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Kamutayda görüşülen meseleler 

ikinci tıp fakültesini 
Ankarada kuruyoruz 
Dün Kamutayda Tıp Fakültesi işi ve 

emniyet teşkilat projesi tetkik edildi 
Sılılıat ve iç işler Bakanlarımız 
projelere dair izahlar gaptılar 
Kamutay dün B. Hilmi Uran (Seyhan) ın reialiiinde toplanmıı ve 

polis te,kilit kanwıumm ~· maddeleri~ d_ei.İftİrİlme9i hakkındaki 
kanun projesinin göriitülmesıne devam edılmıftir. 

I Dogçland ve Almeria h.tidiseleri f 

Adli zabıta teıkiütı bulunan yerler· ---------------

de cümhuriyet müddeiumumileri tara - M 8 reşa I fından havale edilen tahkikat veya bu 
tahkiklerle alakalı i,lerin bu bsım zabı· 

ta tarafından yapılacağı, adli zabıta tef- B 1 b 
kilitı bulunmıyan veya kifi gelmiyen om erg 
v•rlerde ise bu teşkilata aid işlerin diğer 

İcısım zabıta tarafından yapılacağı hak - R 'd 
kındaki 12 inci madde görü,ülürken B. o m a a 
Galib Pekel (Tokad) sö zaldı. 

.. ...,,..,,,~ . _ . e Hukunıelçıler elınde 

:ı:aract.• ' PANYOL FA.Si .. .;.; ~:- o thtililcılt:r elinde 
... · . . :): ... ~ • ·.;.". : O Kimde oldufu fupheli . ....... . . · .. ... · : ..•.•. . 

. ·!•.': ;-;" .·.>. ; : .: :~., .•. · •. : ~ General Franko .lulalunu• 
. ·F~ANSIZ FA.Si,•·.:;:.• > ıtıali .1lııııJ. ·. ·.·.·.·.··::·. ·.·.·.·:· .·.·.· 

Bombardıman edilen Almeria limanr ve ispanyadaki .'isi/erin 
ve hükümetçilerin ellerinde bulunan yerleri gösterir harita 

Bay Galib Pekel polisin adli ve idari 
diye ikiye ayrılmuırun faydalannı saydı 
Nazari olarak yapılan böyle bir taksimin 
tatbikatta güçlükler doğmasına sebebi
yet verdiğini, bizde şimdiye kadar tat
bik edilen sistemin netice itibariyle ad-

Fon Noyrat Budapeşte 
ve Balkanlara gidiyor 

Enternasyonal vaziyet 
düzelmeğe yüz tuttu 

Sıhat ve i çtimai Muavenet Bakanımız 
B. Relik Saydam 

BQfbetke 

Ziraat 
Bankası 

li ve idari işleri zabıta kuvvetleri eline 
terkettiğimizi anlatan Bay Galib Pekel, 
bundan sonra bu 12 inci maddenin mak
sadı temin edecek tarzda yazıldığı tak -
dirde ceza muhakemeleri usulü kanunu
nun 154 üncü maddesinin tadili icab et
tiğini, esasen bu madde dahiliye encüme· 
ninde görüşülürken bu.hususun teemmül 
olunduğunu, Dahiliye Vekiliyle Adliye 
Vekilinin bu maddeyi değiştirmek husu
sunda mutabık kaldıklarını söyledi. 

Roma, 2 (A.A.) - Alman harb 
bakanı Marqal Fon B~rg 
saat 13 de tayyare ile Littoria 
meydanına inmiı ve Mutolini, 
Kont Ciano. Milli müdtfaa müı
teıarlan, General Bark'ni, amiral 
Kavagnari, genentl Valb, mare
pl Bacloılio ve da Bono ve baş-

Paris, 2 (A.A.) - Politik mahfiller, Doyçland ve Almeria hiai.elerf 
dolayısile çıkan enternasyonal vaziyetin dün akf&ID epiy düzeldiiini 
söylemektedirler. 

Bu mahfiller, yeni ihtilatlar çıkacağını sanmamakla ve Frama n 
İngiltere hükümetlerinin Almanya ile ltaly~ taı:afın~a.n ileri süriilea 
garanti meselesini bir an önce halletmek ıstedilderım kaydetmelde
dirler. (Sona 6. ı11eı sayfada) 

Falih Rılkı ATAY 

Birçok nesiller mekteb kitabla
rmda ilk ders olarak şunu öğren· 
mişlerdir: Türkiye bir ziraat mem
leketidir! Fakat üstünde pek de 
durulmak istenmiyen ikinci haki
l<at de şu idi: geri bir ziraat mem
leketi sömürgeler hartası içinde
dir; türk milletinin yalnız baılıca 
refah dayancı değil, en büyük hür
riyet inancası da i 1 e r i bir zi
raat memleketi olmaktadır. 

Madde Dahiliye encümeninde 
Bay Galib Pekelden sonra söz alan 

B. Faik Öztrak (Tekirdağ), Zabı
tanın muhtelif vazifelerini, adli ve idari 
kısımlara ayrılacak ayn zabıta kuvvet
lerinin muvazzaf olacakları iş sahalarını, 
adli zabıta mevcud olnuyan yerlerde i
dari zabıtaya d~en İ§in şümulünü an -
lattı ve bu madde üzerinde iki encümen 
nasında ihtilif olduğu için maddenin 
tekrar görüşülmesi için tekrar Dahiliye 
.Er.cümenine havale edilmesini istedi. 

Altes Emir Abdullah dün 
lslanbuJa hareket etti 

Bununla beraber bazı telmlE 
güçlükler dolayııiJe bu meeeleni• 
derhal halledilemiyeceği anlefıl
maktadır. 

Filhakika emniyet böl,__. 
kunalmuı, bu balselere tecaris • 
dilmiyeceji tı.kkında aleni •• .._.. 
mi ıaranti verilıneAne bafhdır. 

Poli.in adli ve iti.,; kı•ımlara 
Cumhuriyet rejimi bütün inta aynlma.ı 

pli.olarını Türkiyenin bu hususiye- Bunun üzerine söz alan adliye ha· 
tini esas tutarak tanzim etmiştir. kanhğr siyasi müsteşarı Bay Salah Yar-
Endüstrimiz dahi ham medde kay- ğı (Kocaeli) Polis teşkililt kanununun 
nağı olarak tarlaya, ve genit pazar 12 inci maddesi encümende görüşülür .. 
olarak köye bel bağlamııtır. ken dahiliye ve adliye vekillerinin de 

Biz türk çiftçisi için çok şey hazır bulunduklarını tekrar1ıyarak, me-
yaptık; hemen hemen diyebiliriz selenin bütün şamil hududlarının gö.z 
ki köy devlete cumhuriyet zama· önünde bulundurulduğunu, binaenaleyh 

Kontrolu temin eden filolar a
rasında tesanüd temini meeeltlli 
de henüz halledilmemiıtir. 
(Diğer haberler 3. ncü .aylatl•) 

Şilepcilik üzerinde 
tetkikler 

İstanbul, 2 (Telefonla) - Şilepçil~ 
işleri hakkında konuşmak üzere deııis 
yolları müdürü Ankaraya hareket etti. 
İhracat eşyasını sevke tmek üzere ida
renin on şilep satın alacağı söylenmek
tedir. İstanbul limanı genel direktöril 
B. Raufi Trabzon'da yaptığı tetkiklcria 
neticesini anlatmak üzere Ankaraya 
hareket etti. 

nü hükümeti, bilhassa bu sene, zı- ta ı-eı:me değişikligi dahi umumi kanun-
nında ısınmıştır. Fakat İsmet İn~ 1 başka şekilde kabulü şöyle dursun, hat-

raat işini müstesna bir faaliyetler da müessir olabilecek bir takrm ihtilif-
Altes Emir Abdullah Harbiye mek tebinin hitrra defterini imzalryor 

Krral Faruk temmuz 
sonW1da taç giyecek 

bedefi olarak aldı. Tecrübece ol- lar doğurabileceğini, ve fakat ark.adaş-
gunuz, prensipler anlaıılmııtır. larınrn tebarüz ettirdiği gibi polisin 
Gelecek senelerin türk toprağına adli ve idari kısrmlara ayrılmasının 
hazırladığı saadetlerden hiç kim· (Sonu S. inci sayfada) 
senin füphe etmediğine eminiz. 

Bu sene teıebbüslerinden. en 
mühimmi, ikinci müza.keres~ ~
günlerde yapılacak olan yenı b!r 
kanunla Ziraat bankası meselesı
nin halledilmesi idi. Bu bankayı 
saltanattan nasıl bir batak mües
sese olarak devraldığımızı t~· 
ra lüzum yoktur: cumhuriyet reJı· 
minin banka için neler yapmıf ol
duğunu ise, onun içerde v~ dıta~da 
kazanmıı olduğu tam itunad ıl.e 
izah edebiliriz. Buna rağmen Zı· 
raat bankası, bazı bakımlardan, 
ıene bir mesele idi. Yeni kanun o
nun tahsiyetini ve hüviyetini t~
bit ettikten baıka, vazife, mesuh· 
yet ve f aaliyetJerini devletin umu· 
mi ekonomi planına tamamen 
uyıun bir düzen içine almııtır. 
Bu kanundan sonra Ziraat banka: 
sı, muhtar bir devlet müe19aeıesı 
olarak, Türkiye ziraat davunun 

içinde baılıca bir imil olacaktır. 
Yeni banka artık basit bir ikraz 
sandığı değil; türk çiftçiıinin zi· 
rai istihsalleri, zirai mahaıllleri
nin sürüm ve sabfı, ziraatin ve zi .. 
raat endüstrilerinin ve bunlarla 
alakalı bütün teıebbüslerin mil· 
Jf ekonomi prensiplerine göre tan
zimi için çalıpn modem bir orga
nizmadır. 

Türkiyeyi kim do)Afırsa, her ta
rafta, toprağın ve tehirlerin ucuz 
ve uzun ve Zmı&'in kredi müeue
aelerinin ihtiyacı ile kıvrandığını 
görür. Devlet Ziraat bankası ile 
bunlardan birini halletmek yolun
da bulunuyor. Şüphe.iz yaıkm za
manda hakiki ve zeqin bir emlik 
bankasına vücud verecek bir em· 
lik bankuı imkanlarını aramaja 
sıra gelecektir• 

Altea Emir Abdullah dün öğleden 
evel Harbiye Okulunu gezmiıler ve sa.. 
at 13 otuzda Bafbakan İnönü tarafın.. 
dan Anadolu kulübünde şereflerine bir 
öf le ziyafeti verilmiştir. 

Altes Emir Abdullah dün barajı da 
gezmiştir. 

Altea Emir Abdullah saat 16 da in
giliz Elçiliğinde maslahatgüzar tara. 
fmdan verilen çayda hazır bulunmuı 

ve akfB!D ekaprese bağlanan hususi va
gonla htanbula hareket etmiş ve istae
yonda Batbakan İsmet İnönü, Dıt İş
ler Bakanı vekili B. Şükrü Saraçoğlu 
Ankara Vali ve Belediye Reisi, dıf ba. 
kanlık kitibi umumi vekili, mevki ku
mandanı, Cumhur Riyaseti afyaveri, 
protokol dairesi reisi, birinci daire rci. 
ai, Bafbakanlık Huausr Kalem Müdürü, 
Merke.r: Kumandanı ve Emniyet Direk. 
törü, ingili• sefareti erkanr, Irak elçi. 
ıi ve elçilik erkim tarafından ufurlan. 
mıf ve bir ihtiram kıtaar selam resmini 
yapmıt ve bando mr.zıka Ürdün ve istik· 
lil maJ'flarını çalmıttır. 

AltH Emir Abdullah f stanbulda dört 
,un kalacaktır. 

Kahire, 2 (A.A.) - Kıral Farukua 

D A 
taç giyme töreni temmuz aon1arında_ 

r ras Reşid ilan edildikten sonra, yapıı.caJr. 
• tır .. T ören, Mısırın yeni vaziyetini ~ 

d 
barüz ettirmek için İngilterede yapı).. 

Vl·yana a dığı gibi bilhassa parlak olacaktır. 
•••••••••••••••••••••••••••••• 
• • 

Viyana, 2 (A.A.) - Türkiye Dıı • M d • 
Bakanı Doktor Aras buraya gelmiştir, f ısır an ve ~ 
Bu hafta sonuna doğru Ankaraya ha- • • 

reket etmesi muhtemeldir. • s d 
Viyana, 2 (A.A.) - Avusturya a- ! urı•ye en 

janaı bildiriyor : Dıf Bakanı B. Şmit, ! 
• • • • 

hususi surette Viyanada bulunan Tür- • 
A ! Arkadatmm Burhan Beip'llİa • kiye Dıf İtler bakanı Doktor T. R. ra- • 

sı kabul etmi9tir. Konufma, dostluk ha- ! Mıaır, Filiıtin, Lübnan Ye Sari,.. ! 

• • • 

: cif. bir tetkik aeyahati yaptJi- • vası içinde cereyan etmittir. • ! 
• yazmrıbk. Burhan Belre t.u .. • 

B. Menanencioğlu BelgraJda : yahat eına11nda aldıiı notlan llir ! 
Belgrad, 2 (A.A.) - Türkiye Dıt İf- • • 

ler siyasi müsteşarı Numan Menemen- ! yazı ıilıileıi halinde ruet.ıım. ! 
cioğlu, Yugoslavya bafbakanı tarafın- ! yazacalctar. ilk yazıyı c......teai ! 
dan kabul edilmiftir. Dün akpm Tür· ! eünü nqrediyoruz. Ba yaada ! 

! Burhan Belse kıymetli iiaJMta ! kiye elçiliğinde B. Menemcncioğlu 
tercfine bir kabul resmi tertib olunmuf- ! ile Mmr'm sörünüıüaü anlatmak- ! 
tur. B. Menemencioğlu bu akpm !atan- ! tadır. : 
bula hareket edecektir • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 
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Politika bahisleri: 
ULUS 

Yabancı memleketlerde 
3 - 6- 1937 

Polis memurları ve halk 
Faris- Londra 

Berlin- oma 
O uyan 
Talebeye 

ahsisat 

Polisler halka azami 
nezaket gösterecekler 

Son ay]arın Avrupa polit•ka
sını bu iki mihver etrafmda ara
yanlar, gerçi, politika gibi karı.~tk 
ve çok taraflı bir mevzuu adeta 
şematik denecek bir sadeliğe ir
ca etmekle itham edilebilirler. 
Çünkü Avrupa politikasının bu i
ki mihverle doğrudan doğruya le· 
mas noktası olmıyan dav.ilan pek 
çoktur. Ayrıca, Avru,ı>ada, her iki 
mihvere karşı istiklallerini muha
faza eden kuvvetler mevcud ol
duğuna da şüphe yoktur. Bu böy
le olmakla beraber, Avrupa po
litikasının belli başlı bir iki da
vasını, bu iki mihver arasındaki 
görüş farklarını, menfaat ayrı
lıklarını ve hareket metodları a
rasındaki başkalığı göz önünde 
tutmadan iyice takib etmeğe im· 
kan yoktur. 

Jki mihveri biribirinden ayıran 
"görüş farkı", bizzat "Avrupa" ve 
"avrupahlık" ı anlamak bahsinde 
mevcuddur. Paris - Londra mih
veri, "Avrupa" ve "avrupalıhk" 
ın a vrupalılara mahsus bir "mo
nopol" telakki edilemiyeceği lü
zumuna, tecrübe yolundan varmış 
bulunuyor. 

On sekizinci ve on dokuzuncu 
asırlarda, "avrupalılık" "avru
pa" ve "avrupalı'' nm filen 
inbisarı altına girmişti. Nite
kim, gerek İngiltere gerek Fran
sa, bu halden en önce ve en 
cok faydalanan iki memleket ola
;ak, iki en büyük kolonial İmpa
ratorluğu kurmakta mahzur gör
mek ıöyle dursun bilakis hem bi
ribirleriyle yarışa girmişler hem 
diğer büyük Avrupa devletlerini 
arkalarda bırakmışlardı. 

Fakat bugün, Japonya, Ame
rika, Rusya ve Türkiye gibi mem
leketlerde avrupalı olduğu inkar 
edilemiyecek medeniyet hamlele
rinin muvaffak olmuş olması ile 
dünyanın diğer noktalannda d. 
milli kurtuluş ve Avrupa medeni
yetine geçiş istidadlamıın yer yer 
inkişaf etmekte bulunması, Paris 
ile Londra'nın, 18 inci ve 19 uncu 
asırlardaki oportünistçe gôrü§le
rini tadil etmiş bulunuyor. Öyle 
ki, Paris-Londra mihveri, 18 inci ve 
19 uncu asırlara mahsus olan sö
mürgecilik zihniyetinin, terakkisi
ne koşan bir dünya ve insanlık ö
nünde devam edip git.mesiııcle, 
artık faydadan ziyade zarar gör
mektedirler. 

Bertin - Roma mihveri ise, :;ö. 
mürgecilik politikasının devam 
etmesinde bir mahzur gönnemPk
tedir. 19 uncu asırdaki mutlak he
gemonyasını elden kaptırmış bir av
rupalılık namrna konu~an bu mih 
ver, Avrupayı sıkı bir disiplin al
tına alarak eskisi gibi, ekonomi
de, kültürde ve politikada hakim 
kıta kılmak kararındadır. 

lki mihver arasındaki ''menfa
at ayrılığı" bahsine gelince, bura
da da yukarıki mülahazalardan 
istifade edebiliriz. Paris - Lond
ra mihveri için, sömürgecilik a
leyhinde bulunmak Berlin - Ro
ma'ya göre, kolaydır. Çünkü iki 
muazzam imparatorluk çeıçevesi 
dahilinde,' sömürgecilikten rical 
kararı samimi olarak verilse dahi, 
bu ricat daha bir asır sürebilecektir. 
Yani daha bir asır Paris - Londra, 
mevcud sömürge sistemlerinden 
istifade edebileceklerdir. 

Zaten bu sayede, en büyük 
sermaye terakümü imkanları, bü
tün ham madde kaynakları ve al
tın ihtiyatları, Paris - Londra mih
veri hesabına çalı~maktadır. Ber
fin • Roma ise bu büyük üstünlilk
lerden mahrumdurlar. Ve ken Ji
lerinden insanlık adına idealistçe 
bir hamle istenerek sömürgecilik
ten vaz geçmeleri taleb edilmek
tedir. 

Bu "menfaat ayrlığı'' her iki 
mihverin ekonomik ve politik gö
rüşlerini iki b~:ribirine zıd kutub
ı~r '~ • - · - ....,A.kt:!d r. 

Nitekim, iki mihverin hareket 
metodları arasındaki başkalık, in
sana adeta tabii gelmektedir. Paris 
- Londra mihveri, akidlere sadık 
kalınması yahud yapılacak de
ğitikliklerin müzakere ve anlaş
malara dayanması tarafdarıdır. 
Berlin - Roma ise, alabileecği ne
ticeleri ani hareketlerle ve kimse
nin reyini sormadan almak taraf· 
darıdır. Ren'in işgali ile Etyop
ya'mn zabtındanberi hatırlayabi
leceğimiz bütün hadiselerde, ge
'rek Berlin gerek Roma "ı::oup" 
metoduna sadık kalmışlardır. Hat
ta şu günlerde cereyan etmiş olan 
Almeria bombardımanı bile 8) ni 
zihniyetin ve ayni hareket metodu· 
nun mahsulü telakki edilmelidir. 

Bakanlar heyeti hükümet hesabına 

yabancı memleketlerde okumakta olan 
talebelere 1937 finans yılında verilecek 
aylık tahsisat nisbetlerini tesbit etmiş
tir. Yeni tahsisat nisbetlerini yazıyo. 
ruz : 

iç İ§ler bakanlığı, zabıta memurlarımızın halka kartı daima eyi 
muamelelerde bulunmaları hususunda valiliklere bir emir göndern.iş• 
tir. Kamutayın emniyet t~kilat kanunu münasebetile zabrtamıza kar1 
şı gösterdiği alaka ve sempatinin ertesi günü gönderilen bu emir hu4 

ıusi bir değer taşıdığından, bu emri aynen neşrediyoruz: 

Demek oluyor ki, bu iki mih
ver,, gerçekten mevcuddur. Hatta 
hadiseleri biraz daha tahlil eder
sek, bu iki mihverin biribirlerine 
karşı nasıl bir mücadele stratejisi 
takib ettiklerini de kolaylrkla gö
rürüz: 

Pariı - Londra, ekonomik taz
yiklerini arttırarak Bertin - Roma' -
yı bir takım politik tavizlere zor
layacağını unımaktadır. 

Berline - Roma ise, aksine 
politik tazyikleri yani "coup"ları 
arttırmak ve şiddetlendirmek sure· 
tiyle karşı mihveri kamrtacaijına 
yani ekonomik kompromislere ic
bar edeceğine kanidir. 

Burhan Belge 

Resülayn' da salgın 

Uda vi~!~ti~::!~tülayn ka'3-
basına yakın ve cenub sınırımızın öte 
tarafında yaşıyan aşiret efradı arasın. 

da zatürree şeklinde veba vakaları çık. 
tığı haber alınması üzerine, Sıhat Ve. 
kaletince Resülaynda gereken tedbir. 
ler hemen alınmış ve sınırımızın dicle 
ile Fırat nehirleri arasındaki .kısmı şim. 
dilik kapatılarak her türlü muvasala 
ve münasebet yasak edilmiş ve ayrıca 
merkezden profesör doktor Server Ka. 
mil Tokgözün reisliği altında bir he· 
yet bütün serom, aşı ve sair malzeme 
ile Resülaynda tetkikat yapmak ve te
dabir ittihaz etmek üzere yola çıkarıl
mıştır. 

Alman ya ve Belçikada okuyanlara 
94.5, Avusturya, Çekoslovakya, Maca
ristan ve Fr.ansada okuyanlara 105, Fa
ris, İtalya, ve Amerikada okuyanlara 
115.5, 1sviçrede okuyanlara 126, İngil
terede ve Amerikanın Comecticut, 
Mı.ıssachusetts, New Hampshire, New 
York, New Jersety, Pennsyhuania, 
Maryland, ve Hhod İsland'da oku
yanlara 147, Rusyada okuyanlara 199,5 
lira aylık verilecektir. 

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Kızıl. 
aya aza kayıd haftası şehrimizde 12 ha. 
ziranda başlıyacak ve 19 haziran akş. 
mı nihyet bulacktır. İki yıldanbcri de. 
vam eden bu haftalar cemiyete ehemi. 
yetti bir gelir temin etmektedir. Evel
ce 400 azası olan Ankara merkezimizin 
bu yılki aza mevcudu 4000 dir. Hafta i
çinde aza sayısının bir misli artacağı 

ümid edilmektedir. 
Merkez heyeti her gün toplanarak 

haftanın çalışma raporunu tanzim et
mektedir. 

Muayyen günlerde radyo ile neşriyat 
yapılacak ve haftanın son günü büyük 
bir müsamere verilecektir. Mahalleler
de teşkil edilen komiteler ev ev dola
şarak vatandaşları bu büyük hayır evi. 
mize yardıma davet edecek, büyük ti. 
carethaneler vitrinlerini cemiyetin 
renkleriyle süsliyecek, lokanta ve gazi. 
nolar gelirlerini teberru edeceklerdir. 

Liman idaresinde yapılacak inşaat 
İstanbul liman idaresi İstanbulda 

yaptırılacak mağaza inşaat işlerini tet
kik etmek üzere iki mühendisini Tiryes· 
te ve Cenevreye göndermeğe karar ver
miştir. 

Haliç atölyesinin temel atma töreni 
İstanbul, 12 (Telefonla) - Liman 

işletmesinin Haliç'teki atölyesinde te -
melatma töreni yapıldr. 

Orta okullar için 

anı 
Kültür Bakanlığı, orta tedrisat mek

teblerine muallim tayin edilmek üzere 
bir ehliyetname imti:ıanı açmağa karar 
vermiştir. İmtihanlara 4.5.6 sınıflı mu
allim mektebi m.zunları ile lise ve 7 
yıllık idadi mezunları veya bu mekteb
lere muadil tahsil görenlerden 25 ya
şından aşağı ve 45 yaşından yukan ol
mıyanlar girebilecektir. İmtihanlar 1 
eylfılde İstanbul üniversitesinde başlı. 
yacak ve 15 eylCıle kadar devam ede
cektir. İmtihanlar, tarih - coğrafya, 

türkçe, tabiiye, riyaziye, fransızca, al
manca, İngilizceden yapılacaktır. İmti
hanın sôzlü ve yazılı sualleri Universi. 
te ve yüksek muallim mektebi talebesi. 
nin takib ettiği ders müfredatından se. 
çilecektir. Yalnız pedagoji sualleri Kül
tür Bakanlığınca hazırlanarak ilniver. 
site rektörlüğü vasıtasiyle imtihan ko. 
misyonuna gönderilecektir. İmtihanla. 
ra girmek istiyenler bakanlıkça itan e~ 
dilecek vesikalarla muayyen bir müd
det içinde Kültür Bakanlığına müra
caat edeceklerdir. İmtihanda muvaffak 
olanlardan orta tedrisat mekteblerine 
muallim tayin olunanlara 25 lira asli 
maaş verilecektir. 

Kamutay Çağrıları 
* Dahiliye Encümeni bugün saat 

15 de toplanacaktır. * Büdce Encümeni bugün saat 10 

da toplanacaktır. 
:!: Adliye Encümeni bugün saat 

15.30 da toplanacaktır. 
"' Ziraat encümeni bugün saat 15 te 

toplanacaktır. * Maliye Encümeni bugün saat 
9.5 da toplanacaktır. * Milli Müdafaa Encümeni bugün 
saat 10 da toplanacaktır. 
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Yaz geldi, Kemping 
yapalım: 

Sinirlerimizı bozacak, ve bir 
~oklar.ımız gibi, bazı meslekda.'>ları: 
"Nedir bu havalardan çektiğimiz!,, 
feryadiyle gazete sütunlarrnda i
nim inim inletecek kadar kararsız, 
yağmurlu, soğuk geçmi§ olan bahar 
günlerini artık arkada bırakmış ol
duğumuza inanabıliriz: Evet, yaz 
gelmiştir. 

Ancak, gelen yazda ne yapaca
ğız? Haziran, temmuz, ağustos, 

hattJ eyJCtl sicaklarını düşününüz. 
Önümüzdeki bu dört ayı, sıcaklar
dan şikayet ederek değil, faydalı 

ve zevkli geçirmenin yolunu keş

fetmeliyiz. Zira, gelecek kışta muh· 
taç olacağımız çalışnuı kudretini 
bize yazın güneşi, krrların havası, 
dağ başlarının ozonu, denizin iyo
du temin edecektir. 

Yaz tatilinde iklim degiştirme 

kararını vermi§ olanlar gidecekleri 
yerleri çoktan tesbit etmi§lerdir. 
Fakat Ankaradan, daha doğrusu 

memleketin her hangi bir tarafında, 
bulundukları yerlerden ayrılamı. 

yanlar ne yapacakl:ırdır ? 

Hunlara Kemping yapmalarını 

t:ıvsiye erferir,ı. Kemping, hele genç
ler için, hava ve iklim değiştirme
nin en ucuz ve en pratik çaresidir. 
Düny:ımn her tarafında tatbik edi
len kempingin malzemesi .~unlar· 

dır: Bir bisiklet, bir çadır parçası 

ve bardak, tabak, çatal, biçak, ten
cere gibi mutlak ve sofra eşyası ... 
Bunları tedarik eden bir kaç arka
daş, bir araya gelince, şehirden 
bir dağ tepesine veya bir su kıyı
sına giderek, çumartesi ve pazar 
günlerini ne güzel geçirebilir
ler. - N. B. 

Kandan yapılan öte beri 

Münih :şehri civarında bir fabrika 
vardır ki kullnndığı ilkmadde, mez· 
bahalardan alman hayvan kanıdır ve 
bu kandan yapılan öte beri ise düğ
me, şemsiye sapı, tarak, küpe, hatta 
telefon ahizesi gibi §eylerdir. 

imal tarzına gelince: llk önce ka

nın pıhtılanmasına sebeb olan fib

rini çıkarılmakta, sonra elde edilen 

mnyi kurutulup toz haline getirilmek

te ve nihayet bu toz tazyik edilerek 
çubuk veya lavha ıekline sokulmak
tadır. 

Hatta, bu fabrika, kandan, Japon.. 
yada pek ziyade rağbet gören, bir de 
besleyici çukulata yapmaktadır. 

Bir hadisenin iki telakki tarzı 

Kan ter içinde şimendüfer istas· 
y'?nuna giren kan koca arasında: 

Erkek - Mağaza camakanları Ö· 

nünde bu kadar durmasaydm trene 
yetişirdik. 

Kadın - Sende bu kadar hızlı 

ko§masaydın gelecek treni ıimdi bura
da böyle dakikalarca beklemezdik. 

Dünhii suallerin cevabları 

S - Amerikada ilk cumhur reisi 
olan Vaşington ne zaman 
seçildi? 

C 1789 da. 
S Meşhur ingihz amirali Nel

son hangi tarihte öldü? 
C - 1805 de. 
S - Napolyon'un yenildiği Va

terlo harbı ne zaman oldu ? 
C 1813 de. 
S Kırım muharebesi ve Sıvasto

polun sukutu hangi tarihte 
vukua geldi? 

C 1855 de. 
S Rus - japon muharcbt-si ne 

zaman başladı? 
C - 1904 de. 

Amerika harbı 

Amerikanın umumi barba giri§İnin 
yirminci yıldönümü do)ayısiyle bazı 

gazeteciler, General Perşingi ziyaret 

ederek kendisinden harb hatıralarını 

öğrenmek istemi~lerdir. Şimdi 76 ya
§ında olan General Neberaskadaki 

köşkünün bahçesinde bunları kabul 

ederek ikramda bulunmuı ve söz har· 

ba intikal ettirilince : 

- Aman swunuz arkadaşlar. Şu 

saka kuşu, bakınız ne güzel ötüyor. 

Bunun sesi top seslerinden daha gü

zel değilmi? sözleriyle harb yıllarını 
hatırlamamak istediğini anlatmııtır. 

''Polis yurd içinde en centilmen, 
en nazik olması lazım gelen ve 
halkın ihtiyaçlı anlarında kendi .. 
lerine şefkat duygusu ile yardım .. 
da bulunması gerekli olan bir dev• 
let memurudur. Halk ile daimi le• 
mas halinde bulunan polis memu• 
ru. içtimai hizmetini yaparken 
halkı lüzumsuz yere ürkütmekten, 
incitmekten çekinmeli ve bütün 
dikkatini halkı hükümetc karşı 
daha fazla ısındırmağa hasretme .. 
lidir. 

Buna ancak halkın türlü şekildeki 

müracaatlerine karşı çok ciddi bir ala• 
ka göstermek ve tervici mümkün arzu .. 
tarını süratle yerine getirmek ve şa .. 
hısları.nı ilgilendiren işlere karşı fazla 
hassasiyet göstermek suretile hükümet 
teşkilatına sevgi ve muhabbet duygula· 
rını artırmak imkanlarını temin saye .. 
sinde kabil olabilir. Bu itibarla aşağı .. 
daki maddelerde yazılı noktalara dik• 
kat ve itın edilmesi lüzumlu görül .. 
müştur. 

1 - Kati ve zaruri ihtiyaç ve lüzum 
olmadıkça istirahate çekilmiş olan biı: 
yurddaş sorgu, ihbar, teblig gibi sebeb• 
terle davet edilmemelidir. 

2 - Polis karakoluna her ne şekil• 
de olursa olsun davet edilecek bir va• 
tandaşa nezaket kaideleri dışında hır• 
çın ve çirkin muamele yapılmamalıdır, 

3 - Polise vaki olacak her mUraca .. 
at sınıf ve derece farkı gözetmeksizin 
nezaketle karşılanacak ve cevabsız bı .. 
rakılmıyacaktır. Bilhassa her karakol• 
da ve polisin hususi not defternidc 
mıntakası içinde oturan maruf zatların 
ikametgah adresleri vazıh bir surette 
yazılı olmalıdır. 

4 - Tren, istasyon ve iskele gibi 
ecnebilerin ekseriyetle uğradıkları yer• 
lcrde vazife alan polis memurları çok 
hassas davranmalıdır. 

5 - Halka sebebsiz düriışt muamele 
yaptıkları salahiyetlerinin fevkine çık· 
tıklan sabit olan emniyet mensupları .. 
nın bu hareketleri sicillerine geçirilerek 
terfi haklan üzerinde müessir ota .. 
caktır. 

6 - Bu emir, emniyet direktör ve a: .. 
mirleri tarafından her polise okutturu• 
lacak ve bu mevzu üzerinde bütün pO• 
lis teşkilatının konferanslarla tenvir e• 
dilmesi temin olunacaktır. 

Bu hususta azami hassasiyet göste4 
rilmesini vali arkadaşlarımdan rica e• 
derim.,, 

Himaye edilecek ziraat maddeleri 

İstanbul, 12 (Telefonla) - Gümrük .. 
lerde himaye edilecek maddelere aid ol• 
mak üzere Ziraat Bakanlığının ticaret O• 
dasından istediği rapor hazırlandı. Ya " 
rın gönderilecektir. 

~········;;····"A·· .. v····"A··········~ 
.................................................. 

Hava kısmen açık geçti 
Dün şehrimizde hava kı men açık ve 

az bulutlu geçmiş ve ısı 19 derece kay .. 
dedilmiştir. Meteoroloji işleri genel dl. 
rektörlüğünden verilen maliimata göre 
dün yurdun Trakya, Kocaeli ve Ego 
mıntakalarında hava -açık, orta Anado .. 
lu mıntakası bulutlu, diğer mıntakal~ 
rı kapalı geçmiştir. Dün en çok ya.. 
ğış Rizede olmu ve kare murabbaına 
26 kilogram su bırakmıştır. Dün en dÜ• 

şük ısı Eskişehirde 4, en yüksek ısı da 
Edirnede 26 derece olarak kaydedilmif" 
tir. 

Muğlaya yıldırım 

düştü 
Muğla, 2 (A.A.) - Nisan ayı içinde 

il içindeki krom madenlerinden harice 
sekiz bin beş yüz altı ton krom ihraç 
edilmiştir. 

Ahiköy kamunun Yava köyüne dü.. 
şen bir yıldırım inek sağmakta olan biC 
kadını öldürmüştür. 
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1 -

ya ateıi anı ı ı di Mal· d h mit olan tarki Ordün Emiri AbcluHalua 

ki lapa.:yaru~Zl~d::e:.ıiueri ~:dur: ava esmeg"' e bacladı vazı·vet memleketimizi ziyaretinden bahaeclerek 
ra karı§mazlık komiıyonu narn:na 1 tal- ~ bu ziyaretin türlı:lerin de arablara 1uarp 
ya ve Almanya donanmaJan tarafından ne kadar samimi ve doıt olduğunu sör· 
mürakabe edilmektedir. Bu mürakabe- Lo J. J k • A l 1 'l _] Londra, 2 (Hususi) - Hükümetçi melı: fırsatını Emire vereceğini ve bun. 
yi yapan alman harb gemisi Deutchland nuraua l ıman eıçiıiği önünue kaynaklardan bildiriliyor: Lagranja H• dan faydalı neticeler doğacağını IÖylü. 
Bale dal d b" b rayını kuşatmakta olan asi kıtalar o:id- yor ve diyor ki: r a ann an ıri olup Franko kuv- • •• • l{l d ~ 

ti . . . ır numaşı~c- gapı l et.le bir taarruza geçerek hükümetçi-ve ennın •fgali albnda bulunan küçük :y 1 "Kültür aahaıında itbirliii anıWıia 
lb" d erı mevzi değiştirmeğe ve gerende j,_ 

ıza a asında geçen cumartesi günü iki 1 x mahıuı bir aile meaeleıidir. Buna büyük 
h .. k .. ga ettikleri sırtları terketmeg-e mec. 

u umet tayyareıi tarafından bombardı- b 1 • bir ihtiyaç vardır. Arab memlelı:etleria • 
ur ey emışlerdir. Buna göre, bükü. 

man edilmiıtir. Alman hükümetinin nq· · k den her biri irfan aahaıında tek L----
t ·-. m. etçı_ ıtalar pazartesi günü jo:.aal et- _,._ 

re hgı resmi tebliğe göre bu bombardı- ki n. çalııacak yerde az zamanda yapolmea 
tı erı bu sarayın zemin katını salı gü. 

man neticeıinde gemi haıara uğramıt ·· b 1 Jazım ıelen bütün kültür itlerini elair. nu oşa tmışlardır. Saray etrafında 
mürettebatından yirmi dört kiti ölmüı h b 1 liğiyle batarmalan, büyük bir ener• ,._ mu are e er devam etmektedir. Son ,. _. 
ve aeksen Üç kiti de yaralanmıfbr. Al· · t ·· "" · •arrufu demektir. Yazı liaanıaıa tama-vazıye e gore asıler sarayda koşatıl-
manya mukabelebilmisil olmak üzere er- ı d İk' men bir olmaaı, Mııır'da ,..kan bir ---mış ar ır. ı tarafın da zayiatı çok r -~ 
teıi gün, hülı:ümet kıtalarımn itgali al • mühimdir. tenin ve kitabın Bağdadda, Şaında yerli 

tında bulunan Almeria limanını bombar- üniversite mahallesindeki bir asi bir gazete ve kitab kadar olı:unma11 .._ 
donan etmiştir. Bu bombardımanda da taarruzu püskürtülmüştür. yük bir menfaattir. 

on dokuz kiti ölmüt ve elü bet kişi ya • Cindad dö Barselona vapurunun bir ikinci maksada gelince, Türlü,ede 
ralanmııtır. · 1 d · L--ıta yan cnızaltı gemisi tarafından ba- aynı IHU'lt ve terakki yolunun ,..._ 

Alman gemisinin bombardımanı et- tırıldığı anlaşılmıştır. olduiu için bizimle arab komtulanaa 

ıahnda verilen haberler mütenakızdır. Aıilere göre arasındaki hedelJer, tamamiyle mitle -
Almanlara göre, Deutchland gemiıi iıtİ· Asilerin resmi tebliği: Biskaya cep- relı:tir. Bu yol üzerinde bizimle anb ile-
rahatte iken ,anıızın iki tayyare peydah hesi. - Fena havalar askeri harekatı mi araaında gittikçe sılı:ı ve samimi llir 
im Son hldlselerin kahramanı olan alman Doyçland JcruvazöriJ do ti lı: lı:u ı · 0 Uf ve şeminin ön tarafında toplu bir işkal ~tmiştir. Sierra Lemona'da diıt- s u ru acagına tüphe etme,iz. 

halde bulunan mürettebatın üzerine Londra, 2 (A.A.) - Bu sabah gazeteler, Avnıpan,n gözlerini Lon- manın yaptığı bir hücum püskürtülmü,. Bir aralık Hatay itini bir talam miil-
bomba atbktan aonra çekilip gitmiıtir. draya çevirerek Avrupa buhranının gev,emeaini beklediğini kaydede- tür. ritler, bir türlı:. arab ihtliilı halİlle ..._ 
Gemi bombardımana kartı hiç bir mu• rek daha nikbinane bir lisan kullanmaktadır. Avila cephesi. - Guadarrama bölge. maya çalıtmıtlardır. ite böyle INr nM: 
kabelede bulunmaınufbr. Gazeteler, lbiza hadisesinin yenilenmemesi için İtalya ile Almanya sinde Alto de Leon'a yapılan iki dÜJ- vermek, ancak, dıtardaki bir lu11m-. 

Diğer taraftan Valansiya hükümeti, tarafından yapılan talebleri haklı görmekte müttefiktirler. man hücumu ile Robledo de Sevelaya' fi alilı:adarlann eluneiine yaf .- _.. 
ilkönce Deutchland'ın tayyarelere kartı ltalya minlleme tedbiri almıyacak yapılan birçok diışman hücumları pü1- bir feydi. Böyle ifrat hareketle.· •• 
top aleti açtığını ve bunlarm da muka. ı ı Roma, 2 (A.A.) _ Salahiyet- kürtülmüştür. Düşman beş yüz ölü bı- hepıinin arluaımda bir ecnebi ........ 
bele ettiğini bildirmektedir. Bu ikinci Kande p tosunda li mahfiller, İtalyanın enternaıyo- rakmıştır. aramak hiç bir zaman haksız oha. 
İzah pek varid görünmemektedir. Çünkü nal vaziyeti vahimleıtirecek veya Aragon, Soria ve cenub cepheleri. -
Deutchland'ın ateı açmak için hazırlan- gerginliğin giderilmeaine engel o- Kayda şayan bir şey yoktur. 
mıt olduğu pek anlatılmıyor. Bilikiı ve- lacak her türlü hareketten kaçına- Balsainde bir düşman tayyaresi dil. 
riJ "zah bü •-•- ol - b"ld' ekt d" I şürülmüştür. 

Hatay oamaab İmpaıratorlai

taafiyeıinde muallak lı:ahmt bir İfli. Gi
nün birinde mutlaka lı:ati bir hal ,_... 
baflanmau, yalan tarlan istikran ..... 
nundan limndı. 

en ı attan ·· sbütün bazıruasız - cagım ı ırm e ır er. 
duğu görülüyor. Sonra ceminin bombar- Bu mahfiller, ispanyol hükümet tay. Anarıi•tler V alennya hültümetine 
dımandan ıonra dahi silih atmadıiı bil- yarelerinin İtalyan harb gemilerini yardım edecekler 
dirilmektedir. Ancak tecavüze uğranuf bombardıman etmeleri dolayısiyle 1tal- Valensiyadan bildiriliyor: Milli İf 

Bu it, olmuı bibnittir. Me-. Tir
kiye ile Suriye'yi bir aralık t.üitlia' dH 
ayırmıt bile olsa, nihayet vanla ...... 
ma, iki memleketle beraber Fraaaa ...... 
11nda bir doıtluk köprüaü vazifemi p.. 
rebilir. Buımn böyle olacaiına ve Tilti
ye ile dostıluk ve emniyet müna111•111eri 
kuran arab memleketleri araaım s.i,.. 
nin de yakmda kantacaiına tipM et • 

bir devlet ııfatiyle ilk adımda haldı olan yanın misillime tedbirleri alacağı hak. konfederasyonundan anarşist bir heyet 
Almanya. bundan aonra atacağı yanlıf krndaki şayiaları tekirb etmektedirler. Negrine, konfederasyonun hükümete 
adımlarla dünyanın 1empatisini kaybe • Roma, 2 (A.A.) - Karışmazlık kon. tamamiyle yardım edeceğini bildirmİJ-
debilir. Meseli bu hidiMDin aebeblerini troluna bakmakta olan İtalyan gemile~ tir. 
İzah yollu aöylenen sözler bu mYi y-. ri, İtalyanın Londra komitesinden S:e- Milli iş konfederasyonu azalarından 
lıt adımlardan biridir: Guya lbiza kilmesine rağmen, kontrol etmek~e ol- bazılarının Largo Kaballero kabinesine 
bombardımamru, Avrupa sulbuna kartı dukları bölgelerde kalacaklardır. mensub oldukları, fakat hiç birinin 
bir ıuikaıd olmak üzere, Sovyetler ter· Negrin kabinesine girmek istemediği 
tib etıniıler! bu ölüyii bile gü.ldürecek ltal1anın vaziyeit hatırlardadır. 
bi "zah So Londra, 2 ( A.A.) - Royter .ıjansı. 

r 
1 br. nra görülüyor ki Almanya Malagada o··ıen ı'talvan go .. nu"'/[u··ı..: b nın öğrendiğine göre, dün Londrada ,, ~· a 

u suçun cezasını kendisi vermeie ka • Roma, 2 (A.A.) _ Stefani a1·ansı •. . yapılmıf olan diplomasi faaliyetlerinin 
rar vermıttir, Almeria'yı bombardıman t Malaga muharebelen"nde o""len ı"talyan talyanın karıf1Dazhk komitesine di;n. 
etmiş ve daha manidar bir hareket ol • gönüllülerinin listesi nefredilmiıtir. 

k · Bayan Vallis Varlı"eld mesine yol açacağı haberi menimsiz-
ma Üzere dostu ltalya ile birlikte Lon- Listede 62 isim görülmektedir. 
d k di~ 

ra anımazhk komisyonundan çekil • D ••k J.. 1 f.• d İtalya, hır!> g~milerinın bombardı- Palma yeniden bombardıman ediltli 
mitşir. Acaba bu ikinci hareketin ma. U U0 V ln SOr manı hakkında istediği gar:ıntiyi alır Sen Jan dö Luz, 2 (A.A.) - Major. 
ıııiıı ne olabilir? Bazan haklı vaziyette B •• I • almaz mezkur kom.te ile işbirlığinde kadan bildiriliyor: Hükümet tayyarele-
bulunan bir devlet, hakkını ihkak etmek ugun evtenıgor bulunmağı arzu etmektedir. ri Palma şehrini yeniden bombardıman 
İçin aldığı tedbirlerde o kadar ileri l'İ • Garantinin ne olacağını tesbit ve ya.. etmişlerdir. 20 ölü ve 30 yaralı vardır. 
der ki, kendiıini hakıız vaziyetine ko • Pariı, 2 (A.A.) - Yarın saat 11.30 but İtalya hükümetine bu garanti için Hava topçuları tayyarelerden birini ye· 
yar. Büyük harbm batlangıcmda Avus· da Mants belediye reisi, Kande şato- henüz vakit bulunamamı§tır. İtalyanın re düşürmüştür • 
lurya'nm Sırbiıtan'a kartı takib ettiii sunda Dük dö Vindsor ile Bayan Vallis İspanya bükümetinin bir beyanname 
ıiyaaet gibi. Varfield'in evlenme törenini yapacak- ne9retmeai ve biler tarafindan kontrol 

tır. Bu törene pek az kimseler çağırıl- edilmekte olan emniyet bölgelerinin 
mıştır. Yalnız beş gazeteci bulunacak.. tayin olunması lrabilindeu bazı şeyler 
tır. Davetliler arasında, 17 senedenberi teklif etmesi ihti::n:J.i vardır. 
Dük'ün yanında çalışan şoförü de var
dır. 

Tur, 2 (A.A.) - Kande şatosunun 

drafında büyük bir faaliyet ve hareket 
hüküm sürmektedir. Şatoda Dük dö 
Vindsor'un evlenmesine müteallik hazır

Kontrol •ervmni tenrli 
kdmak için 

Almanya Papadan 
tarziye istiyor 

miyoruz. 

BRIAND 

Haber'de NuruUala Ataç,.._.,_, 
"Milletler Cemiyeti ile alar; ...... 

Wlflanıu. ta kurulclaju ...... ••ri ... 
rachjı maflUWyetleri ~ ...._,. ft • 
ı.clenclir; ucuzca zıeld •e wa thiw 
•özülaneii aeven kimnlır ltu MI ıık 
biç bir fıraab kaçamamrılanhr. Alll 
cüç ve lizım olan py ona i•wnelr, • -
nun için çalıtmaktır. Ona ....... -
oilunun lı:adre eıir olmadıfım, _,...._ 
da yalnız menfaat, ölb, kin mti-mı'r ı 
deiil. fedakirlık kabiliyeti, ...... -
bet, merhamet de bulunduiuna IÖ7le • 
mekdir. Milletler Cemiyeti• " ', 
insan oilunun lı:encli kendini •ı•lı ı:ıe
ğine, birgün en yüluek ideallerine _.. -
bileceğine inanmaktır. Briand, s ' ı 

ve bunu aalatmak iıtemitti. Buada ... 
vaffak oldu ve bunun için adı .... _. 
nn adamların cönlünde bir uis _. ai
bi dofatb." 

Almeria'nın bombardımanı, ansızm 
bizi, Milletler Cemiyetinin, Londra ka • 
rıtmazlık komiıyonunun ve her nevi en· 
ternasyonal emek birliğinin bulunmadı· 
iı bir devrin atmoıferi içine atmıfbr. 
Almanya'mn, hakkını ihkak etmek için 
başka bir yol takib etmeıini görmek iı -
tediğimizi inkar edemeyiz. Ancak artık 
dünya bir olub bitti kar111mdadır. Fa • 
kat karıtmazlık lı:omiıyonundan çekil • 
menin arkasındaki tehdid ne . olabilir? 
Bereket verıin ki Almanya hükümeti. 
bu noktada gerek Vaıington'a ve gerek 
Londraya teminat venniıtir. Y olı:aa Al
manyanın bu hadiseyi ıiyasi hedeflerine 
varmak için iıtiırnar ebneie lı:alkıtmıuı 
9\llh ve müaalemet için tehlikeli bir ha· 
ı-eket olabilirdi. lbiza bidi1eai, belki ıu 
ve bu ıekilde kapanacak. F alı:at bu. bir 

zarureti yeni baştan tebarüz ettiriyor: is
panya aletini söndürmek. Filhakika ale

tin etrafı aarılmıtbr. Fakat ikide bir et· 

rafa yayılmak istidadım cösteriyor, ye 

söndürülmedikçe sulh aağlamlapnıf sa-

lıklar yapılmaktadır . 
Bütün davetliler, şimdi buraya gel

miş bulunuyorlar. Dük ve Düşeli dö 
Vindsor, yarın akşam otomobille Laro,_ 
Minyon'a gideceklerdir. Kendilerinin 
Carinthie'e gitmek üzere orada trene 
binecekleri sanılmaktadır. 

Londra, 2 (A.A.) - Salahiyetli mah
filler, İngiltere Hükümetinin, kontrol 
servisinin tesirli olabilmesi için Alman· 
ya tarafından istenilen tedbirleri kabul 
etmelerini İspanyol muhasım tarafları· 
na telkin etmeği diı,ünmekte olduğunu 
teyid eylemektedirler. 

İngiltere daha timdiden alman pla
nını kabul etmiftir. 

Fakat resnıen cephe alabilmesi için 
Fransanın da bu planın kabul etmesini 
beklemektedir. 

Berlin, 2 (A.A.) - Papalık nezdin· 
deki alman maslahatgüzarı tevdi ettiği 
notada Kardinal Mandalaynin Şika

goda Hitlere karşı yaptığı hücumlar
dan dolayı Papalık makamınca tarziye 
verilmedikçe Almanya ile Papalık ara.. 
sındaki normal diplomatik münasebet· 
Jetin kesileceğini bildirmiştir. 

reti vermişlerdir. 
Nüma} işçileri dağıtmak için polis 

işe karışmağa mecbur olmuştur. 

Ha•ta bakcılar Cebelüttarıka 
hareket ettiler 

At a ç ve gül 
Hastalıklarile 
Mücadele 

yılamaz. A. Ş. ESMER 

Altınordu kongresi 
Altınordu Başkanlığından: 
Yurdun senelik adi kongresi 5. Hazi· 

rım cumartesi öğleden sonra saat 14 de 
Yurd binasında yapılacaktır. Sayın üye
lerin kulüpte bulunmaları rica olunur. 

Evlenme töreni ve Anglikan 
kili•en 

Paris, 2 (A.A.) - Anglikan papas
Jarından Jardin, Dük dö Vindsor'la Bn. 
Vallis Varffield'in nikahını kıymak Ü· 

zere Kande tatosuna gelmiştir. Bunun, 
eski kırat ile kilisenin uzlaştığı manası
na geldiği sanılmaktadır. Papasın tabi 
olduğu Durham peskoposu, onun ne 
kendisinden, ne de salahiyeti bütün Av
rupa kıtasına 9amil olan Fulham pes
koposundan izin aldığını, binaenaleyh 
nikahı kıymağa salahiyeti olmadığını 

bildirmiştir. Papas Jardin buna ceva
ben, nikahı kıymak için kimseden mil· 
saade istemediğini ve kimseye danıf• 

madığını, yalnız vicdaniyle istişare et
tiğini bildirmiştir. 

İngiliz - alman plinı aşağıdaki mad
deleri ihtiva etmektedir : 

1 - Kontrol filolarının mü9terek 
mesuliyeti, 

2 - Enternasyonal gemilere İspan
yol limanlarını ziyaret ve orada demir. 
lemeleri hakkının verilmesi, 

3 - Kontrol servisini yapan gemi
lerden birine vukubulaca.k bir tecavU· 
ze kal'JI müıtereken ceza tertibi. 

Lontlraılalti alman elçiliği 
öniinie niima)'if 

Londra, Z (A.A.) - İki bin kiti bu 
gece Almanya büyük elçiliği önünde 
nümayiı yapmıfler ve Almeriıuun bom· 
bardımanmı tenkid eden bir karar su• 

Londra, 2 (A.A.) - İngiliz hava 
kcvvetlerine mensup iki deniz tayyare
si askeri hastanelere mensup '4 hasta -
bakıcı kadınla bu sabah Valihot'tan Ce· 
l'IE'lüttarık'a hareket etmişlerdir. Hasta · 
bcakıcılar Deutschland yaralılarını teda
vi edeceklerdir. 

V alennya kabinen Enterna•yonal 
vaziyeti gözden geçirdi 

Valanıiya, 2 (A.A. - Hükümet, dün 
öğleden sonra toplanarak enternasyonal 
vaziyeti mütalaa ve tetkik eylemiıtir. 

Toplantı sonunda kültür bakam B. 
Jesus Hemandez, gazetecilere demiıtir 
ki: "- Almeria'nrn bombardımanı pro
testo etmek üzere kanfl1141zlık komitesi
ne bir nota gönderilecektir.,, 

Alakalı makamlar; bahçelerle bazı a
gaç, gül ve çiçeklere musallat olan püse.. 
rcmların tahriblerini önlemek için miica
dtlt' organizasyonunu kuvvetlendirmeyi 
kıırarla§tırmıtlar ve bu karan tatbika 
başlamıtlardır. 

A ğaçlannda ve güllerinde hutalık 

l'lanların müracaatını beklemeksizin mü
cadele gruptan kapı kapı dola§JD&kta YC 

ağaclan hastalıktan kurtarmalrtdarr. 
Mücadele grup lan Y eniıehirde 4 deıa 
13 çe. Çankayada birden dörde, ve Ce -
heci ile diğer mevkilerde 2 den bqe çıb
nlmışı ır. Büyük emeklede yetitcn ~ 
ve güllr.rimizi koruyan ve yqamalanm 
sağlayan bu yerinde tedbiri. Anbnnaa 
güzelliği ve yefilliği bakımuadan tak
dire değer bir hidise olarak brplarız.. 

Mevsimin 
teıniz 

en güzel v e 
içkisidir 
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okuduklarım•z ) 
' 3-6- 1937 

Türkiye Tiftik Cemiyeti Tenis teı vm ~urnuvası 
Kongresi Ruznamesi : Türk Spor Kurumu Teni• Federas-

yonu murakabesi altında Ankara T. 
Haziranın betinci cumarte11i günü S. K. bölgesi tenis ajanlığı delaletile 5, 61 

saat 14 de cemiyetin Bendderesindeki 12, 13 Haziran 1937 tarihlerinde d6rt 
umumi merkez binasında toplanacak- gün devam etmek üzere bir Tenis teş-. 
tır. vik turnuvası tertip edilmiştir. 

ı - Muvakat bir reis ve iki katib Müsabakalar: Tek kadın - kadın • 

in g iliz siyaseti 
G eçen gun, Avam kamarasında, bir 

mebus sordu: 
- Falan vaziyet hadis olduğu tak

dirde kırallık hüklımeti ne yapacaktır? 
- Yirmi senedir, dedi B. Baldvin, 

faraziyelere müstenid suallere cevab 
vermekten istinkaf etmekteyim, ve her
halde bakanlığımın şu son ayında bu 
prensibimden vaz geçecek değilim. 

Kıratlık hükümeti, faraziyelere müs
tenid suallere cevab vermez, çünkü in
san zekasının istikbali sarahatle g..ire
bileceğine kani değildir. 1ngilterenin 
planlarını öğrenmek iızere ingiliz ba
kanlarını sorguya çekmeniz beyhude
dir. Onlar size, uzaklaştırıcı bir neza
ketle, bütün planlardan nefret ettikle
rini, ve esasen, verilecek izahları olsa, 
bunu parlamentolarına venneyi tercih 
ettiklerini soyliyeceklerdir. 

Bizim doktrinimiz mi? derler. Bu 
"hiç bir doktrine bağlanmamak'' tır. Biz 
Avrupayı, politik ideolojilerin ayırdığı 
iki cepheye ayırmayı kabul etmeyiz. Bir 
memlekete, sırf faşist veya komünist 
olduğu için ,asla harb etmiyeceğiz. Az 
çok bizimkine benzer kuruluşları olan 
memleketlere karşı tabii bir sempati 
duyarız, fakat bu kuruluşların, muhte
lif zaman ve mekanlarda, muhtelü şe
killere bürünmesini de hoş görürüz. E
sasen, başka memleketlerin iç politi
kaları bizi alakadar etmez. 

Biz A vrupada bir tek askeri anlat· 

ma tanırız: Lokarno andla~ı. Sebe
biyet verilmemif bir tecavüze karşı 

Fransa ve Belçikanın &rnırlannı müda· 
faa etmeyi teahhüd ettik. Bu teahhüde 
riayet edilecektir. Avrupanın diger ln
sımlarına gelince, bu hususta Milletler 
cemiyeti paktına baglıyız; hadiseleri 
ve milli kamoyumuzun reaksiyonları i
tibara alarak bu paktı tatbik edecegiz. 

Bir şark Jokarnosu imzalamış olma
dığımız için, şarkta vukua gelecek hiç 
bir kavgaya asla müdahale etmiyeceği
mız sanılmasın. Şüphesiz, böyle bir mü
dahalenin evvela, hemen bütün memle
ketın tasvibıne mazhar olması icab e
derdi. F kat a ik. r \ e s et veril
memiş bir tecavüz halinde, M lletler ce
mıyetı t r .... • tiıldıgi ta dır
de, bu tasvıbin yapılması muhtemeldir. 

Bili> oruz, birçok fransızlar, müte
addıd akametlerden sonra bu müe&sese
ye hali baglı kalmakla İngılterenin re
alizmden uzaklaştıgı di.ışi.ıncesindedir

ler. Biraz daha derin düşünsünler Sa
nırlar mı ki, bizde sulhtan beri dıf po
litikamızın mesuliyetini bugün Üzerle
rine almıf olanların Milletler cemiyeti
ne sadık kalmıf olmaları hiç sebebsiz
dir. Biz, bilakis, bu bakanların bu su
retle pek fazla realist kalmıt oldukları 
kanaatindeyiz. Sebebi de şudur: 

Evveli kamoyumuzun genif bir kı•
mı, ahlaki veya dini sebebler dolayni· 
le, mukavemet etmemek doktrinine İf· 
tirake veya. hodbinlik yüzünden enter
nasyonal teahhüdlere ancak Milletler 
cemiyeti paktı teklinde girmek fikrine 
meyillidirler. Bir de, Milletler cemiye· 
ti, dominyonların yabancı meselelerle 
meşgul oldukları tek sahadır ve onla
rın kamoylarının tasvibini kazanmak 
bizim için çok lüzumludur. Nihayet 

Tefrika 

İngiliz Hükümeti 
faraziyeden 

nefret etmektedir 
lngilterenin kuvvet· 
li olmak isteyişi, her 
hangi bir memleke
te karşı değil her 
hangi bir ititif ha
linde kat'i bir unsur 
o:mak içindir. 

Yazan: 

Andre fVlorua 
münakalelerin sürati yüzünden hergün 
biraz daha daralan bir dünyada, bir en
ternasyonal organizasyona malik olma
nın insanlık için gitgide daha gerekli 
olduğu kanaatindeyiz. 

Diyeceksiniz ki habeş meselesinde 
Milletler cemiyeti tesirsiz, hatti tehli
keli bir vazyet arzetmiştir. Doğru. Fa
kat bu dava pek sakat bir şekilde orta
ya konulmuitur. Bu akametin verdiği 
dersten istifade edelim. Bu birliği ıslah 
edelim; ondan, bir zecri tedbirler vası
tası degil, bir uzlaşma vasıtası vücuda 
getirelim; onun emniyetimizi temine 
kafi gelecegini sanmıyalım, bu hayal
lerin en delicesi olur; bununla beraber 
Milletler cemiyetini terkctmiyelim. 
O, fırtınalı zamanlarda, bütün partile
re, bütün itikadlara, hatta bütün mem
leketlere mensub anglo saksonların al
tına sıgınabileceklcri geniş bir şemsiye
dir. 

H adiseler bize göstermiştir ki, kol
lektif emniyet, onu temin et

mek istiyenler herhangi bir muhalif 
kombinezondan daha kuvvetlı bulunma
dıkça boş bir laf tan ibarettir. İngilte
re, kendisine, denizlerde ve havalarda, 
ananevi üstünlüğünü temin edecek bir 
silahlanmaya girişmiştir. Buna, progra
mı tamamiyle gerçekleşinceye kadar 
fasılasız devam edecektir. İngiltere la
zım gelen fabrikalara, insanlara ve kre
dilere maliktir. Bütün memleket bu işin 
lüzumunu anlamrştır. Onu hiçbir şey 

durduramıyacaktır. 

Bu kad karardan Avrupa memnun 
olmalıdır. Çünkü bu ingiliz kuvveti bir 
muvazene ve sulh unsuru olncaktır. İn· 
giliz silahlanması hiç bir muayyen mil
lete karşı tevcih edilmiı değildir. İtal
yaya karşı, ıon haftaların hadiselerine 
rağmen, hiç bir derin husumetimiz yok
tur. Zevahire rağmen, Akdenizde in
giliz ve İtalyan menfaatleri birbirine 
zıd olmaktan ziyade birbirini tamamla
yıcı vaziyettedir. İki impar .. torluk ara-

sında bir mücadele her iki llrıparatorlu
gu tehlikeye koymaktan başka bir ne· 
tice vermez. Almanyaya gelince, lngil
terede bazen endişe uyandımııJtır, fa· 
kat husumet asla. Marepl fon Blom
bergin ziyareti tre nezaketi biraz uzlaş
ma ümidleri doğurmuştur. Hayır, İn· 

gilterenin kuvvetli olmak isteyi9i, her
hangi bir memlekete ka11ı değil, her
hangi bir ihtilaf halinde, kati bir unsur 
olmak içindir. 

B irkaç haftadan beri, Avrupa ve
ya dünya konferanslarından çok 

bahsedildi. İskandinavlar tekliflerde 
bulundular; B. Van Zelanda bir tetkik 
işi havale edildi; B. Hitler, bir büyük 
devlet tarafından toplanmaya çağrıla

cak herhangi bir konferansa i~tirake ha
zır oldugunu bildirdi. İngiltere böyle 
bir konferansın toplanmasını istiyor 
mu? Burada ham maddeler müşkül me
selesini konuşmayı kabul edecek mi
dir? Eğer bu konferans mükemmelen 
hazırlanacaksa, evet; daha öncekiler 
gibi, acele ve beceriksiz bir tuHlattan i
baret olaca.ktıa, hayır. 

Londrada, bazı büyük devletlerin bir 
nevi humma nobeti içinde bulundukla
rı şu sırada, bir konferansın ilaniyle 
büyük ümidler uyandırılması ve sonra
dan bu ümidlerin inkisara uJratılması 
çok tehlikeli bir hareket addedilmekte
dir. Bunun neticesi, uyanacak olan ü
midsizlik yüzünden, önlenıı-ek istenen 
kavganın'bir an evel meydana çıkması 
olacaktır. Böyle bir felaketi önlemek i
çin, hazırlıkların, konferansın ancak 
neticelerini kaydetmek için toplanma .. ı
nı temin edecek kadar, kuvvetli yapıl
ması İcab etmektedir. Şimdilik, vakit
siz bir konferanstan ziyade işte bu ha
zırlıkla meşgul olunmak lazımdır. 

A vrupanm bugünkü vaziyeti İngi
lizlere, geçen seneye nisbetle daha az 
endişe vermektedir. Tabii sulh, kötü 
bir tesadüfler silsilesinin veya tedbir
siz bir hareketin keyfine tabi kalmak
tadır. Fakat tesadüflere karş:ı mücade
le etmek ve tedbirsizlikleri önlemek 
lıususunda doha iyi imkanlara malikiz. 
Çünkü İngiliz silahlanması kuvvetler 
muvazenesini teıis etmektedir, ve çün
kü Fransa ile İngiltere pek nadiren 
bugünkü kadar birbirlerine yakın ol
muşlardır. Gelecek aylar içinde, gene 
büyiık güçlüklere tesadüf edeceğiz. Bir
lik kalmasını bilir ve milletlerimiz iç 
bölünüşlerle kendilerini zayıflatmazlar
&a, müşkül geçidi felaketsiz geçmeye 
muvafafk olacağız. Tam isti! .ardan he
nüz uzağız, fakat Avrupaı.;n politik 
barometrsei hafifçe düşmüştür. 

İşte, 1937 mayısında, Jahsa göre ba
.zr kiiçük değişikliklerle, ingiliz devlet 
adamlarının umumi hisleri bu merkez
dedir. 

intihabr. f erkek _ tek erkek _ s:if t erkek şeklinde 
2 - İdare heyeti raporunun ve mer- olacaktır. 

but 935 senesine aid kati hesab cedve- Müsabakalarda netice alanlara kupa 
linin krraat ve tasdiki ve hediyeler verilecektir. 

3 - 937 - 938 senesi büdcesinin tet- Müsabakalar Kavaklıdere kortla.. 
kik ve tasdiki. rında yapılacaktır. 

4 - Yetiştirilip azaya tevzi edilen Oyun saat ve fikstürü 4 Haziran 
damızlık tekelerin ıureti tevzii hak • 1937 tarihinde ilan edilecektir. 
]undaki talimatnamenin tcdkik ve tas- Kaydedilmek is:in stadyom direk-
diki. törü Kerime Tel : 1580 Kavaklıdere 

S - Aza tarafından dermeyan olu- kortlarında Celil Dervişe Tel: 2628 

nacak teklifin müzakeresi. Ahmet Feride Tel : 1367 müracaat ede .. 

6 - Umumi reis intihabı bilirler, \ 
Bütün spor sevenler, Ankara halkı 7 - M ürakib intihabı 

Tenis Federasyonu Başkanı Tokat 
8 - Umum idare heyeti intihabı Saylavı Süreyya Genca tarafından da .. 
9 - Kongre zabtını imza i~in reiı vetlidirJer. 

tarafından iki zat seçilmesi Duhuliye yoktur. 

tı: 

ULUS'un Tercüme 
kitabları 

Dörtte bir ucuzluk 
Seri halindeki satışlarda aşağı

daki fiatlardan dörtte bir indirile
cektir. 

Büyük sayfa 
Bir konferans 42 

Bernar Şov 
İnsanlığın Hali 302 

Andre Malro 
Cihan Şampiyonlan 162 

Pol Moran 
Evlilik ve Ötesi 340 

fak Sırdan 
Orta sayfa 

Kırmızı Zambak 372 

Kuruş ~ 

25 

75 ~ 

60 

75 

75 

Kayıd ücreti : Bir müsabaka 1 lira 
her fazlası 50 kuruştur. 

Bay Hilmi Malik'in 
Eserleri 

l - Çocuk ruhu ve terbiyesi 
(Kalmadı) 

2 - Demokrasi mefhuntu ve 
mücrimlerimiz (Kalmadı) 

3 - Annelerin kızlarına 
öğütleri, 

4 - lnkılab yolunda, 
S • Türkiyede suçlu çocuk, 
6 • Türkiyede sinema ve 

tesirleri, 
7 - Y aradıcı küçük insan, 
8 - Revo1ution.uy Türkey 

(Jngilizce) Anatol Franı 
Levis ve İren 139 

tJ Pol Jloran 
l1 San Mifele'nin Kitabı 408 

so YENi kitabları: 
Arilerin sosyal dirimi 

100 
Akse] Munte 

Seri kitablar Basımevi ıi.-1-riooi%· 
dedir. 

(M. Meterlink'ten) 
Stamped as Criminal 

(lngili:ı:ce) 
Akba ve Hatet kitabcılarrnda 

bulunur 

17 inci beynelmilel 
jeoloji kongresi 

20 temmuz 1937 de Moskova'da 17 inci enternasyonal jeoloji kongresi 
açılacaktır. 

Gerek kongreye iştirak etmek istiyenlerin gerekse kongrenin tafsilat 
komitesinden davetiye almış olanların, vize vesaire muamelesinin icrası 
zımnında, bir an evel Inturist Yakın Şark Mümessilliğine (İstanbul, 'Gala-
ta, Havagimyan Han) müracaat etmeleri rica olunur. 2-2439 -
Sovyet S. C. B. 

kür yerleri 
"Inturist'', Sos:i, Kiılovadsk ve Yalta'da bulunan methur Sovyet kaplı

calarında bir tedavi devresini geçirmek hakkını veren husuıi biletler 
satmaktadır. 

Her türlü mallımat için, 
İstanbul, Galatasaray, "Natta" veya İstanbul Galata, Havagimyan Han, 
Skembri Figli ajanslarına müracaat olunmalarr. 2-2440 

Şe~spird.en . Hikayeler 

masım, çünkü kaplanın sayın bir adam 
olduğunu ve bütün kadınlara kar~ı insanca 
hareket ettiğini söyledi. Kanun-dısı hay" 
dudlarm kaptanının huzuruna göturdl ce
ğini ve orada hapse tıkılacagını duyunı.:a 
Silvia'nın içi rahat etmiş değildi: 

tesinin bir kadın yakaladığını haber alınca 
onun gönlünü almağa ve kendisini kurtar
mağa gelmişti. 

Silvia'ya aşkım dökerken arkadaşı tara
fından bastırılan Proteus, dehşetli surette 
mahcub olmuş ve yüreğini büyük bir ne-:la
met kaplamı tı. Kendisine yaptığı islerden 
dolayı duyduğu azabı, kederi ve nedameti 
o kadar canlı bir surette anlattı ki tabiatı 
romantik bir derecede asil ve civanmerd o
lan Valentine, yalnız onu affetmek ve e"ki 
dostluğunu kendisine bağışlamakla kalmadı. 
ansızın gelen bir kahramanlık coşkunlu6u 
ile dedi ki: 

J ulia, ayılıp kendine geldikten sonra de.J 
di ki: 

- Efendimin bu yüzüğü Silvia'ya ver· 
mem için bana emretmiş olduğunu unut .. 
mustum. Yazanlar: 

Çeviren: 

iki 

Mary ve Claarleı Lamb 
Nurettin ART AM 

Veronalı 
ormanda dolaşıyor, onların çapulculuklarına 
katışmıyor, yalnız onları çevirdikleri yolcu
lara iyi muamele etmeğe sürüklemek yolun
da nüfuzunu kullanıyordu. 

Silvia, babasının sarayından Eglamour 
isimli yaşlı bir adamla birlikte kaçmak ve 
ye da onun himayesine sığınmak kararında 
idi. Yolları, haydudlarm ve Valentine'in ya
şadıkları ormandan geçecekti. Haydudlar -
dan birisi Silvia'yı yakaladı. Eglamour'n c" 1 

yakahaycaktı: fakat o bir biçimine getirıp 
kactı. 

Silvia'yı yakalamıs olan haydud, kızca" 
ğızm büyiık bir telfis ve korku içinde bul m
du unu görünce ona telaş etmemesini, çün
k '1 l.cn ı ini bir magarada yaşamakta o1an 
kapfa ' ~mm yanına göt ·receğini, korkma-

- Ah Valentine, diye haykırdı, bütUn 
bu sıkmtılan senin için çekiyorum! 

Fakat haydud, Valentinc'i kaptanının 
mağarasına götürürken yanında hala U'"ak 
kıyafetinde bulunan Julia ile birlikte yolla
rına çıkan Proteus tarafından durduruldu. 
Proteus, Silvia'in kaçtığını öğrenmiş ve i
zinden yürüyerek buraya kadar gelmişti. 

Proteus, kucağızı e~kiyanın elinden 
kurtardı. Silvia bunun için kendisine tam 
teşekkür edeceği sırada onun aşkını ilan e
den sözlerinden yeniden mustarib olmağa 
başladı. Proteus, onu kendisiyle evleıuncge 
mecbur edecek surette kabaca tazyik eder
ken, uşağı (kılık değiştirmiş Julia) biraz ö
tede duruyor ve bu kurtarıs yüzünden Sil
via'mn evlenmeğe razı olacagı korkusiyle yü
reği hoplayordu. Tam bu işler olup biter
ken hepsi de birden Valentine'i karşılarırı<la 
görüverince şaşıra kaldılar. Valnetinc çe" 

- Seni affediyorum; ve Silvia'ya karşı 
duyduğum: bütün alakaları da sana de\ re
diyorum. 

Bu garib teklif karşısında Proteus'un bu" 
nu reddetmek faziletini gösteremiyeceğin
den krokan Julia düşüp bayıldı. Hepsi onu 
ayıltmak için uğraştılar. 

Silvia da Proteus'a devredilmekten do
layı incinmişti. Bunun Valentine tarafın
dan dostluğa değer verdiğini göstermek icin 
söylenmiş civanmerdce bir söz oldu~unu da 
anlayamamıştı. 

Proteus, yüzüğe bakınca bunun Julia'iıı 
kendisine verdiği ve onun Silvia"ya gön
derdiği yüzüğe karşılrk kendisinin ona ver
diği yüzük olduğunu anladı ve hayret ic;in
de sordu: 

- Bu nasıl iş? Julaia'nm yüzüğü nasıl°'" 
luyor da senin eline geçiyor? 

Julia cevab verdi: 
- Bunu Julia buraya getirdi ve kendi e· 

liyle bana verdi. 
Proteus, dikkatlice bakınca, usak Sebas, 

tian'ın Julia'dan başka birisi olmadıgım an
lamıştı Onun gösterdiği bu kadar bavlılık 
ve vefakarlık o kadar kendisine i ledi ki. ye 
niden yüreği onun aşkiyle doldu. Onun iize-
rine sevgili bayanım yanına aldı Valantine, 
ve Silvia'ya karşı takmdıvı tavırlardan 

vaz geçti ki yakışık alam da bu icti. 
D 1 \lrK 



ULUS 

Kamutayda görüşülen meseleler 
(Başı ı. inci sayfada) 

çok muvafık olduğunu bildirdi. 
Bundan sonra, bu kısımJardan birine 

düşen işin diğer kısım tarafından ifa 
edilemiyeceği manası çıkmaması lazım
gcldiğini tebarüz ettiren Bay Salah 
Yarğı şu misali zikretti : 

edilmiyerek çıkarılmıştı. Yalnız şunu da 
k:ıydetmek isterim ki büdce encümeni -
miz bunu çıkarmış olmakla beraber, 
kendisine eveJce verilen layihada iki sı -
nıf Ü.zerine tertip edilen ve 16 ve 20 lira 
üzerinden maaş almaları tensip edilen 
polıs memurlarım bir sınıfa ve birinci 
bıruta almakla, ltakikaten onlar hakkın
da cemilekarhk ve lutufk!rlık yapmış -
tır. Şunu da itiraf etmek icabeder ki, 
hepimiz nihayet insanız. Verilen ne O· 

Jursa olsun, verildiği zaman başka bir 
§eyin verilmiyeceğini söylemek, onun, 
'erilenin kıymeti ne kadar çok olursa ol
sun ıztırap mevzuu olmaktan çıkarama· 

bir had dahilinde otomatik maaş zaııunı 
yapılmasını jstedi. "Zannetmiyorum ki, 
dedi, bu, memleketin polis evlSdma kar
şı göstereceği fedakirhğı çekilmiyecek 
vaziyete soksun ... Maddeyi bildce en
cümeni alsın ve bu esas dahilinde yani 
sırf yeni eirecc.lclere değil, eskiden 
mevcud olan polis mensuplarına ve 
hatta bir kısmına famil olmak üzere 

ni omuzlarına alanlan memnun etmiş 

olalım. Ve mükemmel diye iddia ettiği
niz bu kanun hakikaten mükemmel ola
rak çıksın ... ,, 

iç bakanımızın izahları 
Bundan sonra İç Bakanımız B. Şük· 

rli Kaya ıöz aldı: 

Büdce encümeni reis vekili B. Mü. 
kerrem Ünsal - Encümende B. Hus. 
nü Kitabçının takririnin bulundul:unu 
söyliyerek bu projenin müstacelen go. 
rüşülmekte olduğuna işaret etti. 

Arkadaşımızın dedi: nazarı iti baro 
alman takriri encilmene verilir ve bu 
Iayihaya bir madde olarak tesbit edil .. 
mek üzere tetkikatına girişilirse bunun 
umumi barem kanuniyle a!Akadar bu. 
Junması hasebiyle incelenmesinin uza. 

" D . - evrıye gezen polisin vazifesi 
idari zabıtaya aid bir vazifedir. Fakat 
devriye gezerken bir polisin ika edil· 
miş veya edilmekte olan bir suç vaka
s1 kart1SJnda kalırsa kendisini vazife. 

"- Kanunun ilk müzakeresinden 
timdiye kadar Bilyük Meclisin mim 
zabıta kuvveti için gösterdiği tesahube 
arar tükran etmiftinı. B'u da onun biı 
tecellisidir. 

dar addetmiyecekmidir ? •• 

bir daha tetkik etsin ..... 
Bn. Nakiye takririnin esaslarını tek

rar iıah etti. 

B. Salah Yargı bu vaziyeti önlemek 
için maddeye icabeden kaydın konması

"- Büdce 150 bin değil, bin beı,ı yüz 
lira teı>ir yapacak bir ~y teklif etmek 
istemezdim, dedi. Benim maksadım, 

vazifelerinde fevkalade gayret ve liya. 
kat gösterenlere bir ilmid vermektir. 
Onun için verdiğim takrir bu sözle
rimle kabili telif değilse bu hususta 
ba,ka bir fekilde tedvin edilerek layi
haya ilave edilebilir.,, 

Poliıimiıin terfii dü§ünülürken, ta. 
bii aynı zamanda düfünülecek memle
ketin umumi mali vuiyeti de vardır. 
Hatib arkadaflar ıöylerken bunu da na. 
zarı itibare alacaklardır. Dahiliye en· 
cümeninin ve Bayan EJ.ıi,inün mütale. 
aliiı ve takriri tamamiyle yerine maaruf 
olan bir takrir ve mütaleadır. Fakat ay. 
nı ::amanda büdce encümeninin müta. 
lea&ı dahi hepimizin kalbinde yer tu. 
tacak bir endişenin mahıaulüdür. O en. 
dişe şudur: bir defa bunun umumt büd. 
ceye tesiri ne olacaktır, ondan ıonra 
diğer vazifeler ve IQCmuriyetlere de
rec:ei liiirayeti ne olacaktır? Bu da na. 
zarı itibare alınacak bir lı:eyfiıyettir. 

Gerek birinci lü.rumu, eerek jkinci en
dişeyi bize ve millete kartı en iyi ve 
doğru bir §ekilde ızhar edecek kanaat 
ancak Büyük Mecliıin .kanaatidir. Bü
yük Meclis bu itte vaziyete tamamiyle 
hakimdir ve hakemdir. İstediği gibi ka
rar verir ve verdiği karar gerek Maliye 
Vekili arkadaşımca ve gerek bence mu. 
tadır. Hükümetin mütaleaaı bundan 

ması ihtimali vardır, binaenaleyh Ki. 
tabçı Hilsnil arkadafımızın bir madde
~i jhtiva eden takrirlerini encümene 
vererek, fakat encümen bunu bu kanu
nun cüzü oJarak tetkik etmesin, esas 
barem kanununun tadilatına aid kanun 

nı teklif ederek sözlerini bitirdi. 
Bay Faik Öztrak tekrar söz aldı. 

İdari ve adli diye taksim edilen zabıta 
kuv~tlerinin yekdiğerine karşı asla 
bitaraf kalrnıyacaklarını, bu mananın 
tnaddeden çıktığını, yeni bir kayıt ili· 
vtsini lüzumsuz bulduğunu söyledi. 

B. Abdülhak Fırat (Erzincan) da bu 
ttıevzular üzerinde düşündüklerini söy· 
ledi ve bir karakolda mevcud polis mik
tarının kaç olduğunu ve bunlardan ka
çı~ın idari kaçının adli işlerle uğraşa
cagının tasrih edilip edilmediğini sordu. 

B. Faik Oz.trak bu suale de cevab 
verdi. 

15 inci madde görüıülürken .. 
Sonra sözü büdce encümeni mazba. 

ta muhariri B. Raif Karadeniz aldı. 
B. Raif Karadeniz Eğer mutlaka 

maddenin tekrar encümene havalesi i. 
cab ediyorsa, <Uhiliye ve adliye encü. 
menlerinden mürekeb muhtelit bir en. 
cümen teşkil edilmesini ve maddenin 

yız.,. 

Bayan Nakiye Elgün bundan sonra 
mesleğe intisab edecekler için konulan 
ı.tıkmün çok yerinde olduğunu, fakat bu 
lıükmü koyarken bugün polis memuru 
bulur.anları da bir nebze tatmin etmek, 
hic olmazsa ilerde terfi imkanları göster· 
menin adalete uygun bulunacağını, 

binaenaleyh bunlara küçük de olsa 
bir şey bırakmak muvafık olacağını, bu 
hareketin polislerin manevi şevklerini 

artıracağını, ve büyük heyetin huzuru
na bu maksadla bir takrir sunduğunu 

söyledi. 
Takrirde maddeye, mekteb mezu

nu olmıyan polislere 5, komiserlere 8 lira 
maaş zammı verilmHi hükmünün ilave
si isteniyordu. 

Büdce encümeninin hiç bir vakit bu 
suretle fedakarca hizmet etmit olan ve 
fakat kendilerinin terakkileri ve yetiş
me tarzları itibariJe kapanmış olan kim
selere seneler geçtikçe yaptıkları hiz
mete mukabil maaşının terakkisine 
meydan vermemek niyet ve teklifinde 
olmadığını söyliyen B. Mustafa Şeref 
Ödran encümende devlet memurlarmm 
maaşlarının tevhid ve teadülüne dair 
bir kanun projesi bulunduğunu, bunun 
esbabı mucibuinde devlet memurları

nın 935 ıenesinde aldıkları paranın 53 
milyon lira olarak e&terildiğini 

halbuki 937 de bu mikdann 7 5 milyonu 
bulduğunu anlatarak dedi ki: 

ibarettir. 

la birlikte tetkik etsin ve ayrıca mec. 
Hıe arzetsin. Bu kanunla alakası yok. 
tur.,, 

Reye kanan bu mütalea kabul edil .. 
di. 

Polis kanunundan sonra Posta Tel· 
graf ve Telefon idaresi tefk.ilat ve va .. 
.zifeJeri hakkındakı 2822 sayılı kanuna 
ek olan proje ile unayii teşvik kanunu. 
nun 30 ve 36 ıncı maddeler.inin de&ifo 
tirilmesi, eedikli küçült ııabit memurla 
rına aid olan kanuna bir madde eklen. 
mesi hakkındaki projelerin görüşülme .. 
sinden sonra telsiz kanunu projesinin 
görüşülmesine başlandı. 

bu encümene tevdiini istedi. 
Dahiliye encümeni mazbata muhar. 

riri B. Şükrü Yaıın da B. Faik Öztrak
ın mütaleasına iştirak ettiğim vr mad. 
deyi resmen encümene istediğini söy
ledi. 

Başkan 12 inci maddenin encümene 
tevdii teklifini reye kaydu. Bu teklif 
kabul edildi. 

Büdce encümeninin 15 inci maddesi 
konuşulurken B. Galib Pekel tekrar 
söz aldı ve ka.ıalardaki 45 lira maaşlı 
emniyet amirlerini hah.is mevzuu yapa
rak, aynı kazada kaymakamla emniyet 
amirinin aynı maaşı almalarından ba
zı mahzurlar tevellüd edilebileceğini, bun· 
Jarın başında kaymakamın disiplini te. 

minde müşkülat çekmesi olduğunu söy. 
ledi. 

Takrir okunduktan aonra büdce en· 
cümeni mazbata muharriri Bay Raif 
Karadeniz kürsüye gelerelr, takrir kar
şısında encümenin dilfiincelerini anlat
tı. Yeni polis teşkilitı kanununun hil
kümcte iki milyon liraya mal olduğunu, 
bunu beş peneye bölünerek ancak tat
bik edilebileceğini, polislerin maa~ının 
20 liraya çıkarıldığını, polisin mühim 
ve güç vazifeleri için yüksek mecliste 
söylenen sözlere büdce encümeninin de 
iş§tirak ettiğini, ancak bu kadar yüksek 
vazifenin esasen para ile ödenmesi 
mümkün olmadığını, anlatan B. Raif 
Karadeniz bir derecede 6 sene kalan ve 
terfi edemiyen polis.in kadro yuzun
den değil ehliyetsizliği yüzünden terfi 
edememiş şolduğunu, fakat o derece ü
zerinde hakikaten kıymetH, bir unsur 
olabileceğini ilave etti ve : 

''Bu yalnız polialer için defildir. Ad· 
liytde bulunanı.ar hakkında, pcM1ta tel -
gıa!ta bulunanlar hakkında, devletin eli· 
~er \'ezaifinde bulunanlar hakkında da 
tatbik edilecektir. Yalnız. bunların ba -
liğı ne olduğunu hesabla ıörmek ve hü
küm almak Uzımdır. Lutfen müsaade 
buyurursanız, o kanunu huzurunuza ar
.zettiğimiz ~n bu yoldaki zamların 

neye IJaiiğ olacağım ve yeniden çıkardı· 
ğımız kanunların ve yeniden çıkaraca • 
ğımız diğer kanunların henüz tatbik et
mediğimiz kısınılarrnın neye baliğ oJa .. 
cağını görelim. Onu gördükten sonra 
gene bu kararı alır ve bunlara layık ol
dukları terfihi yapanz. Burada umumi 
bir iıüküm koymakla büdceye neye mal· 
olacağım kestirmeden hareket etmek
tense böyle bir hesabı yapmak üzere 
müsaade buyurmanızı bilhassa rju ede-

Nakiye Elgün (Erzurum) - Mak
sadmıı da anlatamamrşrm. Çünkü bUdce
ye 150000 lira tesiri olan bir meseledir 
diye mevzuu bahis oluyor. Benim tale
bim eğer takririm kabul edilirse üç 
sene müddet nasarı itibarı alınırsa bu, 
1940 seneai büdeeainde ffilir yapacak
tır. Bugün için hepai terfi ettirilmit· 
tir, hepsi yirmi lira maaşa geç.mitler
dir, bugün için vaziyet şayanı tilkran
dır. Yalnız bugün ettirilen arkadaşlar• 
dan bu liç sene zarfında mekteblere 
sevkedilmeyip de ehliyeti ilmiyesi, ki 

Herhangi neviden olursa olsun teJ,. 
siz tesisatının devletin umumi ve aske .. 
ri emniyet ve asayişinin gerektirdiği 
hallerde ferdi, mıntakavi veya umumf 
olmak üzere Bakanlar heyeti kararma 
dayanarak yapılacak taleb ilzerine bun .. 
lan faaliyetten kaldırmaya veya sebel>o 
siz ortadan kalktığı zaman iade edil. 
mek üzere alacakları bir makbuz muka· 
bilinde muvakkaten hlikümet emrınc 

verilmesi mecburiyetini koyan Uçüncil 
maddenin görilşülmesi sırasında Refik: 
İnce (Manisa) Hiç bir kanunun hig 
bir maddesinin ana yasa ile anlaşmaz-ı 
lık halinde olmaması esasına ve mad~ 
dedeki ferdi kelimesine işaret ederek 
dedi ki: 

"- Benim noktai nazarım da bu 
maddedeki İcra Vekillerinin emniyet 
ve asayiş mevzuubahs olduğu zaman 
rnıntakavi şekilde veya umumi şekilde 
tedbir almak kaydını gayet muvafık 

bulurum. Çünkü hedef umumi menfaa1 

te taalluk ediyor. Fakat ferde taalli'ılC 

ettiği zaman, bu ferdi doğrudan <.İ g~ 
ruya efkArı umumiye nazarında rodyQ 
JcuJJanamryacak kadar, radyo kullan. 
malr suretiyk vatana muzır olarak ağır 
surette itham etmeje lcra kuYVCtinin 
asla aaJihiyeti yoktur. 

B. Raif Karadeniz bu mütalcaya ce. 
vab vererek aynı mektebten mezun o.. 
~~nl.ara aynı maaşı vermek Jazımgeldi. 
gını, sonra bir kazada emniyet imiıı:ı
den başka müddeiumumi ve malmüdü. 
r~n~n de kaymakamdan fazla maaş ala
bıldıkler.ini söyledi. 

B. Galib Pekel'fo verdiği takrir ka
bul edilmedi. 

M_ekteb görmiyen poliıler 
F_olıs mektebi veya enstitüa;ü gör

memış olan polisler hakkındaki madde 
görüşülürken B. Berç Türker kürsüye 
gelerek, mesleklerinde ihtisas sahibi 
olmaları mümkün olan bu memurların 
terfilerinin tahdid edilmemesini, bun. 
ların da mekteb görenler gibi yüksele. 
bilmelerini müdafaa etti. 

Büdce encümeni mazbata muharriri 
Bay Raif Karadeniz bu mütaleaya ce. 
vab verdi ve şunları söyledi: 

"- Ark<:daşım hiç tahsil görmiyen 
;e fakat meslekten yetişmiş bulunan 
ınsanların da yüksek derecelere kadar 
çıkmasını teklif ediyor. Onlar ıçrn 
bu kanunda ayrıca ahkam konmuş ve 
kendileri gözetilmiştir. 53 üncü madde
de göreceklerdir. Bunlar müfettişliğe 
kadar çıkmaktadırlar. 70 liraya kadar 
asıl maaş alabileceklerdir. Artık daha 
yukarı dereceler için kendileri de mü
saade etsinler de, ali tahsil görmüş. ih
tısas kursu geçirmiş ve meslekte miite. 
hassıslaşmış kimseler getirilsin. Aksi 
takdirde bu meslek cazib olmaz.,, 

"- Fakat dedi, bu vaziyette bulunan 

yalnız polisler değil, jandarmalar da 
vardır. Diğer memurlar da vardır ki 
bulundukları mesleğin daima aynı de
recesinin ehlidirler, yukarıya çıkama· 
mı§lardır. Ne yapalım? devlet me· 
murJarından hepsine •.J'Dı muameleyi 
yapmak zarureti polis memurları hak
kında bu hükmün ibkaaına bizi mecbur 
etmiştir. Eğer bunları dütündüğümüz 

gibi diğer memurlarımızı da düıünebi. 
Jec<'k, umumi bir kaide tatbik edebile· 
cek vaziyet varsa aöyksinler, yapalım.,, 

rim.'' 1 

o da itiraf edelim ki bu kendilerinin 
kusurları değildir.Bugün o çağda bulu
nan polisler fena bir devrin, kara bir 
devrin tahsil vermeyen, çocuğunu hi
maye etmeyen bir devrin evJidlarıdır. 
Onu bugün ilimle alamıyorlarsa bizim 
bunu mazur görmemiz lazım gelir. E
ğer vazifesinde {era,eatJe, cesaretle 
çalışıyorsa, eğer bulunduiu hizmette İ
yi sicil almı,, amirlerinin takdirine 
mazhar olmupa kendilerini niçin ter-

Netice itibariyle bu hükmü büdce 
encümeninin kabul etaiyeceğini bildi
ren Bay Raif Karadeniz'den sonra B. 
Ziya Gevher Etili büdce encümeninin 
reddinin mali &ebeblcre dayandığını 

gördüğünü, bu ıebeble hesabını yap.. 
mışlarsa onu öğrenmek istediğini llÖıy
ledi. 

B. Raif Karadeniz de evelden böyle 
bir takrirle karşılaşacağını tahmin et
mediği için bu 1.:ısusta kafi malfımatı 
haiz olmadığı cevabını verdi. 

B. Hüıni Kitabanın sözleri 
B. Hüsnü Kitabçı, Bayan Nakiye ile 

aynı fikirde olduğunu söyliyerek. mes
leğine ve vazifesine cidden bağlı olan 
J..ıir memurun terfi imkanlan tamamiyle 
elinden alınırsa bu hareketin o m~muru 
vazifesinden soğutacağım, bu memur
lardan ekserisinin evli barklı, çcluk ço. 
cuk sahibi bulunduklarını, ve bu gibi 
memurlara yapılacak cüzi yardımın hiç 
bir zaman diğer memurlar için bir mi. 
sal teşkil etmiyeceğini söyledi. Ve da. 
hliye encümeninin maddesinin dikkate 
alınmasını istedi. 

150 bin lira /ark 

B. Ziya Gevherin cevabı 
Meclise hakinı olan hissin yülı:ü ve 

işi hafif olandan :ıiyade yükü ve işi afır 
olanın maddi vaziyetini dilıünmek ol • 
du-:u cevabını veren B. Ziya Gevher Eti· 
li Çanakkale, büdce encümeni reisinin 
bahis mevzuu ettiği kanuna ipret ede

rek dedi ki: 
" - O kanunu kabul edecek miyiz, 

etmiyecek miyia. o meçhuldür. Bia mu
ayyen bir zammı yapalım, m o kanun· 
da gene taabih edin, yani demek istiyo
rum ki. ben kimseye aöylemiyoruın ve 
muhterem üatad llıtuatafa Şerefi de bu
mın için incitmek istemem. Demek is -
tiyorum ki yapacağınız tasarrufu 60.000 

liradan değil, milyonlardan arayın. Bi
zim işiınia aıilyonlar işidir, 20 bin lira 
işi değildir. Ucretlerden araym, baremi 
tetkik edecekseniz baremin maddeJ mah
suaası olan ücretleri biran evvel halle
dece~iz deyin. Nerede Saracoğlu göre • 
miyorum, nerede baremin sahibi? Hangi 
barcındcn bahsediyorsunuz? 

fih ettirmiyelim. (Bravo sesleri, alkıı

lar.) 

Maliy• bakanunaın iz.alaları 
Bn. Nakiyedcn sonra Maliye baka· 

nı B. Fuad Ağrah söz aldı: 
- Arkadaşlar, demin DahHiye ve

kili arkadaşımızın söylediği veçhile 
hepiniz için polislerin terfii matlubu 
müstelzimdir. tf adeJerinde ipret ettik· 
Jeri veçhile Heyeti celileniz müıaade 
ederse bu hususta Bildce encümeni ruı· 
namesinde milzakere edilmekte olan ba
rem kanununda aynen burada takrir sa· 
hibinin temas ettiii nokta mevcuttur. 
Ondan bir istisna yapmıyarak, umuma 
pmil olmak üzere bunu bir kaideye 
raptedersek daha iyi olur zannederim. 
Bugün polıs için bu nisbet, yarın jan
darma için veya zabitan için başka nis
betler olursa zannederim müşkül olur. 
lfaahaza heyeti celileniz ne suretle ka
rar verirse muta odur. (Doğru sesleri). 

Madde encümene gitti 

Rica ederim kabul ediniz. 60.000 lira 
bir şey değil bu çocuklar için. (Bravo 

sesleıi>. 

B. Raif Karadeniz tekrar kürsüye 
geldi Vaziyeti izah etti ve büdce eneli· 
meninin temine çalıştığı ahenği anlattı: 
"- Büdce encümeni, bu mülahaza ile 
burada gösterdiği 150.000 lira üzerinde
ki hassasiyeti kendisine tevdi edilen iş· 
ler u~erinde de daima göstermiştir.,, 

Maliye bakanınu:nn izahlarından 

sonra B. Nakiye Elgün'un takriri red 
ve Hüsnü Kitabçının da Dahiliye encü· 
meninin 56 ncı maddesindeki esaslar da· 
iresinde bir madde yazılmak üzere mad
denin encümene verilmesini,, istiyen 
takrir reddedildi. 

Arkada41Jar, bUtlln memleket içerisin.. 
de Ankara ve htanbul radyosunun nefoe 
rettiği fU veya bu havadisi almak hak. 
kından mahrum kalması bir vtandafrn. 
benim nolrtai naıarımdan en büyük va
zifeden mahkum olmadığı halde, hükü .. 
metin verdiği bu mahkOmiyet kar,ısın· 
da, yapacağı İf intihar etmek olacaktır. 
Aksi, bu memleketin havasını teneffüı 
etmesinde kendisinden fÜphe edildiği 

manasını ifade eder. 
B. Fuad Sirmen (Erzurum) Adli .. 

ye encümeninde bu madde tetkik edilir .. 
ken ferdi kaydının ana yasaya muhalif 
olmadığı neticesine varıldığını, kanun• 
da muayyen bir phıstan bahsolsa o za• 
man hukukta eşitlik prensipine muha. 
Jif olacağını söyledi ve dedi ki : 

Reye konan B. Berç Türker'in tek
lifi kabul edilmedi ve diğer maddelere 
geçildi. 

Bn. Nakiye Elgün'ün tek/ili 
51 inci madde okunurken Bayan Na

kiye Elgün (Erzurum) kürsüye gelerek. 
memlekette polisfo değerini, büyük de
ğrrini, İç Bakanımızın türk polisi hak -
:lm,daki sitayişkar sözlerini hatırlattı. 
Ve hundan cesaret alarak bir küçük di
lekte bulunacağını söyledi ve şunları ila
ve etti: 

"- Dahiliye encümeninin 56 ıncı 
rnnddesinin hududunu da bundan son .. 
ra intisap edenlere teşmil edilmesi iti -
bariy le biraz genişçe bulmuş ve bu ta· 
lc}J rücl~e encümenizimce l<lviha\•a mal· 

Hükümetin teklif ettiği kanun hiyi. 
hasının tevhid ve teadül kanununun 
esaslı hükümlerini mühim şekilde de. 
ğiştirmekte olduğu cevabmı verren B. 
R .. if Karadeniz •·- Emektar ve çok 
çalışmakta olan polis memurlarına bir 
zam yapılmaması zaruretini müdafaa 
mecburiyetinde kaldığımdan dolayı bu 
vatandaşlarım beni affetsinler, dedi. 
Şimdi emniyet müdürü ile görüştüm. 
Aldığım izahata göre Bayan Nakiyenin 
takriri kabul edildiği takdirde derhal 
büdceye 150.000 lira koymak mecburi
yetinde kalacağız.,. 

Bir da 1ı-:ı. tetkik 

hmin Cemal Suda (.Bolu) 24 saat ça
l:şan ve memleketin asayişini temin eden. 
"olıs hakkında biraz daha cömcrd davra
nılmc:sını istedi • 

B. Hüsnü Kitabcı (Mugla) vaziyeti 
izah ettikten sonra, "bu maddeyi, dedi. 
Dahiliye encümeni alsın. Ve mecliste te-
1.a11 üı eden arzuya göre işlesin ve yarın 
C.bLrgün umumi heyete yeniden getir -
sin. Bu tehir edilecek işlerden değildir.,, 

B. Mehmet Somer (Kütahya) Dahi
live encümeninin tesbit ettiği madde mu· 
d.bince lıu gibi polislerin faydalanmala
ı ın111 çok yerinde olacagını söyledi: 
eı;er ) apmazsak, dedi. Bu mükemmel 
kaııuı: eksik kalır. Memleketin emniyeti· 

Büdce encümeninin 55 inci maddesi 
okunurken B. Edib Ergin (Mardin) 
bu madde yerine Dahiliye encümeninin 
63 üncü maddesinin görüşülmesini tek· 
lif etti ve teklif kabul edildi. 

İç bakanımız, dedi ki: 
·•- Arkadaşlar; Meclisi ilinin de

mincek kabul cttigi takririn encümende 
uzun boylu kalması ihtimali vardır. 

Korkuyorum, bu güzel kanun bu sene 
belki tatbik mevkıine giremez. Onun i-
çin müsaade buyurursanız, mademki o 
umumi kanun içinde bu mesele tekrar 
görüşülecektir, bu madde de o kanunun 
içerisinde goru lilmek iizere, o 1unla 
l>irliJ;.te gelsin. Ve bu mad :le kanunun i
çerisinden çıkarılsın.,. 

''- Bazı alıval ve harekat vardır ki 
kanunun suç olarak tesbit ettiği çerçe. 
ve içerisine girmez. Fakat devletin umu 
mi emniyetini muhafaza ve takib etmeli 
mevkiinde bulunan icra kuvveti devle· 
tin emniyetinin istilzam ettiği ahvali 
tabiidir ki yakından takib edecekler
dir. Bir adamla bir radyo makinesi bu .. 
Junmaktadır. Bu emniyete muhalif 
telikki edildigi takdirde onun elinden 
makineyi almak en dogru tedbirdir. 
Tatbikatta vatandaşların her hangi bir 
hukukunu ihl;1l etmek vaziyeti hidiı 

olmıyacaktır. Ve müşkül tı da haiz olmı 
yacaktır. Çünkü bu salahiyeti takib mev 
kiinde bulunan ufak makamlara bırak
mış değiliz. Tabii bu delillerle tesbit e
dilecektir.,, ve reye .konan madde ay .. 
nen kabul edildi. 

Tıb lakülteıi proje&i 
Telsiz kanununun diger maddelerini• 

kabulünden sonra Ankarada bir tıb fa,. 
kiıltcsi tcsiii hakkındaki projenin gö• 
ruşülmesine ba,ıandı. 1 

Bundan tam 900 sene evvel, 1037 se• 
nesinde bir ha ir n ayında biıyuk türk 
t b imi 1 ni ~· n nm oldLı iı anlatan 
C: t r O m n (' i UI • 1 onya): 

B. ş··ı:ru Ya~ın (Çanakkale) Makul - l. 
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Ankara Tıb fakültesi, dedi. Onun ölü
münün 900 üncü r1evir senesinde kurul
muş oluyor. Şu halde kurulacak olan 
Ankara tıb fakültesinin manalarından 

birisi de onun öldüğü senei devriyede 
Qnun namına ıbir abide dikmek gibi bir 
şey oluyor. Türk Tıbba ve tababete her 
devirde çok ehemiyet vermiştir. Dün· 
yada pek az millet vardır ki türkler 
kadar bir tıb tarihi zenginliğine malik 
ve sahih olsunlar.,, 

Bu mazhariyetin tarihi vesikalara 
dayanarak çok güzel bir izahım yapan 
B. Uludağ; sözlerini şöyle bitirdi : 

''- Kuvvetle biliyorum ki Ankara 
tıb fakültesi, en büyük kıymetlerden bi· 
ri olacaktır. Daha şimdiden onun mem· 
lekete, millete ve bütün tıb alemine mü
barek olmasını dilerim.,, 

Büyük bir eear .• 
Yükselen milletlerin tarihinde üni • 

versitelerin büyük yerine işaret eden 
Doktor Hasan Vasıf Somyürek (Bahke
sir) ''- Arkadaşlar, dedi. Muvaffak hü
.kümetin bu muazzam işi de başarması 

hususundaki gayretlerinden büyük haz 
duyar ve kıymetli Vekilimizi aynca teb
rik ederim. Fakültenin açılmasına da • 
ha üç beş sene var. Bu müddet zarfında 
memleketin evladları arasından hoca ye
tiştirmek çaresini aramalıyız.,, 

latanbul fakültesinin eksikleri 
Yeni fakülte açıldığı zaman İstanbul

daki fakültenin eksiklerinin tamamlan • 
mış olmasını temenni eden B. Hikmet 
Bayur (Manisa) İstanbul fakültesinin 
eksiklerinin mühim olduğunu söyledi. 
Mesela, dedi: Cerrabpaşanın hariciyesi
ni ele alalım. Oradaki profesörün şika· 
yeti şu idi. Buradaki yatak miktarı Av
rupa fakültelerinin içinde en az olanı -
dır. Biz yalnız ameliyat esnasında tale
beyi kliniğe sokuyoruz. Halbuki esas 
olan ameliyat değildir. Dediğim gibi bu 
çok büyük bir eksikliktir. Sonra bura -
daki yatağın miktarı da iki misline çıka
rılmalıdır. Senelerdenberi yatak miktarı 
aynı olarak kalmıştır. 

Sonra göz ktliniğine gelince : bura ~ 

s: da tertibat ve saire itibariyle bir göz 
kıliniği olacak mahiyette değildir. Eba
dı ve teşkilatı çok bozuktur. 

Hasekideki doğum kısmını ele ala -
hm. Burası acınacak vaziyettedir. Bu • 
nun gibi yüzlerce misaller vardır. Hiç 
kimse bunları tekzib edemez. Kanaatim 
şudur ki bir yeni fakülte açıldığı vakit 
mevcud olan fakültenin de eksiklikleri 
tamamlanmış olsun. Yani bu yapılmaz
sa eksik üzerine gideceğiz demetkir.,, 

İstanbuldaki tıb fakültesini Kültür 
bakanlığı idare ederken Ankarada açı
lacak olanı Sıhat bakanhğmın idare et. 
mesini bir "gariplik,, olarak vasıflandı
ran hatib bunun binbir mahzuru bulun
duğunu ve gençliği müteaddid sistem
lerle terbiye etmenih zararlı olduğunu 
söyledi. 

Cun.huriyetten sonra türk tıbbı 
Türk kızlarına doktor olmak hakkı

nı vermek için çetin mücadeleler ya
panlara minnetlerini bildiren doktor 
Fatma Mimik (Edirne) türk doktorlu
ğunun ancak cumhuriyetten sonra can
landığını söyledi. Atatürk Türkiyesi· 
nin sağlık işlerine verdiği ehemiyeti 
belirtti ve dedi ki: 

- Seneden seneye çoğalan ve tat
bikatta kendilerinin beklediği evsafı 

haiz doktor yetiştirebilmeği temin et
mek ve hatta köylere kadar doktor gön
dereceğini vadeden bu kanunu getiren 
hükümetimize ve sayın Sağlık bakanı· 
mıza ve bu kanunu~ Iayik olduğu te
veccühü gösterecek siz arkadaşlarıma 
teşekkür ederim. (Alkışlar) 

Şeflere ve rejime şükran 
Ahırkapıdaki eski tıbbiyenin köhne 

ve viran sakıfleri altında bin bir malı. 
rumiyet ve yoksulluk içinde sönmez bir 
hi:rriyet aşkiyle yeti§en türk doktorlu

ğunun istibdada karşı olan kahramanca 
ınücadelelerini hatırlatan doktor Mithat 
Altıok (Zonguldak) Bugünkü genç tıb
biyelilerin meslek tahsili yanında Ata • 
tiirk inkılabını, tarihini yaşadıklarım 

söyledı ve dedi ki: 

" Bu kanunla inkılab merkezimizde 
ikinci bir tıb fakültesi kuruyoruz. Yeni 
bir inkdab ocağı ve yeni bir abidenin ku
J"Ulduğuna şahid oluyorum. Gene bir 
gün gelecektir ki belki Sivasta, belki 
Yan'da yani uzak yerlerde dahi karanlık 
'diyarlarda 3 üncü bir fakültenin açıl. 
masrna ihtiyaç olacaktir. Bu vesile ile de 
Ulu Şefimiz Atatürke ve Muhterem İs
met İnonü hükümetine bütün varhğrm
ıa: en derin şükranlarımı sunarım. Ve 
ikinci bir tıb fakültesini memleketimiz-

de kuranları minnetle ve şükranla ana -
rım. (Alktşlar). 

Hasta bakıcılar meselesi 
İyi §artlarla çalışan modern hastaha~ 

nelerimfaden doktorlara bir yardımcı ve 
ıztmıb içinde kıvranan hastanın şefkatli 
bir hemsiresi olacak basta bakıcılantru-

'· 
zın çok az olduğunu söyliyen Bn. Huriye 
ör.iz (Diyarbekir) Kızdaym İstanbul -
daki hasta bakıcı mektebinde çok az has
ta bakıcı yetiştiğini, bunların çalışmadı
ğı yerlerde boşluklan acı bir surette 
l1issedildiğini anlattı ve dedi ki: 

" - Geçen sene Kızılay kongresin -
de sayın Sıhiye Vekilimiz Ankarada bir 
hasta bakıcr mektebi açacaklarını vait 
lıuyu:rmu§lardx. Acaba bize bu hususta 
bir mujde vermek lutfurıda bulunurlar 
mı :Dundan başka gözünüzün önüne bir 
bJşluğu daha serpmek isterim. Bu da 
çocuk bakıcı mektebidir. Doğan çocukla
rı yaşatmak ve onlar arasında görülen 
ölüm vaklllarırun önüne geçerek nüfu • 
sumuzu çoğaltmak istiyorsak bu mek -
teb de mutlak kurulmalıdır. Hepimiz 
Ankaranın güzel bahçelerinde gezdiri -
len bebekler görüyoruz. Bunlar bir ta -
kım bilgisiz kadınlar eline tevdi edil • 
miştir. Bt.i yavruların çok defa, kendile
rine bakan kadınların bir başka arkada
şiyle muhabbete daldığım ve çocuğun e
lindeki simidi kemirmekte olduğunu göz
lerimle gördüm. 

Acaba bu mektebin kurulmasında 

Sayın Vekil bize bir vaidde bulunabi -
lirler mi, ve bunda bir fayda tasavvur 
ederler mi? (Bravo sesleri, alkışlar). 

Bundan sonra Srhat Bakanrmrz dok
tor Refik Saydam kürsüye geldi ve 
alaka ile dinlenen şu izahlarda bulundu: 

Sıhat bakanımızın nutku 
- Söz söyliyen arkadaşlarıma arzı 

şükran ederim. 

Bizim vazifemiz her vakit tekrar et
tiğim gibi bize verdiğiniz vazifeleri ya
parken memleketin en çok muhtaç oldu
ğu işleri tanı ve kamil bir şekilde huzu
runuza getirmektir. Bunun için ne bir 
iftihar duyarız, ne de herhangi bir ten
kitten küskünlük hissederiz. Biz işimizi 
yapabilirsek ve size beğendirebilirsek 
bizim için bir bahtiyarlı.le olur. (Bravo 
sesleri) 

Senelerdenberi itimadmıza mazhar 
olarak gördüğüm büyük teveccühtür ki 
beni hiç bir zaman çizilmiş olan prog • 
ram haricinde herhangi ~ekilde herhan· 
gi iş için başka bir yola sevketmez. 

Ancak bu memleketin ihtiyacı ancak 
bu milletin refahı, saadeti, iyiliği, sıha
tı. Ben bunu düşünürüm. 

Doktor arkadaşlarım hakkımda ilti -
fat ettiler, çok teşekkür ederim. Bayan 
Önize en son cevab vereceğim. 

Arada yalnız arkadaşım Hasan Vasıf 
Somyürek üç üç buçuk sene sürecek bir 
müddet zarfında bunların hocalarım ye
tiştirelim buyurdular. Hatırlarsınız; bu 
sene Sıhat büdcesi müzakere edilirken 
nazarı dikkatinizi celbetmişimdir. İlk se
ne için 7, 8 kişinin Avrupaya gönderil
mesi için lazım gelen tahsisat büdcemi
ze konmuştur. Diğer on on iki kısım -
dan mürekkep bir tıp fakültesi gibi bü -
yük müesseseleri vücude getirmek bir 
zaman meselesidir. Belki üç üç buçuk se
ne sürecektir. Bu müddeti kaybetmemek 
için bu seneden itibaren İstanbul Tıb 
Talebe Yurduna bir misli fazla talebe a
lınması için büdcemize lazımgelen tahsi
satı koyduk. Bu münasebetle üç sene 
sonra burada mekteb açılınca üç smıf 
birden derhal faaliyete geçecektir. 

Arkadaşım sayın Hilanet Bayur iki 
meseleden bahsedeceklerini söylediler. 
Ve evvela İstanbul Tıb Fakültesinin va
ziyeti, ikincisi Ankarada açılacak Tıb 

Fakültesi hakkındaki noktai nazarlarına, 
ct.vab vereceğım. Evvela İstanbul Tıb 
Fakültesi mülga tıb fakültesi yerine Hay
darpaşadan kaldırılmış ve İstanbula nak· 
kdilmiştir. Bunun haricinde nazari ted
risat için lazımgelen yerler de gene ya· 
pılmıştır ve kendi zamanlarında ikmal 
edilmiştir. 

İstanbul fakültesinin noksanları var
dır. Ve ikmali üzerinde Maarif Vekili ar· 
kadaşım meşguldür ve bu hususta Maa -
rif Vekili arkadaşım bizim vekfiletimiz· 
le - bir takım fenni hususata taalluk et· 
mesi itibarile - bizimle daima temastadır. 
Misal olarak kendilerinin gösterdikleri· 
ne cevab vereyim. Evvela biz oraya 670 
yatak tahsis ettik. Bu mikdarm kafi gel
miyeceği tabii idi. Nitekim huzurunuza 
gelen kanunda Ankara Nümune basta• 
nesi bin yatağa çıkarmak suretile kli
nik haline gelecektir. İstanbul hastane • 
terine getirilmiş olan mütehassısların da
ha fazla istifadesini temin için, yani on-

ULUS 
lardan daha fazla istifade için 440 yatak 
daha ilavesine lüzum görülmüştür. Tet
kikat yapılmış, planlan bitmiş ve bu se
ne inşaata başlanacaktır. 

Çok sabırlı olmak lüzumu 
Hikmet Bayur arkadaşım, tamamlan

madığını, yapılacak, yapılacak, hala ya
pılmadı dediler. Bir iş üzerinde belki se
neler geçer. Biz bu fakültenin kanun la
yihasını 933 senesinde Büyük Mec
lise gelmek üzere Başvekalete tak
dim ettiğimiz halde 937 senesinde huzu
nı alinize geliyor. Ben bu hususta çok 
sabırlı olmak lüzumunu hissettim. Mem
leket işleri arasında bunun ne zaman sı
rasmın geleceğini ve yahud geldiğini 

takdir edecek Başvekilimdir. Bu layiha 
o zamandanberi İcra Vekilleri Heyetin
ae dosyamda durdu ve bugün Huzuru 
alinize geldi. Yapılacak işleri bir günde 
bitirmeğe imkan olmadığı gibi bittabi 
devlet formalitesine dahil yapxlacak iş -
lerin içinde hastanelerin yapılması, bun
ların vüsatleri, mütehassısların fikirle -
rini vesaireyi almak suretile pianlan ha
zulanmıştır. 

Bugün Cerrahpaşa hastanesindeki 
hariciye poligonu 90 yataktır. 150 yatak
lık gene bir poligon inşa edilmek üzere
dir. Göz mütehasslSI için bugün 35 - 40 
yatak vardır, bunu 7 5 yatağa çıkarmak 
için lazrmgelen bütün teferruatla bera -
ber bir müessese vücude getirilecektir. 

Haseki hastanesine göre ... 
Haseki dalıili kısmını feci tabiriy

le tavsif ettiler. Katiyen böyle değildir. 
Feci diyebilmek için evvela vesaitin 
noksan olması, sonra müessesenin için
de çalışan insanlarm bunu göremiye
cek kadar kabiliyetsiz olmaları lazım
dır. Halbuki orada çalışan doktorlar, 
ecnebi mütehassıslar memleketin en ta
nınmış simalarıdır ve kendi vazifeleri
ni yapmaktadırlar. 

Binalar eskidir dediler; evet eskidir, 
tamire muhtaçtır, evet tamire muhtçtır. 
Fakat bugün .onun içinden,Hikmet Beye
fendi ondan sonra belki takib etmedL 
ler, Emrazı sariye kısmı yeni yapılmış
tır. Tekrar orada 40 yataklı tedavi kıs
mı yapılmak üzere projesi hazırlanmış, 
tatbikata geçilmektedir. Bir 2 inci seri. 
riyatı viladiye Gureba hastahanesi ci
varında yapılmaktadır. İkinci hariciye, 
Gureba hastahanesine naklolunmak ü
zeredir. Paviyonu ihzar edilmiştir. Bu 
suretle bittabi eskiden yeniye intikal 
ederken mevcud birçok müşkiıUit var
dır. Bunlar yavaş yavaş bertarnf olunu. 
yor. Binaenaleyh yüzlerce misal gös. 
teririm dediler, ben 200 tanesini ken. 
dilerine arzedebilirim. Her gün içinde 
bulunduğum bir iştir, fakat bunların 

kaffesi zamanla geçecek, çalışnı~kla 

geçecek, üzerinde durarak tetkik edi
lip geçecek işlerdir. Bir defada emredi
lip yapılacak işler değildiı. 

Srhat Vekaletine me1 but o~arak bir 
Tıb Fakültesinin açılmasını garabet 
telakki ettiler, acaiplik telakki e+:· Her. 
Mesele böyle değildir. Esbahı mucibe. 
yi okumamışlardır. Esbabı m.ıcibeyi o
kumuş olsalardı bu meselede belki bi. 
raz daha, bu layihai kanuniye hakkın
da daha hayırkat sözler söylerlt"rdi. 

Kurucu tıb .. 
Bir defa arkadaşlar, tib tahsili na

zariyattan çıkmış kurucu tib tahsili ha
line gelmiştir. Bugünkü tedrisatın esa
sı budur. Binaenaleyh bir talebeyi es
kiden w Huzurunuzda söyliyebilirim 
bizim zamanımızda olduğu gibi doğru
dan doğruya nazari olarak tedris edip, 
diplomasını da eline verip kapıdan çı. 
karmak zamanı tarihe karışmıştır. Bu 
gün tıb tahsilinde esas olan şey çıka
cak olan talebeyi iç.ine gireceği heyeti 

içtimaiyenin menfaatlerine en uygun 
şekilde çalışacak kabiliyette yetiştir

mektedir. Binaenaleyh tıb tahsilinde 
bütün faaliyet bu nokta üzerinde teka-

süf etmiye başlamıştır. Eğer bugünkü 
tıb fakültesini sihiye vekaletine merbut 

olarak yapıyorsak bu garabet değildir. 
Sırf memleketin muhtaç olduğu ve hu
zurunuzda her gün tekrar ettiğim yok

luğu giderecek şekilde bu memleketin 
kitlesine ve halkına hizmet edebilecek 
kabiliyette ve bütün bu ihtiyaçları ya

kından gören vekaletin kontrolü altın· 
da ve hiç bir zaman kendilerinin bah
settikleri gibi tedriste, nazariyede iki
lik değil hepsi bir yoldan yürümek üze-

re - İstanbuldaki fakülte de aynı suret• 
le yürümeğe başlamıştıır •• Bir ikinci 
tıb fakültesinin açrlması isteniyor. An
karada açdaca-k olan trb fakültesini biz 
bugün hastanenin civarında bütün ve· 
saitimizi vererek açıyorsak, yarın An-

kara üniversitesinin bir parçası olarak 
maarif vekaletine geçmiyeceğini söyle
miyoruz. Böyle bir şeyimiz yoktur. 

Bittabi üniversitenin bir parçası ola. 
rak o da lazım gelen makam neresi ise 
Ankara hukuku da adliye vekaletine 
mütemadi bir surette kendisine lazım 

olan hakimi yetiştirmek için çalışıyor. 
Fena bir usul değil. Çünkü nihayet 
memleketin muhtaç olduğu anasın ele 
geçirmek için onu kendi menfaatine 
gene bu memleketin halkı için çalıştır
mak üzere uğraşıyor. Bunun garabeti 
acaibliği neresinde Kendileri bu hu
susta çok nazari düşünüyorlar. Bende
niz buna iştirak etmiyorum. 

İki terbiye sistemi yoktur. T-b tahsi
linde, Ankarada da A dan Z ye kadar 
öğretecek olan bir tıb tahsilini göz ö
nünde tutuyoruz. Bu fakültenin teşski~ 
Jat kanununun 939 senesi büdcesinin 
nihayetine kadar huzuru alinize gele
cektir. O vakit müzakere edilirken mü
nakaşa edilebilir. 

Bir müstemleke bahsi geçti bundan 
bir şey anlamadım. Binaenaleyh Ankara_ 
rada yapılacak, sihat vekaletine merbut 
olacak fakültenin müstemleke ile ne a
lakası vardır' anlamadım. 

Bunun haricinde esbabı mucibe ga
yet mufassaldır, huzuru alinize takdim 
edilmiştir Aynca bir maruzatım yok
tur. Sual1erinize amadeyim. (Alkışlar) 

Sistemde birlik 
Sıhat Bakanımızdan sonra B. Hik

met Bayur (Manisa) tekrar söz aldı. 
Maksadının yeni fakülte açıldığı za. 
man mevcud fakültenin tekemmül et
miş bir hale gelmesi olduğunu, esba
bı mucibeyi okumuş bulunduğunu söy
ledi. "- İstanbuldaki maarifin, Anka. 
radaki Sıh,at Bakanlığının idaresinde 
kaldıkça ikilik olmıyacağı kanaati ba
na gelmez. Bazı işlerin başında bulun. 
dum. Bizzat müşahede ettim.,, dedi. 

Sıhat bakanımızın cevabı 
Sıhat Bakanımız, şu cevabları verdi: 
"- Efendim, Hikmet Bayur arkada

şımla noktai nazarlarımız biribirine uy
mıyabilir. Tatbikatta bizim düştüğü

müz herhangi bir ihtilaf olmamıştır. 

Kendilerinin bu hususta herhangi bir 
fikirlerini kabul etmiş değilim. İknci. 
si; vaktiyle Haseki hastahanesinde bir 
profesör bir yatakta iki kişinin yattı. 
ğmdan bahsetmiş. Nihayet hastahane 
kapısının önüne gelmiş olan ve hiç bir 
vasıtası olmıyan bir kadını, herhangi 
bir geçici hastalığı yoksa, bir yatakta 
yatırabilirsiniz diye, emri ben verdim. 
Çünkü ağrı üzerinde olan bir kadını 
sokakta bırakamazdım. Netekim harbı 
umumide bu tedbirleri çok yaptık. İki 
karyolada üç kişi de yatırdığımız oldu. 

Binaenaleyh iş içerisinde elimizde
ki vesaitin haddi azamisinden halkı isti
fade ettirmek noktai nazarmdayız. Bu
nu kendimize bir vazife biliriz. 

Bn. Öniz hasta bakıcı ve çocuk ba
kıcı kadından bahsettiler. Evvela hak
kımda gösterdikleri teveccühlerine arzı 
şükran ederim. 

Hasta bakıcı tamamen başkadır. Ni
hayet bu hastaneden yetişir ve küçük 
bir kurstan geçirilerek bir imtihana ta
bi tutulmak suretile yetiştirilir. Ve has
tahanelere verilir. Hemşire meselesi ise 
o tamamen başka bir iştir. Ve yetişme
si fazlalığr zamana muhtaçtrr. İkinci 

bir hasta bakıcı mektebinin Ankarada 
açılması mukarrerdir. Ankara hıfzıssıh
ha mektebine bağlı hıfzıssıhha enstitü
süne değil ziyaretçi hemşire, hastahane 
hemşiresi yetiştirmek üzere hemşire 

mektebi açmak için teşebbüsümüz var
dır. Hocalarını bu seneden itibaren in
tihab ederek lazım gelen yerlerde ted
risata göndereceğiz. Çünkü hocalarının 
da kendilerinden olması, hariçten bazı 
mütehassısların hocalık etmesinden da
ha eyi görüldüğü için, bu yola gittik ve 
bu hazırlığr yaptık. Kısacaı arzedeyim, 
bir mekteb var, her sene 50 kişi çıkarır 
ve muhtelif hastahanelere taksim olu
nur. Nihayet bunların içerisinden muh
telif şekillerde meslekten ayrılanlar 

bulunmaktadu. 

Bunlar çıktıktan sonra elimizde çok 
az bir miktar kalır. Vazifedeki hemşi
relerin tam bir kuvvet teşkil edip de 
kendilerine verilecek yeni hemşi· 

relerin herhangi bir şekilde meslekten 
ayrılmağa mani olacak bir kale teşkil 
ettikleri gündür ki hasta bakıcı mikta. 
rımız tezayüd edecektir. İkinci, üçün
cü belki dördüncü hasta bakıcı mekte
bi açılacaktır. 

Çocuık bakıcı yetiştirmek için ayrı· 
ca kurslar açmak ve ayrıca tedrisata 
başlamak lazımdır. Fakat bunun zama
nı gelip gelmediği hususunda müte· 
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Mareşal 
Blomberg 
Romada 

(Başı 1. inci sayfada) 

ka bir çok devlet adamları tara· 
f ından karşılanmıştır. · 

ltalyan gazetelerinin yazdıkları 

Roma, 2 (A.A.) - Bütün go:ı· 
zeteler, 8. Musolini tarafından İ· 
talyan ordusunu ziyaret etmek Ü· 
zere davet edilen ve bugün tayya• 
re ile Romaya gelecek bulunan Al· 
manya harbiye nazırı Mareşal fon 
Blomberg hakkmda çok dostane 
ve sitayişkarane yazılar yazmakta 
ve hoş geldiniz demektedir. 

Mareşal, öğleden sonra kıral tara• 
fmdan kabul edilecek ve bilahare B. 
Musolini ile görüşecektir. Mareşal, 

perşembe günü İtalyan hava ordusunu, 
cuma günü kara ordusunu ve pazartesi 
günü de donanmasını ziyaret ve teftiş 

edecektir. Cumartesi ve pazar günleri 
ise mareşal, italyan veliahtının misafi· 
ri olarak Napolide kalacaktır. 

Fon Noyrat Balkanlara gidiyor 
Berlin, 2 (A.A.) - Alman dış baka· 

nı fon Noyrat, önümüzdeki hafta Yu• 
goslavya, Bulgaristan ve Macaristan 
hükümet merkezlerine bir seyahat ya
pacaktır. Bu ziyaretler Almanyanın 

Tuna havzası meselesine gösterdiği a• 
takayı ifade etmektedir. 

Mare§al fon Blomberg'in 
konu§maları 

Roma, 2 ( A.A.) - Mareşal Fon 
Blomberg bugün saat 17 de kırat tara• 
fından kabul edilmiştir. Konuşma ya• 
rım saat sürmüştür. Mareşal Blomberg 
müteakiben Venezya sarayına giderelC 
Kont Ciano hazır olduğu halde B. Mu
solini ile bir buçuk saat görüşm~ştür. 
Bu akşam şerefine büyük bir dine ve 
300 ki~ilik bir süvare verilecektir. 

Çocuk Esirgeme 
Kurumunun 
yaptğıyardımlar 

Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Mer. 
kezi tarafından geçen ayın 15 inden 
bu ayın birine kadar 2406 çocuğa yar .. 
dını edilmiştir. 

Bunlardan 221 hasta çocuk ve anne 
genel merkezin polikliniklerinde bakıl• 

' mış ve tedavi edilmiştir. 
Aynca diş bakrmevinde de 292 ço

cuğun dişlerine bakılmış ve tedavi e
dilmiştir. 

1260 çocuk ve anne genel merkezin 
banyolarından istifade etmiştir. 

Süt damlasından her gün 120 çocuğa 
süt verilmiş ve 15 günde yek\in olarak 
1000 kilo bedava süt dağıtılmıştır. 

İlk okullardaki zayıf çocuklar için 
genel merkezde açılan aşhaneden her 
gün 479 çocuğa sıcak etli öğle ye
meği verilmiştir. 

Yardım için genel merkeze başvuran 
31 yoksul yavruya para yardımı yapıl. 
mış ve ayrıca da 3 fakir ayley.e 150 ki
lo bulgur verilmiştir. 

........................................... . . 
l RADYO: . . . . · ............ ····························· 

ANKARA: Öğle neşriyatı: - 12.30 
- 12.50 Muhtelif plak neşriyatr 12.50 -
13.15 Plak Türk musiiksi ve halk şar· 
kılan. 13.15 - 13.30 Dahili ve haric1 ha
berler. 

Akşam neşriyatı: 18.30 - 19.00 Muh
telif plak neşriyatı. 19.00 - 19.30 Türk 
musikisi ve halk şarkıları (Makbule ve 
arkadaşları). 19.30 - 19.45 Saat ayan ve 
arabça neşriyat. 19.45.20.15 Türk mu
sikisi ve halk şarkıları (Servte Adnan 
ve arkadaşları). 20.15 - 20.30 Kazım 
Nami Duru (Ter.biye). 20.30 - 21.00 
Plakla dans musikisi 21.00 - 31.15 A
jans haberleri. 21.15 - 21.55 Stüdyo sa
lon orkestrası. 21.55 - 22.00 Yarınki 
program ve İstiklal marşı. 

reddidim. Hasta bakıcı mektebi her se
ne elli talebe ister. Fakat evsafı lazi· 
meyi haiz elli talebeyi bulamayız. Bu 
iş bence, yetişen neslin bu ihti}'3cr an
layıp basta bakıcı, çocuk bakıcı olmanıı: 
kendisi için bir şeşref ve memleket içir 
bir vazife olduğunu anlayacağı güne 
kadar devam edecektir. (Alkışlar.) 

Sıb,at Bakanımızın izahlarından son
ra maddelere geçildi ve kabul edildi. 

Kamutay yarın saat 14 de toplana.. 
caktrr. 

, 
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Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti· 

~lerkez Hıfzıssıhha müessesesi 
müdüriyetinden: 

ULUS 

Tosya Belediyesinden 
Açık Eksiltme İlanı; 

yap ıl-
ikin ci 

7=~ 

1 1 
Anka ra J..e,·azmı Amirl iği ~ıHuwlı•ıc. ı 

Komi!!iyoııu lla ııla rı 
~---------------- --~--~~~~--

İLAN . 
1 - Eksiltmeye konulan iş : Toprak altında kömür deposu 

1 - Eksiltmeye konulaq,iş: Tosya kasabasında yenid~n 
makta olan yirmi yataklı hastahanenin keşif ve projesindeki 
kısmının inşaatına aittir. Bu kısmın keşif bedeli (9508 Jira 8 5) k U• 1 - Ankara harp okulu ihtiyacı için 1680 ton yerlı kok komu • 

rünün 16. 6. 937 çarşamba gUnu saat ıs de k palı zarfla e ılt •. i 
yapılacaktır. ve memurin apartımanı etrafına beton yolları. . 

Bina ve tesisatının tahmini keşif bedeli 15554 lıradır. 
2 - Bu işe aid şartname ve evrak şunlardır. 
A ) Eksiltme şartnamesi. 
B } Mukavele projesi. 
C ) Fenni ve hususi şartname. 
D ) Keşif cetveli. 
E ) 2 adet plan. . . . 

İsteklilere bu şartname ve evrakı o,78 Jıra mukabılındc. Mer. 
kez Hıfzıssıhha Müessesesi muhasebesinden ve İstanbul Lımanı 
S. S. merkezi levazim müdürlüğünden alabilir~er. .. .. 

3 - Eksiltme 5. 6. 937 tarihinde Cumartesı gunu saat 11 de 
müessesede yapılacaktır. 

ruştur. 

2 - Bu işe aid prtname ve evrak şunlardır: 
A - Eksiltme ş!rtnamesi. 
B • Mukavelename 
C. Nafıa işleri genel şartnamesi. 
D - F enni şartname 
E - Hususi şartname. 
F • Keşif cetveli, silsilei fiat cetveli, metraj cedvcli 
G - Proje. 

istekliler bu evrakı Tosya belediyesinde görebilirler. 
3 - Eksiltme 29 mayıs 1937 den ı 7 haziran 1937 tarihinde 

şembe günü saat 14 de Tosya belediye dairesinde belediye ene 
ninde açık eksiltme usuliyle yapılacaktır. 

per-
ume-

uruş 

2 - Kok kömürUniln tutarı 45360 lira olup muvakkat t minatr 
3402 liradır. Şartnamesi 227 kuruş mul.abılınde komi yon an ve. 
rilir. 

3 - İsteklilerin kanunun 2, 3 uncü maddesindeki vesika ve te
minat makbuzlarını havi teklif mektuplarını } azılı ıhale s tm rı 
bir saat evveline kad r levazım amirJigi a t n alma ko ~ onuaıll 
vermeleri. (1366) 2-2348 

İLAN 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulü ile yaprl~caktır. . 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinın 1166 l~ra 55. kuruş 

muvakkat teminat vermesi ve bundan başka aşağıdakı vesıkaları 

egine 
4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 713 lira 17 k 

muvakkat teminat vermesi ve müteahhidin bu işi yapabilec 
dair Nafıa vekfiletinden alınmış ehliyet vesikası ibraz etmesi l 
dır. İsteklilerin mezkur günde belediye encümeninde hazır b 

Maltepe'de bulunan piyade atı okulu için 20 t n k un eti 
ve 55 ton s ır eti 10 H .zıran 937 per t-m e unu sa t 16 d 1 tan
bul'da Tophanede satın ıılma komisyonunda kapalı zarfla eksıitme· 
si yapılac ktır. Koyun etinin tahmin bedeli 7000 lira s ır etinin 
13750 liradır. Her ıkisinin bern eı ılk temın tı 1556 lıra 2!1 kuruştur. 

ım-

haiz olup gösterm~sı lazımdır. • . 
ulun-

Şaı t namesı komisyonda gôrulebilir. İste' lilerın 2490 yıl~ k nu .. 
nun 2 ve 3 cü m ddelerinde y. ılı IJ 1 elerle ber11 r tek ıf mek
tuplarını ih le saatinden bir saat ewel komıs} ona "ennelerı. 6 - Eksiltmeye en az bir parçada 15000 liralı~ bına mşaatı 

yapmış olduğuna d.ıir Nafia müdürlüklerinden vesıka almış olan
lar ve ticaret odasına kayıtlı bulunanlar girebilirler. 

maları ilan olunur. (1414) 2-2423 

1'revşehiı,. B~lediye Reisliğiı J 
(1304) 1-2250 

n İLAN 
i - Teklif mektubları yukarıda 3 üncü madd~de yazılı ~aat

ten bir saat evveline kadar daireye getirilerek eksıltme kom!.s~o
nu rei li~ine makbuz mukabilinde verilecektir. Dış zarfın mu~iir 
mumu ıle iyice kapntılmrş olma~ı lazımdır. Postada olacak gecık. 

Santralımızdaki miıceddet 150 beygirlik Gazojen motoru ile 
ternotör kullanacak birinci sınıf makiniste ihtiyacımız: vard r. 
tralın montajı başlam ş olduğundan taliplerin Ncvsehir belediye 
ve İstanbulda Galatadn Asikön:syon hanında muhendis Ha an I 

Al- İdaı eLri İst nb l leva ım rli ine ha 1ı mue e at için 163 
ton sıgır e ı 10 H a 1 937 perş mbe gu u s at 15,30 da İstnbul'da 
1 hane'uc satın ... ma komisyonunda kapalı zarfla e i1tmesı ya. Sn-

ine 
p 1 c ktır. 1 ahmin deli elJi yedı bın eJli lıradır. İlk t min tı 4103 

meler kabul edilmez. (1226) l - 2112 ık· lira 50 kuru tur. Şar n mesi 2&5 kuru muka\>ilinde komi yondan 
a mır. İsteklilerin 2490 ayılı kanunun 2, 3 cü maddeler'nde yazılı 
belgelerle berab r teklıf mextuplarmı ih le saatinden bir at ev .. 

pınara müracaa~ i an olunur. (1416) 2-2425 

Aııl,ara VaJiliğindeıı: Adliye VelcaJetindeıı : vel komisyona verm_leri. (1305) 1-2251 

Hazine namına mtisadereli olup A nkara orman müdüriye .'1 

depolarında ve Yedieminlerde mevcud bulunan 1098 adede muadil 
14 metre mikab 643 desimetre mikab muhtelif ebadda çam keres
tesinin beher metre mik5.bı 20-30 liradan 29451 kilo karışık odu~ 
ile 2432 kilo çam odununun beher kilosu 50 şer parad~n 4280 k!· 
lo meşe kömürü ile 130 kilo çamkömürünün ve 3595 kılo karı;ıt_ıc 
kömürünün behe rkilosu 3 kuruştan ve 2560 kiJo çıranın beher kı. 
losu 2 kuru~tnn 3 adet çam düğeninin beher adedi ~ Hı:ad~.n, 6~. a
det çam boyundurugunun beher adedi 25 kuruştan yırmı gun ~ud.. 
detle açık arttırmaya çıkarılmıştır. Şartname ve müza;:~d.~ .kaı~c
lerini görmek istiyenlerin her gün Ankara orman mudurıyetıne 
müracaatları: .. ·· 

Açık bulunan Kır ehir noter muavinligine imtihansız noter 
bilmek şartlarını haiz taliplerin bir ay içinde Adliye vekfüetine 

ola-
lLAN 

1 - Manisa merkezindekı kıt tın senelik ihtiyacı içın 80 uin 
ki o sığır eti münakasaya konulmuştur. mü-

racaatları ilan olunur. (1353) 2-2410 

Askeri l•ubrikular Umum l\1iicliirliiö-iı Satmalma 
Koınİs\onu lf inları --------

1 TON D1FEN1LAMIN 2. TON SANTIRALtT. 
1 

2 - Şartnamesı bedelsiz olarak Manııada tumen satın alma lco .. 
misyonund gorulebılır. -

3 - Münakasası 11. 6. 937 cuma günu saat 17 de Manisa tumen 
s tın alma komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Eksiltmesı kap 1ı zarf usulu ıledir. 

insi Tahmin edilen b deli BlOD lıra olan yukarıda miktarı ve c 
yaz.Jı malzeme as eri fabrıkal r umum miıdurlu u satın alma 
misyonunca 19-7-937 p zar esı unü aat 15 te kapalı zarf ile ih 
edilecektir. Şartname p rasız o, rak kom syondan veri ir. Talı 
rin muvakkat temınat olan 605 lıra 50 kuruşu havi teklif me t 
larmı mezkQr günde saat 14 e k d:tt komisyona vermeleri ve k 
dılerinin de 2490 numaralı k n • .m ın 2. ve 3. maddelerindeki ve 
ikle mezkur gün ve saatte komi yona mür::c atları. (1363) 2-2 

5 - 80 bın kilo sıgrr etinin ueher kilosunun muhammen fiatı 
20 kuruş ve muvakkat temınatı 1200 liradır. 

6 - İste ·lilerin kanuni vesikalariyle, teminat makbuz "e te):Jif 
mektuplarını havi zarflarını mun kasa saatınden bir saat evveline 
kadar tümen s tın alma komisyonuna vermeleri. (1330) 1-2273 

ko-

Alıcıların yüzde yedi buçuk teminat akçalariyle J~.6.193~ gunu 
saat 15 de Ankara orman müdüriyetinde müteşekkıl komısyoııa 

. ı ·ı~ 3 ) 1-2316 muracaat arı ı an olunur. ( J 61 

Bursa Urayından: . 
230 TON ELEK 1 ROLİT BAKI R 

le 
ble-
ub-
en. 

-
380 

in-

İLAN 
1 - Cizre hudud taburunun bir senelik ihtiyacı olan 124000 ki· 

lo fabrika unu kapalı z rfla eksiltmeye konulmuştur. 
2 _ Eksiltme günü 6 haziran 937 gıiniı saat onda Cizre hudud 

taburu satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Muvakkat teminat akçesi 1395 liradır. İstekliler teminat 

makbuzlarile teklif mektuplarını eksiltme saatinden bir saat CV\'Cl 
937 mali yılı için tasdik edilen urayımrz bütçesinde 250 hra ay. 

lık ücretli b:ışmühendislik yeri açıktır. 
Mühendis mektebinden diplomalı ve yaşı 55 den ruka~! olm~ 

mak üzere mesleğinde t ecrübeli isteklilerin başkanlıga muracan 

Tahmin edilen bedeli (149500) lira olan yukarda miktarı ve c 
si yazılı malzeme askeri fabrikal.ır umum mudurJüğü satın alma 
misyonunca 21-7-937 çar~ .. mba gunu saat 15 de kapalı zarf ile i 
le edilecektir. Şartname 7 Jira 48 kuru~ mukabılinde komisyond 
verilir. Talihlerin muvakkat temınat olan 8725 lirayı havi tek 
mektublarını mezkur gürde .. aat 14 de kadar komısyona verme 
ve kendiJerininde 2490 numaralı kanunun 2. ve 3. maddeler:nd 
vesaikle mezJ..-Ur gün ve saatte komisyona muıa.:aatları. (1328) 

ko- 1 ;omisyona vermiş olacaklardır. • . 
ha- 4 - Şartnamesi tabur levazımından alınabıhr. (1296) l-2218 

ları ilan olunur. (1399) 1-2398 -
Ankara Belediye Reisliğinde o: 

1 - Halde 7, 9, 13, 26, 32, 36 38 52/10 65 numaralı dükkinlarla 
Samanpazarı caddesinde 1 harita numaralı dükkan ve mezba.hada 
paçahane ile kahve ve lokanta 22.6.937 gününe kadar olmak üzere 
bir ay zarfında pazarlıkla kiraya veril~cekti.r. . . .. 

2 - Bu dükkanların ayrı ayrı tanzım edılen şartnamelerını gor
mek ve .her biri hakkında izahat almak istiyenler hergün hesap iş
leri direktorliiğüne müracaat edebilirler. 

3 - istekli olanlar muhammen kira bedelinin yüzde 7,5 nisbe
tinde tenıinat paralarını vezneye yatırıp mukabilinde alacakl~rı 
makbuzla birlikte cuma ve sah günleri saat on buçukta beledıye 
encümenine müracaat edebilirler . ( 1285) 1-2213 

İzmir Belediyesinden: 
. Bayındırlık sahasında Şükrü Kaya bul.v'Clrının montörü meyda

nıyle bu meydanla Gazi bulvarı arasındakı kısmının parke ve kes-
me taşla d şe · · · lS 6 937 salı günü .saat 16 da kap.ıh zarflı o nmesı ışı . . . . ·k· b' ı ·· 
eksiltme ile ihale edilecektir. Bedeli keşf~. yı."'?'ı ~ 1 m ~dtı yuz 
iki Jiradır. İşin bedelinin yedi bın altı yuz ıkı lırası na en l ve 
mütebaki on beş bin Jirası Bayındırlık sah::ısmda art~tırm~ra çı ~~
nlacak arsalarla ödenecektir. Keşif, şartname ve planı ~u~ -0n u~ 
kuruş mukabilinde baş mühendislikten satılır. Taşra?an ~stıyen~.er 
keşif o:.artname ve plan ücretiyle birlikte posta ücr~tı pe5şıknen glonk. 
d ·1 l 'd' 1 · · · · l .. doksan beş ltra l unış u erı mc ı ır. ştırak ırın bın a tı yuz b ·1 b' J"k 

• :ıı: k · at mektu u ı e ır ı • muvakkat tcmınat makbuzu veya ban a temın kl'fl 'h 
te 2490 sayılı kanunun tarifi dairesinde hazırlanm~~ te ;e::fiğin~ 
le günü olan 15.6.937 günü saat on beşe kadar en~~en • 
verilir. ( 1421) 2-

İ tatistik Genel Direktörliiğü 
EJ\:siltme v ilıale Komisyonundan 

Kapalı Zarf Usuliyle Eksiltme İlanr = 
. karılan iş tahminen 35·38 

1 - Kapalı zarf usuliyle eksıltmeye çı h · lunan muhasebei 
forma belediyeler istatistiği ile 5-7 ro:ma _ta. ~ın o tabı adedı 750, 
hususiyeler istatistiğidir. Belediye ıstatıstıı,rının 
muhasebei hususiye istatistiğinin 500 olacaktır. ·ç· 

40 
ar liradan 

2 - Her iki eserin 16 sahifelik beher forması ı ın 

nn 
lif 
L:ri 

200 TON ll4 LitK O~EON 
200 TON 105 Lİ.K OLEON 

2-2377 

ki 

nsi Tahmin edilen b deli 216.,J lıra ol n ukarıda miktarı ve ci 
yazılı malzeme asl. ri fabr.ik 1 r u ~ l ım u urlü~Lt satın a ma. ı 
misyonunca 21·7.937 çarşamba e;unu a t 16. da kapalı z~r! le ıh 
le edılecektir. Şartn e p r ıa o rak k mısyond n verılır. T. 1 
Jerin muvakkat teminat ol&ın 1620 lirayı 1 avi teklif mektub ar 

.o-
a. 

ib-
nı 

in-mezkur giın e f.Dat 1 c k r kom syona vermeleri ve kendilerin 
de 2490 num;ırah kont: nun 2. v 3. ma'ide erındekı ve ikle m 
kfir gün ve saatte kom'syona mur.1caatları. (1327) 2-2376 

ez-

200 TO ştı,,t KÖHERÇİLESt 
Tahmin edilen beddi IJOOi> lira olan }'Ukarıda miktarı ve ci n. 

a 
le 
r. 

si yazılı malzeme a '·erı fabrik~lar. u~um mi.idıirlügü &:ıtın al~ 
komisyonunca 19_7.9_,7 pazartcsı gunu saat 16 d.a kap lı zarf . ~ 
ihale edilecektir. Şartname parasız ~lar~k kom .syon~an verılı 
Taliblerin muvakkat temin t ol n 81.5 !ırayı havı teklıf mcktubl a-

i-r nı mezkur günde sa t 15 e kadar komı yona verme.leri v_e kcnd 
]erinin de 2490 numaralı kanunun 2. ve 3. mnddelerındekı ve aık -
le mezkQr gün ve saatte koni y munı.caııtları. (1364) 2-238 1 

70 TON ELEKTROLlT TU ı \ A . 
Tahmin edilen bedeli 15400 lira olan yukarıd<ı miktarı ve cinsı 

ı ·· · 1"1'' sat n alm a yazılı malzeme askeri fa rika ar umum mu ur u u u . 
komisyonunca 23.7.937 c una giınü saat l5 de kapalı zarf ıle ıha! e 

edilecektir. . . l'bl · 
Şartname parasız olrrak komi ) ondan verılır. Ta ı erın mu . 

r vakkat teminat olan 11'5 lirayı havi tc Jif melctubla~ını. ~e u 
günde saat 14 de kadar komisyona ver~e eri ve k~ndıJerının de 
2490 numaralı kanunu 2 ve 3. madd ldındekı ves de mcz:kur un 

2-2375 
ve saatte komis> ona muracaatl r •. 

(1326) 

5. TOı~ ANT1MO 
Tahmin edilen bejeJı 4150 r a olan yukarıda mikdarı ve ci Si 

yazılı malzeme a rı f bri • r umum müdıirlu ü t n, 'm. ·~
mısyonunca 21.6.937 p artesi nu sa t l de çı c ıl ~e ıle ı
hale ediJccektır. ş rtn e par r o r k ko S} ı:m an ven ır. 

Talibler'n muvak t t min n 311 lir 25 kuruş ve 2 90 ııu 
ma alı k nunun 2. ve ::ı . n , dd ı n kı Hs il,le mezkur gün v 
atte komisyona müraca tları. ( O ) 2-:.::43' 

Yevmiye en , z 500 v en çok 1500 kilo destere ve 
rende ta ı s t ı 

tahmin olunan baskı bedelı 1800 liradır. gü .. at 14,30 da Umum 
3 - Eksiltme 18. Haziran. 1937 cwna. nu :: açılacaktır. 

müdürlük binasında toplanacak olan komıs~~n t teminat vesikasının 
4 - Teklif mektuplarile yüzde 7,5 ?1uva a. Jiğine verilmesi Jii. 

eksiltme açılmadan bir saat eve] komısyon. reıs b"l'r Nümuneler 
d k~ . rg-inden ıs tene 1 1 • zı~ ır. Şartname kon isyon atıp 1 2-2416 

daırede görüleb~i~li~r.:_i( 1~4~0~9)~--------:-------

An kara Defterdarlığ"Indan~ . . 

Az:ami ve asgari m k rları } uk rıda yazılı ve beher kilo"u 15 
san.im iız:erinden ta mini bedeh 792 lira olan t, 1 cılar 14 h ran 
1937 pazartesi gunu saat 14 de açık artırma ilf" Askeri fabnkal'.ır 
umum müdürlfigii satın .. lma ko?1. syonunca utılacaktır. Şartn me 
parasız olarak komisyondan verılır. Tahplerın muvakkat tem nat 
olan (59) lira ( 40) kuruş ve 2490 sayılı kanunun 2 .ve 3. ma~dcle. 
rinde yazılı vesaikle sözu geçen gün ve saatte komısyona milraca· 

• .1 d 1 ve yetimlerının hazıran Mütekaidini mülkiye ve askerıye ı e u 
atları. (1329) l-2290 

lLAN 

t 

s 
5 

İdareleri İstanbul Levazım aınırlıgine bağlı müessesat için 281 
on koyun etinin 10 haziran 937 perşembe günij saat 15 de lstan • 

bulda Tophanede satın alına komisyon~nda kapalı za.rfla eksil~e
i yapılacaktır. Tahmin bedelı 126450 lıradır. 11k temınatı 7572 lıra 
O kuruştur. Şartnamesi 632 kuruş mukabilinde komisyondan alı· 

nabilir. Isteklilerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 ünciı maddelerinde ya. 
ılı belgeleriyle uer ber teklif mektuplarını ihale saatinden bir sa. z 

a t evvel komisyona vermeleri. (1303) 1-2249 

İLAN 

e 
Kırklareli tümen birlikleri için k palı r.arfla 225 bin .kilo sığır 

ti satın alınacaktır. Muhammen bedeli 29 kuruş olup tutarı 65250 
iradır. İlk teminatı 4512 lira 50 kuruştur. Şartnamesi her gun t u. 1 

ş 

r 
s 

men satın alma komisyonunda gôrıilebilir. Jhaleıi JO. 6. 937 p"r • 
embe günu saat 16 dadır. İ stelcliJerin kanu.nun 2 ve 3 cu '!12dde1e. 
indckı vesika ve teminat mektuplarını havı r.arflarım bcl lı Z1!n ve 
aatlerdcn en az bır saat evveline kadar tümen satın alma komısyo.. 

n una vermeleri. ( 1323) l-2272 

I 
ı\lilli tliidaf aa \ ekii lc· ıi Saımaım• 

Komİı..) onu 11.mlan 
~------------~ ~---------------1 

İLAN 

ı - Hepsine biçilen ederi 3100 lira olan 106 kalem muhtehf 
te lsiz malzemesi açık eksiltme ıle satın alın caktır. . 

2 - Eksiltmesı 15 haziran 937 sah gunil saat 11 dcdır. 
3 - İlk teminat 232 lıra 50 kuruştur • 
4 - Şartnamesi M. M. V. satın alm KO. dan alınır. 

nu 
5 - Eksiltmeye girecekler kanuni temınat ve 2490 sayılı ka· 

nun 2 ve 3 uncu maddelennde yazılı belgelerle birlikte eksilt· 
giın ve saatında M. M. V. satın alma KO. da bulunmaları. me 

1 

ba 

( 1359) 1-2315 

Ue~leı Ut·uıİr}olları \ C Umarıfıcn mum 
1 fül iirlii~ii Satınalma Komi )Ou u Uuuları 

t L A N 
Muhammen bedeli (15620) lira olan 100 ton telgraf ve ~ t?n 

ğ teli 16-6-1937 ç rşamba gunu saat 15 30 da kapalı zarf usulu ılc 
An karada idare bına ında sat n alınacaktı~. • 

ıle 
329 
alı 

Bu i e gınnel-: istıyenlerin (117J.SO) lırnlık muvakklt tcmınat 
kanunun tayin ettı i vesıkaları, resmi gazetenin 7·5·1936 G_. ve 
7 No. h nushasında ıntışar etmiş olan talıını!tname da resın?e 
nmış şv ika ve teklıflerını ynı gun at l~.30 a k dar komıs. 

yo n reiı;lı0ın verm Jeii 1 zımd r. . 
Şartn meler p rn ız olarak Ankarada malzeme daıre nd n, Hay-

dar pa .. ada teseJJum ve sevk şefli inden d tn üıkt dır. (1336) 
j 2-2378 

1 L A N 

cu 
İlk ek iltmesi fesh dilen 300.000 idet telgraf bandı 16·7-1937 

ma gunu sat't 15.30 da kapalı zarf usuliylc Ankarada id re bina., 
da sat n alınacaktır. sın 

Muhammen bcdcli 30.000 liradır. 

kan 
329 ağustos J 937 üç aylık maaşları. 

1 - 2.6.1937 çarşamba) J'k suretiJe alanlar Memur aranıyor 

Bu i e girmek istiyenlerin (2250) hralık muvakk t teminat ilo 
unun tayin ettiği vesikaları, resmi gazet~nln l·S.1936 gun vo 
7 numaralı niıshnsında ıntişar etmi olan tılımatname daıresindi 
mış şvesika ve tekliflerini aynı giın s. a\ 14.30 a kadar komis
reisliğine vermeleri lazımdır. 

ahn 
) Bankadan tem ı 

3.6.1937 perşembe) 
Askeri 

2 - 4.6.1937 cuma 
5.6.1937 
i.6.1937 
8.6.1937 
9.6.1937 
1\'!i' .. : 

cumart ... ~.i 
pazartesi 
sah 
çarşamba 

1 
500 

ıooo 

1500 
2JOl.I 

den 

" 
" 
" 
" 

500 
ıooo 
1 .. o 
2000 
2700 

numaraya kadar 

" .. 
,, " 
" .. 
,, ,, 

500 " .. 3 - 10.6.1937 peqıembe 1 " 
1000 

,, ,, 
11.6. 1937 cı.:. . ..ı 5oo " l700 ,, 
12.6.1937 ct• :.si JOOO "klaı.nlarını ya~~ırmış olan sa-

4 - Zat maaşları !!on uç.aylık yo !arın ı bizzat veya .bilveka-
. ·inin yukarıda yazdı g,ınlerde maaş ı-2414 

.: aJdırn- "''arı i'an olunur. o.;01' 

Sigorta muhasebe ve mu~eJatına aşina bir memur aranıyor. 
Kuvvetli almanca bilenler tercı h olunacaktır. 

Ar.afartalar caddesinde 111 numaralı Halil Naci Mıh~ıoğlu ma
iazasına milracut. 

Karakö e vilayetiden: 
Ağrı belediyesince yaptmlma.sı mukarrer 90?9 lira 48 ~r~ş be· 

deli keşifli schir garnizonunun ınşaatı bir ha.zıran 937 tarılnıırlea 
itibaren bir ;)ay milddetle ve kapalı zarf usuliyle eksiltmeye ko-

nulmuştur. . · ·· ti 
T alihlerin feraiti anlamak üzere Ağrı beledıyesıne muracaa an 

( 1424) 2~2441 

yon 
Şartnameler (150) kuruıa Ankara ve llayd rpata veznelerinde 

satıl maktadır. (1 377) 2-2383 

Ka 
Fen n1en1uru araıııJor 

radeniz Ereğli Belediyesinden : 
Belediyemizin açık olan 80 ıla 100 lira ucretli Ien memurlıığu• 

tekli olanların miıracaatları ilin olunur, na ia 
Talihlerin diplomıuımı hamil ve şehir planını t.atbilı:a muktcdi~ 
nmaları şarttır. bu lu 

Makine; elektrik: su işlerinden ani ) , nlar tercih olunur. Mı.i~ 
rac:aatta evrakı müsbitcnin eklen~si lhımdır (3100) ~ 2443 
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6 AY T AKSITLE BiSiKLET 
Diplomali radyo mütehassısımız 

tarafından amatörlere teknik bilgi ve Her türlü radyo tamirat.! Halil Naci 
Anafartalar 

Mıhcıoğlu 

No: 111 

Tapu ve ı~adastro genel I 
müdürlüğünden: Son derece müessir F L:I T-mayii Kul/Ui11i11,İ_ 

(Beş Bin küsur ·liraya göre) Tesirsiz mavilerle sinekleri 

' Adet Adet Liradan 
Sanğı Takeometresi ( 1) 4 600 
Prizma 4 20 
Balastro 13 5 
Triliny 20 2 
G.Koradi planimetre 3 35 
Koordinatoğraf 1 100 
Şeffaf minkale gradlt 12 5 
Verniyeli minkale gradlı 2 50 
Çelik şerit 7 20 
}alon Avrupa 20 2,10 

,, sehpası 20 1 
Mika gönye 60. lık 12 1 

" " 45 " 12 1 
(1) Mübayaası mali kayrdlar dolayısiyle imkan dahilinde bu-

lunmadığı takdirde (Otto Fönel) 
(2) Verilecek takeometrele~in kendi miraları beher takeomet

re için ikişer tane. 
Mühürü resmi 

T. K. Umum M. Fen Müşavirliği 
1 - Umum müdürlük fen heyetleri için yukarıda cins ve adet- ı 

ıel'i yazııı 152 adet ve 3112 lira muhammen bedelli aıat ve levazım• •·--•Underwood--
fenniye açık eksiltme ile alınacaktır. Yazı ve hesab makineleri 

2 - Eksiltme 21.6.937 pazartesi günü saat üçte Ankarada umum 
müdürlük zat işleri ve levazım müdürlüğünde toplanan komisyon· Ankara acentası 
da yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi umum müdürlük zat işleri ve levazım müdür- AKBA kitabevi 
lüğünden ve İstanbulda grup tapu sicil müdürlüğünden alınabilir. Yazı makineleri tamir edilir. 
İstekliler 2490 sayılı kanunun iki ve üçüncü maddelerinde yazılı • Tel: 3377 
belgeler ve muhammen bedelin % 7.5 teminatı muvakkate makbuzu 
veya banka kefalet mektublariyle birlikte müracaat eylemeleri i-
~~n olunur. (1417) 2-2436 

Daktilo alınacaktır. 
ı - En az orta mekteb mezunu olmak şarttır, 
2 - El yazrsı güzelliği, daktilo yazısında intizam, hatasızlık 

ve sürat esaslarına göre müsabaka yapılacaktır. 
3 - Ecnebi lisaniyle yazrlmış müsveddeleri daktilo etmek ter· 

cih sebebi olacaktır. 
4 - Kazananlar vaziyetlerine göre maaş veya ücretle istihdam 

olunacaklardır. 
5 - Müsabaka günü ve diğer hususat hakkında fazla malUmat 

almak isteyenlerin Ankarada Yenişehirde İsmetpaşa caddesi niha· 
yetinde Kızılırmak sokağında 30 numaradaki dairede zat işleri mii
dürlüğüne bizzat müracaat etmeleri. {1402) 2-2397 

İzmir Belediyesinden: 
Basmahanede dokuz eylül meydanının parke ve kesme taşlariy

ve Basmahane istasyonu karşısındaki yolıın da yalnız parke taşla
riyle veniden tefrişi işi 15.6.937 salı günü saat 16 da kapalı zarfla 
eksiltı:ıe ile ihale edilecektir. Heyeti umumiyesinin keşif bedeli 
yinni iki bin iki yüz liradır. Keşif ve şartname ve projesi yüz on 
bir kuruş bedel mukabilinde baş mühendislikten satılır. Taşradan 
müracaat vukuunda ~artname ve keşif ve proje bedeli ile hirlil:te 
posta ücreti peşinen gönderilmelidir. İştirak için bin altı yüz alt
mış beş Jirahk muvakkat teminat makbuzu veya banka teminat 
mektubiyle birlikte 2490 sayılı kanununun tarifi dairesinde bazrı
lanmış teklifler ihalt; günü olan 15.6.937 salı günü saat 15 şe ka-
dar encümen reisliğine verilir. (1420) 2-2437 

l(iralık l(öşk 

Caddebostanmda asfalt cadde üzerinde her tarafa nezareti olan 
köşk garajı ile kiralıktır. Caddebostanı iskele yolu karşısında 
305 - 307 No. 2-2392 

TÜRK HAVA KURUMU 

PiYANGOSlJ BüYüK 
2. ci keşide 11 - Haziran - 1937 dedir. 

Büyük İkramiye 
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 aınortileri 
havi olan bu zengin plandan istifade etmek için bir 
bilet almaktan çekinmeyiniz ..• 

İşçi Çocuk Aranıyor 
Çiftlik mağazalarından mal 

alıp şehir dahiline tevzi edecek 
açık göz satıcı çocuklara ihtiyaç 
vardır. Talib olanlar Orman çift
liğine müracaat etsin. 1.2347 

Sıhatini Düşünenlere 

Müjde 
Çoktanberi sayın halkça piya

saya çıkarılması istenilen maruf 
ve meşhur İZMİT ÇENE SUYU
nu küçük şişeleri yapılan en as
ri ve fenni tesisatla hazır1anıp 
satışa çıkarılmıştır. 

Sıhhatini seven sayın halkın 
bundan böyle her taraftan küçük 
şişe]erimizi ısrarla istemelidir. 
Fiatlarımız emsaline nisbeten u
cuzdur. Umum Deposu: Aydrn 
Oteli altında Çene suyu deposu. 

Telefon: 2730 2-2429 

ANKARA ASLİYE MAH
KEMESİ İKİNCİ HUKUK 
DAİRESİNDEN: 

Ankara defterdarlığı namına 
avukat Hilmi Reşid tarafmdan 
Ankarada bahk pazarında Hilal 
sokağında Erceiş pazarı sahibi 
Ziya yanında Hayrullah aleyhi· 
ne Mardin vilayeti 3 numaralı 
bina tahrir komisyonu azası i· 
ken kanun hilafına tahrir yapa
rak memuriyet vazifesini sui is· 
timal etmek suretiyle hazineyi 
848 lira 65 kuruş zarara sokmuş 
olduğundan mezkur paranın ve 
masraf ve ücreti vekalet tahsi
li hakkında 28.10.934 atrihli ar· 
zuhali adresinin meçhul olma
sından yapılan ilanen tebliğden 
sonra müddeti mezkure zarfın

da dava arzuhaline cevab veril
mediğinden davacı vekilinin i
lanen tebliğat icrası hakkında 
sebk eden talebi H. U. M. K. 
nun 141 inci ve müteakib r_1ad
deleri hükümlerine uygun görü
lerek ilanen istida ve davetiye 
tebliğ edildiği halde mahkeme 
günü olan 24.5.937 günü gel
mediğinizden müddei gıyab ka
ran tebliğini istemiş ve bu tale
bi de muvafık görüldüğünden 
muhakeme günü olan 25.6.937 
cuma günü saat 14 de Ankara 
asliye mahkemesi ikinci hukuk 
dairesinde hazır bulunmanız ve
ya bir vekil ikame etmeniz ak
si halde işbu ilanın tebHğ maka
mına kaim olacağr ve gelmedi
ğiniz takdirde gıyabınızda mu
hakemeye bakılacağı bilinmek 
üzere keyfiyet ilan olunur. 

2-2446 

İmtiyaz sahibi ve Başmu· 
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Başmuharrir Muavini Na
suhi BAYDAR 

UmumJ neşriyatı idare 
eden Yazı İşleri Müdürü 
Mümtaz Faik FENİK. 

Çankırı caddesi civarında. 
Ulus Basımevinde basılmıştır. 

eoıendirmeyiniz 
FUT, bOtOn haşarat öldürücü mayilerin fevkindedir. 
90 muhtelif millet, onu tercihen kullanmaktadır .. . Bu 

• 

sabit olmuşt~r Flit'in formülü hiçbir vakit taklit edil- P.:~~iiiiil 
memlştlr. FUT, kendisinden beklenen iki şartı mOkem-~
melen ifa eder. insana zarar vermez, fakat hasaratı 
kat'lyyen öldürür. Şüpheli mayiler! reddediniz. Hakiki 
ve yegane Flit aldığınıza emin olmak için; siyah ku- . 

saklı ve asker resimli sarı tenekeye dikkat ediniz. ~; .. ~;'~~ 
' • ·~· .. !(,, . ' ~~ 

Yarıklara ve köselere biraz FLiT TOZU ... ~ .. ~ • ••< ... 
serpiniz. Hasarat derhal telef olur. ~·ı••• 

t .. ,.. ... ,. 

Daima sabit 
Daima tabii 

Juvantin 
saç boyalan 

.., 
ln"iliz kanzuk ~czanesi llbo

ratuvarlarmda hazırlanan Juvan
tin :iaç boyaları muzur ve zehirli 
maddelerden tamamen art olup 
saçiara tabii renklerini bah,cder. 
Juvantin saç boyaları kumral ve 
siyah olarak iki tabii renk üze
rinde tertib edilmiştir. 

LİNİMANTOL KANZUK: 
ROMATİZMANIN KATI 

DEVASIDIR 

Satılık Arsalar 
Muhtelif eb'atta satılık arsa

lar. Mür. Tel : 2395 

1 - 2346 

Kasiyer ve 
tezgahtar 

Bayan Aranıyor 
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 

Daktilo Aranıyor 
Çabuk ve iyi yazan bir dak. 

tilo alınacaktır. Ulus ilan me· 
murluğuna müracaat. 1-2282 

Kiralık Odalar 
Kutlu apartımanı Atatürk 

Bulvarı Yenişehir. 
1-2322 

Kiralık Oda 
Havuzbaşında bayanlara ki. 

rahk güzel oda. Tercihen sabah-
ları 1841 e telefon 2-2406 

YENt 

l ... ____ A_nk_ar_a Belediye Reisliği_l_ıa_n_l_an ____ , 

İLAN 
1 - Yenişehirde 1067 inci 

adada 5 numaralı p a r s e 1 d e 
192.50 metre murabbaı arsa 15 
gün müddetetle açık arttırmaya 
konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 590 li
radır. 

3 - Muvakkat teminatı 44.25 
liradır. 

4 - Şartnamesini görmek is
tiyenler her gün yazı işleri ka
lemine ve isteklilerin de 15.6.937 
salı günü saat on buçukta bele
diye encümenine müracaatları. 

(1440) 2~2450 

İLAN 
1 - İsmetpaşa mahallesinde 

Uzunyolda 764 üncü adada 19 
numaralı parselde 100.30 metre 
murabbaı belediye malı arsa 15 
gün müddetle açık arttırmaya 
konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 301.14 
liradır. 

3 - Muvakkat teminatı 22.58 
liradır. 

4 - Şartnamesini görmek is
tiyenler her gün yazı işleri ka
lemine ve isteklilerin de 15.6.937 
salı günü saat on buçukta bele
diye encümenine müracaatları 

(1438) 2-2448 

İLAN 
1 - Yenişehirde 1068 ine[ 

adada 2 parselde 97 metre mu
rabbaı arsa on beş gün müddet .. 
le açık artırmaya konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (291~ 
liradır. 

3 - Muvakkat teminatı {22), 
liradır. 

4 - Şartnamesini görmek is· 
tiyenler hergün yazı işleri kale> 
mine ve isteklilerin de 15 bazi .. 
ran 1937 salı günü saat 10,5 da 
belediye encümenine müracaat;.. 
tarı. (1437) 2-2447 

İLAN 
1 - Yenişehirde 1094 üncil 

adada 7 ve 8 parselde 92 metre 
murabbaı belediye malı arsa 15 
gün müddetle açık arttırmaya 
konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 644 U 
radır. 

3 - Muvakkat teminatı 48.3 
liradrr. 

4 - Şartnamesini görme1C 
istiyenler her gün yazı işleri 
kalemine ve isteklierin de 15.6. 
937 salı günü saat on buçukta 
belediye encümenine müracaat• 
lar. (1439) 2-2449 

Eti Banl{tan 

Memur Aranıyor 
Almanca ve fransızca okuduğunu anlayacak kadar bilen lis~ 

mezunu genç bir memur alınacaktır. 
Müracaatlar bankın İş handaki merkezine yapılmaJıdrr. (1428) 

2-2442 

IGralık odalar 
"Piyasamızın merkezi bir ye

ri olan Anafartalar cadeslnde'' 
evelce bayındırlık bakanlığının 
bulunduğu büyük binada bol zi
yalı ve kalöriferli odalar kiraya 
verilecetkir. Doktor muayene· 
hanesi, avukat ve tüccar ·ıaziha
neleri olmağa çok elverişli bu
lunan bu odaları görmek ve tut
mak arzu edenlerin görmek i
çin mezkur apartıman kahvecisi
ne kira şartları için de V e h • 
b i K o ç ticaret evine müra
caatları rica olunur." 

Telefon: 3450 2-2433 

Almanca 
Konuşabilen ve bir inşaatta 

işçi yövmiye ve vergi hesabatını 
tutabilecek iyi referansı haiz 
bir gençe ihtiyaç vardır. Posta 
kutusu 92 ye müracaat. -2419 

SiNEMALAR 

Almanca 
Türkçe terceme ve daktiloyu 

iyi bilen günde bir kaç saat ça .. 
lışabilecek gençlerin mektubla 
posta kutusu 92 ye müracaaJarı 

2-2420 

Satılık Çerçeve 
38 adet yeni pencere çerçe. 

vesi 4.6.937 tarihli cuma günU 
saat yarımda belediye satış ma .. 
zasında satılacaktır. 

2-2445. 

Kiralık Daire 
ve 

Satılık Eşya 
Yenişehir Yeni Dikmen cad .. 

desi 16/ 1 numarah apartrman· 
da. üç oda, su, elektrik, havaga .. 
zı, muşamba döşeli. ' 

2-2444 

HALK 
BU GECE 

SAADETiM SENSlN 
BENJAMINO GtGLl 

BU GECE 
GONEŞ KIRALI 

ilave: Maverayı Erden Kıralı S. M. 
Emir Abdullalım Ankarayı ~iyareti 

intibaatı 
T aralmdan temsil edilen 

Neliı mü~iklcrle süslü ku1Jvetli 
bir mevz:u 

11.ave olarak: MIKl ve Maverayı 
Erden Kıralı S. M. Emir Abdullahın 

Ankarayı ziyareti intibaatı 
GÜNDÜZ 
AŞK ŞARKiSi 

:Aleasandre Zillani - Paul Hörbiger 

GONDOZ 

Matinelerde •on defa olarak 
PAT - PATAŞQN SiRKTE 

HALK MATiNESi 
12.15 de 

KOKAiN 


