::~ıa~es~:;;~:;kç;;~ Bu pla,.,.nınu··ç ayda tatbikedileceg"'ı· umuluyor 
garb arasında bir dava teklinde göster-

mektedir. Hiç bir gazetenin Montreux'· 

1 
d h d h k 

:ı::~::.~:~~·~ .. m;::~:, :::~!'. bir pi of a a i ama ma Om edildi 
niyetsizliğini kendine mahsus lisanla i
fade ediyor. Bazıları, mukadderat önün
de boyun eğmek lazım geldiğini yazı
yor. Bazıları bunu ergeç karşılanması 
zaruri olan bir felaket telakki ediyor. 
Bazıları da bu neticeden garb için ibret 
dersleri çıkarmaya çalıfıyor. Bir çok ta
rih hatalariyle dolu olan bu yazılar bath 
başına, ibret dersi tetkil edecek derece
de sakat bir görüşle yazılmıştır. 

Fransada başlayan büyük ink.ilabtan, 
bilhassa on dokuzuncu asnn ikinci nıı· 
hndanberi ıark garblılaşıyor. Büyük 
harb bu cereyana en büyük hızı vermit· 
tir. Kapitülasyonlann ilgası da garbte 
bilhassa on dokuzuncu asırda tekemmül 
eden telakkilere uygun bir devlet meka· 
nizması kurmak yani garblılaşmak için• 
clir. itte fransrz gazetelerini asabilettİ· 
ren ve garbı, ıarka kartı müttehid bir 
cephe teşkil etmeye davet eden hareket 
de budur. Le journal des Debatı gaze
tesi, yana yakıla diyor ki: 

Muhtelif cephelerde 
tayyare faaliyeti var 

Londra, 26 (Hususi) - Gönüllüle • 
rin geri çekilmesi hakkında eksperler 
komitesi tarafından hazırlanmış olan 
rapor, ingiliz, fransız, alman, rus, ital. 
yan delegasyonları tarafından kendi 
hükümt>tlerine ·gönderilmiştir. 

Gönüllülerin çekilme•ine a•gari 
2-3 ay içinde bQflanacak 

''Avrupa, şarkta artık bir Avrupa 
mevcud olmadığını göstermek için elin· 
den geleni yapmııtır.11 

Bu planın tatbik sahasına asgari 2 
ila 3 ay içinde geçileceği tahmin edil· 
mektedir. Planın tatbiki 1.100.000 lira
dan fazla bir paraya mal olacaktır. Plan, 
önce kendi topraklarının birçok nokta. 
Iarında enternasyonal bir takım heyet· 
lerin bulunmasrnı kabul etmeleri lazım 
gelen Valensiya ve Salamanka hükü· 
metlerinin bu hususa muvafakat etme. 
lerini istemektedir. Bu heyetler, önce 
gönilllülerin ne suretle döneceklerini 
tahkik edecekler, saniyen bu dönüş işi
nin görülmesini kontrol eyliyecekle>r· 

dir. 
Bilbao'da muhasarada bulunanlara ekmek dağıtılıyor 

Filhakika yirmi sene evelisine kadar 
Avrupa, farka, "mevcud olduğunu" fran· 
•ız gazetesinin teklif ettiği tekilde göı
termiıti. Osmanlı imparatorluğu, 1914 
aeneıi eylwünde kapitülasyonları ilga 
edeceğine dair 0 zaman harb halinde 
bulunan devletlere bir nota ile tebli
gatta bulunduğu zaman, bu hareketi pro· 
testoda, osmanh imparatorluğunun müt
tefiki olan Almanya da dütmanlarına il
tihak etmişti. Büyük harbın devam etti· 
ği dört sene içinde Almanyanm Fransa 
\re diğer dütınanları ile başka bir siyasi 
meselede beraber yürüdükleri görülmüt 
değildir. Yalnız dostu ve müttefiki olan 
osmanlı İmparatorluğuna karıı. Fakat 
Yirmi senedenberi vaziyet değipniıtir. 
Garbın ıarkı anlamakta ehemiyetli 
adım attığına şüphe yoktur. Le Jo
urnal des Debata de değilse •. de 
hiç olmazsa, Republique gibi sol zum-

Gönüllülerin geri alınması, cepheden, 
cephe gerisine nöbet değiştirme sureti. 

Dış işler Bakanımız le yapılacaktır. . 
Cephe gerisine alınan muharıpler, 

bölge bölge tes.bit edilecek olan tahaş
şüd merkezlerine sevkedilecekl~rdir. 
Bu gönüllüler, bu merkezlerden Jıınan
lara sevkedilecek ve oralardan memle. 
kederine gönderilmek üzere vapurlara 

relerin f'ki 1 . terceınan olan ve • ı r erme . 
deri fi kiri • ymagv a çalışan bır gaze-

erı ya . . .. 
tenin sayfalarında bunun dcllllerını go~-
ınek isterdik. Halbuki bu gazete, kapı
tüJasyonların ilgasına muvakkat n::u:a· 
riyle bakılabileceğini ve bet yüz i.~i ~e: 
ne devam eden bu sistemin beş yuz ıki 
sene sürmeden geri geleceğini iddia e
decek kadar garabet gösteriyor. Kapitü
lasyonlar! Bu, ne tatlı ıey imiş ki arka
sından, be§ yüz iki sene yası tutulduk
tan sonra geri getirilecek. 

İngiliz şairi Kipling, ıark şarkbr; 
garb ta garb, demi§. Ve ikisi ayn kala
cak, Biz buna inananlardan değiliz. Şark 
ve garb biribirini anladıktan sonra ayn 
kalamazlar. Fakat her halde, tarkı anla
ınamak inadını bu kadar ileri göttiren 
gazeteler, buna mani olmak için elle
rinden geleni yapıyorlar. 

A. Ş. ESMERt 

Lindberg'in bir oğlu 
oldu 

Londra, 26 (A.A.) - Lind~er~'in 
bir oğlunun dünyaya geldiğ~, ~ımdıye 
kadar çok sıkı bir surette gızlı tutul
muştu. Bu defa İngiliz polis makamla-

·ı · ve rına bu hususta ma!Umat verı mış 
hadise herkese bildirilmiştir. Bunun.la 
beraber gazeteciler, Bayan Lindbergın 
halen nerede bulunduğunu öğreneme· 

ınişlerdir. 

bindirileceklerdir. 

Rcutlanılan güçlükler 
Bu hususta birçok güçlükler vardır: 
ı . Her iki muharib taraftaki gönül

lülerin aynı zamanda geri alınması me. 

selesi, 
2 - Cepheden geri alınacak muha

riplerin birbirine muadil olması mese

lesi, 

3 - Asilerin Bilbao önünde veya
hud hükümetçilerin Madrid önünde 

yapacakları esaslı müdafaa hareketleri 

için lcizım olan muhariplerin cepheler. 

den geri çekilmesi meselesi. 

İlk hatlardaki muhariplerin geri a

lınması meselesinin göstermekte oldu

ğü güçlükler dolayısile İngilizler, bir 

mütareke yapılması teklifinde bulun-

muşlardır. 
Bu teşebbüs, bilkuvve ve beklenen 

cevablar gelmeden önce akamete uğra. 

mış olduğundan, şimdi bahis mevzuu o

lan mesele, bütün alakalı hükümetlerin 

ve Valensiya ile Salamanka hükümet

lerinin eksperlerinin hazırlamış olduk

ları metni ne suretle karşrlıyacakları. 

dır. 

A•i tayyareler Bilbao üzerinde 
Bilbao, 26 (A.A.) - Havas ajansı 

muhabirinden: Dün asilerin tyyareleri, 

sabahleyin erkenden Bilbao üzerinden 

uçmağa başlamıştır ve bütün giın ha

vada dolaşmışlardır. Bu tayyareler, Bil

bao'yu bombardıman etmemişlerse de 

varoşlarını bombardıman etmişlerdir. 

Dün akşama doğru asılerin Dima 

bölgesindeki kuvvetli bir tazyikleri hıi

kümetçileri, kuvvetli bir müdafaa hattı 

vücuda getirmeğe mecbur etmişlerdir. 

Asiler, birkaç mevzi elde etmişlerse 

de biraz sonra ağır zayiat ile bu mevzi

leri bırakmağa mecbur olmu;jlardır. 
Bask milisleri, kıralcıların bir bay~ 

rağını zaptetmişlerdir. 
Arna vud asilerinin ele 

başısı öldürüldü 
Tiran, 26 (A.A.) - Sabık dahiliye 

hazırı, son isyanlar şefi Ethem Toto, 
Öün akşaşm Kuveleşi civarında jandar
malarla son asiler arasında vukua ge. 
len bir çarpısmada öldürülmüştür. 

'Hükümetçi tayyarelerin faaliyeti 
Madridden bildiriliyor: Tayyarele

rimiz, Majorka adasında Palmayı bom· 

bardıman etmişlerdir. Palma, sahilin 
muhtelif noktalarına karşı yapılan se-

Fevkalade asambleye 
alkışlarla reis seçildi 

Cenevre, 26 (A.A.) - Anadolu A- bana verdiğinizden dolayı hepinize te-
jansının hususi muhabiri bildiriyor : şekkür ederim.,, 

Mısır hükümetinin MiJletler Ce
miyeti azalığına kabul için fevkalade 
toplantıya çağrılan asamble, bugün bi
rinci celsesini konsey reisi Kevadonun 
reisliğinde yapmıştır. 

Asambleye aid bazı idari meseleler 
gözden geçirildikten sonra reis seçimi
ne başlanılmı9tır. Bu sırada yunan de
legesi Politis söz alarak kendisine ba· 
zı delegasyonlar tarafından teklif edi
len rcislikten, aziz dostu Tevfik Rüş
tü Aras lehine vazgeçtiğini bildirmiş
tir. Seçim neticesinde 49 reyden 46 siy
le Rüştü Aras fevkalade asamble top
lantısına reis seçilmiştir. 

Konsey reisi Kevado Türkiye ve 
onun dış bakanı hakkında senakar be
yanatta bulunduktan sonra Dr. Aras'ı 
reislik mevkiini işgale davet etmif ve 

Aras da asamblenin hararetli alkışları 
arasında mevkiini işgal ederek kendi
sine rey veren delegasyonlara teşekkür 
ettikten sonra bu memleketlerin Türkiye 
hakkında gösterdikleri dostluklardan 
fevkalade mütehassis olduğunu kaydet
miş ve demiştir ki : 

Mısır delegeleri asamblede 
Mısırın Milletler Cemiyetine kabu· 

Iü ile biten reylerin tasnifinden sonra 
asamble reisi dışarda bekliyen Mısır 

delegelerini asamblede yerlerini alma· 
ya çağırmış ve Mısır delegeleri de her 
taraftan gelen şiddetli alkışlar arasın
da toplantı salonuna girmişlerdir. 

Türkiye Dış Bakanı Dr. Aras gerek 
asamble reisi, gerekse türk delegesi sı
fatiyle delegelere "hoş geldiniz,, demiş 
ve Mısırın Akdenizde bir muvazene ve 
statükonun muhafazası unsuru olabile. 
ceği ümidini ızhar eylemiştir. 

Mısır Başbakanı Nahas Paşa, Mısı
rın dünya sulh teşkilatına yardım et
mek arzusunda bulunduğunu, Milletler 
Cemiyetinde bütün mesuliyetlerini 
müdrik olarak tesirli bir elbirligi az
miyle yer alacağını ve yalnız sulh da
vasına hizmet etmekle kalmayıp sulhun 
bir hakikat olmasına çalışacağını ıöy. 
]emiştir. Bundan sonra, ba ta Irak de
legesi olduğu halde muhtelif devletin 
delegeleri Mısır'ı selamlamıştır. 

Negüs asambleye delege gönderme
diğinden habeş meselesi şimdilik ber
taraf edilmiştir. 

''- Mısırın kabulü için bu toplan

tıya türk dostlarının riyaseti keyfiye-
tinin ehemiyeti, aralarında sarsılmaz iş bürosundaki delegemiz. 
bir kardeşlik mevcud olan türk ve Mı- Cenevre, 26 ( A.A.) - Anadolu ajan-

. sının hususi muhabiri bildiriyor: 
sır milletlerinın nazarından kaçamıya-

3 haziranda başlıyacak olan enter. 
caktır. Gelecek celsemizde bu makam- nasyonal iş bürosu senelik toplantısına 
dan Mısırın ara~ıza kabulünü bildir- Türkiye adına daimi delegemiz Nec-
mekle biiyük sevınç duymak vesilesini meddin Sadık i~tirak t>decektir. 

........... ._.. ·- u u u ........ -~ .. ·~.., 
ferlerin hareket noktasını teşkil etmek· 
te idi. 

J l tayyare demir atmş olan gemileri 
bombardıman etmiştir. Tayyareler, Ka. 
narüs sisteminde bir kruvazörün ya
nıbaşında bulunmakta olan hir gemide 
yangın çıkarmışlardır. 

Tayyarelerimiz, şehrin askeri mer
kezlerini de bombardıman etmişlerdir. 

Bir alman pilotu daha idama 
mahkum edildi 

Bilbao, 26 (A.A.) - Royter Ajansı 
muhabirinden: Almanyalı genç pilot 
Hans Joakim Vandel, dün akşam halk 
mahkemesi tarafından idama mahki'ım 
edilmiştir. 

1 KUÇUK DIŞ tlABERLER ' 

X Berlin - Dört yıllık planın tatbi
kine memur milli konsey BB. Hitler ve 
Göring hazır bulundukları halde ilk 
toplantısını yapmıştır. 

X For Bayar - Tayyareci Mişelet
ti ve Dı:ıre dun akşam Şanghay'a git
mek iizere havalanmışlardır. 

X Pariı, - Yugoslavya nabii prens 
Pol ve refikası buraya gelmişlerdir. 

X Vaşington, - Bakanlıklar arası 

hususi bir komisyon, kongreye gonderi
len bir raporunda, helium gazının aske· 
ri ışleı de kullanılmamak şartiyle yaban· 

" Son zamanlarda yunanistanrn 
dahili itlerine aid bazı hareketler, 
yabancı numunelerin taklidi diye te
lakki edildi. Bundan dolayı da yu
nanistanın muayyen bir devlet züm
resinin arkasından yürümeğe hazır

landığına ve Balkan Birliğiyle olan 
münasebatın gevtediğine dair türlü 
türlü tefsirler yürütüldü. Liberal la
giliz gazetelerinde, bilhassa Man
çester Cardiyanda Yunan rejimi hak· 
kında ıiddetli hücumlara da teH.
düf edildi. 

Bu tefsir ve tenkidlerde buluaaa-
lar dünkü istikrarsız dahili vaziyeti 
tanımıyanlardır. Uzun senelerden be
ri bir kaç politikacının zevki n ih
tirası için devam eden ve her ıiiD 
oyuncuları değiıen politika oyunlan 
Yunan milletine çok pahalıya mal 
olmuı, bir takım hesabsız macerala
ra yol açmııtır. Yunan milletinin ma
kadderatına yt'nİ istikamet Yermek 
için dünün izlerini ıilmek, cüriiltüli 
politika ananelerini unutturmak li
zımdı. 

General Metaluaı, sırf dahili 
siyasete aid dütüncelere tabi olaralı. 
bunu yapmakla metıuldür. Ba ıi
diıte ecnebi bir misali taklid elmell 
ve ecnebi bir zümrenin nüfuzu Ye te
siri altına dütmek gibi bir mana • 
ramak çok yanhıtrr. ,, 

BALIKÇILICIMIZ 
COMHURIYET'te ''balıkçılık H.

nayii,, batlıiiyle okuduğumuz bir ya
zıda balıkçılığı bir ihracat ekonami
ai halinde canlandırmak lüzumanclu 
bahsedilerek deniliyor ki : 

" Memleketimizde balık sanayii 
ve balık ihracatına mani olan sebel>
lerden birisi ıüphesiz tuz, fıçı ve te

neke gibi ambalaj fiyatlarının paha
lı olmasıdır. Bu yüzden biz bahkç1-
lıkta hariçle rakabet edememekte ve 
balıklarımızı taze halde ve ucuza dı
şarı satmak mecburiyetinde kalmak· 
tayız. Bu engellerin bertaraf edilme
si için 4\n baıta gelecek tedbirler me
yanında olmakla beraber bu iıte en 
mühim engel sermaye nokaamda'. 
Modern balıkçılık ıennaye İll•. El
de ki.fi derecelerde termaye olunca am
balaj iıleri kolay halledilir. Bir çok 
memleketler bu sermayeyi zenıia 

ıirketler vasıtasiyle temin etmekte
dirler. Fakat son zamanlarda ...... 

çılıkta en ziyade semere veren fir.. 
ket ıekli kooperatif Jirketler olmut
tur. Zengin sermayeli ıirketler fMir 
balıkçıları ezdikleri ve onlan •flıl& 

veya amele vaziyetine düıürclülderi 

için memleketler artık balıkçılıkta 

kooperatif ıirketleri tercih etmekte 
ve ona ehemmiyet vermektedirler. 
Mesela komıumuz Bulgaristanda bi-

le bıtlıkçılık artık tamamiyle koope
ratif esasına iatinad etmektedir. S. 
suretle teıkil edilecek kooperatif fİr'
ketlerde fakir balıkçılar ezilmekte, 
birbiriyle rakabet etmek vaziyetine 
düımekte ve el birliğiyle muazzam 

iıler görmektedirler. Hükumet de b• 
kooperatif ıirketlere bol sermaye te
min ettiği için bu balıkçı kooperatif
leri kendilerine modern techizat ala 
bilmekte, tabii istihsalatı da ucuza 
mıtl etmekte ve ucuz balık satmak
tadırlar. 

Memleketimiz bol ve ender baJ.lc 
ları sayesinde dünya balık piyaaa
sında en mühim mevkileı den birini 

i11al edebilir, Bu yüzden memleke
timize de her sene milyonlarca lira 
para girebilir ve halkımızda ucuz ba 
lık yemek imkanını bulur. ,, 

cı hiıkümetlere satılmasını tavsiye et
mektedir. 

X Londra - Hindistanın doğu ku
zeyinde bir tren ihtilalcilerin taarruzu
na ugramış, 6 yolcu ölmüştür. 

ANKARA BIRAS l\fevsimin en crÜ~el 
t) \'C tenıiz içlcisidir. 

' ' _,. 
. . ~ 
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Kamutayda bü ce 
( Başı 1. inci sayfada ) 

"- •... İşte o vakit bu yurddaşlar, 
böyle vatani ve milli yüksek temiz duy
gularla hayata atıldıklarında büyük Vü
ce Önderimiz Atatürkün gayet beliğ ve 
veciz, başlı ba§ına bir şiir, bütün mem
leket ve milliyet mana ve mefhumları
nın mündemiç, pek Hitif bir sözünü bi
hakkin yüreklerinde dimağlarında, gö
ğüsleri kabararak iftiharla taşımış ola
caklardrr. Evet bu ideal vecize; hepimi
zin evimizde altın yaldrzlı bir levha ha
Jinde bulundunnamrz elzem olan ve ak
şam istirahat ederken minnet ve şükran
la okuyacağrmız, sabah uyanır hayata a
trhrken, ümid ile tekrarhyacağımız, aş· 
kı millinin kudsal bir sembolü, yurd bağ-
lıhğmm ideal karakteri; .......• 

Türküm ne mutlu bana 
(Bravo sesleri, alklşlar) 

Dil meselemiz 
Memleket içinde mekteb ve mual

limlerin az olduğunu, bazı çocukların 
kitab bulamadığını soyliyen B. Berç 
Türker (Afyon) dedi ki: 

"- Mektebleriıniıin adedi çoğal. 

dıkça kız çocuklarımız, kendilerine 
mahsus mekteblerde okutulsun. Yalnız 
üniversitede kız ve erkek çocuklar bir 
arada etüdlere devam etmelidirler.,, 
Çocuklarımızın bir kı:.mmın ana ter

biyesi görmeden mektebe devam etti
ğine ve bunlarda sosyal terbiyenin c.k. 
sik olduğuna işaret eden Berç Türker, 
ilk mekteblerde bir mürebbiyeler kad
rosunun kurulmasının çok faydalı ola
cağını söyledi. 

Türk dilinin; anadil olarak yurdu
muzda her ferd tarafından konuşulma. 
sı için ne gibi tedbirler alındığını so
ran hatib: "-Bugün bilhassa, dedi, İs
tanbula gelen bir ecnebi bir türk şeh
rine mi, yoksa eski Babil şehrine ben. 
zer bir yere mi geldiğini bir tür1ü an
layarmyor. Zira buraya ayak basar bas
maz sırf güzel türk dilini işiteceğini 

zannederken herkes başka bir dil konu
şuyor. Bu hal türk vatandaşını müte.' 
essir etmektedir.,, 

Kırk sene Istanbulda kalan bir fran
sızın türkçe konuşmak lüzumunu his
setmediğini söyliyen B. Berç Tiirker 
"Anadili öğrenmek ihtiyacını yaratma

lıyız,, dedi. 
Köye kültür ... 

Bundan sonra B. İ-smail Menmed U. 
gur (Sıvas) kürsüye geldi: "Ben köy 
mektebleri hakkında "Söyliyeceğim, de
di. Köy mektebleri üç sınıftır. Bundan 
çocuklar istifade edemiyor. Parti pro
gramında zaten beş sınıf olmasma dair 
kayıd vardır. Biz asırlardanberi garib 
yaşryan türk köylüsünü nasıl Atatürk 
bağnna basarak bu gariblikten kurtar
mrşsa, türk köylüsünü kültürsüzlükten 
kurtannasmı gerek Maarif Vekili, ge
rek muhterem hcyetinizden rica ediyo. 
rom.,, 

Mekteplerde muriki 
Osman Şevki Uludağ (Konya) 

Musiki meselesinden cumhuriyete layik 
bir verim elde edilemediğini; ne büyük 
harb, ne de kurtuluş savaşı hakkmda 
henüz hiç bir şeyimiz bulunmaaığını, 
musiki sahasında yenileşirken eskiler
den pekala faydalanabileceğimizi söy
ledi. 

Beden terbiyesi yapan ilk okul tale
belerinin sıhi vaziyetine temas eden B. 
Uludağ "Avrupada olduğu gibi bizim 
memlekette de büyük merkezlerde bu 
işlerle uğraşan merkezler açmalıyız.,, 

dedi. 

Sosyal terbiye. 
Kendisinin sosyal erbiye mevzuuna 

temas edeceğini söyliyen Ba,yan Meli
ha Ulaş (Samsun) dedi ki: Çocukla. 
rnnı.zın muaşeret bilgileri eksik kalı

yor ... Ta yemek masasından tiyatro, si
nema salonlarına kadar günün her sa
atinde ve her yerinde bu boşluğun men
fi izlerini görüyoruz. Arkadaşlar tees. 
süfle şunu söyliyorum ve sizler de her 
zaman şahid oluyor görüyorsununzdur 
ki bu muaşeret içtimai bilgileri çocuk]an
mıza öğretmediğimizden onlar büyükleri 
saymasını sokakta yürümesini, otobüs, 
tramvayda durmasını balkevleri, kon
ser, tiyatro, sinemalar ve müsamereler 
gibi umumi yerlerde oturmasını ko
nuşmasını gülmesini bilmiyorlar. Okul
larımızda öğretmenlerimiz, bu noksan. 
lar üzerinde ancak fırsatın verebildiği 
pekaz bir zaman içinde meşgul oluyor
lar. Fakat bunun kafi gelmediğini bu
gün görüyoruz. Sayın Kültür Bakanr
mızdan yaşama için ve yaşamanın ta
mamlayıcısr olan bu içtimai muaşeret 

bilgisinin ders şeklinde programa ko. 
nulmasmı dilerim. Arkadaşlar hayatta 
alınacak intibalar ilk çağlardadır. Onun 
için gene tekrar ediyorum. Sayın veki
limizden temennimi derece derece ilk 
okullardan başlıyarak bütün devrelerde 
programa konulmasını bekler ve dile-
rim.,, 

Çocukları.mızın kentli mektepleri
mizde yeti§tirilmeleri 

Köy eğitmenlerinin bizim milli bün
yemiz için en muvafık bir tarz olduğu
nu söyliyen B. Kazım Nami Duru (Ma
nisa) çocuklarmıızm ilk tahsillerini ken. 
di mekteblerimizde yapmaları kaydının 
kafi olmadığını söyledi ve dedi ki: 

"- Bunu yaparken düşünmedik ki 
asıl çocuğun olgunluğun başlangıcı or
ta mekteblerde oluyor. Büluğ sinni, en 
karışık bir sindir. Bu yaşta a1rncın iti
yadlar, çocukluk itiyadlarrndan daha 
kuvvetli o1mak üzere hayatının sonuna 
kadar gider. Binaenaleyh orta tahsilin 
de ecnebi mekteblerde yaptırılmaması 

W.zımdır. Lisede olursa olsun çünkü li
seye çocuk 16 yaşında girer ve milli 
terbiyesi tamamlanmış olarak girer. Fa
kat ilk mektebi bitirir bitirmez ecnebi 
mektcblerinde ,ecnebi tahsilini, ecnebi 
lisanı demiyorum: ecnebi kiıltlırünü ço
cuklarmuza aı:.ılaması çok fena netice
ler vermiştir ve verecektir. Hiç olm.ız
sa ecnebi orta okullarını da kaldıracak 
bir kanunla Maarif vekili bize gelsin, 
büliıg denilen buhranlı zamanda ço
cuklarımız milli terbiye ile yetişmesi 
için, milli mekteplerimizde okusun.,, 

B. Kazım Nami, B. Türker'in mia
te mekteblerin kaldırılması hakkında· 

ki sözlerine de şiddetle itiraz etti. "
Bütiin türkler erkek, kadın hepsi birdir. 
Kız erkek filan yoktur.,, dedi. 

Talebelerin kontrolu 
Liselerde moralın pek zarif olduğu~ 

nu söyliyen B. Hakkı Kılıçoğlu (Muş) 
Kanaat notlarmrn mühim bir kısmının 
isabetsiz olduğunu, çocukların hiç ol
mazsa liseyi bitirinceye kadar okuya
cakları eserleri, oturacakları ve geze
cekleri yerleri, eğlence mahallerinin 
kontrol altında bulundurulmasını söy
ledi. Mekteb talebelerinin koJlarında 

ve yakalarında mekteb ve numaraları 

bulunmasını temenni eden B. Kılıçoğlu 
hususi liselerin ve mekteblerin kıymet
siz talebelere şahadetname verdigini 
işittiğini, yatı mekteblerinde talebeye 
kafi yiyecek verilmediğini duyduğunu, 
kız mekteblerine dans dersi konulması
nın çok faydalı olacağını anlattı. 

B. Türkerin tavzihi 
Bundan sonra B. Türker tekrar kür

süye geldi. Kendisinin sözlerinin yan
lış anla11ıldığını söyledi. Ve kendisinin 
kız ve erkek çocuk! ı kendi kendile
rini idare edecek hale gelinceye kadar 
ayrı okutulmaları, sonra birleştirilme
leri fikrinde bulunduğunu anlattı. 

lstanbul ve Ankara hukuk 
fakülteleri. 

İstanbul hukuk fakültesindeki im-
tihan şeklini anlatan ve bunu çok şid
detli bulan B. Emin Draman vakıa 

bunun iyi talebe yetiştirmek için fay
dalı bir usul olduğunu, fakat memleke
tin şurasından burasından gelerek bin
bir mahrumiyet içinde okuyanları taz
yik ettiğini söyledi. 

Bu gün Ankara hukukunun da, aynı 
imtiyazları verdiği halde bu imtihan 
usulünün burada tatbik edilmediğini 

söyliyen hatib: "- Onlar da, bunlar da 
evladlarrmızdır, dedi. Onlar da bunlar 
da müşkülat içinde çalışan ve muvaffak 
olmak arzusiyle didinen güzide çocuk
larımızdır. Eğer İstanbuldaki usul doğ
ru ise bunu Ankarada niçin tatbık et
miyoruz. Ankarada kafi ise İstanbulda.. 
kileri niçin bu kadar tazyik ediyoruz.,, 

Bir ufak noktanın tavzihi 
Bu kürsüden söylenen her sözün 

mana, şümul ve rolünün büyük olduğu
nu söyliyen B. Bekir Kaleli (Gazian
teb); B. Türkerin kız ve erkek talebe
lerin beraber olmaması üzerinde konu
şurken mühim bir kısmında ana terbi
yesi olmadığını söy1ediğini, bunda bir 
kasdı olmadığını; fakat bu sözlerini 
izah ederse yerinde olacağım söyledi. 

B. Türker kürsüye geldi ve ana ter
biyesi demekle bütün memleket anala· 
rmı kastetmediğini; bazı annelerin 
meşgul olmaları dolayrsiyle çocuklariy
le uğraşamadıklarını, bunlara mekteb
te muaşereti öğretmenin lüzumlu oldu
ğuna işaret etmek istediğini söyledi: 
"- Maks.adrm, dedi. Pek basittir. Ka
tiyen milli namusa dokunacak bir şey 

görüşmeleri devam ediy 
yoktur. Bundan muhterem arkadaşım dim; çünkü arkadaşlar, yüksek mekteb-
emin olabilirler.,, lerin bu gibi programlarunn senelere 

Bu kürsünün kelime tasarrufu isti- taksimini tedris heyeti yapar. Vaziyeti 
yen bir kürsü olduğunu, burada kelime- tetkik ve tesbit eder, bakanlrk bunu in-
nin şümulüne, manasına hatta yayılabi- celer, eğer ma.kı11 görürse kabul eddilir. 
lecek noktalarına dikkat edilmesi la- Sayın profesörler hatta içimizde bulu. 
zımgeldiği cevabını veren B. Bekir Ka- nan profesörler de dahil olduğu halde 
leli (Gazianteb) Sözlerine şöyle devam toplanarak vardıkları netice bugünkü 
etti: okuanan malzemeye göre behemehal hu-

- Arkadaşlar, sözüme son verirken kuk fakültesinin 4 seneye çıkarılması za-
kürsü hüriyetine hürmet eden bir in- rureticlir. Bundan maada (Mülkiye mek-
san olduğumu tekrar ederim. Bu nok- tehi), Sıyasal bilgiler okulu da ayni su-
tada çok ısrarım, gene tekrar ediyorum, retle 4 seneye çıkarılmıştır. Geçen se-
böyle bilhassa cumhuriyet neslinin, cum- ne tahsis buyur.duğunuz mebaliğle radi-
huriyeti yarın ellerine teslim edeceğL yoloji enstitüsünün kan tahlili enstitü-
miz gençliğe buradan bu şekilde bitab sil, hayvanat ve nebatat enstitüleri ik-
etmek benim olduğu kadar sizin de ta· mal edilmiş bulunuyor. Arkadaşlar bi-
hammül edemiyeceğiniz bir şeydir. zim fen ve edebiyat fakültelerinin yatI· 

Hakkı Kılıçoğlu (Muş) Böyle bir h kısmını ihtiva eden bir mekteb var-
şey yoktur. dır. Yüksek mualJim mektebi. Bu mek-

Bekir Kaleli (devamla) _ Gençliğe teb bize liseler için muallim yetiştiriyor. 
bu şekilde bir hitabta bulunmak benim, Maarifin en büyük derdi muallim ve 
benim olduğu kadar da sizin tahammül bilhassa darülfünun mezunu olan mual-
edemiyeceğiniz bir şeydir. (Öyle bir lim ihtiyacıdır. Bu az yetişmektedir. 
şey yok sesleri). Bunu ~oğaltmak için vaı>.ıtalarınuzdan 
B. Mazhar Müfid Kansu kürsüde.. biri de yatıh adedini çoğaltmaktır. Bu 

Mazhar Müfid Kansu (Denizli) - sene evkafın Vefada başlayıp da bitire-
Arkada.şlar; teşkilatı esasiye kanunu mediği bir binayı satın alıyoruz. Ve bu-
mucibince, bu kürsüde tahdidat yok- nu bir pansiyon haline getirerek 200 
tur. Her mebus istediğini söyleyebilir. genci orada okutacağız. İstanbuldaki gü-
(Şiddetli alkışlar) Ve gene arkada lar zel sanatlar akademisini geçen sene de 
hiç birimizin diğer bir arkadaşımızı va- arzettiğim gibi takviye etmek mevkiin-
tanseverlik noktasından tenkide hak ve deyiz. 
salfilıiyeti yoktur. Hepimiz vatanperve
riz, hepimiz bu vatanın kölesiyiz, hepi
miz köylüyü, halkı severiz, hepimiz, 
halkt, köylüyü korumak isteriz. Binaen
aleyh, senin manayı maksudun şu idi, 
sözlerinin tahtında müstetir hüve var
dı ... Böyle tahdidat yoktur. Hiç biri
mizin diğer birimiz hakkında ufak bir 
şüphe güdmeğe de hakkımız yoktur. Bu, 
böyle .. 

Bendeniz muhterem vekilden bir su
al soracağım. İşitiliyor, ders seneleri 
artıyormuş. Ders senelerini artırmak· 
tansa, acaba bir sene içinde kaç gün ta
til vardır ve talebe kaç gün ders oku
yor Lütfen bunun hakkında izahat 
versinler • ., 

Kültür bakammız kürsüde.. 
Bundan sonra kültür bakanımız kür

süye geldi-
Arkadaşlar; dedi. Bir çok saym ha

tiblerin kültür işleri hakkında gösterdik
leri alakadan cürct alarak ve müsama

hanıza da dayanarak gerek tahsisatını 

geçen sene kabul buyurmuş olduğunuz 
büdcedeki işleri gerek bu sene kabul 
buyurmak lütfunda bulunacağrruz işler 
hakkında kısaca maruzatta bulunmak is· 
terim. Bwlllnla hem arkadaşlarımı ten
vir etmiş hem de hatiblerin bir çok su
allerine kısmen cevab vermiş olacağım. 

Büdcedeki farklar ... 
Arkadaşlar; bir noktayı tebarüz et

tirmek isterim. Bu sene kültür bakanlığı 
büdcesi 2.'300.000 Jira bir farkla huzu
runuza takdim edilmiştir. Bu parayı te
min buyuran saym baş\fekilimize ve Fu
ad Ağralı arkadaşıma ve bunu kabul bu
yuracak olan siz arkadaşlamna teşek
kür ederim. Yalnız şu noktayı da teba
rüz ettirmek isterim ki kültür bakanlı
ğının büdcesi otomatik bir surette her 
sene artacaktir. Buna sebeb, şükranla 
görüyoruz ki ilk tahsil çağında bulunan 
çocuklanmrz gittikçe artmaktadır. Ge. 
çen sene 680.000 raddesinde olan talebe 
mevcudu bu sene 730.000 bulmuştur. 

Bu fazlalık tabiatiyle orta mektebleri ve 
orta mektebler liseleri, 1ise1er de yük
sek mektebleri zorluyor. Talebe çoğalm
ca muallim ihtiyacı artryor, memur ih
tiyacı artıyor, bina ihtiyacı artıyor, bir 
çok levazımı tedrisiye ihtiyacı artıyor. 
Bu fazla tahsisatın 830 bin lirası bu se
ne kadroya girecek olan muallimler ma
aşı olduğunu 380 yahud 400 bin liarsı· 
nın memur ve muallimler ücretleri ol
duğunu 600 küsur bin lirasının da in
şaat parası olduğunu söy1ersem 2.300.000 
liranın nasıl eridiğini görürsünüz. Ge
riye kalan paralar da - esasen meclisi a· 
linin şıandır - başlanmış olan işlerin in
kişafına, takviyesine hasredilmiştir. 

Yüksek tedrisata gelince_. 
Maruzatıma yüksek tedrisattan baş-

hyacağrm: 

Üniversitenin ilk tesisinde mevcud 
3.000 di. Bu sene 5.000 ne ya.klaşmrştır. 
Üniversitede yapılan ıslahattan birisi 
hukuk fakültesinin görülen lüzum üze
rine dört seneye ib]agr ve hukuk fakül
tesinin yanında bir iktisad fakültesinin 
açılmasr; yüksek muallim mektebinin 
yanında da bir pedağoji enstitüsünün a
çrlmasıdır. Görülen lüzum üzerine de-

Bu sene A vrupadan mimari, heykel-
traşi ve resim için üç tane beynelmilel 
şöhretli uzuvlar getirttik. Bu profesör
ler işe başladılar. Bunun tesiri iledir ki 
hem talebe adedi arttı, hem dersler da
ha muntazam bir hale girdi. 

Güzel sanatlar, rasathane 
konservatuvar 

Güzel sanatlar akademisi yanında 

türk tezyini .sanatlar şubesi açıldı. Bi
zim muhterem uzmanlarımızdan yedi ki
şi de burada ~şmaktadır. 

Rasadhanenin bazı noksanlan vardı, 
geçen sene lütfedilen para ile ikmal edil
di, moroğraf vesaire yaprldı. Bu sene de 
memleketimizde beynelmilel noksan kal
mış olan manyatik hassasmı tesbit edici 
bir müessese vücude getireceğiz. 

Cumhur bakanlığının buradaki flar
monik orkestrası inkişafına devam et
mektedir. 

Açılan konservatuvar iki kısma ay
rılmıştır. Birisi tiyatro, diğeri müzik 
kısmıdır. Tiyatro kısmına, iki sene ol

mak üzere 9 u kız, 16 sr erkek olarak 
25 talebe alınmıştır. Müzik kısmında 
dana ziyadedir. 

Ankaradaki Dil - Tarih Fakültesi • , 
dil ve tarih kurumlan.. meşkiır olan 
mesailerine devam etmektedirler. Ge
çen sene yapılan ve Atatürk'ün bizzat 
huzurlariyle, şeref verdikleri kon
grenin güzel hatırası hepimizde mah
fuzdur. Önümüzdeki bu eylUlde bir ta
rih kongresi yapılacaktır, arkadaşları
mız bunun iç.in hazırlanmaktadrrlar. 

Sıyaaal bilgiler okulu malfımu aliniz 
olduğu üzere bu sene Ankaraya naklet
miş ve mesaisine devama başlamıttrr. 

M ealek mektepleri 
Arkadaşlar; şimdi meslek mekteble-

rine geçiyorum. İki sene önce vekale
te geçen bu mektebler hakkında eğer 

izin verirseniz biraz etraflı malUmat 
vereyim. (Hay hay, dinleriz sederi). 

Bakanlığa merbut mektebler; erkek 
sanat okulları, akşam erkek sanat okul
ları; kız enstitüleri, akşam kız sanat 
okulları, kız ertik öğretmen okulu, or
ta ticaret oku11an, birinci ve ikinci 
devreli ticaret liseleri, akşam ticaret 
okulları, yapı ustası okulu, terzilik ve 
kürkçülük okulu. Ceman yekun on ka
tagoridir. 

Bunlardan erkek sanat okullarrnm 
vekfilete geçtikten beri in.kişaf ı şayanı 
memnuniyettir. Rağbet büyüktür ve ta
lebe tehacümü ziyadedir ... Hatta şunu 
bir taraftan memnuniyetle, diğer ta
raftan esefle kaydetmek isterim; geçen 
sene bu mekteblere 2127 talebe müraca
at ettiği halde bunun anca.le dörtte biri· 
ni alabildik. Bu kadar rağbet vardı, bu 
kadar az alabilmişizdir. Ancak bunlar 
yatılı talebe olmakla beraber bu mek
teblerin bazılarına gündüzlü talebe alı
yoruz. Buralarda gündüzlü talebe yatı· 
Iı talebeden daha ziyade olmağa başla· 
mıştrr. Bu suretle yatılı mektebi gün
düzlü şekle sokarak talebe adedini ay
nr büdçe ile çoğaltrnağa çalışacağxz. 

Maahaza şunu da arzedeyim ki geçen 
sene alınan 435 talebe bu mekteblerin 
idarei hususiyelere aid olduğu zamanki 
mikdardan % 25 fazladır. Her branşta 

olduğu gibi bu meslek mekteblerinde 
de en acil mübrem ihtiyaç öğretmen 

meselesidir. Bunların bir_çoklan Avru .. 
pada yetiştirdiğimiz gençlerden olmak 
la beraber avrupalı muallimler de var .. 
dır. Bunlar bize pahalı gelmektedir. o .. 
nun için bu &ene Ankarada sanat mek .. 
tebleri için muallim yetistirmek üzere 
bir mekteb açryoruz. 935 • 936 yılın• 
da bu sa'nat mekteblerinde 1865 taıe .. 

be 189 öğretmen varken bu yıl talebe 
mikdarı 2126 ya ve öğrenmen mikdarı: 
da 200 e çıkmıştır ve bu sene zarfında 
248 mezun vermiştir. 

Akşam etkek sanat okulları: İş saha· 
sında çalışan .fakat sistematik sur.ette 
yetişmek ıiçin işçileri akşam sanat O• 

kullarında okutarak bunların bilgileri· 
ni ve kabiliyetlerini artırmak yolunda
yız. Bugün bir iki yerde tecrübe ettiği .. 
miz bu okullarda 160 kadar işçi cahş-
maktadır. 

Enstitükr •.. 
Kız enstitüleri; Evelce Ankara, l~ 

tanbul, Vsküdar, İzmir ve Bursada ol· 
mak üzere beş tane olan bu enstit' ler 
bu sene Kadıköy ve Adanada da birer 
tane açılmak suretiyle yediy.e iblağ e• 
di1miştir. Bu ıkız en"titülel'inin yap .. r· 
ğı hizmet hepinizce malfmı olduğu çin 
fazla tasdi etmek istemem. Geçen ers 
~ılında bunların talebe ımikdan 1266 i .. 
ken bu sana 1460 a çıkmıştır. 

Akşam kız sanat okulları: 
Yurdun her t:ırafmdan lıi'yle me'k .. 

teplerin açılması için vuku bulan mü. 
racaatlar bu mekteplere olan ihtiyacın 
ne kadar bariz ve acil olduğunu göste• 
rir. Evelce Ankara, 1stanbul, İzmir ve 
Bursada olmak üzere dört yerde mües· 
sesti. Bu sene, geçen sene kabul huyu. 
rulmuş olan tahsisatla, Adana, Afyon, 
Diyarbelrir, Edime, Erzurum, Konya ve 
Trabzonda olmak üzede yedi tane kız 
akşam okulu açtık. Bunların faydaları 
pek a~ikardır. Bu mekteplere c1evam e· 
denlerin mikdarı geçen yrl 3655 iken bu 
sene 6980 e _çıkmrştır. Yani bir misli 
artmıştır. 

Kız meslek öğretmen oku11an: 
Bu, Ankarada vardrr. Geçen sene 3ı 

mezun vermiştir. "Bu sene ihtisas şu .. 
besi de açılmıştır. Buradan çıkacaklaT 
enstitülere doğrudan doğruya muallim 
olacaktır. 

Ticaret liselel'i 
İzmirde ve An.karada vardır. Uç ta .. 

ne orta ticaret okulu da Adana, Sam.. 
sun ve Trabzondadır. Bunların talebesi 
810 iken bu yıl, 995 e çıkmıştır. Anka .. 
rada bir yapı usta okulu vardır; bugün .. 
kü mevcudu 180 dir. Bunlar tatil zaman .. 
larında buradaki inşaatta her biri 200 ... 
250 kuruş kadar bir yevmiye almaları 
kendilerinin ne kadar iyi yetiştiğini ve 
ne kadar arandığını göstermeğe kafi bir 

delildir. 
Arkadaşlar, meslek mektepleri hak .. 

kında bu malfunatı arzetmekten maksa .. 
dun ~dur: menilekette bn mekteplerin 
adedini sanayiimizin inkişa.f ına uyarate 
rasyonel bir şekilde yapmak istiyoruz
Ve aaedi günden güne artmaktadır. Ta .. 
bii bu, memnuniyete değer bir hadise• 

dir. 

Orta me'ktebler 
Orta mekteb vaziyeti: 
Orta mekteblerimizin ihtiyacı, 3 e.. 

sasa istinad eder ve onlara ihtiyaç gös .. 
terir. Muallim, bina, program ve kitab· 
ların tanzimi. (Para da sesleri). 

Esasen başlarken şükranla kaydet .. 
tim ki, okuyan talebenin sayısı günden 
güne artmaktadrr. Geçen yı1 orta me'k ... 
toblerde 75..229 vatan evladı varken bu 
sene 90.000 i aşacağını kuvvetle tahmin 
ediyoruz. Evelce de arzetmiftim 'ki mu• 
allim olmayınca, mekteb açma'kta !ayda 
yoktur. Geçen sene kadromuza giren, 
muallimlerle açılan fazla dershanelCTin 
(ki adedi 209 a baliğ oluyorau.) bunla.. 
rın ihtiyacını temin ettikten maada ayJO 
rıca, Bafra, Bakırköy~ Bandırma, Bey.ı~ 
koz, Çorlu, Fatih, İnebolu, İstanbul, 
Süleymaniyesi, Kasrmpaşa, Üsküdar4 

Karaköse ile 'Muşta birer orta mekteb' 
açmağa muvaffak olablidik. 

Geçen yıl tasvibinize mazhar olan 
bir usul bu sene memnuniyet verici bir: 
netice verdi. O da bilhassa orta mek.ı 
tepler için Gazi terbiye enstitüsünde 
muallim yetiştirilmesidir. Yapılan im• 
tihan sonunda muvaffak olan 172 kişi 
diğer arkadaşlar gibi imtihan vcrere!Ç 
bu sene orta okullara muallim olacak .. 
!ardır. Bunu bir suretle tebarüz ettir .. 
mekte fayda görüyorum: bazı arkadaş• 

(Sonu 5 inci sayfada) 
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Kamutayda büdce göruşme erı 
(Baş• 4 ilncil sayfada) ti tetkik ettile<, neticede bu malzeme- 3500 olarak artabili<. Bunan netimin· yim ki bugün o<ta mekt<blerin ve lise-

13' bunlann yalmz bir kurs göriip mek. nin il senede kolaybkla çocuklar tora. de tahmin ediyoruz ki, bu köylm biz !erin programlan o kadar doludur iri 
teplere g;decekleri zannmda bulumnus- fmdan hazmedileceği, kav<anacağ• hu· selriz on sene mfmda eğitmen yetiş- böyle bir dem nasd yer verileceğini 
l3'd". Arkadaşla" bu, böyle değildi;. su•una kanaat getirdiler. tirmek fosatm• elde edebileceğiz. Bu bilemiyorum. Fakat mulann• yedne 

Tıpla Gazi terbiye enstitüsünden ç•kan Bu suretle liseler il sene oldu. tabii mesut bir Mdisedir. getirmeğe çalışacağım. 
bir zat neJ.,den imtihan oluyor, ne gibi Demin kitablarnnmn tek kitab ola· Arkadaşlar, fakat bunu söylemek he. Talebenin yürüyüşüne dokundufar. 
şartlara tabi tutuluyor ve kendisinden rak yapdacağmı arzettim. Kitablar hep pimiz için bir zevk hepimiz için bir şe· Onu da (müsaadeleriyle kendilerinden 
neler isteniyorsa bunfar da aynı imtiha- bu programlara istinad edecektir ve et. reftir. Arkadaşlar, bu mosut hadiseyi A- rica edeceğim). Bu talebenin dclikan· 
n• geçirmek mecbu<iyetindedirter. Yok. n>ektedir. tatfükün bu millete ibda ettiği büyük bhğma b•ğ•şlwnlar. (Gülüşmeler). 
sa başka türlü orta mekteb mualliınled Anıt/arımızı kommak.. eserlerden biri olan harf inkdôbma ve Kizrm Nami a.kadaşunmn yabanoı 
olamazlar. Arkadaşlar! Anıtlarnnızı korumak- Atatürkiin bu milleti tanıyarak, kabili. mekteblerde ilk kısımlar gibi orta kı. 

Geçen }"l Çorumda ve Antalyada taki hmasiyetinizi bildiğim isin mii"'· yetini bilerek ve bularak bi" tan«ma· S<mlann da kalkma" hakkında bir di· 

başladığımız binalar bu yıl bitecektir. adenizle bunlar hakkında kısaca ma1U. sına ve dünyaya isbat etmesine medyu· !ekleri var. 
İstanbulda ba,.ıad,ğunz sanatoryom (ki mat arzedeyim' geıen oene Topkap• sa· nuz. (Bravo s'5leri, alk•şlar). Arkadaşlar, demin auettiğim gibi bu 
yüz yatakldır} çok tahmin ediyoruz ki rayının mutfakları, türk ve isiam .e_ser- Suallere gelince... mekkblerde kültür kısmını takviye e· 
bu yrl eylUl ve yahud teşrini evelde bite- leri müzesine bitişik Saraçhane, Nıgde. Şimdi arkadaşların suallerine geçi- der ve bizim iyi muallimlerimizle tcc-
cektir. de Akınedrese, Antalyada Yivlimina- yorum. biz eder oralardaki kültür hareketleri-

Veremli muallim ve talebenin en bii· 're yöresinde bazı mimari kısımlar, J?i- Naşid Uluğ arkadaşımın sualine zan· ni bizim milli mektebler gibi canlan<lı-
yük bir ihtiyacını temin edecek olan bu yarbekirde Sincariye, Erzurumda Çıf. nederim kafi cevab vermiş oluyorum. rrrsak bu iş. o kadar müstacel olmasa 

sanatoryom heyeti celilcnizin ve cwnhu- te minareler, tamir edilmiştir. Bu sene Özdamar arkadaşım yatı mekteblerinin gerektir. 
riyctin en güzel bir eseri olacaktır. (Al· kabul buyuracağınız tahsisatla da Su~- faydalarından bahsettiler ve kendıleri Çok eskiden tanıdığım Kıhcoğlu iki 
krşlar.) tanahmed medresesi, Konyada lnce mı- de ilave buyurdular ki bu mektebler ruh gibi konuşacağız diye iltifat bu-

LaboratuCJT/ar yapdacak nare Alaaddin camii tü,besi, Karatay idarei hususiyelere aiddir. Ben idarei yu,dular. B<n de kendisi ile iki ruh gi· 

Arkaıla§lar; müsbot ilimlerin naza· Am:sya bhnarhanesi. btanbul türbele. hu.usiyeleci bu hus~sta teşvik odorim. bi konuşarak ilk haınledo kendisini mil· 
ri olarak okutulmaS< gibi mahzudu bir ri Erzurumda üç kümbetler. Bursada Çünkü lı;>kika"n faydasına kaniim. saadeloriyle protesto edeceğim. Çiin-
usulden kaçınmak için bu sene lütuf bu· Yeşil tücbe çiniteci, Ankar"11a Ahi Ş'.· Yalmz Sivribisarda bir orta mokteb kü mo>al hususuna biraz dokundular. 

1 
r
afettin Cenabi Ahmed Pa~ türbelerı- k h d Arkadaşlar size temı'n ederı'm kı· ))u hu-

yum an 300.000 ij,ra ile fizik ve kimya- yapma ususuna gelince, şunu arzc e-

h 
n in tamirine başlıyacağız. · k. ane laboratuarlan yapılacaktır. Bunlar . yım ı, mensub olduğumuz yüksek par-

susta mümkün olan azami tedbir alın
maktadır. Ve böyle işitildiği gibi, de· 
nildiği gibi morale taallük eden esas
lı ve belli başlı bir şey yoktur. 

Su1tan Fatih devrinin şaheserlcrın. 
30 liseye ve 60 orta mektebe kif~yet e· tinin kongreleri vasıtasiyle gelen ma· 

den biri olan bedestan bu sene tamire 
decek derecededir. Yapı ve bina işleri . k lfımattan anladığımıza göre, birçok ka-

baslanacak ve orası bir müze halıne o-
için 600.000 bin lira konmuş olduğunu · :zalar en aşağı 98 mekteb istiyorlar. 

d 
nacaktır. (Bravo sesleri). I arzetmiş ve bu paranın şimdiye ka ar Halbuki arkadaşlar benim yalnız bu se-

başlanmış olan inşaatın ikmaline tahsis Hususi m.ektebler ne, bugünkü vaziyette orta mekteb mu· 
edileceğini de ilave etmiştim. Bu sene Arkadaşlar, ilk tedris işine geçmez- allimi ihtiyacım 900 küsurdur. Bu sene 
Adapazannda da bir orta mekteb yapıl- den evel kısaca şunu kaydetmek h;tiyo- ıilave edilecek olan 250 dersanelik mu-
masma başlanacaktır. Elimizdeki tahsi- rum ki hususi mekteplerin, bilhassa aJlim ihtiyacımı tasavvur buyurunuz. 
satla Ankarada gaz11ane önii.ndeki arsa- (demin arkadaşmı kabul buyurmadılar) O zaman benim kaç mekteb açabileceği. 
mrzda 30 dershaneli büyük bir lise ve .azlık mckteblerile ecnebi mekteblerin mi kolayca tahmin edersiniz. 
asfalt catlde üzerinde de, Çankırı kapı- !kontrolu bu sene daha sıklaştırılmıştır. Ecnebi mekteblerden de bahis bu· 

a 
- - a ı Kendilerinin buyurdukları gibi mual-sın a bir orta mekteb yapmaga ugr ş - yuruldu. Arkadaşlar, ecnebi mektebler· 

1 k b·ıh ssa lı'mlerin tayini, tasdik salahiyeti doğ-yoruz. Bu bina işini söy er en ı a de, kültür derslerine çok ehemiyet ve-

k 
· t · ki rudan dog~ ruya veh..-alete alınmıştır. Ay. şunu şükranla kaydetme ıs enm ' iyoruz. Kültür dersleri. türkçe oku· 

h ık k 1 
re rıca tıpkı bizim mekteblerimizde oldu-a nnız mekteb yaptırma ·tan asa :s • nuyor. A7.lık mekteblerinde H-12 saat-

k
. · ' H A b. tk'k e tef -gu gibi muamelatı türkçe yapına. k, ka .. • ınmıyorıar. atta son ır te ı v - ~ik türkçe olduğu gibi tarih, coğrafya 

ti" h · ·d arkadac:ım yıtları türkre tutmak üzere bırer mu. i seya atıne gı en sayın :s :s ve yıırd bilgisi de türkçe okunuyor. 

R d N fi 
·-· l d .. b" du··r muavini atamaları emrolunınuştıır. ı van a z gittıgı yer er en yuz ın- Geriye kalan müsbet ilimler, kendi dil-

lerce liralık inşaat vadi alarak dömüşler- (Bravo sesleri). . leriyle okunmaktadır. Bence asıl olan, 
dir B h 1· · d ··kranla kay Şimdi ilk tedris işine geçıyorum: unu uzıını a mız e şu • kültürdür, kültürü takviye edecek olan 
d · · 'f b'l' · bu ilk tedris işinde arkadaşlar, o kadar etmeyı bır vazı c ı ınm. da bunların dilimı"zle okunması keyfi-

~ütüfkar davrandı ve o kadar ~ok söz 
b yetidir. 

Neşriyat i§leri 
Neşriyat işleri hakkında maruzatta 

bulunacağım: 
Arkadaşlar, ilk iş olarak üniver~ite-

mizdeki talebeye ve münevverlere ıste
dikleri gibi kendi dillerinde ctüd ya
Pacak kitablar hazırlamak ve neşret
mek istiyoruz. Mütehassıslarına~ İstan
bul üniversitesinde tetkik ettirdik, 

400 

den fazla kitabı ınuhtevi bir liste teha~
düs etti. Bunlardan 60 tanesi bu sene ı
çin terceme edildi, basıldı veya basıl· 
nıak: üzeredir. Bu münasebetle Fuad ar: 
kadaşıma bir şey söyliyeyiın. Fuzuli 
ı.takkında bir kitabtan bahis buyurduıar. 
Arkadaşlar vekalet bununla 3-4 sene a
lakadar olınuştıı. Hatta Cemal Hüsnü 
arkadaşunın zamanınad Köprülü Fuad 

arkad_şımız tavassut etmiş ve bunu tet· 
kik etmişlerdi. Bu kitab beş cild imiş i
ki cildi basılmış üç cildi el yazısı imiş. 
Bu kitab başka bir lisanla yazılmış ol• 
duğu için tetkılri güç oluyor, yaıı:ız baş 
tarafını tetkik etmekle iyi bir fıkır alrn
nuş olamaz. Ben çok ümid ed~y~rum ~ 
bu kitab da edebiyat fakültemızın tetkı
kinden geçerek fakültenin ~eri ~ırasına 
girmiş bulunsun. Yani makınemız o ka· 

dar yagsız değildir. 

1 ıtılahlarımız. 
Arkadaşlar Atatiirkün bizzat kendi 

nurlu eliyle başladığı ve bizzat meş~l 
olduğu ıstılahlamnrz pek yalanda ~ıt
mek üzeredir. Riyaziye ve tabiiye ter:ım
leri bitmiştir. Bu iş te bitince tek lcitab 
usulüne gitmekte bir mahzur kalmıyor. 
Ümid ediyoruz ki önümüzdeki yıl bunu 
tahakkuk ettireceği?:. Demin progra~
dan bahsetmiştim. ötedenberi liselenn 
11, 12, veya 13 sene olına&ı hakkında 
bir nazariye vardır. . . 

Arkadaşlar, bakanlığımız bu ışı 11 

sene olarak tesbit etmiştir. Fakat bu 
tesbiti bir tetkika dayanınakta1ır. Bun· 
dan 1,5 sene evel lstanbul üniversite. 
sindeki yerli ve yabancı profesörlere 
biz şu suali sorduk, fransız, ingiliz, al· 
man, her ne ise. Yani böyle Avrupada 
üniversite mezunu olan bir genç bu 
müspet ilimlerden ne öğrenmek ihtiya
cındadır, bunu bize tesbit ediniz, bu. 
nun üniversiteye aid olan kısmını çıka
racaksınız, mütebaki kısmını bize rnüf
redatile göndereceksjniz. Bu zatlar ay
larca çalıştılar ve bunu tesbit ettiler. 
Bu tesbit olunduktan sonra bizim müte-
hassıs tanmmıs kıvmetli murıIJimleri

..:Ju -aJ ~\)ı;..ra.;ıt. u~ .! ,' J. ;;a~:. Jık 
--------~...ı.ı.l.r....:~..w-"~·ounu2aptık. Bunlar vaziye-

söylediler ki, bendenizin maruzatta U· Junınama lüzum bile kalmadı. Esasen Türker arkadaşım, mektebsiz çocuk-
.maarif vekaletinin çıkarıp sizlere tak- larm adedinin faz1a olduğunu söyledi· 
dirn ettiği dergide bunların birçok taf. ler. Ben de sırf vaziyet malum olsun 
silatı vardır. diye bu broşürü takdim ettim. Kültür 

Köyü okutmak işi 
ATkadaşlar, esas iş, köyü okutmak i

şidir. Hepinize takdim olunan şu pusu
lada görülür ki nüfusumuzun "3. 799.000" 
ni kasaba ve şehirlerimizdedir. Nüfus
ları 800 den fazla olan köylerde 2 mil. 
yon 388.000, nüfusları 400-300 arasın
da bulunan köylerde 3.173.000 vatandaş 
oturduğu halde, nüfusları 400 den aşağı 
olan 32 bin köyde 6.836.000 vatandaşı
ınrz bulunmaktadır. Bizim nüfusu 800 

den fazla olan köylerde be~ sınıflı mek.. 

b 
apmak gayemizdir. Nüfusu 400..SOO 

Ü y d h 'k. 
arasmda bulunan köyler e er ı ı veya 
üç köye isabet etme~ iizere beş sın~flı 

kteb yapmak imkanını a:raştıracagız. 
ıne 1 ı· Nüfusu 400 den aşağ <>lan ara ge ıncc: 
memleketin her tarafına yayılmış bu
lunan bu köyleri tabiat ve arazi itiba
rile toplamağa bilhassa yakın senelerde 
imkan yoktur. Buralarda eğitmen ı1su. 
Jünün tatbikl çok faydalıdır. Bazı ar
kadaslar eğitmenleri kun;da, bazı arb
daşıa'r da "köylerde -gördüler. Şunu ar
zedeyim ki bunlar yarım kurs gördük. 
teri halde şehir mekteblerile boy ölçü
şebildiler. Hatta bazı şehir mekteble
rinden daha evel olarak üç ayda, koy1ü 
çocukları, alfabeyi öğreıunişler n oku
ma kitablarına geçmişlerdir. (Bravo 
sesleri, alkışlar) Geçen sene yaptığımız 
deneıne kursları ve yapacağımız kurs. 
tarı hazrlamakta bütün bakanlıkların 
Kültür bakanlığına ~ok değerli yardım· 
larr olduğunu arzetmeyi vazife bilirim. 
Bilhassa Ziraat vekaletinin ,alakalı zi
raat memurlarının ve Ziraat vekaletinin 

.. ksek mikyasta koylüye olan yardımı 
yu ~ 

'l bu is r.Oi:C kolaylaştırılmıştır. V cka· 
ı e , =- _1 .. 
}etlerin ve bilhassa Ziraat veka etınm 
bu işte çalı~an arkadaşların bu ~ar~~
Jarını ve hizmetlerini anmak benım ıçın 
büyük bir zevktir. · ~ . 

Arkadaslar; Ziraat vekaletıle yaptı-
ğunız bir p~ogramda bu sene f~I~ ola~k 
başlıyan kurslara nacak 650 kişı alabıl-
dik. 

Bunlar Eskişehirde, Trakyada. Ko· 

caelide, Erzincan ve J{arsta'dır. Gel.e· 
cek sene bu kursa iştirak edcceklcnn 

mikdarını elde mevcud muallim ~c va. 
sıtaya g .. re ancak 1660 r.a çı~a:abılece· 
ğir. Bir sene sonra da 2;ı00 'kışı~e çıka· 

• Da"ııa ·1ıeriki seneler belkı 3000 -
ragız. 

Bakanlığı elinden gelen gayretle gerek 
muııllimi ve gerek okuyucu adedini 'BT

tırmağa çalışmaktadır. Nihayet, her fır
satta tekrar ettiğim gibi, muallim ol
mayınca da mekteb açmanm hiç bir 

faydası yoktur. 
!Ik mekteblerde bir mürebbiye ve~ 

ya ınürebbiden bahsettiler. Eğer bun
dan hayat bilgisi denilen şeyi kastedi· 
yorlarsa bunu vermekteyiz. Bu, ilk 
mekteblerin proe'ramlarmda vardır. E. 
ğer tetkik buyururlarsa buna bilhassa 
ehemiyet vennekte olduğumuzu eörür-

ler. 
Dil ve miizi.k .•• 

Türk dilinin anadil olması için Kül
tür Bakanlığı ne düşünüyor ve ne yapı. 
yor? Arkadaşlar; mekteb bir vaiıtadır. 
Tabii dil ınillet için en mühim anah
tar, en büyük bir amildir. Fakat en mü
him mesele insanın kendisini tiirk duy
masıdır; (ne 1Dutlu türküm) diyebil· 
mesidir. (Bravo sesleri, .şirlrl.:tli alkış· 

lar ). 
Sayın lırnail arkadaşım köy mekteb-

lerinin beş seneye çıkarılmaı;mı söy
lemi~lerdi. Deminki manızatımla han· 
gi köylerde bunun mümkün olduğunu 

arzettim. 
Dr. Şevki arkadaşım musikiden bah.. 

setti. Bendeniz musiki dinlemesini se· 
verim. Fakat musikiden anlamam. En
derun musikisi nedir, şaheserleri ne
dir? Bunları bilmiyorum. Benim bildi· 
ğim musiki hepinizin bildiği gibi, insa· 
nın bedii hissini ve fikrini nağme ile 
ifade etmektir. Yalnız kendisinden bil. 
hassa .rica edeceğim. Burada bizim kon
servatuvarunız vardır. Oradaki arka
daşlarla ternsa gelir ve bu kıymetli rna. 
lf.unatı verirlerse çok minnettar ve mü-

teşekkir kalının. 
Beden terbiyesinde bilhassa .sıhi ba

kı.oını şart olduğunu söylediler. Bu ga. 

yet tabiidir. Mekteblerimizi müınkiin 
olduğu kadar .doktorla teçhiz ediyoruz. 
Bu doktorların talebelerimizi beden 

terbiyesi bakımından ın.asıl muayene e
decekleri hakkında da bizi tenvir eder

lerse çok teşekkür ederim. 
Sayın Bayan Meliha Ulaı; bir adabı 

muaşeretten bahsettiler. K ııdılerine 
çok hak veririm. Yalnız şunu arzede • 

Not meselesi .. 
Not meselesini mevzuu bahis etti· 

Jer. Not meselesi doktorun koydugu 
teşhis gibi bir şeşydir. Onun kanaatine 
ilcarışılamazki. Eğer tahriri bir şeşyse şi
ıkayet vukuunda yan yana getirilerek 
mukayese edilir. Ve bu 3 almrş, 4 alma
lı idi <liye bir hüküm verilebilir. 

Mebus çocuğu olduğu için tam mı
mara verilmemiş. Öyle zanediyorum 'ki 
bu bir latifedir. Fakat bir tatifeyi de 
kürsüye kadar getirmek bilmem ki na
sın olur. Benim elimde bir teftiş .vası· 
tası vardır. Teftiş edip de sonunda böy
k bir şey görürsem sizi temin ederim 
ki en ağır bir ceza vermekte tereddtid 

etmem. 
lnzıbata gelince •. 

!ntibattan bahis buyuruldu. Ben kü-
-çüklüğümdenberi asker olduğum ıçın 
iinzibat ruhiyle yoğrulmuşumdur. Dai• 
ma buna itina ediyorum. Hususi lisele
ırin şahadetnameleri meselesine gelince: 
Arkadaşlar, bunları gayet sıkı tefti§eş 
.tabi tutuyoruz. Bunda hiç şüphe yok
tur. Emin olabilirsiniz. 

Hakkı Kılısoğlu (Muş) - Mesele 

yoktur. 
Saffet Arrkan (devamla) - Ve hat-

ta o kadar sıkı teftiş olunuyor ki ben
den önce liselerden birisi böyle yolsuz 
muaınelede bulunduğu için kapatılmış-

tır. 
Liselerde dans buyuruyorsunuz. 

Şi.ındilik uı>ulünde bir terbiyei bedeni
ye yapabilirsek, zannederim, ileride da
ha estetik bi r dans yapabilmelerini ha· 

:zırlamı• oluyoruz. 

Teknik biT İf ·· • 
Emin Draman arkadaşımızın üni

versiteye aid olan sözleri var. Yalnız 
§unu söyleyeyim ki bu teknik bir iştir. 
Münakaşaya pek tahammüfü yoktur. 
Mahaza cevab vereyim. Beş kompozis
yondan bahsettiler. Bir kere beş kompo. 
zisyon yoktur, belki profesör 2 veya 3 
kadar verebilir. Fakat bir tane vermek 
bile güçlükle mümkün oltıyor. 

Sonra, askerlik dersinden bahis bu· 
urdular. Askerlik mukaddes bir vazife· 
dir ve bunun yapı1ması mecburidir, her 

şeyin lıaşında bu gelir. 
Dil işinden bahsettiler. Dil imti-

hanını vermedikçe diğer derslere gire
mez, dediler. Eski talimatnamede böyle 
idi. Geçen scnedenberi değismiştir. 

Sonra, bir baskın imtihanı buyurdu· 
lar. Buna biz eleme imtihanı diyoruz. 
Bunu da çocukların her zaman hazır 
bulunması ve çalışmaları için bir vası-
ta adediyoruz. 

Sonra buyurdular ki orada bu ka-
dar tazyik vaıdır. Tazyik kelimesini 
müsaadenizle kendi namıma geri almış 
olayım. Bilakis teşvik vardır, çalışma
ya teşvik vardır. Burada üç sene olan 
hukuk fakültesi benim elimde degildir. 
biliyorsunuz. Onun hakkında söy1cye· 

cek sözüm yoktur. 
Son olarak Tiirker arkadasmıtz k z 

ve erkekleri \bir yerde okutmayıp ayır· 
mamızı sôy1ediier Arkada 1ar bu bir in
kitab pren · idir ki miinakasaya de ·ı, 
cevr.b verme e bıle degmez. 

Jl.'lanı atıma bumda nllıayct verir-
ken gerek bendı:niz hakkmda ve gerek 
kült fır ailesi 11ak'kında gösterilen sev· 

gi ve muhabbete ve iltifata bilhassa te
şekkür ederim. (Alkışlar.} 

B. Emin Draman (Yozgııd) - Bir 
nokta kalmıştır, onu tekrar edeceğim. 
Bir dersten muvafak olamıyan talebe
nin dersleri tekrar etmesi meselesi. 
Asıl mucibi endişe olan cihet de bu

dur. 
Kültür Bakanı 'B. Saffet Arikan 

(devamla} - Onu da arzedeyim. 1stan
buldald üniversitenin ve talimatnamesi 
Avrupada1d mevcud mümasillerinin 
en hafifidir. Bu arzettiğim gibi tek
nik bir meseledir, yapılan iş bence 

·doğrudur . ., 
Bundan sonra fasılların görüşülme· 

sine geçildi ve kiiltür b;ıkanhgı büdce· 
si kabul edildi. Bundan sonra reıs cel· 

seyi 20 dakika tatil etti. 

İkinci celse 
!kinci celsede Bayındırlık Baknnlı

ğmm biidcesinin görüşülmesine ba 1 ne 

dı. Demiryolu politikamızın verım i 
neticelerini anlatan B. Berç Ttlr er, 
posta tasarı uf sandıklarına temas cttt. 
Bankaların bulunrnadıgı yerlerde b n· 
larm çok f ydalr olacaklarını söyle i. 

Meriç'in yatağının <lolması ve tas
ması dolayısiylc ekinlere zarar verdı i
ni söyliyen Bayan Fatma Mcmık dedı· 
ki : 

"- Meriç yata_gın n dolmasından 
dolayı bir kaç defa taşmıştır. Ve mc uat 
üzerinde binlerce liralık hasarat p· 
mıştır. Meriçin bu yatagının dolm ın

dan dolayı buralarda vakit vakit su r 
taşmakta ve bu yüzden buralnr bugun 
ekilemez hale gelmişlerdir. Bu sul rın 
'taşınası bugünkü Edirne şehrini ve 
'Uzunköprüye yakın köyleri tehdid ct
ııncktcdir. Hatta Tuncaya yakın bazı 
mahallerin yerlerini daha yukarı kal
dırmak içiıl tcşeşbbüsatta bulunulmus· 
tur. Edirne halkı bundan çok iztirnb 
~ekmektedir. En çelin meseleleri ko
laylıkla başaran hükümctimizin sayın 
bayındırlık hakanından Meriçin temiz
lenmesi hakkında ne düşündükkxini 
!kuvvetli ümidlerle dinlemek isterim. 

(Al kışlşar}. 

B. Emin Sazak kürsüde .. 
Halkın büyük bayın<lırlık i~lerinden 

~ok faydalandıgını söyliyen B. Emin 
Sazak (Eskişehir) Arpa ve buğday nak· 
liyatında geniş ölçüde tenzilat yapılma. 
tır lfizımgeldiğini; Bunun köyliiyü kal· 
kındrracak kuvvetli L>ir tedbir olduğunu, 
yol parasının muhakkak yol işine har· 
ıcanması lüzumunu belirtti. Bu mesele· 
11in mübadele hayatındaki l>üyiık ebe· 
ınyetini anlattı. 

Yol parası 
B. Duran Sakarya (Gümüşhane) 

Yol paralanmızın şuraya buraya sarfe
dilirken ~ehirlerimiıin çamur içinde 
ıolduğunu, bazılarında -şo&e, cadde, hat
'ta patika bile bulunmadığını, nyrf be· 
lediyelcre yardım edilerek h&lkın 'bu 
dertten kurtarıhnaiiı ramanmın geldi· 

ğin 11Öy1edi. 
B. Mehmet Somer (Kütahya) -

Geçen sene yapılması kararlaşmı~ olan 
gençlik parkının niçin yapılmadığını 

sordu. 

ıBayıntlırltk bahanımızın iza/ılorı 
Bundan sonra Bayıruırlık Balamı 

B. Ati Çetinkaya kiin.üye g.cldi • 
"- Nafia V<!kfileti aı:nme işleriyle 

alakadardır. !3ilhaliiMI münaka!ata dair 
olaın yollarla. Gerek şimendı.ifer; ~se, 
gerek hava ımiinakaleı>i. Dolayrsiyle fiU· 

reti umumiyede memleketin iimranrnı 
üzerine almış ir ıvekaiettir. 

Bu hususta elimizden ge!digi 
kadar çalışmakta ve faaliyctimize 
devam etmekteyiz. Büdccmizin rakam· 
lannın tcferniatt iittrinde durmayaca
ğım. Sureti umaıniycde lıer lınhis üze
rinde kafi derece.de izahat verercgim. 
A:ynı zamanda arkadaşlarımın sualle· 

rine dt cevalı nrzedcor-~im . 

Demiryolu inşaatı siyasetimiz 
Dcmiryolu inşaatı siyasetine hükü

metiniz Jevam etmektedir. Sivas - Er
zurum hattı ile meşguh.iz. Bu yol ma· 
lfımu filiniz, ...-atanın nna hattı, es s1ı 
bir <lamarıdır. Bu 4tibarlwır ki lıütüıı 
faaliyetimizi bu hat üzerinde teksif et· 
tik. Bu sene 12 milyon lira nakid ııar:a 
sarfedilecektir. Bu mıktar lnid~'zin 
m' him bır parası oldugu içindir ki, su· 
reti m da zı trcdiyorum. Siva tan 

C tin a k dar olıın kısmı 
z.ı hatırlar uuz. Çetink.1 i-
ye kadm' :t dben 70 kilom tr lıl. bır 

• 'Lııtfe11 sayfayı 'evıriniz • 



Kamulayda büdce görüşmeleri devam ediyor 
( Başı S.inci sayfada ) üzerindeki maruzatım bundan ibarettir. rim ki yakında başlıyacagız. Ve orada bir işimiz vadır. En sonra beş yüz bin yapan bir devletin vazifeleri sırasında-

mesafe vardır. Bu sene eyllıle kadar bu- Teşkiiat kanunumuzu hatırlarsınız, evelki yaptığımız kanaldan hissemiz i- kusur liralık bir kısmı kalmıştır. Onun dır. Bunu müdrikiz ve bunu yapmak: 
rasını bitiriyoruz. Gene bu mali sene bir yapı işleri müdürlüğü tesis ettik. çin yapmağa muvafakat ettikleri kısım da eksikligini tamamlamağa devam olu- mecburiyetindeyiz. Bugün olmazsa ya.. 
zarfında Ilıç'a kadar varacağız. Ilıçtan Bu yapı işleri dairesi iki senedenberi için 500.000 lira kadar bir para sarfe- nuyor. Bu sene nihayetinde Bursa ova- rın, öbür gün her halde yapacağız. 
ötetarafa, Erzincana da gelecek sene çalışmaktadır. Geçen sene çalıştı, bu deceğimizi tahmin ediyorum. Bu suret. sının kurutulması memf.ıldur. Yalnız şosa meselesinin mahiyeti değiş· 
eylfılunda varacağız. Programımız bu- sene de tabii faaliyetine devam edecek- le İğdir ovasının sulanmasını temine Meriç nehrine gelince... miştir. Vilayetlerin yol olarak yaptığı 
dur ve bunun üzerinde ciddiyetle ve ti.r Biliyorsunuz, bu dairenin işi. dev- çalışıyoruz. Meriç için Bayan Fatmanın sualleri- tesviyei turabiye bugün yok addedil-
tam bir alaka ile çalışmaktayız. 1939 se- letin resmi binaları, mekteb, hükümet Son zamanlarda fevkalade tahsisat ne cevab vereceğim. Malf.ımualiniz Me- miyecek bir vaziyettedir. Sonra şosa 
nesi eyliılünde de Erzuruma varacağız. binaları, hastahane, hapishane ve saire, olarak Büyük Meclisin verdiği para ile, ric nehri mühim bir sudur. Hatta bunun yolları makadam dediğimiz yollar da 
Çetinkayadan Malatyaya kadar olan kı- ne varsa, vekaletlerin yaptıracağı işleri 31 milyon lira ile yapılmasına teşebbüs hakkında bir takım sözler de vardır. Gö- kafi derecede bugünkü ihtiyaca teka.. 
sım bitmiştir. Demir ferşile me\?guldür. Nafıa Vekaletine bildiriyor. Projeleri ettiğimiz işlerin sahalarını ve takriba ya demiryolu yapılmazdan evvel seyrü bül etmemektedir. Çünkü ağır nakil 
Bu haziranın ikinci haftasında tama· yapılıyor, münakasaya konuluyor. On- ne kadar hektar iş çıkacağını ve ne ka- sefere çok müsaid imiş ve şimendüfer vasıtaları bu yollardan geçmek mecbu. 
men bitmiş olacak ve açılma törenimizi dan sonra mühendis, fen memuru, işin dar para ile yapılacağını hulasatar. ar- yapıldıktan sonra doldurulmuş ve sey- riyetindedir. 
yapacağız. Bununla Ankara • Sivas • ehemiyetine göre tayin ederek tam bir zedeceğim. rüsefer kabiliyetini kaybetmiştir. Şüp- Bu makineli vasıtaları yollardan geç-
Malatya - Diyarbekir hattından; İs tan- murakabe altında yaptırmaktayız. Bu- hesizdlr ki bu nehirden her suretle isti- mek mecburiyetinde olunca bu yolları 

1 • · Neler yapılacak? 
bul tarafından alınmak suretiyle iki nun a ıstıhdaf ettiğimiz gaye binala. fade edilebilir. Hükümetimizle Yunanis- başka mahiyet ve kuvvette yapmak mec• 

· ·· l • b d · b" Bunun teşkilatını yaptık. Mühendis 
Yüz kilometre kadar mesafe kazanmıy rımızın tıp ve us u unu te rıcen ır- tan arasın:ia Ankarada 1934 de bir iti- buriyeti hasıl oluyor. Blokaj mel!_elesine 

1 · ~ d - ve fen memurlarını hazırladık. Kadrola-
olacağız. Bu 200 kilometrenin kazanıl- eştırmege ogru götürmek ve buna e- lafname imza edilmiştir. Fakat itilafna- ehemiyet veriyoruz. 

h · k • B ı · · 1 • · rı da yapıldı. A vrppa ·an İsviçreli Gru-
mış olması gerek askeri ve gerek ik- emıyet verme tır. u ma umu a ınız me nihayet bu sene yani 1937 mayıs 2 

h f k d . d"' .. · k d" ner isminde yüksek lıir su mütehassısını 
tisadi cihetten bizim için menfaat te- er tara ın en 1 uşuncesıne, en 1 de Yunanistan meclisi tarafından tasdik 

Ç 1 - kafasına go··re yapmak ı"şı"ne tamam"ıyle müşavir olarak getirdik. Bursa, Susığır- d"l . . . . f min edecektir. Bundan sonra ata ag- e ı mıştır. Bu nehır üzerınde tare eyne 
sed çekmek ve mu··mku··n oldug-u kadar lık ve Izm:r tarafını tetkik etmek ve "d . :undan Zonguldağa kadar olan tonelli aı hır takım vecibeler vardır. Bunlar 
bir intizam altında devlet binalarını gönderdiğimiz postaları / _::nde görmek b" • az olmakla beraber - çetin kısım da tes ıt edilmiştir. 
tamamlamaya dog-ru götürmektir. Ma- üzere sevkettik. Kendilerinden rapora- Bı"z bunu veka"letı"mı"zde bı"r komı"s-yapılacaktır ve bunu da eyllıl ayında 
!iye Vekaleti büdcesinden bu iş icin lıyoruz. Postalar, faaliyetine devam e:le-

açacağız. Divriği ve Zonguldaği da cum-
mühim bir para tahsis edilmiştir. Ge- cekler ve çıkardıkları işleri gönderece-

huriyet bayramında açacağız. . 
çen sene yaptığımız binaların yekunu ğımiz yüksek bir heyeti fenniye tetkik 

Afyon· Antalya 
Başlamış olan hatlarımızdan iki kı

sım vardır: Birisi, Afyon - Antalya 
hattının Burdurdan Antalyaya kadar o
lan kısmı. Diğeri de Zonguldaktan 
Eregliye kadar olan kısımdır. 

Bu hatlar için büdcemize bu sene 
para koymadık. Fakat bu, bu sene yap-
mıyacağımız manasına gelmesin. Bunun 
için bir para tedarik edilerek herhal
de diğer taraftaki teşkilatlarımızı boz. 
mıyarak devam etmek birinci derecede 
emelimizdir. Bunu başvekilimiz vaid 
buyurdular. Herhalde bu sene bu iki 
hatta da başlıyacağız. Sonra mühim o
lan diğer bir teşebbüsümüz daha var
dır. O da Musul ile Diyarbekir kısmı
nı bağlamaktır. Bu hat hududa kadar 
300 kilometredir. Bunun üzerinde iki 
hükümet anlaşmıştır. 

Biz Cizreye doğru inşaata başladı. 

ğımız vakit onlar da Irakta başlıya

caklardır. Bu hat bizim için çok fayda
lı olacaktır. Biz, bu sene etüde başlı

yacağız. Bunun için de lazımgelen teş. 
kilatı yaptık. 

Tahsisatımızın <lemiryolu inşaatına 

mahsus olan diğer kısımları ve bir ta
kım masrafları vardır. Teminat masari-
fi ve saire, ve saire, inşaatın icabettir
diği masrafların karşılığıdır. Demiryo. 
lu inşaatı hakkında söyliyeceğim bu 
.kadardır. 

Üç nevi tahsisat 
Yol ve köprüler için 3 nevi tahsisa-

tımız vardır: 

Birisi bizim umumi büdceye kon
muştur. 

İkincisi fevkalade tahsisattır. 

Üçüncüsü d~ % 15 yol parasından al
dığımız hissedir. Bu paralarla bu sene 
esaslı olarak iki hat ii.zerinde çalışmak. 
tayız. Birisi, İstanbul - Edirne asfalt 
yolu; Lüleburgaza kadar olan kısmını 
ikmal ediyoruz. Diğeri de Trabzondan 
itibaren İran hududuna kadar olan 
transit yolu. Bu paralardan İstanbul • 
Edirne yoluna 620.000 lira, transit yo. 
luna !t25.000 lira tahsis etmişizdir. Köp
rüler için de 60 bin lira ayırdık. Ye
kun 2 milyon 145 bin liradır. Yani şo. 
se ve köprüler için meşguliyetimiz dur-

muş gibi bir vaziyette degildir. Müm
kün olduğu kadar faaliyetteyiz. Tran
sit yolunun Trabzondan Karaköseye 
kadar olan mesafesi 512 kilometredir. 
Bu kısmın Tahirgediği ve Saçtepe mın. 
takalarında insaata devam ediyoruz. Bu 
suretle Trabzondan Karaköseye kadar 
kısmen şimdi geçit temin edilmiş ola
caktır. Karaköseden İran hududuna ka. 
dar 130 kilometrelik kısmın 77 kilo
metresi de müteahhide ihale edilmistir. 
Mütebakisi de önümiizdeki sene zarfın
da ihale edilecektir. Transit yolunun 
vaziyeti böyledir. Kamyon otobüs nak
liyatına teşebbüs edilmiştir. Bunun için 
bir de kanun çıkardığınızı herhaldı- ha. 
tırhyorsunuz. Bu nakliyatı bu yolda 
emniyetle yapabileceğimizi arzederim. 

Köprüler meselesi 
Köprülerin yekiınu kargir olarak 

73 e baliğ oldu. Bunlardan 16 sı 936 

senesinde yapıldı 17 sini de 937 büd
cesine koyduk. Kısmen ihale edildi. 
münakasaya kondu, kısmen de kon
mak üzeredir. Aldıgımız bu % 15 pa• 
ralardan, memlekette herhalde payıdar 
bir eser )calabilmek için, azami istifa
de ederek köprü işlerini bitirmeğe gay. 
ret etmekteyiz. Bu suretle, köprülerin 
yel.t.!nu 73 e baliğ olmuştur. Köprüler 

350 idi. Bu sene herhalde daha fazla ettikten sonra teke .nü! edenleri müna-
olacaktır. Bunun için 6 milyon küsur kasaya koyacağız. Ondan sonra su hü-
bin lira konmuştur. iki milyon küsuru cumlarının önüne geçmiş olacağız. Kir-
aletade vekaletlerin tahsisatından, üç mastı ve Susığırlık dereleriyle Manyas 
milyon küsur lirası da fevkalade tah. ve Apollon göllerinin taşmasının önüne 
sisattan. müfettişlikler mıntakasmda geçilecek ve l>u suretle 60.000 hektar 
yapılacak işler için ayrılmıştır. Yap- arazi su istilasından kurtarılacak ve 
tığımız bu yapı isini memleket için ha- 43.000 hektar arazi sulanacaktır. 
yırlı addetmekte olduğumuzu arzetmek Bu işler için 2.500.000 lira gidecek-
istiyorum. tir. Bunun için 4 mühendis, 6 fen me-

Münakale §Ube•i murundan ibaret 3 posta çalışacaktır. 
Münakale şubemizin işleri hafifle- Bakırçayın zamanla dolarak kaybolan 

miştir. Münakale şubemiz ecnebi imti. mecrası açılacak. bunun için de 500.000 
lira sarfedilecektir. 3 mühendis 4 fen yazlı şimendiferleri mürakabe ediyor, 

aynı zamanda demiryolları işlerine de 
bakıyordu. Bu şube şimdi Şark demir
yollarının alınması bittikten sonra da
ha basit bir hale gelmiştir. Cenup yol. 
ları kalmı~tır. Cenup hattında iki kı

sım vardır. Hatırlarsınız; birisi Top
rakkale • Payas, ikincisi Fevzipaşa -
Meydanıekbez. Gerek bunlar, gerekse 
Nusaybine kadar olan kısım Fransızla
rın adeta işletme imtiyazı altında gibi 
idi. 15 senelik bir mukavele yapılmıştı 
ve bunun 4-5 senesi bitmişti. Bu iki kr. 
sım ki, ceman 78 kiloınetre ediyor, 
Fevzipaşa - Meydanı ekbez. Toprakka. 
le - Payasa kadar. Bunların müddeti 
geldi, muhabereye giriştik, heyetler 
teşkil ettik, bunları 1 temmuzdan itiba. 
ren teslim alacağız ve devlet demiryol
ları içerisinde işlemeye başlıyacaktır. 

Şu suretle münakalat işimiz de yalnız 
cenup hattının mürakabesine kalıyor. 

Elektrik ve su İ!leri 
Amme hizmetleri, şirket müessese

leri: bunların vaziyetinin hafifledigini 
bilmünasebe arzetmiştim. Şimdi daha 
ziyade memleket dahilinde yapılmakta 
olan bir takım elektrik: işleri, su işleri 
gibi işleri mürakabe etmekteyiz. Bun. 
lar için vckaletimizin faydalı olduğunu 
arzedebilirim. Bu sene 30 elektrik tesi
satı yapılıyor. Bunların projelerini kı:.
men yapıyoruz veyahud yapılanları tet
kik ediyoruz. Hatalı, kusurlu olan yer
lerini tashih ediyoruz ve teknik esasla
ra göre temin etmiye çalşıyoruz. Tesel
lüm edileceği zaman da her iki memu
rumuzun nezareti, mürakabesi altında 

teslim almaktayız. Memleket dahilinde. 
ki elektrik, su, kanal işlerine de müm
kün oldugu kadlar nezaret etmek vazi
'fesini yapmaktayız. 

Bir de iki mektebimiz vardır: biri 
yüksek mühendis, diğeri de fen mekte
bidir. Bunlara ilaveten bu sene 4 sene 
tahsilli, kabul buyurduğunuz, fen oku. 
lu da açılmış ve faaliyete geçmıc:tır. 

Ondan da bu sı:neden itibaren feyiz:i 
neticeler almıya intizar edebiliriz. 

Büyük su ifleri 
Şimdi su işlerimize geçiyorum. Mu

tad tahsısatımızla elimizdeki işler şu.ı
lardır: Erzincanda ( evelce de bahset
miştim) açılmış olan sulama işi ve şc. 
hir suyu işi, ondan sonra Vanda Şam
ram kanalı işi Bunlara bir cıencdenberi 
devam etmekteyiz. Kanalın yarısı ya
pıldı, yarısI için de münakasaya koy
duk, bugünlerde ihale edilmiş olacak. 
tır. 

Ondan sonra Çarşamba taraflarında
ki bataklıklar ve kanallar açmak mese
lesi: bunun üzerinde çalışmaktayız. Bu 
da yüz bin liralık kadar bir iştir. Sonra 
Iğdır suyu vardır. Iğdır kanalı Serde
rabattan Aras nehri üzerindedir, bunun 
için ruslarla muhabereye devam etmek. 
teyiz. Müsaid ccvab aldık. Ümid ede-

memurundan ibaret iki posta bu iş için 
ayrılmıştır. Alaşehir, Salihli, Kasaba ve 
Manisa ovolariyle Menemen ovası sula
nacaktır. Bununla beraber ve Gedizle 
bazı mühim tabilerin de ve Kumçaymda 
lSlahat yapılacaktır. 

115.000 hektar arazi sulanacak. Bu 
iş için ( 3.150.000) lira tahmin dilmiş
tir. 

4 mühendis, 6 fen memurundan iba
ret üç posta bu işlerde çalışacaktır. 
BÜYÜK MENDERES: 

Sarayköy. Nazilli, Aydın, Söke ova
ları sulanacaktır. Sulanacak arazi saha
sı 106.700 hektardır. Çine çayında. ar
kasında 350 milyon metre mikib su tu
tacak bir baraj yapılacaktır. Tahmin e· 
dilen masraf, ( 6.300.000) liradır. 

4 mühendis, 6 fen memurundan iba
ret üç posta bu işlerde çalışacaktır. 

225.000 lira sarfiyle Göksu ıslah edi
lecek ve 15.000 hektar arazi sulanacak-
tır. Burası için de bir posta ayrılmıştır. 

Diğer ifler .. 
Adanada, Ceyhan, Seyhan ve Ber

dan nehirlerinin tuğyanının önüne ge
çilecek ve burada 150 bin hektar arazi 
sulanacaktır. Bunun için de 12.000.000 
lira ayrılmıştır. 5 mühendis, 8 fen me
murundan mürekkeb 4 posta çah_şacak
tır. 

Malatyada Derme, Sultan suyu, Tah
ma ve Horata sularından istifade edile
rek burada 70 bin hektarlık arazi sula· 
nacak ve 1.000.000 lira sarfedilecektir. 
Üç mühendis, 4 fen memurundan ibaret 
iki posta çalışacaktır. Projelerin bir kıs
mı esasen hazırlannuştır. 

Sakaryanın Karaköy boğazına kadar 
olan kısmı üzerinde Kütahya, Eskişehir, 
Yenişehir, İnegöl ovalariyle menba kı. 
sımları üzerine tesadüf eden yerlerde 
sulama yapılacaktır. Burada 49 bin hek
tar sulanacak 1.588.000 lira sarfedile
cektir. 

Bu iş için 3 mühendis ve 4 fen me· 
murundan ibaret 2 posta çalı~caktır. 

Yeşil ırmak; Çarşamba ovası ku
rutma işine devam etmekteyiz; Çekerek, 
Tersakan, Erbaa, Kaz ve Taş ovaların
da sulama yapılacaktır. Sulanacak saha 
160.700 hektar, sarfedilecek para 
1.880.000 liradır. Burada da 3 mühen
dis, 4 fen memurundan ibaret ilci posta 
çalışacaktır 

Kızılırmak; bu nehrin seyri sefere 
müsaid bir hale getirilmesi imkanları a
raştırılmaktadır, tetkikat yapılıyor. 

Erzincan ve İğdır kısmını söyledim. 
Yalnız arada küçük Menderesi unuttum. 
Burada evveldenberi başlamış olduğu

muz su işlerimiz devam etmektedir. Bel. 
ki bu sene nihayetine doğru netice alı
nacaktır. Orada bir göl vardır, kurutu
luyor. Mecra açılmaktadır. 

Bursa ova• ıİ§İ 
Bursa ovasında basladığımız büvük 

yona havale ettik. Hangi işleri nasıl 

yapacağız .. Maamafih bu mevzu üzerin
de kısaca söyliyeyim: 

1 • Meriç nehri üzerinde elyevm mev
cud bul un an bazı tesisatın kaldırılması. 

2 - Nehir üzerinde mevcud bir kısım 
tesisatın yerinde bırakılıp muhafaza e
dilmesi. 

3 - Bir ay evelinden ihbar edilmek 
şartile her iki tarafın yapmakta serbest 
olduğu cephe müdafaa dıvarları, bend. 
ler ve mahmuzların ne şekilde yapılaca· 
ğı. 

4 - Müşterek bir tetkik üzerine ted
rici merhalelerle ana yatağın tahkimi 
için yapılacak su tesisatı B. projesi. 

5 - B projesinin tatbika konacağı 
vakte kadar geçecek fasıla içinde anlaş
mak suretile yapılacak müstacel ame
liyat. 

6 - Meriç vadisinin umumi ıslahatı
na (A planı). 

Ve saire buna dair birçok hükümler 
var .... 

Kazanacaklarımız .. 
Görülüyor ki bunlar oldukça mü. 

him ve dikkat edilecek ve tarafeyn için 
yapılması lazım gelen vazifeler ve ve
cibelerdir. Bunu dikkatle hatırlamak ve 
tedricen ne suretle işe girişilecekse, o 
işe girişilerek zamanında yapmak la
zımdır. Hatta paramız olsa dahi bera
ber yapmak mecburiyeti bizi dikkatle 

hareket etmeğe sevketmektedir. Bu-
nunla beraber şunu da arzedeyim ki 
büdcemizden buna aid bir para ayırmak 
imkanı yoktur. Bu fevkalade su işleıi 
biliyorsunuz ki daha ziyade mahsul a
labilmek imkanı olan yerlerde başlan. 
mıştır. Bununla hükümet pamuk ve mü
him mahsuller yetiştirmek suretile ha
rice ihracat yapmak ve bu suretle isti. 
fade etmek istemektedir. Bu parayı is
tediğimiz kanunda bunların nerelere, 
tahsis edileceği gösterilmişti. Bunu biz 
bir taraftan hazırlamakla, diğer taraf
tan hükümetin heyetin ıttılaına arzeL 
mek mecburiyetindeyiz. Bunu nasıl ve 
ne mikdar para ile kaç senede yapabi

leceğiz? 

Şimdi arkadaşlarıma sıra ile cevab 
vereyim: 

Arkadaşımız Türkerin sözlerine kıs
men cevab vermiş oldum. Erzuruma ne 
vakit varacağımızı sordular. Eğer fev. 
kalade bir arıza olmazsa 39 senesi ey
lulünde varacağız. Planımız budur. 

Yollara ihtiyaç me•elesi ... 
Yollar hakkında diğer arkadaşımız 

Emin de sordular. Bunun hakkında 

şöyle mümkün olduğu kadar kısa bir 
şey söyliyeyim. Yollar için, şüphesiz 
öevletin büdcesi bir küldür ve ihtiyaç
ları nazarı dikkate alarak hangisini ne 
suretle ve ne vakit karşılanacağı üze· 
rinde düşünülecek esaslardandır. 

Büdcenin heyeti umumiyesi hakkın. 
da söz söylediğim vakit de vaziyet her
halde nazarlarınızda, dimağlarınızda 

tebarüz etmiş olabilir. 

Bu sene fevkalade olarak ordunun 
bir takım ihtiyaçlarını karşılamak zaru
reti, şosalarımız ve köprülerimiz ıçın 
ve belki diğer şimendifer hizmelterinin 
yapılması için büdcemize daha fazla 
tahsisat konulmasşna imkan vermemiş
tir. Bununla beraber şosalar hakkında 
arkadaşlarıma biraz mah1mat vermek 
için arzedeyim: Memleketimizin şosa. 
lara ihtiyacı mutlaktır. Ve biran evel 
yapılmak zaruretindedir. Çünkü yaptı· 
ğımız şimendiferleri şosalarla beslemek, 
şosalarla sahile bağlamak memleketin 
iktısadi hayatının inkişafı için mübrem
dir. Modern bir devletin, şimendiferler 

iyi ve güzelq ... 
Yani temeli mümkün olduğu kadar, 

derin yapmak, bir binam mukavemetini 
temin için temelin ne kadar derin ve sat· 
lam yaparsak, yolun temelini de aynı 
suretle yapmak mecburiyetindeyiz. Son 
aldığımız malumata göre, bir metre de. 
rinliğinde taş doldurularak Almanyada 
asfalt yapmağa ba§lamı1lardır. Ağır ve
saiti nakliyenin geçebilmesi için bundan 
başka çare yoktur. Köprüler de böyle
dir. Ağır sikletlere tahammül edebile
cek vaziyette olacaktır. Adi yolların ki
lometresi 5.000 liraya, şosaların kilomet• 
resi ise azami 15.000 liraya yapılıyor. 
Halbuki bu nevi yolların kilometresine 
25.000 lira istiyecektir. Binaenaleyh yol 
ihtiyacını nazan dikkate aldığımız va· 
kit, tıpkı şimendüfer siyasetinde oldu
ğu gibi, muntazam program dahilinde 
hareket etmemiz ve bu programa esas
lı olarak başlamamız lazım gelecektir. 
bugünkü ihtiyacı karşılamak için vill
yetlerin yaptıkları yolJara şu veya bu 
suretle yapıyoruz farzetmekliğimiz yan
lıştır. Hakikaten arkadaşların i§aret et· 
tikleri veçhile vilayetler bu vazifelerini 
yapamamaktadırlar. Biz yola muhassas 
olan paralarının hiç olmazsa yansını yo
la sarfetmelerini düşünerek vilayetlere 
tebliğat yaptığımız halde maalesef bir 
kaç .vilayetten başka bir çok vilayetler 
yola muhassas olan paralarından yarı

sını olsun bu hususta sarfetmemişlerdir. 
Yani vilayetlerin yol için muhassas 

paraları da yola sarfedilmemektedir. Ha
kikaten yol meselesi nazaraı dikkate a
lınması lizım olan mühim bir meaele 
haline gelmi~tir. Yol hakkında daha faz• 

la söylemeğe ihtiyaç görmüyorum; çün
kü, bilirsiniz ki geçen sene de uzun boy
lu izah ettim, bir yol kanunu projesi ge
tirdik. Bu proje Şfırayı devlete de gitti 
ve orada da tetkik edildi. Noktai nazar• 
!arımız bir yere kadar biribirine uydu. 
Fakat idarei hususiyelerle yol paraları
nın ihtilatı o cihetten de istifadeye im
kan vermemektedir. Binaenaleyh hükü· 
met gelecek seneler için esaslı tedbir it· 
tihaz etmek mecburiyetinde kalacaktır. 

Yunan hucluclunclan geçen hat 
Türker arkadaşımızın .sözlerinin i

çerisinde yunan kısmından geçen hat
tın kendi toprağımızdan geçmesi müm
kün değil mi diye sordular. Meriçin di
ğer kısmına hattı almak suretiyle geçir
mek için bir tetkikimiz vardır. Fakat 
bu herhalde bir iki milyon li
ralık bir meseledir. Bu para • 
yı daha mühim işlerimizi bırakarak ora
ya sarfetmek zamanı gehnemiştir. Ve 
buna tarafdarız. Yani bu işi yapmakta 
menfaatimiz vardır. Maamafih iki mem
leket arasındaki münasebatımız o kadar 
müşkilat çıkarmıyacak dereceye gelmiş
tir. Çok iyi bir muameleyi iki taraf da 
biribirinden esirgememektedir. 

Postada tasarruf sandıklan meselesi 
için posta, telgraf ve telefon kanunu
nun müzakere.si esnasında izahat veri
rim. 

Gençlik parkı .me•ele.i 
Mehmet Somer arkadaşımız genç. 

lik parkı hakkında sordular. Gençlik 
parkı meselesi bir kanuna bağlanmıştı. 
Fakat bunun tahsisatını ayırmak müm
kün olmadı. İstasyon binası bitirildi. 
Tabii orası da bir gedik olarak kalmıya
cağından yapılması bir emri vaki haline 
gelmiştir. Yapmak mecburiyetindeyiz. 
Tahsisat alınamadığından yapılamamı1-
tır. Belki de orası belediyeye veriekek 
ve oraca yapılacaktır. Arkadaşımın baı· 
ka sualini hatırlamıyorum. 

Arpa. buğday mesele•i 
B. Emin Sazak (Eskişehir) - Arpa., 

buğday nakliyetı için istirhamda bu• 
lunmuştum. 

Na. V. Ali Çetinkaya (Afyon~ara• 
(Sonu 7. inci sayfada) 



ismet Inönü Atinadan 
Istanbula hareket etti 
Başbakanımız şerefine verilen 

zigafeffe söylenen nutuklar 
Atina, 26 (AA.) - Başbakan İsmet İnönü ile maiyeti bu sabah 

saat 1 de deniz yoluyle İstanbula hareket etmiş ve vapurda kıralın 
başyaveri amiral Paparigopulos, başbakan B. Metaksas, Dış işler 
müsteşarı B. Mavrudis ve muvasalatlarında kendilerini garda karşı· 
.lamış olan öteki şahsiyetler tarafından uğurlanmışlardır. 

Evelki akşamki ziyafette Aziz başbakan, ve, size bu suretle 
verilen nutuklar hitabetmekliğime müsaadenizi rica e-

Atina, 26 (A.A.) _ Dün akşam derim. aziz dostum, bu görüşmelerden 
Başbakan İsmet İnönü şcşrefine veri- müheyyiç bir hatıra muhafaza edece-
len resmi ziyafette başbakan B. Metak· ğim. Sizinle şahsen münasebete girmek 
sas a§ağıdaki nutku söylemiştir : için çoktanberi beslediğim arzu ham-

''- Dost ve müttefik Türkiye Cum· dolsun gerçekleşmiştir. Gerçi şahsiye-
hudyeti Hükümetinin güdde ,..,rne tinizi temyiz eden güdde meziyetled 
derin bir heyecan hissi ve çok büyük esasen biliyorum, fakat şuna inanmız 
b

. ki sizi dinlerken size evrilen ''kıyaset· 
ır sevinçle ''Hoş geldiniz,, der, ken-

d

. · li,, sıfatının ne kadar yerinde olduğunu 
ısıne kıraliyet hükümctinin ve elen 

milletinin en candan selamını sunamn. 

T iirk - elen dostluğunun kuıJVeti 
Aziz Başbakan, aramızda bulunma

nız, barış ülküsüne karsıhkh anlayıı;a ı 
ve menfaatlerimizi~ iş~iraıkine da~a
nan türk • yunan dostluğunun parlak 
ve yeni bir tezahürüne vesile olmuştur. 
Elen milleti, esasen en kani taraftarla· 
rından ve baslıca amillerinden biri ol
duğunuz bu yaklaşmaya olan ioanınızı 
unutmamaktadır. Bu yaklaşmanın ger
çekleşmesine bütün faaliyetinizi ve 
büyük politik dirayetinizi sarfettiniz. 
~kdi iki memleket tarihinde kati bir 
merhale teşkil etmiş ve manevi kuvve
ti de güddüğü sulhçu gayelerde olan 
ittifakımıza yeni bir bağ ilave edegel
diniz. Bu ittifak yalnız hükümetleri
mizin bir eseri olmakla kalmayarak 
milletlerimizin derin duygularına ta· 
mamen uyması bakımından bilhassa 
sağlamdır. İki memleket, biribirine 
halisane bir surette el uzatırken ve o 
zamandan beri boyuna artan bu itimad
lı dostluğu mühürlerken anlaşma ve sı
kı işbirliği politikasrna doğru kati ola
rak yürümekteki menfaati idrak etmiş
lerdir ki kendiledne. yalnrz böyle bir 
politika, alınyazılarmı miisalemet ve 
emniyet içinde takib imkanını verebi. 

lirdi. 

Atatürke saygt 
Türkiye ile Yunanistan arasındak~ 

hu ittifakın akdi için hiç bir gayretı 
ihmal etmemiş olan ve yeni Türkiyenin 
kurucu ruhunu temsil eden asil türk 

milletinin Büyük Şefi Ekselans Kemal 
Atatürk'ü tazimle anar ve politik deha· 
siyle ve münevver vatanseverliğinin 
memleketinize verdiği ve YunanistanJ 
samimi surette sevindiren ı:nuazzaın in
kişafı karşısında derin takdir ve hay
ranlık hislerimi ifade ederim. 

Balkan paktının değeri 
İttifakımızın. değeri, eskiden pek 

bulanık olan bu bölgeye getirdiği yatış· 
ma ve sükun ile ölçülebilen bir barış 
unsuru olan balkan paktının akdini mü· 
him surette kolaylaştırdığı göz önünde 

tutulunca, bu ittifakın, enuıiyetin ku· 
rulmasına olan yardımını kayda ihti· 
yaç varmıdır? Dört devletin, geçmiş
teki mücadelelerinden pek çok çekmiş 
olan milletlerimizin harabelerini imar, 

kuvvetlerini ekonomik inkişaflarına 
tahsis ve her türlü tehdidten ari bir is

tikbali istihdaf edebilmeleri için, bil· 

tün gayretlerini yarIIIl adada mevcud 
vaziyetlere riayet edilmesi ve barışın 
muhafazası için toplanmış olduklarını 
tekrara ihtiyaç varmxdır? Nihayet ba~
kan anlasması hiç bir kimsenin aleyhı· 
ne çevril~iş olmadığı cihetle, dört dev· 

Jetin, bütün balkan milletleri arasında, 
işbirliğini ve anlaşmayı genişlet· 
mek ve tamamlamak üzere tezahür e· 

decek bütün büsnüniyetleri teşvik eden 

sulhçu gayretlerini, yorulmaz bir su· 
rette takib edeceklerini bir kere daha 

söylemeğe lüzum varınıdır? 
Göriif '1e dii4iinÜ§ birliği 

Bugün yaptığımız dostane görüş-
meler esnasında, ger~k iki memleketi 

ve gerek balkan antantını alakalandı
ran bütün meseleleri gözden geçirdik 

ve aramızda tam görüş birliği mevcud 

olduğunu ve dört memleket arasında 
mevcud sıkı tesanüdü müsahede ve tes-

bit ettik. • 

bisettim. 
Kadehimi, Türkiye Cumhuriyeti 

Başkanı Ekselans Kemal Atatürk'ün 
sihatine, dost ve müttefik asil tür:iı: mil
letinin yükseliş ve refa:hına, şahsi saa
detinize ve nazik refikanızm saadetine 

kaldırıyorum.,, 

Başbakanı.mızın cevabı 
Başbakan İsmet İnönü aşağıdaki nu-

tukla cevab vermiştir.: 
"- İnsanlık ve medeniyetin kıyme

tli ve sevgili merkezi olan Atinaya, 
dost ve müttefik memleketi şimalden 
cenuba katederek geldim. Her tarafta 
gayret ve dinçlik eserleriyle temayüz 
eden bu memleketin bütün insanları ta
rafından hakkımda gösterilen sempati 

doğrudan doğrnya memleketime ve 

devletimizin şefine müteveccihtir. Bu
nun gibi, ekselanslarının şimdi söyle
dikleri sözlerde bütün bir mihmannuva· 
zi ve asalet tezahürünün çok kıymetli 
ifadesi değil midir? Ekselansınıza ve 
asil ve kahraman yunan milletine türk 

milletinin muhabbetlerini arz ve buna 
derin teşekkürlerimi ilave ederim. Türk 
ve yunan milletleri arasında asırlarca 
devam eden mücadeleler kati bir dost
luk ve sağlam. sarsılmaz bir çalışma be· 

raberliği haline girmiştir. Ve hiç şüp· 
he yok ki, bÜ intikal devresi harb so-

nunun en çok dikkate değer hadiseleri
nin ruhi ve manevi kıymetli bir isti· 
halesidir. Önce, gerçckle'ŞD>CSİ imkan

sız bir temenniye şahidmişler gibi şüp
heli olan müşahadeler, iki memleket 
arasındaki işbirliğinin kısa bir zaman 

içinde iki millet tarafından hakiki bir 

sevinçle karşılanmış olduğunu ve mil

letler arasındaki münasebetlerin bir it· 

tifaka müncer olduğ:.ınu görmediler mi? 

Türk • elen antant kordiyali 
Aramızda mevcud antant kordiyalin 

kuvvet ve değerini daima muhafaza et

tiğini söylemek benim için büyük bir 
zevktir. Dört devleti barış ülküsü ve sı
nırlarının enıniyeti içinde hiribirine 

bağlıyan balkan antantı Avrupamn mü
him bir kısmında, biraz önce kaydetti

ğiniz üzere. biç bir kimsenin aleyhine 

çevrilmiş olmaması ve daima Balkan
larda geniş bir sulhçu elbirliğin açık 
bulunması bakımından, en sağlam barış 
teşekkülü haline gelmiştir. Ü~ sene gi· 
bi kısa bir zamanda halisane mahiyetini 

bütün dünyaya isbat etmiş olan Balkan 
antantı bundan dolayı tamamen ve hak
kiyle övünebilir, Balkan antantının 
fonksiyonlarında ve tesanüdünde fili 
bir değeri olduğunu da kaydetmekliği
me müsaadenizi rica ederim. Bu antan-

tın mevkut toplantılarında göriışülen 
barış mevzuları, devletlerimiz tarafın· 
dan sadikane bir surette takib edilmiş 
ve hatta ikili, üçlü temaslarımızda dahi 

görüşmelerimizi, sanki dördümüz de 

hazırmışız gibi, antantın müşterek men
faatlerinin ve barış ülküsünün egoizm 

ve saparatizm ruhuna asla elverişli ol

madığını gösteren bir tesanüdle sevk 

ve ~dare ettiğimizi müşahede ve tesbit 

ettik. Balkan antantının tesanüdü hak
kında müŞahitler arasında hiç bir şüp· 
he olmamasının barış lehinde doğru bir 

anlayış olduğunu burada resmen bildir

menin faydalı olduğuna kaniim. 
Aziz başbakan ve dostum. İki dev· 

let münasebetlerinin ve iştigalimiz çer. 
çevesıne gıren enternasyonal meselcle-

ı Kamutay 
( Başı 6. rncı sayfada) 

hisar) - Bunu deıniryolları büdcesin
de müzakere' edelim, mevzuu müsaid
dir, geniş münakaşasını yapabiliriz. 

Emin Sazak (Eskişehir) - Müna

kaşa istemiyoruz. Yapılsın yeter. 

Na. V. Ali Çetinkaya (Afyonkara
hisar) - Buna mukabil bi:zirn de söyli· 
yecek sözlerimiz vardır. Şimdiden söy
leyeyim ki yaptığımız hatlarla aldığoruz 
hatları bir manzume halinde tanzim. 
takviye ve tahkim etmek ınecburyetin· 
deyiz. (Doğru sesleri) • 

Biz sermayesi amortize edilmiş bir 

hat vaziyetinde değiliz. Şirketlerden al
dığımız hatları islah mecburiyetinde· 
yiz. İstanbuldan gelen arkadaşlarımız 
görmüşlerdir. Bu sene de İzmitle Gey· 
ve arasındaki kısmın raylarını değiştir
mekteyiz. Raylar parça, parça olmuş
tur. Tehlike vardır. Geçen gün Eskişe
hire gitmiştim. Orada çalıştırmakta ol· 
duğumuz alman usta başılar var. Buma
kinalarla b~ tezgahlarla çalışılmaz di· 
yorlar. Hakikaten çalışılmaz. Az çok 
borçlarımızı, annüvitelerimizi, senelik 
taksitlerimizi ödemek biraz da kazan· 
mak ve hattı ıslah etmek mecburiyetin· 

deyiz. 
Bazı işlerde vakit vakit arkadaşlar, 

ri ekselanslariyle gözden geçirdik. Yük
sek seciye tezahürlerini çoktanberi hay
ranlıkla takdir ettiğim ve fikirlerini 
itimad telkin eden aC(ık bir kalple ve 
vuzuhla ifade eden ekselansınızın ge· 
niş ve kavrayan görüşleri beni ekse

lanslarına daha ziyade bağladı. 

Dost elen kU"alına saygı 
İki memleket ~rasındaki dostluk ve 

ittifak münasebetlerinin ana temeli o
larak majeste kıralın büyük ismini bu 
yüksek sosyetede tazimle anmak benim 
için mutlu bir vazifedir. Majestenin aziz 
memleketinde nisbeten kısa bir zaman 
içinde başarmağa muvaffak olduğu maı;l
di ve manevi kıymetli eserlerle beynel
milel sahada banş için gösterdiği çok 
değerli alaka ve gayretler hakikaten 

hürmet hissiyle mütaleaya !ayilrtir. 
Kadehimi yunan kıralı majeste ikin

ci Jorj'un sihhatine, dost ve müttefik 
asil elen milletinin itila ve refahına ve 

şahsı saadetinizle nazik refikalarının sa

adetıne kaldırıyorum." 

Başbakanı.mızın elen gazetecilerine 
beyanatı 

Atin1, 26 (A.A.) - Hareketinden 
önce ga ·etecileri kabul eden başb;ıkan 
f met ın-inü, Atiııadaki ikametinden ve 
başbakan B. Mctaksas'la şahsan tema
sından çok memnun oldu.,unu söyliye· 

rek dı:mi~tir ki: 
"- Güzide meslekdaşımın yüksek 

meziyetleri beni çoktanberi kuvvetli , 
sağlam ve itimad telkin eden seciyesine 
bağlamıştı. Kcn:lisiyle doğrudan doğru
ya temas ederek sahamrza giren mese
leleri gözden geçirince takdir ve itima

dım bir kat daha aı-ttı. 

Majeste tarafından kabul edilmekle 
müşerref ve kendilerinin memleketime 
karşı san imi ve dostça hisler izhar bu· 
yurdukla ·ını görmekle pek bahtiyar ol
dum. Majestenin mufahham şaluslarında 
umumi barış davası için çok yüksek ve 

d~ğerli bir nüfuz görüyon.ız. 

Balkan antantı hakkında asılsız 
bir şayia 

G. İsmet İnönü Balk~n antantından 
bahsederek demıştir ki: 

"- Başbakan B. Metaksas'la gerek 
iki memleket dostluğunun ve gerek Bal
kan ant:ıntının sağlam mahiyetini 
kaydettik. Başbakan Metaksas, iktidar 
mevkiine geldiğindcnberi, Balkan ant
antı bağlarının kuvvetlenmesine samimi 
surette hadim olmuştur. Bunu bilhassa 

kaydetmek icabeder. 
Bir gazetecinin "ingiliz gazeteleri

nin lstanbuldan aldıgı bir telgrafta ve
rilen ve İsmet İnöııü'nün bazı büyük 
devletler tarafından, yunan hükümeti
nin büyük devletler arasındaki politika 
karşısında Türkiye ve Yugoslavya ka
dar istiklal muhafaza edememiş olduğu
nun doğru olup o!madığıru tahkike me
mur edilmiş bulunduğuna dair olan ha
ber hakikata muvafık mıdır?" Sualine 
başbakan İsmet İnönü şu cevabı vermiş-

tir: 
- Hiç bir büyük devlet benden 

böyle bir ricada bulunmadı. Bahusus ki, 
kanaatımca, böyle bir faraziyede bulun
mak için hiçbir sebeb de yoktur.'' 

şuradan buradan tenzilat yapalım di
yorlar. Ben de beraberim ama, böyle 
müşkül vaziyetlerimiz vardrr. Dcv1ctin 
tam emin bir müessesesi haline gelmek 
için gerek personel gerek materiyel 
itibarile buna lüzum vardır. Sözlerim 
bundan ibarettir. İcab ederse rakam

larla izahat verebilirim. 

Sille ve Beyşehir barajı 
Tevfik Fikret Sılay (Konya) - Ha· 

tırunda kaldığına göre büyük su siya. 
seti takibi hakkındaki kanun ~ıkarkcn 
bu işe 31 milyon lira tahsisat verilirken 
Konya Sille barajının da yapılacağı ya
zılı idi. Buyurduğunuz cetvelde böyle 

bir şey görmedim. 
Bayındırlık bakanı Çetinkaya (Af

yonkarahisar) Orada varsa şüphesiz ya
pılacaktır. Yani söylemedigim daha bir 
çok teferruat vardır. Belki 0 meyan<la. 

dır. 

Tevfik Fikret Sılay (Konya) _ Bir 
sualim daha vardır: Konya Bcn.ehir su
lama tesisatı bu millete bir buçuk mil
yon liraya mal olmuştur. Bu iş Ziraat 
vekaletine de teallfık ederse de esaslı 
tamirat doğrudan doğruya yüksek ma
kamınızla alakadar olduğundan bu su 
işlerine de alaka göstermenizi rica ede. 

rim. 
Ali Çetinkaya (Afyonkarahisar) -

Bu mesele hakikaten acınacak bir vazi
yettedir. Bir zaman bizde, yani nafıada 
imiş. Sonra Ziraat vekiletine devredil
miş. Ziraat veldleti alakadar olabildiği 
kadar olmuştur. Almanların birçok pa
ra sarfederek yaptıkları bu müessese bu 
gün sönük bir hale gelmiştir. Yani bunu 

söylemekten maksadım itnkin gördü. 
ğüm vakit iyice tetkik ederek almağa 
çalısacağrm. 

Ol. Kazım Sevüktekin (Diyarbekir) 
- Ankara istasyonunun bitmek üzere 

olduğunu buyurdunuz. Mukabilinde o· 

lan kötü binalar kalacak mı? 
Nafra vekili Ali Çetinkaya (devam

la) - Onları emri vaki olarak istimlak 

cdeceği.ı. 

Cenub şimendiferleri 
Behçet Günay (Urfa) - Suriye şir

keti tarafından işletilmekte olan cenub 
şimendiferinin bir kısmından bahis bu. 
yurdunuz. Urfa ve Mardin vWiyetlenle 

alakadar asıl cenub kısmının gerek nak

liye ücretlerinin pahalılığından ve ge
rek mabemei mütcharrikenin azlığın
dan veya verilmemesinden velhasıl iyi 
işletilmemesinden cenub vilayetlerimiz 

mustariptirler. Bu hattın alınmasında 
bir faide yoksa, işletilmesinin faidelı 
bir şekle ircaı mümkün değil midir, 

lütfen izah buyurulmasını rica ec'lerim. 

Bayındırlık bakanı B. Ali Çetinkaya 

(Devamla) - Cenub hattının müdürü 

olan bir frans1z geldi. Kendisi de vaxi

yetlcrinden çok müştekidir. Aramızda 
10 senelik bir müddet var. 10 sene son· 

ra, tıpkı bu iki parçayı teslim ettikleri 

gibi bunu da teslim etmek mecburiyetin

dedirler. Ben, kendisine, yan ciddi, ya

rı şaka, dedim ki en iyisi bize bırakırsa· 
nız, biz tesellüm ederiz, siz de kurtu

hırsunuz.. Fakat, tabii razı olacak bir 

vaziyette değildir. Esasen ben bunu gü

lerek söyledim. Yalmz hat iyi işleme· 
mektedir. Tabii kendileri para sarfetmi

yorlar. Arzı:ttiğim gibi on sene sonra 

hat bizimdir. Her şeyde olduğu gibi 

bunda da on para sar tmek istemiyor

lar. Böylece vaziyetlerini devam ettir

mek istiyorlar. Mürnkün olduğu kadar 

yazmaktayım. Bıliyorsunuz bir kaç de-.. •• r 

fa tekrar tekrar ihtar ettik, alakadar ol· 

mıyorlar. 

Gölcük - lzmit yolu 
Ahmed İhsan Tokgöz (Ordu) _ 

Şoselerin chcmiyetinden ve muhitlerin 

deği medigindcn bahsettiniz. Sizin eli· 

niz altındaki işlerin ne kadar güzel }>a· 

pıldığrnı biliyorum. 600 yıldanberi türk· 

!erin elinde bqlunan Gölcük hala İzmi· 
te bağlanamamıştır. Bunun nafıa veki· 

}etinin demir eliyle yapılıp çıkarılması 
ihtimali var mıdır, yok mudur? Bu dil· 

şünceyi arzetmek istiyorum. 

Nafıa vekili Ali Çetinkaya: (De\fam• 

la) - Orası biliyorsunuz bir mıntakai 

ml!mnuaclır, elimde olan bir saha degil

ôir. Müsaade ederseniz bunun için mü .. 

dafaai milliye vekili ile görüşelim. 

İsmail Kemal Alpsar (Çorum) -

Kalecikten Darboğaza kadar Kızılırmak 
vadisinin, ırmagın iki tarafı birer saat, 
iki~er asaat ara ile gayet münbittir. O· 

rada acaba bir sulama tesisatı yapmak 

mürnkün müdür? Burası aıagı yukarı 20 

saatlik bir mesafedir. 
Bayındırlık bakanı (Devam.la) - Ne• 

resi, anlıyamadım. 
B. İsmail Alpsar (devamla) - Kale• 

cikten Darboğaza kadar olan Kızılır· 
mağm iki trafı birer, ikişer saat ara ile 

bu arazi çok münbittir .. Bu sulanırsa 

mükemmel bir pamuk mmtakasr olur, 

Bunun için tetkikat yapmak mümkün 

mü? 
Baymdırlık Bakanı B. A. Çctinkaya 

(Afyonkarahisar) - Bir defa mümkün 

olup olmadığını tetkik ettirelim. 

Kenan Orer (Manisa) - Hava yol .. 

lan hakkında birkaç söz lütüf buyuru

lur mu? 
Nafıa Vekili A. Çetinkaya (Afyon· 

karahisar) - Hava yolları büdcesi gel4 

diği vakit konuşsak olmaz mı? 
Kenan Orer (Manisa) - Hayhay .• , 

(Sürekli alkışlar). 

Bundan sonra fasıllara geçildi ve 

kabul edildi. 
Bayındırlık Bakanlığı büdcesinden 

sonra Ekonomi Bakanlığı büdcesinin 

görü~ülmesine başlandı. Büdce üzerin· 

de birçok h,atiblerimiz söz aldılar ve 

Ekonomi Bakanımız çok muhim izah

larda bulundu. (Mebualarımızın müta

lealarrnı ve bakanımızın izahlarını ya· 

rınki sayımızda sunacağz.) 
Kamutay bugün de toplanarak büdco 

görüşmelerine devam edecektir. 

CENGEL 
IDKAYELERt 

(iKiNCi CENGEL KiTABi) 
Mqhur İngiliz muharriri Rudyard 

Kipling'in bu güel ueri Je: 

BiRiNCi CENGEL KiTABi 
nı tercüme etmİi olan Nurettin 
ART AM tarafından dilimUe 
~evrilerek ~ril bir kitab 

halfode ~ılumfhr. 
Aynca İngiliz muharririnin lıenJi 

hayatı ha.klunda yazdığı: 
KENDİME DAlR 

adlı eserini de ihtiva eden bu kitab 
bütün kitabçılarda 75 kuTU§a 

IQfılmalıtadır 
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8. Metaksasın cevabı 
Elen Hükümetİ Reisi General Metaksa• Türkiye Reisi Cumhuruna tele

foala elen milletinin bialerine terceman olan apiıdaki cevabı arzebnittir: 
Reiai Cumhurun me .. ;., burada hazır b lunanlara yiiluek ...ıe okan

ınUftur· Burada baza bulunan elen orduau, donanmau n bava kuYTetleri 
müme.Ullcri, Türkiye Reiai Cumhurunun, elen hiu.iyatma n elen milleti· 
nin kardet millet hakkmda duyduğu derin ve bozulmaz clo6tluia tam au
rette tekabül eden bu sözleri karpunda duydukları büyük wrinci -ve ıevk 
ve heyecanı aneclerler. 

Balkan devletleri smırlarınm bir tek hudud teıkil ettiği bakkmdaki be-
yanatınız ile, balkan antanbnı kurmak için itbirliği yaptığuuz se~ler i · • 
deki bütün gayretlerimizin temelini tetkil eden bir hakikata vücud Ye=§ 
b~lunuyorsunuz .. ~u, o derece mesud ve o derece hakikat dola bir ifadedir 
kı, meuıleketlennu:ade bunu ta kalbinde hissebnİyen hiç bir kimac yokt•. 

METAKSA.S 
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Kızılay şefkat 
yurdunda ... 

s amanpaza rmdan iç mahallelere doğru gidiyorum. 
Asfalt burada yerini çoktan parkeye terketmiş .• 

Biraz ilerledikten sonra parkeyi de arıyorsunuz. Çünkü 
potinierinizin altı, Arnavud kaldırımlarının gedikleri 
arasında, muhakkak ki yarı yarıya eskiyor .• 

"Sora sora Bağdad'a gidilir ... " diye bir atalar sozu 
var. Ben de buna uyarak, şehrin şarka düşen mahallele • 
l'iy.de "Kzılay Şefkat Yurdu" nu arıyorum. Yurdun bu
lunduğu yeri herkes bir türlü tarif ediyor: "- Kapanan 
Mevlana tekkesi yanında; Gecik mahallesi •. Yok ''Nazım· 

· bey mahallesi...'' fakat, hepsi bir yola çıkıyor. 
Epiyce yürüdükten sonra nihayet bir üç yol ağzında 

durdum, biraz evvel bir saka: "- Yolun başına gelince 
sola sap ..• ., demişti. Hangisine? Gerçi üç yol var. Lakin 
bunlar o kadar zıd istikamette idi ki. Etrafıma bakındım. 
Evinin pençeresinden sokağa bakan sekiz, dokuz ya~a. 

rmda bir kız çocuğundan başka kimseyi göremedim. Pen· 

çerenin kanadlarmdan biri açıktı. Kapalı duran diğer 

~ama bir taş bebek dayanmıştı. Bebeğin kmk başına bez· 

·den bir kafa yapılmış, yassı yüzü kalemle boyanmıştı. 

"- Kızım, Kızılay Şefkat yurduna nereden gidilir?'' 

Çocuk bir şey anlamadı. ''- He! .•. ,, dedi. İnce bir ka

dın sesi imdada yetişti. Çocuğun arkasından elini uzata• 

rak, gideceğim yolu gösterdi. Teşekkür 

gösterilen sokağa doğru yürümeğe baş. 
ladım. Ufacık bir meydan .• En yükseği 

iki katlı evler .. İşte, karşıda geniş bir 

· kapının üzerinde _bir levha var: (Kızıl
.ay Şefkat Yurdu) •• 

Hemen ilerledim. Kapıdan girdim. 
.Benzerlerini ç.ok gördüğümüz bir med· 

ederek tekrar 

Samanpazarı 
civarında Kızıl 
ayın açtığı ıef • 
kat yurdunda 
yardım gören, çocuklarını tedavi 
ettiren anneler. 

kızcağız çıktı. Altı çocuğunu milletin 
şefkat ve merhametine bırakarak dün • 
yaya gözlerini yuman bir köy mualli • 

rese avlusundayız .• 
Sol taraftaki mut
baktan ihtiyar bir 
adam çıktı. Bu aş
çı idi. Daha eV· 

Yoksullara kolunu 
minin elinden sa· 
kat olan en büyük 
kızı imiş.. 

Rehberim bana 

velce adını öğrendiğim idare memurunu 
sordum. Nezaketle önüme düştü. İhti. 
yar aşçıda müderrisin misafirini odaya 
.götüren bir çömez edasr vardı. Etrafı
ma seri bir nazar attım. 

Ufak bahçe mümkün olduğu kadar 
tanzim edilmişti. Ortada bir bayrak di
reği yükseliyordu. Yirmiye yakın ağaç 
ufak gölgecikler meydana getirmişti. 

Bir baştan bir başa gerilmiş olan ipler 
üzerinde çamaşırlar asılı idi. Kenarda

ki pikeler üzerinde oturan birkaç kadın 
güneşleniyorlardı. Baş örtülü bir kadı-

nın kucağında çok güzel bir yavru mış. 

şıl mışıl uyuyordu. Sonradan öğrendi • 
ğime göre, bu kadın · işlediği bir suçun 
cezasını hapisanede çekmekte olan bir 

bir odayı işaret 

etti. İçeri girdim. İdare memuru B. 
Vehbi Altıner bir aandalyaya oturmuş, 
dizleri arasına aldığı mangal üzerinde açan bir 

şefkat yuvası 
bir çinko tencere iç.inde pişen yemeği. 

nin tadına bakı. 

yordu. Hemen 
doğruldu. 

- Buyurun, de
di. 

tesviyecinin karısr Fikriye'dir. Kucak· 
takinden maada iki çocuğu daha var; 
mektebe gidiyor:ar .• 

Beni gören kadınlardan biri kalktı. 
Elinin, ayağının sakat olduğu yürüyü

şünden belli oluyordu. Beni hafifçe eği. 

Kendimi tanıttım ve vakit geçir • 
meksizin beni gezdirmesini rka ettim. 

Seyfiye adını taşıyan bu medrese
yi Kızılay Ankara merkezi geçen yıl 

yoksullar için yurd haline koymuştu. 

On beş talebeyi barmdrrmış, sıcak ye -
mekten mahrum yüzlerce talebeye öğle 
yemeği vermişti. 

Medresenin on odasının önleri "Bağ. 
dadi" denilen ahşab bir dıvarla koridor 
haline getirilmişti. İnsaniyet ve merha. 
met duyguları yüzünden belli ihtiyar 
idare memuru beni bu koridor boyunca 
gezdirmeğe başladı. Bunlar hepimizin 
tanıdığı, bildiği medrese odaları idi: 
Basık tavanlar, alçak kapılar, ufak pen
çereler ... Buraya temizlik ve karyola 
yenilik olarak girmişti Ankaranın muh· 
telif mekteblerine giden talebe ders sa
atı olduğu için yurdda değillerdi. Bir • 
kaç boş odaya çabuk bir nazar fırlata • 
rak ilerliyordum. 

Üçüncü yahud dördüncü odaya gi • 
rince köşedeki yataktan bi rgenç doğ • 
ruldu. B. Altmer: 

"- Yaşar, zatulcenbden kurtuldu. 
İki ay üç gün yattı. Birinci ortaya gi • 
diyor,'' diyerek çocuğun gündüz iş sa
atinde yatmasındaki mazeretini anlattı. 
Hasta çocuğa, ''- Geçmiş olsun .. ,, diye. 
rek çıkarken idare memuru sözüne de • 
vam ediyordu: 

"- i a~ar ÇtJk çah~kandır. Birinci or
ta müdüı ü geçen gUn bana onu övdü. 
Lisede Cınin var. O da çok çalışK ·n .. 
Bayım, vatan bu yurddaki çocuklardan 
çok istifade edecek. Naci adında bir ta
lebemiz var. Ne anası ne rle lıaabsı ol • 
ınıyan bu çocuk da bu sene ilk mekteb. 
ten şehadetname alacak. Görsen ne ze
ki, ne çalışkan .. ,, 

Bir başka odaya girdik. Ortaya kon
muş bir masanın kenarında ayakları san

' dalyadan sarkan bir çocuk yerinden he. 
men fırladı. Yanına yaklaştım. Bir ilk 
mektep okuma kitabından defterine 
aşık Hüsnü'nün şu şiirini yazıyordu: 

''Senin yazın kışa benzer, 

Bir sevdalr başa benzer, 

Coşkun uçan kuşa benzer, 

Duman eksilmeyen dağlar, 

Eşinden ayrılan ağlar • .,r 

- Eşinden ayrdan niçin ağlar? 
- Hasretliğe dayanamaz da ondan!.. 

$efkat yurdundan yardım gören bir ihtlyar kadın 
Beni ilk defa gördüğü, tanımadığı 

halde serbestçe düşüncesini söyliyen 

bu zeki türk yavrusiyle konu~ağa de
vam ettim: 

- Dağların eşi olur mu? 

- (Eller iyle karşıki dağları i şaret 

ederek) görmüyor musun dağlar yan. 
yana .. 

B. Vehbi bana onu daha iyi tanıttı: 

"- Habib ikizdir. Kardeşi, Musta· 
fa mektebe gidiyor. Çok çalışkandır. 

Bu yaramaz. On bir yaşındadır .. ,. 

H abib idare memurunun sözünü 
ağzında koydu: 

- Nüfus kağrdrmda büyük yazmış
lar ,hem mektebe beni siz göndermedi· 
niz. 

Öğreniyorum ki; Habib'in babası 
Ömer, Samsunlu bir marangozdur. Ak· 
şehirli annesini iki çocuğu ve kayınva· 
lidesiyle birgün Ankarada yüzüstü hı • 
rakarak ortadan kaybolmuştur. Sefalet 
ve yoksulluk içinde genç kadın hayata 
gözlerini yumuyor. Torunlarını besle· 
mekten aciz kalan ihtiyar kadın kızının 
arkasından kara topraklara karışıyor. 

Konu komşu ikizleri getirip Kızrlayın 
şefkat ve ihtimamına terkediyorlar. Za. 
vallı Mustafa ve Habib burada ekmek 
ve sıcak yemeğe kavuşuyorlar. İkisi de 
çalışkan ve iyi çocuklar. Yalnız, gözleri 
ağrıyan Habibi doktor iki ay mektebe 
göndermemiş. Onun en büyük merakı, 
sinema, at koşusu ve maç .. 

- Bana gördüğün sinemalardan bi· 
rini anlat. 

- İçeri girmiyorum ki.. 

- Ya ne yapıyorsun? 

- Resimlere bakıyorum .. 

İçim burkuldu. Acaba• sinema ida
resi, sayısı otuzu geçmiyen bu fakir 
yavrulara haftada bir filim seyretmek 
imkanını veremez mi? diye düşündüm. 

Habib, at koşusunu görmek için 
hipodrom etrafında dolaşıyor; cumar • 
tesi, pazar günleri stadyomun kapısın. 
dan ayrılmıyor .. 

- Hangi kulübdensin? 

- Ankara Gücünden. 

- Bak o kulüb yeniliyor. 

- Önce yeniyordu. Şimdi yeniliyor 
diye çıkmam .. 

Habib, çalışmaz ve adam olmazsa 
kimsenin kendisine bakmıyacağını müd· 
rik .. Sınıf geçeceğine emin: 

':- Çalışırs<>m adam olurum; yoksa 
beni kapı önüne korlar .. ,, 

Derken gözleri geçen günlerin acı
siyle sulanır gibi oluyor. 

Şu satırları yazarken halll. Habibi 

düşünüyorum. E linden tutulan bu ço • 
cuk kimbilir günün birinde bu yurd için 
ne faydalı bir unsur olacaktır. 

B ütün yurdu dolaştım. Yurda 32 
talebe sığınmıştır. Bunların 7 ta. 

nesi ilk mektebe, dördü sanat mektebi· 
ne, dokuzu liseye, ikisi ticaret mektebi· 
ne ve geri kalanları da orta mekteblere 
devam ediyorlar. B. Vehbi, hepsinin 
çalışkan, terbiyeli ve çok itaatlr olduk
larını söylüyor: "- Vaziyetlerini bili
yorlar ve ona göre çalışıyorlar •.. ,, diyor. 
İkinci orta mektebe giden Osmanr, kışı 
hasta olarak geçirdiği halde numaraları 
çok iyi olan Kasımı, küçük Mehmedi 
ve birinci ortadan Sabriyi övüyor. 

Talebeler sabahları saat 6 da kalkr • 
yorlarr kahvaltılarını yaparak mektcb • 
lerine gidiyorlar. Yurd kendilerini bir 
baha ihtimamiyle mekteblerinde takib e
diyor. Yurdda her gün öğle üzeri 250 
ki§:ilik yemek pişiyor. Bu yemek yurd
dakilere ve mekteblerin yoksul talebe .. 
terine dağıtılıyor. Erzak iyi kalbli in • 
sanların ianeleriyle temin olunuyor. 
Mesela, iki senedir hiç et parası verli • 
memiştir. Ucuz, temiz ve nefis bir ye • 
mek •. Doyuncaya kadar veriliyor. 

Talebeye Cumhuriyet ve diğer bay. 
ramlarda elbise, ayakkabı falan da te • 
min edilmektedir. İdare memuru gece 
gündüz yurddan ayrılmaz. Akşam saat 
20 olunca büyük kapı kapanır. Saat ona 
kadar çocuklar ders çalışırlar. 

Yurdda kalan kadınlar münavebe ile 

temizlik yaparlar, çamaşır yıkarlar. E. 

sasen yurdda tam bir aile hayatı yaşan -

maktadır. Buraya sığınan ailelerle be -

raber şefkat yurdunun kadrosu altmış· 
tır. Nazımbey mahallesinin sergi soka • 
ğında altmış kişilik bu aile biribirine 
dayanarak cemiyet içinde bir varlık ol
mağa çalışmaktadırlar. 

İçerileri gezdikten sonra, avluya çık
tık. B. Vehbi bahçeyi göstererek: 

''- Burası bataklık halinde idi. Ço· 
cuklarla beraber dışardan toprak taşı • 
dık. Uğraştık, bu bahçeyi meydana ge
tirdik.,, dedi 

Bu sırada ayağı takonyalr bir kız 

çocuğu mutbaktan elinde bir tabakla 
çıktı. Gözümle onu takib ettim. Yürü -
dü ve bir köşede bir sandalyanm üzeri· 
ne oturtulmuş bir çocuğun yanma gel
di. Yemeği ona yedirmeğe başladı. Bu. 
lundukları yerde bir kapı, kapınm üze· 
rinde oranın bir muayene odası oldu • 
ğunu gösteren levha vardı. J 

K ızılay Ankara merkezinin halke .. 
vinin sosyal yardım komitesiyle 

birlikte burada bir Polikrlinik açtığını 
biliyordum. Pazartesi günleri, Ankara. 
da hayırlı her işe koşan emektar doktor 
Tevfik, perşembe günleri Kamutaym 
değerli Edime ve Diyarbekir azaları 

Dr. Fatma Memik ve Bn. Huriye Öniz 
burada hastaları muayene ediyorlar, derı 
dinliyorlar ve devalarım veriyorlar. 

Şehrin kenar ve fakir bir semtinde 
bu polikılinik muayene ve tedavi gün .. 
leri çok kalabalık oluyor. Müracaat e· 
den hasta sayısı günde yüzden aşağı 
düşmemektedir. Açılalı az bir müddet 
olduğu halde polikıliniğe başvuranların 
sayısı bugüne kadar 3000 ni geçmiştir~ 

Sabahtan akşama kadar yoksulların 
arısından eksilmeyen B. Vehbi Altmer 
burada bir baba gibi karşılanmaktadır. 
Şefkat yurdunun yüksek kalbli idareci• 
si B. Rauf Baykan hakiki bir Kızılayb 
olarak cemiyete en yüksek sempatiyi 
temin etmiştir. 

Nazımbey mahallesi etrafında çevf• 
receğiniz bir daire içinde iki şefkatU 

meıbusumuzu tanımayan aile kadını yok.. 
Hasta olan her çocuk kendilerini Dr.ı 

Fatma Mimik'in muayene etıDe'lini is-o 
tiyorlar; ağlayan yavrular Bn. Huriyo 

Önize gülerek bakıyorlar. Babalar ken~ 
dilerini takdir ve minnetle anıyorlar. 1 

Ben bu yurdu gezdikten ve etrafı 

dinledikten sonraı az bir para ile yıl .. 
maz bir gayretin neler meydana getire • 
bileceğini öğrendim ve Kızılay Ankara 
merkeziyle Halkevimizin sosyal yardım 
şubesine yoksullar adına teşekkürü bir 
borç bilirim. 

SAFFET GOROIJ 

Göynükte petrol 
arama işleri 

Göynük, 26 (A.A.) - İktisad veka .. 
letl petrol arama mütehassıslarından B.. 
Edvard Foli Çatak köyünde petrol a. 
raştmnalan yapmak üzere bugün Gö.Y"" 
nüğe gelmiş ve Çatağa hareket etmiştir. 

Bu aratşırma işi halle arasında bU.. 
yiik bir alaka uyandı:muş, bir çok ıno 
raklılar mütehassısa arama i'lerindo 
yardım için Çatağa gitmiştir. ' 

Kadın esirgeme kurumunun 
piyangosu 

Kadın Esirgeme kurumu, çalışması~ ' 

m genişleterek çocuklu annelere fazla 
yardım yapabilmek maksadiyle bir e9ya 
piyangosu tertib etmiştir. Bir bilet 50 
kuruştur. Biletler Fıilipe radyo, Hilal 
manifatura, Hamamcı Zadeler mağaza• 
larmda ve Bursa pazarında satıhnakta.. 
dır. 

,UDK 

ULUS'un Tercüme 
kitabla rı 

Dörtte bir ucuzluk 
Seri halindeki satu,larda ap.ğı

daki fiatlardan dörtte bir indirile· 
cektir. 

Büyük sayfa 
Bir konferans 42 

Bernar Şov 
İnsanhğrn Hali 302 

Andre Malro 
Cihan Şampiyonları 162 

Pol Moran 
Evlilik ve Ötesi 340 

fak Şardon 
Orta sayfa 

Kırmızı Zambak 372 
Anatol Frans 

Levis ve İren 139 
Pol Mı0ran 

San Mişele'nin Kitabı 408 
Aksel Munte 

Kuruş 

25 

75 

60 

75 

75 

30 

100 

Seri kitablar BaslJJl~vi j"iş.9~İJP.iı· 
dedir. 

1 Satılık möbl'; 
Viyanada yaptırılmış ve pek az 

kullanılmış misafir, yemek ve ya.. 
tak odaları möbilyesi satılıktır. 

Devlet şurası yanında Alpaytürk 
sokak No. 6 Hüsamettin Tugaç 
evinde. 1-2238 1 
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n n n n •u u n u anı - --- I - senesi mfmda ilk muayene. davı yekUnu iki milyon 1'0 kU•mdu~ 
ye tabi tuttukları 12.901, tedavi i- Yatırılarak tedavi edilenlerin sayı• 

Kamutay'm evelki günkü toplan
tııırıda Sihat ve Sosyal Yardım Baka
?1nıız Doktor R el ik Saydam ; sihat 
'flerimiz etrafında mütalealarını söy
~.Yen mebuslarımıza cevab olarak, si
la at politikamızın anahatlarına; yapı-

" ve yapılacak işleri anlatan uzun 
ile çok entresan izahlard a bulunmuf· 
t.,,.. 

ilk kllmını d ün yazdığımız bu ko· 
"11fmanın sonunu bugün koyuyoruz. 

\r erem mücadeleıi devam ediyor 

"- V erem sanatoryomundan bahis 
buyurdular. Bir kere daha huzurunuz
da maru zatta bulunurken arzetmistim. 
'l crem mücadelesi yapılan içtimai' has
talıklar mücadelesinin en zoru, en in
tcai ve alınan neticeleri bize çabuk 
göst ermiyen cinsindendir. Yalnız şunu 
kanaatle arzedebilir im ki memlekette 
Yaptığımız tetkikatla bizde veremin 
Şehirlerde daha çok, kasabalarda daha 
a~ ve köylerde çok nadir olduğu net ice
aıne varmışızdır. K öylerde gördüğümüz 
\rercmliler, şehirlerle temas eden ame
leler ve kasabalarla t emas eden halkta· 
dır. Bilhassa yaptırdığımız tetkikat 
n~~icesinde gördük ki, pi rke taamülii de. 
dıgimiz usulle aldığımız netice bize 18 

Y~§ına kadar köylünün hemen hemen 
Yuıdc O denecek kadar verem tezahürü 
&östermemesidir Şehirler ve kasaba· 
1 • 
arıa t emas eden halktan aldrğımız ne-

tic b B' c undan biraz daha fazladır. ıtta-
bi bugün göz önünde bulunan veremli· 
!erin kısmı küllisi c:ehirler halkından-
dır :ı; 

Sanatoryom işine gelince: Sanator
Yornumuz yüz elli yataklıdır. Bu sene 
SQ daha ilave olunarak 200 yataklı 01~
caktır. Konulan on bin lira fazla~ık bı· 
raz daha fazla tekernrnülii içindır. tıb 
fakültesi ve diğer inşaat için konulan 
900.000 liranın içinde inşaat tahsisatı 
da dahildir, 

Arkadaşlar, heyeti celilenize şunu ar-

zetmek isterim ki bu nihayet devlet 

&anatoryomudur .. Buraya gelen bir has· 

tayı bütün tedavi müddetince burada 

bırakmak kabiliyetini kendimizde gör· 
tneınekteyiz. Cünkü arkada daha bek-
liyen pek çok hastalar vardır. Maalesef 

tnemlekette hususi miiesseseler çok az 
Olduğu için tehacüm bize olmak· 
~adır. Bizim düşüncemiz 150 yataktan 
ıbaret olan sanatoryomda hast<>ları dör. 
der ay yatırmak suretiyle kendisine 
nasıl bakacağını telkin ve tedris etmek· 
tir. Cünkü heyeti umumiyesini bir, bir
buçuk sene hastanede bırakacak olur· 
sak tahmin edeceksiniz ki geride kalan· 
lar daha sanatoryoma gelmeden feci_ b.ir 
akibete duçar olacaklardır. Onun :çın 
bizim yaptığımız, kendilerini tedavı et· 
tnekle ber~er, hasta sanatoryomdan 
Çıktıktan sonra kendisine nasıl bakaca
ğını, ateş geldiği zaman ne yapacağını, 
kendisini nasıl koruyacağını öğretme~
tir. Çok temenni ederim ki devletın 
sosyal yardım kısmr iki bin yataklı sa
natoryoma çıksın ancak böyle bir mü
essese bizi tatmin edebilir. 20 yatakla 
başlıyan bu müesseseniz bugün 150 ya
taklıdır. Omid ederim ki gelecek sene 
200 yataklı olmak üzere kapılarını aça
caktır. Aynı zamanda bu müessese da· 

bilinde aileten hasta olanlar için de 
orada ikamet edebilen doktorun neza· 
retinden ve müessesenin, isterlerse, 
nıutbağından da istifade etmek, yemek· 
lerini orada pişirmek suretiyle verem 
aile yuvası şeklinde müesseseler vücu· 
de getirmek için bir nümune yapmayı 
düşündük. Bu suretle vereme musab o· 
lan aileler doktorun nezareti at+ıncta 
orada tedavi edilmiş olur. Bu sene böy· 
le ufak nümuneler vücude getirmek 

istiyoruz • 
Verem mütevessi değildir. Şehirle· 

re münhasırdır. Köylerde çok azdır. 18 
}'aşına kadar olanlar arasında aldığımız 

neticeler hakikaten bizi memnun ede

cek şekildedir. 

-~...u.ıl.l.·u· talnarl.ar_ın_ iııihlak vergisi 

Doktor Refik Saydam' m 
nutkundan parçalar 

çin müracaat edenlerin, mükerrer müra- 2.238. dir. Yapılan ameliyat yekun• 
caat edenlerin yekunu 13.300, her iki- 4.037 dir. Bu böyle bir hastalık ki asır-
sinin yekunu 26 bindir. Oç dispansere lardanberi orada temerküz etmit ve ni· 
müracaat edenlerin yekünu budur. Bili- hayet senenin muayyen zamanlarında 
yorsunuz, bunlann fakirlerine tereyağı, bir tezahür yaparak vücude gelmekte 
zamanına göre balık yağı veriyoruz. ve sirayet devresi esnasında temas e-

Verem sanatoryomumuz bu sene 50 yatak daha ilave edilerek 200 
300 kilo balık yağı, 1.000 kilo tereyağı denlere hastalık geçmektedir. Tabii bil 
vermişizdir, küsurları var. Bu dispan- temaslar uzun, fenni bir meseledir. (). 
serleri memlekette yavaş yavaş çoğalt- nu burada arzetmeye lüzum görmüyo-
mak ve hatta büyük şehirlerde yalnız rum. Bu, sabit trahum teşkilatıdır. 

• 
yatak olacaktır. . 
Köylerde verem yok ~i~idir. 18 yaıınd~ ~ençler üzerinde yap· 

bir tane değil, bir çok mıntakalara teş- Seyyar trahum teşkilatına gelince, fıO 
mil etmek, keza düşündüğümüz ve prog- bin nüfuslu 426 köyde faaliyettedir., 

tığımız tecrübeler; bızı ç~k ?.1e?.111un etmıttır·. . 
Çok çocuklu ailelere genıt olçude yardım ~dılecektır. .. 

• 

• 
• 

Büdcemiz kafi geldikçe her yerde verem dıspanserlerı açacagız. 
Köylerde yaptığımız tetk~~~~; çocukl~ımızın .. yüzde. d~ksan dör
dünde gelit imin vasatın ustunde oldugunu gostermııtır. Bu da 
yurdda yaıamak kabiliyetinin ne kadar gür olduğunu gösteren 

ramımız içindedir. Büdcemiz kafi gel- Buralarda tesbit edilen hasta 44.286 ki-
dikçe bunları yapacağız. şidir. Ayakta tedavi edilenler 556 bi• 

Çocuk ölümleri kü~u~d~r. ~üsaade. buyurursanız tesbit 

Köylerdeki çocuk vefiyatından bah- ettığı.~ız nı~betlerı arzedeyim.: 

• 

bir niıanedir. Trahomla, köylere kadar giderek mücadele ediyoruz. 1936 senesi settiler. Hakikaten vardır. Fakat demin .Kılıste yuzde 86. Adıyamanda yn ... 
bilmünasebe arzettiğim gibi asırlardan· de 5o, Siverekte yüzde 74, Nizibte yib-
beri yerleşmiş olan "şu kadar çocuğum de 7~, Gaziantebte yüz~.e 71, Malatya. 
olacak amma bir kısmı ölecek, bakiye da yuz~e 53, Ma.raşta y~zde 36.7, Ada-

zarfında 54.000 trahomluya bakı~ı!tır. . . .. . 
İsimsiz çocukları korumak ve yetııtırmek ıçın bazı teıebbualerı· 

• 

kalanı ile kanaat edeceğim'' zihniyeti. nada ~u~de 31
. ~1 ~· .Hen~z ~ar~ mua-

Bunu zamanla "doğan çocuğum behe- melesı b~tmed_'~1 ıçı~. Sıırtın vaz~y~ti~ 
miz olacaktır. Çocuk dütürme vakalarmı hassasiyetle takibden bir an uzak kal-

• 
• 

mıyoruz· . . 
Hakikaten memleketın hır çok 

kazalarında eczahane yoktur. Bu, 
düşecek bir vazife halini alacaktır. 

mehal yaşayacak'' şekline babası anası arzedemıyecegım. Mueadele ettığımıs 
kadar devletin de elinden geldiği dere- mmtakalar bunlardır. Daha uzun aene--

••~~~~~~·=~~-=~=~=•••=~·~=-=~=~•-••=~-=~=~=-•1--=-=•=-=••-••--••w•-•ce7~•~-=~·~-=~t "~oraya gWerek ~lılmam wretbk lerbume~leüurind~çalıştl~.~~ 
bahsedildi. Evet Avrnpadan geknle< !acak çalışmaktad"· Çok çocuklu anne değişfümek bir va,;fedfr. yavaş yavoş muvaffak> yet esm goste<e. 
üze.inde istihlik ve<gi&i va<d"· Buna ve babalam içtimai •abada müstefid ve Son zamanla<da SOO kada< köyde hu· bilmğiz. Yaln<Z memnun olduğounus 

nihayet günün birinde devlete • 

mütenaz« olmak için dahildeki müstah. onla<• bir favör göste<ilmosi hakikaten susi bir sistemi• 5 den 12 e kadar o- bi' şey vara•' bizi muvaffakiyete götü. 
zerata da bir istihlak v"gisi konmas< liz>md"· Bunun da zamam gelocektic. lanlwn da tam tagaddilcci ~tibaciyle ne ren şimdiye kadar kör olma hidioeleri 

kd

. b rursunuz Berr. Türker arkada .. ımız bataklık i- · tt b 1 d kl t tk"k tt'k B çok azalmıştır. Hasta oluyor, fakat tec)a. 
lazım geldiğini ta ır uyu . . • 'S ~ vazıye e u un u arını e ı e ı . un· t cesın şinden bahsettiler. BataklLk meselesi, e-

1 1& ı· · ld ğ ·· .. 1 .. 1.. viye geliyor. Derecei sirayeti geçiy«>l4 
Fakat yapılmış olan kanunun ne ı • ar ma umua ınız o u u uzere o çu ur, • · · kanu g-er insanların sakin olmadıg-1 yerlerdeki 1 "k" · b" 'b" · 1 b d"I" C · Nihayet durgun bir hastalık haline p 
d gördük ki bu istihlak vergısı - tartı ır, ı ısı ın ıny e zar e ı ır. ezrı e d Olabilir bataklıkları kurutmak meselesi ise, bu bb 1 b ti t - liyor. Gelecek sene tekrar tedaviye ge-
nunda bir noksanlık var ır. mura aı a mır, u sure e yap ıgımız • şa hiç de iktisadi değildir ve buna ihtiyacı- k"k t' . d 500 k"" · · d 3 000 ltyor. Hastalığa yakalanıp da kör oba 
ki, bizim hatamızdır. 20 kuruştan a • tet ı at ne ıcesın e oy ıçın e . k d O "d d . k' b' ka 

g

-' olan mü"ahzerata da bir kuruşluk mu da yoktuc. Biz köylcdn dvanndaki kadar çocukta yapt<ğ<m" tetkikatta gör- pe az '" m< e mm ' " ç ,.. 
· 1 b ve ahalinin oturdug-u yerlere yakın olan d'.k ki b 1 .. d 94 .. h dd' ne zarfında körler çarşılarını da kald .. 

pul yapıştırılmaktadır. Bınae.na ey u un ann yuz e u a ı va- .. , 
Maliye vokaleti ile muhaber• ett<k. batakhklan kurutmak ihtiyacmday<>. satidir. Bittabi bunu büyük bi' istatistik rab<lmz • 

Kanun h•y•ti ce!i!enize takdim edil· Nüfuswnuz çoğald<kça topcak işiondikçe vo anket gibi meydana ç<kacmad<k. Yal· /simsiz çocukları koruma 
miş bulunuyor. Bu suretle 20 kuruştan zaten bataklık kendi kendine bertaraf o- nız heyeti celilenize arzetmekle iktifa 
az kıymeti bulunan müstahzeratın istih- lacaktır. Fakat bugün için asırlarca mev- ediyorum. Bir köyde, iyi bir köyde zen-
Jak vergisine tabi olmaması esasında cud bataklıkları kurutmağa çalışmak gin bir köyde olmak üzere memleketin 
mutabık kaldık. Esasen istihlak vergisi katiyen gayri iktisadidir. Nafile yere bir muhtelif yerlerinde yaptığımız tetkikat 
zannedildiği kadar fazla değildir. mese- zahmettir. Bir kerre kurutulsa. bile ora- bize o kanaati vermiştir ki elyevm ken-

1 d d A k d 
· t tt·g-ı· lar.ı insan o'turtmak temin edılmezse za-e şura a ır: r a aşımın ışare e 1 disini kurtarmış olan çocuklar için a-

gibi, bu gibi müstahzeratm geleceği mania gene eski haline gelmeğe mah- IeJCımum yüzde 94 ün haddi vasatinin 

1 k tl 
·· ak.ıd t1°caret mukavele kumdur. Bazı memleketler buna teşeb-mem e e e mun fevkinde neşviinema bulmuş. Bu niha-

sı·ne nazaran idhal edilebilmeleri irin büs etmişlerdir. En giizel misal İtalya'- dd b"J" . . k " yet yur a yaşamak ka ı ıyetının ne a-

h b ki d
"kl · zaman dır. İtalya'da bu yapılmıştır. Fakat son· kendilerine ma sus e e 1 en dar gür olduğunu gösteren bir nişane· 

vardır. Buna nazaran bazı müstahzarat radan bu yerlerin tekrar bataklık hali- d' 

nadl·rıec:ı"yor, bazan da fazlalşıyor. Mev- ne düşmemesi için oralara insan oturt- ır. ~ Ardakadışımızın dediği gibi. vefiyat· 

Cud Ola
n kararnamelerd.e sıh.hat. v_ekale- muşlar ve köyler kurmuşlardır. 

B k 
· d b""t"' b ki k vardır. Fakat bunda ananın ve baba-

. . 
600 

bin lira tahsıs edılmıştır. Ve- u no taı nazar an u un ata ı -tınız~ . . abederse derhal kapılarını a- lan değil, köylerin civarındaki bataklık- nın da rolünü unutmamak tazrmdır. 
kaletınız ıc . 

1 
ı · d · ı b h t k" t kk"T' h t .. rlü müstahazratı getırmek arı kurutmak mesc esı var ır. Bazı Çok yenı o an u usus a ı eşe u u-

i~~~az.'.: ;den salihiy•tle mücohh~z- nuntakalannuzdaki böyle batakhklan müz, devlet bu rolünil seneden, sen« 
ç biz şimdiye kadar mus- kurutmak için teşebbüsata girişilmiştir. ye de iyi ifaya çalışıyor. Heyeti celile-

dir. Bu p·aa~~'. hu•usunda kullanama- Nafia vekat•tiyfo müıtmken veya S<t· Y' şunu amtm•k i&tedm ki h•f""'hha 
tahzarat ı a 

1 1 1 
·· d ı · d şekl' 1 b · ı"lmi rok nankör bir ilimdir. Verdiği· 

dık, daha doğrusu buna ıuzum ~as~ o - ma muca e esme yar ım ıy e u ış- :s 
ad<. Bunu ,..,en hayad ,b,nuyeh ha· '" yap<lıyoc. 76.000 kilometce murabba> niz kadann• al" ama ""i meydanda 

~fakat memlekette temini mümkün ol- üzerine 17.000.000 insanın oturduğu bir gözükmez. Bunun için mütemadiyen 
~yan müstahzarata hasrett~~· Şimdiye yerde asrrlardanberi birikmiş bataklık- çalışarak yüriımek Inzım gelir. Perso· 

kadar l·c:ı"ttı·g-ım' e nazaran dunyada_ 5,5 ların 5 • 10 seneiçinde kurutulacağını e- .. . .d. " nel işidir, muessese ışı ır. 

ml
.lyon mu"stahzarat vardır. Bu mıkdar ~er bendeniz size söylersem sakın inan· . . Köylerimize hiç ıkimsenin gıtmedı· 

müstahzarata kapılarımızı açarak niha- mayın. gı noktai nazarım kabul etme-

vet memleketimizi herhangi bir tecrübe Kanalizasyon meseleıi ' mı k yecei!im. Seyyar sihat memurlarımız 
sahası yapamayız. Sadece me e ette ~ Köylerde mevcud mecraları kapat- ll' k d d · • ·· d t 

Yapılmıyan ve mahiyeti itibariyle hasta- vardır. :ıer aza a ay a yırın: gun o a-
mak meselesi.. Bu doğrudan dog-ruya ·· t b k" 10 g"nü ·· merke d ge lık üzerinde müessir olan müstahzarata şır, mu e a ı u nu z e • 

ehemiyet veriyoruz. Mesela ensülin gi- köy evleriyle ve köyde oturanlann şah- çirirler. Bütün köylere haftada bir de· 

bi. Sahibleri müracaat etmediği halde siyetleriyle alakadardır. Bu tarzda yap· fa uğramak vazifeleridir. Edindigi-

dahi kapısını açarız.Bunların amilleri bi- ttğrrnız köy c"lerinin sıtma mücadele miz bir çok malUmatl l.ıunlardan alıyo-
ze müracaat etmediği halde biz doğru- mıntakalanııda yaptığımız bu gibi lü· ruz. Sıhat memuru her vakit köye git· 

dan 
dob"ruya müsaade veririz. 1 • k t l k b zumlu yer erın apa ı ıp erza an an mekte olduğu gibi aldığımız haberler 

Çok çocuklu ailelere yardım yapıldığını görmekteyiz. Bunlara bunu üzerine nerede tehlikeli bir hastalık var-

d l
·n anlatmak lazımdır. Nihayet bir göruii d k · 

Ç
ok çocuklu ailelere yar ıma ge ı · b' sa hükümet o toruna veya seyyar mu· 

meselesidir. Bu işler görgüsüzlükten o- ı b · K'" 1 re 
ce: Şimdiye kadar 6 çocuklu 32.000 a.n_-. cadele doktoruna ta er verır. oy e 

b . 
1 

b tt Juyor. Bunu söylerken kendilerine karşı mümkün olduğu kadar süratle gitmeye 

ne tesbit ettik. 4 seneden erı ta e e ıgı- kafamda hiç bir tariz yoktur. Eğer sôz-
d 

h .. t çalışıyoruz. 
miz esas veçhile bu adedin a a tezayu }erimden başka bir şey anlaşıldı ise der-ed"eğini ümid ediyornz. Bu anndm hal gori ahyornm.Dediğim gibi bu görgü· T rahomda muoalfak olmak için 
kanun mucibince, hali vakti yednd• o- ,üzlilk mmle&idir. Başka hiç bir ş•y de- T.ahumda muvaffak olamad<ğ•m•z. 

·1d· z l avaş ya b f"k" dan bahsettiler. Trahumda muvafak ol· 
]anlara madalya, olmıyanlara d~ para qı ır. amana, y vaş u ı ır mak ı·,.ı·n, arkadaşlar, hir. olmazsa daha 

k d z kendilerine telkin olunarak bu işler yo· ]; 'S yardımı yapılır. Bu sene oy. u~umu bir on sene sonra çahşmaklığımız Hizım-
para ı'le öyle ümid ediyoruz kı bır çok )una girecektir. . d 1 

k V
erem meselesi ir.in arzettig"im gibi dır. Bu hastalıkla 10 senedir miıca e e 

·1 • daha memnun edeceğiz. Baş a ]; aı eyı . d k içtimai dispanserler Ankara, İzmir ve ediyoruz. Ve dispanserlerimizi köyle· 

meml
eketlerin sıhhiye büdcelerın .. e ço K . re kadar go""ndennışizdir. Bu hastalık k Trabzonda kurulmuştur. endısinde ve· 

Oc
klu annelere yardım olma uzere, . h d 1 b u··zerı"nde bı"r senelik mesaimizi heyeti 

ç k d rem olduğunda şiıp e e en er uralara 

ben
.deniz, 250.000.000 fra.nga. a ar pa- v 1 celı"lenı'ze arzedersem biraz tenvir etmioı müracaat ederler. erem o up ta kendi Y 

ra ayrıldığını görd~m. ~ıttabı buna za· kendine tedavi olunanlan da kontrol hu- olurum. 12 yerde olmak üzere 150 ya-

man V

e ona göre budce ıst.er. · b taklı tralıum hastanelerimiz vardır. Bun-
M ksad susunda bu dispanserlerın üyük yar-

Nu 
.. fus işinden bahsettiler. a ~ - · de d · b ıara 936 senesi zarfında müracaat eden· 

- dımları vardır. Müsaa e ersenız u· 

}arı ne 
idi? Bu işin doğrudan dogru_ • tt b ı Jerı"n yekfuıu 92.000 dir. Müracaat e• 

rada rakamlarla maruza a u unayım : 
ya Sıhat vekaletine ra_p~ını :.ı ı~- Ankara, Bursa, Trabzon ve- denler arasında trahumlu sayısı 54.000 
· lar anlıyamadıın. Bızım fa ıyetı· · 1 · · 1936 dı·r. Trahumlulara yatakta yapılan te-
tıyor , . . rem mücadele dıspanser erının 
~--"''-''uu-. devlet daireleriyle muvazı <>-

Arkadaşımız Bay Ruşeni, isimsis 

çocuklardan bahsettiler. Bir heyeti iç~ 
maiyenin bu gibi çocukları himaye et .. 

pıesi vazifedir, bunu yapmak lazımdır.; 
Bugün fstanbulda bunu .Darülacezeye 

yaptırmaktayız. Diger yerlerde de e-

Jimize geçenleri mevcud bir iki mü5" 

sesemize gönderiyor oralarda muhafa

za ediyoruz. Bu hususta bilhassa ha-. 

yır cemiyetleriyle tema ederek hiç oJ. 

mazsa kendilerine bu çocuklar için de 

bir kısım para ve yer ayırmak hususun. 

da bazı teşebbüslerimiz olacaktır. O.. 
mid ederim ki husnü neticeye iktiraa 

etsin. Bunlar için ayrı, ayrı kanunlar 

nizamlar ve devlet dairelerinin hususi 
mukarreratı Uizım gelecektir. Tabii bu-

na da zaman 15.zımdır. ~ 
Özdemir arkadaşımız da İstanbutda

ki emrazı akliye hastahanesinin gayn.. 
kafi olduğundan bahsettiler. 1900 olaJI 

yatak adedıni bu sene 2.100 e çıkaraca

ğız. 

Çocuk düşürme işinde biraz durmak 

isterim. Herhangi bir yolunu kaybet

miş meslekdaş bulunabilir. Bunlanıı 
takibi devlet otoritesi için bir vazife. 

dir. Fakat heyeti celilenizin bilhaSA 

bir noktaya nazarı dikkatini cellıetmc.lc 
isterim: bu işi }'apanla yaptıran onu if .. 
şa etmezler. Gidip doğrud.ın doğı uya 
cürmiı meşhut halinde yakalamak ise 
çok zordur. Ancak arızalar vücud:ı gel· 
dikten ve yahut bu iş birinin hayatına 
malolduktan sonra meydana çıkıyor. 

Ceza kanunumuz çok şiddetli ahklimı 
ihtiva etmekt edir. Saraçoğlu arkndaJI· 
mızla uzun boylu düşündükten sonra 

yapanları daha fazla sıkıştırmak yolla
rını aradık. Bbunları yapanları yakala. 
mak için dediğim gibi ancak harice alı: .. 
setmiş bir vakanın vücudu lazımdır., 
Yoksa her iki taraf da bunu itiraf etı-

mez. Herhangi bir zabıta vakası, olara~ 
elimize geçerse lazım gelen takibatı 

yapmaktan biran bile hali kalmamak· 

tayız. 

Maruzatım bundan ibarettir. 

Gl. 
Göçmenler muelui 

Şefik Türsan (Denizh) - Büt• 
·Lütfen sayfayı çeviriniz· 
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Şimal kutbu üzerinden uçan 

Sovyet tayyarecilerinin • • 
reısı 

B ir Sovyet sefer heyetinın bir 
sene kadar kalmak ve orada il

mi tetkikler yapmak üzere şimal kut
buna yapmış oldugu sefer, günün me. 
selesi halindedir. Diınkiı ajans haber
leri şimal kutbundan gelen ilk telsizi 
bildiriyorlardı. İlk bakışda da anlaşı. 
lacagı veçhile bu sefer, hemen hazırla
nıp yapılıvermiş bir hareket değildir. 
Onun için heyet arasında bulunan bü. 
yük Sovyet bilgini B. Şmit'in şahsi
yeti ve bu seferlerin kısa bir tarihi 
hakkında okurlarımıza biraz mallımat 

vermegi faydalı buluyoruz : 
Büyiık ve gür sakalı ve keskin çiz

gileri bulunan çehresiyle profesör Otto 
Yuleviç Şmit Moskova Devlet Üniver
sitesi talebesinin çok iyi tanıdığı ve 
ııevdigi bir simadır. 

Şimalde kutup bölgesinde oturan. 
lar da onu daha az görmüş olmakla 
beraber hakkında söylenen birçok hi
kayeleri dinlemişlerdir. 

Profesör Şmit, Sovyet Rusyanm 
büyük bir ehemmiyet verdiği "şimal 

deniz yolu,, nun umumi reisidir. Ken
disi bütün Sovyet Rusyada en ileri 
gelen bir bilgindir. 

Rusyada vücude getirilmiş eserle
rin en mühimlerinden birisi olan 64 
cildlik "Sovyet Ansiklopedisi,, onun 
başmuharrirliği altında yazılmıştır. 

1929 senesinde bu büyük bilgin, 
bütü'n tetebbularına, yedi dilde yazıl

mış kitablarla dolu kütüphanesine ar
kasını dönmüş ve Sedov buz kıran ge
misi ile şimaldeki (Fransova Jojcf 
arazisi) ne doğru yola çıkmıştır. 

O orada Kara denizinin donmuş su
ları ve parıl parıl parhyan dağl .. r a
rasında 80 tul derecesinde dünyanın en 
şimaldeki meteoroloji istasyonunu kur-
muştur. 

1932 senesinde Sibiryakov isimli 

buz kıran gemisi "dünyanın damı,, üze

rinde iki ay seyahat ederek bir rekor 

kırdığı zaman bu ista~onun gönder

miş olduğu raporlara göre h,areket et
mişti. Düriya tarihinde ilk defa olarak 
bu gemi, Arkanjelsk'den Behreng de
nizine kadar bir tek mevsim içinde ve 
kışın aşılmaz buz tabakaları arasına 

sıkı~ksızın bu seyahati taınamlamı
ya muvaffak olmuştu. 

Profesör Şmit'in ikinci teşebbüsü 
de içinde 105 kişi bulunan ve hususi 
surette inşa edilen Çelyuskin gemisiy. 
le 1933 senesi ilk baharında Büyük 
Okyanusa varmak üzere Petrograttan 
hareket etmesi olmuştur. Profesör bu 
seyahatında istediği hedefe varama
mıştır. Kutup rüzgarları bu gemiyi 
Behreng boğazına doğru sürüklcmış, 
orada da büyük buz kütleleriyle çar
pışmıştır. 

Gemi batt1gı zaman içinde bulu
nanlar değrli meteoroloji raporlarına 

göre hareket eden sovyet tayyareleri 
tarafından kurtarılmışlardı. 

Daha sonra hava ilerj karakolları 

ve sair tesisat vücude getirmek sure
tiyle profesör Şmit ve arkadaşları dört 
gemi ile hedeflerine varmaga muvaf
fak olmuşlar ve Murmans'dan Vladi-

çeyc muhacirinin iskanı hakkında bir 
para konmamıştır. Umumiyetle yapı

lan v atiyen yapılacak işler ha"".:mda 
lütfen malfımat verirler mi? 

Sıhat Bakanı R"fik Saydam (fstrm 
bul) - Heyeti celilenizden ayrıca ge

çecek olan fevkalade tahsisat kanunu 
ile göçmenler için 2.500.000 lira tahsi
sat ayrılmıştır. Müsaade ederseniz o 

kanun geçerken bu mallımatı 

yim. (Muvafık sesleri). 

Eczacılar meselesl 

a • .lerle-

B. Emin Draman (Yozgat) - Ecza

cılık kanunu yapıldı ve bu kanun.a na

J:aran eczahaneler tahdid edildi. Buna 

nazaran şehirlerde on bin nüfus için 

ancak bir eczahane açılmasına müsaade 

edilJl!ektedir. Bundan başka birçı1k a

ğır şartlar konmuştur. Bunların yerine 

getirilmesi binlerce liraya baglıdır. 

Serbest olarak çalışmak istiyen ecza

cılar evelemirde 4.5 bin liralık bir ser

mayeyi ristçe etmek mcvkiine katlan-

Şimid 
Kimdir 
i-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-1 
i ~imdiye kadar kutub bölge- i 
i si için 40.000.000 ruble sar- i 
i ledilmiı ve F ransuva Jozel i 
i eraz.isinin Dikson adasında, i 
i K.o.ra deniz.inde, Y enisei ve i 
i Lena nehirlerinin ağızların- i 
! da Çukci yarımadasında de- i 
t niz, nehir ve hava limanları t 
i kurulmu§, kasabalar vücuda i 
! getirümiştir. ! 
t-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-~ vostok'a giderek Atlas Okyanusunu 
büyük Okl}'anusa bağlamışlardır. 

G eçen sene ilk baharda da pro
fesör Şmit şimal bölgesine otuz 

gemi ile bir sefer planı yapdı. Buz kı
ran gemileri ile tayyareler Kara deni. 
zini ve Behreng boğazının tehlikeli 
noktalarında yardıma hazır olacaklar
dı. 

Bay Stalin burada yeni bir Ameri
ka bulmayı gaye edinmiş ve bu tasav. 
vurunu profesöre emniyet etmiştir. Bu 
tasavvurda muvaffakiyet iki maksada 
hizmet edecektir. Evvela yeni bir yol 
açılacak ondan sonra madenleri ve sa
ir servet kaynaklariyle işlenmesi müm
kün yeni bir kıta elde edilmiş olacak
tır. 

Geçen sene her biri kırkar kişiden 
mürekkep 48 sefer h.eıyeti, göndermiş. 

ti. Bunlar buz kıran gemileri ve tayya
relerle Sibiryanın şimdiye kadar ge
çilememiş bölgelerine nüfuz etmek 
maksadiyle yola çıktılar. Bunlar, bu 
seyahatta havaya dair raporlar verdi
ler; yeni maden kaynakları, kara ve 
deniz yolları, balık, Ren geyiği ve kürk 
aradılar. 

Bu planın günün birinde muvaf
fakiyetle başarılması dün.yanın büyüle 
bir kısmında ekonomik haritayı değiş
tirebilecektir. 

Bunun siyasi hedefleri de vardır. 

Çünki o zaman uzak şarktaki rus top
raklarının, makineleştirilmesi daha bü. 
yük bir süı-atle mümkün olacak ve 
sovyetlerin tasavvur ettikleri Japonya
nın Asyayı feth ve istila ihtirasları 

yatıştırılacaktır. 

Profesör Şmit'in geçen sene yola 

çıkardığı 30 gemi Lena nehrinden al

tın, beyaz denizden fok derileri, Ye. 
ni ei nehrinden kereste ve buzlar için. 
deki Çukçi yarımadasında bulunan Es
kimo kollektiflerinden Ren geyiği eti 
ve ermin kiirkleri yüklenip 267.000 eş

ya getirecekti. Profesörün bu seneki 
planında böyle bir seyahatın elli gemi 
ile yapılması kararlaşmış bulunmakta 
dır ve bu sene geçen seneki yükün iki 
misli gemilere yükletilecektir. 

Bütün bu gayretler ve teşebbüsler 
sayesinde bir zamanlar, yalnız simal 
ayılariyle fok balıklarının dolaştığı 

mak mecburiyetinde kalıyorla.. Bu 
şartlar çok yerindedir. Ancak bizim 
öyle kasa alarımız vardır ki bilhassa 
birçok vilayetlerimizde bile ancak bir 
veya iki eczahane bulunmaktadır. Ka
sabalarımıza gelince kaza merkezJe, ın
de orta Anadolunun pek azında ecza. 

hane vardır. Oradaki hiıkümet tabible
rinin çantalarındaki birkaç parça ec
za olmasa hastalara verdikleri reçete. 
leri tatbik edecek mahal bulamıyacak. 
lar. Şu itibarla bendeniz öyle zannedi
yorum ki mevcud eczacılık kanununda

ki yeni eczahaneler hakkındaki ahkamı 

çok serttir. Acaba bunun biraz daha 

mütevazi şartlarla açılmasına im kin 
vermek ve açıldıktan sonra zamanla in

kişfa hasıl oldukça daha mühim şart. 

lar istemek kabil değil mi? Bu suret

le eczahanesi olmıyan şehirleri~iz de 

bu sıkıntıdan kurtulurlar. Bu hususta

ki fikri aliniz nedir? 

Sıhat Bakanı Dr. B. Refik S~ydam 

(İstanbul) - Memleketimizde 1200 ec-

buzlu bucaklarda şimdi jeolojistler, 
kaşifler, işçiler çalışmakta, tetkikler 
yapmakta ve inşaatta bulunmaktadır. 

Son altı sene içinde buralara 30.000 ki. 
şi yerleştirilmiştir. 

Moskovadaki 'Kutup Enstitüsü,, 
nün geçen sene çıkardıgı bir haritada 
bu kutup bölgesinde şimdiye kadar 
273 maden bulundugunu tesbit etmiş
tir. Bunların arasında yetmiş üç kö
mür damarı, yirmi altı alt1nsahasr, va
si iki platin madeni, üç petrol sahası, 
altı asfalt madeni, bundan başka bir ta. 
kım kurşun, nikeJ, demir ve bakır da
marları bulunmaktadır. 

Bir taraftan da bunlardan fayda
lanmak üzere lazım gelen makineler 
yerlerine yerleştirilmektedir. 

Şimdiye kadar kutup bölgesi için 
40.000.()()()' ruble sarfedilmiş ve Fran
sova Jojef arazisinin Dikson adasmda, 
Kara denizinde Yenisei ve Lena ne. 
hirlerinin ağızlarında, Çukçi yarım

adasında deniz, nehir ve hava limanları 
kurulmuş, kasabalar vücude getiril
miştir. 

Yenisei nehririnin çam ormanları 

üzerinde kurulmuş olan lgorka tecrü
be istasyonu henüz altı senelik bir öm. 
re malik olduğu halde şimdi 15000 nü
fuslu bir kereste limanı haline gelmiş
tir. 

İgorka istasyonunun başarılarından 
birisi de mutedil iklimlerde üç ayda 
yetişdirilebilen yaz sebzelerini burada 
yetiştirmesi olmuştur. 

Burada oturan Mongollar, Eski
molar ve Çukçiler arasında Sovyetler, 
"kollektif ren geyiği,, çiftlikleri vücu. 
de getirmişlerdir. Burada yetiştiı ilen 
ren geyiklerinin hem eti yenmekte, 
hem de derilerinden istifade olunmak
tadır. Bundan başka nakliye köpekle
ri depoları, içinde kabile reislerinin 
çahşdrkları radyo istasyonları, sine
malar, kütüphaneler kurulmuştur. Hat. 
ta hazan buralara gelen seyyar aktör-

ler, Molyer'in eserlerinden piyesler bi

le oynamaktadırlar. 

Bugiin ukçi yarımadasında yaşa

yan 5240 Çukçi ermin, kutup tilkisi, 

valrus derisi ticaretinden senede 

1.500.000 dolar kazanıyorlar. 

Sovyetler burada iki büyük kürk 

fabrikası, onsekiz ticaret evi, her ka.. 

sabada birer mekteb, dört hastane, ma

kine ve radyo dersi vermek üzere se

kiz istasyon açmışlardır. 
Geçen sene oraya gitmiş olan kırk 

sekiz heyetten birisi Grinland fokları
nın beyaz denizde üretilmesi çareieri. 
ni araşdırmışdı. Bir başkası kutup til
kileri üzerinde tetkikler yapmış, bir 
üçüncüsü de maden araştırmıştır. 

Yine bunların arasında bulunan bir 
heyet, Haziranın 29 nda güneşin tam 
tutulmasını rasat etti. 

Bunların ilk kafilesi geçen yıl yo
la çıkarken büyük rus edibi Maksim 
Gorki radyoda şu sözleri söylemişti : 

- Kutup gecesının karanlıkları 

içinde, insan zekasının güneşi şımdi 

parlamağa başlıyor. 

zacı vardır. Eczahane adedi 476 dır. 
Eczacılık eskiden heyeti celilenizin 
malUmudur ki attarlık haline düşmüş-

tü. Ancak bu kanundan sonradır kı ec
zahanelerimiz, eczahane şeklini ve ka. 

şesini almıştır. Binaenaleyh kanunu bi

raz daha tevsi ederek eczahaneleri ay

nı hale getirmeye bendeniz taraftar de

ğilim. Eczahane tabible ve hasta ile sı

kı münasebeti olan bir müecsesedir. 

Bunları herhangi bir şekilde eski şek. 

lindc olduğu gibi birkaç kinili birkaç 

aspirin komprimesi ve bir düzine tu

valet sabunu ile açılacak vaziyete geti

remeyiz. Onun icabettirdiği türk ko

deksinde yazılı olan ilaçların kaffesini 

şamil olarak açılması lazımdır. Aksi 

takdirde açılmasına müsaade edemem. 

Buyurduğunuz çok doğrudur. Hakika.. 

ten memleketin birçok kazalarında ec· 

zahane yoktur. Bu nihayet günün bi
rinde devlete düşecek bir vazife halini 

alacaktır. (Alkışlar).,. 
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1 ~Hikaye~ 

Hırsızla karsı karşıy 
Yazan: Z. Hasse 

E lektrik düğmesini çevirp ışıgı 

açtığı zaman, onu, pencere ke. 
narındakı büyük aynanın yanında ayak
ta durur bir vaziyette gördü: İyi bir 
makasdarın elinden çıkmış olduğu belli 
olan laciverd elbiseli iri yarı bir deli. 
kanlı idi. Ayaklarında gri çoraplarına 
pek uygun düşmiyen açık renk getir
ler vardı. Ayak ka.blarını çıkarını , bL 
rini caketinin bir cebine, obirini di
ğer cebine yerleştirmişti. Ellerinde 
ştklrğından ziyade pislıgini gösteren 
eldivenleri vardı ve kendini müdafaa 
vaziyetinde, göksı.inün hizasında, bir 
kama tutuyordu. 

Genç kadın, kapının ağzında dona 
kaldı. Birdenbire karşılasdığı bu vazi
yet, kendisi için hem yeni ve hem de 
çok nazikti. Delikanlının yüziıne bak
tı ! Soluk ve yıpranmış bir çehresi, bü. 
yük bir ağzı, sol gözünün altında kı

zıl bir dikiş yeri olan bu adam, kendi
sine adeta dostça bir eda ile, 

- Hıç asabileşmeyiniz, sükuneti
nizi muhafaza ediniz 1 Diyordu. 

İlk korkunun tesiri geçmiş ve genç 
kadın kendine gelmiş olduğu için, de. 
likanlıya cevab verdi : 

- Hakkınız var, ancak, size taar
ruz etmek aklımdan geçmediği ıçın, 

hiç ve çekinmeden kamanızı bir tarafa 
bırakabilirsiniz. Vaziyeti mükemme
len kavrıyorum. Siz bir hırsız olduğu
nuz için büyük bir sessizlik içinde ça. 
lışmağa ihtiyacınız var. Başka -
lan uyurken çalışmayı her hal
de tercih ediyorsunuz. Böyle geç ge
lerek sizi rahatsız ettiğimden dolayı 

doğrusu esef ediyorum. Ayni zaman
da, sanki karşısındaki kibar bir adam 
var imiş gibi, ona gülümsiyordu. 

Adam elindeki sustalı çakıyı ka. 
pattı. Oda, tıpkı genç kadın gibi, ay
ni eda ve tebessümle mukabele etti ve 
dediki : 

- İnsan karşısına kimin çıkaca

ğını bilmiyorda onun için. Siz, merdi
venleri sert adımlarla çıkdrnız. Bu gi. 
bi villaların ahşap merdivenleri çok ça
tırdıyor. Kulaklarım da çok hassas
nr. 

- Mesleğinizin bir çok vasıflarından 
biri de bu olduğuna şüphem yok. Ayak 
kaplarınu:ı çıkarıp yürüyecek kadar 
zeki olduğunuzdan hiç gürültü çıkar
mıyorsunuz .. 

- Tabii 1 Ancak, merdiven çık. 
mak için uzun uzadıya talim etmek la
zım. Yan çıkmak ve basamağa tabanı 
tam basmak İcab ediyar. Böyle yapın
ca merdiven çatırdamıyor. Sırası ge
lince bir tecrübe ediniz 1 

- İlk fırsatta denerim. Küçük ta. 
bancamı da almayı unutmam. Bundan 
sonra kadın sustu. Gözleri, aynanın 

yanındaki sekmeceye ilişti. Sözüne 
devam ederek; 

- Bakın orada gördüğünüz çek
mecede ailemizın mücevherleri saklı

dır. Bunların hepsini düşürmeden gö
türecek sağlam bir cebiniz varmı ? 
Sonra, bir mesele daha var l Böyle bü
yük bir vurgunu paraya tahvil etmek 
kolay mı? 

Kadının anhyacağı bir dille cevab 
verdi : 

- Siz o tarafı bana bırakınız. 
Kadın sözüne devam etti : 
- Ben il alemin işlerine karışmak 

istemem. Tecessüsümü hoş gorunuz. 
Çünkü sizin gibi bir bay ile ilk defa 
karşılaşıyorum da onun için, ve hem 
de tam iş başında oldugu bir zamanda 
onunla karşılaşmış bulunuyorum. Çok 
enteresan bir tipsiniz. 

Hiç yakayı ele verdiniz mi ? 
Hırsız hemen cevab vermedi. Kadı

nın çok ve uzun konuşduğunu düşündü. 
Kendi kendine, ''beklediği biri gelince
ye kadar beni avutmak istiyor . ., dedi 
ve ondan sonra, 

- Yakalanabileceği adamın aklı-

na gelirse, böyle bir işe girişmez. Bü. 

tün mesleklerde olduğu gibi, bu müla

haza bizim meslek için de esastır. Hele 

bizim zanaat jçin bu çok 

lidir. 

ehemmiyet-

- Ona ne şüphe; fakat sizin ufak 

bir handikapınız var. Yüzünüzdeki di

kit yeri l 

Yabancı erkek gülümsiyerek, 

- Eğer başkasına söylemiyece-

Çeviren: H. 

' 

gınıze söz verirseniz, size sırrımı ıf 
eder~m. Yüzümdeki dikiş hakiki deg 
dir. Kolayca silinmesi mümkündur 

- Ne kurnazlık 1 Bu bulu k. 
buluşunuz mu yoksa Konan Doyl 
mi öğrendiniz ? Diyen kadın k:>lU 
daki saate baktı ve devam etti : 

- Saat bir buçuk olmu ; Lırazd 
her taraf agaracak. Belki e' m hı rrı 

çileri uyanınadan otenizi ber.uızı t 

layıp gitmek istersenız. Bu gıbı insan 
çok dalgın bir uyku uyurlar ve 1 e 
eve hırsız giı ince baygın bavgın uyu 
larsa da kendilerine giıveni lmez. Si 
yardım edeyim mi ? 

Genç kadın çekmeceye do~r.ı ile> 
ledi; fakat hırsız kendisini alıko} d 
ve, 

- Vaz geçiniz. Gitır.eme müsaa 
ederseniz daha ziyade memnun ol 
rum. Dedi. 

Kadın, hırsızın yüzüne 
baktı. 

- Her halde. haftalarca 

hayreti 

hazırl 

nıp tatbika koyulduğunuz bir işi yar 
da bırakmak niyetinde olmasanız 
rek. Yoksa, namuslu bir adam ol 
ğa mı karar verdiniz ? Sizin için bö 
le bir karar büyük bir fedakarlıgı if 
de etmez mi ? 

Hırsız, kadını kenara iterek 
puya doğru yürüdü : 

- Söyledigimi işidiniz. Bu iş 

na bir zevk vermiyor. Bu cicilerini 
kendiniz için alıkoyunuz ! Ben bu 
ları kullanacak vaziyette değilim 

Allah ısmarladık l 
Hırsız, kapının yanındaki sandal 

yenin üstüne koymuş oldugu şapka il 
çantasını aldı ve hiç gürültü yapına 
dan, koridordan geçip merdivenlerde 
indikten sonra çıkıp gitti. 

Genç kadın bir müddet etrafa k\I 
lak verdikten sonra. çekn:ıeceye yan 
tı ve içinde yüzüklerden, kolye ve bİ 
)eziklerden ibaret olan tekmil mücev• 
hcrleri büyük bir alışkanlıkla toplıya 
rak mantosunun ceplerine yerleştirdi 
Ondan sonra, kapının ;yanında yine e 
rafa kulak vererek bir müddet bekledi 
Bunun üzerine ayaklarının ucuna ba 
sarak koridordan geçti; fakat merdi 
venlerde yan iniyor ve basamakla 
bütün tabaniyle basıyordu. Hem e 
ufak bir gürültü yapmıyor ve hem d 
çok tetik davranıyordu. Evin kapı 

smdan sokağa çıktığı zaman, mahall 
bekçisi de köşeyi sapmıt kcndisiyl 
burun buruna gelmişti. Bekçinin yü 
J:Üne saf yürekli bir çocuk gibi bak· 
tıkdan sonr:a yoluna devam edip gitti. 

r···R"··A··o··v··a·····~ . . . . .......................................... 
ANKARA - Ögle neşriyatı: 12.30-

12.50 Muhtelif plak neşriyatı. 12.50.13.l 
Plak: türk musikisi ve halk şarkıları. 
13.15-13.30 Dahili ve harici haberler. 

Akşam neşriyatı: 18.30-19.00 Muhte
lif plak neşriyatı. 19.00.19.30 Türk mu
sikisi ve halk şarkıları. (Mualla ve ar• 
kadaffarı). 19.30-19.45 Saat ayarı ve a
rapça neşrilat. 19.45.20.15 Türk musiki
si ve halk şarkıları. (Hikme•Rıza ve ar-

kadaşları). 20.15-20.30 Moda ve kadın 
bahisleri (Bn. Rabia). 20.30-21.00 Plak· 
la dans musikisi. 21.00-21.15 Ajans ha-

berleri. 21.15..21.55 Studyo salon orkes
trası. (1- Senbler: Nur du allein; 2- Mi
chaud: Savoy; 3- 'Grosso: Pcricon; 4· 

Verdun: Pochette Surprise; 5- Mous
sorsky: Spaniche Tanze). 21.55-22.0 Ya. 
rmki program ve istiklal marşı. 

Bay Hilmi Malik'in 
Eserleri 

1 - Çocuk ruhu ve terbiyesi 
(Kalmadı) 

2 - Demokrasi 
3 - Y aradıcı küçük insan, 
4 - Annelerin kızlarına 

öğütleri 

5 - lnkılab yolunda 
6 - Türkiyede suçlu çocuk, 
7 - Türkiyede sinema ve 

tesirleri, 
8- Revolutionary, Türkey 

(İngilizce) 

Akbada ve Haşet 
kitabçılannda bulunur. 
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'Milli Müdafaa Vekileti Satınalma 
Komisyonu llinlan -------------- ____________ _. 

1 
Devlet DemiryolJarı ~e Limanları Umum 

Müdürlüiii Satmalma Komisyonu IJihılan 

İLAN 
BİL İT 

1812 çift köhne fotin ve 521 çift köhne yemeni satı.lacaktır. 
Satış günü 31. 5. 937 Pazartesi günü saat 10 d~dır. ~o~~n üvg~eJ:; 
meniJeri görmek isteyen her gün M. M. V. Daıre mudurl 
müracaat ve satışa gireceklerin be11i gün ve saatte M. M. V. SA. 

Muham~en bedeli (68.000) lira olan küçük yol malzemesi ile 
muhammen bedeli (25.500) lira olan şöminuman takozları 9.7.937 
cuma günü saat 15,30 da ayrı ayrı kapalı zarf usulü ile Ankarada 
idare binasında satın almacaktır. 

AL. KO. nuna gelmeleri. (1338) 1-2285 

BiLİT 
1 - Hepsine biçilen ederi 8000 lira olan 8 kalem Tayyare 

laboratuvar tecrübe aleti pazarlıkla satın alınacaktır. . 
2 - Pazarlığı 4. Haziran 1937 Cuma günü saat 15 dedır. 

Bu işe girmek istiyenlerin küçük yol malzemesi için 4.650 ve 
şöminuman takozları için de J.912,50 liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7-5.1936 gün ve 
3297 numaralı nüshasında intişar etmif olan talimatname dairesin
de alınmış vesika ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadar ko • 
misyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

3 - İlk teminat 600 liradır. 
4 - Şartnamesi M. M. v. satın alma Ko. dan alınır. 

Şartnameler (125) kuruşa Ankara ve Haydarpaşa Veznelerinde 
satılmaktadır. (1288) l-2248 

5 - Pazarlığa girecekler kanuni teminat ve 2~90. sayılı ka
nunun 2 ve 3 üncümaddelerinde yazılı belgeJe;Je bırlıkte pazar. 
lık gün ve saatinde M. M. v. satın alma Ko. da bulunmaları. 

(1337) 1 - 228? 

..J ____ A_n_k_a_r_a Beledi ye RPisliği _l_ı:_·m_ı_a_r_ı ___ _,I 
İLAN 

Kiralık köşk ve hane 
l - Sanayi cdadesinde 89 uncu adada 6 parselde 86 metre mu _ 

rabbaı belediye malı arsa on beş gün müddetle açık artırmaya 
konulmuştur. 

Kuru./ 
il 

OY Ur. 2 - Muhammen bedeli 516 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 38.80 liradır. 

Keçiören'de cift asfalt cadde üzerinde ayrı ayrı bahçe -
]eriyle .. İsteyenle~in Akköprü caddesinde ıı numaralı Kereste 

- ·· T ı fon · 3747 1-2168 
magazasma muracaat. e e . • •• 

4 - Şartnamesini görmek istiyenler her gün yazı işleri kalemine 
ve isteklilerin de 11-haziran-937 cuma günü saat on buçukta beledi- y-· [aıraaıl- ~ 
ye encümenine müracaatları. "1343" 1-2296 

İLAN 
l - Yenişehirde 1081 inci adada 1 numaralı parselde 72,45 met• 

;e murabbaı Belediye malı arsa onbeşgün müddetle açık arttrıma-

Tokat Cumhuriyet Müddeiumu· 

miliğinden: 
UI

. . . 
9 14 19 24 Mayıs 937 tarihli nüshalarında 

us gazetesının . • · . .1 k k ihti acı için 
ilan edilen cezaevimizin bir aenelık 120.000 kı 0 e me Y ksilt· 

ya konulmuştur. 
2 - Muhammen bedeli (362,25) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (27) liradır. 

acılan münakasada verilen teklif mektuplarınınd~rttı~~ ~e ;5-5_937 
me kanununa aykırı olduğundan m~ak~ tem ıt sure ıy e 
den 3-6-937 günü saat 14 de talik edılmıştır. İlin olunur. 

4 - Şartnameaini görmek istiyenJer her gün yazı işleri kalemi
ne ve isteklilerin de ıı-haziran-937 cuma günü saat on buçukta 
Belediye Encümenine müracaatları. "1342'' 1-2295 

(1339) 1-2293 

c. MüddeiumumiliWıı· 
İLAN 

1 - Sakarya mahallesinde 449 uncu adada 9 parselde 373 metre 
murabbaı belediye mab arsaya istek1i çıkmadığından açık artır -
muı on gün uzatılmııtır. 

2 - Muhammen bedeli (1119) liradır. 

Amasya 
den: 

ı _ Amas a ceza evinin mali bir haziran. ~37 ~nün~en 31.Ji~ 
937 sonuna ka~ar beheri 480 çifti 960 gr~ }tı.~r~le bı~ se~~ 
122640 kilo Amasya belediyesiı_ıi!1 ka~~l ettıgı ı~ncı nevı ~ug ay 

ek - · b ··nkü belediye rayıcıne gore 10424 hra 40 aantım mu. 

3 - Muvakkat teminatı (83.92) Jiradrr. 
4 - Şartnamesini prmek istiyenler her gün yazı i~eri kale • 

mine ve isteklilerin de 4.haziran-937 cuma günü saat on buçuktıı 
belediye encümenine müracaatları. ( 1344) 1-2297 

megı u gu · "b 15 ·· müddetle hammen bedeli ile 25. s. 937 gününden ıtı aren gun 
ve kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur.. w 1 781 

2 - İsteklilerin muhamen bedelin y~de yedı buçugu 0 k: la
lira 80 kuruş nisbetincle para veya tabvılit veya banbkı· me k ·ta 
rına mahsus kanundaki sarahab veçhile teklif nameye e ıyere 1 

.• • 

1 .. .. 1 8 6 937 Sah günü saat ıs e kadar Amasya C. mud
e gunu o an . . . · ı~ dır 
deiumumiliğinde toplanan komısyona vermelerı azını · 

3 - İhale günü müddeiumumilik dairesinde toplanan komis. 
yona saat 15 den sonra verilecek teklif ile teminat mektupları ka-

bul edilmiyecektir. ·· cL 
4 - İhale 8. 6. 937 Salı günü saat on altıda Amasya C. mu 

deiumumilik dairesinde toplanan komisyon huzurunda yapıla-
caktır. ··dd · · 5 - Fazla izahat almak isteyenler Amasya C. Mu eıum~mı. 
liğine veya o yer ce.za evi clirekt&'Jüfüne ihaleden evvel müra-

Ankara Levazım Amirliği Satanalma 
Komitılvonu llıinları 

._____________ __ ___________ , 
İLAN 

125 Çift Fotın 
265 Çift Terlik 

Zl Parça Marangoz takımı 
6 Parça Kunduracı takımı. 

100 Metre Yol kilimi 
3 Adet Hayvan deriai 

1 - Yukarda cim ve miktarları yazılı efya 31. 5. 937 pazarteaı 
günü saat 11 de levazım imirliği satın alma komisyonunda satıla. 
caktJr. 

2 - Efyalar Cebeci hastanesinde görülebilir. ' 
caatları illıa .ıuaur. (1315) 1 .. 2283 .... 3 - İateklilerin yazılı gün tt saatte komisyona gelmeleri . 

(1346) J-2294 

Lüleburgaz Belediyesinden: 
Lüleburgaz belediyesi için satrn alınacak bir- adet dizel mo. 

toru ile bir alternatür 20. 5. 937 tarihinden itibaren kapalı zarf 
usulivle münakasaya konuJm~ftur. İhale 7. 6. 937 PnartHi güni 
saat •16 da Lüleburgaz Beledıye E~~eni~de yapılacalrtır. . 

A ) Al acak tefler : 60 beygırlık dakikada 400 adet devırli 
. ı.? t amanlı bir motör ile 55 kilovat amperlik üç saf. 

tam d~cl dor .. z
1 
.. 220/380 voltluk bir alternatürdür. Bedeli keffı 

halı 50 tekerrur u 
7000 liradır. L .. leburgaz elektrik idaresinden mecca. 

B ) Fenni şartname u 

nen almabili~. f usuliyledir. 
C ) Eksıltme kap~lı :ar iUde yedi buçuk hesabiyle 525 liradır. 
D ) .Muvakkat temına Y • ..

0 
saat 16 ya kadar Belediye 

E ) Teklif mektubları aynı gu 
Daimi Encümenince kabul olunur. . . 

F ) Gümrük resmi belediyeye aıttır. 
(1331) 

1 • 2289 

Çankaya ka7.ası Malmüdürlüğüu
den: 

MATRAH MUAMELE VERGİSİNİN 
MükeUcfin ismi Senesi Matrahı Aah 

·ı· L""tf" 928 30000.00 1800.00 
ı - Kayserı ı u ı 929 30000.00 1800.00 
2 - " ,, 0000 00 1800 00 
3 _ Nasuh oğlu Mehmet 930 3 · · 

Zammı 

1800.00 
1800.00 
1800.00 

4 _ Nasuh oğlu Mehmet !6000.00 
ve yelli oğlu Mehmet :~~ 16000•00 :::~: !!::: 

5 - L.. 'd' • • "ıerı· yazılı Kayaş un fabrikaaı müatecirlerine re. 
Yuaar a ısım . r N 1 k . l 

sen takdir komisyonunun 4.5937 tarıh ı ve 7 o: .u arar? e na1!1d 
larrna müfredatı yazılı tarh olunan mu~~le ver~:; ve zam ~r;n~ aı 
ihbar:ıameler muhatablarının ~d~es hv~ ık ame~~ a~rk meçi u. k u 
Junduf7undan tebliğ edilememıştır. ? u lmakusu ~ ma . 1~me e1 rı a -

"' f.k t blig- makamına kaım o uzere ı an o unur. 
nununa tev ı an e 1-2286 

(1334) 

-K-ap_a_lı_Z-arf Usuliyle Eksi~~e !.Iaf!.ı : 
MUGLA NAFİA oiREKTORLUGUNDEN 

mbe günü ihale edileceği ilin olunan Muğla 
1 - 20.5.193? per,e 1 cak 34695 lira 75 kuruf kefİf bedelli 

viliyeti merkezınde y~ptr~7 aku kefifbcdelli halkevi binaları ek
hususi idare ve 46365 )ıra_ d rub'una aı"d müddet 14.6.1937 pazar-
·ı . . t kr çıJanadıgm an sı tmeaıne ıs e ı . al dilmek üzere uzatılmıştır. 

tesi günü saat on altıda ıh e e 
Ke "f bedeli ceman 81061 lira 58 kuruştur. 
2 _!Bu işe aid evrak şun.lardır: 
A - Eksiltme şartnamcsı. 
B • Mukavele projesi . 
c . Bayındırlık işleri genel şartnaınesı 
D • Fenni ve hususi şartname, . 
F - Silsilei fiat kefil huliak • cetvbee~~l mukabilinde Muğla Nafıa 

İstekliler bu evrakları 406 uruf 
müdürlüğünden alabilirler. . .. ü saat on altıda Muğla viia-

3 - Eksiltme 14.6.937 puartesıfgun ı· le yapılacaktır. 
. d . • .. "nde kapalı zar usu ıy yetı aımı encumenı . . . . 6079 lira 62 kuruşluk muvak-
4 - Eksiltmeye gırebılmek ıçın. alır mı müteahhitlik ve· 

kat teminat vermesi ve nafıa velc:alet.ın~e!1 . ~şar~ığına dair •etıika 
sikası ve ayrıca elli bin liralık yapı ış nnı 
göstermesi lazımdır. .. ·· ü maddede yaulı sa. 

5 - İsteklilerin teklif mek~~plarnı .uf;"~~~e makbuz mukabilin· 
atten bir saat evelinc kadar encumen r~ıs g "k ler kabul edilmez. 
de vermeleri muktazidir. Postada olaca gecı me 

1-2299 

İLAN 
İdareleri Istanbul levazım amirliğine bağlı müessesat için yilı 

bin kilo süt ve yüz bin kilo yoğurt 31 - May.s • 937 pazartesi günil 
saat 15 de top.Qinede satınalma komisyonunda kapalı zarfla ek
ıiltmeai yapılacaktır. SDdün tahmin bedeli 11250 liradır. tJJr te. 
minatı 843 lira 75 kuruştur. Yoğurdun tahuUn bedeli 15000 liradır. 
tik teminatı 1125 liradır. Şartnamesi f ataabuJda tophanede satın.. 
alma komisyonunda göriilebilir. İatcklileriA kanuni veailca1arile 
beraber teklif mt-ktuplar.nı ihale saatinden bir saat evvel komisyo
m wermeleri. ( 1206) 1 - 2082 

İLAN 
l - Harbiye okulu 937 yarsubayları için aşağıda cinsleri, mik

tarları, tahmin bedelleri, fiatları yazılı eşyaların hizalarında gös
terilen günlerde eksilttneleri Ankara harb okulunda milteşekkil ko· 
misyonda yapılacaktır. 

2 - İsteklilerin şartname ve nümunelerini görmek üzere her
gün, eksiltmeye gireceklerin muayyen gün ve saatte teklif mekt~ 
ve teminat makbuzlarile ve vesikalarını zarfların ve eksiltmelerin 
açılma saatinden bir saat evelinc kadar komisyona vermeleri. 

Eksiltme Eksiltme İlk teminatı Miktarı 
Günü Saati tarihi Eksiltme şekli Lira Adet Cinai 

Pazartesi 14 7.6.937 kapah zarf 709 lOSO Portatif karyola 

" 
" 
" 
" 

14,45 
15,30 
16,30 
17 

" 

" .. 
.. .. 
•• 

1302 

630 1050 Manevra 

'867 1050 
591 1050 
749 1050 

sandığı 
Battaniye 
Kılınç 
Sırma kemer 
1-2241 

, __ o_A_N_s ı_· c_iN-YA_RA_T_ıL_M_ı_s __ , 

İstanbul Telefon Direktörlüğünden : 
İdare ihtıvacı için muhtelif cins ve ebadda 13 kalem kurşunlu 

kara kablosu 1 alı zarfa cks"ltmeye konulmu,tur. 
Eksiltm 12 7-937 pazaı tesi guniı saat 15 de İstanbul Telefon 

Direktörlügü alım satır.ı komisyonunda yapılacaktır. 
Muhammci"deJ 2 J.000 lira muvakkat teminat ı 500 .iradır. 
Şartname1 ça.iışr_ıa gunlerinde levazım dairemizde gönilebi-

lir. İstek1iler. o utarıhte en geç !Miat 14 de kadar teminat parala-
riyle nıüracaatları (2 94) 1-2298 

Türkiye Cümlıurivet 
Bankasıııdan: 

Merkez 

Ecnebi memleketlerden Kliring yoliyle Bankamıza havale edil
miş veya edilecek mebaliğin, lchdarları tarafuıdan Bankamız ta
vassutu olmaksızın ve Ticaret veya Borçlar kanunundaki matlu
bun devri veya temlıki şeklinde yapılacak oan devirler bizce ta
mamen menedilmiştir. Bu itibarla Jehdarlardan matluplarını ahara 
devretmek isteyenler Bankamıza müracaatla bu hususta ne şekilde 
muamele yapılmak lazım ge1cceği hakkında muktezi matumatı al. 
malan lüzumu ehemiyetle ilan olunur. 1 • 2304 

l\falmüdürliiğiindeıı: Çankaya 
Cebeci - Sakarya mahallesinde fırmcı Sadettin namına 933 

senesi için % 20 zamla tarholunan 512 kuruş kazanç vergisine 
aid tanzim kılman 4/70 No. lu lruanç ihbarnamesi muhatabının 
adreı ve ikimeteahı meçhul bulunduğundan tebliğ edilememiştir. 
Hukuk usulü muhakemeleri kanuauna ıe.fikan illaea teblii oJu. 
nar. (1333) ı - 2284 

Ankara şehri İmar 
. . müdürlüğünden: 

yenışehırde 1324 numaralı adada 377 metre murabbaı vüsa~in • 
dekı İmar müdürlüğüne ait iki numaralı parsel açık arttırma ile 
satılacaktır. Beher metre murabbaı bef lira muhammen kıymetin • 
de olan bu arsanın ihalesi 4 haziraıı 1937 cuma günü saat 17 de ya• 
prlac.aktır. Taliplerin teminatı muv.alı:kateleriyle birlikte müracaat· 
lan ıl.in olunur. (1228) 1-2143 -

Afyonkarahisar 
Belediyesinden: 

1 - Yapılacak inpat Afyonbrahiaar belediyesine ait 19789 
lira 68 kurut bedeli .keşifli hapan pazar yeri infa&Jdır. 

2 - Bu infaata ait prtume plin harita ve diğer evrakları bet 
lira bedel mukabilinde Afyon belediyesinden alınacaktır. 

3 - Bu inpat 16/5/1937 tarihinden itibaren 4 6 1937 tarihine 
kadar yirmi gün müddetle ve kapalı arf uıuliyle ebiltmeye ko
nulmu,tur. 

4 - İbalei katiycai 4/6 937 tarihine rutlayan cuma günü saat 
de Afyon karahiaar belediyesi encümenince icra kılınacaktır. 

5 - İateklilerin artırma ve ekailtme ve ihale kanununun ka • 
palı zarf baklandaki hükümlerine tamamen riayet ederek ihale 
tarihinden bir aut evveline kadar zarflarını vermit bulunacaklardıı 

6 - Teminatı muvakkate 1500 liradır. 
7 - Fazla maJUınat almak isteyenler tahriren veya tifaben b,er 

gün Afyon karabisar belediyesine müracaatla iıtcdikJeri maJUnıatr 
alabilirler. (2917) 1-2257 

Vakıflar Umum Müdürlüğünden: 
Senelik muham. 

Vakıf men kirası 
Cinsi Mnlm No. Lira ~ 
Ev Gök~ eflu 7 175 
Depo Pideciler 43 150 
Ev Erzurum mahalleai 170 400 
Duvarlı arsa Tabakhane 226 36 
A..._ Ulucanlar 256 24 
Bostan tarı .. U~ tat 459 55 

Yukarda evuf ı yanlı ana ve alı:lrlar 21-mıayıa-1937 &Uniiaden 
itibaren on gün müddetle açık arttırmaya konulınuttur • .lhlle 31· 
mayıa-1937 puarteai ıünü saat on bette ilrinc:i Y.akıf apartımuıda 
Varidat müdtirlüfünde yapılacakt,ır. İsteklilerden% yedi buçuk te
minatı muvakkate alınacaktır. Tutmak ve prtlarıru öğrenmek İl • 
tiyenlerin ihale saatine kadar mea~r müdürlüğe müracaatlan. 

(1308) 1-2244 --
Ankara Valiliğinden: 
Ankara merkez kazuı 937 mali ydı taf, kum, kir~, tuğla ve sa

ire rüsumu kapılı arf usulü ile müzayedeye lmoulmuf ise de talibi 
çıkmadığından 20.5-937 gününden itibaren bir ay müddetle puar. 
lığa konu.~ JUftur. 

Taliplerin eski bedeli olan 17400 lira üzerinden % 7,5 ğu nia • 
betinde teminatlariyle mezkur müddet zarfında pazartesi n per. 
tembe günleri vil.iyet daimi encümenine prtname&ini ronaek is • 
teyenlerin huauai idare tahakkuk ve tahsil müdürlüitiJıe mtiraca-
a tları ilan olenur. (1348) 1--2300 

Ankara İnhisarlar 
Baş Müdürlüğünden: 

Akçakoyunlu tuzlasında bir numaralı havuzun 2306 lira 9 ku. 
ruş muhammen bedelli ketif varakasına &öre tamiri açık eksiltme. 
ye konulmuştur. Taliplerin bedeli muhammenin yüzde yedi buçu• 
gu olan 173 lira ilk teminat paralarile birlikte 10.6.937 tarihinde 
saat J5 de idaremizde toplanacak komisyona gelmeleri ve feraitl 
anlamak için de hergün tuz fen şubemize veya mahalli tuzla me• 
murJuğuna müracaatları ilin olunur. (1282) 1-2227 

TÜRK 

BOYVK 
HAVA KURUMU 

PiYANGOSU 
2. ci keşide 11 - Haziran - 1937 dedir. 

Büyük ikramiye 
4 O • O O O Liradır 

Bundan başka: 15.000, 12.000, 10,000 liralık ikrami
yelerle (20.000 ve 10.000) liralık iki adet mükafat var 
dır. 

Ayrıca: (3.000) liradan başlıyarak (20) liraya ka· 
dar büyük ve küçük birçok ikramiyelerle amortilcn 
havi olan bu zengin plindan istifade etmek için bir 
bilet almaktan çekinmeyiniz ..• 
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Halil Neci Mıhcıoğlu 

.Anafartalar l'Jo: 111 Her türlü radyo tamirat. ! 
Bn. Mualla Dinçses 

Veda Konserlerine Başlamıştır. ' 

Şehir Bahçesi 

---Underwood-111111!!1 
Yazı ve hesab makineleri 

Ankara acentası 
AKBA kitabevi 

Yazı makineleri tamir edilir. 

Tel: 3377 

ANKARA İCRA DAİRESİ GAYRİ MENKUL sATrş ME- Daım· a sabı-t 
MURLUGUNDAN: -

1 - Mahcuz olup satılmasına karar verilen tapunun 341 tem
muz tarih, 42/ 32 numarasında kayıdlı ve Ankaranın Cebeci mev
kiinde vaki arsa ile tapunun 341 ağustos tarih ve 55 numarasında 
kayıth ve Ankaranm aşağı Ayrancı mevkiinde vaki bağın 8 hisse 
itibar ile iki hissesi aşağrdaki şartlar dairesinde açık artrmaya çı
karılmıştır. 

Tapunun 32/ 42 numarasında kayıdlı arsa 275 metre murabbaı 
genişliğindedir. Cebeci istasyonu yanındadır. Beher metre mu
rabbaına üçer liradan heyeti umumiyesine sekiz yüz yirmi beş lira 
kıymet takdir edilmiştir. 

Tapunun 55 numarasmda kayıtlı bağ sekiz dönümdür. Şimalen 
kısmen Halit Ferit veresesinden Necibe kısmen postada Hasan, 
cenuben kısmen Çördek oğlu İhsan, kısmen mütckaid Ahmet Ham
di ve şarkan sabık yaver Rusuhi ve hazineye aid bağ ve tarla ile 
mahduttur. Beher dönümüne 920 lira kıymet takdir edilmiştir. 

3 - Satış peşin para ile olmak üzere 30.6.937 tarihine müsadif 
çarşamba günü saat 14.16 ya kadar icra dairesi gayri menkul satış 
memurluğunda yapılacaktır. 

4 - Talipler takdir edilmiş olan yukarıdaki muhammen kıyme
tin yüzde yedi buçuk nisbetinde pey akçesi veya milli bir banka
nın teminat mektubu ile kanunen teminat olarak kabul edilen ha
zine tahvilleri getireceklerdir. 

5 - Satış günü artırma bedeli takdir edilen kıymetin yüzde 75 
şini bulduktan ve üç defa nida ettirildikten sonra mezkur günün 16 
ncı saatinde en çok artıran talibine ihale olunacaktır. 

6 - İşbu tarihteki artırmada teklif edilen bedel muhammen 
kıymetin yüzde 75 şini bulmadığı takdirde 15.7.937 tarihine müsadif 
perşembe günü saat 14.16 ya kadar yapılacak ikinci artırmada en 
_çok artıran talibine ihale olunacaktır. Keza muhammen kıymetin 
yüzde 75 ini bulmk şartile en çok artıran talibine ihale olunacak ve 
bu nisbeti bulmadığı takdirde ise 2280 No. lu kanun ahkamına tev
fikan borç beş sene müddetle tecile tabi tutulacaktır. 

7 - Birinci ve ikinci artırmalarda ihale bedeli ihaleyi müteakip 
verilmediği takdirde üzerine ihale edilenin talebi üzerine ihale 
tarihinden itibaren kendisine bedeli ihaleyi teslimi vezne eylemesi 
için yedi gün kadar mehil verilecektir. İşbu müddet zarfında ihale 
bedeli yatırılmadığı takdirde ihale bozulacak ve bu tarihten evel 
en yüksek teklifte bulunan talibe teklifi veçhile almağa razı olup 
olmadrğı sorulduktan sonra teklifi veçhile almağa razr ise ihale 
farkı talipten tahsil edilmek üzere bu talibe ihale edilecek, tek
lifi veçhile almağa razı olmazsa gayri menkul yeniden onbeş günlük 
ikinci artırmaya çıkarılarak en çok artıran talibine ihale edilecektir. 

8- Her iki artırmada da gayri menkul talibine ihale edildikte 
tapu harcı müşteriye ve ihale tarihine kadar olan müterakim ver • 
gi ve resim ve dellaliye ise borçluya aittir. 

9 - Borçlu ve alacaklılarla diğer alakadarlar: bu gayri men
kul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddia
larını evrakı müsbiteleriyle 20 gün içinde dairemize bildirmeleri 
lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicilliyle sabit olmadıkça, sa_ 
tış bedelinin paylaştırılmasından hariç tutulacaklardır. 

10 - Artırmaya iştirak edecekler 20.6.937 tarihinde 936.41 
numara ile dairemizdeki yerinde herkese açık bulundurulan şart • 
namemizi okuyabilirler. 1-2301 

Askeri l<"'abrikalar Umum lUiidürlüğü Satınalma 1 
Komisvonu tlanlan 
-ı 

Yevmiye en az 500 ve en çok 1500 kilo destere ve 
rende talaşı satışı 

Azami ve asgari mikdarları yukarıda yazıh ve beher kilosu 15 
santim üzerinden tahmini bedeli 792 lira olan talaşlar 14 haziran 
1937 pazartesi günü saat 14 de açık artırma ile Askeri fabrikalar 
umum müdürlüğü satın .alma komisyonunca satılacaktır. Şartname 
parasız olarak komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat 
olan (59) lira (40) kuruş ve 2490 sayıh kanunun 2 ve 3. maddele. 
rinde yazılı vesaikle sözü geçen gün ve saatte komisyona müraca-
atları. (1329) 1-2290 

AN -~ ·<A BİRİNCİ SULH HUKUK HAKİMLİGİNDEN: 
Ankara Altındağ mahallesinde 174 numaralı evde mukim Saibe 

ıCihan tarafından halıcı niğdeli Mehmetin halihazır bulunduğu 
yer meçhul olduğundan aleyhine açılan 85 lira alacak davasının 
tebligatı yapılamamştr. Usulün 141 maddesi mucibince 20 gün 
müddetle ilanen tebligat icrasına mahkemece karar verilmiş ve 
mahkeme de 16.6.1937 çarşamba saat 9.5 bırakılmış olduğundan o 
gün mahkemede bizzat hazır bulunmadığı veya bir vekil gönder
mediği takdirde gıyaben mahkemesine bakılacağı tebliğ makamına 
kaim olmak üzere ilan olunur. 1-2291 

Şark Kromları Türk Ano 1inl Şirketinden : 
Bina münak.asası 

Krgani - Madeni istasyonundan servis yoluyla 25 kilometre 
mesafede Guleman Krom madenleri civarında inşa edilecek 43000 
lira bedeli keşifli sekiz bina kapalı zarfla münakasaya konmuştur. 
Teklifler 10.6.937 saat on dörde kadar Guleman'da Şark Kromları 
Türk Anonim Şirketi Müdürlüğüne verilmelidir. Münakasa evra
kı Ankara'da Eti Bank Sekreterliğinden, Guleman'da Şirket Mü • 
düdüğünden beş lira mukabilinde alınabilir. 1-2303 

Enternasyonal----
l{ömür Sergisinde 

Görmüş olduğunuz madeni krom yazılar mağazamızda 
satılır. Telefon: 1847 

Yıldız Tecimevi: Ulus Meydanı 6 
1-2305 

Kızılay Cemiyeti İzmir 
Merkezinden: 

Kültür parkta Kızılay kurumu tarafından yaptırılacak kırk bin 
lira bedeli keşifli sağlık müzesinin ihalesi 3 haziran 1937 perşem
be günü saat on yedide Kızılay İzmir merkezinde kapalı zarfla ek
siltme ile ihale edilecektir. Taliplerin şartname, keşifname, proje 
ve planları görmek üzere İzmir belediyesi baş mühendisliğine mü
racaatları ve iştirak için tekliflerini söylenen gün ve saatte üç bin 
liralık teminat akçesiyle birlikte İzmir kmlay kurumu başkan-
lığına vermeleri. (1298) 1-2216 

İn&iliz kanzuk r.czanesi llbo
ratuvarlarında hazırlanan Juvan
tin saç boyaları muzur ve zehirli 
maddelerden tamamen ad olup 
saçlara tabii renklerini bahşeder. 
Juvantin saç boyaları kumral ve 
siyah olarak iki tabii renk Uze. 
rinde tertib edilmiştir. 

LİNlMANTOL KANZUK: 
ROMATİZMANIN KATI 
. DEVASIDIR 

Satılık Ev Aranıyor 
Yenişehir ve civarında satı • 

lık bahçeli evi olanların son fıat
lariy le Kınacı oğlu hanında mü
hendis Asım Yolaç adresine mck. 
tubla müracaatı. 1-221)8 

IG.rahl{ Ev 
Hava gazlr, mus.ambah, bü· 

yük teraslı, bahçeli bir ev kira
lıktır. Telefon: 1347. saat 10-12.30 

Yenişehir Selanik Cad. No. 51 
1-2306 

Mücellit Aranıyor 
Ankara matbaasına müracaat. 

1-2278 

Muhasib Aranıyor 
Usulü muzaafayı bilen bir 

muhasibe ihtiyaç vardır. Cihan 
Oteli sahiblerine müracaat. 

1-2265 

IG.ralıl{ Daire 
Üç oda, bir hol ve nezareti 

iyi bir daire kiralıktır. tçindeki
lere müracaat. 

Adliye sarayı karşısında İsa-
bey apartıman No. 2 1-2124 

Daktilo Aranıyor 
Çabuk ve iyi yazan bir dak. 

tilo alınacaktır. Ulus ilan me
murluğuna müracaat. 1-2282 

Satılık Motosiklet 
Tiriyomef markalı az kulla

nılmış 9 beygir kuvvetinde bir 
motosiklet peşin para ile satılık· 
tır. Maliye merkez muhasebecili
ği veznesinde S. Sunay; müraca-
at. 1.2292 

ZAYİ 
Ankara belediyesinden aldı

ğım 1926 tarih ve 279 numaralı 
şoför ehliyetnamemi zayi ettim. 
Yenisini alacağımdan hükmü 
yoktur. 

318 doğumlu Abdullah oğ
lu Mhamut Şevket 1-2308 

ZAYİ 
334-335 yılında Kabataş lise~ 

si yedinci sınıftan aldığım tas
diknameyi zayi ettim. Yenisini 
alacağımdan eskisinin hükmü 
yoktur. 

144 Ahmed Saim 
1-2302 

İmtiyaz sahibi ve Başmu· ı 
han iri Falih Rıfkı ATAY 

Başmuharrir Muavini Na
suhi BAYDAR 

Umum.1 neşriyatı idare 
eden Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENİK. 

Çankırı caddesi civarında. 
Ulus Basımevinde b~sı!mıştır. 

Diplomali radyo mütehassısımız 
tarafından teknik bilgi 

Nafıa Vel{aleti beşinci .daire su işleri Müdürlüğünden: 
Cubuk Barajı Hava Tarafında İkinci 

Defa Olarak İstimlak edilecek olan arazı : 
No. Köyü Mevkii 

1 Solfasol Hava tarafr 

2 " 3 .. 
4 ,, 
5 " 
6 " 7 " 

8 il 

9 .. 
10 " 
11 " 12 " 13 " 14 " 15 .. 
16 I> 

17 " 
18 ... 
19 ,, 

l{asiyer ve 
tezgahtar 

Bayan Aranıyor 

" 
17 

,ı 

" 
IJ 

,, 
,, 
" 

" .. 
" 
" 
" ,, 

IJ 

.. 
,, 

Satış mağazalarımızda çalış
tırılmak üzere kasiyer ve tezgah
tar bayanlara ihtiyaç vardır. Ta
liplerin şartlarımızı öğrenmek ü. 
zere her gün Orman çiftliğinde 
direktörlüğe bizzat müracaat et-
meleri. 1-2281 

YENi 
BUGÜN BU GECE 

Sahibinin ismi Arazinin mesa. Beher M2 F, 
., 

hsaı . M2. Kuruş. 
Emir Osman oğullarından Veli 6241.37 15 on beş 
oğlu Mustafa 
Saliha vereseleri. 5889.75 30 otuz 
Kazım oğlu karısı Şaziye 1557.10 25 Yirmi be' 
Çoban oğlu Nuri 3749.87 25 yirmi beş 
Koca Kabak oğullarından Şa~ 8157.25 25 Yirmi beş 
habettin oğlu Mehmet 
Kuru Mehmet oğlu İbrahim 4198.25 12 On iki, 
Çakır kızı Fatma mahdumu 13179.00 13 on üç 
Kemal vereseleri. 
Baler damadı Süleyman vere • 4437.37 12 On iki 
seleri Tevfik ve İbrahim 
Harputlu İsmail oğlu İhsan 4328.75 20 Yrmi 
Süleyman oğlu İbrahim ve 2543.25 12 On iki 
Tevfik. 
Hakir vereseleri 5983.00 6 altı 
Veli oğlu Osman 3678.25 8 Sekiz 
Veli oğlu Ali. 3419.25 8 Sekiz 
Veli oğlu Halil İbrahim. 8979.87 15 On beş 
Çakır oğlu Necip 6019.25 J.5 On beş 
Hacı Ali oğlu Ahmet kerimesi 1733.61 8 Sekiz 
Habibe. 
Süleyman oğlu İbrahim ve 430.62 5 Beş 

Tevfik. 
Koca Kabak vereseleri. 1245.75 5 beş 
Koca Kabak vereseleri. 534.75 5 Beş. 

1-2288 

Kültür Bakanlığı Satınalma 
Komisyonundan : 

Bakanlık binek otomobili için alınacak bir senelik tahminen 
6340 litre benzin açık eksiltmeye konulmuştur. İsteklilerin şartna
meyi görmek için her gün Gereç direktörlüğüne ve eksiltmeye gi .. 
receklerin de 7 haziran 1937 pazartesi günü saat 14 de Gereç direk· 
törlüğünde satın alma komisyonuna malsandığına yatırılmış mu. 
hammen kıymet 1680 liranrn teminatı olan 126 liralık makbuzla mü• 
racaatlarr. (1301) 1-2240 

SiNEMALAR HALK 
BUGÜN BU GECE 

KIRAL EGLENİYOR • 
BAKİR DELİKANLI 

Kadınların mahbubu sevimli sanatkar 

CARY COOPER 

Tarafından büyük bir muvafakiyetle 
temsil edilen emsalsiz bitı aşk ve his 

kaynağı 

Baş Rollerde : 
CARL BRİSSON - MARY ELLİS 
Nefis müziklerle dolu eğlenceli bir eseı 

İlave: İngiltere Kıralı S. M. VI. J orj'uı 
j'aç Giyme töreni ve Ankara Stadında 

yapzlan 19 mayıs gençlik ve spor 
şenlikleri 

İlave olarak: Ağustos Böceği 
Renkli Miki 

Tenzilatlı Halk Matinesi 12.15 de : 
KAÇIR BENİ 


