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• Taklid 
Gen!:lerimizin sinemaya gösterdikleri alakayı iyi görmeyenlerden 

değ=Jım. Her medeni şeyden haberdar olmakta bizim için fayda olduğu 
kanaatindeyim. Filmlerde gençliği çeken ve onları yapmağa mecbur ol
dukları vazifelerden alıkoyan cihetler varsa kendilerini aile ve mekteb 
muhitinde terbiyeye memur olanların bu noktalar üzerinde onlara u
yandırıcı tesirler yapmasını; devletin çocuk, genç, ihtiyar, bütün halkı 
bu bakımdan korumasını da lüzumlu görürüm. 
Sağdan soldan işittiklerimize göre kız ve erkek çocuklarımızda sine

ma artistlerinin hayatlarını yakından tanımak, resimlerini alıp sakla
mak gibi hazan ifrata varan sempatiler oluyormuş. Giyinişte, saç tü· 
valetinde, hatta favuri ve bıyık bırakmaktn herkesin dikkatine çarpan 
taklidler, bu işittiklerimize hak verdirecek şekildedir. 

Bir gencin saçı, başı, giyişi, yürüyüşü, çehresinin ifadesiyle meşgul 
ve alakadar olması tabii görülebilir. Fakat takdir etmeleri lazım gelen 
cihetin yalnız böyle dışa aid olmaması da hatırda tutulmalıdır. Okuyu
cularım içerisinde, ehbablannın az olmadığını tahmin ettiğim sinema 
yıldızlarından Karol Lombard bakın ne söylüyor : 

"- Sinema artistliği bir çokl.ırmın zannettiği gibi, yalnız güzellikle, 
şık gi!~?1?1~kle olan şeylerden değildir. H~r meslekte olduğu gibi film 
art.atlıgı ıçın de okumak lıh.ımdır. Ben, Sınema hayatında Hollivud 
High School'unu, Los Anceles üniversitesini bitirmiş olmanın çok 
faydasını görüyorum. Dikkat ediniz, bugün sinemada muvaffak olan
l~rın çoğu tahsili iyi insanlardır. Kloded Kolbert aşağı yukarı bir ede
bıyat do.~torudur. Ke~~sinin ~e !azdı.ğı eserler vardır. F redrik Marş 
uzun muddet muharrırlık emııştır. Mıryam Hopkins romancıdır. İren 
Diin Asteronomi mütehassısıdır. Marlen Ditrih'in elinden kitabı düş-
mez . ., 

Görüyorsu .. ~uz ki müt;ı:ıadi~en dışını süslemekle uğra§ır zannedilen 
ve her meslegın en havaı ınsanıtlrmı toplamış sanılan sinema aleminde 
bile dışa akseden bu gü~~:- .:~ri:1 önce ruhta ve dimağda doğdukları 
muhakkaktır. Onların, ıtınalı saçlar altındaki duyan ve düşünen baş
larını taklid etmedikten sonnı .-.ırı dışta kalan bcn:zeyişler adi bir mas
keden baıka nasıl bir kıymet taşırlar? 

Hcuan. Ali Yücel 

Avrupada okuyan talebelerimiz 
sıkı ıekilde kontrol edilecek 

Hazırlanan esaslar 
heyeti tarafından 

bakanlar 
kabul edildi 

• ~akanlar Heyeti, yabancı memleketlerde okuyan türk talebe
•m.m kontrolu hakkındaki esasları tetkik ve kabul etmiştir. Muh
telıf bakanlıklar delegelerinden teıkil olunan bir komisyon tara
fından hazırlanan bu esaslar ıunlardır: 

Kendi hesabına yabancı memleket- .---------------
lere gidecek olan talebeden, gittiği 
yerde tahsil için kalacağı müddetçe, 
varsa talebe ispekteri, yoksa elçi veya 
konsolos tarafından kontrolu kabul 
ettiğine dair emniyet makamlarınca 
bir teahhütname alınacaktır. 
Yabancı bir memlekette tahsil ede· 

cek olan talebenin memleketten çıktı
ğının, emniyet makamlarınca ve Kül
tür bakanlığı yolu ile, gideceği bölge 
talebe ispekterlerine veya gideceği 

memleket l«ınsolosluğuna bildirile· 
cektir. 
Yabancı memleketlerde kendi he

saplarına okuyan talebelere döviz mü
&a.adcsi, ancak bu talebelerin tahsil va
ziyetlerinin normal olduğunun ilgilı 
talebe iapekteri veya konsolos tarafın
dan tasdik edildiği takdirde verilecek 
tir. 

Kendi hesaplarına okuyan talebele
rin tahsil müddetleri esas itibarile 
mümasil devlet talebesinin tahsil 
müddeti gibi olacaktır. Ancak hususi 
mazeret halinde ve talebe ispekteri
nin takdir ve tasdikiyle bu müddet 4 
sömestr daha uzatılabilecektir. Bu 
müddetin sonunda döviz izni kesile
cektir. 

Kam uf ay 

encümenlerinde 
Dahiliye encümeninde : 

Mahrukat kanunu layihası müza
kere ve inta~ edilmiştir. 

JU illi M ildtıf aa encümeninde : 
Askeri fabrikalar tekaüd ve muave

net sandığı hakkındaki kanun layiha
sının müzakeresine başlanmıştır. 

Muuakkaı enciimende: 
Seımayesinin tamamı Devlet tara

fından ~rilmek ıuretile kurulan iktı
sadi teşekküllerin teşkilatı ile idare 
ve mürakabeleri hakkındaki kanun la
yihasının müzakeresine devam edil
miştir. 

Maliye encilmenin'de : 
Kazanç vergisi hakkındaki 2395 sa

yılı kanunun bazı maddelerinin de
ğiştirilmesine dair olan kanun layiha
sının müzakeresine devam edilmiştir. 

ULUS 

_S_EH_i_R_H_A_Y_A_T_I _ı 
ff alkevinde : 

B. Kurt - Andolsunun 
konferansı 

Dün Halkevinde saat 18 de Ankara 
dil, tarih, coğrafya fakültesi doçentle
rinden B. Feridun Kurt-Andolsun 
(Arkeolojik tetkikler için çömlek aa
natının ehemiyeti) hakkında bir kon
ferans vermiştir. 

'Güzide bir dinleyici kalabalığının 
alaka ile dinlediği bu konferansı ile 
B. Feridun Kurt - Andclsun, bir mem
leketin veya herhangi bir kültür ve 
medeniyet çevresinin çömlek sanatı 
eserleriyle tanılabileceğini ve bu hu
sustaki araştırmaların değerini anlat
tıktan sonra muhtelif memleketlerde 
muhtelif tabakal~rda elde edilen çöm
lek parçalarının tek bir merkezden ya
yılış şekillerini izah etti. 

Primitiv cemiyetlerde vukua gel
mi~ olan sanğat ve şekil tebeddülleri
nin enfü::;i olmaktan ziyade afaki te
mellere dayandığını soyliyen konf e
ransçı kaideleri tesbit ederek mukaye
se yapabilmek üzere husu&iyetleri şu 
üç noktada hulasa etti: 

1- Sırf teknik hususiyetler, 2- Şe
kil, çizgi, form, 3- Tezyinat, ornaman
tasyon. 

Bundan sonra bilhassa üslılb üze
rinde durarak' aşağıdc:kı cümlelerle 
konferansına son vermiŞ:tir: 
"- OslUb ister hendesi olsun, ister 

natüralistik ve hatta mücerret ve kon
sepsiyonal olsun, madem ki daima bir 
düşünce ve ekser halde de bir duygu 
verimidir; Arkeolojik tetkiklerde en 
mlihim rolü oynıyacaktır. Ve, bu san
ğat -'stilistiği,, yolundan giderek, kül
türleri ve insanları, mütekabil hara te
sirleri ile, müşterek bit ana. kaynağa 
bağlamak gururuna yükseliyoruz.,, 

Bugünkü konferans 

Bugün saat 18 de Ankara dil - coğ· 
rafya fakültesi doçentlerinden B. Ha
mit Dereli tarafından halkevinde Vir
jilin hayatı ve eserleri hakkında bir 
konferans vardır. Konferansa herkes 
gelebilir. 

Kırıehir ve Niğdede 

zelzele oldu 
Dün Niğdede 3.30 da 30 saniye de

vam eden şiddetli ve 10 dakika sonra 
da 20 saniye devam eden iki zelzele ol
muştur. 

Köşker ve Kırşehir civarında da sa
at 23 de bir, 3.30 da da fasıla ile iki zel 
zele olmuştur. 

Nüfusta tayinler 
İzmir nUfuı müdürlüğüne Muhase

bat divanı memurlarından hukuk me
zunu BB. Ramazan Dinç, Seyhan nü
fus müdülrüğUne Antalya nüfus mil· 
dürü Durmuş Tilrkmenoğlu, Antalya 
nüfus müdUrlUğüne Seyhan nüfus 
müdürü Zühtü Onat tayin edilmişler
dir. 

Çağrı 

x Dahiliye encümeni bugün saat 10 
da toplanacaktır. 

X Milli müdafaa encümeni bugün 
saat 10 da toplanacaktır. 

x Maliye encümeni bugün saat 10 
da toplanacaktır. 

x İktısad encümeni bugün saat 10 
da toplanacaktır. 

Vilayetlerimiz: Manisa •• 
Ulua'un ilivelerin.den biriaini 

kendiaine ayırtacak kadar büyük 
huauıiyetler taııyan vilayetimiz 
Mania.aya aid rakamları veriyoruz. 
Türkiye üzüm rekoltesinin üçte bi
rini, Ege tütününün yarıamı, Türki
ye palamut rekolteıinin dörtte birini 
veren bu toprağı bereketli vilayet, 
ziraat kalkınma planlarının, göç
men iskan planlarının ilk ele aldığı 
vilayetlerden biriai de Maniaadır. 

Mania.ada aekiz kazanm nüfusu, 
15.578 e11kek, 15.299 kadm olarak 
30.877 dir. Merkez kazada nüfw 
kenfeti 39 dur. Manisada. da bir 
çok vilayetlerimiz gibi bu nüfus ke
safeti, kazalara göre deiitik nİa· 
betler arzetmektedir. Meseli. Akhi
aarda nüfw kes.af eti 50 yi bulmak
tadır. Bütün gayelerimizin en bü
yÜğü ve mayası olan bu nüfus nia· 
beti, bütün Türkiyeye tamil olduiu 
gün, nüfuawnuz 37 milyon gibi bizi 
tam manasiyle mesud edecek bir se
viyeyi bulmuı olurdu. 

Akhisann 50 rakamına mukabil, 
bazı kazalarda, meseli. bu arada 
Eıme'de keaafet 19 za Gördea'de 14 
de düımktedir. Kırkağaç 39, Salihli 
32, Soma 36, Turgutlu 28 dir. Mani· 
sanın 12 kazasında bu kadar deği
tik rakamlar arzeden kesafet, bü· 
tün vilayet vaaatiaine göre 31 dir. 

Manisanın vilayet olarak nüfusu 
426.237 dir. Bu rakamın 208.883 çü 
erkek, 217.754 Ü kadındır. Manisa
da yüz nüfu&tan 49 zu erkek, 51 ri 
kadındır. 

Maniaada nüfusun büyilk kıamı 
köylerde yaşamaktadır. Şehir ve 
kaaabalarda yafAyanlarm sayısı 
123.295; nahiye ve köylerdekiler 
302.942 dir. Manisanm 891 köyÜ 
vardır. Bu köylere düşen nüfus va
satisi 340 dır. 

Mani&ada bekar ve evliler ara
sında niıbet, hemen hemen diğer vila
yetlerimiz gibidir: 117.943 bekar er
keğe mukabil 86.071 evli erkek, 
94.913 bekar kadına mukabil 
89,134 evli kadm vardır. 

Manisada nüfuaun büyiik ekseri
yeti toprak mahsulleriyle uğrq
maktadır. 98.612 erkek, 78.992 ka
dın vatandaı yer ürünleriyle geçi· 
nir, küçük aanatlar ve endüstri de 
çalııanların aayıaı 16.496 erek, 
8.456 kadın olarAk 24.925 di:r_ Bu sanaaa en yuıc&eK ruanı dök"Uifta 
endüstrisindedir. 684 erkek, 4.657 
kadın çah§maktadır. 

Bazı yerlerde yağış oldu 

Bugün Ankarada hava umumiyetle 
bulutlu geçmi§, öğleden sonra az mik-
darda yağış olmuştur. Rüzgar cenubu 
garbiden saniyede 7 metre kadar hızla 
esmiştir. En yüksek ısı 29, en düşük ı
sı da 14 derece kaydedilmiştir. 

Yurdda hava Ege bölgesiyle Akde
niz kıyılarında açık, diğer bölgelerde 
umumiyetle bulutlu, orta Anadolu ile 
Doğu Anadolusunda pek mevzii ya
ğışlı geçmiştir. 

24 saat içinde yalnız Kastamonuda 
büyük mikdarda yağış ölçülmüştür. 

En düşük unlar Sıvasta 8, Kayseride 
7, Vanda 6 derece, en yüklıek ısılar da 
Eekişehir ve Adanada 30, Bilecikte 
31, Diyarbakırda 32 derece kaydedil
miştir. 

Askerlikte spor 

Spor yalnız ordu için deti) 
Bütün millet için ıonlük 
gıda gibi bir ihtiyaçbr 

T.' 
bir 

Genel kurmay 
radyoda güzel 

yarbaşkanı 
konferans verdi 

19 Mayıa apor ıenliii münaae
betiyle Genelkurmay T. yarbaı
kanı General Sabri tarafından 
radyoda çok enteresan bir kon
lerana verilmiıtir. Bu konleranaı 
aıaiıya alıyoruz : 

- Sayın yurddaşlar 
Yer yüzünün en ileri insanı olan 

büyük tilrk ulusunun yaşamak uf
kuna çöken karanlığın Atatürk gü
ne§iyle aydınlanmağa ba§ladığının 
yıldönümilnU spor şenlikleriyle 
kutlayan 19 Mayıs ile beraber, spo
run kendisi de çok yUkse.k bir onö
re mazhar oluyor. Ve şilphesiz kuv
vetini o gUnşeten alıyor. 

Kuvvet ve fazilet kaynağı ve is
tiklal ve yurd koruyuculuğunun 
ilk desteği olan spor hakkında bir 
asker tarafından burada söz söyle
mek de ayrı ve çok minnetle telak
ki edilecek bir 1ereftir. 

Sayın dinelyiciler 
Benim söyliyeceğim sporun tek

niği veya teşkili hakkında değil
dir. Ben sporun, ecdadımızın ciha
na yayılan hareket ve şöhretlerin
deki ve gelecek savaştaki rolünden 
bahsedeceğim. 

Binicilik, atıcılık, yüzücü ve de
nizcilik, yenilmez pehlivanlık tür
kün bin yıllardanberi malıdır. Türk 
atlıları binlerce kilometre yürüye
rek Vistül ve Tuna ovalarında ve 
yayaları Çaldırandan kalkarak Tuna 
kıyılarında ve donanmaları İspan
ya sahillerinde zaferler kazanmış· 
lardır. Bunların aslını sporda da 
aramak lazım gelir. 

At üstünde cirit oyunları, yerde 
kılıç, kalkan ve her türlü atı§ ta
limleri ve güre§ için beden kuvvet
lendirmeleri ve sularda yüzmek, 
kürek çekmek ecdadımızın en zevk
li ve seref ve söhret azannıran ei!-
1tıı"cıcrıııucıt\lc ı:;11 OK-on~m~-

dikleri şeylerden idi. O türkün ti
pi, kuvvetin, metinliğin ve cesurlu
ğun bir sembolüdür. 

Atatürk nesli bu sembolü Ulu 
Önderinden alırken asrın istekle
rine uygun olarak ileri götürmek 
ödevini de yüklenmiştir. 

Sona ereli 20 sene olduğu halde 
bütün dünyada akisleri hala devam 
eden büyük harb gelecek harbler 
için bir çok yeni usullerin çıkma
sına sebeb olan keşiflere yol açtı. 
Bu ketiflerin en önde gelenleri 
makineler, zırhlar, motörler ve e
lektrik kuvvetleridir. Bunlar bir 
gözUn görme, bir kulağın işitme, 

bir elin duyma, bir ayağın gitme 
kabiliyetini velhasıl indirmek iste
nilen bir yumruğun tesir kuvveti
ni sonsuz denecek derecye getir
mişlerdir. 

Ancak görUlüyor ki bu keşiflerin 
hepsi yalnız insanın kabiliyetini 
büyütmek ve genişletmek içindir 
yoksa batlı batına iş görecek bir 
şey değillerdir. 
Şu halde bir taraftan insana yar

dım etmek isteyen bu aletler obür 
taraftan da insanın eskisinden çok 
daha başka olmasını icab ettirmiş
lerdir. İşte bunu bize sağlıyacak 

spordur. 
Bunun iş sahasında nasıl olduğu• 

nu şöyle arzedeyim: 
Bilirsiniz ki gelecek aava9ıar 

yurdun havasında, denizinde ve tıii• 
tün kararlarında olacaktır. 

Once havayı ele alahm: 
Havacıların kudretli, nefıine bi· 

kim, bilgisinde şaşırmadan tatbi1' 
edebilen, soğukkanlı, çabuk karar 
veren, heyecana kapılmayan, ruha!\ 
ve bedenen sağlam bir adam olma· 
sı llizımdır. Tayyare gibi havanııı 
bir çok tahavvül ve şiddetine ına
ruz olan, çevikliği ve akrobatik ha
reketleriyle gUnden güne tekeın
mül eden ve tekemmül ettikçe na· 
zikleşen ve tahammillil yıpratan bit 
harb filetini idare etmek, onunla 
hasme galebe çalmak onun içindeki 
insanların en mükemmel ve hua>ı• 
na üstün sıhhi ve bedent kabiliyet 
göstermelerine bağlıdrr. 

En kısa zamanda fikirden hare· 
kete geçebilmek, vazifeleri kusur· 
suz yapmak için akıl melekelriniıı 
bütün şubelerinden bilhassa dikkat, 
tesbit, muhakeme, irade, muvazene 
gibi unsurların normal çalışmaıı 
lazımdır. lşte bunların hepsini bi· 
ze spor verecektir. 

Spor her türlU şubesiyle en sal· 
lam ve çelikten yapılmış makine· 
!erden daha kuvvetli ve daha nafi 
iş görücüdür. Makina ne kadar mü· 
kemmel olursa olsun muvaffakiyot 
gene onu idare eden dedir. Çünkü: 

Makina birbirine uydurulmUŞ 
muhtelif parçalariyle daima ayrıı 
hareketten başka bir şey yapmaı:· 
ken sporlu bir vlicut, akıl ve fikrin 
de yol göstermesiyle en çetin ha 
ve şartların isteklerini de icad ed
rek o makineyi kendine uydunr 

ava z ln-a8~niik. ~ 
mın ta içerlerine kadar giderek' 
bombalamak, paraşütlU, para§Ü'taUı 
hava piyadeleri indirmek, insanın 
nefes alıp vermesini dolayısiyle ya· 
şamasını, hatta, akıl, fikir ve aeap 
muvazenesini güçlettiren yülateklik 
lerde uçmak ve orada vazife gör· 
mek sporun vereceği alışkınlıkla 
kabildir. ' 
Bakınız denizde spora ne kadar 

ihtiyaç vardır. 
Denizcilik zaten aslında, her va· 

kit su ile, hazan da su ve hava ile 
mücadele demektir. Bunda insanın 
muvaffak olması ancak sporla 
mümkündür. Çünkü insan .zekasını 
da kullanabilmesi için bedeninin 
kuvvetli olmasına muhtaçtır. Bu· 
nun en basit misali kürek çekmek 
isteyen kolların yo:ulmasiyle tek
nenin ve üstündeki insanın deniz 
üzerinde hareketsiz kalmasıdır. 

Yabancı memleketlerde okuyan ta
~ebelerimizi bunların toplu olaark bu
ıundukları yerlerdeki elçi veya kon-
80loslarnnızın bilhassa milli gilnleri
.nizde toplayarak kendilerine gereken 
.. erbest telkinleri yapmaları ve genç
.erimizle bu suretle de yakından ilgi
lendiklerini göstermeleri ve konsolos
iuklarda talebe işlerinin azami §ekil
de kolaylaştırılması temin olunacak
tır. 
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Bugün teknelerin motörle hare· 
ket etmekte olmasına rağmen onu 
bir maksad uğrunda kullanan in
sanlar sporlu olmak zaruretinden 
kurtulmamışlardır. Bilakis daha 
kuvvetli bulunmak ihtiyacındadır· 
lar. Bu ihtiyaç tabiatten başka dü· 
menlerde savaşan gemiciler için 
daha ziyade önemlidir. Harb tekne· 
lerinin en küçüğü olan bir avcı bo
tu hareket halinde gerek havadan 
ve gerek süratten bir beşik gibi 
sallanır. Dalgalar vurdukça silki· 
nir bunun üzerindeki bir topçu eri 
iki eliyle kavradığı mermiyi topta• 

İyi çalışmayan veya imtihanlarda 
muvaffak olamıyan talebe vaziyeti 
hakkında ilgili ispekter veya elçi ve 
konsoloslar tarafından ayrıca velisine 
de maH'ımat verilecektir. 

Hususi talebenin milli ve ahlaki va· 
ziyetinin dürüstlüğü ve selameti de 
!:,unların kontrolları ile ilgili orunlar· 
ca ayrıca dikkate alınacaktır. 

Rodosvclskcndcruna 
uğrayan gemilerimiz 

Glimrük ve İnhisarlar bakanlığı 
Rodos ve lskenderuna uğrayan milli 
gemilerimiz ile seyahat eden yolcula
rın ve yolcu eşyasının gümrük mua
yenelerinin vapurlarda yapılmasını ka 
rarlaştırnuştır. 

Yeni giimriik muamcJcsi 
Gümrük ve inhisarlar bakanlığı ta

rafından yolcu beraberinde gelen eş
yanm muayene şekli hakkında yeni 
bir talimatname hazırlamaktadır. 

Peçe ve çarşaf! 

Dostum Ercümend Ekrem Talu, 
lransız ediblerinin, hfilfı, peçe ve 
çarşaf edebiyatından kendilerini a
lamadıklarından, haklı olarak, şiki
yet ediyor. 

Yarı - sömürge osmanlı impara
torluğunu, kendileri için, geniş bir 
opera komik sahnesi belleyenlerin 
yılların yürüyüşü ile bütün dünya
da, hele Türkiyede birçok şeylerin 
değiştiğini öğrenmemiş olmalarrna 
hayret etmeli mi, yoksa, etmemeli 
midir? 

Piyer Loti ile Klod F"'arer'in bu
günkü halelleri, çarşalla peçeyi, 
"şarkın esrarengiz güzelliğini bir 
müphemiyet gazesi ile örttüğü i
çin., mi, yoksa şarklıyı gözü kapa
lı, karanlıkta ve iptidailikte bırak
tığı için mi seviyorlar? 
Eğer samimiyetsizliğe, mürailiğe 

eşsiz misal aramak lazım gelirse 
Hatay sömürgecilerinin fes, çarşaf 
ve peçe propagandasını, şapka ile 
mücadelesini gösterebilirsiniz. 

Fesli bir baş, iptidaidir,- peçeli 
bir yüz sarih değildir: olduğu gibi 
ortaya çıkmaktan çekinir: 
. Bu bakımlardan lransır sömürge-

cilerini fesci, çorşafçı, ve peçeci ol
makta haklı görelim: Onlar, sarih, 
merd, aşik§r olmayı sevmezler. Ha
kikatte peçe, onların yüzünde ve 
fes, onların izanlarının üzerindedir. 

T. l. 

Diinyanrn derdleri ! 
Milletler cemiyetinin çıkardığı 

256 sayfalık bir kitab, dünyanın 

bütün derdlerini aayıp dökmek
tedir. 

Siz, bunu duyunca, belki, "dün· 
yanın derdleri 256 aayfa tutuyor, 
ne kadar çokmuş!,, dersiniz. Fa
kat ben öyle demiyorum: 

- Eğer bütün derdleri 256 aay
f alık bir kitabcağıza sığıyorsa ne 
mutlu o dünyaya l 

}'ıldırım siirati r 
Ameriki\li alimler, sen~ ıığ-

raştıktan sonra yıldırımın sürati
ni ölçmeğe muvaffak olmuılar: 
Yrldınm, aaniyede 16 bin kilomet-

re aüratle hareket etmektedir. 
Şimdiye kadar bizde ve bütün 

dillerde süratin azami mübalega
sı "yıldırım aürati ile,, tabirile an
latılırdı. Şimdi yıldırnnm saniye
de ancak 16 bin kilometre yol al
dığını öğrendikten sonra bu tabiri 
değiıtinnek lazan gelecek. 

Çünkü radyo dalgaları saniye
de 300.000 kilometre ıüratle giderler. 

Suya, .ıcabuna dokunan 

bir ilıtilaJ ı 

Kırkçeşme suyunu kulalnmak ve 
kullanmamak meaeleainden İstan
bul belediyesi ile İstanbul hamam
cıları araauıda ihtilaf çıkını§ . 

Bunu okuyunca, belki de, "au
dan bir ihtilaf" demek hatırınıza 
gelecek. 

Fakat ben öyle düıünmeyonnn, 
Bana göre bu ihtilafı ''Suya sabu-
na dokunmadan" halletmek 
olacaktır. 

A r~i<lii /,· Ottn ! 

zor 

AJanı; tı;;.g ..... ctrı, Avusturya 

prensi Arşidük Otto'nun Lihtent
tayn prensesf Mari Terez ile ni
tanlandığını haber veriyorlar. 

Bu delikanlı, uzun zamandan
beri Avusturya taht ve tacı ile 
niıanlı idi. Bu ni§an bozulunca 
yeni bir ni§B.na lüzum gÖrmÜ§ ola
cak. 

Otto'nun kendisine zevce ola
rak Mari Terez İsminde bir pren
aea aeçmeai gösteriyor ki genç 
Ar§idük iyi tarih okumuştur: 

Tarihteki Mari Terez'in bavyera
lılara kartı giriştiği mücadeleyi 
bildiğiniz gibi, an§lusu gerçekleş
tiren yürüyütün de Bavyeranm 
merkezinden ba§lamı§ olduğunu, 
tabii, hatırlarsınız. 

ki yatağığna sürecek başka biri de 
diğer gemilere işaret verecektir. 
Eğer bunlar sporlu olmazsa kolla
rına bacaklarına hakim olanuyarak 
mermiyi öteye beriye çarpar, topu 
dolduramaz işaret te verilemez, fır· 
sat ta kaçar ve belki kendileri de 
dalgaların verdiği sularla kaypak 
olan güverte üstünde kayar ve yu· 
varlanır. Eğer bu iş ayrıca düşman 
ateşi altında oluyorsa zorluk bir 
kat daha artar. lşt bu zorluğu spor 
yener. 

Daha büyük gemilere gidersek 
spor lüzumunu onlarda da görürüz 
dalgalı havada gemiden küçük va· 
sıtaya geçmek ve onun aksini yap· 
mak spora muhtaçtır. Her hangi bir 
sebeb insanı denize düşürürse spor 
onu da kurtarır. 935 de Karadeniz· 
de kış manevralarında Hamidiye 
gemimizde güvertede vazifesi ba· 
şındaki bir subayımızı şiddetli bir 
dalga yerinden koparıp denize sil· 
rüklemiş ve onu köpüklerin içine 
gömmüş ve gemiden uzaklaştırmıf· 

(Sonu 4. ıüncü sayfada) 
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Atatürk şehrimize 

şeref veriyorlar 

Sömürge politikasının 

it* bir YeSİklSI 
-

Gerginlik _şimdilik 

zail olmuştur 
Jekoslovakyada geçen pazar gÜ• 

llu Yapılan seçimin entemaayonal 
btiinasebetlerde huıule getirdiği 
l•t-iinlik ıimdi zail olmuıtur. Praa
dan bildirildiğine göre aeçinı inti-
2•nıla yapılmıı ve kati netice he
b\iz malum olmamakla beraber, her 
h..tde Henlayn'e tabi olan almanlar 
)~yellerini takviye etmiılerdir. E
~aen Avu&turyanın Almanyaya il
::akından aonra böyle bir netice 

Romanyada 

Demir muhafızlar 
reisinin muhakemesi 

Südetler çek hükümeti ile 
görüşmelere dün başladılar 

( Başı 1. inci $aylada ) 

saat 13.41 de Tarsusa ıeref vermitler
dir. Halk, belediye rci&i ve bjnlerce 
halk Büyük Şefi "Varol!,, diyerek 
karşı] amışlardır. 

Atatürk otomobilleriyle §ehirde 
bir gezinti yapmışlar ve Tarsus par
kına gelmişler ve burada kaymaka~
la belediye reisinden ıehir itlerine aıd 
izahat almışlardır. 

O riyan 
ne demek 
istiyor? 

Btikre9, 24 a.a. - Eski demir muha
fızlar reisi Codreano mahkemede re-

3. üncü defa Almanlar çeklerin 
sınırı geçtiklerini iddia ediyorlar Tarsusta yarım saat kadar kalan 

Önderimiz tekrar istasyona gelerek 
halkın heyecanlı tezahürleri araaında 
trenle Adanaya hareket buyunnU§· 
!ardır. 

Berut, 24 a.a. - Burada ç_ı~ ·:on
ent" gueteıi, 22 mayıı tarıblı ~
smda Nemy Edde ile neırettığı bir 

klenmekte idi. Bununla beraber 
AVl'u , 
ı. pa~ı. ~e~gul eden mesele, H~n-
Y~ PClrtiaının seçimde kazanıp kaybet

~ıınden ziyade Çekoslovakyada asayi. 
tın bozul Al 

Vaziyette hatif bir iyileıme vardır 
etmekte olduğunu beyan etmit bulun • 
duğumı çek sefirine aöylemiıtir. 

Atatürk Adanadan hareket 
ettiler 
• 

Adana, 24 (Tciefonla) - Büyük Şef 

makalede ezcümle diyor ki : 

}, anası ve mnayanın da bunu 
İı~~~ne ede~ çek topraklarını 
d' 1 aya tqebbua etmeai endiıeaiy-

ı, Henla.yn alınan! d' . 1· • 
arının ıaıp ını 

~e Çekoslovakya hükümeti tarafm
aıı alına? .müeasir tedbirler Avru

Pa aulhu ıçın ciddi t hl'k t k·ı den b .. l b. e ı e eı ı e-
.ı ~~ e ır karıııklığm çrkmaıma 

lney-.-ıı venn-: •. 
----·~tır. 

Diier ta ft 
k . . ra an Çekoslovakyada-

ı vazıyeti b 
ne 't 'f ' U orta Avrupa devleti-

İ5in suallerine ve müddei umuminin 
iddianamesine cevab vererek kendisi
nin devletin emniyetine karşı hare
kette bulunduğu ithamının kimae ta
rafından yapılamıyacağını, b3'ında bu 
lunduğu hareketin daima kanun çer
çevesi içinde kaldığını ve hiç bir va
kit ihtilat hazırlamağa teşebbüs etme
diöini söylemiştir. 

Codreano, taraftarlan nezdinde bu
lunan silahlar hakkında da, bunların 
eski silahlar veya harp hatırası olduk
larmı ve bugün bu modası geçmiş si
lahlarla devlete karfı bir ihtilal ve is
yan hareketi başarılamıyacağını kay
deylemiştir. 

Mahkeme, bu ifadeleıden sonra hafi 
celı;e akdetmiştir. 

Prağ, 24 a. a. - Henlayn dün refa -
katinde südet mebualarmdan Frank ol 
duğu halde saat 20.45 de başvekilin 
ikametgahından çıkmıştır. Henlayn • 
Hodza mülakatı 2 saat bir çeyrek sür
müştür. 

Südet partisi tarafından neşredilen 
kısa bir tebliğde parti ile hükümet ara
.smdaki müzakerelere pazartesi akşamı 
başlandığı bildirilmektedir. 

Neıredilen tebliğ 

Prağ, 24 a. a. - B. Hodza ile B. Hen 
layn arasında yapılan görüfJDCden son
ra bir taraftan hükümct, diğer taraftan 
südet alınanları tarfındn neşredilen be
yannamelerde aynı tedbirlere §Öyle de
nilmektedir "Malitmat teatisi mahiye -
tindeki görütmeler ba§lamıttır.,, 

B. Oıuıki, bu mesele hakkında hü • 
kümeli ile ıörüpnek üzere bugün Pra
ğa hareket edecektir. 

İngiliz sefiri, B. Bonneyi de gör -
müş ve mumaileyhe bilhassa Londra -
nın elde etmiş olduğu bütün malQmatın 
almanlann Çek06lovakya hududunda 
asker tah9it etmemekte olduklarını te
yid etmekte bulunduğunu beyan et
miştir. 

lngilterc hükjimeti elinden 
geleni yapıyor 

bugün 16 ya 10 kala husuai trenlerilc 
Mersinden Adanayı 'ereflendirdiler. 
Büyük Ataaının geleceğini g~ vakit 
haber almasına rağmen Adananın çeh· 
resi bir anda değitti. Her taraf bir an
da bayraklarla ıüalendi. Sanki sihirli 
bir ses bütün tchri dolapnı9 ve halk, 
Büyük Şefine karıı duyduğu hasreti 
gidermek için caddelere ve meydan
lara dolmuştu. 

"Ankara b;ıkiimeti, kendi. davhma 
Hatay halkının yüzde 75 inı kuan
mak hayalini beetemeıkte yalnız de
lildir. Zira barikadın ö~r tarafmda 
bulunan yiik&ek bir pbeıyet de, daha 
enelden müstakbel ıneclwte ~~ 
ualuktan' 22 mebualutu türk ceu-• 
ne vermekte idi • ., bugUnldl 

Muharrir, bundan 8()llr8, ikt 
li&telere yazılma ameliyeeinin bak 
bir plepiait mahiyetini almıt olduiu
nu anlattıktan eonra yuına töYle de
vam ediyor: 

Bu pllcbiait, KcmllliM unsudM' için 
hakikt bir mağlubiyet olacak gibi P 
zUkmektedir. Kayıt ınuameleleriftin nl 
hayete erdiği İakendeının ve Xmldıan 
kuala.nnda, 6600 türke mukabil 6800 
gayri tilrk vardır. ŞurMtnı da kaydet· 
mek icab eder ki, bizzat tUrlder l.l'MID

da Kemalirm aleyhdan mevcuttur. 

1 h alda bağh olan Franaa ve 
;o'1~t Rusya ile sulhun konınmasi
ı::-:kadar olan lngiltere, yakmdan 

1 etnıiıle.rdir. Binaenaleyh Al
manya ~4koslovakyanın itlerine ka
tıımaktah ;4'kinmiıtir. 

Yugoslavyanın dış 
politikası 

bii~~koalovak tehlikesi henüz büır 
un ortadan kalkmıı aayılamaz 

ıeçeıı p .. .. ' azar gunu yapılan aeçim an-
~~ Çekoslovakyanın bir kı&mına 
d'~asırdı. Gelecek pazar günü 
·ı~~er. ınıntakalarda ve haziranın on 
ıa;ıncı g" .. d 

Belgrda, 24 a. a. - Dünkü bütün 
gazeteler yugoslav radikal birliğinin 
pazar gü~ü Odzaçi'de akdetmiş oldu
ğu muazzam miting hakkında birçok 
malumat neşretmektedirler. Bu mi -
ting esnasında ziraat nazırı B. Yan
koviç, be§ binden fazla hazurun mu
vacehesinde mühim nutuklar irad et
mişlerdir. 

Önümüzdeki göril§menin hafta so
nuna doğru yapılacağı istihbar edil -
miştir. 

İki taraftan hiç biri dün akşamki 
görüşme hakkında mütalealar serdet -
memiştir. 

d unu e geri kalan daireler-
'o ~ .Ya~ılac:aktır. Bununla beraber, 

ll'lnc:ı leçiınd bl'k . bayi' en sonra te ı enın 
ti. p 

1 az.aldığı iddia edilebilir. Hat· 
laYn~aıdan Verilen haberlerde Hen
Zil n:'t Çekoılovakya baıvekili Hod 
aın i · eın~sa baıladığr ve ilk tema
dir yÇı ~etıce Yerdiği bildiriltnekte
r· · e. oılovakyadaki ekalliyotle-

lki nazır, bu nutuklarında Yugos
lavyanın Stoyadinoviç kabinesi zama
nındaki beynelmilel vaziyetinin kuv
vetinden bahsetmişlerdir. 

~uayetleri ile bükümetin ciddi 
ç L_te ıneıgul olduğu mal\undur. 
l e~ıoYak hükümeti, yalnız alınan 
:::: .değil, bütün ekalliyetlerin i-

11 hakkında bir statü hazırla-
. ktadır, Ve milli birliği ile telif 
lebilecek her ıartı kabul etme&i 
"cJrıgik_.. ve Franaa tarafından 

B. Yankoviç, bilhassa B. Stoyadino
viç tarafından takib edilmit olan dıt 
siyasetin Yugoılavya milletine has 
bir siyaset olduğunu ve buna Yugos
lavyanın beynelmilel siyasi bloklar 
arasındaki ihtiliflara neden dolayı it· 
tirak etmek istememit olduğunu iza
ha kafi bulunduğunu beyan etmiştir. 

• bl1..ty4A,~ u.---&..- 2 : .l..l..41! l.: .. 

~ YapılDUflll'. ÇekoalOYakya 
Ub:ıeti bu .tatüyü tanzim eder

il lienlayn almanlariyle temas 
~- İatemitti. Halbuki nazi alman 
i ~ ltlemlekette aaayiı, matbuat ve 
~ilk.. hürriyeti tee11üı etmedikçe 

Umet ile müzakereye giritmi· 
)l flcekler.ini bildirmiıı.lerdi. Hen-
llYJı'' '" lll baıvekil ile temas etmesi, 
~zil · b · "-'- eruı u noktada ısrar etmıye-
.._lerini ıöatenneıkteclir. 

11 ~vrupa, Yİnni dört aaat, 1914 ae
ı:;• Yazınd.k,i büyük harbı doğuran 

ht-aıun •tıno.f . . . d 
Bir taraftan kü ~nL:çıake Yll!~flırl : 
tehdicl ecl ç uar omıu ucv eti 
diier t enf Almanya ve Avusturya, 

ara tan bu devlet· k k 
kararını •e 1 Ol'UID& 
Naaıl b. ren Franaa ve Ruaya. 
olmıya~r b~ol dtak~eceği pek belli 
ln .1 ır e gılteredir Eğer 

gı teı:e, 1914 buhranı çıkar ık-
lnaz, bır harb .. ç 
d' d b' a nıuncer olduğu tak-
ır e ıtaraf kal . . 

tn' 1 d anııyacağını bıldır-
Sı 1' ~ say 1

• Alınan ya, A vuaturyanm 
. rbıstanı tazyikte bu ka.d .1 . 

KıtJneai .. . ar ı erı 
Ji lb ~ f~phesız mani olurdu. 

a ukı lngıltere, ilk günler zar-

f~~~ ~uhrana karıı lakayid gibi 
Korunurken, buhr.n harba doğru i· 
lerledikçe F v . ' ranaa ve Ruıyaya dog-
r~m~~I ederek bu devletlerle bir-

1 e .many~ya kartı harb yapmıt-
tır. lngılterenın bir harb k d 
t k'bed v • arıuun a 
a t ecegı yol bu defa daha sarih 

olarak bilinmeseydi, Avru yı·-
b' f l "k " " ki pa ..... 

it' e a ete suru enebilirdi. 
Çekoılovakyanm da nıukadd • 

tı hakkında büyük devletler t:;:. 
fuıdan gösterilen bu yakın alakad 
Cesaret alarak ekalliyetlerin hak;'.~ 
tını tanımakta aulhu tehlikeye dü
ıürecek bir müşkülpesendlik göaterrne. 
l'neıi temenniye layiktir. 

A. Ş. ESMER 

Yeni vapurlarımız 
İstanbul, 24 (Telefonla) - Deniz. 

bankın Almanyada yaptırmakta oldu
ğu vapurların isimleri konulmuştur. 
ltaradenize tahsis edilecek büyük üç 
"'apurun isimleri Amur, Hatşusals ve 
lçdeniz'dir. 

Bu gemiler 5500 gayri safi ton bü
l'.Üklüğünde, beşer bin beygir kuvve
tınde ve 16.5 mil sUratindedirler. 

Orta hacimdeki dört vapurun isim
leri de Kadeş, Etrliak, Pirhan, Şalon
dır. 

Bunlar da 3 bin beşer yüz gayri sa
f! ton büyüklüğünde ve 13,5 mil süra
tındedirler. 

Acı bir ölüm 
( Batı ı. inci sayfada ) 

Sagay Osküpte mektcl>e ba§lam~ ve 
1888 de Kuleli askeri idadiaini ve 1893 
de Harbiyeyi piyade birinciai olarak 
bitirmiştir. Ayni sene 5-ci orduya ta
yin edilerek 1895-1896 senelerinde 
Cebeli dürüz isyanına iştirak etmit, 
ve 1898 de Hal'biye mektebinin al
manca hocalığına ve dera nazırlığına, 
ayni zamanda Harp akademisinde de 
hoca bulunan Hauachipp'in muavinli
ğini yapmıştır. 1906 da İstanbul ~e~t
sclıe Realschule'de hocalık et:mı,ıır. 

1906 dan 1908 e kadar Berut askeri rÜ§ 
tiyesi müdürlüğünü ve 1908 den 1910 a 
kadar tekrar Harbiyedeki almanca ho
calığını muvaffakiyetle yapmıf, 1910 
dan 13 e kadar Hanovrede tahsilini ik
mal e.tmif, tekrar Harbiye mektebi ta
lim taburu komutanlığına tayin edile
rek Balkan harıbinde ~1-ci piyade alay 
kumandanlığını ifa ettiği esnada yara
lanmış, ve sonra Harbiye daiersi piya
de şubesi müdürlüğüne ve Hal'biye da
resi reisliğine ve Genel a&V89ta 26-cı 
piyade fırkası komutanlığına getiri· 
terek Anafartalarda düşmanla çarpıJ· 
mıf, ve mütareke iptidasında fen ve 
hava kıtaları genel müfettişi olarak 
1919 da hastalandığından tekaüt ol
muştur. 1927 de latan.bul belediye mec 
lisi azası ve Bursa mebusluğuna s~il
miş, 1930 da Maarif Vekili olarak 1932 
de vekaletten istifa etmiş ve Kamutay 
Reis vekili olmu,ıur. Halen Kamutay 
hesap encümeni reisi bulunmakta idi. 

Bundan başka C.H.P. ve Tayyare i
le Kızılayda çalışınıt çok değerli, fa
zilet sahibi, yükae.k bilgili program ve 
metodla çalışan kamil bir imıandı. Son 
anına kadar en küçük bir zamanını 
bo§ geçirmeksizin çalışmış, vazife i.fı· 
kı, bir mefkQreci idi. Ziyaı, kültür &
!eminin bir kaybıdır. 

ULUS, merhumun kederli ailesine 
ve doetlarına baş aağıları diler. 

Cenme dün kaldırıldı 

lstanbul, 24 (Telefonla) - Evelki 
gece vefat eden Bursa mebusu ve es
ki maarif vekili B. Esad Sagayın ce
nazesi Maçkadaki apartımanından kal 
dırıldı, Top arabasına konuldu. As
keri Dlerasimle yedek subay okulu ö
nüne kadar getirildi ve oradan otomo 
bi~~e Beyazıda getirildi. Bayazıd ca
mıınde namazı kılınarak Merkezefen
dide aile kabristanına defnedildi. 

Cenazesinde İstanbulda bulunan 
mebuslar, viliyet, belediye ve parti, 

maarif erk8nr, •e eski ıiWı arkadaı
ları bulundular. 

Konuşmalar miiMiid bir 
saf hada 

Prağ, 24 a. a. - Südet almanları 
mahfilinde söylendiğine göre, Çekos -
lovakya ba§vekili Hodza ile Henlayn 
araaında yapılan konuımalar müsait 
bir safhaya ginni9tir. Çünkü baıvekil 
Hodza uysal bir hattı hareket talôbine 
bqlamıttır. 

Köprü lıôdueıi ıek:sib edUdi 
Prag 24 a.a. _ Çek askerlerinin al

man _ ç~koslovak hududu üzerind~ bu 
lunan bir tahta köprüyü yıkmak ıste
dikleri hakkındaki haber resmen tek
•i.b e<Cl'l-•l&te dlr. 

Bir ıayyare dü.fıü. 

Prag, 24 a.a. - Sisli bir havada al
man hududu civarında uçan bir çek 
tayyaresi ağaçların tepe.ine takılarak 
alevler içinde dilpnüttür. 

Südeılerle bir arıUqmoya va
rılmmı ~in MJmimi arzu 

Prağ, 24 a. a. _ Pazar günü yapılan 
seçimin neticeleri Çekoslovakya halkı -
run ıüdetlerle anlaşmak hususundaki 
samimi arzusunu göstermektedir. P
rağ mınta.kaınnda südetl~.re .imtiyaz ve
rilmesine muarız olan müf nt sağ cena
ha mensup milli vahdet ve ınilli birlik 
fırkaları seçimde yüzde yirmi yedi nia
betinle kaybetmi§lerdir. 

Yüzde on bir niabetinde kazançları 
olan en .kuvvetli partiler yani sosyalist 
n.uyonal komUniat ve sosyal - demok· 
rat pamİ~ri alman ekalliyeti nezdinde 
yapılan demokrat propagandasının tek 
sifini tavsiye etmekle beraber .•iidet:ler
lc bir anlaımaya varılmasını wtemek -
tedirler. 

Yüzde otuz niabetinde kazançları 
olan çiftçilerle küçük sanayicilcı' parti
si südet almanlanna mümkün olan ua
mi imtiyazlann verilme&ini programla· 
nnda kabul etmiflerdir • . 

.si yut mii§ahitlerin um~ kanaa: 
tine göre, çekoslovaklann kahır eben-
~ti atıdetlere pek yeni imtiyular ve
rilmem taraftandır. 

Frarua, çek aakerinin terhil 
edilmeaini muvafık görüyor 

Pariı, 24 a. a. - İtimada f&Yan bir 
menbadan öğrenildiğine göre, B. Bon· 
ne, dün öğleden sonra Çekoslov~a
nın Paris sefiri B. Stcf an Osuski tle 
yapımı olduğu görUpe esnasında 
mumaileyh komiin intihabatının ilk kıs 
mı hitama ermit olduğundan d?layı ge-

çen cumartesi gUnU aillh altına ~vet 
edilmit olan ihtiyat efradının terhıs e
dilmesini Franaanın muvafık ve fay-

dalı görmekte olduğunu söylemiştir· 
• Öğrenildiğine göre, Paris ile Lond

ra, Almanyaya karır böyle bir hareke
tin havayı vut mikyuta tenvir edeceği 
mütaleasmda bulnınaktadırlar. 

B. Bonne Almanyanm caıDartesi sü
nü çekler tarafından seferber edilmit 
olan ihtiyat kunoetıerine muadil bir 
kuvvet seferber etmek tuanuranda ol 
duiu noktumcla ıırar etmittir· Muma· 
ileyh, B. fon Rı"bhetmopun fngiltere
nin Bertin sefirine Çeıo.Jovakya tan
fmdan ittihaz edilmiı olan ukeri tecl • 
birleri Ah Zil - ....... tıelikki 

Londra, 24 a.a. - Royter Ajansının 
diplomatik muhabiri yazıyor: Londra 
da Çekoslovakya meselesinden doğan 
vaziyet çok nazik olarak telakki edil
mekte devam olunuyor. İngiltere çek 
hükümetiyle Henlayn arasında fay
dalı müzakerelerin yapılmasına im
kan verecek bir hava yaratmağa çalı.: 
şıyor. İngiltere hükiimeti vaziyette
ki gerginliği izale için elinden geleni 
yapmaktadır. İngiliz diplomatları ye
ni hadiselere meydan vermemek lüzu
munu kabul ettirmek için Prag hükü
meti nezdinde te§Cbbüslerde bulunu
yor. Keza İngiltere hükümetinin gaye 
si Prag hükümetini südet almanları 
meselesinin süratle halline ikna et
mektir. 

Diğer taraftan Pres Association'un 
diplomatik muharriri de in~iliz hal
kının ihtiyatla hareket etmesı ve mu
arızlardan ne biri ve ne de diğeri le
hine bir vaziyet almamuı lüzumunu 
tebarüz ettirmektedr. 

Hududa tecavüz iddiası 

Bedin, 24 a.a. - Alman i&tihbarat 
büroeu bi\~\ııiyot~ Pazartesi sabahı 
Linz'in pnalinde kain Ulrihsburg ve 
Hohenfurth kau.balarında çek aaker
leri iki hudud köprüsüne bqıtan bap 
gaza bulanaut samanlar yaymıtlardır. 
Bu köprülerden her birinin yarnıı Al
maoyaya aid olduğu için çek aakerled 
bu suretle alman araziaine girmit bu
lunmakta idiler. Alman hudud muha
fızları hadise maıhalline k<>f!Mları ü
zerine Çek askerleri kaçm1'1ardır. 

Çek askerleri üçüncü defa olarak al
man hududuna tecavüz etmektedirler. 

Havas ajansının muhabiri bildiri
yor: Alman matbuatı Çekoslovakya a
leyhinde şiddetli bir lisan kullanma
ğa devam etmektedir. Bütün gazetek:
başlıklarmda çeklerin üçüncü defa o
larak alman hududuna tecavüz ettikle
rim ilan etmektedirler. Siyaei mü~
hitlerin zannettiklerine göre matbuat, 
alman noktai nazarının doğruluğunu 
dünyaya bildirmeye ve Çekoslovakya
yı Karlovivarı Südet kongresine arze
dilen statüyü kabule icbar etmeye ma
tuf bir hücum seriei hazırlamaktadır. 

Türk - romen 
ticaret odası açıldı 

Bükref, 24 a.a. - Anadolu ajansının 
husuıi muhabiri bildiriyor: Ticaret a· 
kademisiooe bugün ikt'6ad nazırı ve 
romen bankaaı guvernörü B. KoMtan
tıinceko riyasetinde romen - türk tka
ret odası, resmi kütadı toplantısını 
yapmlf ve nazır, elçimiz ve Akademi 
direktörü ve muhtelit ticaret odasının 
reisi eski maliye nazuı profesör Vik
tor Slaveeko bu münasebetle nutuklar 
irad etmiıJerdir. İçtimada oda azası, 
nazırlar, üniversite profesörleri, bele
diye reialeri, mühim bankalar umun~ 
müdürleri ve büyük endüstri adamla
rı hazır bulunmutlardır. Bu içtimcaa 
Türlciye ve Romanya arasında bir 
dostluk göri.iıfü manzarası vermiştir. 
İçtimadıtn sonra oda tarafından davet 
ediJen güzide zevata bir çay ziyafeti 
verilmiştir. Gerek içtimada, gerek zi
yafette Türkiye • Romanya araaın.ia 
ticaret yapan müe•eselerin mümea 
sileri de bulunmuıtur. 

lçtima sonunda Batvekil B. Celal 
Bayar'a, İktıaad Vekili B. Şakir Ke
sebir'e ve Merkez Bankası U01u01 
MüdUrU B. K. Zaim'e aynca Roman
ya Batvckiline ve Romanyanın Anka
ra elçisine telgraflar çekilmesi alkıı
larla taavib edilmittir. 

Bu gece bu münasebetle elçi, elçi
lik elçilikte nazırların, banka umum 
müdürlerinin ve mümtaz zevatın hu
zuru ile bir ~iyafet verilmi,ıir. 

Tren iataayona g.irer ginnez binler
ce halk, Ataaının her işaretine, h~r 
emrine göz kapayarak atılacağını sesi· 
nin bütün kuvveti ile dünyaya bağıran 
halk, binlerce genç istasyon meydanı
nı ve caddesini alkış tufanına boğdu. 
Fabrikaların düdükleri Şefin tehre 
girişini selamlıyor ve Adana halkının 
duyduğu manalı heyecanı çok uzakla
ra götürüyordu. 

Atatürk halkın ve askeri kıtaların 
sıralandığı istaeyon cadd*Bi ağır a
ğır geçtikten sonra Atatürk parkının 
önünde durdular ve biraz aonra piya
de ve topçu kıtaları Büyük Şefin ö
nünde geçid remline b:ıfladılar. Her 
bölüğün önünde, ve her bataryanın 
geçişi halkın yeni bi.r muhabbet ve 
takdir tezahürüne vesile oluyor ve Bü 
yük Şefin çehrelerinde de memnuniyet 
ve gurur intibaları görülüyordu. Bü
yük Atasının önünden geçen her Mch
medciğin tunçlqmıı yüzünde yurdun 
emniyet ve ,erefi için neler yapmaya 
aulktedir ve hazır olduğunu anlatan 
bariz bi.r ifadeyi görmemek imkin ha
ricinde idi. 'Geçid remni bittikten son
ra Atatürk Tümkomutanının elini ıı
karak krtalarda gördüğü intizam ve 
canlılıktan dolayı memnuniyetlerini 
izhar cttıiler. Bundan 50tll'a Uluı par· 
luıu tcroflendiren Büyük &ef burada 
bir aaatten f•Ja kaldılar. Vali ft be
lediye reia muavininden ,Win imarı 
hakkın.da mufaaal malO.mat aldılar. 

Ulus paııkından çıktığı zaman cad· 
deyi dolduran halJk ve me"kteplilerin 
teıkil ettiği büyük kalabalığın gös
terdiği heyecan taeavvur edilemiye
cek kadar büyüktü. Zabıta intizamı 

temin hususunda büyük bir güçlükle 
karşılapyordu. Halk ölçilye sığmayan 
bir heyecan içinde idi. 

Yığın yığın gencin Ata.tUrk'ün oto
mobili önüne atıldığı görülüyordu. 
Büyük Şef bir an bile ekeilmiyen sev. 
gi ve hayranlık tezahürleri iç.inde ia
taayona vardılar. Burada vagonlarmda 
Tümlromutanı, Vali, Belediye reis mu
avinini kabul ederek bir müddet ko. 
nu~uktan sonra trenleri cotkun alkıt 
tufanı içinde Ankaraya mUtcıveccihen 
hareket ettiler. Bu anda topçu alay1-
nm bataryaları Şefe uiurlu seyahat
ler diliyordu. 

Denizciliğimiz 
(Safı 1. inci aylada) 

Trak vapunı ile seyahat eden
lerin hepıi bir tek arzu ile dönü
yorlar: Hep böyle yeni, böyle sü
ratli ve rahat vapurlarımız ol
mak! Hükümetin de kararı eaa· 
sen budur. 

T rak gibi latan bul ve Marma
ra bölgesmde itleyecek ıemileri· 
mizi.n gerek mahalli hayatı, ge
rek ıç ve dıt turizmi inkipf ettir-
mek hususunda pek mühim rol
!e~i ':a~dır. Bu rolleri baprmak 
ıçın ıkı tart lazım: Sürat ve ra· 
hat ! Mudanya yolunun iki buçuk 
saate inmesinin ne demek oldu
ğwıu, Mudanya - Buna yolu ya· 
pıldrktan sonra derhal hiuec:le-

v • ' 
cegız. 

Sancatın en b6yük kuMJ olan An
takyada kayıt muamelelerine baf1an • 
mıftır· Kati mUıcadele burada cereyan e 
decektir. 

Re.tmf iatatiatikılerin fimdi'Ye War 
hiç bir ıuretıc ae9dlerin irld ~ .. 
• · d ~il fakat din cemaatlenm nuannı e• ·-1-

n dikkate alınaamdan doları tahmi~ 
deki güçlüldel'C rajmcn pftte fÖ'Jle 
söylemektedir: 

Antalaya kaa.nıda ı kinun..-1 
ı 936 da mevcut 24.000 eeçlc:iden. 117 so 
si aünnt 8700 aılevt, 3100 il nmı ft er· 
meni ve reri kalan Jmmı da clifer ~ 
maatlere aiıd bulunuyordu. 11.750 IUn
nt arasında 2000 den fazla arap meT -

cud olduiu tahnin edilemcs. Pek mah 
temel okrak kayıt muameleleri, 24 bin 
seçiciden 10.000 tUrit meydana koya
caktır. Bu su,retle, bUıtUn Sanaıkta 
tilrlder 38.000 ldfllik mecmudan 18000 
vanakllrdır. Bu da,... 47 demek .. 
tir. 

Geçen haziranda, Sancaim 'Nrkl'
yeye muhtemel bir ilhakı lebiftde biır 
karar alabilmek için Kemalilt heki
metinin mecllfte pyrl t6rk bet ,... 
bud G mOmeallln reyini satın üm
•ı klfl releceflnl bildinnlftlk. Sta
tilniin bidayetteki premlpint tadil et
tirmekle TUrkiye, teac:Ue hakiki bir 
pleblıit kıymeti verdirmlttir. Mecli· 
.U teecil neticesine muhalif olanılr 
vereceği herhangi bir karar, açık llU• 

rette ıeçicilerln serbest ıurette ubar 
edilen iradeye muhalif bulunacaktır. 
Eter Milletler Cemiyeti tarafmdan 
emredilen tadlllt, yalnız b6yle bir fh· 
timali bertaraf eylemek a.antajmı 
vene dahi, biz, bu mesud miidahale
ılnden dolayı Türkiye h&Mbnedne 
minnettar kalmalıyız. 

Lllbnaın RcWcumhuoDD ilkr.._ıa. 
dan bulunan ve ,.u.Jmck ~in na. 
tiri efkirlığmı yaptılı mal~ olan ba 
imııa ile yuıilan bu makale, bınat yilk 
eek komiserliğin Hatayda ctteyan e
den intibaıbatta Tilrldyeıye kartı an
lqmalar rihniıyetl dahilinde hareket 
edecek yerde yıwat flW8t b8ylıe ma
kalelerte meydana çdmıakta olan fbH 
maba.tlarmı yerine getlımek t~n 
bumane hareket ile ortada prensip 
olmadığı ve mmtaka gayri aılaert bir 
ha4e ulıbediıa. bulunduğu halde ... 
kert kunet pttrileem poıw, Jandar
ma, mii9el lah köy bekçiei ve ıunl oı.
rak uydurd~ı ttıtibadı ~sır ku
liibil tethifçilenne bir de Afrika sen· 
ci Mkerlerinin dchfcti lllve edilmit
tir. Bu mansaranın efk!rı umumıiyede 
tebeyyilıı ~ye bafhyan neticeel, 
zavallı ha1Jn bir an evci bu tedıi,çile· 
rin elinden kurtapnÜ olm1rbdır, tek· 
linde tebellUr etmNte ve Orient'm 
birl>lrıhıi takib eden nqriyatı bunu 
tcmH eylemektedir. 

Vnlvenlte imdhanlan yann 
batbyor 

tetanbul, 24 (Telefonla) - Univer· 
ıitede imtihanlara yarm bqlanacak· 
tır. Enelt iktısad fakültesi imtihan· 
lan baflayacak ve sonra hukuk faktll· 
tesl imtlhanlan yapılacaktır. lktmacl 
fakültesi talebesi tarafından yapılan 
aile büdceleri anketi bu ay ıonunda 
bitecek ve ankete ittirik eden talebe· 
ye birer 1emlner 1ertif ikası verilecek· 
tlr. 

Deniz nakliyesi daviamm he
defleri tayin edilmemek yüzün. 
den bizzat lstanbul ıehrinin pe
riıanlığını tasavvur ediniz: Ka· 
dıköyünden Floryaya, yahud A- dilmez bir rahatsızlık katmakta. 
dalardan Tarabya'ya ıitmek, bu· dırlar. 
günkü hali ile, bir ı e y a h a t Birkaç sene içinde bunlann da 
külfetidir. latanbulun muhtelif mazinin diier batıralan araaına 
parçaları arasında bir Not ile kantıp unutulacaima ıüpbe JOk. 
ölçülür deniz meaafe.i bırakıla· tur. 
maz. latanbul ile Marmara kıJı· Denizciliiin inlritafı, Türkiye 
lan araırncla da m_.feler usan· ekanomiıinin inkifafmm en iyi 
dmcı bir uzunluldadır. Eeki n· mitu'larmclm biridir. 
purlar ba _.,... W:s-mMI • F. R. AT AY 
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-69- Yazan: M. Şevki Yazman 
mıyor, hulua gece tümenler mütte
hid bir kumandaya sahih olamadığı 
gibi Sodenıtern de elde hiç bir kuv
vet bulunduramıyor, gün ağardığı 
zaman tekrar atına binip Alçıtepe 
civarındaki muharebe yerine geldi
ği vakit de kıtalarmın vaziyetinden 
hiç haberdar değildir. 

ULUS 

Askerlikte spor 

Spor yalnız ordu için detil 
Botun ınillet için gQn)ok 

gıda gibi bir ihtiyaçbr 
(Ba~ı 2. inci sayfada) duğu atına da bakacakt:r. Onu her 

tı. Bu subay su soprlarmm kendi- gün her saat dinç tutacaktır. Bu-
sine verdiği kuvvet ve nefsine gü- nun yapılmasını da bize spor te-
venme sayesindedir ki dalgalarla rnin edecektir. 
mücadele etmiş ve yüzlerce metre Topların motörleşmesi ve çapla-
geriden gelmekte olan Mecidiyeye rmm büyümesi ve ateş çabukluğu-

25 • 5 • ı 
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Ankara 

Öğle Neşriyatı: k ... t 
12.30 arı~ 11 neşriyatı - 12.50 Plak: Türk muııkl cı 

halk şarkıları - 13.15 Dahili ve barı 
beri er. 
Akşam Neşriyatı: 

18.30 Karı~ 
neşriyatı - 19.15 Türk musikisi •• 
şarkıları (Servet Adnan ve arkada~ 
20.00 Saat ayan ve arabça neşriyat. :;ı 
Türk musikisi ve halk şarkıları (N1-_Ji 

arkadaşları) - 21.00 Musiki konllY.1 
(Halil Bedi) - 21 .15 Stüdyo salon., 
rasr: 1 - Emil Ohlsen: Russischcr .. 
2 - Borodin: Notturno. 3 - Tschailt 
Chanson Triste. 4 - Louis Ancel: C 
cita. 5 - Adolf Eckstin: Wie einst ~~ .. 
6 - Paul Lincke : Emina - 22.00 AJY 
berleri - 22.15 Yannki program ve 
lll marşr. 

2~ ve 30 nisan her iki tarafın mu-r (Anbumundan nasıl atlatıldığmı 
kabıl ve fakat her halde mecalsiz gönnüttük) bu eınir müıkili.tı ma
aaldırmalariyle geçer. Yalnız kara-ı dun kıtalarla anlaf&Jilaınak hakkın
Y:'" ihraç edile~. fransız kıtalarınm da fÖyle diyor "Vaziyeti hakiki ıek
bır kısmı henuz yıpranmamıttır. liyle tayin etmek ve kendimi ona gö-
175 İnci alay oldukça tiddetli bir re oryante eylemek benim için gay
saldırım yapıyor ve Kereviz dereye ri kabildi. Çünkü etrafta söylenen 
doğru yana§ıyor fakat 24 subay 980 sözler hep türkçe idi ve ben iae türk
nefer gibi haylı yüksek bir zayiat- çeden bir kelime anlanuyordum. Va
la onun da nefesi kısılıyor. Hatta kıa Ziya bey admda bir tercümannn 
biraz sonra bizim 7 inci tümenin bir vardı. Bo§nak olan bu zat da güzel 
süngü hücumu bunları geri sürüyor. almanca konU§uyordu. Meğer onun 
S~ğ . yan~ızdak~ 9 un~u ~~e~ İse d~ b.enim gibi türkçesi kuvvetli de
brtkın halıne ragmen ıngılızlerı 29 ğılnıl§. Bunu sonradan anladan. 

Hakikat şöyle: Sağ yandaki 9 
uncu tümen (ki altı gündür ezilmiş 
ve bitkin bir haldedir) ilerliyemi
yor, sol ve merkez İngiliz fransız 
hatlarını söktürüyorlar, Morto li
manına kadar ilerliyorlar, fakat a
radaki irtibat kayboluyor. Sabaha 
doğru sol yanlarından ve fransızlar
dan yedikleri yan ateşiyle geri çe
kilmek mecburiyetini duyuyorlar, 
arazi vaziyeti dolayısiyle geriden 
alet eden filonun yakıcı bombardı
manı da baılayınca bütün emek bo
ta gidiyor ve kıtalar tekrar eski yer
lerine dönmeğe mecbur oluyorlar. 

geçmiştir. Spor olmasa idi akibetin nun çoğalması, zaman ve yer itiba-
ne olacağı belli idi. riyle topçulardan çok çeviklik ve İ!'tanbul : 
Denizaltı bölmelerinde delikler- dayanıklık ister. Mermi ağırlaştık-

den yıldırım gibi geçerek bir ta- ça bu istek artar ki bunu da spor 
raftan diğerine gitmek kravazör- sağlar. Diğer fenni silah ve biz-
lerde topların işlemesini temin için metler de bunlar gibidir. 
bir dakikada 40-50 kiloluk en az Piyadeye gelince: Savaşma usul-

Öğle Neşriyatı: 12 30 PJAıtla 
musikisi - 12.50 Hivadi~ - 13.0S ~ 
türk musikisi - 13.30-14.00Mubtelif 
neşriyatı. 

?isanda .bir parça geri ~ekilmeye B°'!dan. daha kötüsü fU idi ki Ziya 
ıcbar edıyor, fransızlar bıle cebhe- beyın bır mikdar mekteb görmesine 
)erini buna göre tashih etmek zorunda okuyub yazması bulunmasına rağ· 
kalıyorlar. men hiç bir harbiye mektebinden 

Nihayet bizimkiler daha doğrusu mezun değilmiı ve ta.biye hakkında 
beıinci ordu komutanı Liman 30 ni- da esaslı hiç bir bilgisi yokmuş. Ya
san akıamı yarımadanm cenub u- ni alaylı imit. Bütün tahsi itlerimi 
cunda 19 taburluk bir kuvvet toplı- mükemmel gördürüyor rahatımı te
yabiliyorla~ . . 6 . kıymetli ~ün boıu min ediyor fakat kafamın içinde 
boşuna geçırıldıkten ve duşman ka- doğanları maiyetimdekilere anlata
rada haylı yerleıtikten sonra dahi madığı gibi onların söylediklerini 
toplanabilen bu 19 taburluk kuvve- de bana ilmi teklinde nakledemi
timiz tam 30 taburluk dütmana ta- yordu. Bunu sonradan ve iyi tahsil 
arruz etmek zorunda kalıyor. görmüt güzel almanca bilir türk 

altr mermiyi göğse kadar kaldırıp lerini değiştiren makine ve motör-
namluya sürmek ve buna uzun za- lerin hepsinin hedefi piyadenin 
man devam etmek, ocaklara ardı mukavemetini kırmaktır. 

Akşam Neşriyatı: ı~k··' 18.30 p .... 
musikisi 19.15 Konferans: Doktor~ 
Ahmet (Hayat nedir) - 19.55 Borsa 
leri - 20.00 N ezıhe ve arkadaşları t1 
dan türk musikisi ve halk şarkıları -..ı 
Hava raporu - 20.48 Ömer Rrza ıa''J 
dan arabça söylev -- 21.00 Klaıilt 1 musikisi: Nuri Halil ve arkadaşlal'l1' 
fından (Saat ayarı) - 21.45 ORKES 

arası gelmeden kömür atmak aşa- Piyade bu çelik yığınlarının hü-
ğı yukarı inip çıkmak ancak sporla cumlarına ve atacakları çelik par-
olur. çalarma karşı sporla daha sert bir 

Sporun karadaki savaşta rolüne çelik haline getirilmiş olan vücu-
gelince: diyle mukabele edecek ve onu ye-

Bugünün kara askeri, yaya, atlı, necektir. Bu demektir ki piyade 
motör ve makina üzerinde olmak ateşle harekatı birleştirecek, ken-
üzere başkaca bir sıraya konabilir. disini destekleyen silfıhlarm ate-
Yayaların başında asırlardanbcri şinin düşman üzerindeki tesirinden 
zaferi kazanmak vazifesini taşıyan istifade edip fırlayacak ve düşma-

1 - Çarykovsky: Uvertür minyaturQ 
Çaykovsky: Marş karakteristik. 3 •.; 
kovsky: Dans dö fe - Draje. 4 - ÇaykO çı 
Trepa. 5 - Çaykovsky: Dans arab. 6 =·" 
kovsky: Vals de flör. - 22.15 Ajans ıır. 
leri - 22.30 Plikla sololar, opera "' 
ret parçaları - 22.20 - 23 Son habctlel 
ertesi günün programr. 

Düıman filosunun mahvedici tesi- subaylariyle karıılaımca onlar ba
ri dolayısiyle bizim taraftan bir na anlattılar. Halbuki her asker 
gündüz taarruzu olamazdı. Keza iki takdir eder ki çetin ve buhranlı za
yanmı denize dayamıt ve filolarmı mantarda verilen her emrin söyle
da bu taraflara koymut bu dütman nen her sözün büyÜk bir eh~miyeti 
kuvveti yanlanndan kuıatılamazdı vardır. Bu vaziyette en kabiliyetli 
da, kala kala arbk mevzilere yer- komutan, en faal insan bile sağır ve 
leımiı bu dütman kuvvetine cebhe- dilsizden batka bir ıey değildir ..... 
den ve geceleyin saldınnak icab edi- ili.h.'' 

Bu şiddetli taaaruza, verilen za· 
yiata rağmen bizim kıtalardaki ta
arruz şevki ula kırılmıyor. 2 / 3 ve 
3/ 4 mayıs gecelerinde de bila fasıla 
taaruza devam ediyorlar. Bilhassa 
3 mayısda geriden 15 İnci tümen 
yetişince taarruz bütün şiddetiyle 
bilhassa fransızlar ve fransızların 

piyade gelir, ötekiler onun önüne çı- nın ateşinin tesirinden de hareke-
kan engeJleri atar ve kazanılan za- tindeki çabukluk ve çeviklik ile Avrupa : 
feri tamama erdirir ve bunun için kendisini koruyacak araziye uyarak 

yordu. 

tuttukları eski Hisarlık istikametine 

teveccüh ediyor. Bu arada franııız kı
talarında bozgunluklar görülüyor 

ve bizimkiler Morto limanına ve 
Seddülbahir yakınlarına kadar so-

de hep birden elbirliğiyle çalışılır. hücum mesafesine yaklaşacak ve 
İşte bu çalışma .içinde sporun çok orada yerden çıkan bir yıldırım gi-
büyük rolü vardır. bi bomba ve süngüsiyle düşmana 
Zamanı ve mesafeyi kısaltan ve saldıracaktır. Bunu da ancak spor-

zrrhlanarak ufak mermilere ve par- la kazanmak kabildir. 
çalara karşı koruyan makine ve Piyade, müdafaada da spora çok ltt.e 1 mayıs gecesinde Seddülba- kuluyorlar, Fakat çok sarp ve çetin motörler kendilerini kullananlar-

Cece saldırımı ... üçtür. Mühim ha- h" d b k'ld b" k. "ki 1 H' 1 . b 1 dayanır. Lüzumunda çelik çivi gi-
• ıı- e u te ı e ır er an ve ı o an ısar ığın düşımemıı u un- dan ve üzerindekilerden çok yu·· k-

i k t k·ı· t · t Ak · kd" bi yerinde kalır üzerine saldırmak zır 1 ve eı ı a ıs er. ıı ta ır- yorgun (7 ve 9) ve bir de taze ( 11) ması ve sabahleyin başlayan filo a- sek spor ve tahammül isterler. Yüz-
de kıtalar birbirlerini vururlar. Fa- .. Ge Sod ,. k isteyen düşmanın üstüne atılır, 

tumen var. ne enıtern ın ur- te•i her defasında bizimkileri ... eri !erce kilometre bunlarla seyahattan .. _ .. .. .... 
kat bilhaasa bu taarnız böyle ade- b k .. b k -s • gogsune sungusunü saplar, bomba-may af anına gore u uvvet ga- sonra geçirilmiş olan sarsıntıyı bi-
den üstün ve iyi mevzilere yerle•mı'.. t b 't b" · 1 t k çekilmeğe mecbur ediyor. Bizimkilerin smı atar, boğuşur, yumruğunu, ya-

'!I' :ı ye ası ır emır e aarruza sev o- çe sayarak iner inmez yürümek ve 
dütm~na kar•ı yapılır•• mu'.tkı'la· t ı T ı · d - bu 1 mayıstan 4 mayısa kadar de- nındaki her vasıtayı hatta dişini 

'!I' ..... unuyor: aarruz gece eyın ve og- muharebeye girişmek ve attığını 
bütün bütüne artar. Halbuki bakı- rudan doğnıya cebheden tevcih edi- vam eden mukabil taarnızlarınm vurmak ve motöre lazım gelen din- bile kullanır. 

F S d k Üzerine gelen dev gibi tankları nız on o en§tem unnay ~- lecek, kıtalar istikameti ve yandan tesirlerini daha iyi anlamak için lenmeyi verdikten sonra onunla 
k M ··ı b ·· ·· · · sükunetle kullandığı ufacık topuy-anı uman u taarruz gunu ıçın teması muhafaza ebneden, yollarını dütman karargahlarına ve onların tekrar uzun boylu harekete geçmek 
ne söylüyor ''Muharebe hadan he- d ·ı ı· k d - d la enkaz haline kor ve fırlayarak 

taıırma an ı er ıyece , ogru an kaynakla--· mu"'ra .. ·-t etmek da- ancak idmanlı insanların karıdır. · · d - · · · b ' b ·· ·ı ktedir H ·k· f d • ··- ...__ topunun yerını egıştırır, ır aşka 
nuz seçı ememe • er ı ı tara oğnıya süngü muharebesine gire- ha iyidir bunlar oralardan daha Hele zırhlar kapalt otomobiller tankı aynı akibcte uğratır. Ve daha 
C:la bunun için henüz zaman ve ma- cek, kıtal~ birbirini tanımak Üzere ve tankların i!(İnde hava az, hareket 
terval tatbikatta. Bizzat hatlar s-'- k il d b - 1 güzel görünür. buna benzer bir çok hareketler ya-

• .1 m; o arın a eyaz ııaret er taııya- yeri dar, bilhassa düşmanı görmek 
k d ... · B J k b" uk -'- (h lb B h ı k ~..ı- ki par ki bunların hepsi sporun veri-sr egı§ıyor. arını aca ır ç ur caa a uki K.annigaaer diyor ki azı abra arını yu arıoa na et- yeri dar olarak hazan az, hazan çok 

meycla- getiTU-m,--. ~ ı.;., lcollara.. hÖ7le he az ~-taktr- tiirim.iz fraıuız yedek subayı ve mu- .. 1 70 d k d .. k midir. Şu halde spor milletin ira-
.mk~ ok. s· --'~ ı"ste:ı~k ama ne L-...:y•- , ne e h-"""'i"" c:: ı R ..... surat e ve ereceye a ar yu • ngsinin _savasta sahlanmıs bir sem nıevziin tesis ı anı y ıper ve JTIAK w SJC: -. aJTır !'.tar OUA bu taarruz gwuc- ıocn.u... ..- 11•-scınu .. •!f•~..a ... ~ -· .. ···-·· D ıuaur. -

mevzi olarak yalnız eski Hisarlık· beyaz ferid bulabildik, bu kadar ri için §Öyle diyor: "1-4 mayıs, pek ve bununla beraber düşmanın kura- Piyadenin diğer bir vasfı da yü-
ta franaızlarm vücude getirdikleri yiirüdükten sonra neferlerin men- ısbrab engiz bir kaç gün, daha doğ- cağı mani tuzaklarını ve defi silah- rümesidir. Uç gün içinde 100 kilo-
aiperler göze çarpıyor. Henüz her dil ve gömlekleri de artık beyaz de- larrnı atlayarak ve ezerek yürümek metre yürüdükten sonra sava .. a gi-

"" f k ruau bir kaç gece. Kazmağa git- k · · d k · -r ,eyin gözden geçirilmesi için de ğildi) ve bu suretle hiç tu e pat- eaki ve endi pıyademızi dur urma ıs- rişmek bugünün normal durumu-
~akit geçmemiıtir. Emir ve kuman- lablmadan düıman siperlerine varı - mek İçin (ikamet yeri bizim teyen düşman yuvalarını söndür- dur. Çok defalar daha fazlası da 
da münasebetlerinde meıUın kan- lacaktı .•• ilah." Seddülbahir tabyasındadır) saat se- mek ve nihayet düşmanın i!(erleri- istenir. Günde 80 kilometre yapmış 
tıklıklar var. Kıtalar birbirinin içi- Saat onda ilerleme bathyor. Sağ kizde karargahtan ayrıldığım za- ne dalmak sporun verdiği maddi birliklerimiz vardır. Bu da spordan 
ne gİrmİ§. istirahat yÜZÜ görmeyen, yanda 9, ortada 11 ve aolda 7 inci man (fransız kuvvetleri komutanı manevi kuvvetle olur. beklenir. 

OPERA VE OP~RETLER: 16 J(~ 
berg - 18.15 Viyana - 18.30 MoslcOJl 
19.35 Breslav - 20.30 Paris - P.T.'f·• 
don - Recyonal - 24 Stuttgart. .t. 

ORKESTRA KONSERLERİ V.E :Y. 
FONİK KONSERLTR: 19.10 Berlilll 
romünster - 19.15 Moskova - 20 J(~ 
21 Laypzig, Viyana - 21.15 Prai -
Prağ. 

ODA MUSİKİSİ: 16 Münib - 17 J 
sel - 20.30 Stuttgart - 21.30 Münitı._ıı 

SOLO KONSERLERİ: 15.20 La>'1''; 
1_5.30 Viyana -;- 16.20 Stokholm - 17 1 
lın - 17.15 Mılano - 18.20 Paris • l';ıt 
- 20.20 Beromünster - 21 Münib, 'I 
va - 22.30 Brno. ~ 

NFESLt SAZLAR (Marş v. s.}: S ,ı 
lav - 8.30 Keza - 12 Laypzig -
Stokholm. • 
HAFİF MÜZİK: 6.10 Hamburg ... J 

Alman istasyonları - 7.10 Kolonya ... ,.... 
Frankfurt - 10.30 Hamburg, Viya~ 
Alman istasyonları - 13.15 Kolon~· 
nih - 14 Laypzig, Stuttgart - 14.10 l1 
furt, Kolonya - 15.35 Berlin - 16 . 
istasyonları - 16.30 Kolonya - 17.1 
nih - 18 Berlin - 19.10 Alman İs"' 
lan - 19.25 Königsberg - 19.45 ::'lr 
- 20 Berlin - 20.15 Münib - 20~..,.,_ 
..ı.. • .FO\L-K~°t~ı : 11:30 8fut• 
17.S Stokholm - 22.30 Alman istaskı 
Budapeııte (Siğan orkestrau). 

DANS MÜZİÔİ: 21 Bertin - 22 
ransa - 22.15 Stokholm - 22.30 Bresi•' 
22.45 Droytviç - 22.35 London - Rec ~ 
- 22.SS Lüksemburg - 23 Katoviç, 
kovi, Lemberg, Poznan, Roma, Vi~ıı 
Z3.10 Moskova, Budape3te - 23.3S 'l"' 
-24 Münib. 

karnı doyurulamayan, gece yÜrii- tümen vardır. On bire doğru sağ general Amod'un karargahı eski At üstünde bugün günlerce 100 Sayın dinleyiciler günlük gıda gibi bir ihtiyaçt~ 
yüfleriyle bitab bir hale gelen kıta- yanda ve ingilizler karf11mda ıiddet- Hiıı.arlıktadır) cebhede batlayan kilometreler almak, ondan sonra Gelecek savaşlar için artık sınır Medeniliğin bütün şubelerinde dill 
lar olduğu gibi ileri süriilmütlerdi. li tüfek sesleri ititiliyor. Düpnan tiddetli tüfek atetini sağ ve solu- da yere inerek o kadar yol almamış bölgesi ortada yoktur. Bu devrimi yaya örnek olan büyük türk ınill' 
Cebhe gerisindeki kantıklık bun- makinelileri ve hatta toplan da a- muzdaki bataryaların mania endahtt dinç bir adam gibi düşmanla savaşa hava kuvvetleri yapmıştır. Günün ti kuvvet, cesaret, tahammül, fal' 
dan da daha fazla idi ve tekmil bu tete batlıyor. Kıaa bir zamanda a- takib etti. Bu atef bir saat sonra girişmek en tabii bir haldir. Unut- birinde memleketin her hangi bir let gibi spor hasılası olan vasıfl' 
itlerin düzeltilmesi bu itlerle henüz tef bütün cebheye sirayet ediyor. dunır gibi oldu. Türk taarnızları mamalı ki bu süvari vazifesini ta- yerinde havadan atılmış bomba ve rrnda idealdir. Bu vasıflar tür1' 
uğratmamış ufak bir erkandan (ya- Biraz sonra sol yandaki 7 inci tü- nisbeten tavaamııtı. mamen yapabilmesi için kendi canı gazlara ve yere indirilmiş düşman savaş tarihlerinde ve hususi ha>'! 
ni Sodenıtern ve kendisinden) bek- men (kartıımda fransızlar vardır) (Sonu var) kadar korumak mecburiyetinde ol- kuvvetlerine memleket içinde de şartlarında sönmez bir aydınlı~ 
Jeniyordu. Lisan anlatamamazlığı muvaffakiyetle ilerlemekte olduğu- karşı koymak vazifesi çıkacaktır. parlamaktadır. 
dolayısiyle emir vermede ki mütki- nu bildiriyor aağ yandan ve merkez- ..Jllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllh. Bunda da çeviklik, dayanıklık ve Atatürk rejimi, ulu Onderind" 
Jat da burada kendisini tamamen den hiç haber gelmiyor. Fakat ate- - - eldeki silah ve vasıtaya itimatla aldığı ilham ve hızla bunu her rJ 
göstermitti. Muhabere tebekeıi ka- tin gittikçe uzakla§tığmı, yani bi- : Yazan: Alexis T olstoi No: 99 ;: atılganlık tazım gelecektir. İşte ilerletmekte ve yükseltmekted 
tiyen na kafi idi ... ilah." zimkilerin ilerlediğini farkediyor- : : bunda da sporun çok rolü vardır. Bir kaç hafta önce Nisde ve Roııı' 

Bu sözlerin buradaki türk tümen- lar. ;: - Bu rol çok geniştir. Her yaşta er- da suvari ekibimizin kazandığı ~ 
)erinin mukadderatını eline almı' Biraz sonra telefon telleri kopu- _ _ kek, kadın ve hatta çocuklara bile fer buna örnektir. Yeri geldi1', 
bir yabancının sözleri olduğunu dü- yor, Sodenttern'in karargahı artık ;: : düşecektir. her saha da bu örnek gösterilebil' 
ıünün ve not edin. iki gün sonra bu ne görüyor, ne de bir feY ititiyor, _ : Görülüyor ki centilmence idare cektir. 
cebheye gelen ve bu karargahın er- kalkıp ileri yaklaşmak zarurtini du- : ;: edilmek Jazrm gelen spor yalınız Büyük türk milleti ulu Ata'sif~ 
kanı arasına giren Kamnengiur de yuyor, fakat ileride kimseyi bula- ~ ~ L:_du için değil bütün millet için daima var olsun. 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ ~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111•~ 
haricinde oynamalrdırlar .. ,. Hiç gü- - Her gün aynı hikaye, Vater. Hep : = nı - satenden bir iskarpin, iki parmak ı -Babam Voronej'e gitti. Vuif 
lümsemeden, Prens Romanr kaftanın- vodka içmek istersin, dedi. Acaba ne : _ yüksekliğinde bir topuk - ileri doğru da çarla birlikte gitti. 
dan yakalayıp sarsaladı: "Evine "Mu- vakit öğreneceksiniz ki... : : uzattı, dizini bükmeksizin fransızvarı - Biliyoruz, biliyoruz. Alekaafll-
aşeret usulleri., ni sok. Ve bunu sakın - Sus, koca kısrak 1. .. Yoksa kırba- ;: ;: bir reverans resmetti. Pudralı başını, 1 vanovna ... 
unutayım deme!,. Kızlar sofraya otur er elime alayım mı ? - devekuşu tüylerini sağa ve sola sal:a- - Vasiya bana mektub yazımı, ... 
tuldu. Kendilerine şarap verildi ... Ve Kızlar başlarını öteye çevirdiler. E : dı. Reverans tamamlandıktan s :nra Saynka, korsajınının pek açık I 
işte neticesi: Utanmazlar şarabı içti- Avdotiya ona eski usul ile selam vere- : : mavi gözlerini kaldrrdı, dişlerini mt:y- koltesi içine iki panna.ğmı ao 
ler ve biraz sonar ömürlerinde yalnız rek bir kadeh vodka ikram etti: Ar- : ;: dana çıkararak gülümsedi: (Roman Borissoviç'in gözleri aç~ 
bunu yapmışlar gibi neşelendiler... zun veçhiyle, bunu iç, babacığım .... ., : : - Gut Mor gen.... kapandı: "Şimdi de sakın önürnU 

İster istemez '"muaşeret usulleri"ni Boğularak içti. Elbisesini lekeli ye- : Buinossof'un kızları da arkalarını soyunmağa kalkışmasın!") oral/ 
eve idhal lazımdı. Prenses Avdotiya, rek hiyar turşusu yedi. Masanın üze- : : sallaya sallaya misafir kadını gözle- mavi kağıda yazılmıf bir mcktub f 
bütün bunlara sersemce şaşryordu. Fa rinde işe yarar bir şey yoktu: Ne kır- - : riyle yiyorlardr. Roman Borissoviç kardı: 
kat kızlar çabucak gerginleşip istekle- mızı .... İle pişmiş lahna, ne soğanlı ;: : şapkasını aldı , havaya kaldırdı, bacak- - Belki Vasiya'yı Parise göndeı' 
rini zorla kabul ettirmeğe başladılar : mantar kıyması vardı . Küçük bir piro- : : !arını ve kollarını açarak bir takım cekler ... 
Bize şunu verjn, bize bunu alın .•. Ar- jok yerken - bu da gıdamı? - oğlunu : _ hareketler yaptı. Boyariniya kah~e iç- Prens öksüre öksüre sordu: 
tık iş görmez oldular. Sabah erkenden merak etti : : : meğe davet olundu. Kendinin ve ya ... m - Ne yazıyor? Çar hakkında ne 1 
yeni elbiselerini giyip kendilerini - Mişka nerede ? : : !arının srhati soruldu. Genç kızlar 0 _ yor? 
gösteriyor ve yalnrz -'zevk" ile meş- - Aritmetiği ile uğraşıyor. Bu gi· = : nun elbisesini, saçlarının düzeltilişi- Saynka tnektubun katlarınr açı11e' 
gul oluyor, kahve ve çay içiyorlar- dişle beyinciği ne hale gelecek?... : E ni tetkik ediyorlardı. ya kadar epey zaman geçti. AJnı ~ 
dı... "Muaşeret usulleri"ni hepsinden iyi - Ha, ha! Siz belli ki balinalarla va- rıştı . Yanakları, ensesi kızardı. }\{ıfl 

K bilen rirek bozug· u yu"zıu·· Olga yu" zUnu" Boyarlar Boyar Dumasında (Boyar meclisinde) pılan saç tuvaletini yaptırıyorsunu'z ... dandı: Roman Borissoviç salona girdi. ız :r :ı , 

larma şöylece baktı. Bunlar başlarını ekşitti : jordom (şimdi bu isim kullanılıyor- liyor 1 kocası Çarın lütuflarından is- - Hayır, saçların içine ufak değ- - Okumayı yeni öğrendim.. 13e 
iğmekle iktifa ettiler. Avdotiya ayağa - Mişka her zaman müjiklerle dil· du) Boyarinia Volkovanın geldiğini tifade ediyor (Volkof, prens Romanın nekler ve bez parçaları koyuyorlar... mazur görün. 
kalkıp münasib olduğu veçhile kocası· şüp kalkıyor ... Bazan balalayka çalı · haber vererek bastonunu yere vurdu. kız kardeşinin torunu idi). Misafir ka- - Berberle başımız betada: koca İntizamsız, koca harflerle yazıltlS~ 
nı selamladı: ... Günaydın, babacığı- yor, hazan iskambil oynıyor... Roman Borrissoviç misafir kadına dınm babasrna gelince; onu şeytan ko- Moskovada bir tek berber var. Kadın- satırları parmağı ile taki.b edere>k 
mız !., Antoniya anasına fısıldadı: Avdotiya acınarak : "galanlik etmek için" istemi ye istemi- ruyor: Şimdi zengin bir tüccardır, bü- lar günlerce sıralarını bekliyor, hatta her kelimeyi heceliyerek ağır ağıf 6 

"Otur, Mutter.,, R oman Borissoviç, - avallı, daha kilçük, dedi. ye ayağa kalktı. Onun, prens Borisso- tün orduya mal veren odur. perhiz olmayan günler iskemleleri ü- kumağa başladı: 
soğuktan dolu bir kadeh vodka içip Bir an susuldu. Canlı, kahkahacı O· viçin şimdi bu kadın önünde eğilip Ve Majordom (Eski usul dar ve al- zerinde uyuyorlar ... Babama Amster-
bir baş sarımsak yemek istiyordu ... Fa lan en kü!(ükları Nataliya pencereye selam vermesi mi lazımdı? Yedi sene çak) kapıyı açtı, Çay penbesi bir elbi- dam' dan bir berber getirtmesini söyle
kat vodkayı verseler bile sarmısağı yaklaştı. (Penceredeki mika yerine o evvel bu Boyarinia'ya o "Sümüklü se hışırdadı. Çıplak omuzlarını ileri- dim. 
hatta akla getirmemek gerekti... günlerde cam konulmuştu). : Saynka" derdi. Sefil bir müjiğin kızı ye verip güzel kayrdsız başını havaya Prens: 

- Bugün kahve içmeğe iştiham - Kızlar, bakınız, misafir geliyor 1 idi o. Bütün ömrü uzunluğunca yalnız kaldıran ve gözlerini de yere diken - Sayın İvan Artcmiçe tarafımdan 
yok gibi geliyor ... Nezlemi oldum, bil- Kızlar telişlandılar, ellerinin beyaz sobasının etrafında dönüp dolaşmak Boyarinya Volkova içeriye girdi. selam götürünüz. Bez fabirkası nasıl 
mem kil sen bana daha sert bir tey !aşması için kollarını havaya kaldırdı- üzere yaratılmıştı. İşte, görüyorsun- Salonun otrasında durdu. Yüzükle- işliyor? Yakında gidip fabrikayı gez. 
versen, anacığımız ... ? •••• tar. Hizmetçiler koşup masayı temiz. ya, bugün onun gelişini bir majordom rini parılda tarak güllerle süslü haş- mek niyetindeyim. Yeni, alaka verici 

Antoniya : lediler! örtüyü düzelttiler. Bir ma· haber veriyor! yaldızlı lıındon ile g' ı1 e tli etekliğini tuttu, küçücük ayağı- bir iş ... 

"G- d .... il un ay rn, Saşeynka, göz/erl1" 

nuru. Sana uzun ömürler di/eritlY 
Ba~ ~oronej'de ne yapıyoruz .. Gt~ 
lerımız yakında Don"a indirilece~· I 
o zaman, buralardaki ikametimtl 
sona erecek.... Seni korkutmak isti'. 
mem ama işittim ki çar beni Andr" 

(Sonu vat) 
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Ramutay büdce müzakerelerine devam etti 

Vekillerimiz büdceleri dolayısile 
millet vekillerine izahat verdiler 
.. ( '!aıı 1. inci aayfada ) 
fUfmele~ıne devam etmiştir. 

Evvela Elazığ mebusu Bay Ah 
Saffet Ohkay ve Samsun mebusu ::t 
~t:~.~ .. Tuncelin vefatları hakkınd?. 
iki u umet tezkereleri okunmuş ve 
t ~cbusumuzun hatıralarına saygı 
~~~larak bir dakika durulmuştur. 

· . dan sonra Maliye vekalet' büd-
ceıının g" ü .. 1 • 

1 

s·· or §U mesıne başlanmıştır. 
oz alan Mali e k·ı · ralı, dUnkU m " y ve ı ı B. Fuad Ağ-

kileti . l uza.kerelerin Maliye ve· 
\'ab vnı a i~adar eden kısımlarına ce· 

creccğın· .. 1 . 
ta bulu 1 soy emış ve şu izahat· 

nmuıtur • 
Çok çoeukl . ·ı l 

Evv ıtı •• u aı e er meselesi 
e._ liusnü K' dediler 1t• ıtabçı arkadaıım 

~ergi ten~if~k çocuklu aileler için 
cağını b tı yapmanın faydalı ola-

, unun d' ~ b' ketlerde de ı~er ır çok memle· 
Pılaınu emaalı vardır, bizde de ya
lerde mı? Hakikaten bazı dcvlet
lttlerdevardı~. Miaal getirdikleri dev· 

ve ıradı umwnA · . 
ınuı, tenzilat ı. vcrgısı kon· 
hare alınm da bu vcrgıde nazarı iti· 
ler ilci le ı:r· M~l~mu aliniz vergi· 
•i vaziye~t n~r. Bı~ı mükellefin şah· 
auı konul ar~ dık~ate ahnmaksı
kellef' -~ vergılerdır. Dig~ eri mü· 

ın :r-usi . . • 
alınarak k vazıyetı nazarı dikkate 
lrad onulan vergilerdir. Bizde 

l Umumt V •• 
derece erg.ısı. henüz konulacak 
dilik ye ~elmemııtır. Onun için §İm· 

vergılerd A . ne tekablll e aagarı maışet haddı-
flyet ya C<iec~k ~darlarda mua
Çocu&l P~la ıktıfa etmekteyiz. Çok 
diye b~ aıleler için yardım yapılsın 
ve bu ka e de kanun kabul edilmiştir. 
tahsisat ~.~n mucibince lazım gelen 
aettiğiın Udc~lere konulmaktadır. Ar
Yanı t ver~ı tenzilatı bizde de §8· 

koya e:enn.ıdir. lradı umumi vergi.si 
bu c: vazıyete geldiğimiz takdirde 
Ş ket de nazarı itibare alın.ataktır. 

bi 
1 
e . er iıtihlak vergiainin, kendi ta

t~ er~ veçbiyle, cılızlığından ve ia-
e:'h? ~oialmaamdan bahsettiler. 

i ;r ıatihaalitının çoğalması hakkın-
-- .. telnenni eauen bükümetçe de :e:d - ~:ı._.;,..; .. tr;ıheden verlerde 

dıd fabrikalar açılmaaı ıçan 
1111 g~len etUdleı- yapılmaktadır. 

~~~fih daha fazla izahatı iktiaad 
lar ıh arkadaıımız verebilirler. Bun· 
ke 1:. kapaaiteai ne olacaktır, ve aaire 

n ıleri tarafından izah olunabilir. 

Se Seyyar esnaf meaeleai 
ri d rbeıt meslek erbabının vergile· 
d ~ e tahfifler yapılması ve tahfifler 
ı: ayıs~yle seyyarların mukim olma· 
ler t;,rık .~dilmesi lüzumunu söyledi· 
ver'gi ~f~P.hesizdir ki seyyarlarda 
değild' ;fı yapılmaıı fena bir şey 
lacak ;ı- . akat yarın bunlarda yapı· 
Ortad.:ı;ı~lerle seyyarları tamamen 
&etireliın ~:,rıp hepı>41ini mukim hale 
kette old~ğu il. ~eğildir. Her memlc· 
caret kıarn gıbı bizde de seyyar ti· 

D" d en devam edecektir 
un c arzett' ğ' . 

leflerin ver .. ı ım veçhiyle, mükcl· 
niıbctlerin ~;~~~d.e. a~ır görülen bazı 
edilmi§tir Y"k ıfı ıçın kanun takdim 
kik edilm;k u . sek encümenlerde tet· 

h 
tcdı.r Se . 1 .• 

akkında baz · . yyaı arın vergı:n 
&Un .. ı tahfıfler dahi geçen 

arzettığıın g'b' b" .. . 
takdim edil . ı ı, uyuk meclısc 
kanun d rnıı olan vasıtasız vergiler 

un a derpiş edilmiştir. 
Kaaan..- v • • -~ ergıaı ve memurlar 

meseleai 
Kitapçı Hüs . 

vergisinde b' nü arkadaşımız kazanç 
ır buçuk m'l •1A 

yapılmasını az görd'·l ı yon tcnzı at 
sına nazarı dikak . u er. Yalnız şura-

tı celbctm k · lı:i 36 senesinde e ıstcrım • esasen ve .. 
rahında yani irad . rgının mac· 

d 
,,,. d . ı gayrı safi üzerin· 

e ıo2S crcccaınde tenzilat 
tı. Bunu dahili hesap ede kyapılmış· 
t .

1 
b' b k . rse yapılan 

enzı ır uçu mılyonu ç k .. 
. d' B 1 o mutcca-

vız ır. unun a demek ist . 
k

. . emıyorum 

ı dah.~ faz~ tah.fıflc~ yapılmasın. 
Tcbaruz ettırmek ıstedığirn bu b' b . d ır u-
çuk mılyon a 936 senesinde ga . 
fi 

. l .. . d Yrı sa-
ırad ar uzcrın en yapılan w 2S t . . b ıo cn-

zıli de nazarı ıtı arc almak lizıın 
ı· ge-
ır. 

Bazı vekaletlerde olduğu gibi Mar 
ye vekaletinde de ücret faslında tcza~ 
yüd olduğundan bahsettiler. Hakika. 
ten bunların arunaeı ve bunlar hak
kında ayrıca ahkam konulması lüzu
mu hükUmetçc de dcrpi.ş edilmittir. 
Buna aid liyiha büdce encümenince 
ınüzakcrc edilmektedir. Orada, bun
lar hakkında, ahkamı :nahsusa vardır. 

Maliye büdccsindcki fazlalığa ge
lince: Devlet davalarının tevhidi dola 
Yısiyle ihdas edilen hazine avukatlığı 
na aid tetkilatın i senede yapılması 
derpiş edilmitti. Bu sene teşkilatın 
ıon kısmını tatbik etmiş bulunuyo· 
ruz. Fazlalık kısmen bundan ileri gcl
ıniıtir. Kısmen de tahsilat kadrosuna 
Yapılan ilave yüzündendir. Bu ilave
de umumi müfettişlerin şark vilayet· 
terinde 60 köve ancak bir tahsildar i-

sabet etmektedir yolundaki müracaat
larından ileri gelmiıtir. 

T emyİıl komiayonlarına 
gelen evrak 

Temyiz komisyonlarına gelen ev
rak %60 nakzediliyor bu da maliyeci
lerin eski zihniyette devam ettiğine 
delil addolunuyor. Bu va.ıiyet karşı
sında tarhiyyatı nakza uğrayan me
murlar hakkında adliyede olduğu gi· 
bi ceıa tertib edilsin, muamelitı inti· 
bahiyye tatbik edilsin dediler. 

Yüksek heyetinizin malılmu oldu· 
ğu üzere temyiz komisyonları; tabak· 
kuk memurlarının değil; itiraz ko
misyonlarının kararlarını tetkik eder· 
ler ve binnetice ya tudik veya nakiz 
ederler. Binaenaleyh, temyizin nakzı 
mutlaka vergi memurlarının yaptığı 
tarhiyyat dolayı$iyle değildir. Onun 
için bu nakızlar, ·ıergi memurlarının 
muamelltının isabet veya hatası hak
kmda bir miyar addedilemez. Biz tem 
yiz mukarreratının mühimlerini 3 ay
da bir ne9redilmekte olan maliye mec 
muasına derç etmeği derpiJ ettik. 
Bundan bUyWc istifadeler edilmekte· 
dir. Gerek memurlar, gerek komisyon 
tar bunlardan iıtifade etmektedirler. 
Temyiz komiıyonları muntazam ista· 
tistik tutmadıkları için Kitapçı arka· 
daşım bunların %60 ı nakza uğramış· 
tır demeleri her halde tahmine müste· 
nid olacaktır. Benim yaptığım tetki· 
kata göre temyiz komisyonlarına ge· 
Jcn evrakın tabii tahmini olarak mu· 
amelattan mülhem olarak %40 ı tasdik 
olunmaktadır. %35 i nakzcdilmckte· 
dir. %25i de noksan evrak geldiğin· 
den dolayı doıyaların tekemmülü için 
iade edilmektedir. Bu %35 in %25 ini 
mal memurları tarafından vaki itiraz
lar \berine gönderilmit olan itiraz ev 
rakı tcıkil etmektedir. Bunların %25i 
mal memurlarının ve %10 nu mükcl
lifin noktai nazarına göre nakzedil· 
miştir. Şu halde bu o/o35 in de %25 i 
hazine lehine temyizce nakzcdildi· 
ğinden netice olarak bütün kararla
rın %~0 ı..ını htuıift• ı.ı.; ...... c1. tn luzinc 
aleyhine oluyor. iu vaziyet de mal 
memurlarının ıerek hazine gerek ko· 
miayonun ve gerek halkın ne derece
de gözetmekte olduklarına ve kanun
ları en iyi ıckilde tatbik için nasıl 
çahttıklarına delilet etmektedir. 
Ben:ıine karıııırılacak iapirıo 

Benzine iapirto karı,tırılmuı lü
zumunu derpit ettiler. Malumu aliniz 
dir ki benzin ve petrolün üzerindeki 
istihlak resmini kabul buyurduğunuz 
kanun mucibince %50 tenzil ettik. 

O tenzillt sırasında yaptığımız tet 
kikatta, benzine ispirto karıştırılma· 
sı suretiyle, fiatının ucuzlamasını 
icabettirmiyeceği anlaşıldığından do· 
layı bundan vazgeçildi. Çünkü ispir· 
tonun maliyet fiatı yüksektir. İspir· 
tonun maliyet fiatının tenzili hakkın 
da ne dütündüğünü iktiaad vekili ar· 
kadaıım izah eder. 

Petrol fiatının indirilmesini aöyle-
dilcr. Tabii bu da iktiaad vekaletini 
alakadar eder. 

Mamulitın hini ihracında, evvelce 
alınmıı olan vergilerin iadesi lüzu· 
mundan bahsettiler. Mamulatımı.zın ih 
racında, bugünkü ahkima göre alın· 
makta olan muamele, iatihli.k:, buğda· 
yı koruma vergileri vardır ki bunla
rın hiç biriıi alınmamaktadır. Bina
enaleyh bu vergilerin reddi mevzuu 
bahis olamaz. Olsa olaa mevaddı ib
tidaiye halinde bu mamulat girerken 
alınan gümrük resmi mevzuu bahis o· 
labilir. Bu gümrük resmi için de, tcş· 
viki sanayi kanunundan istifade eden 
kimseler müracat eder ve vcrmit ol· 
dukları gümrük reıımini bilahare ia
tirdad ederler. Bunun için de büdce
mizde tahsisat vardır. Buna nazaran 
gümrük resmi dahi alınmamaktadır. 

Merkez bankasının faiz haddi üze
rinde amil olmasından bahsettiler. 
Mcrkeb bankası faiz üzerinde nazım
lık vazifesini yapacak olursa, ayrıca 
kanuna dahi ihtiyaç olmıyacaktır de· 
diler. Merkez bankasının teşekkülünü 
müteakip reeskont niabeti % 7 olarak 
teabit edildi. Bilihare memleket ik
tiaadiyatının inki§Bfı üzerine o/o5.5ğa 
tenzil edilmiştir. Bu faiz haddine gö· 
re merkez bankaıının rolü bu babta 
ayrıca bir kanun yapmaktan istiğna 
ettirecek vaziyette değildir. Mahaza 
ayrıca bir kanun yapmaktan iatiğna 
bu faizin tahdidini temin edecek ka
nun çıktıktan aonra da iakonto haddi 
ayca tetkik edilecektir. 

Emlik bankasının ucuz meskenler 
temin etmesi lüzumundan bahia bu· 
y~rdular. Yüksek heyetin malUınudur 
kı banka hUkUmetin vermit olduiu 
gayri menkullerin aatıt bedelleriyle 
sermayesini temin etmektedir. İlk ser 
maye haddi dahi henüz doldurmuş de· 

ğildir. Binaenaleyh bu noktada hazine 
bankayı takviye etmek mecburiyetin
dedir ve bunun için llznn gelen ted
birleri de almıştır. Maamafih şurasını 
da arzedeyim ki ucuz mesken inşası 

için de bankaya bazı vazifeler tevdi 
ettik. Bu bahta etüdler yapmaktadır. 

Kitapçı arkada!rmm maliyeye aid 
sualleri bundan ibarettir. 

Borsa haricinde muamele 
Türker arkadaşımızın da bazı sual

leri var. "İstanhulda boraa haricinde 
muamele olmaktadır. Buna kartı ted
bir alınmış mıdır?" vermiş olduğunuz 
salahiyete istinaden milli paranın ko
runması hakkındaki kararnameler 
günlük ihtiyaçlar üzerine tanzim e
dilmekte ve icab eden tedbirler ona 
göre alınmaktadır. 

Kambiyo borsasını Ankaraya nak
letmek suretiyle, gerek kambiyo, ge
rek esham ve tahvilatın borsada ve ban 
katardan geçirilerek muamele görme
si, bunun haricinde yapılacak muame
lelerin kanuni takibata tabi tutulma
sı icabetmektedir. Ticaret merkezleri 
mizde bu mürakabeyi layiki veçhiyle 
yapmaktayız. Bunun haricinde mua
mele yapan varsa hakkında lazım ge
len kanuni muamelenin tatbik cdilece 
ği tabiidir. 

Tahsili emval kanununda malların 
kıymetinden eksiğine satılmaması ve 
bu yolda icraların inkişafından evvel 
mal memurlarının maliye vekaletine 
mallımat vermesi lüzumundan bahset· 
tiler. Vergi borçlarını istekleriyle 
ödcmiyen mükeleflcriıı haczi caiz o
lan malları tahsili emval kanununun 
hükümlerine müsteniden ve açık ar· 
tırma ile mahalli tahsil idarelerince 
aatılmaktadır. Satıştan evvel, vekalet
ten iatizan edilmesi demek, bu mua
melelerin kimilen merkeze intikal et 
tirilmesi demektir. Buna ne maddeten 
imkan vardır, ne de mantıkan bir se· 
beb vardır. 

Bankalardaki tasarruf 
miktarı 

Bankalardalô mev•ua.t 'llliktumı. 
dUn arzettiğim aırada bunlardan ne ka
darının p.hai tasarrufa id olduğunu su
al etmitlerdi onu arzedcccğim: 

Bankalardaki taaarrufat miktannın 
298 milyon lira olduğunu arzetmiıtim. 
Bunun 93.331.000 lirası efrada aid ta -
aarruftur. 178.669.000 liraaı ticari mev
duat, 26.000.000 liruı da hazineye ait· 
tir. 

Tasarruf mevduatı ıu ıe:yri takip et· 
mittir : 

934 de 70 834 000 
935 de 
936 da 
937 de 

75 229 000 
84 200 000 
93 330 000 dir. 

Binaenaleyh dün arzettiğim gibi 
mevduatın seneden seneye inkişaf etti· 
ğinc bu rakamların delil olduğunu bir 
daha tekrar ederim. 

Fazla varidatı maaraflara tahsis c • 
diyorsunuz, tasarruf edilmesi, birik • 
tirilmcıi icabcder, devletin aıkıntılı bir 
günUndc lazım olur dediler. 

Bu mütaleaya bendeniz ittirak ede· 
miyorum. Çömlekte para biriktirmek 
efrat için dahi hayırlı bir gcy değildir. 
Hacmı daha büyük olmak itibariyle 
devlet hakkında da bu mülihaza daha 
etraflı olarak varittir. Memleketin 
muhtaç olduğu hizmetler masrafı istil· 
zam etmektedir. Vatlı:indc bu masrafı 
yapmamak memleket için hayırlı değil 
zararlı olur. Bu noktadan dikkat olu -
nacak yegane cihet israfa gidilmemesi • 
dir. Onun için dahi azami dikkat ve iti· 
na edilmekte olduğuna gerek büdcelcr 
ve gerek tatbiaktı ıahiddir Zannediyo
rum ki, arkadaşların mütalaalarına arzı 
cevab ctmit oldum.'' 

B. Hü3nÜ Kitapcının izahları 
Maliye Vekilinden sonra B. Hüsnü 

Kitabcı söz aldı ve cvcligünkü cet.ede 
ilzcrinde durduğu meselelerin izahını 
yaptı. 

Avrupada çok çocuklu aileler için 
indirilen verginin yalnız irad vergile • 
rine münhasır kalmadığını söyliycn B. 
Hüsnü Kitabcı kazanç vergisinin yüz • 
de yirmi bet indirilmesine mukabil, gc· 
çen sene kabul edilmiş olan kanunlarla 
asgari mükellefiyet haddinin değişti • 
rildiğini, ücret fazlalığında da birçok 
~eı:"uriyctler ihdas edildiğini söyledi· 
gını bu arada mesela makine işiyle uğ· 
raşanların arthnldığına temas ettiğini 
anlattı. 

Eğer hiç itiru komisyonuna git· 
mezse temyizde nakızlar niabetinin da
ha çok olacağını söyliyen B. Kitabcı is
pirtonun bir memleket maddesi olarak 
k?~~ı lüzumuna ipret etmek iste
dıgını, emlik banlı:aaınm küçük me -
murlann mesken aahibi yapdmuuu te
menni ettiğini izah etti. 

MaJ,iye J' eküimizin cevabları 
"- Kitabçı arkadaşla aramızda an. 

lapmadığımızın sebebi, zannediyorum 
ki, kıcndilerinin dediklerini benim iyi 
anlamamış olmam. Fakat biraz da be -
nim dediklerimi kendilerinin iyi anla -
mamaaı olmuştur. (Gülüşmeler). 

Çok çocuklu aileler için bqka bir yer 
de vergi tenzilatı yoktur demedim. Bu 
nu en ziyade nazarı itibara alan devlet
ler, mükelleflerin şahsi vaziyetini göz 
önüne alan ve iradı umumi vergisi alan 
devletlerdir, dedim. Fransada böyle. 
dir, İngilterede böyledir. Bunun hari· 
cinde şu vardır, bu yoktur diye bir id
diada bulunmadım. Bizde de hedef bu
na doğru gitmektedir. 

Hüsnü Kitabçı <Muğla) -Teşekkür 
ederim. 

Maliye Vekili Fuad Ağralı (Devam· 
la) - Bunun samını gelince bu ten -
zilitı nazarı itibara almak elbette bizim 
için de şayam temennidir. 

Maliye Vekaletindeki ücretli olup 
da yazı makinesi ile yazı yazanlardan 
bahsettiler. Bunlar altı tanedir. Demin 
arzettiğim gibi hazine avukatlığı teşki· 
litmm tatbikinde belki 80, 100 mü ne 
kadar ilavesi icabedecekse bunun istil • 
zam edeceği 3 - 4 yazı makinesinin vü
cubunu kendileri de elbette tasdik bu • 
yururlar zannederim. 

Temyiz komiayonlan hakkındaki 
maruzatımda dedim ki, temyiz komi& -
yonlanndan çıkan nakız kararlarının 
ekserisi, yani % 35 i na.kzolunuyorsa 
bunun% 25 imal memurları tarafın· 
dan vukubulan itiraz üzerinedir. Yani 
buna az vergi konmuştur diye mal me
muru itiraz ediyor. 

Bu itiraz geliyor, bakılıyor muhik 
görülüyor, evvelki karar nakzediliyor. 
Fakat bu hazinenin lehine olmuştur. 

Hüsnü Kitabcı (Muğla) - Tetkik 
edilenlerin kııımı azamını da onlar teş • 
kil eder zannederim. 

Maliye Vekili Fuad Ağralı (Devam
la) - Yaptığım tetkikata göre tetkik 
olunanların % 40 ı nakısı % 35 şi bun· 
lardır. % 25 tini de bu dediğim malme· 
murlarının itirazı üzerinedir. Temyiz 
komisyonlarının muntazam bir istatis · 
tiği yoktur. Kendileri % 60 derecesin
dedir dediler, yuıdc niabctini tc&bit c· 
den de kendileridir, iyi tahkik ctsm gel 
ain de anluın dedilcc. 1tiraf edeyim ki 
bunlarm muntuam bir iatatiati.ii yok
tur. Tahmine mUtttcftiddir. Hakikaten 
efer bu rakamı elde etmi,ıcnse menba· 
ını Hitfetainler ben de iatifade ede-
yim. (Gülütmeler.) 

Benzine ispirto karıştırma mesele • 
sine gelince; bunu arzettim. Esas iti -
banyle maliyeyi alakadar e<len bir nok· 
ta değildir. Benzinin iatihlik resmi in· 
dirildiği zamanda da tetkikat yaptık 
bunun tahfif değil billkitı teeyiıdi intaç 
edece fi· neticeaine vardık. 

Benzine ispirto katmanm iktrgadi 
cebhedeki yapacağı tesiri lktıaad Ve-ki· 
1i arkadaıımın arzedecefini aöylcmiş • 
tim. 

Faiz tahdidi meselesinde aramızda 
bir §CY kalmıyOI'. Maruzatım bundan 
ibarettir.'' 

Maliye Meslek mektebi 
Vekilin izahlanndan sonra fasıl ve 

maddelere geçildi. Maliye meslek mek· 
tebine aid tahsiut bahis mevzuu olur • 
~n. B. Hüsnü Kitabcı, mektebe ihti
yaç olup olmadığını sordu. Vekil, şu 
cevabı verdi: 
''- Maliye kadrosunun muhtaç ol · 

duğu daha seviyeli memurları elde ede· 
bilmek için Siyual Bilgiler okuluna 
maarafı maliye büdcesinden verilmek 
\bere 100 talebe ilavesi için bir kanun 
teklif olundu ve kabul buyuruldu. O 
kanun mucibince böyle fazla talebe a
lınmaktadır. Buradan elimize mahsu • 
lün geçebilmesi 5 • 6 seneye mütevak -
laftır. Mekteb evvelce üç seneden iba • 
retti. Maarif Vekaleti dört seneye çı -
kardı. Talebenin mektepten çıktıktan 
aonra bir sene de askerliği vardır, beş 
sene eder. Onun için bir talebeden an -
cak altı sene sonra istifade edebiliriz. 
Şu halde maliyeye, bu kanundan istifa
de edebilmesi altı sene sonra müyesser 
ola~aktır. Kanunda yüz talebe için aa -
lahıyet verilmig o'.nasına rağmen sevi· 
yenin düşürülmemesi için iyi keyfiyet· 
te 100 yerine 60. 80 arasında eliyerek 
talebe alabiliyoruz. Şu itibarla o zama • 
na kadar bu mcktcbten istiğna edemi· 
yeccğimiz gibi bilahare bu mektebin 
randımanını muntazaman vcrmcğe baş
ladığı zaman dahi gene bu mektebe bir 
nıüddet daha ihtiyacımız olacağını tah
min ediyorum. Çünkü, yüksek mektep· 
ten ç.ıkmıt olanlardan beklediğimiz 
yüksek derecelere kadar çıkabilmesi -
dir. Meslek mektebinden beklediğimiz 
u~a~ istifade, tahakkuk memurları gi
bı kımselcri mümkün olduğu kadar 
tahsil ettirmektedir. Her halde istiğna 
hasıl olduğu zaman füzuli olarak de -
vam ettirmiycceğimize emin bulun • 
sunlar. 

Diğeri, muallimlerin notlarını bas
tırmakta devam etmekteyiz.'' 

DahUiye büdcesi 
Maliye büdcetıinin kabulünden son

ra Düyunu umumiye, tapu ve kadas
tro, gümrük ve inhisarlar büdcelcri 
kabul edildi ve Dahiliye vekaleti büd· 
cesinin müzakereaine baJlandı. 

B. Berç Türker .(Afyon Karahiaar). 

Memlekete sarsılmaz ve kuvvetli bir 
asayiş temin eden ve böylelikle yurd 
kalkınmasının tam bir huzur içinde 
gcrçeklepesin.e iınkin veren Dahili
ye vekiline tefekkür ve takdirlerini 
bildirdikten sonra İstanbulda et me· 
selesi üzerinde alınan son tedbirleri 
sordu v.e nüfus memurlarile viliyet
leroeki memurların ve nahiye müdür· 
lerinin aldıklart maaşların az olduğu
nu söyledi. 

Ya.hancıların memlekette ikametle
ri hakkındaki kanunur.. verdiği on beş 
gUnltik mühletin bir günü bile tecavü· 
zü halinde, verilen ikamet tezkerele
rinin maliye şubelerinde dolaşmasının 
önlenmesi için polis memurlarına. sa
lahiyet verilip verilmeyeceğini sorana 
B. Berç Türker, fakir babaların çocuk 
larmı aokaklarda dilenciliğe teşvik 

cttik~erini, lstanbulda, iş aramaya gc
len. bırçok vatandqların iş bulamayıp 
acfiJ olduklarından bunun önüne geç
mek için, tedbir almanın mümkün olup 
olmadığını sordu. 

.. Bundan sonra lç bakanımız B. Şük
ru Kaya kürsüye geldi ve diğer sütun
larımızda ve~diğimig çok entercaan 
ve memleketin dahili i•lerinin veciz 
bir bilançosu mahiyetinde olan konuş· 
~s~.nı Y.aptı. Ka~utay bu konuşmayı, 
büyuk hır alaka ıle dinledi ve Dahili· 
ye vekilini birçok defalar alkıtladı. 

Dr. Osman Şevki Uludağ (Konya)· 
nın aynı zamanda tarihi bir eser olan 
Kırk çeşme sularının ihmal edıilmemc
si, çünkü bu suyun lstanbulun mev
cut suyunun bir mislini verdiği, bü
tün kuvveti tcrkoea vennck ve yalnız 
onu I8lah etmenin doğru olmryacağı 

hakkındaki sualine cevab olarak Dahi
liye vekili şunları söyledi : 
"- Kırkçct~ suları meselcei he

kim metıelcsid.ir. Evve!a doktorların 

onu temiz addetmeleri lizımdır. Bu 
münaka!a kapandıktan sonra vazife 
bclcd.i~cye dUtccektir. Belediye de 
kendısıne dUten çareleri alacaktır. 
Halihazırdaki mesele doğrudan doğ 

~uya birçok hutahkları bai• olduğu 
ıçın sularm umumi yerlere verilme
~esidir. Fakat tehlıike şu veya bu şe
kıldc hallolunabilecekse &uları ve-r
mekte bir mahzur kalmu . ... 

Bundan sonra faaıl ve maddelere 
gcçi1erck kabul edildi. Matbuat umum 
müdürlüğünün blidcesinin kabulün
den sonra Reis celffyi on beş dakika i
çin tatil etti. 

ikinci celse 
tkinci celse açıldığı zaman B. Ziya 

Gevher Etili söz aldı 'le su mcselcsilc 
çok yakından alakalı olarak boru me
selesini sordu. 

D. Şükrü Kaya şu cev<&bı ve.rdi: 
··- Geçen &ün büdcenin umumt mil· 

zakerHinde Kitapçı arkad-tım böyle 
bir sual sormuşlardı. Zuhul ettim. Af 
edersiniz. Su boruları mcecJcai au in
patında fiyat itibariyle yarı yarıya 
haizi ehemiyct bir iştir. Memleketi· 
mizdc yapılmadığı için bunu tedarik 
etmek de mütkül oluyor. Bahusus Av
r~pada su boruları fabrikalar elinde 
hır kartel halinde idare edildigv · d .
. d.kl • ın en 
ıs~e ı. erı fiatı koyuyorlar. Hatti de. 
mır f~atları yükseldiği vakit su boru
ları fıatları da SC>bcpıiz olarak a tt 
B. d b r ı. 

ız e u yüzden ıu intaatını geri bı-
r~ktırdık. Ve prtnameler;i geri alarak 
fıatlara zam etmek mecburiyetinde 
kaldık. Sekiz milyon liralık eu inşaa
tının 4 milyon lirası boru paraaıd 
B 

. ır. 

unu bclcdıyeler banka.ına almay 
düşündük. Piyasadan terbest alaca~ 
olursa kartel elinde zebun kalacaktır. 
Ve boruları fi atlı almak icab edeGek
tir. İnhU.ar halinde idare edecek o
l~rsak buna değer bir iş değildir. En 
nıhayet bunu Kar<Wük fabrikalarında 
yüksek furunlarda yaptırmak fikr ' . 
deyiz. Hatta bidaycttcnbcri scrma ın . yesı 
belcdıyclcr bankasına yahud De 1 'd 1 k.. v ete 
aı o ma uzcre su borularının 
lckct dahilinde yapılması için :;~: 
kat yapılıyordu, Bu tetkikatın _.. 
. d K b . n"".ıce-

ısın e ara ilk fabrikalarında d . 
f b 

'k . 
1 

emır 
a rı ası ış cmeye baı::lad ı gv ak' b 'h ' T ı V ıt U 

ı tıyacın da bu suretle ızalc d .l ~ . . d . e ı eccgı 
nı arzc erım. 

Emniyet ve jandarma 
biidceleri 

Dahiliye b"d · u cesınden sonra emni-
y~~ umum müdürlüğü yeni büdcc&inin 
muzakeresine başlandı. 

Türk r · · .. • po ısının memleketin asayiş 
ve sukun hayatında ovnad - b'. .. k 

1 
.. b . .; ıgı uyu 

r~ u . elırtcn B. İstamct Özdamar (Ea 
~ışohır) hiç bir iklim şartı ve rahat 
ımkanı aramadan çalışan bu fedakar 
unsur için alınacak bütün tedbirlerin 
ye~nde olduğunu söyledi. Yalnız ki· 
ra ıle tutulan bazı karakolalrın polis 
memurlarının sıhatlcıini tehlikeye 
düş.ürttüğünü, ufak mikyasta da ol.Sa 
polıs evleri yapılmasına başlanılması· 
nın muvafık olacağını izah etti. 

Fasıllara geçilerek kabul edildikten 
sonra jandarma wnum kumandanlığı 
büdcesinin görüşültm-sinc ba9landı. 
Emin Arslan Tokad (Denizli) uzak 
yakın dolaştığı birçok vilayetlerde a
sayişin çok mükemmel olduğunu söy
liyerek B. Şükrü Kayaya takdir ve teb
riklerini bildirdi. "- Şükrü Kaya ar
kadaşımın eli kolu olan jandarma za
bitlcrimize millet namma buradan te· 
şekkürler ederim.,, dedi. 

Dahiliye vckıilimiz 'unları söyledi: 
-- Mcbua erkadaflırdan bazdan· 
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nın gerek emniyet memurları ve gerek 
jandarmalar hakkında gösterdikleri 
iltifata huzurunuzda arzı teşekkür e
derim. Büyük Millet Meclisinde vaki 
olan bu beyanat kendileri için yüksek 
bir iftihar medarı ve hiısnü gayretle
rinin yüksek bir mükafatı olacaktır. 

(Alkışlar) 

Sıh<ıı büdcesi 
Emniyet ve jandarma büdcesinin 

ka.bulünden sonra sıra hariciye büdce
sine gelmiŞ:ti. Başkan, l1ariciye veki
linin Kamutayda bulunmamasından 
dolayı büdcenin müzakeresini vekilin 
gelmesine bırakarak Sıhat ve İçtimai 
muavenet vekaleti bUdccsinin müza
keresine başlanacağını söyledi. 
Yapılan işlerin ihtiyacı karşılama

dığını söyliyen B. Berç Türker (Af
yon Karahisar) Anadolu kazalarında 
halkın doktorsuzluk ve cezasızlıktan 
çok ıstırap çektiğini söyledi. Köy ev
lerinin imkan nisbetinde sıhi ve temiz 
bir kılığa aokulmasını, içme suları me
selesinin hallini, bataklıkların kuru· 
tulmasını, çocuk ölümlerinin ve do
ğumdaki sakatlıkların önünün alın
masını temenni etti. 

Ankara Nümunc hastahanesine mü
racaat eden hastaların saatlerce bekle· 
diklerini söyliyen B. Mchmed Somer 
(Kühtaya) poliklinik muayenelerinin 
günü gününe yapılmasının teminioı 
istedi. 

Sıhiye teşkilatının kurulduğu gün
denbcri, verem, sıtma, f irengi gibi bir 
çok hastalıklar için hazırlanan prog
ramı ina~ı bir mesai ile takib cıttdği
ni söyliyen B. Osman Şcv'ki Uludağ 
(Konıya) cüzam için konulan 4 bin li
ranın da anlattığı gibi cüzamın yur
dumuzda hiç bir korkulacak taraf ol
madığından, herhangi bir yanlı§ içti
had doğurmamma:k için (mücadele) 
tabirinin kaldırılmasının muvafık ola. 
cağını söyledi, verem mlicadele rm.
rafiylc aağlığı propaganda ve ~at 
fasıJlarınm artırılması lüzumundan 
bahsetti. 

B. Sırrı İç.öz (Ycngad) vilayet :ı... 
tahanelerinin Srhat vekileti kadroeD
na alınarak, hususi idarelerin kazalar
da dispanserler aıçmasını temenni etti 
ve Ankara ile Yozgaddan misaller 
verdi. 

Sıhaı vekilimizin izalılan 
Bundan sonra Sihat Vekilimiz a 

aldı ve 'u izahlarda bulundu: 
"- Sayın arkad41flarm tıordukmı 

suallere dair izahat vereceğim: Hüa
nü Kitapçı aııkadaşunız nüfua işindeıı 
bahsettiler. Tebfir edeyim ki nüfuau
muz çoğalmaktadır. Doğum niAıbcti 

binde 42, ölüm ise 'binde y irmidir. A
radalai faıık 22 dir. Daima binde 20 to
nyüdümüz vardır. Alacağıma ted
birlerle bunu daha müaaid bir vaziy~ 
~ gc.ti~meye gayret edeceğiz. Nüfua 
~~~~r~ızde noktai azimetimiz tudur'; 
olumu azaltmak, doğumu artırmak.. 
Yeni doğanları yaşatmak, d.oian ço· 
cukları emrazı sariyedn korumak, 
memleket sıhat prtıarını düzeltmek. 
hastaların yardımına çabuk yetifIDCk• 
te hazırlıklı ve emin bir vazıiyotte bu
lunmağa gayret edeceğiz. Bunlar üz~ 
rinde ki sayimiz bu iJin neticeaini ver
miş olacaktır. 

Köy ebe mekteplerini geçm sene 
Balrkesirdc açmıftık. Bu sene Konya
da da açacağız. Çocuk doğum ve ba
kım evlerinden açını§ olduklarunıza i.
lave olarak bu sene Maniuda bir tane 
daha açacağız. önümüzde.ki aenelet 
bückcnin müsaadesi niebctinde bunl.ı
rı çoğaltmağa gayret edeceğiz. 

Çok çocuklu ailelcer yardım mese
lesine gelince: bu, yürekler acısıdır. 
Bir kaç sene evci kabul ctmi! olduğu· 
nuz kanunun tatbikatını bu fasıldaki 
tahsisatın azlığı dolayııiyle yerine ge
tirememiş ve sıraya koymuşuzdur. Sı
ra 1932 de müracaat edenlerdedir. 937 
senesi müracatlarına sıra gelmesi için 
750.000 liralık tahsisata ihtiyaç var. 
Halbuki 75.000 lira ::Coyabildik. Yap
tığımız bu yardım, çok çocuk doğur
mayı teıvik etmekten zjyadc ihti.yaç
Jarına yardım noktai nazarmdandır. 
Bu işte esaslı şekilde tt:tkikat yaparak 
yeni ceaslara bağlamak ıstiyoruz. 

Süleyman Sırrı lçöz (Yoz.gad) -
Bekarlardan vergi alın, çocuklara ve
rin, yardım budur. 

Kinin dağıtılması 
Sıhat ve içtimai muavenet vekili Dr. 

HulWıi Alataı (Aydın) - Hüsnü Ki· 
tapçı arkadaşımız sıtma tahribatından 
bahsetmişlerdi. Teşkilatımızı her se
ne biraz daha tevsi etmekteyiz. Bu hu· 
suıtaki çalı'11'lalarımıza devam ediyo
ruz. 

Bir de kininin azlığından bahsetti· 
lcr: memleketteki devlet kinin tevzı
atı vaziyetini rakamla ifade edecek o
lursam &enedcn seneye arttığını göre· 
cclcsiniz: 1933 de 1.768 kilo; 1934 de 
l.868; 1935 de 2812; 1936 da 3320; 1937 
de 4225 kiloya varabilmişizdir. Fakat 
bunlar gene ihtiyaca cevab verecek va
riyettc değildir. İhtiyaca cevab vere
cek vaziyete getirinceye kadar devam 
ederek çalışacağız. 

Meccani kinin tevziatı, 1937 de 3183 
kilodur. 

Bataklıklar, hekim azlığı 
Diğer bir arkadaşımız da bataklık

ların kurutulması meselesi üzerinde 
söz söylediler. Bunlar Sıhiyc vekille

• ;L~tf~n ~yfayı çevirim z. 
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Memleketin saadet ve ref İçin 
dahiliyenin başardığı işler 

ııııııııııııııııırrıırrrıırrıııırıııııırııııırıı 

Dahiliye vekilimiz Kamutayda takdirle 
karşdanan mühim bir nutuk söyledi 

l ler ve karlar haleldar olmuş olabilir. 
Eğer hususi menfaatlerin tertibi, İs· 

I tanbulda etin ucuzlamasına mani o
lacak tedbirler alsa idi, hükümet o 
tedbirlerin ertesi günü İstanbul hal
kının istihlakini karşılayacak eti ta
yin ettiği fiat dahilinde satmayı 
ve mümkün olacak bütün vesait ve 
imkanları hazır bulundurmayı temin 
etmiştir. (Mkışlar). 

( Başr 1. inci sayfada ) ~ın~ arttı~ıyoruz. İhtiyaç art~ı~ça ve 

1 

tirdiği masraf 2 milyo~ liradan faz- ı sabı idarı:, h.e~eti g~?i ~aid masrafla-
ıinde bütün muamelatından hesab ıhtıya~ hı~solundukça terakkının de, ladır. Bu masrafı Beledıyeler Banka- rı olmadıgı ıçın tabu, bır yol, bir köp 
vermesi için bir fırsat teşkil eder. Bu me~enıyetın de o nisbette artacağına sı temin etmektedir. Bundan başka, rü yaptığı zaman olduğu üzere bun-

Ekmek meselesi 
Ekmek meseleai de böyle hal

lolunmak ihtiyacındadır. Buğdayı 
un, has ekmek liatları araaında, 
tevazün hcuıl olmalı ve bu millet 
iyi ekmeği ucuz olarak alabilme
lidir. 

lere ayırarak İstanbulu C\"Vela ~ 
oturan, onu en kıymetli malı o~ 
daima seven türkler için kendi su-
ve rahatlarını ve zevkl~rini temin rlJ' 
cck bir ~kle sokacak ve gelecek rdl' 
fürler için de hoşlanacak bir vaz.i>'1 
imara girişeceğiz. Bu sene başlana
olan imar, gelecek sene İstanbulU i' 
receklerin Süleymaniye gibi, Sulu' 
Ahmed gibi yerleri çok sevecekleri~ 
sevinecekleri bir hale getirecektir. 
Ankaranın imarı biz bir ders oJdıl' 

O imtihanı nasıl geçirdik, bil~ 
?erek amele, gerek ustabaşı olsu~_! 
ışte çalışanların kendilerine gar_~ 
ve tecrübelerinin verdiği itimatla dr 
ğer şehirlerimizi de az zamanda~ 
girişeceklerini muhterem heyetiniJI 
arzedebilirim. Arka.daşl:ırın sor~ 
la.rı suallere tabii hazırım, emre~ 
ise cevab veririm. 

hesab verimi aynı zamanda yüksek kanı bulunuyoruz. Muğla, Bergama, Tekirdağı, Zongul- lan da bir vazife ve hizmet olarak ya-
meclisinizin daimi olan murakebesi- ~fedeni ihtiyaçlarının uıtmi dak, Merzifon, Tokad'ın da ihalesi par. Hatta bunlar, birçok masraflara 
nin tatbikinde de müessir bir vesile • • . t' 'll eldedir. Bunların da baliğ olduğu ye- da, feragat ve fedakarlıklara da mal 
olur. Bu itibarla Dahiliye Vekaletine V nını ı3 ıyen mı et kün 800.000 liradır. olsa. Devlet tamamiyetini müdafaa 

at d 'h · · ı mevdu olan vazifeleri huzurunuzda an aş 1 tıyacının tatmın ° un- ederken masrafının iradın 'stiklal e d gy ·· d'ğ. ·b 58 den geri kalan diğer şehirlerimi- ı ı v 
birer birer armak istedim. Fakat bu u unu gorme 1 1 zaman, mustarı tamamiyeti ile ödedigwı· gı"bı' bunları 

:ı ı zin de suları 1942 senesinde ikmal e-
mevzuun hududu gayri muayyendir 0 uyor. Bu ıstırab, ve hu ihtiyaç inkı- da milletinin refahı ile öder. 
denilebilir. labımızın ilerlemesinin halk tarafın- dilmiş bulunacaktır. Hepsinin masra-

dan emniyet altına alınması demektir. fınm yekunu, ihalesine göre 7-8 mil- Cumhuriyet, bugüne kadar birçok 
Emni)·et t'e asayiş i§leri Bu ihtiyaçlara cevab vermek bir yon lira tutacaktır ve bunları, bele- şimendiferleri, limanları, iskeleleri 

Bir memlekette Dahiliye Vekaleti- inkılab rejiminin güç, tehlikeli fakat diyeler, kendi tesis ettikleri banka ve daha birçok funme hizmetlerini 
nin işleri yani emniyet ve asayiş me- çok zevkli bir vazifesidir. Mesela, şe- vasıtasiyle hiç bir yere muhtaç olma- devletleştirdi. Bunların hepsinde şir
seleleri ne kadar az münakaşa mev- birlerin su meselesini ele alalım: vak- dan kendi vasıtalariyle yapmış bulu- ketler idaresinden daha fazla randı
zuu olursa ve Dahiliye Vekili de bu tiyle su denildiği zaman hatıra mai- nacaklardır. Ve 1942 senesinde 58 şeh man aldı ve kar temin etti. Fakat 
işler için gerek millet huzurwıda, ge- tahir ve maicari gelirdi. 0 zamanın rimiz temiz, bol ve ucuz suya malik bu randımanı ve karı memleketin u-
rek efkarı umumiye karşısında ne ka- .kk' . . d k olacaklardır. mumi hayatının faaliyetinin inkişa-tela ısıne göre maıtahir eme 
dar az söz söylemegv e mecbur olursa H • l"' l fına sarf etti Hı' r bı'rı"nı·n k. g··n levninde, yani renginde, taamında arıta ve p an ar · :ı arını u -
Dahiliye Vekaletinin esaslı işleri o yani tadında, rayihasında, yani koku- lük ihtiyaçlarına sarfetmedi. Beledi-
kadar l'yı· gı'dı'yor demcktı'r. Bı"r mem- Bir taraftan su meselesi halledilir- 1 . d t w _ • 1 ye erın e uttugu ve tutacagı yol 
1 sunda tagayyür, yanı bozukluk o mıyan ken diğer taraftan da şehirlerimizin 
eket ki mütemadiyen emniyet işle • su demektı·. Ve her maı·carı· maı"tahı"r- h . budur. Mesela: lstanbul belediyesinin · d arıta ve planları yapılmaktadır. Ve k .. 
rın en bahsolunur ve Dahiliye Veki- dı·. Maı'carı'nı·n yanı· akan suyun tarı·_ b b 1 d' . . . tar os ışı düşünülecek olursa, iş ve I' d .. d' • h u, e e ıyelerımızın sırf kendi va- . 
ı e mutema ıyen ıza at vermeğe fı' de bir saman ço"pu··nu·· go··tu··recek ka- "d . 1 . d" . netıce tamamiyle böyle olmuştur. 

b rı atıy e tcmın e ılmış olacaktır. E- T k • 
mec ur olur, o memleketin dahili i"- dar akan bı'r su ı"dı". 0 zamanlar, su- ğ ba k . . . h • . . ar os u belediye aldıktan sonra, su 
1 · d be h ı k :r er n a tesısını ususı ıdarelerimı- k erın e heme a arışıklık ve ra- yun vahı'dı" kıyası'ıı· bı'r teneke ı"brı·k- k 1 . . şebe esinin varidatı artmış, bu vari-
h 1 k d k ze ve öy erimıze tatbık edecek olur- d . atsız ı var, eme tir. Her memle- ti. Bugu .. n suyun evsafı çok başka tu··r- at tamamıyle şebekenin ıslahına sar-
k D h'l" V kA sak, onların da birçok ihtiyaçları ha- f d'l . . .. h . f ette a ı ıye e aletine mevdu o- lu·· o""lçu··ıu··yor ve cu"'zu""tamı da metre- . k d e ı mıştır. Bu ıslcı ıçin sar edilen 

Havayici zaruriyenin diğer anasırı 
da aynı görüşle halledilmelidir. Be· 
lediyeler, kanuni müeyyidelere malik 
değilse ellerine salahiyet verilmeli 
maddi menba ve vasıtaları müsaid de
ğilse kendileri o vasıtalarla teçhiz o
lunmalıdır. Belediyelerin bugünlük 
en büyük ıstırabları irad menbaları -
nm noksanlığındadır. Bu menbalarm 
inkişafı için Cumhuriyet Halk Par
tisi gruplarında müzakereler cere
yan etmiş ve sureti mahsusada teşkil 
olunan komisyonlar layihalarını ha
zırlamışlardır. Gelecek yıl içtimaınız
da bu teklifleri huzuru alilerine arze
deceğiz. Çok ümid ederim ki gelecek 
sene bu kürsüde bu meseleler hakkın
da huzurunuzda hesab verecek olan 
arkadaşınız daha müsbct mallımat 

versin ve sizi tatmin ve şehirlerimi
zi mlisbet vasıtalarla teçhiz edecek 
tekliflerde bulunsun ... 

Emin Aslan Tokat (Denizli) - 1' 
fus kütüklerimiz muhtacı ıslah bir~ 
ziyettedir. Bunlar hakkında Dahili1' 
Vekaleti ne düşünüyor? Elimizde* 
hüviyet varakalarının bir kısmı etil 
harflerle bir kısmı da yeni harfler!C' 
dir. Zannediyorum, Dahiliye vekil" 
tinin en çok ıslaha muhtaç dairesi of' 
fus dairelerıidir. Bu husuısta alakal.,ı 
ne derecededir?. 

Dahiliye vekili Şükrü Kaya (Mllt 
la) - Bizde nüfus muamelatı bir ti 
yun bir de yazım olmak suretiyle iJıl 
kısma ayrılmıştır. Nüfus sayımını be' 
beş senede bir yapmaktayız ve y~ 
cağız. Nüfus yazımı ondan daha rtid' 
him ve müş.küldür. Hazırlanan ı.aır>ıı' 
şurayı devletten çrkmı' meclise te•~ 
edilmek üzere ve belki de tevdi eail' 
miştir. Yakın bir zamaods nwus ya,r 
mı yapılacak. Eski hal'flerlt olan bİi' 
viyet varakalrına gelince yeni ya~ 
kanunu çıktığı zaman bunların te~ 
li derpiş edilmişti; peyderpey delil' 
tirilmektedir. Eski yazıl: hüviyet cil' 
danlarmın ortadan tamamile kalıcoı' 
sı nüfus yazımı olduktan sonra o~' 
tır. Nüfus yazımı ile hayli bir maf" · 
ve zamana muhtaçtır. Bizim tahnı 
mize göre 22-,5 milyon liraya mütc • 
kıftır. Bu kadar mühim bir şe~lr 
&:lr.t"llf P .24l~P.rlüyt tola- 1..-'-ıJ
sarru ıara esas oıan ır ışı cumhur, 

1 

1 zıneye yü olma an, ve eskiden ol-
an eı° baştaki iş emniyet ve asayi§ mikabıdır. Biz, vatandaşa öyle değil, duğu gibi hariçten ve başkasından is- para 1932 senesinden beri 1.600.000 
~ese esidir. Bu yönemden Türkiye böyle su vermeğe mecburuz. tikraza muhtaç olmadan kendileri ta- liradır. Şirketin her sene aldığı kar 

Memur maaşları 
Heyeti umumiyede Dahiliye Veka

letinin bu bahisler haricindeki işle

rinden doğrudan doğruya iç teşkila
tını alakadar eden bazı memurlarımı
zın maaş durumundan bahsedildi. 

ahiliye Vekaletinin mesul olduğu O zamanlar, öyle suları ihtiyaçları- rafından yapılmasını temin edecek- da tamamiyle suyun ve şebekenin !S-

işin; dünyanın her memleketine nis- na kafi gören türkler, bugün böyle tir. ·Bu cumhuriyetin öyle bir muvaf- lahına sarf edilmiştir. Kadıköy suyu 
beten çok yüksek • söylemeğe milli bir suya ellerini bile sürmekten içti- fakiyetidir ki, başka bir vesile ile de yeni alınmıştır. O da, aynı program 
tevazuumuz mani olduğu için hepsi- nah etmektedirler ve sürmemekte söylediğim gibi, bunun hizmet şere- dahilinde işletilecektir. Belcdiyele
nin fevkinde dememek kaydiyle - en haklıdırlar. Kendilerine temiz, bol ve fi şahıslarımzın çok fevkinde olacak- rin eline geçecek vapur, tramvay, e-
iyi bir şekilde olduğunu söyliyebili- ucuzca su temin etmek lazımdır. Cum lektrik gibi servisler de hep bu sey-

. B d 1 . tır. Ve filhakika bu şeref'ı münhası- rı· takib edeceklerdı'r. 
nm. u urumu evve emırde milleti - huriyet belediyelerin murakabesni ü- ran rejime aid bir hizmet muvaffa-
mizin cumhuriyet prensiplerine olan zerine aldığı zaman, İstanbul, lzmir kıyetidir. (Sürekli alkışlar). Mezbahalar işi 

bobağlılığma vİe asli olan medcniliğine gibi suları kısmen §irketler tarafın- Vaktiyle bu memlekette tek bir Mezbahalar ifi tesisi güç, idamesi 
rçluyuz. kinci olarak bu eser de dan temin edilmit tehirlerimiz hariç fl 

Bü lır. M w· · .ı..ı.- _ı- çeşme yapan adam asıi1an:a hayırla masra ı, amme hizmetlerindendir. ··yü ill~ M-\ wn- ww. olnla'k ~ lo."9 w. 9 h • • '- - , • , a AA-:ı-ı-..;-_&G ... -ı......&... 
betli kararların ve yaptığı idil ka- el sürecek bir halde değildi. Cumhu- temiz, bol ve ucuz su getirmek elbet
nunlarm tatbikinin eseridir. riyet, her i~te olduğu gibi insanın ve te ki halkımızı rejimimize karşı bağ-

Emniyet ve asayiş vazifesini üzeri- cemiyet halinde beşer kütlesinin te- layacak bir iftihar vesilesi olacaktır. 
ne alan polis ve jandarmamızın iyi mizliğini, sıhatini ilk unsur olarak (Bravo sesleri ve sürekli alkışlar). 

Ya~ ~-1-.t.:ı •• --:.- ~---: ---ı...-ı. ... • .._;. 
etmesi bir zarurettir. Vaktiyle her 
yerde olduğu gibi bizde de mezbaha
lar bir taraftan sıhi bir müessese ve 

çalışması, eğer asayiş ve emniyet temin edecek suya de elini koydu. Bu Amme hizmetlerinin belediye-
üzerinde bir söz söylemek İcab eder- i"deki mü•külat meydandadır. Evve- . ·ı · 

amme hizmeti, diğer taraftan da bir 
varidat menbaı olarak tesis edilmişti. 
Varidat menbaı olarak tesis edilmiş 
olmaları her belediyeyi sıhi bir mez
baha tesisine teşvik etmiştir. Ve her 
yerde olduğu gibi bunun bir varidat 
menbat olmasına müsamaha edilmiş
tir. 

:r :r leıtirilmeııi ve devletleftirı meaı, 
se şununla iktifa edeceğim ki polis laA, su bulmak, onun temizligy ini te- el· k ·ı 

rejimimizin ve Atatürk ıre tı -
ve jandarmamızın faaliyet ve hizme- mı'n etmek sonra ııu-hre sevketmek ve h 

:r- lerinin icabı ve cumhuriyet Ü· 
ti itimad, muhabbet ve himayeni- onu herkesin içebilecegw i, kullanabile- C l l B kümetlerinin huauııiyle e ci a-
ze layık olduğudur. ~eği bir ıekilde temiz bol ve ucuz o- yar hükümetinin yüksek hu.zuru-
J dari teşkilatımızdaki terakki larak vatandaşların emrine ve eline nu.zcı ar.zettiği ve kabul buyurulan 

Dahiliye Vekaletine verilen işler- vermek. programın icabıdır. 
den mühim bir kısmı da idari teşkilat- Bugün belediyeleriniz, kendi ser- Amme hizmetleri bizce hiç bir ka-
tır. Sırasiyle söylemek lazımgelirse mayeleriyle teşkil ettikleri Belediye- pitalistin, hiç bir şahsi menfaatin is· 
köyler, nahiyeler, kazalar, vilayetler, ler Bankası sayesinde bu işi başa~~- tismar edemiyeceği bir sahadır. 

Fakat, mezbahaların tesis 
masrafı amorti edildikten son
ra bunun bir amme hizmeti o
larak kullanılması zaruridir. 
Her yerde olduğu gibi bizde 
de böyle olacağı tabidir. 

ve umumi müfettişlikler idari teşki- ğa başlamıtlardır. Türk şehirlerının Amme hizmetlerinin fayda-
latm ana hatlarıdır. Bu teşkilat mcm • harita, müstakil plan, elektrik, spor sı, iyiliği 0 hizmet kimin için 
leketin ihtiyaçlarını ve arzularını ye- sahaları gibi medeni ihtiyaçları da yapılmıısa ona aid olmak la-
rine getirecek terakki ile yürümekte- su tesisini takib etmektedir. zrmdır. Burada mevzuubahs o- Sayın bir saylavın dediği gibi İstan 

bulda et meselesi çıkmış değildir. ls
tanbulda et meselesini hayat ucuz
luğu bakımından doğrudan doğruya 

dir. İdari teşkilat iktısadi ve içtimai Su davmı hallediliyor lan hizmet ve kütle dogruy dan 
terakki ve tekamüle yetişememekte-

su meselesi, her ihtiyaçtan aziz ol- d v 'llet'n ta kendı' ~ı·dı'r dir. Terakki hamleleri tahminlerimi- ogruya mı ı .. • 
duğu l• rı'n evci emirde ona başlanıl- Bı"naenaleyh memlekette ve şehir- hükümet çıkarmıştır. Etin canlı zi ve bilhassa vasıtalarımızı geri hı- :r • 
dı. 1942 senesinde aktedilmek üzere 1 d · 1 1 kt 'k t amvay vapur olarak mevridlerinden iskelelere, rakmaktadır. Köylerimizin kalkınma- er e ış eyen e e rı , r • 
nüfusu 10 binden fazla olan bütün ve otobüs servisleri ferdlerin veya şir iskelelerden vapurlarla lstanbu -

Si hareketi başlamıştır. Dahiliye en- d" 
•ehirlerimiz ki • adedi bugün 58 ır - ketlerin elinde bırakılamaz. Bunlarcümeninde köylerin ihtiyacına, inki- :ı 

la nakline rıhtım, tellallık simsarlık 
gibi ücretleri borsa ve mezbaha resim
lerini nazarı itibare alarak etin pera
kende satışını hesab eden hükümet 
aradaki fuzuli farkları kaldırmış ve 
İstanbul mezbahası resminden de 
yüksek bir mikdarda tenzilat yaptık
tan sonra lstanbulda perakende etin 
fiatını kilo başında 10 kuruş eksilt
miştir. Bu tertibte birçok menfaat-

şafına muvafık bir kanun hazırlan- bunlardan Adana, Aydın, Bandırma, dan belediye hududları içinde olan 
Edremid, Elazığ, Gazianteb, Isparta, şehirlere, şehir hududları haricinde 

maktadır. Niyetimiz köylerimizi ko - Ku""tahya, Malatya, Mara•, Menemen, 1 d" le . ı·k d d 1 
mün şeklinde ve dağnıklarını toplu .,. o up ta bele ıye rı a a a ar e en er 
bir halde idare etmektir. Bütün bel- Mersin, Tarsus, Uşak, Buca, Burno- devletin eline geçmelidir. Devlet, be-

yanın Suları ihale edildi. Bunların 1 d' 1 k lar ferdlere ve şir delerimizin hemşehrileri azami sıhat, e ıye er, omun -
bir kısmı bu sene, bir kısmr da gele- ketlere aid bulunan amme hizmetleri konfor istiyorlar. Bu, kendilerinin k 

· · d cek sene sularına sahih olaca tır. tesisatını sırf bir vazife olarak yapar-Türkiye cumhurıyetı vatan aşlığı 
haklarının en basitidir. Biz de, her Teıiwt nuurafı lar. Amme müesseselerinin sermaye 
vesile ve vasıta ile onların ihtiyaçla- Bu şehirlerin su tesisatının İcab et- faizi, yüklü, masraflı amortisman he· 

tine terettüb eden kısun üzerinde yani 
sıtma mücadele mmtakalarında müm
kün olan faaliyet sahamıza dahildir. 
Bu senenin sayinin hülasası 167 .700 
metre tulünde kanal açtık. 316.364 
metre tulünde kanal temizlettik. 49 
bin 687 dekar erazi kuıuttuk. 157 .500 
metre mikabı çukur do.durduk. 88917 
.netre hark açtık. 1.449.908 metre tu
.ünde hark temizlettik Sıtmanın en 
; ok korktuğumuz yerleri çeşme kena
rı, ufak harklar ve sairedir. Büyük ba
taklıklar bizi bu derece korkutmaz, 
köyden uzak bulundukça .. 

Hüsnü Kitapçı arkadaşım hekim az
lığından, seyyar etibba teşkilatından 

bahsettiler. Hekim azlığı daha evci
den nazarı dikkate alınarak tedbirleri 
alınmıştır. Fakat bu tedbırlerdeki iler
leyiş vaziyetimizi gösteı ebilmek için 
arkamla ifade edeyim; biz bugünkü 
tertibatımızla ancak kazalarda hekim 
bulundurabilmek hedefine doğru gi
diyoruz. Onları dolduıduktan sonra 
nahiyelere gideceğiz ve daha ileride 
de büyük köylere doktor gönderebile
ceğiz. Bugün 1938 senesinde (80) mün 
halimiz vardır. 1937 senesinde 157, 936 
senesinde de 208 tane münb.ıl vardı. 

Yani bu auretle mevcud kazalarımıza 
hekim temin etmiş olacağız. Bütün 
hesaplarımız nihayet 1942 senesinde 
bütün eksiklerimizi taımamlıyacağımız 
neticesine varmaktadır. 1943 senesin· 
den sonra da bugün istihdam kabiliye
ti azalmışlann hizmetlerinden. müs
tağni olabileceğiz. 
Sıhat memurları vaziyetimiz de bu· 

na mü~bihtir. 1936 da 116, 37 de 84, 
938 de 53 münhalimiz kalmıştır. 

Kırk çe§me suları 
Kırkçeşme sularına geçiyorum. İlmi 

salahiyeti haiz olan arkadaşlar bu su
ların şehre verilemiy~eği hususunda 
karar vermişlerdir. Bu suların en mü
rim vaziye<ti şudur: Her hangi bir su 
şehre gelmeden evel temizlenebilir. 
Fakat şehir dahilindeki tevzi 'ebekesi 
bozuksa tehre girdikten sonra bu su 
kirlendiği zamaın tertibat alınarak te
mizlenemez. Kırkçeşme sularındaki 
vaziyet budur. Kırkçcşme suyundan 
istifade etmek istediğimiz zaman ya 
tevzi tcıbekesini yeniden yapacağız, 
veyahud bu suyu diğer şebekelere ek· 
temek auretiyle kullanacağız. Bugün
kü vaziyette Kırkçetme sularının İs· 
tinbul tchrine ıey.zii iiYıi miilainir. 

Çünkü birçok yerleri açrktır; sular da düşünerek dispanserler yapacağı::. 
künkler içerisinde geliyor ve su yolu Fakat büdce ve imkan meselesidir. 
bazı yerlerde kuyulara ve lağımlara Buna doğru yürümemiz iktiza ediyor. 

tesadüf ediyor. Geçen sene çıkan tifo Verem meselesine gelince; bu hu
vak~sında yaptığımız tct~i.kt.e hu has- susta yaptığımız mücadele çok zayıf
talıga tutulanların ekserısının bu su-
d · 'kl · 1 1 t tır, cılızdır. Ankarade, Bursada ve an ıçtı erı an aşı mış ır. d b" · · 

Berç Türker arkadaş1mız doktorsuz Tr~zo~ a 
1 
ırer ~er~?1 disp~n~er.ımı_z 

luktan, eczanesizlikten bahsettiler. var. ıbr: ... ukn .. arıMn .. aa ~~etlerının netı-
B 1 ·1 d' Doktor 1 cesı uyu tur. umkun oldukça bun-un arı sıra ı e arze ı.yorum. y . 
k "d b ermı·<::. oluy..._ ları çogaltmak yoluna doğru gıdece-
ıamına aı ceva ımı v ;ı: ....- _. •• ..k . 

H h · b" ka ada e Konya gız. Buyu hır yardımı oluyor. Asıl rum. er angı ır z v . . ık · . d 
E w ı• . d h 1 vakadan ha hızı s an sırayet noktaı nazarın an erg ısın e zu ura ge en • · k . . . . 
bcrdarız. Yaptığımız tahkikatta orada ver~dıntço 

1 
tesırlı halıdır: O da_şu 

r 1 db' · . kt' d 1 d şekıl e op anıyor. Veremlıı oldugu· 
yazıkm ge :n. te ı~ınt. va ın e a ın ı- nu öğrendiğimiz, bildiğimiz halde a-
gı anaatını vermış ır. ndak" · 

• • yırıp yanı ıne sırayetten koruya. 
Eczahanesızlık, veremle cak vaziyete geçmiş değiliz. Bugün 

miicadele bizim memleketimizde 100.000 nüfu::;a 
Eczane meselesine gelince; Eczane- düşen yatak nisbeti 2,6 dır. Kom,u 

!erin tahdidinden sonıa bir çok yer- memlektlrle bunu mukayese edersek 
!erde eczane mevcud değildir. Faıkat şu neticeyi görürüz: Bulgaristanda 17 
eski şekiled aktar dtikkanı vaziyetin- Yugoslavyada 18, Yunani.standa 38, 
de eczane açılmasına dil asla tarafta~ diğer memleketlerde 60-80-100 ve da· 
değiliz. Şarkta ve bazı uzak yerlerde ha yukarıya doğru gidiyor. Binaen· 
dispanserlere lazım olan eczayı tıbbi- aleyh bu hususta en sıkıntılı vaziyet
ye ilave etmek suretiyle bu ihtiyacı d3 teyiz. Hasta olduğunu, basil çıkardı
karşılıyoruz. Fakat bu sıkmtryı izale ğını öğrenöiğimiz kiımeyi a.yramıyo
eıdebilmek için her kazada hekimin, ruz. Bu sene ilive ettiğimiz tedbir şu 
h~ ypta,ceğı YıCr ~c iliç k1lmlf'ı olmuftıK. Bütün haetaıbaoeler ~f'flll-

Filvaki memurlarımız arasında ba
zıları az maaş almaktadır. Fakat bü
yük meclisiniz senelerdenberi her se
ne kanunlara istinad ettirerek bu işle
meşgul olmaktadır. Geçen sene doğ
rudan doğruya büyük meclisin tavas-

~~!-~- m~~iyl_~polislerimiz bir 

Bu sene de keza encümenleri-
mizin tavassutu ile nüfus memurla
rımız da ayrıca refah gördü. Asıl 

bizim mühim olan teşkilatımız taş

ra teşkilat kanunudur. Taşra teşkilat 
kanunu meclis encümenlerindedir. Bu 
sene bir çok işlerimiz dolayısiyle ve 
mevzuun mali külfeti itibariyle üze
rinde çalışamadık. Gelecek sene vak
tinde bu teşkilatı getireceğiz. Gele. 
cek seneler büdcede genişlik görecek 
olursak evvela hükümetin teklifi ve 
meclisin de tasvibiyle bütün memur
larımızı layik oldukları refah derece
sine çıkaracağız. 

Memleketimizin, şehirlerimizin i
marında turistik yolların yapılması i
çin bu kürsüde ve fırka gruplarında 
bir çok müzakereler geçti. Yalnız şu
rasını programımıza istinaden arze
deyim ki başta İstanbul olmak üzere, 
Bursa, İzmit, İzmir gibi şehirlerimi· 
zin evvel emirde oturanların ve 
gezenlerin refahını temin edecek şe

kilde imarını ciddi olarak düşünmek
teyiz. Bu sene İstanbulun imarına 
Eminönünden, tramvay şirketinden 

alman fazla paranın oraya sarfedilme
siyle başlanmış oldu. 

Bir mütehasıs getinlik. İstanbul 
hakkında yaptığı tetkik ve projeleri 
belediye meclisi kabul etti, hüküme
tinfa de tasvib etti. Bu projenin tatbi
katına girişildiği vakit muhtelif sene. 

li almyorlardr. Muayyt:n hastahaneler 
alıyorlardı. Bütün hastanelerin bh 
kısmını bu hastalara ayırmaları ted
birini aldk. Bu yarım bir tedbirdir ve 
çok aıdır. Bu defa ·Gurup Heyeti u
mumiyesinde kabul edilen 500.000 lira 
ile yeni bir tedbir alacağız. Gelecek 
~ene büdcemize taıhsisat koyarak ya
tak adedini çogaltacağız. 

Frenği ile mücadele 
Frengi ve sıtma üzerinde çalışma

larımız devamlı bi rşekildedir. Frengi 
mücadelesi; memleketimizde;- frengı 
mücaıdele mıntakası haricinde 140.000 
frengili vardır. Hükümet doktorları
mız vasıtasile bunların talimatnamesi
ne göre ve usulü daires.ınde t·edavileri 
muntazam bir şekilde takip ediliyor. 
Mücadele mıntakasındaki frengilile
rin adedi 25 bindfr. Bunlar üzerinde 
mücadele heyetleri muntazam bir ı;e· 
kilde çalışmaktadır. Frengi ile müca
deleyi ne vakit açarız ve nasıl yap:ı
rız? Çok firengi olduğunu anladığı· 
mız yerlerde evvela bütün nüfus üze
rinde bir tarama yaparız. Beden ve 
kan muaıyenesi ile. Neticeıde bulduğu
muz mikdar yüksok ise ora.da mücade
le,aahaaı açıkr. Ye 6 sone ~eder. 

hükümetin~n daha uzun zaman bef 
miyeceğine emin olabiliriz. 

Nüfus kağıdı meyanında ikamet w' 
kereleri meselesi de vardır. ZannediYo' 
rum ki hali hazırda miafirlerine -
çok kolaylık gösteren, e~ çok yar~ 
eden Türkiye cumhuriyeti ıliğer rnt# 
lcketlerden bir çok misafirlerin I" 
lip burada kalmaları, iyi ve rahat 1' 
şamaları için tertibat ve teşkilat y'lf' 
mıştır. 

Ecnebi gazeteleri okuyorsunuz. ar 
len misafirlere gerek hududta ~ 
memurları, dahilde polis memurlaın Jt 
zım geldiği kadar ve lhun olduğu ,ı' 
nazik muamele yapmaktadır. 

Bazı yaıbancrlann memleket ~ 
vergi işlerinin şu veya bu mesekde" 
dolayı teehhür etmi§ olmaai kabildi'' 
Fakat bunlar hakkında istisnai mu~ 
le yapmak bir takım fenalıkları arttırıf• 
Bunlar da gelecek misafirler için tedbi' 
almağı icab ettirir. Binaenaleyh yal 
binlerce kişinin gelip rahatsız olmaın" 
sı ve istirahatları için bir kaç kişini' 
katlanacağı külfet olabilir. Bizim me' 
murlarımıza verdiğimiz direktif, burt' 
ya gelecek misafirlerimize- azami neı" 
ket dairesinde muamele etmektir. Mi ' 
safirlerden de rica edeceğimiz ciheC 
kanun ve nizamlarımıza dikkat ve hat' 
sasiyetle riavet etmeleridir. (Çok doı· 
ru sesleri, alktşlar.) 

Bir sene tarama 4 sene tedavi ile gt' 
çer. 5 inci sene yapılan tedavinin ne• 
tıcesi gene kan ve beden muayenesill 
tetkik edilir. Eğer menli zuhur edel"' 
se ve bakiye kalan mikdar mücadele" 
ye değmezse orada mücadeleyi bır•• 

kıp bc:.şka bir sahaya geçeriz. Ve or•· 
daKi mahdud hastaları hükümet do1'' 
toruna devrederiz. Aksi takdirde ınil• 
cadele devam eder. B~ şekilde bu se· 
ne Karsda bir tarama vaziyetine ge~e· 
ceğiz. Tetkikatımızda hastalık oıdU' 
ğu anlaşılınca mücadeleye gireşece' 
ğiz. Alocra ve Giresun mıntakası ii• 
zerinde de yeniden mücadele açac~· 
ğız. Uşak tarafında da mahdud bl' 
yerde tarama açacağız. Bunlardan t>at 
ka mücadele mevzuu y•)ktur. Meınl~· 
ketimi.zde firengiden iJlayı bir end1' 

şemiz yoktur. Çünkü firengi hastalı• 
ğmm nisbeti yüzde biri bulmuyor. sıs 
nisbete mücadele mıntJkalrı da dahil· 
dir. Mücadele mıntakalrında ise bil 
nisbet 5-10, nihayet.2 ye baliğ olur ıci 
büyük bir yekün değildir. 

Sıtma üzerindeki çalışmalarırn1'' 
he rsene daha ziyade genişleyere~ de-

vam etmektedir. Bu sene, betahsiz ge· 
(Sonu 9. uncu sa.yJada) 
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a 
·ye vekili Saraçoğlu, Kamutayda 
· yeınizin İş bilançosunu anlatb 

Kamutayın dünkii toplantı· 
ıında, Adliye J' ekiileti büdcesi 
münasebetiyle, Adilye vekili _ 
l'lliz Sükrii Saracoğlunun beya
natı §udur : 

-:-- Tet~ik sırası adliye büdcesine gel
d~. Tetkık sırası adliye büdcesine gel
dı demek büyük meclisin sıkı, yakın 
v~ fakat teveccühkar bir alaka ile ta-
kıb ettig" · dl· · · . . ı a ıye ışlerının geçen sene-
~~/~d olanları hakkında Adliye Ve-
1_!11n~n. hesap vermesi ve Adliye Ve-
- etının gel k . 

1 
ece seneye aıd tasav-

vur arı hakkında maruzatta bulunma-
aı zamanı ld" 
ben d h ge ı demektir. Onun için 

e enıen vazifeme başlıyorum. 

937 adliyemizin mesud 
senelerinden biridir 

liernen ·· 
liyirn k" soze başla~ken haber verme-
1.le . 1 l937 senesı türk adliyesinin 

rı Yür·· U den . . uy ! ve hamlelerini kayde-
tır 1l:'ı ~~ mesud bir yıl sayılacak
ra ·d Ç~nku: 1937 yılı içinde tekmil ic-

aırelerıyle ceza ve huk k hk 
meler· · d u ma e-

ımız e ceınan {935522) . . 
relrniş b. yenı ış 
alınan ve ır sene evvelinden devir 
• (524090) işle berabe .. ··1 k 
ıı yeku r goru ece 
ve nu {l459612) ye baliğ olmuş 

aynı yıl içind (95 . . 
dilerek 193 e. 5971) ış ıntaç e-
red"l . . 8 senesıne (503641) iş dev-

1 nuştır Halb k" •ene · · u ı 1934 senesi 1935 
Gö~;~e (~95684) iş devretmişti. 
len Ye:tr. kı her sene adliyeye ge
•Ynı olnı ış yekununun aşağı yukarı 
}'e dev a~ına rağmen seneden sene
eTvelk~edılen işler yekununun iki yıl 
blıJı: ıne nazaran (190) küsur bin 

vardır Jı:" b 1~h -hlahke ı u sa a ı munhasıran., 
tnak h rne ve dairelerimizin iş çıkar
lcrininususundaki kudret ve kabiliyet 

artmış olmasına borçluyuz. 

'Sal-Oh devamlı ve esaslıdır 
ç ~dliye cihazındaki daha fazla iş 
~ .. arnıak gayreti bir sınıf mahkeme 
da~•teına ufak tefek farklarla bütün 

ırclere ve mahkemelere şamil bir 
~iyette olduğu için salahı esaslı 
k~ evaıtıır telakki etmekteyim. Nete
l Yalnız mahkemeler nazarı itibare 

• ınacak oluraa her sene mahkemele
ııe( lelen İ§ yek<inunun iki yıl içinde 
5~7141) den (593583) çe çıkmasına 

ı.gnıen aeneden seneye devredilen iş 
'ekfinlarında iki yıl evvelkine naza
ran (150) bin kadar azlık vardır ki bu 
lzlık .. h 
1 mun asıran her sene mahkeme-
~imiz tarafından intaç edilen iş ye-

nunu (500) binden (560) bine çık
mıı olınaaına borçluyu%. 
.:ahkemelerde görülen bu salahta 

cezaların hissesi yoktur. Bilakis 
orada vaz· b" 
Çü kU ıyet ıraz daha ağırlaşmıştır. 
cso) b" bu mahkemeler 1935 senesine 
aencsi ın, l936 •enesine (59) bin 1937 
(56) b~e Ç62) bin, 1938 senesine de 
bu maıı: lf devredilmiştir. Halbuki 
darındanern(;lere ~elen yeni işler mik
bulun O) hın kadar noksanlık 
kıamı:"nsı .~ldeki işlerin büyük bir 
• ıuratle r k 1 zıyetle • • :rı arı masına ve va-

bırak rındın salalı bulmasına imkan 
ıyor u. 

Ağır c~al 1 • • d ar a tıcaret mahkemele-
~ı~k;atah çok az mahsüstür. Sulh 
A ur ardaki salah pyanı kayıttır. 

s ıy~ ceza ve asliye hukuk mahke-
melen 1937 y 1 • • d • . . 

ı ı ıçın e hepımızı mem-
~~~lr~ecek bir ilerleme kaydetmiş-

Aaliye cezalar 1935 de (60) bin 
1936 da (70) b" • 
liye huk ki 1?• 1937 de (77) bin, as-
1936 da (10;} ~~e 1935 de (100) bin, 
. ın, 1937 de (139) bin 
ı' çıkarmağa muvaffak 1 1 d 

ı d . 1 • . o muş ar ır. 
crıı aıre crı tki sen 1• k e evve ıne a-

dar seneden seneye (384) b" . d 
d k 1937 ın ış ev-

re er en senesinden 1938 
sine (254.477) i§ devrettni .. t" k~eb~et-

• b"" _ k b" '6 ır ı ı -
tabı bu uyu.. ır aa~ah eseridir. An-
cak hemen soylemclıyim kı" b 1 ~ u sa a-
hın tam yarısını para cezalarının tah-
silini icra dairelerinden alarak ma
liyeye devreden (3038) numaralı ka 
nuna borçluyuz. Böyle olmakla be : 

ı "d" ra her salah kuvvet ı ır. Ve icra dair _ 

teri yor. 

Memlekette suc _, sayısı azalmaktadır 
Arkada§lar; bendeniz ~h • 

MJn adliye i§lerimizin, hukuk 
kumınıda olsun ceza kısmında 
ol~un kanun safluuında tahki· 
kat Mıf luuında, hüküm saf ha
sında, ve luıttii icra ve infaz Mı/· 
hasında tiirk adliyesinin cum
huri~·et Tiirkiyesine yarlJ§ır bir 
yolda ilerlemekte olduğu kana
atındayım. 

birçok yeni kanun projeleri hazırlanıyor 
,_,.,.,,. 111 ,. 1111,.11,., 11111,. 1 ,.,,. ............ , 1934 yılından bugüne kadar mahke-
f l melerimizden sadır olan kararların 

1 k 1 l Temyiz mahkemesince tasdik nisbet-A d liye ve i imizin leri her yıl geçen bir yıla nazaran de-
vamlı bir yükselme kaydetmiş ve 935 

f senesinde yüzde elli üç olan vasati 
i nutkundan i tasdik nisbeti 936 da 58 e 937 de de 

• Bütün mahkemelerimi:.ıde İf· 
/eri •Üratle neticelendirme 
yolunda bir inkiıal vardır. 

• Bu inkiıal, rakamlarda ol
duğu kadar kararların ilim 
ve kanuna uygun olması aa
haaında da gÖ:.ıe çarpmakta· 
dır. 

• Mahkeme kararlarını tem· 
yizde tauliki niabeti, yü:.ıcle 
11 e kadar yükaelmiıtir. 

• Temyize devredilen evrak 
20 binden 14 bine inmi§tir. 

• icra kanunu üzerinde ıslôh 
tetkikleri devam etmekte
dir. 

• H apiıhaneler birer iı müeı· 
aeaesi haline gelmiıtir: Bu
gün çallfan yekun ıudur : 
1025 

• Çocuk ulôhhanclerini çoğal· 
tacağı:ıı. 

• Adliyemilllin bütün aalhala
nnda Cumhuriyet Hüküme· 
tine ~rafır bir halde ilerle· 
mekte olduğuna kaniim. 

• Dauôlann mahiyetinde kay
da dei•r bir acyir uardır: A· 
dam öldürtrN auçları, ıürat
le al!lalmaktadır. 

• Evlenme yaıını iklimin ı· 
cablarına 11öre indiren bir 
kanun projeıini Komutaya 
takdim edeceğU. 

• Son üç aenede mevkuf ve 
mahkum miktarları artmak· 
tadır. 

• lı ve tefkilôt arasında tam 
bir ahenk kurmaya çalqıyo· 
ruz:. 

• Adliye kôtibliğini tam bir 
meılek haline getireceğiz. 

• Bu aene iki modern ceza evi 
yapıaı kurduk. Bu in,aata 
devam edeceiilll. 

• 100.000 liralık Adliye vekô· 
leti, 800.000 liralık Ankara 
Hukuk Fakülteıi binalarının 
temelini attık. 

• Yeni ceza evlerine hükmi 
ıahıiyet veren bir kanun pro 
jeıi hıuırladık. 

• Meıhud auçlar kanununun 
fÜmulünü geniıleten bir ka
nun projeaini Kamulaya ver
mİf bulunuyorul!l, 

• Avukatlık ve noterlik kanun 
projeleri Ül!lerinde adliye en· 
cümeninin tetkikleri bitmif· 
tir. 

• Devlet daireleri ara.aındaki 
anlafl"allllıkları ihkcim va
ziyle halleden bir kanun pro· 
je•i hal!lırladık. 

• Adli tebliğatı liıte ile yapa
cağılll. 

1

61 e vasıl olmuştur. Yalnız sulh mah
kemeleri nazarı itibare alındığı za
man vasati tasdik nisbetinin 71 i te
cavüz etmekte olduğu görülür ki bu 

i da hakim sınıflarındaki ehliyet ve bil 
ı. gi farkından değil sadece memleketi
: mizde hukuki mevzuatın ve içtihatla-

rın istikrar bulmuş olmasından ve 

l• cezai mevzuatın da sık sık değiştiril
mesinden ileri gelmektedir. 

Adliye Vekaletinin işlerdeki çok
luk ve çabukluk ve kararlardaki ilme 
ve kanuna uygunluk sahalarındaki 

fütuhatın büyük kısmını hakimler ka
nununun ana prensiplerine ve kıy
metli hakimler cemaatına borçlu ol
duğu kanaatindedir. 

Temyiz mahkemesi 

Diğer mahkemelerde görülen bu 
salah temyiz mahkememizde kendini 

1 

daha çok hissettirmiş bir vaziyettedir. 
Temyiz daireleri ötedenberi sene

den seneye (20) binden fazla iş devre
derlerdi. Bu devre<lilen iş yekunu 937 
senesi başında (20) bine, 938 senesi 
başında (15) bine, 938 senesi mayısın-
da (14) bine indi. Bu devre<lilen ifler 
içinde hukuk dairelerine aid olanı 
senelerdenberi normale yakın olan (S) 
bin küsurdur ki bu rakam bugün de 
o kadardır. 

İki senelik me5ai neticesinde biri
ken işler bakımından ceza daireleri
nin vaziyeti de normale yaklaşmakta
dır. Ceza daireleri 937 senesinde 
(14440) iş devralmışlardır. 938 de bu 
daireler ancak (9991) iş devir verdi
ler. İçinde bulunduğumuz mayısın 
birinci günü bu rakam (8574) e düı
tü. 

Bir mayıs 938 günü temyiz mahke
mesi tC§kilatlarma ayrı ayn göz atıl
dığı zaman görülür ki ceza ve hukuk 
umumi heyetlerinde bekliyen iş mik· 
dan iki aylık varide yekununu teca
vüz etmemektedir. 

Üçüncü hukuk, ikinci ceza, icra ve 
iflas, dördüncü hukuk, işlerini günü 
gününe görür bir hale gelmişlerdir. 

Birinci ceza, ticaret, birinci hukuk, 
ikinci hukuk, üçüncü ceza daireleri
nirı. günü gününe iş görür bir hale 
gelmesi artık bazıları için bir kaç ha~ 
ta, bazıları için de bir kaç ay meselesı 
olmuştur. 

Yalnız dördüncü ceza dairesi her 
sene (20) bine yakın iş çıkarmasına 
ve yıldan yıla devredilen iş yakfınu
nun her sene (1000) kadar azaltılması
na rağmen clyevm bu daiıenin elinde 
(4) binden fazla it mevcuddu~. 

Bu dairelerin de diğer daıreler a
rasına karışabilmesini temenni ede-
rim. . 

Arzettiğim gibi temyiz hukuk ~aı-
releri normal denebilecek bir vazıyet 
içindedir. Dördüncü cez~dan ~~a ce
za daireleri de hukuk daırelerının va
ziyetine çok yaklaşmıştır. Temyi.z 
mahkemesinde yıllardan beri beklcdı
ğimiz ayi vaziyete bu kadar yaklaş~
bilmek için sarfedilen gayre~lerde ~1~ 
rinci reisliğin, C. baş müddeıumumı~ı 
ğinin ve alelumum temyiz dairelerı-

nin sebkedcn mesailerin~ huzurunuzda 
tebarüz ettirmeyi vazife bilirim. 

icra 
İcranın hukuk kısmında son sene 

rakamlarının kaydettiği salaha rağ-

Cezaevleri: lmralı 

Ceza icrasına gelince : V ekaletimiz 
bu hususta en doğru yolu bulduğu ve 
bu yolda hayli ilerlediği kanaatinda
dır. Tuttuğumuz yolda sadece yürü
menin, mahdud seneler içinde cezala
rın icra ve infazı bakımından adliye
mizi gayesine isal edeceği kanaatin
deyiz. 

Pek mütevazi vasıtalarla başhyan 

İmralı, Edirne, Zonguldak, İsparta ye 
ni ceza evleri bugün birer canlı var
lıktır. 

Üç sene evci metruk ve hali bir ada 
olan İmralıda bugün 3 büyük bina, 2 
atölye, 3 ahır, 2 depo, 1 balıkhane, 1 ı
dare ve jandarma dairesi, 1 değirmen, 
müteaddid binaları, imar edilen bin
lerce zeytin ağacı bağları, sebze bah
çeleri, iskelesi, yolları ve binlerce dö
nüm zeriyatı ile bir meamurc haline 
getirilmiştir. Burada mahkumlar bir 
taraftan kendi kendilerini beslerken 
diğer taraftan bu adayı zenginleştir

mektedirler. Elyevm İmralı adasında 
( 400) kişinin ektiklerini toplıyabil
mek için gelecek ay oraya gönderil
mek üzere (350) mahküm daha hazır
ladık. 

Edirne, lsparlat Zonguldak .• 

Edirne, kardcıi İmralının tuttuğu 
yolda emin adımlarla yürümektedir. 
Elyevm orada bulunan (200) kitinin 
ektiklerini toplayabilmek i~in gelecek 
ay gönderilmek üzere (300) kişi daha 
hazırladık. 

Zonguldak madenlerinde elycvm 
(350) mahkiımumuz çalışmaktadır. 

Maddi noktadan en müreffeh biT vazi
yette bulunan Zonguldak ceza evin
deki muvaffakiyetin sırrı, Adliye ve
kiletinden ziyade oradaki maden mü
dür ve mühendislerinin hüsnü niyet 
ve çalıpnalarında mündemiçtir. Onlar 
bizi biz onları seviyor ve anlıyoruz. 

Mahkfımlar da her ikimizi seviyor ve 
anlıyorlar. Bu karşılıklı aevgi ve an
laşmadan sağlam köklü bir varlı:k fış
kırıyor: Zonguldak ceza evi. 

Zonguldak madenlerinde çalışan 
mahkfımların adedini yakın bir atide 
bir kaç misline çıkarmak için karşı
lıklı tedbirler alınmaktadır. 

Açık havada serbest bir şekilde ça
lışan bu üç ceza evinin yalnız birinde 
iki jandarma mevcuddur. O jandarma
lar da mahkumlardan ziyade imralı a
dasına hariçten gelecekleri kontrol i
çindir. 
İsparta; lspartada münh<Hııran halı

cılıkla iştigal ediyoruz. Geçen sene 
(762) metre murabbaı halı imal eden 
bu ceza evini bu sene tevsi ve tak
viye etmek niyetindeyiz. Bugün bu 
dört yeni ceza evinin mevcudu (1025) 
dir. Bundan nihayet iki ay sonra bu 
rakam iki misline baliğ olacaktır. A
çık havada ve serbest çalışan bu zaval
lı türk çocukları beden ve ruh itiba
riyle her hangi ağır ve vatani bir va
zifeyi emniyetle yapabilecek bir hale 
gelmişlerdir. 

Çocuk ıslahhaneleri 

Bu ıslahhanelerin en büyük hocası, 
çalışmak ve çalıştırmak, ondan sonra
da kıymetli mür.ür ve müfettişlerin 
nasihat ve dersleridir. 

Ceza davalarının mahiyetleri 

Buraya kadar vermiş olduğum iza -
hat ve söylediğim rakamlar adliye ma

Adliyemiz, cumhuriyet Türki· kinesinin işlemesi ve adliye vekilinin 
• meclise hesap vermesi bakımlarından 

ğe çalışıyoruz. Ve emin oluyoruz ki 
her türlü sihat ve terbiye ve insanlık 
şartlarından uzak eski ceza evleri mev 
ccudundan uzunca müddet mahkfun o 
!anları tedricen yeni ceza evleri ka
natları altına alacağız. 

yesıne yar~ır yoldadır yapılmış mülahazalar ve toplanmış ra. 
Bu mevzua nihayet verirken mahal- kamlardır. 

li C. müddeiumumilerinin mahalli ce-ı . . . ·· k ba 
za evlerinde ve mahalli vasıtalarla Şımdı de mıllct ve vazıı an:oo -
mahkumları merkezdeki cereyana im- kımından çok faydalı olduğunu -

- b k 1 ""la.bazalar an tisalen çalıştırmak hususunda şayanı gım -~zı ra am ar ve mu 
dikkat adımlar atmıya başlandığını da edecgım: . . • 
haber verebilirim. İstanbul, İzmir, A- Türk mahkemclennc 937 scnesı ı
dana, Sinop, Aydın, Manisa, Berga- çinde iki yüz elli bin küsur ceza da~ası 
ma ceza evleri bu meyandadır. Anka- ikame edilmiştir. Bu davaların nevı ve 
ra ceza evi bunların en başında bulu- vasıfları itibariyle binden fazla olanla
nuyor ve yakın bir atide yeni ceza ev- rıru en büyüğünden başlıyarak sıra il,. 
leri arasına karışmak istidadını gös- arzedeceğim. 

935 

54447 
29871 
27158 

16602 
6336 

935 

1%68 
10683 
8814 
7640 
7411 
7230 
5495 
4935 
4371 
4297 
4119 
3833 

935 

3546 
3358 
3229 
3007 
2.'i52 

936 

50951 
27677 
27324 

18577 
8043 

937 

47425 
25528 
24705 

13048 
9083 

M üeaeir fiil 
Hakaret ve sövme 
Hırsızlık 
Bu üç fiile aid davalarda 937 aenetıinde 
mühim bir tenakus kaydedilmiştir. Bu 
tenakusta mcıhut suçlar kanununun 
büyük bir amil olduğu kanaatindeyim. 
Orman yakmak 
Ağaç kesmek 
İkisi birden yekun edilirse her sene 
{22) bin küsur davanın ağaç ve orman 
yüztinden mahkemelere geldiği anlap
lrr. Her dava için asgari iki maznun ta
savvur etsek 40 • 50 bin vatandaıpn ba 
cürümlerden dolayı mahkemelere se9k 
edildiği meydana c;ıka~ ki t.idden hepi-.. 
mi:dın üstünde durarak tcdtıir anyacm
ğrmn bir mevzula kanır karpya oldu • 
ğumuz görülür. 

Adam öklürme suçları azalıyor 
936 

15759 
11740 
9561 
8461 
7904 
5850 
6045 
4413 
5706 
6467 
3260 
3003 

936 

3503 
3771 
3988 
2716 
2454 

937 

13824 
5446 
7518 
6816 
7409 
4260 
6172 
5208 
4786 
4891 
2378 
2593 

İtiraz 
Hususi kanunlara muhalefet 
Tehdit 
Emre mu halef et 
İzrar 
Yasak fişenk bulundurmak 
Vazifeye müdahale 
İrza geçmek 
Vazifeyi sui istimal 
Kaçakçılık 
Ölçüler knaununa muhalefet 
Adam öldürmek 
Adam öldürmek suçunun üç se~ için
de süratle eksilmesini meıhut suçlar 
kanununa halkın içtimai seviyesinin 
tedricen yükselmesine, tedris, talim '9'C 

terbiye sahasının gittikçe geni§lemesi
ne medyunuz burada tenakus çok ba • 
riz, çok canlı ve çok şayanı şükran ol • 
malda beraber memleketimizdeki ba 
cürüm hiçbir memleketle mukayese e
dilemiyecek kadar çoktur. Bu mevzu 
üzerinde de biraz sonra birkaç keJ.ime 
daha söyliyeceğim. 

Diğer suçlar 

937 

3546 
3036 
3203 
2297 
3346 

Eve taı: 
Sıhhat t-. nı.uıuna muhalefet 
Sarhoşluk 
Hafta tadili kanununa muhalefet 
Kız ve kadın kaçırmak 

lerinin yavaş yavaş işlerin kunıand:. 
sından çıkarak işlere kumanda eden 

'lir vasiyete geçmekte olduklarını va- "'"'----------------~ 
?ıh olarak göstermektedir. 

men yapılacak pek çok işlerimiz b':'
lunduğu da aşikardır. Esasen ~~.ış 
için geçen sene sizlere vaadettıgım 

Yine bu çeşid icraatımızdan olmak 
üzere, geçen sene verilmiş olan bir 
tahsisatla Edirnede mahkfım çocuk
lar için bir ıslcihane açtık. Bu yolda 
atmış olduğumuz ilk adımı teşkil e
den bu müessese elyevm sinesinde 
(200) mahkum çocuk barındırmakta
dır. Bunlar iyi bir mürebbinin nezare
ti altında okuyorlar. Ve tamamen köy 
lü çocuklarından terekküb ettiği için 
oradaki çiftliğimizin hafif işlerinde 
çalıştırılıyorlar. 

2504 
2260 
2131 
1991 
1790 

2508 
2652 
2335 
1868 
2332 

1971 
3058 
1856 
1772 
2526 

Bu cürmün gün geçtikçe artması biri 
cidden endişeye düşürecek mahiyette
dir. Hukuk davaları sırasında arz ede
ceğim bazı izahat ve alacağımız tedbir
lerle bunun bir dereceye kadar önüne 
geçeceğimizi tahmin ediyoruz. 
Beyanname vermemek 
Emniyeti sui istimal 

ilme ve kanuna uygun karar 
Buraya kadar söylemiş olduğum 

rakamlar türk adliyesinin her saha
da her gün biraz daha çok bir~ daha 
çabuk it çıkarmak hususundakı gay
retini ve bu husustaki kudret ve ka
biliyetini vazıhan gösteren rakamlar
dır. 

Adliyede çok ve çabuk iş çıkarmak 
kadar ve hatta ondan daha fazla ö
nemli olan, çıkan işlerin ilme ve ka
nuna uygun olması şartıdır. Onun için 
§ayet tuttuğumuz yolda elde etmeğe 
baıladığımız bu çokluk ve çabukluk 

çıkan işlerin ilme ve kanuna uygun
luk bakımından yapılmakta olan fe
dakarlıklarla elde ediliyorsa bu çok
luk ve çabukluğun herhang~ ?i1: kı~
meti olmak §Öyle dursun bılakıs bır 
an evvel vaz geçilmesi lazım gelen 
bir beliye telakki edilmesi icab eder. 

Acaba bu bakımdan cumhuriyet ad
liyesi ne vaziyettedir?. 

Hemen haber vermeliyim ki cumhu 
riyet adliyesi kararlarının ilme ve ka
nuna uygunluk noktasındaki fütuha
tı çokluk ve çabukluk sahasındaki 
müsbet adımlarından çok daha bü
yük ve çok daha kıymetlidir. Hakim
ler kanununun ilk tatbik senesi olan 

gibi yabancı bir mütehassıs celbettik. 
Bu zat büyük ve küçük muhtelif icra 
dairelerini tetkik ettikten sonra hasıl 
ettiği kanaati ve gördüğü kusur ve 
noksanların ıslahı için yazacağı rapo
ru bu ayın sonunda göndereceğini va
dederek memleketimizden ayrıldı. 
Bu mütehassısla vaki olan şifahi te
maslarımızda icra ve iflas kanunumu
zun 50 • 60 kadar maddesini tadil et
mek tavsiyesinde bulunacağını ve 
türk adliyesinin bu müşkülü yenebi
lecek bir kuvvet ve kudrette bulundu
ğunu ifade etti. 

Bu müesseseye alınanlar mahku
miyet müddetleri altı aydan fazla o
lan çocuklar içindir. Daha az bir müd
detle mahkfırn olan çocuklar için ma
hallerinde infaz tekli aramaktayız. 

Gelecek sene bu müessesenin bir f 
kardeşini de ıark viliyetlerinde yap· 
mak niyetindeyiz. 

Ceza infazı sahasında tuttuğumuz 1 

yolun doğruluğuna tecrübe ile de ka
naat ettik. Belki biraz ağır yürüyo
ruz. Fakat emin edımlarla ilerliyoruz. 
Ve böylece hızlı yürümenin tehlikele
rinden ~e :ıaraflarmdan te~ki etme-

1780 
1679 
1558 
1412 
1326 

1520 
1191 
1664 
1637 
1638 

1939 
868 

1259 
1908 
1527 

Kendiliğinden hak almak 
Rüıvet almak 
Yalan ıehadet 
Bu cürmün artmıı olmasını bir tek 
hSdiseye hamlediyoruz. Hukuk kıs
mında yaı tashihi davaları milnaaebcti
lc arz edeceğim izahat ve alacağımrı: 
tedbirlerin bu cürmiln memlekette 
cok azaltacağını umuyoruz. 
Yangın 
Gaap 
Kumar oynatmak 
Cürüm tasnii 
Sahteldlrlrk 

.. \LiJtfM ~yfayı revirini Z• 
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1326 
1283 
1043 

935 

1024 
1019 

991 
948 
662 

1506 
1660 
1061 

936 

752 
1705 

1026 
1272 
1402 

1509 
1889 
1048 

937 

894 
1906 

1078 
1097 
2155 

Dolandırıcılık 

Hayvan sağlık zabıtasına muhalefet 
Silah atmak 

Adam öldürmcğc teşebbüs 
Araziye müdahale ve tecavüz 
Bu cürmün artması endişe verici bir 
mahiyet arz etmektedir. Buna bir an 
evvel tedbir aramak ve bulmak mecbu
riyetindeyiz. 
Adam öldürmeğc sebebiyet 
Pasaport kanununa muhalefet 
Sıtma mücadele kanununa muhalefet. 
tir. 
Bu rakamlar arasında hususi kanunla _ 
ra muhalefet yüzünden doğan davalar 
ayrıca nazarı dikkati celbedccek bir 
mahiyettedir . 

Hususi kYlnunlara nıuhalefct davaları 
936 93°7 935 

16602 15877 13048 Orman ceza davaları 
6336 8043 9083 Ağaç kesmek 
7230 5850 4260 Yasak fişenk bulundurmak 
4297 6467 4891 Kaçakçılık 

4119 3260 2378 Ölçüler kanununa muhalefet 
3358 3771 3036 Sıhhat kanununa muhalefet 
3007 2716 2297 Hafta tatili kanununa muhalefet 
2504 2508 1971 Beyanname vermemek 
1283 1660 1489 Hayvan sağlık zabıtasına muhalefet 
948 1272 1097 Pasaport kanununa muhalefet 

10::; 1402 2155 Sı.tma mücadele kanununa muhalefet 
11740 5446 ~ığer hususi kanunlara muhalefet 

61029 64566 51111 kı ceman 

him bir tenakus kaydetmiş olacaktık. 
Bunda da içtimai bünyemizin yüksel _ 
mekte olduğunu ve mücrim adedinin 
?it.tikçe tenakus ettiğini memnuniyetle 
ıstıhraç edebiliriz. 

Bu rakamın büyüklüğü vazıhan gös
teriyor ki bundan sonra hususi kanun -
ların cezat hükümleri üstünde biraz da 
ha mütcenniyane hareket etmek ve mcv 
cut kanunlardaki cezai hükümler üze • 
rinde de ayrı ayn tevakkuf ederek baş
ka çareler aramak ve mevcut hükümle- Hukuk davaları mahiyetleri 
rde tadiller yapmak zaruretindeyiz. 

Maamafih hususi kanunların isti) _ 
zam ettiği ceza davalarının (60) bin _ 
den (50) bine düşmesi bu kanunlann 
bir çok maddelerinin yavaş yavaş mil
li bünyeye intibak ettiğine delalet et -
tnektedir. 

Hususi kanunların istilzam ettiği ce
za davilarırun çokluğuna rağmen u
mum ceza davaları yckQnlarmın artma 
1D1J ve hatta eksilmiş olması en büyük 
hayır alametidir. Hatta bu hususi ka -
nunların istilzam ettiği davalar olmasa 
.idi ceza davalan adedinde de daha mü-

935 

94.699 
33953 

936 

92714 
40889 

937 

93384 
61806 

Şimdiden aynı esaslar dahilinde hu
kuk davalarını arzedeceğim: 

1937 senesinde mahkemelere ceman 
(~16.297) h~kuk davası ikame edilmiş
tır. Bu davaların adedi 935 senesinde 
(250) küsur bin idi. İktısadi ve mali 
noktadan normal ve hatta normalin 
üstünde seneler yaşadığımıza göre 
bu davaların artması hukuki münase
batın yıl geçtikçe genişlemekte ve 
artmakta ve biraz da bazı kanunları 
bünyemize uymıyan hükümlerinin bu 
davaları artırmakta olmasına atfet
mek icab eder. 

Alacak 
Yaş tashihi 

mahkumun (8) binini, ve (10) bin 
mevkufun ((3800) il katil ve katil maz
nunları teşkil etmektedir. 

Katillerin sebepleri 
lçtimai bünyemizin yarasını apaçık 

söylemek ve bunu millete, meclise, 
hükümete ve matbuata malctmek su
retiyle ve ancak elbirliğiyle bu bü
yük yaraya bir ilaç bulunabileceği ka
naatmdayım. Katil dav8.larının son 
iki sene içinde ve şayanı şükran bir 
dcrecdc azalmasına rağmen yara ha
la üstünde durulacak kadar ağırdır. 
Bunun için Adliye Vekaletinizin ka
til cürmünün saiklerini toplamakta 
fayda mülahaza etmiştir. 
Şimdiye kadar elde edilen malQma

ta göre katil mahkQmiyctlerinden: 
1913 adedinin saiki: Kan:, kin ve in

1138 ,, 

941 ,, 

" 

" 

tikam; 
: Arazi, hudut, su 
münazaalarr, ala

cak davaları ; 
: Kız ve kadın 

kaçırmak; 

784 .. ,, : Hırsızlık; 
718 ,, ,. Fili şeni; 
562 ,. ,, Şekavet; 
396 ,, ,. Kaçakçılık; 

377 ,. ,, Sarhoşluk'tur. 

Müsaadenizle tekrar edeceğim; iç
timai büyük bir dcrdle karşıkarşıya
yız. Bu derdin tedavisi için Adliye 
V ckalcti vaki olacak telkin ve irşat
ları memnuniyetle karşılayacaktır. 

iş esmcı iizerine ıslahlar 
Adliye V ckalctinin merkez büro

sunun mesaisiyle elde edilen rakam
lar bize vazıhan gösterdi ki, hakim
lerin, katiblcrin, yazı makinelerinin, 
tevzi ve taksimi bulundukları yerle
rin işleriyle mütenasip olmaktan çok 
uzaktır. Biz bir taraftan iş teşkilat ve 
vasıta arasındaki ahenksizliğiı tedri
cen ve mümkün mertebe gidermcğe 
çalışmakla beraber diğer taraftan bu 
hususta mütehassısı olan arkadaşla

rımın gayretiyle, ne kadar iş için bir 
sulh bir asliye ve bir ağır ceza teş
kilatı lazım olduğunu tcsbit etmek
teyiz. Ve yine tesbit etmekteyiz ki 
şayet işler bu ~ikdarı tecavüz edecek 
olursa bu işleri gören mahkemeler te
zayüd nisbetindc katib, makine yar
dımları göreceklerdir. Daha fazla te
zayüd ettiği takdirde o işlerin bu
lunduğu yere aynı mahiyette ikinci 
bir mahkeme kurulacaktır. Daireler 
için de aynı csasat hazırlanmaktadır. 
Ve bu suretle adli teşkilatlarımız bu
lundukları yerlerin işleriyle tamamiy 
le ahenktar bir hale geleceklerdir. 

Götillüyor ki bu rakam iki sene i
çınae hemen IkT m s ine çılm:ııtnı·. ısu 
rakamlara biraz aşağıda bulunan ev
lenmeye izin davbı olarak iki bin ra
kamı da ilave edilecek olursa feci bir 
rakamla karşı karşıya olduğumuz 
derhal tebarüz eder. 

memlekete ve iklime uygun olarak Adliye için başlıbaşma bir ıslahat 
tea >rt eaıltli~ı yuz-unoen ~- .. oo ~- ..... _ ., • • .., • 

Bu davaların Ankara, İstanbul ve 
İzmir gibi büyük merkezlerde yaptı
ğımız tahkikatla öğrendiğimize göre 
yüzde doksanını tecavüz eden bir 
mikdarı evlenme yaş.mm kanunen 

tadır. Bu mahzuru ve bu davaları ber- km bir atide tatbik edeceğimizi umu
taraf etmek için evlenme yaşının ik- yoruz ve bizi bu esaslara sevk ede
Iimin icablarma tenzil edici bir ka- cek hazırlıkları biribiri arkasından 
nun layihasını büyük meclise sevke- · yapmaktayız. Bunun için bu sene 450 
diyoruz. Umuyoruz ki bu altmış kü- yazı makinası aatın aldık; bir o ka
sur bin davanın yüzde doksanını, ce- dar daha satın alabilmek için büdcc
za kısmında gördüğümüz yalan şe- mizc tahsisat koyduk. Gene bunun i
badet davalarının mühim bir kısmını, çin hSkimlcrin kadro ve teşkilat ka
kız ve kadın kaçırma davalarının da nunlarında tadilat yaptık. Adliye ve 
cüz'i bir kısmını bertaraf edeceğiz. büdce encümenlerinin tetkiklerinden 

geçen bu kanun birkaç gün sonra mec 

935 936 937 

20813 25271 29003 Veraset 
15024 18042 24865 Meni müdahale (Bu davalar daha zi-

yade iskan sahalarında artıyor). 
10718 11838 16125 Boşanma 
9070 10026 12708 Sulh teıebbüsü 
6940 6889 7496 Nafaka 
6034 5403 5496 İstihkak 
6025 1099 118 Tedbir ve müteferrik davalar, 
4817 4723 5113 Vasi tayini 
3398 3487 3661 İzalei şüyu 
2899 2696 2672 Tahliye 
2760 2132 2195 Tazminat 
2043 1882 1705 Borçtan kurtulma 
1889 2835 2948 Veraset isbatı 
1728 2 1814 Kayıt tashihi ve terkini (müteferrik) 
1616 2402 1822 İsim tashihi 
1602 3533 4474 Nüfus kaydının tashihi (Bu artışa 

scbcb soyadı kanunudur). 
1238 1100 1029 Vesayet 
1133 1510 2264 İhtar 
1103 1177 1336 Menkul ve gayrimenkul taksimi 
1092 2544 3784 lkri misil 
984 1299 1634 Tapu ve tapu kaydı iptali 
977 1056 945 Senet iptali 
900 1264 2085 Evlenmeğe izin 
837 973 1030 Şuf'a 

Ceza ve hukuk davaları hakkında J mahkQm mikdarları artmıyor. Ve ra
arzettiğim rakamları tcferruatile tes· kam (28-30) bin arasında dolaşıyor. 
bit ve takib etmek türk hukuk dev- ! Biraz evvel arzettiğim hususi kanun
lctini milli kanunlara götürecek kıy- lar mübah birçok fiilleri biribiri arka
metli esaslardır ki Adliye Vekaleti- sından cürüm yaptığı halde mahkum 
niz bu rakamları büyük bir hassasi- ve mevkuf mikdarlarının artması ceza 
yetle toplamak, tcsbit etmek ve on- davaları faslında söylediğim gibi iç
ların mana, delalet ve irşatlarından timai bünyemizin yükselmesine ve 
istifade ederek kanunlarımızın mil- cürüm istidat ve kabiliyetinin azal -

masına bariz bir delildir. Bu mahletin bünyesine intibak edemiyen 
yerlerini o bünyeye uygun bir hale kum ve mevkuf yekununa baıka mem 
getirmek için icab eden teklifleri bü- lekctlerde suç sayılmayan ve takriben 
yük meclise yapmak fırsat ve kolay- iki bin kadar olan para cezalıları ve 
lığını bulacaktır. amme borçluları mahkumları ilave e

Cesaevleri mevcutları ve 
auçluların mukayeseai 

Aftan evvel ceza evlerimizde mev

kuf ve mahklım yekunları (35) bin 
civarında dolaşıyordu. Af kanunu bu 
rakamı 23-24 bin arasına dütürdü. A
radan iki sene geçmeden bu rakamın 
yeniden (28-29) bine çıktığını gör
dük. Son üç ıene içinde mevkuf ve 

dilecek olursa rakamın (30-32) bin 
arasında ihtizaz ettiği görülür. 

Mahkum ve mevkufların yüzde üçü 
çocuk, yüzde üçü kadın, mütcbakisi 
erkektir. Türk kadınının ruhi asale
tinin ve cürümden nefretini gösteren 
bu nisbeti memnuniyetle ifade ediyo
rum. 

Mahkum ve mevkuflar arasında en 
büyUk rakamı maalesef katiller tutu
yor. Türk ceza evlerindeki (19) bin 

lisin umumi heyetine arzedilmi§ bu
lunacaktır. 

Adliye katipliğini meslek 
haline getirmek 

Bu esaslı ıslahata vasıl olabilmek 
için atılması lazım gelen bir hatve da 
ha vardır ki bunu da meclisin gele
cek içtimaında yapabileceğimizi u
muyoruz. Bunda Adliye katibliğinin 
esaslı bir meslek addedilerek bu mes
leğe duhul ve meslekte ilerleme şart
larını tcsbit olacaktır. Bu iş için de 
iktiza eden az çok tahsisatı adli teb
ligatın postalara devredilmesi ile el
de edeceğimiz '5 - 6,, yüz bin lira ile 
temin edeceğimizi ümid ediyor ve 
böylece esaslı ıslahatı başaracağımı
zı sanıyoruz. Şayet bu iş iç.in bu tah
sisat, mutasavver ıslahat için alınan 
tedbirler kafi gelmiyccek olursa iki 
kademeli bir ıslahat yapmaktansa Tür 
kiycnin büyük bir kısmında bu ıslii
hatı kati ve tam olarak yapmak ve 
kalan kısım için de münasip fırsat ve 
imkanlara intizar ctmeği muvafık bu
luyoruz. Ben adliyede derli, toplu, 
sağlam ve derinliğe giden adliye ci
hazını yayılan ve yayvan adliye ma
kinesine tercih etmekteyim. 

Yapı i§leri 

Adliye vekaletinin en hareketsiz 
ccbhelerindcn biri de gerek adliye ve 
gerek ceza evi binaları için inşaat Sd.f
hası idi. Bundan bir sene cveline ka
dar mevcutları çürüyor, çilrüycnicr 
yıkılıyor, alman mütevazi ta.haiaatlar 
malıdud yerlerin tamirine bile yetit
miyordu. Bu hareketsiz ccbhe bir se
neden beri Maliye vekaletimizin yar
dımı ile şayanı kayıt bir faaliyet dev
resine girmiıjtir. Geçen yıl içinde Ber
gama ve Nazillide mükemmel birer ec
za evi yaptık. Sinop tevkifhanesini 
ikmal ettik. Aydın, Çorum, Malatya, 
Artvin, Bartın, Yalova ceza evlerinin 
inıaatı bugün çok ilerlemiş bir vazi
yettedir. Ve yeni mali sene için bun
ların inşaatı bitirilmit olacaktır. 

Devlet mahalleainde (500) küsur 
bin liralık adliye vekaleti binasının ve 
üni.vereite mahallesinde (800). kUı.ur 

bi.n liralık hukuk fakültesi binasının 
temelleri atılmıştır. Üsküdar Adliye 
binasının inşası için iktiza eden tah
sisat mahalline gönderilmiştir. 

Bu seneki tahsisatların müsaadesi 
niabctindc İzmirde, İzmitte ve daha 
birkaç kaza ve vilayette ceza evi bina
ları inşa edeceğimizi ümid ediyoruz. 
Manisa ve Kastamonu. Silivride belki 
de Adanada adliye binaları inşasına 
başlıyabileceğiz. 

İstanbul adliye sarayı için vermiş 
olduğumuz (500) bin liralık tahsisatı 
bugüne kadar bazı teknik müşkülattan 
dolayı sarfedemedik. Bu meblağ! bu 
sene sarfedebileceğimizi, İstanbul ad
liyesini güzel bir bina ile teçhiz ede
bileceğimizi ümid ediyoruz. 

Meşhut suçlar 

Yeni ceza evlerine hükmi şahsiyet 

veren bir tayi:ha ile meşhut suçlar ka
nununun şümul sahasını tevsi eden di 
ğcr bir layihayı Büyük meclise sev
kettik. 
Meşhut suçlar kanunu kanaatime 

göre meclisin irade ve arzularına uy
gun bir şekilde tatbik edilmiş ve edil
mektedir. Müsaade buyurursanız bu 
kanunu tatbik eden adliyecilerle :ıabı 
ta kuvvetlerimize ve bunlara yardım 
eden halkımıza huzurunuzda teşckkiir 
edeceğim. 

Meşhut suçlar hakkında kabul edi
len muhakeme usulünün bir sene &eki?. 
aylık tatbikat devresinde alınan neti
celer bu kanun tedvin edildiği smıda 
yapılan en nikbin tahminlerin de fev
kindedir. fstanbulun belediye hudııd
ları dahilinde bu kanunun şümuliinıo 
dahil olarak işlenen suçların adedi ka
nunun daha ilk tatbik edildiği aylarda 
üçte bir nisbctinde bir tenakus gXs
tcrmiştir. Elimizde bulunan ihsai ma
lUmat ile yalnız lstanbulda vasati o1a
rak ayda (400) yani senede (4800) iş 
bu kanunun seri ve kısa hükümleri da
iresinde işlerin tamamile hakikate nü
fuz edilmek surctHe henüz suçun iş
lendiği gün hükme bağlanmaktadır. 

Kanuni zaruretler dolayısiylc işin 
bir celsede karara bağlanamıyarak 
mahkemenin işi yakın ikinci bir celse
ye noksanların ikmali için talika me.:
bur olduğu haller yok denebilecek ka
dar azdır. 

Yeni kanun projeleri 

Avukatlık ve noterlik kanunla-rrnın 
adliye encümeninde tetkikleri hitam 
bulmuştur. Bunlar hakkındaki müta
lealarımı sırası geldiği zaman arzede
ceğirn. 

Yersiz (64) bin küsur davanın açıl
masına seıbebiyet veren yaş tashihi ve 
evlenmeye izin meselelerini halleden 
....._.., ....._._...--...;:J'.._.__... Ow•"'lı...,_. ......... _.... •• 

münhasıran devlet parasile çalışan 

müesseseleri, belediye ve idarei husu
siye ile bunlara aid müesseseler ara
larında çıkan hukuk davalarını hakem 
usuliyle haletmeği temin eden diğer 
kanun I!yihası meclise tevdi edilmek 
üzeredir. 

Adli tebligatın postahanelerle ya
pılması meselesi etrafında iki vekalet 
murahhasları taTafından yapılan mü
zakereler hitam bulmuştur. Bu husus
taki kanun da yakında Meclise scvke
dileccktir. Bu suertle yalnız bizde ve 
Bulgaristanda mevcud olan mübaşirle 
tebligat usulünden vaz geçilerek dün
yanın büyük kısmında tatbik edilen 
sisteme geçilmiş olacaktır. 

Deniz ve kara ticareti kanunlarının 
ilk tadil layihaları hazırlanmıştır. Son 
layihalar vücut bulduktan sonra bu ta
dil içinde Meclise sevkedilccektir. 

Nihayet arkadaşlar; devletimizin 
Büyük Reisinin nutuklarında Adliye
ye tevdi edilmiş olan vazifelerin ta
mamen yapılmakta olduğunu arzedc:;:: 
ve iki sene evel söylediğim bir cümle 
ile sözlerime nihayet veririm: 

Türk adliyesi ,türk ordusu gi.ıbi, 
türle milletinin gururu olmak istiyor. 

İstanbulun iman 

Şehir sfadyomu ve Florya plajı 
Istanbul, 24 (Telefonla) - Dolma 

bahçe ve civarına aid olarak B. Prost 
tarafından hazırlanan mevzii proje 
nafıa vekaleti tarafından tasdik edi
lerek belediyeye gönderilmiştir. 

Projeye göre, Gümüşsuyu caddesi, 
Gümüşsuyu hastahanesinden ve nafıa 
fen okulu binalarından sekizer bucuk 
metre kesilerek eski Establi A~ire 
ve Dolmabahçe gazhaneleri kaldırıla
cak burada §ehrin spor sahası yapıla
caktır. 

BugUn vali, B. Prost ve belediye 
fen heyeti Floryaya giderek tetkikler 
yapmıılar, yeni kurulacak gazino hak 
kında esasları tesbit etmişlerdir. Bu 
gazino 44 bin liraya çıkacaktır. 

22 (Ocuk sütten zehirlendi 
İstanbul, 24 (Telefonla) - Bugün 

Kumkapı, Kadırga, Küçük Ayasofya, 
Langa semtlerinde 22 kişi içtikleri 
sütten zchirlcnmitler ve derhal teda
vi altına alınmıılardır. Bunların ço
ğu çocukturlar. Tahkikat yapılmış. 

Siltlerin alındığı mandıra ve mutavas
sıtlar tesbit edilmi9tir. Tahkikata de
vam edilmektedir. 

General Mariç İzmirde 

Dost yugoslavya nazırı 
askeri müesseseleri gezdi 

( Başr 1. inci sayfada) 
Şefik Çakmak, Albay Celal ile aske
ri ve sivil erkan ve ümera tarafından 
karşılanmıştır. Bayan Mariç ve Ba
yan Özalp'a buketler takdim edilmiş
tir. General Mariç kendisini karşıla
yan zevat ile selamlaşmış, mızıka yu
goslav ve türk milli marşlarını çal
dıktan sonra da ihtiram kıtasmı tef
tiş ederken askeri türkçc "merhaba 
asker,, diye selamlamış ve kıta "var
ol., diye mukabelede bulunmuştur. 
Sayın misafirimiz istasyonun iç ve 
dışına çıkmışlar ve kendisini şiddet
le alkışlayan halka hitaben türkçe 
"yaşasın Türkiye,, demişlerdir. Muh
terem generalin bu jesti sürekli al
kışlarla karsılanmış ve halk da "ya
şasın Yugoslavya., diye haykırmış ve 
alkışlamışlardır. 

General mariç ve diğer misafirleri
miz Kazım Özalp ve Asım Gündüz 
otomobillerle ikametlerine hususi da
ire ayrılan lzmirpalasa gitmişlerdir. 

Sayın misafirimiz dost memle
ket harbiye ve bahriye nazırı general 
Mariç bir müddet istirahattan sonra 
yanlarında Milli Müdafaa Vekili Ka
zım Özalp, Büyük Erkanı Harbiye 
ikinci reisi orgeneral Asım Gündüz 
ve diğer zevat olduğu halde otomo
billerle şehirde bir gezinti yaptıktan 
sonra Bornova'ya giderek tüm komu
tanlığını, Ziraat mektebini ve haşerat 
enstitüsünü ziyaret etmişlerdir. Misa 
firler öğle yemeğini yugoslav bandı
ralı Lovcen vapurunda diğer davetli-

tısad konferansının son içtirnaındt 
ittihaz edilen karara tevfikan tesis O' 

lunan balkanlar arası hattının ilk tt' 
ferini yapan yugoslav bandıralı J..ıO' 
vcen vapurunun limanımıza uğraııı"' 
sı vesilesiyle, dün vapurda bir ö~1' 
ziyafeti verilmiştir. Ziyafette ızrnıf" 
de bulunan Yugoslavya harbiye .,. 
bahriye nazırı orgeneral Mariç ve b" 
yan Mariç ile milli müdafa vekili 1"' 
zım Özalp ve Bayan Özalp, orgen"' 
ral Asım Gündüz ve diğer generalle~ 
le ilbay Fazlı Güleç, şarbay BchÇ 
Uz ile bazı tüccarlar ve matbuat ~ 
messilleri bulunmuşlardır. 

Ziyafetin sonlarına doğru vapllf 
acentasının genel direktörü ve rniitr 
akiben ilbay Fazlı Güleç ve bunda' 
sonra da Nazmi Topçuoğlu adına bi• '
rcr söylev verilmiş ve söylevlerde i~ ı., 
memleket arasındaki münascbctlcril' 
derinliği tebarüz ettirilmiş ve Yugol" lr 
lav kıralı majeste Piyer'le yüce Ôtı' 
derimiz Atatürk'ün şeref ve sıhatlr 
rine kadeh kaldırılmıştır. 

Türkiyeye kredi 

Taymisin 
başmakalesi 

lerle birlikte yemişler ve yemeği mü- (Ba§r ı. inci sayfada) 
tcakib Kültürparki görmcğc gitmiş- hakkında bir baımakale neırettiiiılİ 
!erdir. evvelce telgraf haberi olarak yaz-r 

Orgeneral Mariç şerefine bu akşam bk. · 
şehir gazinosunda ilbay Fazlı Güleç 20 mayıs tarihli Taymiı gazetesi ... 
tarafından bir ziyafet verilmiştir. çıkan bu makaleyi aıağı alıyoruz.. si 

Ziyafette Milli Müdafaa Vekili Ka- lngiliz ihracat kredi garanti dl" d 
zım Özalp, Büyük Erkanı Harbiye ı>artmanı ile şubattan beri Londradl B 
ikinci reisi Asım Gündüz ve diğer bulunmakta olan türk bankerler hl' Çı 
generallerle askeri ve sivil erkan ve yeti arasındaki müzakereler muvaffr 
ümera bulunmuşlardır. Şölenin niha- kıyetli bir neticeye vacmıştır. Türki
yetlerine doğru ilbay bir söylev ver· yeye 16,000,000 ingiliz lirası mikdr 
miş ve sayın misafirimiz buna muka- rında bir kredi vcrmeği temin eded 
helede bulunmuşlardır. Ziyafetin so- bu anlaşma önümüzdeki hafta 1>a9ıı:ı• 
nunda milli kıyafetli zeybekler tara- da imzalanacaktır. 
fından davul ve zurnaların çaldığı T"" k b b k 1 .. .. C 

ı anmış ur aı a anının sa ı gunu 
zeybek ve bengu oyun arı oyn huriyct Halk Partisi grupundaki 
ve minimini yavrular tarafından oy- t .. b 1 T'" k' 

• A d . f' · · yana ına gore u an aşma. ur ıye 
an~n mıllı qy_unlar a mısa ırımız . ,,. ·ır • 1r· tı.. • ·~......,.,. 

tarafınaan aırarrVC"llıaıartıc ~ ........ "'"-!"':" .. . sa• • :---... ·-:er . 
d·ı . . sermayesının kredı tarıkıyle ıştırakı 

ı mıştır. · · d k T"" k' · nı temın e ece ve ur ıycnın 
Dünkii ziyaretler giltereden kredi ile askeri levaz~ 

(Hususi muhabirimiz telefonla bil- alması için bir kredi açacaktır. 
diriyor). Tıürkiycnin, bilhassa, kömür, krod 

İzmir, 24 (Telefonla) - Misafir ve bakır gibi ehemiyetli maden kar 
Yugoslavya harbiye ve bahriye nazı- nakları vardır ve geçen ilkkanuodl 
rı orgeneral Mariç, refikası, Milli maden endüstrisinin inkişafı için Di 
Müdafaa Vekili ve diğer zatlar bugün yıllık bir plan tatbikine batlanmııtıt• 
şehrimizde muhtelif tetkikler yapmış İngiliz kredisi - Avrupa kıtaundr 
!ardır. Misafirimizin refikaları refa- ki tatbikatına uygun olarak denli. 
katinde Bayan Ozalp, ve Bayan O- maden ve endüstri işlerinin idaresini 
ğuz olduğu halde muhtelif içtimai bankacılıkla mczcedcn - türk bankr d 
müesseseleri gezmişlerdir. larrnı, lazımgelen makinaları satın r ri 

Sabahleyin orgeneral Mariç refa- larak, icabeden imalathane ve fabrild 
katinde Kazım Ozalp, general Asım !arı açarak, memleketin muvasala yol 
Gündüz, mihmandarları olduğu hal- larını ve limanlarını inkişaf ettirere~ 
de otomobille Gaziemire gitmiş ve bu ve başka milli servet kaynakların' b 
tayyare alanında etüdler yapmıştır. geliştirmeğe kadir kılacaktır. 
General dönüşte Kızılçulludaki köy- Müzakereye girişenlerin önüne çı• 
cülük enstitüsünü gezmişler ve tale- kan başlıca müşkülat, lngiltereniO 
benin tezahürleriyle karşılanmışlar- Almanya ve Amerikanın zıddına, tUr" 
d ürünlerinin tahdide tabi bir ahcll' 

ır. 

Saat 12.30 da Orduevinde şerefleri- olmasından ileri geliyordu. Bu sebcb" 
ne bir ziyafet verilmiş. Ziyafette le döviz meselesinin halli' kolay ol• be 
Milli müdafaa vekilimiz, vali ve bü- mamıştır. mi 
tün komutanlar hazır bulunmuşlar- Mahalli masrafları karıılamak ~ 
dır. Ziyafetten sonra refakatinde ko- teçhizat satın almak için elde kjfl Pa 
mutanlar olduğu halde müstahkem mikdarda türk lirası mevcud olduğd So 

mevki gruplarını gezmiş, Bayraklı halde türk lirasının sterlinge çevril• ta 
vapuriylc körfez sahilinde bir gezin- mesi meselesi, almak ve vermek ea&l1 

ti yapmışlar. Askerlerimiz tarafından dahilinde, ancak uzun müzakereler• ne 
hararetle istikbal ve teşyi edilmiştir. den sonra halledilebilmiş ve bu bal tn: 

Bu akşam saat 20 de İzmir beledi- sureti umumi anlaşmanın bir kısmını de 
yesinin fuar gazinosunda verdiği zi- teşkil etmiştir. 
yafette misafir general ile Milli Mü- Bu müzakerelerin muvaffakıyetı. 
dafaa Vekilimiz ve diğer komutanlar neticelenmesi Türkiye ile İngiltere 
bulunmuşlardır. Bu vesile ile Berga- arasındaki iyi münasebetleri kuvvet• 
madan gelmiş olan zeybekler muhte- lcndireccktir. 
lif milli rakslar yapm:şlar. Misafir Diğer bakımlardan anlaşma umucıı' 
general oyunları çok beğenerek tek- memnuniyeti mucib olmuştur. HiÇ 
rar ettirmişlerdir. şüphesiz, türkler de öteki millcttet 

Ziyafetin sonuna doğru, belediye gibi silahlanmaktadırlar. Fakat onlar, 
reisi Dr. Behçet Uz tarafından bir tamamiyle tedafüi olan bu hazırlıkla• 
nutuk verilmiş, misafirler selamlan- rının Anadoludaki yurdlarrnın imar 
mış ve türk - yugoslav dostluğu te- ve inkişafı gayesinden kendilerini u• 
barüz ettirilmiştir. Belediye reisi en zaklaştırmasma müsaade temcmcktt· 
son yugoslav milletinin refahına, ma- dirler. 
jeste kırahn, son altes Prens Pol'un, lngiliz hükümeti, 1922 senesinde 
aayın Madam Mariç'le gener~lin şe- yeniden doğuşundan beri Balkanlar· 
rcfine kadehini kaldırmıştır. da ve yakın şarkta sulhun ve istiJcr8' 

General Mariç İzmirde ve her ta- rın bir amili olmuş olan bir millete 
t'afta gördüğü nezaket ve iyi kabul- yardım ve teşvik etmekle çok iyi bit 
ıien fevkalade mütehassis olduğunu harekette bulunmuştur. 
ıöyliyerek türk inkılabının gördüğü 
büyük işler, türk milleti, Atatürk şe
refine kadehini kaldırmı,tır. 

Misafir general, refikası ve maiye
ti ile mihmandarları bugün saat 23.30 
da Bandırmaya doğru şehrimizden ha 
rekct edeceklerdir. 

• Bir yugoslav vapuru İzmire geldi 
lzınir, 24 a. a. - Balkan antantı ik-

Viyana baı konsolosluğu 
Viyana başkonsolosluğuna Kenıal 

Aziz Payman'ın tayin edildiğini metrı
nuniyctle haber aldık. Kemal Az~ 
Payman hususi kalem müdürlüğü yap
mış, Bcrlin müsteşarlığında çaıı,mıt 
kıymetli hariciyecilerimizdendir. :ıcen 
disinc yeni vazif eeind~ de muvaffaki• 
yet dileriz. 
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Kamutay büdce 
devam 

müzakerelerine 
etti l __ H_a_v_a_k_u_ru_m_u_I 

• (Ba~ı 6. ıncı sayfada) 
~leıne kısmımız olma\da beraber faz

a. kinin verilmesi esası üzerinde de te
l'akkuf ettik. Daha çok kinin tevziatı
~~ da temin etmek üzere beraber yü
l'üycccğiz. 

Alınacak tedbirler 
Nümune hastahanesi önünün poli

~in!Jt toplantıları çok şayanı dikkat
ı:· ııarct buyurdular; bilhaa~ tcşck
ı .. ~ ederim. Buradaki kifayetsizliği 
~ etmek üzerinde duruyoruz. He
kimleri iki kısma ayırmagw ı d '' ·· ·· uşunuyo-

fılt. Bir kısmını yatan hastalar, bir 
~ını da erkenden başlıyarak bu 
-.atalarn muayenelerine tahsis ct
~ck. Teşkilatın vettceği imkan dahi
~~c ~nları nazarı dikkate ala.cağız. 
"'""' hakıkaten çok sıkıntılı bir geydir. 
~k ~c~ci;im vardır. Bir beldeme ye-

ne ıhtiyaç vardır, fakülte yapmak ü
~l"e ~tın aldığımız yerler var, onlar-
--.n bır tan . . beki . 
iyi ö .. ~ını eme yen yaparak, 
ı.z·' ruhnıyen demeyeyim, ha&taları 
ı.. ıp ~en vıuıiyetten kurtarmağa ça· 
-,aca.~ız. (GUzel, bravo sesleri) 

Cuzam. m-eı · · ~ .... eaıne geçıyorum-
tnemlekefuni-..s- · b' · )'ette bö 1 . - genıı ır vazı -

kayıtla y ~ bır §ey yoktur. Elimizdciri 
Bizirn ~· nıhayct 400 - 500 kadardır. 
ıncvcud~~~zdan hariç olarak da 
ıooo 1/ctını tahmin edersek nihayet 
lar u' . OO ve en çok 2000 tane ... Bun-

zenndc e•"'•l b ''yük w §'' • ...... ı u ugra§ma dü-
h\lntcttnde değildir. Cüzam öyle bir 
a&talıktır ki · · •- · aırayeti rok gürt·· B · ... rafta · :ı :ı ur. en 

ribi sıraycti çok kolay olan verem 
er daha ehemiyetli bir hastalık varken 
~rnc ~.eçecek olan paralan buraya sar-
'"'tnıegı dil§' ' · Olduğ unm~yorum. Bu koymut 
- ,~~uz tahaısat doğrudan dogr· u -
,,,. Cyzaın • • } 
--.. 1..., • ıçın izım olan ilirlan alıp - ...... ulenn .. d 3 

dır. I>ün e gon enne noktasından -
ri tudu }'anın bugünkü kanaati ve fik-r· C .. 
lılt değUdiruzam. ~olay ~cçer bir hasta -
•ua kö 1 · Eskiden cuzamlara mah -
lerdi. .~:r Y•P~ş ve tccrid cdilmit -
ıirayet degiln~ü kanaat cüzamlılarda 
de Çalıtıp Vt'esİnde bulunanlar üzerin -
Bunıann ~nla~ t~rid etmek lazımdır. 
Çık karha b Yreı ııraycttc olduğunu, a
tefirn? Bu ~l~nduğunu nereden bilc
hcr alt gıb~erin ccbrl muaycneei ve 
du"u 

1
• arda bir kere firengililerde ol -

rar~ ~hı t":_kib edilme~ri üzerinde ka-
. &cagız. V c sonra tedavi mUd -

aYn bir yerde bulunduracağız, 
~acağı sanatlar üzerinde kanuni sa -
~er aı.cağız, yani halkla temas 

ndan ban snatlan yaptırmamak 
---·--rıllda kararlar alacafız, bunt.r 

c de çlıııyonu. 
lr.tnrazı alriye faSlında alsak da bu

dir ltbutuınsa da bizce hiç bir ,ey defil
li • etnleketimizdc cüzamın ehemivet 
bi~ığm~ koymuı olduğumuz dört 
l'1la. ta tahsisatla da g&rtermi! oluyo -

~dıt Propaganda meselesi; srhl film 
' thıt z !~leri gelmiJlerlc çok zen -

~:-ftir-, Ve daima halkevlcrile tc
~ Ytz. Vıllyctlere göndererek gös-

l"lnekte devam edi • 1 !l\iı ot yoruz. V c ycnı ge -
derın anları da, yen itertip olarak gön
rinde eyolre baıtryacağız. Bunların Ozc-

ç çalııryoruz. 

t~Cıiınai yardım . 
bu rneyz Y&rdJnı mevzu una celince; 
tur, k u etrafında hiç bir ıeyimiz yok-
Çok sı~=I olduğumuz bu bin lira 
ra ani la mevzulara düşmüş olanla
ğınuz 0 

r;]c Kızılay vuıtasiyle yaptı -
içtUrıa{ar ıtndan ibarettir. İşsizlerle, 
l\ıl ih . muavenet kısnuna ait olan ma -

tıyar darüı 
be vili ' . acze, hususi muhase -
mi' ti yetlerın vezaifi meyanına gir -
Pa § k r. B~ntar bir taraftan bunları ya -
~-en biz büyük itlerimizi yaptıktan 
'""ili"& zamanı a1!-
.. ~x. &'l;Ullce bunlara da el ata-
-.ız. 

Viliyctler ınuha.e . 
l\e aid hastahane . beı husU1iyeleri -
nü alı • lerın muvazenei umu-

ycye ntnaaiylc biidc • 
deceği masraf d.:.ı · eye tahmıl c-

urt nıtl-- l' da 'b rett• B' b J"'n ıra n ı a-
ır. ız unu muvazenei . .,___ dil rl umumıyeyc 

-..llQ ken e ne, villyetl .ı_ ,_ 
la d • i .-.ıı er'-"=, &aza -

r a genı9, at""" lirniz tekiJd 'f 
Yerebiliriz. Bugünkü bUdcelc~ lvadrı e 
b3' d . d n n ar-5r aha ilerıyc oğru gitmeye b .. 
e . · 'd umu-Bscaatr daha ıyı t are etrncğe -· . 1 y~ ~ruou 

Sırn İçöz (Yozgat) - Vilayetlerh _ 
z1rdır, başka vilayetler kabul etmcz:e 
hız hazırız. rt 

Sıhat ve içtimai muavenet vcikli 
Or. Hulusi Alataş (Devamla) - Bu 
Yolda birçok vilayetlerden müracaatlar 
Yald olmuştur. Kütahya, Yozgad, Ça _ 
llaJckaıe, hatta İstanbul müracaat et • 
!lıiştir, mezbaha münasebetilc. Fakat 

bir kül halinde mütalea ettiğimiz ic;in 
hepsine her vilAyet kendi hastahanele
rini idare edecektir diye ecvab verdik. 
. Bu 8ene yeni yapmakta olduğumuz 
1'1er Uzerinde Trabzon hastahanesinin 
in$aatma devam edilmektedir. Cllzam
lar lcin ~O yataklı hastahane bu scnt' 
"-nrllllcııktrr, verem sanatorvomuna 100 
"ıı.tak Hav,. etti1<. -ı:'nırazı sariyeye dt' 
20o vata ki1Avc ettik. 

Srhive Vek~l,.t;,..;. Mk kı!'a zaman"a cok t,.mf7! ve f"Ok ,rf j1(c_.1ç iclf'r v:\n

~. Ama bu demek değildir ki ihti-

yacımız temin edilmittir. Gün geçtik -
çc ihtiyaçlarımızın vüaatuu daha yaki • 
nen görüyoruz. Yapılacak daha pek 
çok işler vardır. Gelecek seneler varida
tımız çoğalacak, büdcemiz yükselecek 
bize de o nisbcttc tahsisat vereceksiniz, 
biz de bu itleri daha ileri götüreceğiz 
ve yapacağız. (İnf&llah sesleri, alkı! -
lar.) 

Adliye biidcesi 
Sıhat ve İçtimai Muavenet Vekale

ti büdcesinin kabulünden aonra Adli -
ye Vekaleti büdcesinin müzakeresine 
başlandı. 

Devamlı muvaffakiyetlerindcn do • 
layı Adliye Vekilimizi tebrik eden B. 
Berç Türker (Afyon Karahisar) Bir 
kısım kanunlarımızın hükümlerinin ve 
Adliye mekanizmasının i§leyiş tarzının 
bugünkü hayatın ihtiyaçlarına tamami
le uygun olup olmadığını sordu. İcra 
kanununun bazı hükümlerine temas e
derek misaller gösterdi. Yangın mese
lelerine temas eden Afyon mebusu, ye
ni binalar yapılıncaya kadar her mah -
kemeye demir kasalar gönderilmesinin 
muvafık olacağını söyledi. 

B. lstamat Özdamar (Eskişehir) 
Çok düzgün işleyen adliye mekanizma
mızdaki inkişaf tan dolayı, bir hukukçu 
olarak, millet namına Adliye Vekilimi -
ze şükranlarını bildirdi. 

B. Özdamar'dan sonra kürsüye gc -
len Adliye Vekilimiz, cumhuriyet ad -
liyesinin baıarmakta olduğu büyük me 
selelerin geniş ve güzel bir izahını yap
tı alınan tedbirlerin neticeleriyle alma 
cak tedbirlerin mahiyetini anlattı ve o
kurlarımızın diğer sütunlarımızla bu -
lacakları bu izahat, Kamutayın yüksek 
taklir ve alaka.siyle karşılandı. 

Uç vekili, büyük bir heyecan ve te
heyyUçle dinletiğini söyliyen B. Ziya 
Gevher Etili, adliyemizin ilk olarak iç
timai bir müessese halinde karııya çık
tığını ve vekilin yalnız kanunun tatbi -
kinden değil, içtimai derdleri birer bi
rer teşrih ederek ona göre yeni kanun
lar tedvin etmekten bahsettiğini i§Uet 
ederek dedi ki: 

.. _ Gene Dahiliye Vekilini dinle -
difimis zaman ıuraaı böyledir burada 
aaayiı bu ,ekildcdir dememiflerdi~" 
Vatandqm muhtaç olduğu erzaktan, 
sudan, temizlikten, hizmetten, belediye 
hizmetlerinden bahsettiler. İşte bugün 
hükümcti cumhuriyenin 15 inci sene -
sine yakla§tığnnız zaman bu memle -
kette bu inkıl!bm neler verdiğini Sıhi
ye VeklUnln betlgatle a&ytedllf rakam 
lan da unutmalıyım. Bizıe bu büyük 
hazzı verdiğinden dolayı bu Uç müee • 
seaeye birden teıeJıckllr ediyorum.'" 

Adliye harçları H binalar 
Adliye Vekili ŞükrU Saraçoğlu 

(İzmir) - Arkadatlardan birisi zan

Muhtelif plônör 
malzemesi ahnacak 
Türkkutu Genel Direktürlüğün -

den; 
1. - Planör inşaatında kullanılmak 

üzere muhtelif boya ve tutkal, çelik 
saç ve boru, muhtelif tel, civata 
ve somun, rondela, tandör, kontrplak, 
çam kalası, radanza, kaplama bezi, las
tik kablo ve saire aatın alınacaktır. 

2. - Muhammen bedeli GÜMRÜK
LÜ VE KURUM TESLİM 48.370,30 
lira, ilk teminatı 3.627, 77 liradır. 

3. - Eksiltme kapalı zarf usuliyle, 
26mayıa 1938 çarpmba günü saat 15 de 
Türk Hava Kurumu Genel merkezi 
binaaında toplanacak Türkkuıu satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

4. - Alınacak malzemenin tam lis
tesi, fenni evsafı, eksiltme şartnamesi 
ve mukavele müsveddesi Ankaarda 
Türkkutu İkmal bürosundan, İstan
bulda piyango direktörlüğünden pa
rasız verilir. 

5. - Teklif mektupları, 2490 sayılı 
kanunun kapalı azrf usulüne temas e
den maddeıi hükümlerine uygun bir 
ıekilde kapatılmıt olarak ihale saatin
den bir saat evcline kadar Türkkutu 
ikmal bürosuna verilmiş olmalıdır. 

6. - İstcklileim belli gün ve saatte 
vcsaikleirle beraber müracaatları. 

(2904) 

Bıhkh ~ifttiği sallı ilim 
Vakıflar Umum Müdürlüğünden: 

1 - Vakıflar idaresine aid Karaca
bey kazasındaki Balıklı çiftliği nam.i
le maruf çiftliğin tapu kaydı mucibın
cc tahminen 13000 dönüm arazisiyle 
ebniyesinin mülkiyeti pe.in parayla 
satılmak üzere 20.5.938 gününden 20. 
6.1938 gününe kadar bir ay müddetle 
ve kapalı zarf usuliyle arttınnaya kon
muştur. 

2 - Muhammen kıymet 50000 elli 
bin liradır. 

3 - Arttırma 20.6.1938 pazartesi 
günü saat 15 de Kuac:ebey belediye 
dairesinde toplanacak komieyonu malı 
susu tarafından yapılacaktır. 

4 - Arttırma plltnameai Ankarade 
vakıflar umum müdürlüfü orman •e 
crazi müdürlüğüyle İıstanbul, Buca 
vakıflar müdürlüğü ve M. Kemalpaşa 
vakıflar memurıuıuna müracaat sure
tiyle görülür. 

5 - Arttırmaya girmek için istek
lilerin (2250) liralllı: muvakkat temi
nat vermeei llzımchr. 

6 - lste-klilerin teklif mektuplerını 
3 Uncu maddede yazılı saatten bir uat 
evetine kadar komisyon reisliğine 
makbuz mukabilinde vermeleri lbrm
dır. Postada olan gecikmeler kabul e-
dilmez. (1568) 3152 

nediyorum. Encümen mazbatMında --------------
yazılı bulunuyormuı, Onu hatırlattı
lar. Adliye harçlarını yeniden tetkik 
ederek bunların azaltılması. Maliye 
vekaleti ile Adliye vekaleti bu yu ça
lı§&rak bunu gele~ek iç~i~ r:cncainde 
size yetigtirecektır. !kıncı bır n?.kta
da, Ziya Gevher arkada9ımızrn s~y!e
dikleri ırrada hatırladım. Oda bı.zım 
memleketimizde Adliye binaları ve 
hapishaneler hergün biraz daha eski
mekte ve eskiyenler de her gUn biraz 
daha yıkılmaktadır. Alınan cUzi para
lar bunları tamire bile yetitmiyor. 
Yalnız geçen sene ve önümüzdeki se
neler adliyemiz için verimli olmuıtur. 
Bu noktadan adliye bUdceai hakikaten 
hareketli bir büdce olmuıtur. Bize bu 
fırsatı veren maliyemize tcıekkUr ede 
ceğim.ÇünkU 800 bin küsQr liraya hu-
kuk mektebi yaptırıyoruz. Teknik bir 
müşkülattan dolayı eelecek seneye ka 
lan tstanbuldaki adliye binur için 
500 bin lira, O sküdarda yanmıt olan 
adliyenin yerine 50 bin lira konmuı
tur. 

Nazilli, Bergama, Malatya, Çorum 

ve Sinop ve bir kaç yerde daha ba~ 
lanmıı hapishane binaları bu sene bi-
tirilmit olacaktır. Yeni bir bina inıa 
etmek için liakal üç vilitte ve bet al

tı kazada yine adliye binuı intuı i-
. d "'··tarnoni Manisa ve Silivri-

çın C AAD J • • • 

de inıa edebilecek bır vazıyetteyız. 

Bunların içersine Adananın karıgma
sı ihtimali de vardır. 

Bu hareketli devreye gcçmemızı 

maliynin gösterdiği kolaylığa med
yunuz.,. 

Vekilin izahlarından aonra fasılla-

..tlllllllllllllllllllllllllllllllllllllla. - -= s u z y = 
E JeanHarlou-F.Ton• E - -
':111111111111111111111111111111111111111,.. 

JOLİ FAN 
Lo.yonlan ve Parfümleri 

kokuculuk unayiinde birer 
§aheacrdir 3146 

ra geçilerek kabul edildi. ---------------

Kamutay riyuet makamının bir 
teklifini kabul ederek, bugün saat 14 
de toplanıp bazı mühim kanunları gö
rüıecck ve bü<lce müzakerelerine ya
rın devam edecektir. 

Meksikada sükun 
Meksiko, 24 a. a. - BUtUn memle

kette sükCin hUkUm sürmektedir. Asi 
general Sedillo'nun nerede bulundu
ğu bilinmiyor. San Luiı valisi ile 
memurları heP. dala bçımf!ardır. 

İzmir &11ernasy0111I 

Fuarmna hazırlanınız 
20 ağustos 20 eylül 

1938 S-7041 

ULUS 

Vilôyetler 
Gümrük karakolları 

yaptınlacak 
Gaziantep Nafia Müdürlüğün

den : 
1 - 51239 lira 15 kuruş bedeli keşif

li Tahtaköprü, Melikanlı ve alagöz ba
nisi gümrük karakolları in§.aatı 25.5. 
938 tarihinden itibaren 20 gün müd
detle, kapalı zarf usulü ile eksiltme
ye konmuştur. Muvakkat teminatı 
3812 liradır. 

2 - İhale 14.6.938 tarihine müsadif 
salı günü saat 16 da G. Anteb nafıa 
müdürlüğünde toplanacak eksiltme 
komisyonu tarafından yapılacaktır. 

3 - Keşif ve projelerle hususi ve 
eksiltme şartnamelerini görmek iste
yenler 'Gazianteb nafıa mü<lürlüğüne 
müracaat edeceklerdir. 

4 - İsteklilerin elinde nafıa veka
letince verilmiş müteahhidlik vesika
sı bulunması şarttır. 

5 -İstekliler 2490 sayılı kanunun 
ikinci ve üçüncü maddelerinde yazılı 
vesikalar ve muvakkat teminat mak
buzu veya banka kefalet mcktublariy
lc birlikte kanunun tarifat ve şartna
medeki teraite tamamen uygun ve 
noksaru;ız olarak yazacakları teklif 
mcktublarınr havi kapalı zarfları iha
le saatrndan bir saat evel komisyon re
isliğine vermeleri ilan olunur. (1555) 

• 3141 

~ose tamiri 
Zonguldak Valiliğinden : 

Mukaddema kapalı zarf uauliyle ek
siltmeye çıkarılıp da talip çıkmayan 
Zonguldak - Devrek yolunun 6x000-
47x000 kilometreleri arasında yapüa
cak 15367 lira 68 kurut kctif bedelli 
şose esaslı tamiri işi artırma, eksiltme 
kanununun 40 ıncı maddesi mucibince 
6.6.1938 pazartesi günü saat 15 de Zon 
guldak vilayet daimi encümeninde i
hale edilmek üzere yeniden kapalı 
zarf usuliyle eksiltmeye çıkarürr.ıt
tır. 

Eksiltme Ş:artnameleri ve buna mü
tcferri diğer evrak nafıa müdürlüğün
de ve daimi encümen kaleminde görü
lebilir. 

Muvakkat teminat 1152 lira 57 ku
ruftur. Ek•iltmeye ~irmek istiyccıle
rin talimatname•ine tevfikan Ndıa 
vekaletinden alııımJl müteahhitlik eh
liyet vcaikalarile Ticaret odasından 
bu yıl için alınmış vesika ve muvakb."at 
teminatları ile birlikte teklif mektup· 
larını yukarıdaki günd-c ihale saatin
den bir Mat evetine kadar viliyet da
imi encümen rewliğine vermeleri 11111 
olunur. (SOJ.,S-1576) 3157 

Haplsane binası yıkfarll1<1k 
l.tanbul Nafıa Müdürlüjünden z 
Kapalı zarf ueulile eksiltmeye ko

nulan (22959,35) lira ketif bedelli İl
tanbul umumt hapishane binaaı yıkıl
masının 2. 5. 938 pazartesi günU saat 
15 tc ihalesi yapılmak üzere ilan edil 
mit ise de yapılan tcnzillt mikdarı 
haddi itidal görülmemi§ olduğundan 
bu itin 2490 sayılı kanunun 31 inci 
maddesi mucibince yeniden eski şart 
tar dahilinde kapalı urf usulilc eksilt 
meye çıkarılması ve eksiltmenin 3. 6. 
938 cuma gUnu saat ıs te nafıa mildür 
lüğünde yapılmasına karar verilmit 
tir. 

Mukavele, eksiltme, bayındırlık iş 
teri genel ,hususi ve fenni ıartnamcle 
ri, proje, keıif hülisaailc buna milte 
ferri diğer evrak dairesinde görille 
ccktir. 

Muvakkat teminat (1722) liradır. 
İsteklilerin teklif mektublan ve en 

az: (15.000) liralık bu ite benzer iş 
yaptığına dair Naha Vekilctindcn a 
lınmıı ehliyet ve 938 yıhna aid ticaret 
odur vesikalarını havi kapalı zarfla 
rını 3. 6. 938 cuma günü saat 14 e ka 
dar nafıa mUdUrlUğilnc vermeleri. 

(2631/ 1381) 2781 

Futbol sahası, koıu pisli 

ve lef errüafl in11ıtı 
C. H. P. Afyon llyönkurul Bat

kanlıiından : 

Afyon fchri stadyumunda yaptırıla
cak itlerden ve kı•ımlardan (20.000) 
lira muhammen keşif bedelli futbol 
sahur ve ko9u piıtti ile bunlara aid te
ferruatı inJ&atı 24 haziran 1938 terihi
ne müaadif cuma günü saat 15.30 da 
Cumhuriyet Halk partiei Afyon ilyön
kurulunda te§ekkül edecek komisyon
da ihale edilmek üzere kapah zart u
suliylc ekailtnıeye konulmu~ur. 

Şartnameler, kctifname, plin ve 
bunlara miltcfcrri diğer evrak 1 lira 
bedel mukabilinde Na.fıa müdürlüğün
den alınabilir. Müteahhidin bu itlerin 
bidayetinden nihayetine kadar yapıl
dığı müddet zarfında batında bulun
mak ve bu inpatın fennt meauliyetini 
deruhte etmi9 olmak ,artile bir mü
hendis veya mimar veya ulihiyetli bir 
fen memuru bulund~rmaiı uaulü vcç
hile teahbüt etmit olmaaı da ,arttır. 

Muvakkat teminat (1500) bin bet 
y.iX liradu. 

-9-

Et fiatları 
Belediye reisliğinden 

25 - S - 1938 tarihinden itibaren Ankarada perakende 
olarak azami et fiyatlan qağıdaki tekilde teabit Olu'!'!Wf-
tur. Sayın halka ilin olunur. (1583) 

Kuruş 

Kuzu eti 35 
Koyun eti 48 
Sığır eti (Kemiksiz) 4S 
Sığır eti (Kemikli) 40 

Dana eti 40 
3159 

Yeni Büyük Millet Meclisi 
sahası İçin istimlAk 

Beher m2 
Ada Parsel Mikdarı mc. kıymeti YekQn Sahibi 

1260 99 3832 3L 11496 Mehmet Hüsrev, Fatma Sabi-
ha, Bedia, Ziya, Ay,e Samiha. 

.. " 100 3081 3L 9243 Tevfik oğlu Tevfik oğlu Na-
mık. 

Bina . 

"" 
46 2508 4L. 10032+14000 Mehmet Emin oğlu Hü-

ıeyin Alim 

,, " 48 1710 3 L. 5130 Mehmet Emin oğlu Nail Os-
gen. 

GirC90ll •Y· 1851 1 7258 2,50 K. 18145 lsmail Sabuncu 
lavı. 

ömer 1272 2 919 2 L. 1838 Mehmet HulQsi oğlu 

3 .. 3 919 2 L. 1838 
Lütfi. 
Iamail kızı Ay§C, Sıddık& OD· 
kan. 

" .. " ." 
1838 lbrahim kızı Ayıe Raı.me. " .. 1838 

" .. 
"" 

4 
5 
6 

919 
919 

1861 

2 L. 
2L 
2 L. 3722 2ı8 Feride 3/8 zerden altı iM 

90 Mehmet Hu10.i oilu Ö
mer Lütfi ve Atir kızı SabihL 

--"''bl . . ·sı'mlcri vıııı:ıh Ayrancı mev-Yukarda ada parsel mikdar ve .... ı crının ı . ,,- • i 
kiinde ve yeni Büyük Millet Meclisi sahasma tesadüf eden •ı:u1 v; ~ ~~ 
zalarında gösterilen bedellerle Menafii umumiye kararına tevfıkan •t;m l 
edilecektir. Bu yerlerin harituı Belediye Kapısına ve istiml~k Y; ;:~e 
uılmııtır. Bu bedele ruı olanların muamelelerini yaptırmak Uz.ere e ; 
yeye müracaatları ye ruı olnuyanlarm da 27 mayıa 1938 cuma günU a~ • 
na kadar itirazlarını cCS.tcrir istidalarını belediye reiılifine vermelerı ııin 

3058 olunur. 

Sacııler bltWrW .... ..,..,., .,. Wl6 scıbcıhleyııı 

ıou bit •-ı. •°"obllme• i~in bize 16zııa 
oloıı •• bir ypuya bit IGrlO •ıw~ı. 

itte burada 

VALIDOL imdadımıra yetiılrl 
()ftv bir bre tecrilbe edıniz. Zoronoz .,. 
ıılrılrlerı le•kın edıcı olon bv 116< vykusuıfuOcı 
ltQt\I u11111laıoı bır dcv6cftr. 

,.. . ... . .. . . ' .. 
VAUDOlı d-'o, tablet" lıcıp 
hatıl\Cl4ı her eczoııede bvlunvr. 

İsteklilerin teklif mektuplarını, 
muvakkat teminat ve 938 senesi için 

Nafia vekaletinden ahnmı9 URari 
(40.000) liralık müteahhitlik vcsikasi

le birlikte ihale f!Ünü olan 24 haziran 
1938 tarihinde saat 15.3 za kadar ver

meleri veya eöndermeleri ilin olunur. 
(30.l.6-1577) 3158 

Doğumevi yaphnlacak 
Erzurum Valiliiinden : 

Erzurumda yeniden yapılacak nlan 
doğum evinin 12.000 liralık intaatı ka
palı zarf usuliylc eksiltmeye konul
muştur. 

1 - Eksiltme 13 haziran 938 pazar
tesi günü saat 14 de Erzurum hükü-
met konağı içinde vilayet daimi en
cümen odasında yapılacaktır. 

2 - Muvakakt teminat 900 lirachc. 
3 - İıtekliler evrakı fenniyeaini vi

layet daimi encümeninde ve Er.surum. 
Ankara, İstanbul Nafıa müdürlükle
rinde okuyabilirler. 
4- Şimdiye kadar bu gibi ifller yap

tığına dair Nafıa veklletlnden alın
mış ehliyet vesikası ve ticaret oia•ı 
vcaikalarım iıbraz etmeleri mecburi
dir. 

S - latekliler teklif mektuplarını 
ikinci maddede yuıh aaatten bir ıaat 
evetine kadar villyet daimi encUmen 
riyasetine ıöndemıeleri mecburidi~. 
Poata ile e-önderilecek mektuplar ı
kinci maddede yazılı uate kadar ıel· 
miı olmuı ve dJl urfların mumla iyi
ce kapatılauf ve mülıürlenmiı olmaeı 
prtıtır. Poetada •uku bulacak ,ecik· 
meler kabul edihmyecckıtir. 

(3011-1572) 3155 

Ankara Belediyesi 

Ki~ depol.. slhiplerilil 
nazarı dikkatine 

Ankara Belecli,..aindenı 
Şehir dahilindeki kireç depolanmn 

cerek aatıı ve gerekse nakil, doldurma 
ve bof&ltma ameliycai sıhhati ~ • 
yeyi ihlil ettiğinden badema bu cDııl 
malzemenin ancak odun ve kömür do • 
polan mıntakalannda aatıfDl& müua • 
de edilecektir. Şehir içinde mevcut • • 
tıı yerleri 1 • birinci tefrin - 938 taıi • 
hinde kapatılacaktır. Bunun için a1l • 
kadarlann ıimdidcn ona göre tedbir al
malarını ve yeni nakledilecekleri 
yerler için de mu ... de almaları ilin 
olunur. (1511) 3018 

Arsa satılacak 
Ankara Beledi,..U.dea : 
1 _ Plln icabı olarak Yenl,chirde 

1152 ada 29 parselde bulunan 168 met
re murabbaı anaya Ulvesi icap eden 
180 metre murabbaı belediye malı ar
sa on be' gün müddetle a~ık artırma
ya konulmuftur. 

2 _ Muhammen bedeli 720 liradır. 

3 _Muvakkat teminatı (54) liradtt. 

4 _ şartnamesini t8rmek istiyenl~ 
rin hergiln yazı itleri .ve isteklilerın 
de 31 mayıs 1938 salı günU saat on bu· 
çukta belediye encümenine müracaat-
ları (1514) 3044 

Satıllk eski otomobil listikleri 
Aabra Belediyesinden ı 
1 _Otobüs idaresinde bulunan 256 

dıt ve 200 adet iç eski lutik on bet 
gün müddetle açık arttırmaya konul· 
muıtur. 

z _Muhammen bedeli 3700 liradır. 
3 _ Muvakkat teminatı 2777,5 lira-

dır. 
4 - Lastikleri görmek istiyenlerin 

her ıün otobüs idaresi anbar müdürlü 
tüne ve isteklilerin de 27 mayıs 938 
cuma pnU saat on buçukta belediye 
encUmenlne müracaatları. (1441) 

2866 

Adıyaman Aıliye Hukuk Hakim· 
liğinden : 
Adıyaman posta ve telgraf idaiesi

ne izafeten müdilrU Sıtkı Sarıoğlu 
tarafından Adıyaman eski posta ve 
telgraf müdürü Aziz aleyhine açılan 
414 lira 50 kurut alacak davbının icra 
kılınmakta olan duruşmasında: müd
deialeyh Azizin ilwnetgihı meçhul 
bulunmasından kendisine ilanen teb
ligat ifuına karar verilnıit olduğun
dan mumailey:hin 3 haziran 1938 tari
hinde nat 9 da Adıyaman asliye hu
kuk mahkcmeaindc huır bulunmaaı 
illıaen teblil olunur. 3162 
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RESMİ 1-LANLAR 
2 - Taliblerin aşağıda yazılı vesa

ikle Ankarada Milli Müdafaa vekale
ti inşaat şubesine bizzat veya tahri
ren ve istida ile müracaatları. 

Şartnameler parasız olarak Ankara. 
da Malzeme dairesinden, Haydarpaşa
da tesellüm ve sevk şefliğinden dağı-
tılmaktadır. (1477) 3015 

kabiJ.inde dahiliye veaaleti be 
imar heyeti fen şefliğindCfl 
ler. 

3 - Eksiltme 31. mayıs . 1938 
ne rasthyan salı günü saat 11 
karada dahiliye vekaleti binatt 
!anacak bele<liyeler imar be 
yapılacaktır. . 

KUltU; bakanlıOı 
Benzin ah nacak 

Kültür Bakanlığından : 
1 - Bakanlık otomobilinin 7200 -

8400 litreden ibaret olan bir senelik 
benzin sarfiyatı açık eksiltme sure
tiyle münakasaya konulmuştur. 

2 - Bu hususa aid şartname ba
kanlık levazım direktörlüğündedir. 

3 - Taliblerin yevmi ihale olan 
6. 6. 938 pazartesi günü saat on dört· 
te 126 liralık teminat akçesinin ma
halli mal sandığına yatırıldığını mü
beyyin makbuzla bakanlık levazım 
direktörlüğünde müteşekil komisyo
na müracaatla n ilan olunur. (1509) 

3061 

Orta okul öğretmenliği 
Kültür Bakanlığından : 
1 - Orta okullarda türkçe, tarih • 

coğrafya, riyaziye, tabiye, fransızca, 
almanca ve ingilizce öğretmeni olmak 
isteyenler için yalnız öğretmen okulu 
mezunlarına mahsus 15 haziran 1938 
tarihinde gazi eğitim enstitüsünde a
sılacak sınavdan mada bu yıl da bir Si · 

nav yapılacaktır. 
2 - Sınavlar 1 eylül perşembe günü 

İstanbul üniversitesinde başhyacaktır. 
3 - Sınava girmek isteyenlerin: 
A) Türk olmaları, 
B) 20 den aşağı ve 45 den yukar. 

yaşta olmamaları, 

C) Hüsnühal erbabından oldukları 
cinayet ve cünha nevinden mahkiımı~ 
yetleri olmadığı hakkında mahalli vi· 
layet veya kaza idare heyetinden bir 
mazbata ibraz etmeleri (halen işyaı 
veya öğretmen olanlar bu kayıddan 
müstesna olup mensub oldukları daire 
amirinden alacakları vesika kafidir.) 

D) Her türlü hastalıktan ve öğret 
menlik etmeğe mani vücud arızaların· 
dan salim olC .klarını isbat eden heye
ti sıhiyeden tasdikli hekim raporu ib· 
raz etmeleri, 

E) En az lise ve 4, 5, 6 sınıflı öğret· 
men okulu mezunu veya bunların mu
adili okullarda tahsil görmüş olmala
rı, 

Öğretmen okulalrından mezun olan
ların en az iki ders yılı öğretmenlik 
etmiş bulunmaları gerektir. 

4 - Gerelc. ~ödü v• ~rP.k--V.2~ılr cr
nav sorurları üniversite ve yüksek öğ
retmen okulu talebesinin takip ettiği 
ders müfredatından seçilecektir. 

Bundan başka smava gireceklere pe
dagojik sorular da sorulacaktır. 
5- Namzetler sınavda kazandıkları 

takdirde 1702 numaralı kanunun 1 in
ci maddesinde gösterilen dereceler da
hilinde herhangi bir orta öğertim oku· 
lu yaröğretmenliğine atanacaklardır. 

6 - Yukarıdaki şartları haiz olan 
namzetler bir istida ile bakanlığa bat 
vuracaklardır. Bu dilekçeye ıu belge
lerin bağlanması lazımdır: 

A) Nüfus cüzdanının asıl veya tas
dikli sureti, 

B) Tahsil derecelerine aid diploma 
veya tasdiknamelerin aaıl veyahut tas
dikli suretleri, 

C) Hüsnü hal mazbatası, 
D) Mahalli Kültür idaresinden nü

munesine tevfikan tasdikli sağlık ra
poru, 

E) Mahalli kültür idaresinden taıı· 
dikli ve fotoğraflı fiş, 

F) 6 adet 4x6,S ebadında kartonsuz 
fotoğraf, 

Bu vesikaların 15 hazirandan 1 a
ğustos 1938 akşamına kadar Bakanlığa 
gönderilmiş olması lazımdır. Bu ta
rihten sonra bakanlığa gelmiş olan ve· 
ya evrakı müsbitesi noksan bulunan 
dilekçeler hakkında muamele yapılmr· 
yacaktır. (1521) 3048 

G mrOk Ye inhisarlar B. 

Nihayetsiz şerid ahnacak 
lnhiıarlar Umum Müdürlüiünden: 

1 - Şartnamelerine ekli listede eb
ad ve mikdarı gösterilen 60.000 adet 
nihayetsiz şerit pazarlıkla satın alı

nacaktır. 
II - Pazarlık 27-5-938 tarihine 

rastlayan cuma günü saat 14 de Kaba· 
taşda Levazım ve mübayaat şubesin
deki alım komisyonunda yapılacaktır. 

III - Şartnameler parasız olarak 
her gün sözü geçen şubeden alınabi
lir. 

sarlar deposuna iade olunacak boş 
sandık tahtalarının ve boş bidonların 
bir acne müddetle tatıma işinin tayin 
ve ilin edilen 20.5.938 tarihinde yapı
lan açık eksiltme ve pazarlı~a işti
rak etmek üzere talib çıkmadığından 
dolayı 2490 sayılı kanuna göre on gün 
müddetle uzatılmış ve 30 - 5 - 938 tari
hinde saat 15 de baş müdürlüğümüz 
binasında toplanacak komisyonda bu 
mahallerin açık eksiltme ve pazarlı
ğının yeniden icra edileceğini ve mu
vakkat teminat parasının Kızılca ha
mam için 54 lira 30 kuruş ve Çubuk i
çin 30 lira ve Bala için 35 lira olduğu 
ilan olunur. (1562) 3143 

Boy1ndırhk Bokanhoı 

Bakırçay ovası ve nehir 

islôhatl ameliyatı 
Nafıa Vekaletinden : 
Eksiltmeye konulan iş: 
1 - Bergamada Bakırçay ovası ve 

nehir ıslahatı ameliyatı, keşif bedeli 
(1.564.863) lira (86) kuruştur. 

2 - Eksiltme: 8-6-938 tarihine rast 
lıyan çarşamba günü saat 15 de nafi
a vekale\i sular umum müdürlüğü su 
eksiltme komisyonu od"· nda kapalı 
zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 - İstekliler: Eksiltme şartname
si, mukavele projesi, bayırdırlık işle
ri genci şartnamesi, fenni şartname 

ve projeyi (50) lira mukabilinde su
lar umum müdürlüğünden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin (60.696) liralık muvakkat 
teminat vennC$i ve (500) bin liralık 

nafia su işlerini veya buna muadil na
fia işlerini taahhüd edip muvaffakiy
yetle bitirdiğine ve bu kabil nafia iş
lerini başarmakta fenni kabiliyeti ol
duğuna dair nafia vekaletinden alın
mış mUteahhitlik vesikası ibraz etme
si, isteklilerin teklif mektublarını 

ikinci maddede yazılı saatten bir sa
at evveline kadar sular umum müdür
lüğüne makbuz mukabilinde verme
leri lazmıdır. 

Postada olan gecikmeler kabul e-
dilmez. (1343) 2756 

Odun alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Siirtteki birlikler ihtiyacı için 

1,200,000 kilo odun 20 haziran 938 pa
zartesi günü saat 9 da kapalı zarf usu
liyle Siirt tümen satın alma komisvo
nunda alınacaktır. Muhammen bedeli 
18000 lira, muvakkat teminatı 1350 li
radır. Şartnameyi görmek istiyenlerin 
hergün iş saatinde eksiltmeye gire
ceklerin mc.zkCır gilnde saat 8 e k<:.1ar 
teklif mektuplarını komisyona verme-
leri. (1566) 3150 

Yulaf ahnacak 
Ankara Levazım Anıirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 
1 - İstanbul komutanlığına bağlı 

birlikler hayvanatı için 360 ton yulaf 
satın alınacaktır. İhalesi kapalı zarfla 
15 haziran 938 çarşamba günü saat 16 
da yapılacaktır. Muhammen kıymeti 
25200 liradır. İlk teminatı 1890 liradır. 
Şartnamesi 126 kuruş mukabilinde ve
rilehilir. İsteklilerin ilk teminat mak
buz veya mektuplarile 2490 sayılı ka
nunun 2 ve 3 üncü maddelerinde y<ızı
lı vesikalarile ihale günü.ihale saatin
den en az bir saat evetine kadar tam 
mektuplarını Fındıklıda Komutar.lık 
satın alma komisyonuna vermeleri. 

(1567) 3151 

Askeri Okullara 
talebe alınıyor 

1 - 938 - 939 ders yılı için lstan
bulda bulunan Kuleli ve Maltepe as
keri liselerile Bursa askeri lisesi, Kı
rıkkalede bulunan askeri sanat lisesi 
ve Konya, Erzincan askeri orta okul
larına talebe alınacaktır. Kaydü ka
bul şartları hakkında malümat asker
lik şubelerinde ve okullarda vardır. 

A) Kendisinin ve evli ise ailesinin 
nüfus tezkereleri asıl veya tasdikli 
suretleri. 

B) Askerlik vesikası 
C) Zabıta ve Adliyeden alınmış 

hüsnühal vesikası 
D) Tam teşekküllü heyeti sıhhiye 

raporu. 
E) Şimdiye kadar çalıştığı yerler

den almış olduğu vesaik. 
(1470) 2953 

Askeri mekteplere 
maaşlı ögretmen 

1 - Kırıkkale askeri sanat lisesine 
riyaziye, Erzincan askeri orta okulu
na riyaziye, tabii ilimler, Konya aske
ri orta okulu ile Ankara gedikli erbaş 
hazırlama orta okuluna birer riyaziye 
öğretmeni alınacaktır. 

2 - İsteklilerden: Kültür öğretme
ni olanların veya öğretmenliğe kanu
ni ehliyeti bulunan devlet memurla
rının müktesep hakları göz önüne a
lınmak şartiyle 30 : 40 lira asli maaş. 

Yüksek okul mezunlarından olup 
yeniden ilk memuriyete geçeceklere 
de barem 12. dereceden maaş verile
cektir. 

3 - Öğretmenlik için başlıca şart
lar şunlardır: 

a) Öğretmenlik kanuni vasıf ve eh
~.iy~tini. hai~ ol~ak. Yani: (Lise için, 
unıversıte rıyazıye şubesinden, yük
se.İl: mühendis mektebinden veya yük
sek öğretmen okulu riyaziye şubesin
den mezun olmak.) 

Orta mektebi er için: Yukarıda yazı
lı üç yüksek okuldan veya orta öğret
men okulundan mezun bulunmak ya
hud üniversitede imtihan vererek eh
liyetname almış olmak.) 

b) Yaşı 45 den yukarı olmamak ve 
emekli bulunmamak. 

c) Askeri okullarda en az üç sene 
hizmeti şartsız olarak kabul etmiş ol
mak. 

4 - Yukarıda yazılı şartları tama
men taşıyanlardan istekli olanlar di
lekçeleriyle birlikte hal tercümesi, 
hüsnühal varakası, nüfus teskeresi su
reti ve noterlikçe musaddak diploma 
veya ehliyetname suretlerini Ankara
da aakeri liseler müfettişliğine gönde
receklerdir. 

1300 ~am tomruk alınacak 
D. D. Yollan Satn Alma Komia

yonundan : 
Metre mikabı muhammen bedeli 29 

lira olan 1300 adet çam tomruk 2.6.938 
perşembe gilnü saat 15.30 da kapalı 
zarf usulü ile Ankarada idare bina
sında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 2612,33 
liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve nafıa müte
ahhidlik vesikası ve tekliflerini aynı 
gün saat 14.30 a kadar komisyon reis
liğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler 174 kuruşa Ankara, 

Haydarpaşa, İzmir ve Eskişehir vez
nelerinde satılmaktadır. (1476) 2983 

Dahiliy~. bakanlrOI-/ 
~ . . "' . 

Tarsusta açılacak arfeziyen 
ara~hrma kuyusuna aid eksiltme 

Dahiliye Vekaletinden : 
Tarsusa 2.5 kilometre mesafede bu

lunan Berdan çayı vadisi üzerinde 
mevcud 50 metrelik kuyunun 75 metre 
daha derine indirilmesi kapalı zarfla 
eksiltmeye konulmuştur. 

1 - İşin muhammen bedeli 6000 lira-
dı~ . 

2 - İstekliler bu işe aid şartnameyi 
bilabedel dahiliye vekaleti belediye
ler imar heyeti fen şefliğinden alabi
ler. 

3 - Eksiltme 26-5-1938 tarihine rast 
lıyan perşembe günü saat 11 de Anka
rada dahiliye vekaleti binasında top
lanacak belediyeler imar heyetince 
yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin aşağıda yazılı teminat ve 
vesaiki aynı gün saat ona kadar ko
misyon reisliğine teslim etmiş olmala
rı lazımdır. 

A - 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 
inci maddelerine uygun 450 liralık 
muvakkat teminat, 

B - Kanunun tayin ettiği vesika
lar. 

5 - Teklif mektubları ihale günü 
saat ona kadar makbuz mukabilinde 
komisyon reisliğine verilecektir. 

Posta ile gönderile<:ek teklif mek
tublarının iadeli taahhudlü olması ve 
nihayet bu saate kadar komisyona gel
miş bulunması lazımdır. 

4 - Eksiltm~e gi.rebilınek 
teklilerin aşağıda yazılı temin-' 
saiki aynı gün saat ona kadar 
yan reisliğine teslim etmif 
lazımdır. 

A - 2490 sayılı kanunun 
inci maddelerine uygun 6179 
kuruşluk muvakka tteminat, 

B - Kanunun tayin ettiği 
lar. 

C - Kanunun dördüncü 
mucibince eksiltmeye gi~J 
mani bulunmadığına dair ~ 
mektub, 

D - Belediyeler imar he 
şefliğinden münakasaya giınnC~ 
alacakları vesika. 

5 - Teklif mektubları ihale 
saat ona kadar makbuz muk 
komisyon reisliğine verilee:.ktM 

Posta ile gönderilecek tckıif f 
tublarmın iadeli taahhüdlü o~ 
nihayet bu saate kadar komis~ 
miş bulunması lazımdır. 

Bu iş hakkında fazla izahat 
istj yenlerin bele<liye ter imar 
fen şefliğine müracaat etmeletİ

(1359) 

Ereğli halihaur harit,
tanzimi miinakasası 

Dahiliye Vekaletinden : 

Konya valiliğine bağlı Ereğ~ 
basının hali hazır hartalarını., 
işi kapalı zarf usuliyle toptan 
olarak münakasaya çıkarılmıft 

1 - İşin maktu bedeli 3000 
2 - İstekliler bu işe aid şa 

ve sair evrakı parasız olarak 
vekaleti belediyeler imar hey 
şefilğinden alabilirler. 

3 - Eksiltme 31 mayıs 1938 
ne rastlayan salı günü saat 
Ankarada Dahiliye vekaleti 
da toplanacak belediyeler imar 
tinde yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek i 
teklilerin aşağıda yazılı temi~ 
vesaiki aynı gün saat ona ka 
mison reisliğine teslim etmit 
rı lazımdır. 

A) 2490 sayılı anunun 16 ve 
maddelrine uygun 225 liralık 
kat teminat, 

2 - Kayıd ve kabul için müracaat 
zamanı 1 haziran ile 25 temmuz ara 
sındadır. Talebe hangi okula girmek 
istiyorsa bir dilekçe ile doğrudan doğ 
ruya o okul müdürüne müracaat ede
cektir. Dilekçeye iki fotoğraf ile bir 
tane 6 kuruşluk posta pulu iliştirilmiş 
bulunmalı ve mensub olduğu askerlik 

.;;;;:.._.;...=;..., ...... .-. ......... =-: ..... ::;;;;;;~:;;;;;;;;;:;-.....l.,..,....~~--~At~~~~·-·-----=..ı~ ... .......ı.ıu. ile 

5 - Üçüncü maddede yazılı evrak 
ve saik ve genel şartlara nazaran öğ
retmenliği uyğun görülenlerden lü
aunılu diğer evrak sonradan iatene-

Bu iş hakkında fazla izahat almak 
istiyenlerin belediyeler imar heyeti 
fen ıcfllğinc müracaat etmeleri. 

B) Kanunun tayin ettiği v 
C) Kanunun dördüncü 

mucıoınce e sn meye gırmtıjt 

iktisat bakanlığı 

Muzaffer Talay 

hakkında 

1ktisac:l Vekaletinden : 

İktisad vekaleti memurlarından o
lup 1076 numaralı kanunun (D) fık· 
rasına tevfikan yedek subay okuluna 
sevkedilen ve 23. 4. 938 tarihinde o· 
kulu bitirerek terhis edilen Muzaffer 
Talay halen vazifesi başına gelmedi· 
ği gibi hastalık ve sair bir mazere~ 
de bildirmediğinden işbu ilanın tari· 
hi neşrinden itibaren bir hafta zar
fında vazifesi bafına dönmediği tak· 
dirde müstafi addedileceği tebliğ ye· 
rine kaim olmak Uzere ilan olunur. 

(1537) 3081 

A Levazım Am · . · : 

Yoğurt ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği 

Alma Komiayonundan : 
Satın 

İstanbul levazım amirliğin~ bağlı 
müessesat için 113316 kilo yoğurdun 
kapalı zarfla eksiltmesine talib çık
madığından pazarlığı 27. mayıs 93d 
cuma günü saat 15 de Tophanede le
vazım amirliği satın alma komisyo
nunda yapılacaktır. 

Hepsinin tahmin bedeli 18130 lir.ı 
56 kuruş ilk teminatı 1359 lira 79 ku 
ruıtur. Şartnamesi komisyonda görü 
lebilir. Yoğurdun hepsi bir müteah
hide verilebileceği gibi Anadolu ciheti 
ve sur harıcı ve sur dahili olmak üze. 
re üç gruba da ayrılabilir. İsteklile
rin kanuni vesikalariyle beraber bel 
li aaata komisyonda bulunmaları. ~079 

Sade yağı alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komiıyonundan : 

kendi adı, okuduğu okulun ianile han 
gi sınıfta bulunduğu, yabancı dil o
kuyorsa hangisini okudufu ve okulun 
daki kayıd numarası, boyu, yaşı, ağır
lığı ve oturduğu yerin adresi vazıh o
larak yazılmalıdır. 

3 - Mekteplerin bulunduğu şehir -
ler haricinden müracaat edecek tale • 
beler ayrıca ikinci bir dilekçe ile de 
askerlik şubelerine baş vuracaklar
dır. Askerlik şubeleri sıhi muayenele
rilc lüzumlu kayıd ve kabul kağıdları 
nı tamamlattıracaklar ve 1 temmuzda 
talebenin gireceği okul müdürüne 
yalnız kağıdlarmı gönderecekler ve 
talebeler mekteb müdürleri tarafın· 

dan çağrılmadıkça mektebe gönderil
miyecektir. 

4 -Okullar yatılı ve parasızdır. Ta 
!ebenin iaşesinden başka giydirilme
si, techizatı okul tarafından temin e • 
dilir ve her ay bir mikdar da :.naaş ve. 
rilir .(1222) 2515 

Muhtelif binalar kiralanacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko 

misyonundan : 
938 mali yılı için Milli Müdafaa 

Vekaletince aşağıdaki semtlerde bina 
icar edilecektir. Mal sahiblerinin ma
yıs 938 sonuna kadar vekalet satın al
ma komisyonuna müracaatları ilan o 
lunur. 

A) Vilayete civar askerlik şubele · 
rile dairesi için milstakil ve kargiı as 
gari yirmı odalı biı bina 31 mayıs 939 
gayesine kadar 

B) Yenicami Öksüzce civarında 
teçhizat anba için sekiz odalı müs · 
takil ve kargir bir bina 31 mayıs 939 
gayesine kadar. 

C) Akköprü yolu ve civarı, Gök
çeoğlu mahallesi ve civarı İş bankası · 
Sarı kışla arasındaki cadde ve müca
viri sokaklarda olmak üzere Ankara 
levazım yiyecek anbarı ittihazına el
verişli akalli yirmi mağaza ve antre -
po, mayıs 939 gayesine kadar. 

cektir. 3140 (1551 ). 

Yatak kıhfhğı bez ıha.ak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

miayonundan : 
1 - Beher metresine tahmin edilen 

fiatı (30) otuz kuruş olan (300000) üç 
yüz bin metre yatak kılıfhk bez kapa
lı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuş
tur. 

2 - İhalesi 13 haziran 938 pazartesi 
günü saat ıs dedir. 

3 - İlk teminatı (5750) beş bin yedi 
yüz elli liradır. 

4 - Evsaf ve şartnamesi (450) dört 
yüz elli kuruş mukabilinde M. M. V. 
satın alma komisyonundan alınır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde gösterilen vesaikle teminat 
ve teklif mektublariyle birlikte ihale 
saatından en az bir saat evel komisyo
na vermeleri. (1550) 3139 

200 ton elektrolit bakır 
Askeri Fabrikalar Umum Mü 

dürlüğü Satm Alma Komisyonun 
dan : 

Tahmin edilen bedeli (80.000) lira 
olan 200 ton Elektrolit bakır Askeri 
Fabrikalar Umum Müdürlüğü Anka
ra satın alma komisyonunca 8. 7. 938 
~uma günü saat 15 de kapalı zarfla 
ıhale edilecektir. Şartname ( 4) lira 
mukabilinde komisyondan verilir. 
Taliblerin muvakkat teminat olan 
(5250) lirayı havi teklif mektublarmı 
mezkür günde saat 14 de kadar ko
misyona vermeleri ve kendilerinin 
de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 
maddelerindeki vesaikle mezkur gün 
ve saatte komisyona müracaatları. 

(1518) 3064 

. Demiryolları _ · 

(1360) 2767 

Ermenn ha1ihaz1r haritasının 
tanzimi münakasası 

Dahiliye Vekaletinden : 
Konya valiliğine bağlı Ermenak 

kasabasının halı hazır haritalarının 
alımı işi kapalı zarf usuliyle ve top
tan götürü olarak münakasaya çıka
rılmıştır. 

1 - İşin muhammen bedeli 2500 
liradır. 

2 - İstekliler bu işe aid şartname, 
ve sair evrakı bilabedel Dahiliye veka 
l~ti belediyeler imar heyeti fen şefli
ğınden alabilirler. 

3 - Eksiltme 31 mayıs 1938 tarihi
ne rastlayan sah günü saat onbirde 
Dahiliye vekaleti binasında toplana
cak belediyeler imar heyetinde yapı
lacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek icin is
teklilerin aşağıda yazılı temin;t ve 
vesaiki aynı gün saat ona kadar ko
mison reisliğine teslim etmiş olmala· 
rı lazımdır. 

A) 2490 sayılı anunun 16 ve 17 inci 
maddelerine uygun 187 lira 50 kuruş
hık mukavvat teminat, 

B) Kanunun tayin ettiği vesikalar, 
C) Kanunun dördüncü maddesi 

mucibince eksiltmeye girmeye bir 
mani bulunmadığına dair imzalı bir 
mektub, 

D) Belediyeler imar heyeti fen şef
liğinden münakasaya girme için ala
cakları vesika, 

S - Teklif mektubları ihale gilnü 
saat ona kadar makbuz mukabilinde 
komisyon reisliğine verilecektir. 

Posta ile gönderilecek teklif mek
tublarının iadeli taahhüdlü olması ve 
nihayet bu saate kadar komisyona 
gelmiş bulunması lazımdır. 

Bu iş hakkında fazla izahat almak 
isteyenl~r~n belediyeler imar heyeti 
fen şefhğıne müracaat etmeleri. 

(1435) 2920 

mani bulunmadığına dair imz_, 
mektub, 

D) Belediyeler imAr bc:yeti fel 
liğinden münakasaya girme içil' 
cakları vesika, 

5 - Teklif mektubları ihale 
saat ona kadar makbuz mukabİ 
komisyon reisliğine verilecektir· 

Posta ile gönderilecek teklif 
tublarınm iadeli taahhüdlü olrn"! 
nihayet bu saate kadar kornit 
gelmiş bulunması lazımdır. n 

Bu iş hakkında fazla izahat ~ 
isteyenlerin belediyeler imar il' 
fen şefliğine müracaat etmeleri. 

(1434) "' 

İskilip kasabası haliha11r 
haritası tanzimi münakasa' 

Dahiliye Vekaletinden : 

Çorum valiliğine bağlı İskilif a 
sahasının hali hazır hartasının 
işi kapalı zarf usuliyle ve toptaı' 
türü olarak münakasaya çıkarı 
tır. 

1 - İşin maktuan bedeli 4000 
dır. 

2 - İstekliler bu işe aid şar~ 
ve sair evrakı bilabedel Dahiliye 
leti belediyeler imar heyeti fen f 
ğinden alabilirler. . -J 

3 - Eksiltme 31 mayıs 1938 ~ 
ne rastlayan salı günü saat 011 

Dahiliye vekaleti binasında toı>' 
cak belediyeler imar heyetinde '/ 
lacaktır. 

4 :.... Eksiltmeye girebilmek içil 
teklilerin aşağıda yazılı teminat 
vesaiki aynı gün saat ona kad•' ... 
mison reisliğine teslim etmiş 01'1 
rı Hizımdır. 

A) 2490 sayılı anunun 16 ve ı1 
maddelerine uygun 300 liralık 
vakkat temiıaat, i 

B) Kanunun tayin ettiği vesi~ 
C) Kanunun <ıördüncü znaO": 

tı 
mucibince eksiltmeye girmeye ~ 
mani bulunmadığına dair imzalı 
mektub, lıi IV - İsteklilerin pazarlık için ta

yin edilen gün ve saatte% 7,5 güven
me paralariyle birlikte yukarda adı 
geçen komisyona gelmeleri ilan olu-
nur. (2024-1076) 2155 

Nakliyat münakasas\ 
Ankara inhisarlar Baı Müdürlü

ğünden: 

Ankaradan - Kızılcahamam, Bala, 
Çubuk, inhisar idarelerine 938 mali 
yılında taşınacak dolu tütün ve müs
kirat sandıklariyle ispirto bidonları
nın mezkur mahallerden Ankara inhi-

1 - Lüleburgaz tümen birliklerinin 
ihtiyacı için 32800 kilo sade yağı ka
palı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
Eksiltmesi 10 haziran 938 cuma günü 
saat 16 da LUJeburgaz tümen satın al
ma komisyonunda yapılacaktır. Mu
hammen bedeli 29520 lira, muvakkat 
teminatı 2214 liradır. Münakasaya iş
tirak edeceklerin bildirilen gün ve ta
yin edilen eksiltme saatinden bir saat 
evel teminat ve teklif mektublariyle i
cabcden vesaikin komisyona verilme-

D) Ycnişehirde ordu evi civarında 
40 subayın tedrisi için kargir ve her 
türlü konforu haiz yirmi odalı bir bi
na, temmuz 938 den 31 birinci kanun 
938 gayesine kadar altı ay müddetle. 

(15~1) 3016 

Bir makine mühendisi ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - Milli Müdafaa vekaleti inşa

at şubesine kalorifer ve sıhhi tesisat 
işlerinde mütehassıs olamka ve biz· 
mete girdikten sonra iki seneden ev
vel ayrılmamak şartiyle ücretli ve 
diplomalı bir makine mühendisi alı
nacaktır. 

Telgraf bandı ahnacak 
D. D. Yolları satın Al. Ko: 
Muhammen bedeli 24750 lira olan 

450.000 aded telgraf bandı 4. 7. 1938 
pazartesi günü saat 15,30 da kapalı 
zarf usulü ile Ankarada idare bina· 
sında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 1856,25 
liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve Nafıa müte
ahhidlik vesikası ve tekliflerini aynı 
gün saat 14,30 a kadar komisyon reis
liğine vermeleri lazımdır. 

Muğla i~me suyu inıaat ve 
f esisah eksiltmesi 

Dahiliye Vekaletinden : 

Muğlaya 4.5 kilometre mesafede 
Şemsettin mcnbaının şehre isalesi su 
deposu inşası ve şehir tesisatı ile mU
tef erri işlerin yapılması kapalı zarfla 
eksiltmeye çıkarılmıştır. 

1 - İşin muhammen bedeli 98582 
lira 47 kuruştur. 

2 - İstekliler bu işe aid şartn.:me
mc, proje ve sair evrakı 493 kuruı mu-

D) Belediyeler imar heyeti fen f n 
liğinden münakasaya girme için ' ~ 
cakları vesika, ~ 

5 - Teklif mektubları ihale ıf CJ 

saat ona kadar makbuz mukabili' ti 

komisyon reisliğine verilecektir· d 
Posta ile gönderilecek teklif ıtl el 

tublarının iadeli taahhüdlü olrn8~~ 1 
nihayet bu saate kadar korniı:r· 
gelmiş bulunması lazımdır. 1ı 

Bu iş hakkında fazla izahat aı'ı lı 
isteyenlerin belediyeler imar '!tef'. ıı 
fen şefliğine müracaat etmeleri· si. (1561) 3142 

(1433) 

• 



25 - 5 - 1938 

lıt~rıbut Bılıdl!l!SI 

~~hirTiyiltroso 
ISTANBUL BELEDiYESİ 

ı mıııııııı ııı 
Şehir • 

tıyatrosu 
BU AKAŞM SAAT 21 de 

111...111 
BİLMECE 

lllllll 
KOMEDl 3 PERDE 

BİRABO'dan NAKLEDEN 
A. H. AKDEMİR 

DiK~ T: saat 10 dan 18 ze kadar biletler Bankalar 
caddeıınde tr:>rhan T erzioğlu) mağazasında ve 18 den 
sonra (Halkt..-inde) satılmaktadır. 3115 

Muhtelif ev ve dükkan yıktırılacak 
Ankara Defterdal'hğından: 

Ad N Muhammen keşif bedeli Muvakkat teminatı 
a o. Lira Kuruş Lira Kuruş 

3
40 1910 00 ı43 25 

N 
1 

- Tıp fakültesi inşa edilmek üzere sıhhat velmletince istimlak olunan 
umune hastahanesi civarında kain ve yukarıda muhammen keşif bedelı 

Yazıl.~ 340 aayılı ada dahilinde ve lise hududu haricinde mevcud bilumum 
~ du~kln baraka ve bahçe divarlarının hedmi ve enkazının belediyece 
goısterılecek nıahalle nakli ve yerinin mevcud yollar seviyesine kadar in· 
ıaata nı" • • 

2 Yı usaıd bır şekilde tesviye~i . . . .. . . . 

3 _kına _ve enkazının nakli işıne aıd keşıf bedelı yukarıda gosterılmıştır. 
ta .. Bu ıı 27. 5. 938 tarihine müsadif cuma günü saat ıs de defterdarlık-

4rn_:teşekkil komisyonda kapalı zarf usuliyl~ yapılacaktır. . . 

b. 1. Kapalı zarfla artırmaya girebileceklerın muvakkat temınatlarıyle 
ır ıkte Naf "d'' · f A hl' "k t' 1 · 
5 ıa ınu urHiğünden alacakları ennı e ıyet vesı ası gc ırme erı. 

ko :- İsteklilerin teklif mektublarmı sözü geçen saattan bir saat evvel 
nıısyon ba'kanhğına makbuz mukabili vermiş olmaları. 
6 

- Talibleri.n fenni "'"'rtname ve kefif raporlarını görmek üzere milli 
etnlik ın'"d" 1.. .. :r-

u ur uğune müracaatları. (ı324) 2663 

• Muhtelif sebze ve saıre ah nacak 
~.nkara Merkez Hıfzı&aıhha Mü eaaeaeai Arttırma, .Eluiltme ve lhal< 

ıayonundan . 

~ -:- Merkez hıfzıssıhha müessesesinin aşağıda cins ve miktarları ve 
ka tllinl edilen bedelleri gösterilen yeşillik ihtiyacı on beı gün müddetle ve 

Pa ı zarf ı· . 
2 _ usu ıyle eksıltmeye konmuştur. 

ıesea· Şartnameler An'karada Cebeci caddesinde Merkez hıfzıssıhha mües-
3..:. ~ttı.rrna, eksiltme ve ihale komisyonunda görülür. 

esseıc d kıs.ıı:me ı haziran ı938 çarşamba günU saat 11 dedir. Komisyon mü-
4 _ alıılındedir. 

5 
Muvakkat teminat 615 liradır. 

. - Teklif mektubları ı haziran 1938 çarpmba günü aaat ıo a kadar ko
nııısyona tevdi olunur. Bu saatten sonra verilecek mektublar kabul olunmaz 
6 

- Muvakkat teminat mukabili nakid ve nakid mahiyetindeki evrak kabul 
tdilıniyeceğinden bunların maliye vekaleti merkez muhasebeciliği veznesine 
Yatırılması için taliplerin daha evvel komisyona müracaatla birer irsaliye 
alnıatarı ve bu irsaliyeler ile sihat vekaleti muhasebe müdürlüğüne müra
c.&t etnıcleri lazımdır. • 

Cinsi Miktarı Bedeli muhammen 

Pancar 20000 Kilo 1200 Lira 
Lahna 20000 .. 1000 ,, 
liavuç 20000 

" 
2000 .. 

Ispanak 20000 ,, ı600 " Yonca 40000 ,. 1000 .. 
Yeşillik (Marul, salata) 20000 ,. ı400 •• 

(1467) 2946 

Ankara askerlik şubesinden : 
Ankara askerlik fubesi mmtakasmda olup da şubede kayıdh muhtelif sı

nıflara mensub olan yedek subay ve askeri memurların 938 yılma aid yokla
~l~rına ı haziran çarşamba günü sabahı başlanacak ve 30 haziran perşembe 
g\inij ak§aını bitmek üzere bir ay devam edecektir. Hangi amıf ve subay ve 
ıneınl Urların yoklamaları için şubeye müracaat edeceği günler aşağıda yazı-
ıdır. 

Mcktubıa }"Oklamasmı yaptırmak isteyenler ıubedeki defter ve sıra numa· 
rasının tn'"k k k'" • 1 h ı· hh' · · 1 1 du U emmel ve açık okuna lı unyesıy e a va ı sı ıyesının nası o • 
k ğunu ve halihazır ikamet ve memuriyet adreıini ve fen kıtalarınm hangi 
ısmında ihtisasları olduğu bildirilmelidir. 
Yo~latnasrnı yaptırmağa gelecekler yanlarında fotoğraflı ve soy adı ya-

zılı nufus .. A "k lA l' · d · cuzdanlarını ve asken vesı asını ve ma u ıyetıne aır rapor varsa 
aehnı beraber getireceklerdir. 

Bu müddet içinde yoklamaya gelmeyenler hakkında 1076 sayılı yedek su
bay ve askeri memurları kanununun 10. maddesi tatbik olunur. 
Yedek piyade 1.6.938 ita 7.6.938 akşamına kadar 
Yedek ıilvari ve Jandarma 8.6.938 .. ıo.6.938 ,, ,, 
Topçu 

Levazım harita .oı_ • 
uı:mıryol 

Hava denu ıenayi harbi e 

11.6.938 .. 14.6.938 
15.6.938 .. 16.6.938 
17.6.938 ,, 18.6.938 

" .. 
,, .. .. .. Muamele hesab y 

ıncınurlarr ve mızıka 20.6.938 ,, 22.6.938 
Tabib eczacı ve bcytar 

.. .. 
Askeri. hakim. istihkam hab 

ki
. . mu ere. 

na ıye 

23.6.938 .. 25.6.938 
27 .6.938 ,, 29.6.938 

,, 
,, 

.. .. 
MAsk~ri. SanDatk~rlar: Tüfokçi, kamacı, 30.6.938 ,, 30.6.938 

akinıst. emırci. Marangoz S 
El k 'k . . araç. e trı çı 

,, .. 

(1505) 

Tapu tescili 
Çankaya Tapu Sicilli M··'-af l 

~ wn ız ı-
lından: 

Ankaranm B~l.gat kariyesinin Sul
tan pınarı mevkıınde kain şarkan Ab
di paşa çiftliği erazisi, garben e.,ki 
köy yolu, şimalen Kamile veresesi, ce
nuben Nebi ile çevrili ve verginin 12 
/58 eski ve 6/68 yeni hulasasında ka
Yıttı bir kıta tarlanın murisleri Moaa 
oğullarından Aliden inen intikal et
tııek suretile tasarruflarında bulun
duğundan bahsile ölünün mirasçıların 
dan Mustafa ve saire tarafından tesci
li talep edilmiştir. 

Yapılan tetkikat sonunda tapuda 
kaydına rastlanmıyan bu gayri men
kulün senetsiz ta&arrufattan verese na 
nıına tcacili için ciheti tasarruf unun 

2993 

tetkiki zımnında 26.6.1938 pazartesi 
günü saat 14 de mahalli:tde tahkikat 
ve tetkikat yaptırılacağından bu yer
de herhangi kanuni bir hak iddia ~c~en 
lcr varsa ya keşif gününde mahallınde 
bulunacak tahkik me:nuruna veyahut 
da daha evel muhafı~hğa evrakı mtis
bitelerile birlikte müracaatları lüzu-
mu ilan olunur. (1569) 3153 

... 11111111111111111111111111111111111111!:. - -
~ Dr. Bôsıt Ürek E - -= -: Cebeci Merkez Hastanesi : -: iç Hastalık.lan mütehassısı _ 
: Her gün hastalarını Y enite- E 
5 hir Meınıtiyet caddesi ÜrekE 
5 apartmanında saat 13 denE 
5 aonra kabul" eder. Tel: 1694 E - -.................... 111111111111111111111,. 

ULUS 

GUL ~lERAKLILARI 
110 !jeşit Avrupa bodur, yüksek pa

ruol, yediveren güller, kaplar içinde 
envaı çamlar, süs ağaçlan, salon ye -
şillikleri, dekor fidanları ve saire •. Or
taköy, Ankara bahçesi Vasil. İsteyen
lere gül listelerimizi gönderiyoruz. 

3024 

Kazalar 
Elektrik yaptırılacak 

Gönen Belediyesinden : 
Gönen kasabasının elektrik tesisa

tı 50312 lira 43 kuruş k~if bedeliyle 
18. mayıs ı938 tarihinde ihale edilmek 
üzere kapalı zarf usuliyle münakasa
ya konulmuştur. Talip çılanadığından 
10 haziran 1938 cuma günü saat 15 de 
pazarlıkla ihalesi telı:arür etmi}tir. 
Tesisatın heyeti umumiyesi birde,-ı ol 
duğu gibi 10054 lira 17 kuruş keşifli 
santral ve transformatör binaları ayrı 
diğer tesisat ayrı olduğu halde pazar
lık edilebilir. Heyeti umumiyesinin 
birden veyahut iki sureıtle ihalesinin 
tercih hakkı belediye encümenine ait
tir. Talipler beş lira mukabilinde pro
je ve şeraiti belediye dait-esinden ala-
bilirler. (3014-1575) 3156 

Mazot maden kömürü 
saire alınacak 

Karabiga Belediyesinden : 
Belediye elektrik motörlerinin 

1-6-938 tarihinden 31-5-939 tarihine 
kadar bir ;.-ıllık ihtiyaçları olan tahmi • 
ni kıymeti 900 lira olan ı2000 kilo ma. 
zot, 600 lira kıymetli 50 ton maden kö
mürü ı60 lira kıymetli 800 kilo maki -
ne yağı açık eksiltmeye. 

ı-6-938 den 31-S-939 tarihine ka -
dar bir yılhk temizlik işleri 600 lira 
kıymetli keza açık eksiltmeye konmuş
tur. 

Eksiltme 7-6-938 salı günü saat 14 
de belediye encümeninde yapılacaktır. 
Taliplerin müracaatları. 3033 

Hükümel konağı inııah 
Iğdır Malmüdürlüiiinden : 

1 - Iğdırda yapılmakta olan hükü
met konağının ıs bin ve dört bin lira
lık, ki ceman on doku.z biın lira inıaa
tına ilft.veten mezkur inşaatın bakiye
si olan on yedi bin sekiz yüz on sekiz 
lira bir kuruşluk inşaatın kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye konulduğu kanu
ni hükümler dairesinde ilan edildiği 
halde talip zuhur etmediğinden işbu 
kr.nm inşaat 2490 sayılı arttırma, ek· 
siltme kanununun 40-46 ıncı maddele
ri mucibinı:e müstaccliycti itibariyle 
hazine menfaatine uygun olmak şar
tile bir ay içinde pazarlıkla ihalesine 
karar vcrilmiftir. 

2 - Pazarhık İğdır mal müdürlü
ğünde toplanacak komisyonda yapı!a
caktır. 

3 - Muvakkat teminat 1336 lira 
35 kuruştur. Dosyasındaki evrak şun
lardır: Plan, keşif silsilei fiat, fenni 

şartname, mukavele ve projesi, bayın
dırlık genel şartnamesi. 

4 - İstekli olanlar fNafıa vekale
tinden almış oldukları 938 yılı yapı 
ehliyet vesikası ı938 ticaret odası ve
sikasını hamil olarak komisyona rr.ü-
racaatları. (3010-1571) 31S4 

Ankara Valiliği 

Köprü ve menfez 
yaptırllacak 

Ankara Valiliğinden : 

Ke§if bedeli (15768) lira (21) ku
ruştan ibaret bulunan Ankara - Kır
şehir yolunun Kürebeli mevkiinde ya 
pılan varyant yolu üzerinde yeniden 
yaptırılacak muhtelif köprü ve men
fez işi kapalı zarf usulü ile eksiltme
ye konulmuştur. 

Ekısiltme 2. 6. 938 tarihine rastla
yan perşembe günü saat 15 de Ankara 
vilayet daimi encümeninde yapılacak
tır. İstekliler teklif mektubları, tica
ret odası vesikası ve 1182 lira 2ı ku
ruşluık teminat mektubu veya mak
buzları ve Nafıa vekaletinden 938 tak
vim yılına mahsus olarak aldrikları 
müteahhidlik vesikalariyle birlikte 
sözü geçc;ı günde saat ı5 e kadar en
cümen reisliğine vermeleri. 

İstekliler keşif ve şartnameyi Na
fıa müdürlüğünde görebilirler. 

(1425) 2856 

Şose yaptırılacak 
Ankara Valiliğinden : 

Keşif bedeli (28188) lira (S9) ku
ruştan ibaret bulunan Çerikli Sun
gurlu yolunun 3 + 500 ile 8 + 500 
üncü kilometreleri arasında şose inşa
atı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konulmuştur. 

Eksiltme 2. 6. 938 perşembe günü 
saat on beşte Ankara vilayeti daimi 
encümeninde yapılacaktır . 

İstekliler teklif mektubları ticaret 
odası vesikası ve 2114 lira 15 kuruş
luk muvakkat teminat mekktubu ve

ya makbuzları ve nafıt vekaletinden 

938 takvim yılma mahsus olarak al
dıkları müteahhidlik vesikalariyle 
birlikte sözü geçen günde saat 14 de 
kadar en~ümen reisliğine vermeleri 
istekliler keşif ve şartnameyi nafıa 
müdürlüğünde görebilirler. 

(1423) 2854 

Yol tamiratı köprü ve 
menfez 

. 
ınşası 

Ankara Valiliğinden : 

Keşif bedeli (29962) lira (07) ku
ruştan ibaret bulunan Ankara - htan
bul yolunun 100+00 ile 10S+077 inci 
kilometreleııi arasındaki tamirat ile 
köprü ve menfez ifleri kapalı zarf u
suliyle elmiltmc.ye konulmuştur. 

Eksiltme 2. 6. 938 perşembe gunu 
saat on ~te Ankara vilayet daimi 
encümeninde yapılacaktır. 

istekliler teklif mektublarr, ticaret 
odası vesikası ve (2247) lira (15) ku-

ruşluk muvakkat teminat mektubu 
veya makbuzlarr ve Nafıa vekaletin-

den 938 takvim yılına mahsus olarak 
aldrkları müteahhidli.k vesikalariyle 
birlikte sözü geçen günde saat ı4 de 

kadar encüm'!n reisliğine vermeleri 
istekliler keşif ve g.artnameyi nafıa 
müdürlüğünde görebilirler. 

(1424) 285S 

Muhtelif yiyecek ahnacak 

Cinsi 
Birinci ekmek 
Pirin!j 
Makarna 
Sade yağ 
Zeytinyağı 

Kuru faaulya 
Mercimek 
Nohut 
Kuru soğan 
Sabun 
Soda 
Domates ıalçası 
Kuru Malatya kayısısı 
Un 
Koyun ve kuzu eti 
Çay 
Odun 
Sömikok Ton 
Ya§ sebze: 

100 
50 
50 

350 
300 
150 
150 

75 
so 

4000 
ı2 

ııooo 

25 
5000 

o 90 
o 38 
o 45 
ı 58 
8 10 
1 13 
3 38 
3 38 
o 45 

150 00 
3 ıs 

22 50 
46 88 
50 63 

5472,50 410 49 
Taze fasulya, Patlıcan, taze bamya, taze domates, T. biber, taze ve sala-

mora yaprak, karncbahar, kabak, i8panak, semizot, lahana, pırasa, kereviz, 
P.iQ\csı bczclY.a• v~ Mir)'..&§ scbı~lex dahildi,. ~(1496) 30S9 
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'Jl[!lj :IJ!j:I tia 
Satılık : 

Acele aabhk hane - Devlet Şurası 
yanında 800 M. bahçe içinde Elgün so
kağında 5 No, lı haneye müracaat. 

2829 

Acele aahbk araa - Dikmen asfalt 
caddesi, yapılmakta olan Fahri apartı -
manı ittisali 722 M2 cephesi 20 M. dir. 
T. 2527 ye veya Paşalar tepesi Ekono-
mi sokak No. 1/A haneye. 2935 

r·~~·~~~ .. ;;~·~··~·~~~~; .... ı 
il Dört saurlık küçik ilinlardan : 1 

Bir defa ic;in 30 Kuruı 
İki defa için 50 Kuruı 
Üç defa ic;ln 70 Kuruı 

I
Dort defa icin 80 Kurus İ 
Devamlı küc;ük ilanların her defası ıc;inl 
10 kuruş alınır. Mcselfi 10 defa neşredi
lecek bir ilan ic;in 140 kuruş alınacaktır. 
Bir kolaylık olmak üzere, her sa.~ır. ke·i 
lime aralarındaki boşluklar mustesna 

• 30 harf itibar edilmiştir. Bir küc;ük ilinj 
1120 harften ibaret olmalıdır-

Satılık araalar - Yenişehir Cebeci JDört saurdan fazla ber satır için aynca 
ve Maltepede inşaata elverişli ufak eb- ı 10 kuruş alınır. 
attadır. Tl. 2487 Vahdi Doğru Er 1 1 .............................. .. 

2964 

Satılık ev, araa, apartıman - Yeni· 
şehir ve Cebecide acele satılık ev, arsa, 
apartnnan Tl. 2487 Vahdi Doğru Er 

2965 

Satılık - Ankaranm her tarafında 

imarca parsellenmiş küçük çapta inşa· 
ata elverişli arsalar Neşet Şeren Tel. 
2406 3036 

Satılık - Ankaranın her tarafında 
irat getirir beton, kargir ve ahşap ucuz 
evler ve apartımanlar Neşet Şeren Tel. 
2406 3037 

Satılık - Ankaranın her tarafında 

imar dahil ve haricinde parça parça sa
tılabilecek toptn arazi, bağ ve bahçeler 
Neşet Şeren Tel: 2406 3038 

Satılık Apartman - Yenişehirde Dü
zenli sokakda 20 No: (Kazım Özalp 
asfalt caddeden beşinci bina) İki daire
si beşer odah, bir dairesi dört odalı ay
rıca ljamaşırlık ve uşak odası. Ortakat
taki sahibinden sorulabilir. Telefon: 
2572. 3067 

Satılık - 2 adet 516 model Fiat açık 
ve kapalı 6 kişilik otomobil. Görmek is
tiyenlerin Demirtepe Menekşe sokak 
No. 14 Şoför Riza Günere müracaatla -
n. 3098 

Acele satılık arsalar - Elektrik Ş. 

karşısında (5SO M.) (20) M. cepheli 
( 17) M. bina cepheli Lakavüz bağla-
rında. 7500 M. Tl. 2181. 3103 

Acele satılık motosiklet - Müdafaai 
Hukuk caddesinde motosiklet tamircisi 
Recep Dinçman'a müracaat. 3104 

Acele satılık - Müsait şcraitle 335 
Şevrole 3 kamyon. Görmek için Etfai
ye Esnaf kahvesi yanındaki garaja gö
rüşmek için Hanef kardeşler Şevrole a-
centası Tl. 3150 3164 

Kurslar: 

Fransızca Dersleri - Diplomalı ve 
tecrübeli bir Bayan tarafından İmti
hanlara hazırlık. Necatibey okulu ya
nında No. 2 1. cl kata müracaat 3070 

Daktilo kursu - 4 7 inci devresine 
haziran ilk haftasında başlıyor. 2 ayda 
diploma verilir. Yenihal arkaaı yeni ha
mam apartımanı kat 2 Tel. 3714 3095 

İş verenler : 

Türkçeden ingilizceye ve ingilizce
den türkçeye bihakkın tercüme yapa • 
cak bir memura ihtiyaç vardır. Fransız
ca bilenler tercih edilir. Ankara P. K. 
23 e mektupla müracaat. 3086 

Jandarma 
Yün fanila ah nacak 

Jandarma Genel Komutanlığı Anka
ra Satın Alma Komisyonundan : 

1 - Bir tanesine yüz seksen kuruş 
fiyat tahmin edilen kırk üç bin yiin 

fanila kapalı zarf usuliyle 2. 6. 938 

Kiralık : 

Kiralık Daire _ Sağlık Bakanhğt 
karşısında Çağatay sokak No. 22 debi
ri sandık odası olmak üzere 4 odalı ga
yet ferah bir daire 1 hazirandan kira -
tıktır. Yalnız öğleden sonra Tl. 1976 
Akkaya. 3102 

Kiralık - Çocuk sarayı bahçesi kar
şısı apartıman katı 4 oda müştemilat 
kapıcıdan sual. 3ı32 

Kiralık - Yenişehirde İsmet İnönü 
caddesindeki 4 No. lu ev 4 ay için kira
ya verilecektir. İçindekilere müracaat. 

3133 

Kiralık - İstanbulda Kızıltoprak is
tasyonuna S dakikada S odalı yeni ve 
kargir müstakil bir ev yaz için kiralık -
tır. Bahçe, terkos; ve hava gazı, elek 
trik. Kazım Özalp cadde. Nihayetinde 
Ural sokak No. 8 Moiz apartımanı 2. ci 
katta Bayan Ragibe'ye müracaat. 

3134 

Kiralık müstakil ev aranıyor - Ye
nişehirde 5 odah konforlu bahçeli bir 
ev aranıyor. Telefon: 3117. 3136 

Kiralık daire - Yenişchirde 4 oda 
bir hol ve ayrıca hizmetçi odası kalori -
fer ve banyosu ve balkonlan bulunan 
Atatürk bulvarına ve parka nazır kon
forlu bir apartıman dairesi kiralıktır. 

Tel. 3117. 3137 

Devren kiralık daire - 3 oda 1 hol 
mutbak, elektrik, banyo. İçindeki mo
bilya da satılık. Işrklar Cad. Trakya a
partımanı 6 No. ya müracaat. 3147 

Kiralık - Vekfiletlere 3 dakika mc -
safede bütün dükkanların bulunduğu 
Meşrutiyet Cad. köşesinde Özenli S. 
No. 6 alt kat 3 oda mutbak banyo 45 
lira. 3138 

Kil"alık dükhfuı- ~\l\. l)~nyı kar• 
§ısında posta ıubcsinin bulunduğu dük
kan 1 - hazirandan itibaren kiralıktır. 
Bitişik kunduracıya müracaat. 3ı46 

Kiralık - Yenişehirde Atatürk cad
desinde Yenice apartrmanında kiralık 
daireler vaııdrr. Apartıman katibine 
müracaat edilebilir. 3149 

Kiralık köık - Etlik cami durağın
da otobüse 50 metre kargir yeni yapı 3 
oda 2 hol mutbak, ba.,yo, elektrik Ye 

terkos. Görmek için alt kattakilere gö
rüşmek için 2691 No. ya telefon. 3160 

Aranıyor : 

Möbleli oda aranıyor - Yeni~hir
den Kavaklıdereye kadar her taraha ~ 
labilir. Konfor ve sükOnet prttır. Ulus 
ta müşavir rumuzuna mcktı.u>la müra -
caat. 3163 

Bir memeur aramyor 

Etibanktan 
Eyi almanca ve tüııkçe bilir bir 
memur alınacaktır. Müra.caatla
rın tahriren idare merkezıne ya-
pılması. 3165 

~=~~;~be günU saat onda satın alına· Buldanda ticaret odası 
2 - Buna aid şartname (387) kuruş 

karşılığında komisyondan alınabilir. 

. . 
seçımı 

3 - Eksiltmesine girmek isteyenle· Buldan seçim komitesinden: 
rin (5120) liralık teminat ve kanunun 27 mayıa 938 tarihine!~ Bul-
ve g.artnamede yazılı vesikaları muh· dan'da ticaret odası seçimi yapı
tevi teklif mektublmmn belli gli_n 

1 

lacağındım o~a!a kayrth azinın 
saat dokuza kadar komisyona vermış müracaatlan ılan olunur. 3161 
olmaları. (1417) 2917 -

S kalem eşya ah11acak 
J d G l K t nlıgwı Ankara Satın Alma Komisyonundan: 

an arma ene omu a . 1 h' 1 nd ·· 
ı A w da • ·kd tahmin bedellerı yazı ı eşya ıza arı a g05te-- şagı çeşıt mı ar 

rilen tarihlerde eksiltme usulü ile satın alınacaktır. 
2 Ş 1 · olarak komisyondan alınabilecek bu eksiltme-- atrname erı parasız . . .. 

1 · k · t 1 · kapalı zarf eksıltmesıyle alınacaklar ıçın prtname-ere gırme ıs eyen erın . . 
d 1 b 1 t ·nat makbw: veya banka mektubunu muhtevı teklıf e yazı ı e ge ve emı . . . 

kt bl ks'lt e saatından en geç bır saat evel komısyona vermış ol-me u arını e ı m . . . 
l k ks 'ltme ile alınacaklar ıçın bu vesıka ve teminat makbuz ve ma arr ve açı e ı . 

ya banka mektublariyle tam vaktında komıs~ona baş vurmaları. (1503) . 

C. 'kd Tahmin Temınat Alım usulü İhale tanh 
ıns ve mı arı 

bedeli ve gün saat 

A. 3000 portatif çadır 
B. 6500 Matra 
C. 14000 Yün eldiven 
Ç. 1000 Tuğla 
D. 2000 liralık naftalin 

640 K. 765. lira K. zarf 10.6.938 cuma 10 
130 K. 633.7S K. ,, 11.6. Cumartesi 10 

35 K. 367.50 K. açık 13.6. pazartesi 10 
450 K. 337.50 K. ,, 13.6. pazartesi 15 
27,S K.lSOOO K. ,. 14.6. Salı 10 

3060 
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Muhtelif yiyecek ahnacak 
Ankara Doğum ve Çocuk Baknne vi Baıtabibliğinden : 

Ankara doğum ve çocuk bakım evinin 1938 mali yıllık ihtiyacı olan aşağı
da cins ve mikdarları ve muhammen fiatları yazılı mevaddın evsaflan şart
namesinde yazılı olup - yirmi · gün müddetle açık eksiltmeye konulacağın
dan 1938 yılı haziranın sekizinci günü ihalesi yapılacaktır. 

İsteklilerin arttırma eksiltme ihale kanununun 2 ve 3 cü maddelerinde 
yazılı şeraiti haiz olanların şartnamelerini görmek üzere her gün öğleden e
vel Işıklar caddesinde doğum ve çocuk bakımevi baştabibliğine ve ihale gü
nünde saat on beşten evel 7 /5 teminatı muvakkate olarak bankaların vere
cekleri muvakkat teminat mektublarından b~ka olan nakid veya nakid ma
hiyetinde bulunan evrakın Ankara defterdarlık muhasebe veznesine yatırıl
mış bulunacaktır. İsteklilerin yukarıda yazılı ihale günü müessesede teşkil 
olunacak komisyona gelmeleri bildirilir. (1517) 3063 

Cinsi 
1 inci ekmek 
Koyun eti 
Süt 
Yoğurt 

Pirinç 
Makarna 
Zeytinyağı 

Kurusovan 
Sadeyağı 

Şehriye 

Kuru bamya 
Sabun 
İrmik 

Soda 
Bisküvit 
Pirinç unu 
Kuru fasulya 
Mercimek 
Nohut 
Çay 
Un 
Salça 
Kuru kaysı 

Patlıcan 

Taze fasulya 
Taze ba.mye 

Kabak 
Enginar 
Semizotu 
Bakla 

Muhammen Mikdan 
fiatı Kilo 

9/5 8000 
50 4800 
15 3800 
30 1500 

22 2500 
30 650 
55 150 
05 750 

\15 600 
'28 120 
ııo 020 
35 650 
22 80 
10 400 
80 50 
42 100 
12 250 
12 150 
12 080 

350 030 
12 100 
26 100 
80 100 

15 
ıs 

20 
ıs 

500 
500 
300 

500 

Tutarı 
Lira Kr. 
760 

2400 
570 
450 

550 

195 
82 so 
37 so 

690 

33 60 
22 00 

227 50 
17 60 
40 
40 
42 
30 
18 
09 60 

105 00 
12 00 

26 00 
80 00 

2258 30 
75 
75 

60 
• 75 

15 350 adet 
400 

52 50 

60 
400 44 
100 20 
400 40 
400 40 
400 40 
400 60 

%7,S 
teminatı 

Lira Kr. 
57 00 

180 00 
42 75 
33 75 

41 25 
14 62 
06 19 
02 81 
51 75 
02 52 
01 65 
17 07 
01 32 
03 00 
03 00 
03 15 
02 25 
01 35 
00 72 
07 87 
00 90 
Ol 95 
06 00 

169 37 
5 62 
s 62 
4 50 
5 62 
3 94 
4 50 

3 30 
1 50 
3 00 
3 00 
3 00 
4 50 

ULUS 

Kendine beyhude yere 
eziyet ediyor. 

NEVROZİN 
Varken ıstlrap 

çekilir mi? 

Ba,, dit atnJan 
Ve üıütmekten mütevellid bü
tün ağrı, sızı, sancılarla nezle

ye, romatizmaya kartı 

N EVROZİ N 
Kaıelerini almız 

icabında günde üç kaşa 
alınabilir 

İsmine dikkat taklitlerinden 
sakınınız 2848 

80 santimetreye kadar muhtelif 
boyda ve bir hareketle değişir şaryo, 
otomatik sutun tertibatı, Desimal Ta
bülatör Türko - Üniversal Klavya, is
tenilen tipte yazı, aynı evsafta porta
tif modelleri. • 1 

1'1İSKET ŞARABI . 

200 ... . 86, kı:,. 
10 • 4& .. 

SOFRA 
ŞARAPl ... ,RI 

340 d. 
200 • 

70 • 

ıookr, 

70 • 

35 • 

Kadeh 

RSARAPL !ç bezelya 
Domateii 
Pırasa 

Lahana 
Kereviz 
Karnabahar 
İspanak 
Patates 

15 
11 
20 
10 
10 
10 
15 
25 
15 
12 

250 62 so 
60 

4 69 Zayi - Ankara Beleeiycsinden aldı-

1 

Çankaya EczanesindeJ1 400 4 50 ğun 1408 ehliyet ve 1053 sicil numaralı 

w~ ca cımas ı ıu 

1000 120 9 OO PH cedvel ve yazı makine- !Oför ehliyetnamemi kaybettim. Yeni -
o 75~11--C:~~~~~~~ 

3 94 
si Türkiye acentası: Emin Said Ersan •tn.t a1acagtmaan tillkrifil oJrnadiğı nan 

Daima soğuk maden suyu bulursunuz. Reçetelerinizi ucuz aı>tı· 

.. ~:::::::~: .. ~~~·.~.~.'.~.~.::.::~~=.~~'..:~: .:~~:;:t.~:: .. ' . Dolmalık biber 15 350 52 50 
Ti. 2686 P. K. 507 Ankara 2833 olunur. Şoför Seyfettin. 3144 

946 50 70 98 
Dikkat: 20 mayıs 1938 tarihli nüshamızda çıkan yukarıki ilanda sade 

yağının muhammen fiyatı 115 kuruş yazılacak yerde sehven 150 kuru§ ola
rak yazıldığından keyfiyet tashih olunur. Cümhuriyet merkez bankasının 21 mayıs 1938 vaziyeti 

NEOSTERİN 
Ağız, boğaz, burun yollariyle 

vücuda giren nezle, kızamık, kı-
zıl, grip gibi bulaşıcı hastalık · 
lardan korur, dişleri ve diş etle· 
rini temizler, kuvvetlendirir. Ec· 
zanelerde reçetesiz satılır. 483 

Dr. M. Şerif J(orkut 
Nümune Hutahaneıi Cerrahi ıefi 

i Her gün saat üçten sonra evinde 
! hastalarını kabul eder. Tel: 1499 

1 
Adres: Kooperatif arkası Ali 

Nazmi Apart. No. 9 D. 5. 2644 

... 11111111111111111 1111111111111111 llllh .. 

- ------ KİREÇ E 
: En eyi cins damarsız halis mer-E 
E merden yapılmı§ Karaköy çalı ki-E 
E reçlerini 2791, 2861, 1446 ve 3300EI 
E telefonlardan arayınız. 2093 E 

'=iıııııııııııııııııııııııııııııııııııııır: 

Zayi - Kıt'§ehir nüfusundan ve as -
kerlik §ubesinden aldığım nüfus tezke
remle askerlik vesikamı kaybettim. Bu

lanların insaniyet namına Ankara Ye
nişehir Çoroh sokağı No. 3 Tl. 1907 nu 
maraya haber vermet.i, aksi takdirde 
yenilerini alacağımdan hükümleri ol -

madığı ilan olunur. Kırşehirin Kaman 
nahiyesinden Çığırtkan köyünden Kı
zıl oğullarından 324 doğumlu Mahmut 
oğ. İbrahim. 3148 

ı~ı 
ULUS - 19. uncu yd. - No.: 6040 

İmtiyaz sahibi 
Nureddin Kamil Suner 

Umum! Neşriyatı idare eden 
Yazı İşleri Müdürü 
Mümtaz Faik Fenik 

Ulus Basımevi: Ankara 

AK T 1 F : 
Kasa: 

Altın: Safi kilogram 
Banknot 
Ufaklık 

Dahildeki Muhabirler : 
Türk Lirası 

Hariçteki Muhabirler : 

17.152,279 

·. . 

Altın: Safi kiloıram 9.054,617 
Altına tahvili kabil serbest dövizler 
Diğer dövizler ve Borçlu 
klirinı bakiyeleri 

Hazine Tahvilleri : 
Deruhte edi. evrakı nakdiye karşılığı 
Kanunun 6 - 8 inci maddelerine tevfi· 
kan hazine tarafından vaki tediyat 

Senedat Cüzdanı : 
Hazine bonoları 
Ticari ıenedat 

Eıham ve Tahvilat Cüzdanı t 
Deruhte edilen evrakı nakdiyenin 

A - karsı lığı esham ve tahvilat {iti· 
bari kıymetle) 

B - Serbest esham ve tahvilat 

Avanslar: 
Altın ve Döviz üzerine 
Tahvilat üzerine 

Hi1&edarlar: 
Muhtelif 

Kiralık dükkôn ve evler 
Ankara Def terdarlıi ıdan : 
Mahalles i m<~ke kapı 

Aşağı ayrancı 
Misakı milli 
Öksüzce 

~4 

52 
453 

13 
21 

1/ 4508 

Cinai müştemilatı 

Bağ bağhane Bir oda ve bağ 
Dükkan 
Hane 2 oda 2 odunluk ve kö-

milrlük küçük bir avlu 
Vattarin 124 21/2009 Hane 4 oda 2 odunluk ve kö

mürlük kilir 1 mutbak 
1 tarace 

Cebeci 
Vattarin 

Dış kale 
Vattarin 

10 
118 

365 
128 

48/1 
15/1993 

5/65 
12/1918 

Dükkan 
Ev 

Hane 
Hane 

3 oda bir sofa bir mut. 
bak 1 hala 
Bir oda 
4 oda bir koridor ı mut
bak 1 sandık odası 

İradı gayri S. 
Lira K. 
120 
120 
160 

420 

180 
300 

30 
600 

teminat 
Lira 

8 
8 

12 

3ıl 

13 
22 

2 
45 

Yukarıda cins ve evsafı yazılı gayri menkullerin 1 haziran 938 tarihinden 31 mayıs 939 gayesine kadar bir sene 
müddetle icara verileceğinden talihler in 27.5.938 tarihine müsadif cuma günü saat 15 de defterdarlıkda müteşek-
kil komisyona müracaatları. (1506) 2994 

2.U26.0S2,90 
22.948.088,-
1.331.194,55 

242.795,45 

12.736.042,88 
15.387,54 

16.201.092,40 

158.748.563,-

14.919.4a9,-

1.500.000.-
45.305.922,29 

39.182.931,58 
7.013.251,21 

102.160,61 
9.215.406,34 

YekUn 

Lira 

48..405.335,45 

242.795,45 

28.952.522,82 

143.829.074,-

46.805.92l.G9 

45.196.182,79 

9.317.566,95 

4.500.000,-

13.613.863,16 

341.863.262,91 

PAS 1 F : 
Sermaye 

İhtiyat Akçeıi : 
Adi ve fevkalade 
Hususi 

Tedavüldeki Banknotlar : 
Deruhte edilen evrııkı nakdiye 
Kanunun 6 • 8 inci maddelerine tevfi- · 
kan hazine tarafından vaki tediyat 

Deruht: edi. evrakı nakdiye bakiyesi 
Karşılıgı tamamen altın olarak ilaveten 
tedavüle vazedilen 
Reeskont mukabili ilaveten ted. va;ı;d. 

Türk Liraıı Mevduah: 

Döviz taahhüdatı: 
Altına tahvili kabil dövizler 
Diğer dövizler ve alacaklı 
kliring bakiyeleri 

Muhtelif 

2.712.234,11 
6.000.000,-

158,748.563,-

14.919.489,-

143.829.074,-

19.000.000,-
13.000.000,-

821,40 

31.686.064,55 

Yekun 

-
Lira 

15.000.000,-

8.712.234,11 

J 75.8'29.074,-

19.4H.014,35 

31.686.885,95 

91.220.054,50 

. 
341.863.262,91 
·-- ~ 

2 Mart 1933 tarihirtden itibaren:lakonto haddi % 5112 Altın üzerine avans % 41
11 

YENİ SİNEMALAR HALK 
BU GON BU GECE 

"DANS DEVAM EDiYOR" 
filminin unutulmaz yıldı:zı 

ZARAH LANDER'in 
en aon çevirdiği 

LA HABANERA 

Seanslar 
2.45 - 4.45 - 6.45 Gece 21 de 

Gece Saat 21 de ANKARA PALAS 
Oakeatrasmm ittirakiyle fevkalade 

dans numaraları 

............ -------· ----. ---------------

------------------------, ..... ,.. 

BU GECE 
Gö:z kam'Jflıncı revü •ahneleriyle 

dolu em•alaiz lilm 
ALTIN YACMURU 

Bat Rolde: ALiCE FAY 
Gece Programın& ilaveten 

Güne§ - Harbiye Futbol Maçı 
Gündü:z: 2.30 • 4.30 - 6.30 

Sean•larında 
BiR GECEDE OÇ CINA YET 

Saat 2.30 da tenzilat : Fiatlar : 40-30-20 
HALK MATiNESi 12.15 DE 

ViCDAN AZABI 

... 
1 ..,, 
IO -

·------
Yangın, hayat, otomobil, cam 


