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ADiMi% ANDIMIZCIR. 

Bir askeri heyet Lo~dra'ya gidiyor 
Bankalar ve müesseseler baremi Si lôh l ı bir ihti lôf çıkarsa 

... t' t t'tt ,. u t ... .., ... N4'4 , t .. ..,, • t YA ... t .. • 

Büt~e encümeni projeye 
katı ve son seklini verdi 

ı Seri ve müessir bir 
~-·-: ·. ,.... ı-:..,- t 

' . -
. isbirliQi i(in i'abeden 

Yeni derecererle bugün alınmakta olan 

farklar her ay yirmi 

suretiyle izale edilecek 
tedbirler aörüsüle<ek maaşlar arasındaki 

beşte biri indirilmek 

- Bütçe encümeni reın 
Mülıerrem Ünıal 

Beıinci 
Büyük' 
Kurultayda 

Kemal ONAL 
Milli Şefin tarihi nutku ile baı· 

ladığı değerli mesaisinde muvaffa
kiyetle ilerliyen beıinci büyük ku· 
rultay evelki gün Partinin yeni ni
zamnamesiyle programını kabul el· 
ıniıtir. Nizamnamede yapılan deği
tiklikler, büyük Şefin nutuklarında 
da tebarüz ettirdikleri Üzere "Bü
yük Millet Meclisinde millet hakla -
rnun açık murakabesi idealleriyle 
nifak ve anarıiye mahal vermemek 
l:aruretlerinin beraber yürüyeceği
ne" inan verecek kuvettedir. Ku· 
rııltay konuımalarında yeni bir mu
rakabe unsuru olan Parti müstakil 
Rrupunun · ·icra mevkiinde olan mil· 
let vekilleri ekseriyetine ve hükü
llıetine esaslı bir yardım temin ede
ceği kanaatinde ittifak edilmit ve 
onun muvaff akiyetle çalıtmasını 

kolaylathracak tedbirler Üzerinde 
durulmuıtur. Parti teıkilatımızın 
"istidatlara yol veren bir geniılik· 
le, müsbet faaliyetlerinin" merkezi 
murakabesi esası da tamamen tas· 
\'İp olunmuştur. Programa gelince, 
ana hatları hadiseler ve seneler mu· 
\racehesinde vuzuhunu bulmuf olan 
Kemalizm prensiplerinde azimle 
Yürüdüğümüzü ifade eden bir mana 
İle bütün hatlarını muhafaza et· 
llıekte ancak birkaç tatbik mevzu· 
unda kısa izahlara kavuımaktadır. 

Büyük kurultay dün geç vakte 
kadar Parti teşkilatının kendisine 
•rzettiiğ dileklerle metıul olmuı· 

tur. Partinin her yıl toplanan ocak 
\re nahiye, iki yılda bir toplanan 
kaza ve vilayet kongreleri, yalnız 
Yeni devre için vazifeli arkadaıları 
•eçmekle kalmaz, geçen kongreden· 
beri yapılan itlerin bir izahını mü
ru,kaıa ettiği gibi muhiti için bata· 
tılmaaı istenen ıeyleri de dilekler 
halinde tesbit eder. Bu kongrelerde 
hazır bulunan en büyük hükümet 
llıemuru ile belediye reisi, belediye 
llıeclisi ve umumi meclis azası bu 
dileklerden mahallinde yapılabile· 
lek itler üzerinde kongreye izah
larda bulunurlar. Devlet merk,!!zİn· 
c:e veya Büyük Millet Meclisince 

(Sonu J ancü sayfada) 

18 maddeden ibaret olan . 

l&yihayı aynen neırediyoruz 
Kamutay bütçe encümeni büyük bir alaka ile beklenen "Banka

lar ve devlet müesseseleri memurları aylıklarının tevhit ve teadülü 
hakkındaki kanun layihası,~ üzerindeki tetkiklerini bitirmiı ve 
mazbatasrnı hazırlamıttır. 

lngütere'cle yapılan ıon harp 
tayyareleri 

Bir tavzih 

Heyet Orgeneral Orbay' ın reisliğindedir 

Türk ordusunun tayyare ve silôh ihtiyaçları 

için İngiliz piyasasının imkônları aranacak 
Londra, 2 a.a. - Londra'ya gelmesi beklenen türk askeri heyeti, Or

general Kazım Orbay'ın reisliğinde türk genel kurmaymdşn 3 yüksek 
subaydan terekküp edecektir. Heyete, Ankara'daki İngiliz deniz, kara 
ve hava ataşeleri de refakat eyliyecektir. 

Hükümet layihayı encümene sevkederken ismi, ~ahauı bir ka
nunla devletten bir hak temin eden veya ıermayeıinin yarısından 
fazlası devlete ait olan bankalar ve müesseseler memurlarrnın ma
aı ve ücretleri ve hizmete girif ve terfi usulleri hakkında kanun 
layihası,, idi. 

Encümen, layiha üzerinde fikirlerini ve bu isim deiitikliğini 

Ankara. 2 a.a. - Paris - Soir gazete 
sinde intişar etmiş olan bir yazıda ha· 
riciye vekilimize atfedilen beyanat 
hakikate tevafuk etmiyen cihetleri ih· Siyasi mahfillerde beyan olundu • 
tiva etmekte ve aykırı bir ruh ve mana ğuna göre, sil~hlı bir ihtilaf takdirin -
da tertip edilmiş bulunmakta olduğu de seri ve müessir bir teşriki mesai te· 
cihetle bu yazının hariciye vekilimizin mini için icabedcn tedbirleri tesbit et
fikir ve mütalealarına uygun olmadı • mek üzere türk ve İngiliz hükümetleri 
ğını beyana Anadolu ajansı mezun - arasında müzakereler vukubulacak • 
dur. tır. ıöylece izah etmektedir: (Sonu 4 üncü sayfada) 

Dilekler etrafında 
. - ... ......,_.. 

uru ay Cil4 adör 
Vekillerimizi dinledi 

Vekiller, memleketin 

alınan ve ah nacak olan 
C. H. P. büyük kurultayı dün B. 

Hilmi Uran'ın reisliğinde toplanmış
tır. Celse açıldığı zaman reis şunları 

ana mevzularında 

tedbirleri anlattılar 

• söylemiştir: 

Dahiliye Vekil imiz B. Faik 
Ôztrak izahat veriyor 

" - Celse açılmıştır. Bugünkü 
ruznamemiz, dilek komisyonumuzun 
raporu ve dilekler hakkında ittihaz 
ettiği kararlardır. Gerek rapor ,gerek 
kararlar tevzi edilmiştir. Müsaade bu
yurursanız mazbatayı okutacağım. 

Bundan sonra her Vekalete ait olan 
dilek kararlarını ayrı ayrı okutup mü

-----------------. zakere mevzuu ittihaz edeceğim. On

Hariciye Vekilimizin 
Moskova seyahati 

Deyli telgrafa göre 

Barış cephesi paktlar. 

sisteminden doğacak 

tedbirler konuşulacak 
Londra, 2 a.a. - Gazetelere göre, 

Türkiye Hariciye Vekili Şükrü Sa· 
raçoğlu, Gafenko'nun yapacağı Anka
ra ziyaretinden sonra haziran ortala
rında Moskova'ya giderek B. Potem
kin'in ziyaretini iade edecektir. 

Siyasi mahfiller, bu münasebetle 
Türkiye ile Sovyetler Birliği arasın· 
da siyasi görüşmelere devam edilece
ğini zannetmektedirler. 

Deyli Telegraf gazetesine Ankara
dan bildirildiğine göre, BB. Saraçoğ
lu ve Potemkin, barış cephesi paktla
rı sisteminden tevellüt edebilecek 
müşterek tedbirleri müzakere edecek
lerdir. 

Bükreş, 2 a.a. - Rador ajansı kıra} 
Karol'ün tekrar tahta çıkışı şenlikle
rinden sonra hariciye nazırı Gafenko. 
nun resmi ziyaretlerde bulunmak üze· 
re,,Ankara ve Atinaya gideceğini teb
liğ eylemektedir. 

lar geçtikten sonra heyeti umumiyesi 
üzerinde yapılacak müzakere kafi gö· 
rülünce ayrıca raporu reyinize arze • 
deceğim. Şimdi raporu okutuyorum.,, 

Dilek encümeni raporu okunmuş 

ve sıra ile daireler ve vekaletlerden 
istenilen dileklerin müzakeresine baş
lanmıştır. 

B. Ekrem Oran (İzmir) hususi i· 
dareler ve belediyelerin başarmakla 

(Sonu 6 zncr sayfada) 

. 

Aclliye Vekilimiz B. Fethi 
Okyar izahat veriyor 

Kurultay 4zası Türkkuşu 
tesislerini ziyaret etti 

\ 

Kurultay halan dün sabah Türkkuıu tesislerini ziyaret etmişler ve Türk 'Hava Ku
rumu Başkanı B. Şükrü Koçak kendilerine muhtelif çalışmalar hakkında izahat ver • 
miştir. Beş saat devam eden bu ziyarete ait tafıilit ikinci sayfamızda ve diğer reıim -
ler de sekizinci aayfamızdadır. 

Öyle tahmin ediliyor ki, Londra'ya 
gelecek olan fransız genel kurmay rei· 
si General Gamlen bu fırsattan isti -
fade ederek türk heyetiyle temas ede
cektir. 

..... .;-=.; ... .... .::w-·"mr. 
Londra, 2 a.a. - General Kizım Or

bay'ın riyaseti altında önümüzdeki 
hafta buraya gelecek olan türk askeri 
heyeti silah fabrikalarını ve tayyare 
meydanlarını gezecektir. 

Bu ziyaret ingiliz - türk ittifakının 
bir neticesi olarak telakki edilmekte -
dir. Türk heyeti, türk ordusunun bil· 
hassa silah ve tayyare ihtiyaçları hu • 
susunda İngiliz piyasasının imkanları
nı tetkik eyliyecektir. 

Selabiyettar mahfillerde beyan o -
lunduğuna göre Türkiyeye verilecek 
harp levazımı Türkiyeye açılmış ih -
racat kredileriyle tediye olunacaktır. 

. 

Lonclraya giclen heyetimizin reisi 
Orgeneral Kazım Orbay 

/ngiliz - Rus - Fransız görüşmelerinde 

Bütün güçlükler Baltlk 
devletlerine verilecek 

_garantiden çıkıy9r 

Lord Halifaks1ın Moskova1ya gidip 
B. Molotof1 la görüşmesi muhtemel 

Moskova, 2 a .a. - Diplomasi mahfilleri, bir taraftan sovyetler. diğer 
taraf tan fransızlarla İngilizler arasındaki başlıca göruş aynlıklarının Bal
tık devletlerine verilecek garanti hakkında olduğunu ve B. Molotof un 
bu nokta üzerinde israr etmiş bulunduğunu beyan etmektedirler. 

----ı İngiltere hükümetinin ba§ka mem-

T •• k F . -• _ j leketlere doğrudan doğruya yapmış olur - ransız 1 duğu teahhütleri bu devletlere teşmil 
etmiye mütemayil• olmadığını, fakat 

anlaşması 
Paris, 2 a.a. - Salahiyetli 

mahfiller, Türk • Fransız anlaş· 
malarının sovyetlerle yapılacak 
olan anlatmalardan evel tahak
kuk edeceğine muhakkak naza
riyle bakmaktadır. Türk· Fran· 
sız anlaşmaları, türklerin Hatay 
hakkındaki isteklerini yerine 
getiren anlaşma ile birlikte ilin 
olunacaktır. 

Türklere ve ruslara esaslı lİl· 
vizlerde bulunulmasına muarız 
olan bazı fransız mahfilleri ge
neral Veygand'rn Ankara'ya 
yaptığı ziyaret üzerine mezkur 
tavizlere taraftar gözükmesi 
neticesinde bu itirazlardan vaz· 
geçmiılerdir. 

bir taarruza uğrıyacak olan Baltık dev 
letlerinin yardımına koşmak mecburi • 
yetinde kalacak olan Sovyet Rusya'ya 
yardım etmeyi kabul edebileceği tah
min olunmaktadır. 

Sovyetlerin Milletler Cemiyeti mi • 
sakına olan telmih hakkındaki itirazla
rına gelince, buradaki ecnebi mahafili, 
bu itirazların kolaylıkla bertaraf edi
lebileceğini beyan etmektedir. 

Bir İngiliz nazırı Moskovaya 
giclecek 

Londra, 2 a.a. - Deyli Ekspres ga • 
zetesine göre, kabine Molotofla şahsi 

temas maksadiyle Moskovaya bir na • 
zır göndermek maksadındadır. 

Deyli Meyi, bu hususta Lord Hali -
faks'ın ismini ileri sürmekte ise de ha
riciye nazırının meşguliyeti buna mü. 
saade etmcdiğ: takdirde mümtaz bir 

(Sonu J üncü sayfada) 
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Günün i~inden 

Düşmanı tepeleyinceye kadar 
.~~e?i ~ef Atatürk, J 928 yılında yeni harf inkilabma başlarken söy

ledıgı bır hıtabede milletimizde o zamanki okuma yazma bilenler ve bil
meyenlerin nispetine iyma ederek ''bu, utanılacak bir şeydir" demifti . 
• ,.. On.d:<'n sonra, Milli Şcf'imizin bir nutkunda da ipret ettiği ıekilde 
ummılıkle mücadele seferberliği" ne girişmiş bulunuyoruz. 

Cehalet, bu korkunç düşman, Osmanlı iktidarının kanatlan altına 
~ı.ğı~a.rak türke o kadar kötülükler etmiştir ki onun kara elinden çekti
gımızı, ne yabancı süngülerden, ne düşman çizmelerden çekmediğimize 
uu.k ve yakın tarihimizin bir çok sayfaları şahittir. 

Yazdığı bütün eserlerde hicivden, mizahtan başka bir şey düşünmi
yen air Eşref bile; 

Uz.ağa gitme Epel, bu yakınlarda cehaletten 
Koca bir milletin ikbali, bak, idbara dönmüıtür. 

bcyiti ile cehaletten duyduğu ıstırabı, adeta ağlıyarak, ifade etmişti. 
16 yıldır, o korkunç düşmanı bir haylı sarsmış olmakla beraber büs

bUtUn tepelediğimizj ıddin edebilir miyiz) Onun için, hala, cehalet,le la

vaş ve Ümmilikle mücadele efe,'Jerliği içinde bulunuyoruz. 
. Bu büyük ve çetin savaşın ileri karakollarında aydın başını ve üze
tınde terler birikmiş alnını gördüğümüz eaym bir vatancJaı vardır: öğ
retmen! 

Hükümet, giri tiği savaşta muzaffer kılabilmek için ona bütün im· 
kanlardan, bütün va ıtalardan faydalanıp kit&p denilen cepaneyi ver• 
mekte hiç bir fedakrtrlıktan geri durmuyor. 

Bu arada Maarif Vekilimiz Hasan Ali Yücel'in öğretmen arkadaş
lann .. hitap eden bir tamiminden şu satırları okuyunuz: 

"Meslek arkadaılamnızdan bazılarının bqka itlere geçmek üzere 
,. vekaletin muvafakatini almak için müracaat ettiklerini görüyorum. 

••. · · • • bu arkadaılanmm muallimlik hayabndan uzaklaımalannm 
~m meslek, hem memleket için ne kadar zararlı oldufunu, mealefin •· 
aıl ze~k ve_h~y~canını derinden duyduklarına yakından phit olduğum 
muallimlennuzın takdir ederek meslekten aynlmıyacaklanna eminim •... 

Kültür ordusunun savaş halinde, seferberlik halinde bulunduğu ve 
cehalet denilen korkunç düşmanın, henüz, tan;ınmiyle tepelenmediği 
§U zamanda Vekilimizin bu tamimi bana ateş boyunda bulunan bir ku
mandanın silah arkadaşlarına verdiği şu emir gibi geldi: 

- Düımam tepeleyinceye kadar rnevzilerinizden aynlmıyacaksı-
ruzl Nurettin ARTAM 

Bugünkü spor hareketleri 

Dün haber verdiğımiz gibi lzmir'den gelen Doğanaor takımı bugÜn 
ötleden sonra •aat 16 30 da 19 mayıs •tadyomunda Ankara Gücü ile 
milli küme maçını yapacaktır. Yukarıdaki reıim, Doğansporun lzmir 
111açlannda alınmııtır 

Futbol Federasyonu 
Reis vekillıgi 

Beden terbiyesi gen direktörlü
ğü, direktrölük zat işler "'l'lÜdürü B . 
Ziya Ateş açık bulunan futbol fede
rasyonu başkan vekilliği ı ifaya me· 
mur etmiştir. 

ş erinde ve Snelerdenberi spor 
bilhassa Ankara bölge i 
le futbol federasyonu m 
değerli hizmetleri görült 
te!J'e yeni vazifesinde m 
ler dileriz. 

kanlığı i
vinliğinde 

B. Ziya A
vaf!akiyet-

Ankara, İstanbul, İımir 
hakem komiteleri ~idi 

Beden terbiyesi genel direktörlüğü 
tarafından teşkil edilen futbol yük -
sek h kem komitesi son toplantısında 
Ankara, İstanbul ve İzmir bölgeleri • 
nin mahalli hakem komitelerini seç· 
miıtir. 

Öğrendiğimize göre bu komitelere 
şu zevat seçilmiştir : 

Ankara: BB. Sami Sayran, Mi tat 
Ertuğ, Halil İdil. 

İstanbul: BB. Fethi Başaran, B. 
Nihat Bekdik, Cafer (ec.zacı). Rüştü 
(Beşiktaşlı), Nuri Borut. 

lzmir: BB. Hüseyin Hulki, Mus
tafa (Büyük), Hüseyin (Ağabey). 

ULUS 

Aydın'dan bir görünüı 

Aydın 939 yıh bütçesi 
873303 lira tesbit edildi 

Halkevinin yaptığı yardimlar 
Aydın (Hususi) - Umumi meclis vilayetimizin 939 mali yılı 

büdcesini 189.687 lira 51 kuruı olarak kabul etmiıtir. Vekaletin 
emriyle büdceden çıkanlan 83.616 lira munzam varidatla bu mik-

tar 873.303 lirayı bulmaktadır. Vill - ,--------------
yetimiz tahsilitı iki senedir büdce tah· 
minine nazaran bir fazlalık göster • ı 
mekte olduğundan 938 mali yılı sonu· 
na kadar tahakkuk edecek tahsillt ı 
fazlasını munzam tahsisat olarak büd-

16 ncı resim sergisi 
çeye eklemek suretiyle gene 900.000 
lirayı geçecektir. Bu paradan 111.041 
lirası umumi meclis ve hususi idareye, 
93.839 lirası nafıa ve yol işlerine, 

270.231 lirası maarife, 24.866 lirası zi
raat ve baytar işlerine, 91.234 lirası sı
hat ve hayır işlerine, 198.417 lirası da 
mulltelif ve müıterek masraflara tah
sis olunmuştur. 

Fevkalade büdçede, baglanan mek • 
teplerin inşa ve ikmali, şehir oteli ve 
istimlaki. Merkez hastanesi ikinci 
pavyon inşası, Nazilli'de yeniden bir 
hastane inşa ve istimlaki yeni ziraat 
bahçesi ve koıu yeri istimliiki için tah· 
sisat ayrılmıştır. 

Vilayetimiz tahsilatınnı her yıl art· 
ması, önümüzdeki mali yılda kültür ve 
ziraat ve imar aahasında daha müspet 
neticeler elde edilmesini temin ede -
cektir. ,. 

Halk1tvinin ynrdunları 

pazartesiye 

Sergievinde aıhyor 

Ressam .Ayetullah Ressam Vecih 
Sumer Bereketoğlu 

Güzel Sanatlar Birliği tarafından 

her sene mutat olarak açılmakta olan 
resim sergisi bu sene de Maarif Ve -

kilinin himayesinde pazartesi günü 
saat on yedide Sergievinde açılacak -

3 - 6. 1939 ---
C. H. P. VE HAVACILIK DAVAMIZ 

Kurultay clzası Türkkuşu 
tesislerini ziyaret etti 

Beş saat kadar süren tetkikten çoK 

mütehassıs ve memnun kaldılar 
Cümhuriyet Halk Partisi Büyük kurultay azaları, dün sabah 

Hava Kurumunun davetlisi olarak, Türkkutu'nun bütün tesisleri· 
ni ziyaret ettiler, tetkikler yaptılar, izahat aldılar ve bet saatten 
fazla süren bu görme ve dinlemeden sonra, gösterilmif olan ali -
kaların tam yerine sarfedilmiş olduğuna kani olarak, havacı nes· 
lin vücut bulmakta olduğunun verdiği bir huzur içinde ayrıldılar. 

-ı Sabah saat sekizde 'J>artinin önün· 
.. 1 de beklemekte olan otobüsler, misa-

A(I bl• r y• ldo" nu" mu'" firleri eve~.a pUinör alanına götür~ü: 
1 Burada, Turk Hava Kurumu Reısı 

Erzurum Mebusu B. Şükrü Koçak, 
Türkkuşu Genel Direktörü Yarbay 
Osman Nuri Baykal, Türk Hava Ku -

Vasıf Çınar'ı dört sene rumu ileri gelenleri ue seıam vaziye· 
tinde beklemekte olan havacı gençler 

1 b k b · • k kendilerini karşıladılar. 
eve UQÜn ay etmıştı Burada model tayyarel.:r, paraşüt-

Bugün vakitsiz bir ölümün beşinci 

yıldönümüdür: Vasıf Çınar, dört se • 
ne evci bugün hayata gözlerini yum -
muştu. Milli ihtilalin daha ilk günle • 
rinde inkilap cephesinin yılmaz ve 
yorulmaz bir işçisi olarak kendini re
jime veren Vasıf Çınar, kendisine ve
rilen bütUn vazifeleri, ölUmünün yıl -
dönümünde şükranla anacak kadar 
muvaffakiyetle başarmıştı. Moskova 
Büyük Elçiliği vazifesini yaparken 
hiç bcklennicdik bir zamanda öldü. 
Bütün acıların üzerine bir nisyan per 
desi çeken zaman, onun çok vakitsiz 
ölümünün derdini bize unutturmadı 

ve ya,arna hassasından kaybetmemiş 
bu Çınar fidanının çöküşilnün içimiz
de yarattığı ıstırabı dindiremedi. Beş 
senedir aramızdan ayrılmış olmasına 
rağmen; hayat, hareket ve enerjinin 
kaynağı olan bu bahar çağlı inkılapçı
nın toprak oluşuna hala inanamıyor 

gibiyiz. 

(ocuk Esirgeme Kurumunun 
1 S günlük yardımları 

Çocuk Esirgeme Kur.mu genel 
merıtezıne son 15 nde muracaat e • 

ler ve planörlerden muhtelif tipler 
hazırlanmıştı. Delegeler önce bunları 
tetkik ettiler ve sonra paraşüt atlayış
larını gördüler. Türkkuşu kadrosuna 
girmeleri zamanı, henüz altı ayı dol
durmamış olan gençlerin büyük bir 
muvaffakiyetle ve tereddütsüz atla• 
yııları, delegeleri çok mütehassis edi· 
yordu. Bilhassa burada akrobasi nu • 
maralarını takdir ve zevkle seyretti
ler. 

Buradan Etimesğut motörlll kam· 
pına gidildi. Dokuz tayyareden n\U • 
rekkep bir erkek ve be§ tayyarelik 
bir kadın filosunun muhtelif tarzda 
uçuılarını, memleketih dört tarafın
dan gelen ve Hava Kurumuna çok e. 
mek vermit olan delegeler heyecanla 
takip ettiler. Bu arada, Türkkuıu 
Baıöğretmeni Bayan Sabiha Gökçen
in yaptığı akrobatik numaralar çok 
takdir topladı ve alkışlandı. Akroba
si ilzerinde ihtisas yapmak üzere Uç 
aydanbcri çalıştırılan gençlerin mu -
vaffakiyetli uçuglırı, delegeler üze· 
rinde milli kabiliyet ve istidadın gü· 
zel bir örneği tesirini bıraktı. 

Burada mebuslar ve delegeler genç· 
lerle ayrı ayrı konuştular. Bilhassa 
kızlarımızın tam bir asker disiplin ve 
nizamı i~indc ah~n onları ole: 
a •an~ . ............ . - .. ~ · - - ~~~--'-~rr"' 

müdafaasında erkek arkadaşı ile be • 
raber vazife alabileceği hakikatini e· 
ser halinde tebarüz ettirdi. 

Aydın halkevi sosyal yardım ıubcai 
et baylamında 573 lira sarfederek 146 

çocuk giydirmişti. Bu defa 421 lira 
daha aarfederek yeniden 97 yoksul ço
cuğu çamaşır, mektep formaları, çorap 

ve ayakkaplarını vererek giydirmiş -

tir. 

den 413 hasta çocuk ve dit bakımevin 
de 305 çocuğun ditleri muayene ve te· 
davi edilmif, 17 yavruya para yardımı 
yapılmıştır. Dört çocuk da giydiril • 
miştir. Bundan başka 1189 çocuk ve 

tır. Birlik İdare Heyetinden sergiyi anası kurumun sıcak banyolarından 

Misafirler, saat 12 ye doğru Ak· 
köprüdeki planör fabrikasına geldi -
ler ve burada havacı gençlik için mil
li teknik ve sayin yaptığı vasıtaların 
imal safhalarını tetkik ettiler. 

Şube bundan başka ilk okutların 

ders malzemeleri için 203, yoksul ço • 
cukların kitaplarını temin etmek üze

re 98 ve çocukların iyi su içmeleri için 
de 257 lira para yardımı yapmıştır. 
Şube ıon bet ay içinde orta okul ve 

liselerde okuyan yoksul talebelere de 
300 lira para yardımında bulunmuı • 

tur. 
Sosyal yardım ıubeıi tarafından a • 

çılan bakım evine bütiln mütehassıs 

hekimlerimiz devam etmektedir. Ba • 
kımevi çok alllca görmüttür. Şehirler, 
köyler bir çok hastalar her gün burada 
muayene ve tedavi olunmakta, yoksul
ların reçeteleri de şube tarafından 

yaptırılmaktadır. Şube fakir lohusala· 
ra, temiz ve sıhl kundaklar da dafıtı
yor. Şimdiye kadar 20 lohusanın kun

dak takımı ıubeden verilmittir. 

hazırlamağa ressam Ayetullah Sumer faydalanmıg ve 1581 süt yavrusuna 
ile Vecih Bereketoğlu Ankara'ya gel- kurumun süt damlasından '1040 kilo 
mişlerdir. pastörize edilmiş çocuk sütü tevzi e -

H b ld ğ •· b 1 k dilmigtir. Keçiörendeki anakucağına 
a er a ı ımıza gore u yı ço .. 1 d 
. • .. 97 muracaat vukubulmuı bun ar an 

zengın ve değerh eıerlerle muzeyyen 28 yavru müesseıeye alınarak tedavi 
olan serginin açılma töreninde Maarif edilmiı, bu suretle 15 günde kurumca 
Vekilimiz B. Hasan - Ali Yücel bir yardım edilen çocuk aayııı 3807 ye ba 
nutuk verecektir. liğ olmuıtur. (a.a.) 

1923 te Cümhuriyetin ilanı ile An -

kara'da ilk sergisini kuran Birlik res- kk d k' 
aamtarı cumhuriyetin on aıtıncı ya - Salma işleri ha ın a ı 
şında 16 cı sergiyi açmaktadırlar. An

kara sergilerini cUmhuriyetle yaşıt 

bir anane haline koyan Birlik pek bağ 
h olduğu bu vazifesinden hiç bir ıenc 
geri kalmamııtır. Halka resim zevkini 
yaymak için gerek Ankara'da gerek 

lstanbul'da timdiye kadar (46) segi 
açmak gibi verimli bir varlık göıte • 
ren GUzel Sanatlar Birliği takdire şa
yandır. 

kanun lôyihası 
28 mayıs tarihli gazetemizde köy 

kalkınması hakkında bir kanun pro -
jesi hazırlandığı ve bu layihanın Bü
yük Millet Meclisinde müzakere mev
kiine konulacağı yazılmııtı. Öğren
diğimize göre Dahiliye Vekaletinin 
hazırladığı bu layiha salma itlerine 
aittir ve birkaç maddeliktir. 

Tetkikler, türkkuşu okulunda niha
yet buldu. Okulda teknik salonu, mo
del uçak salonu, dersaneleri, müzeyi 
gezdiler ve kendilerine uzun boylu i· 
zahat verildi. 

Hazırlanmıı olan büfede ağırlanan 
delegelere, Kurum Başkanı Erzurum 
mebusu B. Şükrü Koçak alakaların· 
dan dolayı teşekkür etti ve ezcümle 
ıunları söyledi: 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
Bazan çok modern ve zarif bir 

.. _ Bugün gördüklerinizin hepsi 
sizin değerli yardım ve alakanızla vü· 
cut bulmuıtur. Türk Hava Kurumu -
nun maddi imkanlarını, vatandaşların 
havacılık divasına gösterdikleri yük· 
sek alaka temin eder. Milli varlıklar 
arasına giren bu mevzu üzerinde ne
ler yapllmış olduğunu gördünüz. 
Takdir sizindir. İmkanlar devam et
tikçe çalışmalarımızı hızlandıracağız. 
Bütün gördüklerinizin çok kısa bir 
mazisi vardır. Milletin alakası, türk 
çocuklarının kabiliyet ve istidadiyle 
birleıince sizi çok mütehassis ettiğini 
ıöylediğini.z bu eser meydana çıkmış. 
tır • ., 

Yağışlar bau mıntıkalarda 
devam edıyor 

Dün şehrimizde h 
yağmurlu, sonralı umu 
ve fırtınalı geçmiş. rüz 
metinden saniyede sek 

sabahleyin 
yetle kapalı 
r şark istika 
metre hızla 

esmittir. Günün en yük k ısısı 26 de
rece olarak tesbit edil ştir. Yurtta 
hava Trakya, Kocaeli, e ve orta A· 
nadolu bölgelerinde ka ı ve yer yer 
yağışlı, diğer bölgelerde kapalı geç -
miştir. 

Yirmi dört saat içind i yurdun or
t '! ve garp bölgelerind yağışların 
rı treye bıraktıkları su iktarları U-
1 ı dağ"da 22, Kuşadasın 9, Çanakka
lc0de 5, İstanbul ve Eskı ehir'de 4, di· 
rer yağış gören yerlerde de 1 • 3 kilo
grıım arasındadır. 

Rütgarlar Trakya, Kocaeli bölgele
rinde şimalden. Eged'e garpten, diğer 
bölgelerde ekseriyetle cenup istikame 
tinden saniyede en çok 9 metrehızla 

c~miştir. 
Yurtta en yüksek ı11lar Trabzon'da 

22 Eslci,ehir'de 23, Balık~sir'de 25, tz. 
mir'de 26, Nazılli'de 29, Adana'da 32 
derecediı. 

Bir sergi 
Jsmet paşa Kız EnstitlJsünün ile

risinde in§aatı ilerliyen Dil, Tarih 
ve Coğrafya fakültesinin cephesin
de Ebedi Şef'in bir cümlesi belir • 
di : 

" Dünyada en hakiki mÜl'fİt İ· 
limdir.,, 

Eevlki gün Halkevi· salonlarında 
açılma töreni yapılan dost Sovyet
lerin kitap sergisini gezerken bunu 
hatırlıyordum: 

Sınırlar içinde hakiki mürıit olan 
ilim, dost ve komıu milletlerin biri
birleriyle kültürel münasebetleri • 
ni kuvetlendirmekte de kitap kılı
ğına girmiı bir mürıit vuifesini 
görüyor. 

Türk inki/ibının mlna ve h~efi
ni bir çok memleketlerden iJnce takdir 
etmiş ve Türkiye ile daima dost ya
§amış olan Sovyet Rusya'nın ilim ve 
irfan hareketlerini kitaplarla ve re
simlerle gösteren bu serginin mlna
sını ve kıymetini biz, hakiki bir in
Jcıllp memleketinin çoculr1'rı ola • 
rak, çok iyi takdir ederiz. 

Bizim n.ıriyat sergimiııin kapan
dığı sıralarda açılan ba ilci d06t ser
giyi de ıezenler, bir iaiilip mefbe-

rinden bir inlıilap meşherine geç • 
mış ve cildler altında, satırlar ara -
sında dünyada sulhtan başka ülkü
sü olmıysn ilri .,milletin ileri hamle
lerini g6rüp okumuı oluyorlar. T. 1. 

1911 Jenberi ... 

Hariciye Vekilimiz B. Şükrü 
Saraçoilu, bir framız ıa:aete•İnin 
muhabirine demit ki ı 

"1911 denberi mücadele halin· 
deyiz ve eter zaruret olursa J•· 
nn ıene harbedeceiiz.,, 

Sa1ın •ekil seçenlerde bir se
ce bir toplantıda hazır bulunan İ· 
ki uzak tarkh sence iltifat ede
rek sordu : 

- Danaediyor musunuz T 
içlerinden bir tanesi cevap ver· 

di : 
- Memleketimizde harp de

vam edi1or; timdi biz nuıl dam 

ederiz? 
Ve ıu cevabı aldı : 

- Fakat bir millet danı etme
ıini de, harp etmeıini de bilmeli· 
dir. · ' 

Bir franıız muhabirine verilen 
yukanki beyanatla iki uzak ıark
lı ıence" iltifat •ıra•mda latife 
yollu söylenen bu sözler, biribiri
ni ne kadar teyit etmektedir : 

Büyük millet, h•r hmuıta 
kudretli olan deiil midir ? 

Çirlıin leolaa ve alifler! 

lıtanbul belediyesinin çirkin •· 
fİf ve leyhalar aleyhinde tedbir 
aldıiım memnunİJetle öirenİJO
ruz. Caddeleri, kaldmmlan düz
gün, evleri süzel ve muntazam 
bir ıehir kötesinde bile çirkin 
levhalarla afi~' birer çiçek bo
zuju aibi aöze \al'pU'. 

binanın geliıi ıüzel bir yerine ta· 

kılan levha, o bina üzerinde mi· 

mann özene bezene vücuda ıe
tirdiği ahenıe adeta bir suykast 
oluyor. O sebeple bu yolda bir 

karar verilmeıi ve tedbir alınma

sını, ıehirlerimizin, sokak ve mey
danlarımızın bedii güzelliii na

mına, memnuniyetle karıılama· 

mız ıerektir. 

Renk birliği! 

Belediyenin ıehirlerini İmar 

et iiini, evlerinin önüne yeni as

falt yollar yaptırdığını ıören iı

tanbullular, Hmt semt aralarmda 
toplanarak binalarını aynı renıe 

boyatmıya karar venniıler. 

Mesela bu arada Babıali ve 
Ankara caddesinde yapılan aaf al

tın iki tarafındaki binalar hep bir 

renıe, sanya boyanacakmıı. 

Acaba binalardaki bu renk 

birliii, oradaki bazı müe11eaeler 

arumdaki manevi renk fark mı 

ela oıtadua kaldıracak mıcbr 7 

Baıkanın bu sözlerine delegeler na· 
mına cenp veren Halil Dilmaç (Ça -
nakkale) gördüklerinden cidden meın 
nun kaldıklarını, bu kadar mesleki bir 
eserin mevcudiyetinden haberdar ol· 
madıklarını ifade etmiı; tehirlerine 
döndükleri zaman bu hakikati bilhas
aa gençliğe anlatarak onları bu mo -
dern müessesede yetişmeğe teşvik e
deceklerini söylemiştir. 

Türk Hava Kurumu, memleketin 
dört köşesinden gelmiş ve mesuliyet
li vazifeler almıı olan münevver bir 
kadro huzurunda müspet faaliyetine 
devamın bir milli zaruret olduğunu 

ispat ctmiıtir. 

Gazi Terbiye 
mezunlannan 

Enstitüsü 
gezintisi 

Gazi Terbiye Enstitüsünden muh -
telif yıllarda mezun olan ve şehrimiz· 
de bulunan gençler önümüzdeki çar · 
ıamba günü Baraja bir gezinti tertip 
e\mişlerdir. Enstitüden me.zun olan 
gençler o gün sabahleyin saat doku:z: 
buçukta Taıhanda bulupcaklar ve Ba 
nja hareket edeceklerdir. 
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G:~:·::!.~:~:~:i.:~:~~.:::ı 
Prens Pol'un Berlin 

seyahati 
8, ru~oalavya naibi Prens Pol'un 
&IJ\~ ın ~ ziyareti, iki memleket ara -
vea·t'lu dostluk namına tezahürlere 
Zth~e te§kil etmektedir. Bu nevi te
dt '?'lere bilhassa Berlin'in bu sıra
ııtii:ıd~e~li ihtiyacı vardı. Çünkü 
Ci.•'!efıkı ile birlikte takip ettiği te
rıt•;z. P~litika.sı, Almanya'yı Avru
tır. a. 11Yaai Y!'lnızhk içine atmı§-

F"lh · Ya.' 1 akika Almanya'nın ve ltal-
hrını~ orta Avrupa ve balkanlarda 
rıa. ~1 ları emrivakiler küçük Avru· 
le, eyletlerinin istiklallerini tehli
tef;fe dütürmüttür. Bu tehlike muh
bı. l nıernleketler üzerinde, her 
~~~ eketin vaziyetine göre değİ§en 
aıı:U~r husule getirmİ§tir: bazı 
Salt eketler iki mütecaviz devlete 
ıö hk.ın olduklanndan tehlikeyi 
b.i l'ın_:zlıkten gelerek, cmniyetleri
ltıı ~Utecavizle iyi geçinmekte ara -
~, 1 ~rdır. Bu politikanın lehinde 
dır •;Yhinde söylenecek sözler var
ıca; azı devletler ise, tehlikeye 
~\lr 11 .~sıktan tedbir almakta mah
da. lgh?nemitlerdir. Bu politikanın 
lenil~·ınde ve aleyhinde sözler aöy
lay1k 1

§ olmakln beraber, dikkate 
hit\d ol~n bir nokta §udur ki aley
kad ' ' 0 z &Üyliyenler, bir dereceye 
kty~ .hareketlerindeki istiklali 
teg ~tın,, gibi görünen birinci ka· 

~•Ye mensup devletlerdir. 
devi Ugoalavya'nın bu iki kategori 
ğUn etten hangisine mensup oldu
rak u okuyucularımızın takdirine bı
'Yu IYoruz. Bununla beraber, biz 

ioala"" , b " l b. l .. . de .... ·za yı oy e ır yo uzenn-
tuz Y~~düğü için muahnze etmiyo -
lıy • Uttefikimizin kendisini kar§ı· 
le an dahili ve harici tehlikelere 
arıı kend' . . 1' tik ıaıne emnıyet veren po ı -

dila~ı takip etmesini biz de candan 
erız. 

B~ka · c;ind n antantı, Balkanlarm ı-
lern: .R~lebilecek bir tehlikeyi ön -
le b' •çın aktedilmi§tİ. Bugün böy
dia. :ı!~hlikenin mevcut olduğu id -
ketle .

1 ~mez. Fakat Balkan memle
tehcU~nın istiklallerini, dııandan 
tehlikeıed~n tehlikeler artmı§tır. Bu 
Balka erı Önlemek için muhtelif 
takip nd~eınleketleri, ayn politika 

e ıyor: 

, .... _- D~.... d J.o 
·~w.._nXA,., :alo- 1: 

tnuvazene temin ctmeğe çalı§ıyor. 
t' ~ - ':ugoılavya, kendi emniye
:ı, otorıter devletlere doğru ıatnİ· 
d 1 olsun veya olmasın, bir temayül-

e arıyor. 

.. 3 - Türkiye tecavüze kar"ı açık 
•e ı 'h b' ,.. ,.h .. arı ır vaziyet almakta fayda 
.. oruyor. 

ttoJ,.Bu Üç politikanın birle§tiği bir 
tı:ı ta §udur ki, her üçü de Balkan 
... tırıleketlerinin istiklallerini, ha-
1Çte l tı:ı n ge ecek tecavüze kargı koru· 

l:ı·alt gayesini istihd f etmektedir. 
•z 1 ·ı ·ı ~'. ngı tere ı e yaptığımız anlat -

de~.ale yalnız kendi emniyetimize 
etı~~~· ~alkanların eulhuna hizmet 
le ~lhrnıze knniiz. Ve hatta daha i
ik'.1 giderek şunu iddia edebiliriz ki, 
d 

1 
?nüttefikimiz hakkında Berlin'· 

trt' ~u derece büyük saygı gosteril -
• taınj b' ~ ·ı· d b' · 1 'l ıle . n ır a.mı ı e ızım ngı tere 
t~k~I birliği yapmamızdır. Evet; biz, 
'ltlhp ettiğimiz politika ile Balkan 
l'ı.ı Una hizmet ettiğimize İnanıyo
ii z. E.ier Yugoslavya da takip etti
~·Polıtika ile aynı maksada hizmet 
tlıiıyo~sa, bizim de candan istediği -
'ttı-.'l. hır İ~i yapıyor demektir. Unut
li~ııtltlıdır ki tecavüzü önliyen ve 
he kan sulhunu emniyet altına alan 
1,, r Politika aynı zamanda bizim 
~/1di Politikamızdır. Muhterem 
ıııtrııı Pot tarafından Berlin'e ya· 
~t~~ ziyareti biz bu zaviyeden gÖ -
tı~z. Balknn sulhunu aağlamla~
h,1k ağa yardım ederse, ne mutlu 

ilnlılara ! ... 

\ A. Ş. ESMER • 

Sov etler Birliğinin 

nüfusu: 170.467.166 
ti~~0skova, 2 a.a. - Sovyetler Birli -
da 111 

1939 daki nüfus sayımı hakkın
ltt >'apıJan tahrir neticelerine dair dev 
til~ Plan komisyonu tarafnıdan verilen 
'1Utlltnlara göre Sovyetler birliğinin 
a1 6~u 170.467.166 dır. Bunların 
d1'1d .9sı i erkek ve 88.602.205 i ka -
dt 1 ~r. 1Sl26 tahrir nüfusuna göre yüz 
ş h? nisbetindc bir artış vardır. 

dt ;
2 
ırı;r halkı umumi nüfusun yüz· 

);ı il' .8 ıne baliğ olmaktadır ki, 1926 
18ebetıe 17,9 fazladır. 

Düzeltme 

tq 
1 
{haziran tarihli gazetemizin 5 inci 

~;- ila~ntn birinci sütunlarında kurul
lc 111lıUıakereleri yazılırken Çanakka
l~~:geıesinin ismi yanlışlıkla Ali o

Çıkmı§tır. Halbuki beyanatta 
an Çanakkale delegesinin ismi 
ılm 'tır. Dı.izeltiriz. 

uı:us -!-

c D u N K u ) 
, D 0 N YA HA. B E R LE R·i · 
. ~ . . . . .. .. ~ ·-. . . ,-

Prens pol'ün önünde Danzig' de yeni 
bir hadise oldu 

iSTANBUL G zeteleri 
İki saatten fazla devam eden 

• bir geçit resmı yaphlar İki Leh bahriyelisine 

tecavüz edildi 
Yugoslavya Naibi dün 

görüşme daha bir 
H itler' le 

yaptı 
Varşova, 2 a.a. - Danzig"den bildi

riliyor: İki genç polonyalı bahriye 
neferi, Danzig limanının rıhtımında 
meçhul şahısların taarruzuna uğramış 
!ardır. Mütecavizler, bahriyelilerin ü. 
zerine iki el ateş etmişlerdir. Kurşun-

Berlin, 2 a.a. - Yugoslavya naibi Prens Pol, dün akşam şerefine ya· 
pılan bir çok meruimden sonra bugün üçüncü Rayh askeri kuvetlerinin 
faaliyetine şahit olmaktadır. lardan biri, bir tanesinin bacağına i

Saat 9.30 da, birinci ordu grubu ku·ı 
mandam general von Beck, Belvü Şa
tosuna gitmiş, sonra "Unter'den Lin· 
den" de ölüler abidesine çelenk koy -
ma merasiminde prens Pol ve prenses 
Olga'ya refakat etmiştir. 
Prens ve prensese tazim merasimini 

yapan kıtayı teftiş ettikten sonra kıta 
atın geçidinde hazır bulunmak üzere 
abideden ayrılmışlardır. 

Cherlottenberg Politeknnik mekte
binin önünde kendilerini Führer, Gö· 
ring ve sivil erkan ile askeri erkan 
karşılamış müteakiben çok müsait gi
den havanın da yardımiyle alman or • 
dusuna mensup her neviden kıtaatın 
iştirak ettiği geçit resmi başlamıştır. 
Geçit iki saatten fazla sürmüştür. Bu 
esnada 200 tayyare kıtaatın üzerinden 
uçmakta idi. 
Akşam operada bir gala müsamere -

si verilecektir. 
Prens Pol Hitler'le tekrar 

görüttü 
Berlin, 2 a .a. - Yugoslav kıralı 

prens Pol, beraberinde Markoviç ol -
duğu halde saat 15 te B. Hitler'i ziya· 
ret etmiştir. Prens ikamet etmekte ol
duğu Belvcderc sarayından Führer'in 
ikametgahına kadar olan mesafede 
halk tarafından şiddtle alkışlanmış -
tır. 

B. Hitler, prens Pol'un ziyaretini 
saat 18 de iade etmiştir. B. Markoviçı 
dün akşam mareşal Görinğ'e Yugos
lavya'nın en büyük nişanı olan Kara 
Yorgi haçı .ni§anını tevdi etmiştir. 

B. Hitler, dün akşam Yugoslav mi
firle~r~fi_!le bir zi~f~t venni 

alman ricali hazır bulunmuştur. 
Hitler prenses Olga'ya alman Kızıl 

haç ni~anını vermiştir. 

Almanya ve Balkanlar 
Berlin, 2 a.a. - Atman matbuatı 

bilhassa Yugoslavya naibi Prens Pol· 
ün Berlin ziyareti ile meşgul olmak -
tadır. 

"Doyçe Allgemayne Saytung'' di
yor ki: 

Son İtalyan gönüllüleri de 
İspanyadan ayrıldılar 

sabet etmiştir. 
Polise haber verilmiş ve fakat hiç 

bir polis memuru hadise mahalline 
gelmemiştir. 

Bundan başka şarki Prusya'da Ma
Kadiks, 2 a.a. - İtalyan gönüUüleri rienbad'da dün Polonya lisesi önün· 

ni götüren son vapur dün beş bin gö - de Polonya aleyhtarı nümayişler ya
nüllüyü hamilen saat 15 de buradan pılmış ve mektebe kestane fişenkleri 
hareket etmiştir. ile fena kokulu maddeleri ihtiva eden 
Diğer taraftan İspanya dahiliye na- şişeler atılmıştır. 

zırı Sunner ile general Gambara da Diğer cihetten polonyalı gemiciler, 
Duc d' Asta kravüzörü ile ltalya'ya Danzig limanında asayişsizlikten şi • 
hareket etmişlerdir. kayet ederek bazı Danzig'li vapurla-

tspanya topraklarında bir tek ital -ı r~? leh. vap~r:la~~na ç~rpma.ğa teşeb -
yan muharibi kalmamıştır. bus ettıklerını soylemışlerdır. 

İngiltere' de bir deniz faciası 

"Thetis11 denizaltısı 
79 kişi ile birlikte 

denizin içinde kQldı 
Londra, 2 a.a. -Dün saat 13.30 da Birkenhead'm 50 mil açığında 

denize daldığı ve tesbit edilen üç saatlik müddet bittiği halde suyun üs -
tüne çıkmamı§ olan ''Thetis" ismindeki yeni tahtelbahirin akibetinden 
deniz mahfillerinde endi§e edilmektedir. 

miyi inşa eden "Cammellaird,. firma
sının 20 mühendisi ve amelesi ile mi -
ralliğin bazı eksperleri bulunmakta i -
di. 

Bir çok mevcut gemileri burada do
laşmakta, bir kaç ticaret gemisi araı -
tırmalar yapmaktadır. 

Bir kurtmma gemisi yola çıktı 
Mersey doklarına merbut olan ve bü

tiln kurtarma vasıtalariyle mücehhez 
bulunan hususi "Vigilant" vapuru 
"Thetis" in bulunduğu zannedilen ma 

Beıinci 
Büyük 
Kurultayda 

(Başı 1 inci sayfada) 

hale gitmiştir. Bu vapurun vaka mahal yapılacak itler Partinin en yüksek 
line üç saatta gideceği tahmin edil - mercii olan kurultaya arzolunur. 
mektedir. Betinci kurultayın kendi izaaı 

CUMHURİYET 
------~ 

Molotof'un nutku 
Nadir Nadi, Molotofun nutkuna tahsiı 

ettiği bu başmakalesinde nutkun yumu
şak ve müphem mahiyetini tebarüz etti
rerek, içinde ya:pdığımız buhranlı gÜn· 
!erde belki faydası dokunacak olan bu 
yumu5ak sözlerin, ayrıca, Sovyet Ruıya'
nın ideoloji ile politikayı birbirinden 
farklı gormesi bakımından da iyi oldu -
ğunu sciyliyerek 115.ve ediyor: "Moloto • 
fun müphem nutku, beynelmilel siya
set dunyasının şimdilik bir durgunluk 
devresi geçirmekte olduğunu açıkça gos
teriyor. 

Bir yurd kapandı 
Sefaettin Karanakçı, Kocaeli talebe 

yurdunun kapanması münasebetiyle (Tet
kikler ve Denemeler) sütunun.da yazdığı 
bu makalede, İstanbuldaki talebenin ya
tacak ve yiyecek bakımından çektiği güç
lukleri izah ederek, Bulgaristan ve Ro -
manya'daki talebe yurtları ve lokantala -
rı hakkında malümat vermekte ve Maarif 
Vekaleti bütçecinden ayrılacak bir kaç 
yüz bin lira ile emvali metrukeden bir 
kaç bina, evkaf ve hususi muhasebeler -
den b iraz para ve nihayet arzu ile bu işin 
başarılacağına kani olduğunu ıciylemek
tedir. 

TAN 

Yiğit bir silah arkadaıı 
• 

Aka Gündüz bu başmakalesinde, hazi
ranın ikisi olan bugün, alman bahriyesi -
nin,Amiral Şuşon'un yetmiş beşinci yıl
doniımünü kutladığını söyliyerek, amira
lin bizde bıraktığı iyi ve samimi hatıra -
lan bahis mevzuu ettikten sonra, bu ve
sileden istifade ile alman matbuatının 
son zamanlarda aleyhimize yaptıcı ne& -
riyatı ileri sürüyor ve imirallarına kar -
ııı hürmetleri olduğuna $Üphe bulunmı -
yan alman matbuatının türkleri ondan 
sormalarını ve tenevvür etmelerini tav
siye ediyor, Anafartalarda müdafaa ve 
ordusuna ricat emri veren fakat Atatürk 
tarafından kumandanlığı elinden alınan 
ecnebilerden bahsederek diyor lci: "Sus
mazlarsa daha çok şeyler söyliyecek va
ziytte bulunduğumuzu eizlemiye artık 
lüzum görmiyebiliriz . ., 

lırafları men kanununun 
Sabiha Zekeriya Sertel, Dahiliye Ve -

klletinin israfları men kanununun tatbiki 
için gönderdiği tamim izdivacı kolay -
}aştırmak, dolayısiyle nüfus arttırmak 
noktasiyle alikadar olduğunu söyledik -
ten sonra, bu israfları menetmenin klfi 
olmadığrnı, aile kurulurken erkeğe kabil 
olduğu kadar az külfet yüklemek lllzım 
geldiğini, bilha111a Anadoluda erkek ve 
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uı~Hın~.n kaLdırılması ve evlenecek genç
lerın yukten kurtulması icap ettiğini i . 
lllve ederek bu vazifenin içtimai muave -
net vekilctine terttüp ettiğini hatırlatı
yor. 

İKDAM 
lnönü'nün nutku içinden 
Türkiyenin görüniitü 

A. N. Karacan, bu başmakalıinde, İs -
met İnönü devrinin, daha ıenesini dol -
durmadan memlekete temin ettiği kudret 
ve menfaatleri be$inci kurultayda irat 
et~i~leri nutkun umumi çerçevesi içinde 
bUtun vuzuhiyle görmek mümkün oldu
f unu ıöyliyerek, bu kudret ve menfaat -

. 

.... Matbuat Servısı 

]eri milli birliğin ana temeli olarak mah· 
fuz 'tutulmasında hülli.sa ederek, Milli 
Şefin Cümhuriyet rejiminin sarsılmaz 
temel olarak takviyesini, türk köylüsü -
nün bilgi seviyesinin y\ıkı;eltilmesini ay
nı derecede mühim gördüğünü söyledik
ten sonra, nutkun orduya ve beynelmilel 
siyasetteki ahlik düsturumuza taalluk 
eden parçalarını izah ediyor. 

Tasarruf ve tensikat 
(lnkillibın mcşalcsi) sütunu muharrl -

ri Kemalist, belediyenin 145 memuru a -
çığa çıkarmak suretiyle 100 bin lira ta -
sarruf ettiğini soyliyerck, ötedenberi, 
bizdeki tasarruflar ilk akla ıı;elen şeyin 
tensikat olduğunu hatırlatıyor ve yeni 
bir zihniyetle yürüyen İstanbul beledi -
yesinin, varidatını arttırmak için başka 
çareler araması lüzumunu ileri sürdükten 
sonra, açığa c;ıkarılan 145 memurun büt
çeye eaasen yüz bin lira iHivc etmemiı 
olduğunu illi.ve ediyor. 

YENİ SABAH 
Tehdit 

Hüseyin Cahil Yalçın, bugünkü bat
makalesinde, alman matbuatının türk -
ineiliz anlaıması üzerine gösterdiği hid
deti bazı tasavvurlara sed çekilmiş bu -
lunr:ıaaına delil addederek Folkişer Beo -
bahter çazete&inin yugoslav ve Roman -
ya hariciye nazırları arasında teati edi -
lip güya türk - İngiliz anla~masının bal -
kan antantı bitaraflığma muhalif oldu -
ğunu anlatan bir notadan ve keza Ro -
manya tarafından hazırlanıp, Bulgaris -
tanı da içine alacak yeni ııekilde bir bal
kan paktına ait bir projeden bahis yazısı
nı adi bir tehdit diye tavsif ediyor ve ara
ya sokulmak istenilen bu tahriklere rağ
men Türkiye ile diğer balkan devletleri 
ara11ndaki bağların aaraılmaz mahiyetini 
tebarüz ettiriyor. 

VAKİT 

lnönü'nü dinlerken 
Sadri Ertem bu başmakalesinde, Milli 

Şefin nutkunu tahlile devamla nutkun 
köy kalkınmaı;ına ait olan parçası üzerine 
izahlarda bulunuyor ve milli kalkınma -
mızın hangi cepheden bakılırsa bakın -
sın derhal köy igine dayandığını, köy kal
kınmasının bir vatan davası olduğunu ve 
bütün bu kalkınma emellerinin tahak -
kuku bilgiye ve imkana bailı oldutunu, 
bunun tahakkuku için de Milli Şefin ku
rultayı açıı nutku bir ıraranti tC§kil et -
tiiini söylüyor. 

SON IlLGRAF 
Partideki değitiklik 

Ethem lzzet Benice, bu unvanlı ma • 
kalesinde, büyük kurultayın parti nizam
namesindeki değiıiklikleri ittifakla k • 
bul ettiğini yazdıktan sonra nizamname
de bu deiiııikliğin parti teııklll.tını daha 
çok kuvetlendircceği mütalcasmı ıerdey" 
!emektedir. 

Ti.dile muhtaç kanun1ar 

"Dikkatler" ıiltunu muh&frirl, lstın -
bulun imarına baılandığı gün yapı, yol
lar kanununun ve istimlak kanununun ih
tiyacı karıılamadığı anlaşıldı(ını, tadili· 
ta karar verildiiini bahiı mevzuu ederek 
gerek bu kanunlardaki, gerek qıuhasebe 
kanunundaki yanlıılıklarm düzeltilmesi 
lüzumunu ileri sürüyor. 

"Fransız hegemonya siyaseti Yu· 
goslavya'yı daha metbu bir devlet te
lakki ettiği ıralarda Almanya yeni 
büyük Balkan devletlerinin ehemiye
tini takdir ediyordu. "Balkanlar bal -
kanlılarındır., prensipini bir bütün 
kalbimizle tanıyoruz. Bu prensipe 
dayanarak harici siyasetini müstakil 
kılan, ekonomisini düzelten ve kom
şulariyle iyi geçinen bir Balkan dev -
leti tabiidir ki, iştihar eder. t~te Yu
goslavya böyle bir vaziyette bulunu-

Çin sularında "Pcseidon" un batı - arasından seçtiği hususi bir encü
na gelen fel~ketten sonra bütün ingi - men, günlerdenberi vekillerle yük • 
liz denizaltı gemilerine birer kurtar - sek idare amirleriyle bu dilekler ü
ma cihazı konmuştur. Kaza vukuunda zerinde çahıtı ve büyuk kurultayın 
mürettebat, bu cihaz sayesinde gemiyi dünkü konuşmalarına esas olan 

lngiliz - Rus - Fransız görüşmelerinde 

yor. 
Prenı Pol'un kiyaıeti 

Son aylar içinde Yugoslavya bu 
vaziyetini tarsin için çok çalıştı ve 
doğru gördüğü bir siyasi hattıhareke
ti icabı veçhile idame eyledi. Yugoı -
lavya milleti, Prens Pol gibi §efe ma
lik olmakla iftihar edebilir. Hüküme
ti kiyaset ve sebat gösterdi. Yugos
lavya'nın bu siyasetini bçızmak için 
birçok teşebbüslerde bulunulmuı, Yu
goslavya'nın Almanya ile hemhudut 
oluşunun ve Arnavutluğun !talya'ya 
ilhakının bir tehlike teşkil eylediği 
ileri sürülmüıtür. 

Yugoslavya kendi kararlarına 
hakim 

Fakat, Belgrat ıüpheli garantiler 
beklememiştir. Kumanda manivelası 
terkolunmamıştır. Mihver, devletleri 
ile doğrudan doğruya yapılan müza· 
kereler isbat etmiıtir ki, endişeleri 
izale ve emniyet hislerini kuvetlen· 
dirmek için en iyi vasıtadır. Diğer 
bazı hükümetler bu usulü takip eyle
memişlerdir. Yugoslavya, tehlikeli 
yoldan ihtiraz eylemek suretiyle Bal
kanlara büyilk bir hizmette bulun
muştur. Kendilerine .. sulh cephesi 
devletleri,. adını veren memleketler 
hilUına olarak Yugoslavya kendi ka
rarlarına hikim kalmıştır.,. 

Mareıal Smigly Rydz Londraya 
eylülde gidiyor 

Varşova, 2 a.a .. - İyi MalQmat alan 
mahfillerde, mareşal Smigly Rydz'in 
gelecek eylül ayında Londra'ya gide
ceği ve yanında bazı askeri şahsiyet -
terle hariciye nazareti memurları bu
lunacağı bildirilmektedir. 

terkedebilmektedir. mazbatasmı hazırladı. Birçok ku-
Geminin battığı yer bulundu rultay azası dün kürsüde bu maz-

Londra, 2 a.a. - Neşrolunan bir teb- bata üzerindeki düıüncelerini ve di· 
liğe göre, dün bir tecrübe esnasında leklere esas olan mahalli zaruretleri 
batan ingiliz "Thetis" denizaltı gemi - bildirdi, Vekillerimiz ele tekrar icap 
sinin battığı yer bu sabah tesbit olun- eden tavzihleri yaptılar. 
muştur. Sayın Başvekil Dr. Refik Say-

Tahlisiye gemilerinden gelen tel - dam, geçen pazar ekıamı radyo 
graflara göre, denizaltı gemisi Li - hitabelerinde "C. H. Partisinin, bat· 
verpool'un 25 mil açıklarında ve 45 ka memleketlerdeki klasik partile
metre derinlikte yatmaktadır. Suyun re hiç benzemiyen bir hueusiyeti ol· 
üzerine telefon dubasını salıvermiş - duğunu,, söylerken bu milli teıek
tir. külün bütün kademelerindeki di-

Bütün güçlükler Balhk 
devletlerine verilecek 

garantiden cıkıyor 

Salver ve Vigilant tahlisiye vapur - leklere ait çalıtma tarzını dil kastet-
ları işe başlamışlardır. mit olacaktır. Kadın erkek siyasi 

Lord Haf ifaks'ın Moskova'ya g.idip 
B. Molotof'la görüşmesi muhtemel 

Gemide 19 k~i var faaliyette bulunabilecek vatandaı· 
(Başı 1 inci sayfada) Resmi bir rapora göre, denizaltı ~e- ların kurınuı olduğu C. H. Partisi 

misinde 79 kişi vardır. Bunların ara - teıkilatı, çalıımalarını yalnız mebus politisiyenin gönderilmesi mümkün o
sında 20 mühendis ve bir de tayyare- veya belediye ve umumi meclis a- lacağını bildirmektedir. 
ci mevcuttur. İçerdeki oksijen cumar- zası seçimine inhisar ettirmiyerek lngiliz gazetelerinin teeHülleri 
tesi - pazar gecesi saat bire kadar ki - mahalli veya umumi bütün i.mme Londra, 2 a.a. - İngiliz matbuatı, 
fayet edecektir. itlerinin yürüyüıü üzerinde de de- Molotof'un lngiltereye cevap verme -
Kazanın sebepleri hakkında henüz vamhca me1ıul olmatkadır. Vatan- den sovyetler meclisinde beyanatta bu 

hiç bir şey bilinmiyor. Denizaltı ge - datın kongrelerde mahalli idare u- lunmuı olmasına ve aovyet cevabının 
misinin, batmıı bir vapura çarptığı ve zuvlariyle, kurultayda devletin en hala gelmemiı bulunmasına teessüf ey 
bütün elektrik tesisatının bozulduğu yüksek mesuliyet makamlariyle !emektedir. 
zannediliyor. .. memleket itlerinden ba§arılmıt o· Gazetelere göre baılıca müşkilat Bal 

Dört kiti kurtarıldı lanların muvaffakiyet derecesi, ba- tık devletlerinin garantisi meselesin -
Londra, 2 a.a. _ Amirallık maka • ıarılacaklarm tahakkuk §artları den çıkmaktadır. Halbuki fransız - in-

mından bildirildiğine göre Great Or- üzerinde temaslar yapması, ~üphe- giliz teklifleri mucibince akdolunacak 
meshead'ın 14 mil açığında bulunan siz C. H. Partisinin bir mümtaziye· pakt bütün küçük devletlerin iltihakı
"Thetis" denizaltı gemiıi müretteba • tidir. Onun yalnız bu hususiyetini na açık bulundurulmaktadır. 
tından 4 kişi kurtarılmıştır. düıünerek sayın Ba~vekille birlikte Baltık devletleri garanti 

"Thetis" in kendi vesaitiyle ilerle- diyebiliriz ki "C. H. Partisi demek istemiyor 
diğine dair bundan evel verilmiş olan türk milleti demektir ve C. H. Par· Taymis gazetesi, görüş ayrılıkları • 
haber doğru değildir. Geminin ba§ı tiai demek türk devleti demektir.,, nın esasa değil şekle taalluk ettiğini 
130 ayak suyun içinde, pupası 18 ayak Kemal ÜNAL yazıyor. Yeni bir formül bulmak ka -
suyun üstündedir. bildir. Fakat Eıtonya hariciye nazın 
Geminin kaburgası delinecek idare etmiye ba lamıştır. Tahtelbahi - Seter'in de kati beyanatından anlaşıla· 
Gemide bulunanların berhayat ol - rin de kurtarılacağı ümit edilmekte - cağı üzere Baltık devletleri sovyetle -

duğuna dair verilen malılmat teeyyüt tedir. rin garantisini istememektedir. 
etmektedir. 4 ki§i Deviı tahlisiye aleti Amirallık makamından bildirildiği· Deyli Telegraf ,Baltık devletlerinin 
vaaıtasiyle kurtarılmıtlardır. Bunla - ne göre "Thetis" in mürettebatının sovyet garantisini istememelerinin 
arasında beşinci denizaltı filotillası 

1 

kurtarılması için geminin kaburgası büyilk müşkülat çıkardığını müşahe -
kumandanı Oram bulunmaktadır. Oksitrik gaz: lambalariyle delinecek - de etmektedir. 

Oram, derhal kurtarma ameliyesini tir. 1 Deyli Ekspres ve Deyli Meyl gazete 

leri Lord Halifaks'ın veya diğer bir 
nazırın Mo kovaya giderek mevcut 
mü kilAtı izale etmesini tavsiye edi -
yorlar. 

Deyli Meyi gazetesine göre, lngilte 
re hariciye nazırı Lord Halifaks Mo -
lotof'un nutkundan inkisarı hayale uğ 
ramıştır. 

Karıılıklı garanti için 
müzakereler 

Londra, 2 a.a. - Karşılıklı garanti 
tatbikatı hakkında bundan bir kaç gün 
önce Varşova'da başlıyan müzakereler 
bilhassa bir taarruz takdirinde teves
sül olunacak iktisadi ve askeri husu -
sata taalluk eylemektedir. Lord Hali
faks'ın dün Polon.ya elçisiyle yaptığı 
mülakatın aynı mevzu üzerinde cere
yan etmiştir. 

B. Molotol'un nutkunun 
Varıovadaki akiıleri 

Varşova, 2 a.a. - B. Molotof'un nut
ku hakkındaPolonya siyasi mahfille -
rinde hasıl olan intiba, Sovyet Rusya 
hükümet reisi ve hariciye nazırının 
her şeyden önce Sovyet Rusyanın Av
rupadaki siyasi kuvetlerin faaliyeti 
sahasında oynıyabileceği rolü tebarüz 
ettirmiye çalışmış olduğu merkezin • 
dedir. 
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Bankalar ve müesseseler baremi halde memuriyte geçtikten sonra öğ -
rendikleri veya bir dil bildiklerinden 
dolayı bir üst dereceye alınanlardan 
bilahare bir dil daha öğrendikleri ba
şinci maddenin H fıkrasında yazılı 
şartlar dairesinde sabit olanlara yapı
lacak nizamname ile tesbit olunacak 
nisbetlerde ve bir defaya mahsus ol -
mak üzere nakdi mükafat verilir. 

sinde, istihkak kesbedinciye kadar 
muavenet tazminatı verilebilir. 

B) Devletin maaşlı memurları için 
kabul edilen esas ve nisbetleri geçme
mek şartiyle usulen mezun olanlara 
veya kısa askerlik hizmetini yapmak 
için vazifeden ayrılanlara aylıkları 
verilebileceği gibi hasta olanların da 
tedavi masrafları verilebilir. 

!erden bu kanuna muhalif olal1ı; 
kaldırıldığı gibi bunların esas ~ 
kavele ve nizamnamelerindeki bU 
kümlerden bu kanuna muhalif otan 
lan dahi usulü dairesinde bu kail 

... . 
...... ;t ..... ; 
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Bütıe en[ümeni projeye 
kati ve son seklini -verdi 7 - Mafevk bir dereceye terfi için 

aranılacak ehliyet ve liyakattan başka 
en az dört sene bir derecede bulun -
muş ve bu kadar müddet o derece ma
aşını filen almış olmak şarttır. Yük -
sek mektep mezunları için bu müddet 

C) Her sene 3460 sayılı kanunun 
42 nci maddesi hükümleri dahilinde 
temettü kaydiyle mukayyet c!mak ve 
bir aylık istihkakı geçmemek ~artiyle 
ikramiye verilebileceği gibi fevkalade 
faaliyet ve gayretleri görülenlere te
mettü kaydiyle mukayyet olmaksızın 
ayrıca bir aylık tutarına kadar idare 
meclisi karariyle fevkaiade ikramiye 
dahi verilebilir. 

hükümlerine uydurulur. 
Muvakkat madde A) - Halen ıtl 

tahdem olanların ücretleri tahsil de 
recelerine ve bu kanuna tabi muess! 
seler ile umumi, mülhak ve hU5 

bütçeli Devlet dairelerinde ve bunl 
dan başka bankalar ve fabrikalar g 
mali ve sınai müesseselerde ücret~ 
ya maaşla geçmiş müddetlerin rne 
una ve bu kanunun beşinci madde51 

ve yüksek mektep mezunları içirı 1 

diğerleri için üç senede bir terfi es; 

sına göre tesbit edilir. 

Yeni derecelerle bugün alınmakta 

farklar her ay maaşlar 

beşte biri 
arasındaki 

indirilmek 

olan 
. . 

yırmı 

üç senedir. 
Beşinci maddenin C ve D fıkraların 

da yazılı olanlar için dahi altıncı de -
receye (altıncı dahil) kadarki terfiler 
de muteber olmak üzere bu müddet 
üç senedir. Ancak bu tarzda terfi bu 
müesseselerde çalıştıkları hizmetler -
de muteber olup Devlet memuriyetine 
geçişte müktesep hak teşkil etmez. 

Şu kadar ki bunlar meyanında 
kanunun neşri tarihinde müstabd 
olanlardan hizmet müddetleri üç '° 
neye kadar olanların bir, üç serıed 
fazla olanların iki yukarı dereceye 
çirilmeleri caizdir. Ancak bu dere' 
ler terfi ve tahvillerde müktesep tı: 
teşkil etmez. 

suretiyle izafe edilecek 
(Başı ı incı saylBda) 

••- Devletin iktısadi sahada mü
him bazı teşebbüsleri ele alması neti
cesi olarak yeni bir takım müessese- ı 
ler vücut bulmuş ve bunlar müstakil 
hükmi şahsiyetler halinde teşekkül 
etmeleri itibariyle idarelerini tanzim· 
de serbest kalmışlar ve bu yüzden her 
birinin memurları hakkında kabul et
tiği intisap ve terfi usulleriyle maaş 
ölçüleri arasında farklar husule gel
miş ve bu farklar devlet memurları 
aylıklarına nisbet1e daha cazip ve 
terfi şartları daha müsait olduğundan 
kıymetli elemanların devlet hizmetle
rinden bu müesseselere doğru muha -
ceretini ve bunun neticesi olarak da 
devletin bu elemanlardan mahrumiye
tini mucip olmuştur. 

18 maddeden ibaret olan 
layihayı aynen neşrediyoruz 

Bir terfi müddeti içinde üç defa 
takdirname alan memurların o dere
ceye mahsus olmak üzere kıdemine 

bir seneye kadar zam yapılabilir. Her 
hangi bir derecedeki memurun kendi 
aylığiyle daha yüksek bit vazifede is
tihdamı caizdir. 

D) Maden arama ve işletme yerle
rinde çalışanlara, burada çalıştıkları 
müddete miinhasır olmak üzere idare 
meclisleri karariyle aylık tut

1

arları 
nın '7c 20 sine kadar bir tazminat veri
lebilir. 

E) Herhangi bir memuriyetin ve
kaletle idaresi halinde devlet memur
ları için kabul edilen esas ve müddet
leri geçmemek üzere vekalet ücreti 
verilebilir. 

Bu fıkra mucibince aylıkları tt 
edileceklerin alacakları aylık hB 
almakta bulundukları miktarı geç' 
me2. 

biJCtmum müesseseler memurları için 
14 derece tayin edilmiştir. Bu derece
lere ait aylık asıllariyle tutarı aşağı . 
daki cetvelde gösterilmi tir : 

F) Paraya el koyan vezne memur -
C) Lise veya muadili mekteplerden 8 - Bu müesseseler için ihtisas larına her sene bir aylık tutarına ka-

B) - (A) fıkrası mucibince dert' 
leri tesbit edileceklerin dahil otacı' 
ları dereceler tutariyle almakta ol~ 
ları aylıkları arasındaki fark, yi 
beşte biri her ay memurun aylığın 
indirilmek suretiyle izale edilir. 
farkın izalesine kadar bu gibilere ~ 
vakkat tazminat verilmez. 

Gerçi bu müesseseleri bidaycten iyi 
bir şekilde kurularak inkişaf edebil -
meleri için her birisinin hususiyetine 
ve kendi bünyelerinin icaplarına göre 
hareket etmek üzere serbest bırak

mak doğru olmuş ise de halen bunla -
rın liurularak işlemiye başlamı~ bu
lunması ve bugüne kadar kati tccrü -
beler de elde edilmi olması, bunlarda 
çalışan memurların da.devlet memur
ları gibi bir bareme tabi tutulması ve 
hunların terfi v ·ntisap şartlarının 

bir esasa bağlan~ k grirülmekte olan 
intizamsızlığa ni yet verilmesini i
cap ettirmiş ve 1 ıle bir tanzim lü
zumlu görülmüşt 

İşte bu müla za ile hükümetçe 
hazırlanan layil:a encümenimizce e
aas itibariyle kah edilerek maddele
ri birer birer tetl ı edilmi ve yeni-
den tanzim olun ştur.,. 

layihanın esasları 

18 maddeden ı aret olan layiha
nın maddeleri şut ur : 

1 - Aşağıda ya ı ı müesseseler me
murları bu kanun ükümlerine tabi -
dir. 

A) Sermayesini tamamı devlet ta
rafından verilmek suretiyle kurulan 
iktısadi teşekküll rın teşkilatiyle ida
re ve murakabel~rı hakkındaki 3460 
aayılı kanun hüki terine tabi teşek
küller ve müesses 1 r, 

B) Hususi kanu rla kurulan ban
kalar ve eşekküll r e hususi surette 
teşekkül eden ve iye edilmiş ser
mayesi iki milyon veya daha ziyade 
olan milli bankala 

Derece aylık asli tutarı 

1 150 600 
2 125 500 
3 100 400 
4 90 300 
5 80 260 
6 • 70 210 
7 60 170 
8 50 140 
9 40 120 

10 35 100 
11 30 85 
12 25 75 
13 20 60 
14 15 50 

Ancak birinci madde hükmüne gi
ren müesseseler kendi bünyelerinin 
hususiyetlerine veya kadro icaplarına 
göre 14 üncü dereceden aşağı derece
ler ihdas edebilirler. 

14 ncü dereceden aşağı ihdas edi -
len bu derecelere memur alınması ve
ya yine bu dereceler arasında terfi et
tirilmeleri işbu kanun hükümlerine 
tabi değildir. 

3 - Bu teşekkül ve müesseselerin 
umum müdür ve umum mUdür mua
vinlerine ve idare meclisleri reis ve 
azalarına ve murakiplere ve 3460 sayı

lı kanunla kurulan umumr murakabe 
heyetinin reis ve azalarına verilecek 
aylıklar bu kanunun tahdidatına tabi 
olmaksızın ve yukarda tesbit edilen 
azami aylık deıecesini geçmemek şar
tiyle müesseselerin ve vazifelerinin 
vüsat ve ehemiyetine ve derecelerine 
göre İcra Vekillri Heyetince tayin o
lunur. 

4 - Mesleki .tahsil görerek meslek
lerine ait müesseselere intisap eden
ler ile bu kanunun 3 ncü maddesinde 
yazılı vazifelerde bulunacaklar müs
tesna olmak üzere bidayeten memu -
riyete alınacakların müsabaka imtiJıa
nına, birden fazla talip bulunmadığı 
takdirde ehliyet imtihanına girip ka
zanmaları şarttır. 

5 - Bu müesseselere ilk defa gire. 
cekler menşelerine ve tahsil derecele
rine göre aşağıda yazılı derecelere 
kabul edilebilirler. 

C) Devletçe ve} a mülhak veya hu· 
susi bütçeli idarel r e veya yukarıki 
bentlerde yazılı t e ~kül ve bankalar 
tarafından serma e inin yarısından 
fazlasına iştirak s tiyle kurulan te
şekküller ve bun ın aynı nisbette 
iştirakleriyle vüc bulan kurumlar 
ve ticaret ve sana 1 odaları ve borsa
lar. 

A) Orta mektep mezunlarından ta
lip bulunmadığı takdirde alınacağı va 
zifenin ehli olduğynu bilimtihan is -
pat edenler 14 ncü dereceye, 

2 - Birinci ma e hükmüne giren 
B) Orta mektep mezunu olanlar 13 

üncü dereceye, 

veya orta tahsil ile aynı zamanda mes mevkileri olduğu 3460 sayılı kanun dar kasa tazminatı verilebilir. 
lek tahsili veren en za beş yıllık veya mucibince teşkil edilen umumi mura- G) Bu müesseseler memurlarına ve 
orta mektep tahsilini ikmalden sonra kabe heyetinin mütaleası alındıktan idare meclisi reis ve azalariyle mura-
en az iki yıllık meslek mekteplerin- sonra önceden İcra Vekilleri Heye - kiplere ve umumi murakabe heyeti 
den mezurı. olanlar 12 inci dereceye, tince tasdik edilecek olan yerlere bu reis ve azalarına verilecek harcirah 

D) Lise derecesinde bir tahsil üze- müesseseler memurlarından veya ha - devlet memurlarının harcirah hüküm
rine en az bir yıllık mesleki tahsil riçten bu kanunun koyduğu takyidata !erine tevfikan ve bu kanunun ikinci 

, yapmış veya kurs görmüş ve yahut S tabi olmaksızın, ikinci madde ile tes- maddesinde yazılı derece aylıkları e
yıllık meslek mektebi tahsili üzerine bit edilen dereceler dahilinde aylıklı sas tutularak hesap edilir. 
en az iki yıllık daha yüksek bir mes- memur tayini caizdir. Şu kadar ki bu H) Bu müesseselerin umum müdür
lek tahsilini bitirmiş veya orta tahsi- suretle mütehassıs olarak istihdam leriyle umumi murakabe heyeti reisi
lini bitirdikten aonra en az dört yıl- keyfiyeti o ihtisas mevkii haricinde ne ve idare meclisi reislerine ve 3460 
lık meslek mekteplerinden mezun o- müktesep bir hak teşkil etmez. sayılı kanunun 26 ıncı maddesine gö-
lanlar mesleklerine ait memuriyetler- Bu müesseselerin kadroları dışın. re kurulacak müesseselerden serma _ 
de ı 1 inci dereceye, da muvakkat hizmetlerin ifası için yesi en az ıo milyon lira olanların mü 

E) Altı yıldan az tahsilli yüksek mukaveleli mütehassıslar istihdamına dürlerine aylıklarından başka ayda 
mektep mezunları 10 ncü dereceye, lüzum hasıl olduğu takdirde bunların yüz lirayı geçmemek şartiyle İcra 

(1 - Bunlardan askerlik hizmetini ücretleri İcra Vekilleri Heyetince tes Vekilleri Heyetince tesbit edilecek 
ifa etmeden memuriyete intisap ede- bit olunur. miktarda münasip bir tazminat veri. 
cekler altı ay müddetle 11 inci dere- 9 - Tabibler, avukatlar, aidat veya lebileceği gibi bu müesseselerin, adet 
ceye alınır), ücretli tahsildarlar, satış memurları, ve mevkileri ait olduğu vekil tarafın-

2 - Tahsil müddetinin üç yıldan anbar memurları, daktilolar, stenolar, dan tesbit edilecek olan şube, sandık 
eksik veya faz.la olması halinde eksi - mekanoğraflar, evrak müvezzii, bek- ve ajanlıklarının aylık tutarı ı ;o lira
ği ilk terfi müddetine eklenir ve faz. çi, kolcu, kaloriferci, şoför, odacı ve yı geçemiyen memurlarına aylıkların
lası ilk terfi müddetinden indirilir). hademeler gibi müstahdemlerle her dan başka ayda 20 lirayı gesmemek ve 

F) Altı yıllık yüksek mektep me - müessesenin hususi bünyesine göre miktarı yine ait olduğu vekil tarafın-
zunları 9 ncu dereceye, istihdamına lüzum göreceği muvak - dan tesbit edilmek üzere münasip bir 

G) - Lise tahsilini yurtta ikmal e· kat veya müteferrik müstahdemler ve tazminat da verilebilir. 
denlerden yüksek tahsilini gerek mem alelumum işçi ust/ ve ustabaşılar bu 13 - Bu müesseseler memurlarına 
leketimizde ve grek yabancı bir mem- kanun hükümlerine tabi değildir. bu kanunda yazılı olanlardan ve teka-
leltette bitirdikten sonra meslekin mu 10 - Devlet hizmetlerinde maaş ve- üt kanunlariyle temin edilen haklar
ayyen bir şubesinde ruı:rıca ihti as ya- ya ücretle çalışan memurlardan bu dan gayri tcmcttii, aatıı hisscııi. ikra.. 
parak İhtisaslarını tıU USf kanunların• .....,:. • ...,..,,.J .. ra goÇllN>lc n J2nJ:> r m!>:>ı; J ı ..., :.,--. .,_ • • • 

da yazılı şekilde tasdik ettirenler s in- vazifeden nakledildikleri takdirde bir başka şekil ve suretlerle hiç bir şey 
ci dereceye, derece yukarıya ücretli vazifeden verilmez. Ancak fabrika ve imalatha-

H) Yukarıki fıkralara göre 14, 13, nakledildikleri takdirde aynı derece- nelerde fevkalade ahval dolayısiyle 
ye geçebilirler. mutat mesai saatleri haricinde memur 12, 11, 10 ve 9 uncu dereceye girecek-

ler arasında mesleklere göre İcra Ve- Bu müesseselerden Devlet hizmeti- ları çalıştırmak mecburiyeti hasıl ol-
killeri Heyetince tesbit edilecek ya • ne geçenler maaşlı vazifeye geçtikleri duğu takdirde bunlara müesseselerin 
hancı dillerden birine ve g inci dere • takdirde bir derece aşağısına, ücretli bağlı bulundukları mercilerince tayin 
ceye alınabilecekler arasında bu diler- bir vazifeye geçtikleri takdirde aynı edilecek esaslar dahilinde munzam 
den ikisine hakkiyle vakıf oldukları dereceye geçebilirler. bir ücret verilebilir. 
İcra Vekilleri Heyeti karariyle teşkil 11 - Bu kanuna bağlı müessesele - Kezalik hususi surette teşekkül e -
edilecek bir komisyon huzurunda im- rin birinden diğerine ve yahut bun- den ve bu kanuna tabi bulunan milli 
tihanla sabit olanlar bir derece yuka - !ardan devlet te_şkilatından birine me- bankalar kendi memurları için Dev
rısına alınabilirler. mur nakli o memuru tayine salahiyet- letçe kurulmuş bankaların memurları 

Sınai işletme yerlerinde istihdam li olan makamın müsaadesine bağlı- hakkında kabul edilen esas ve nispet
olunanlar merkeze veya sınai işletme dır. ler dahilinde kalmak üzere tekaütlük 
lerle alakası olmıyan diğer memuri- İstifa edenler Hakkında dahi üç ay ve maliıliyet tazminatı kabul edebi -
yetlere nakillerinde müktesep hak müddetle bu hükümler tatbik olunur. lirler. 
teşkil etmemek üzere bir derece yuka- 12 - Bu müesseseler memurlarına 14 - 3460 sayılı kanunun 45 inci 
rıya nakil ve tayin olunabilirler. (idare meclisi reisi ve azaları hariç) maddesi hükümleri bu kanuna tabi 
. Kadroda açık yer bulunmaması do- almakta oldukları aylıklardan başka : bulunan bütün müesseseler memurla

layısiyle tahsillerine göre girebilecek A) Yalnız Ankara'ya mahsus ola- rı hakkında da tatbik olunur. Şu ka -
Jeri dereceden daha aşağı derecede bir rak ücretli devlet memurları için ka- dar ki, bunlardan uhdelerinde mual -
memuriyete alınanlar şubelerinde ilk bul edilen esas ve nisbetler dahilinde limlik bulunanların maaş ve ücretleri 
açık vukuunda girebilecekleri derece- muavenet tazminat verilebilir. hakkında devlet memurlarına tatbik 
tere tercihan tayin olunurlar. İhtısas mevkilerinde bulunanlara edilen hükümler tatbik olunur. 

6 - Bu müesseselere bidayeten alı- almakta oldukları ücret derecesine, 15 - Bu müesseselerin kendi ka -
nırken yabancı bir dil bilmedikleri' bu kanunun umumi hükümleri daire- nunlariyle sair kanunlardaki hüküm -

16 - Bu kanunun tatbik suret 
gösterir ~ir nizamname yapılır. 

17 - Bu kanun neşri tarihinden 
teberdir. Ancak derecelere intibak 
layısiyle yapılacak zam ve tenz~ııc 
eylfıl 1939 tarihinden başlar. 

18 - Bu kanunun hükümlerini jc 

ya İcra Vekilleri Heyeti memurdıl 

General de Llano 
Almanya' da 

Stuttgart, 2 a.a. - General J{el 
de Lano ile İspanyol erkanı harbİ\ 
sinden 4 zabit, dün akşam Boeblin( 
tayyare meydanında yere inmişler&. 

Danimarka meclisi Almanya 1 

yapılan paktı f asdik etti 
Kopenhag, 2 a.a. - Mebusan rneC 

lisi: . Alm.anya - Danimarka aderrıi tn 
ile kabul etmiştir. • .. 

Hariciye nazırı B Munch, bu mi 
kın Danimarka'nın ananevi bitara!:tl 
siyasetine uygun olduğunu beyan t 
miş Danimarka'nın herhangi bir ısıt 
lekete bu kabil misaklar akdine aıııl 
de olduğunu ilave eylemiştir. 
Paktın başlıca hükümleri §1,Ulıat 

dır: 

"İki Akid taraf hiç bir vesile ile bl 
ribirine harp ilan etmemeği teahh~ 
eder. İki taraf aynı zamanda .Pa111 

marka veya Almanya'ya taarruı ecl' 
cek olan üçüncü devletlere de yardi 
etmemeği teahhüt eder. 

İki taraf biribirinin harbine iştir' 
eden herhangi bir devlete mal satı111 

ta serbest olduğunu tasdik eder.,. 

Bir otokar kazası 
Bükreş, 2 a.a. - Cluj'da Clucea c1' 

varında bir otokar devrilerek uçurıl 
ma yuvarlanmıştır. ~ 

Bir kişinin öldüğü ve altısı da ço 
ağır olmak üzere 14 kişinin yaraJancl• 
ğı bildirilmektedir. 

İçi iıdeki Şeytan 
Tefrika : 61=Yazan: Sabahattin ALI 

rnahluklar h alinde görmek iıtiyorcium ... Karıcığım .• 
Benim neler aphğımı bilsen ... Belki bana daha çok 
kızardın ... J ki yanımdan kaçardın .•• Belki de ha
lime cırdın •. Bak bana ... Ben acınacak halde de

ğil miyim?. ' 
Macide 1 nde olmıyarak baıınr çevirdi. Kocası 

hakikaten son kuvetini aarfediyormut gibi bitkin ve 
zavallı idi. Bu akıam ilk geldiğindenberi onda bir 
başkalık bu u duğu genç kadının aklına geldi. O
na "Neyin va r?" diye belki bir kere bile sormadığı
nı, bütün gt e, sadece kendi 1&hrapları üzerinde 
düşünüp, biı çok sıkıntıların ve dertlerin elinde çır
pındığı muh kkak olan kocasını asla merak etme -
diğini hatırladı. Fakat içinde acımakdan ziyade 

"Bugün bizim veznedar Hafız'ı tehdit ederek 
iki yüz elli lira aldım!" Dedi. 

Macide yattığı yerde hiç kımıldamadan Ömer'e 
baktı. Yüzünde bir yabancıyı tanımak istiyormuf 
gibi bir ifade vardı. Gözlerini büzüyor ve uzun kir
pikleri daha sık ve koyu görünüyordu. 

Ömer karısının halinden korktu, ona doğru e • 
ğilerek: 

"İstersen hiç bir şey anlatmıyayım ... " Dedi "İs
tersen hemen giyinip gideyim ve seni rahat bıraka
ynn ... Yahut arkamı dönüp uyuyayım!... Nasıl is
tersen!" 

Her fey bitmiı, her ıeye karar verınİf bir insan 
gibi konufuyordu. Macide kollarını uzatarak onu 
ellerinden tuttu ve tekrar yanına yatırdı. Gayet ya
vaı bir sesle: 

"Haydi, artık anlat!" dedi. "Her §eyini, herkes
ten evel bana söylemen lazım değil mi? Seni benim 
kadar, hatta benden bafka kim dinler? Kim senin· 
lr. beraber üzülür?" 

dan beri süren bu para sıkıntısı beni deli ediyordu. 

Sokaklarda, dairede gezip dolaıır veya otururken 

mütemadiyen düşünürdüm: böyle sıkıntı çekmemi

ze sebep ne? Bir türlü makul bir sebep bulamıyor

dum. Köprü'de, akıam Üzerleri ahı veriılerini ya

pıp paketlerini koltuklayan adamlara rastladıkça 

kendime sorardım: seni~ neyin noksan? Neden? 
Neden sen evine bir ıey götüremiyorsun? Neden 
borç alacak arkadaı veya olmıyacak hülyalar pe
ıinde koımaktan baıka elinden bir ıey gelmiyor? 
Belki bunlar aslında o kadar feci ıeyler değil .. Bel
ki yollarda gördüğüm İnsanların çoğu da benim gi
bi veya bana yakın vaziyette, fakat kafam her ıeyi 
büyüten bir adese gibi ... Oraya giren her ıey, yün
lü bir kumaı üzerine damlıyan yağ lekesi gibi belli 
olmadan genişliyor, büyüyor .•. Baıka bir ıey düıün
mek isteyince muvaffak olamıyordum .... Bu sıralar
da bizim Nihat da beni sıkııtırmağa baıladı. Ken
dilerine bir takım dalavereli itler için para li.znn 
olduğunu söyledi ve bu sırada bizim veznedardan 
bahsetti ... Nihad'a lazım olan para bana vız gelir ..• 
Aldırıı bile etmedim ... Fakat bu veznedar meselesi 
kafamda takıldı kaldı. llk günlerde böyle bir ıey 

yapılabileceğini ciddi olarak düşünmedim, fakat 
ben farkında olmadan bu fikrin bir ihtiyat tedbiri 
gibi, zihnime yerleıtiğini gördüm. Aklım baıımday
ken böyle bir alçaklığı tasavvur etmeği bile ayıp, 
hatta cinayet sayıyordum. Fakat dört tarafa koıup 
çare arayan ve mütemdiyen imkansızlık dıvarlan
na çarpan kafam, son dakikada, tam yeis getireceği 
sırada, bu ihtimale sarılıp kendini kurtarıveriyor -
du. Belki eski bir alııkanlığın da bunda tesiri ola -
caktı. Çünkü ben beki.rlığımdanberi sıkıntılı za-

manlarnnda veznedara baş vururdum. Büsbütün 
başka bir tekilde tabii •. Onun iyi ve eli açık olufu, 
beni ümitsizliğin son haddine düşmekt~n daima me
nederdi. Veznedar ıimdi de ayni şeyi, fakat ne ka· 
dar değişmi ıolarak yapıyordu! ... Şunu da söyliye• 
yim ki, böyle bir cesareti göstereceğimi, yani gidip 
veznedardan zorla para istiyeceğimi ciddi olarak 
aela tahmin etmiyordum ... Kafamda sadece bir ih· 
timal bulunduğunu sanıyordum ... Bu sabah ... Bu sa• 
bah daireye gidince birdenbire karar verdim ... Ne~ 
olur yahu? Giderim, açıktan açığa para isterim! •.• 
Ben onun serseri kaynı kadar da değil miyim? De• 
dim. Bu ani karar, bu yÜ2süzlük birdenbire nereden 
çıktı, bilmiyorum; daireye gider gitmez bu niyeti i· 
çimde hazır bulmuştum ... işte o kadar ... Bir şeytan 
irademi istediği tarafa sevkediyordu .•• Bir kaç kere 
odadan çıkıp veznedarın kapısına kadar gittim .•• 
Bir türlü içeri giremedim. Nihayet bir hademe: 

merak etme benziyen bir hiı belirdi. 
"Niçin anlatmadın? Niçin hali. söylemiyorsun! 

Aylardanberı enden ıakladığın ıeyler var... Beni 
kendinden uzaklaştırmak için elinden gelen her §e
y; yapıyorsun . Söylesene, bu gün ne oldu!" 

Ömer bir müddet durdu. Yattığı yerde yüzünün 
kızardığı b ili oluyordu. Macide hem merak, hem 
de, kocasının bu hazin hali kartısmda yeni doğma
ğa baılıyan bir merhamet ve alaka ile onun gözle
rinin içine baktı. 

Ömer süratle doğruldu. Mümkün olduğu kadar 
kansından uzak durmak istediği anlaşılıyordu. Sır
tını dıvara dayadıktan sonra teker teker: 

Ömer biraz durup o günün vukuatını kafasında 
derlemeğe çahttıktan sonra ,ayni yavat sesle ve ağır 
ağır anlatmağa batladı. Bu sırada yastığın Üzerinde 
yan yana duran başlan neredeyse biribirine doku
nacaktı. Macide yukarıya, tavana bakıyor, Ömer i
se biraz yan durarak karısının sol yanağını, burnu
nu ve kirpiklerini görüyordu: 

"Ne kadar sıkıntıda olduğumu biliyordun!" di
ye baıladı. "Belki sıkıntımın en büyük tarafı, sana 
hiç bir şey belJi etmemek kaygısı idi. Sakın, sakın!.. 
Senin yüzünden bir ıey yaptığımı iddia edecek de
ğilim .. Ne yaptımsa kendi hesabıma, kendi rezilli
ğimle yaptım. Zaten iıin tefsir edilecek tarafı yok. 
Hiç bir §ey beni mazur gösteremez... Evet, aylar-

"Hafız bey odasında!" diye akıl öğretti. Ben de 
daha fazla tereddüt edemedim ... Ah, Macide, za • 
vallı adamın halini bir görmeliydin. Düşün ki, ay• 
lardan beri daimi bir teli.§, itkence içinde yaşıyor • 
du. Sana iki ay kadar evel, galiba ilk evlendiğimiz 
gün anlatmııtım!" 

Macide yavaıça: 

"Bana bir şey anlatmadın!" Dedi. 

"Sahi mi? Ben öyle hatırlıyorum .. Nihad'la pro· 
fesör Hikmet'e anlattım. O zaman sen yok muy· 
dun? Neyse, fakat kaynını hapisten kurtarmak için 
vezneden iki yüz lira aldığını, bunu yerine koyama• 
<lığı için defterlerde kalem oynatıp işi idare>:e ça • 
lı§tığını her halde söylemiıtim. Aylardanbcri hep 

(Sonu var) 
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Sivastaki ilk kongreden 
5 inci büyük Kurultay'a 

Şuruplarla reçeller 
Şuruplarla reçelJer yemİJ konser

Veleri demektir. Yazın tadına doya
~adığınıız yemiılerimizi ıekerle 
S arııtırıp kaynatarak kııa saklarız. 
-~rup olsun, reçel olsun, yemiıler 
fe erle karııtıkları için, yüz derece
Ye Yakın sıcaklıkta hiç olmazsa bir 
aalı:at kaldıkları için, bir de daima 
e ·ı·k l:ı tı 1 lerini muhafaza ettikleri için 
kozulrnazlar, mikropların tesirinden 
k llrtulurlar ve kıt içinde bize yaz 

okusunu hatırlatırlar ••• 
.Fakat funıplarla reçeller taze ye

trlıılerin tekmil hassalarını muhafa -
~~ ederler mi? Güzel koku ve lezzet 
kıhetinden hiç ıüphe yok, hatta şe-
:r Yemişlerin tabii lezzetini daha 
~•Yade arttırır •.. Beslenmek cilietin -
I en furuplarla reçeller taze yemi§ • 
~~den Pek çok üstündür. Taze ye -
h •tlerin tabii şekerleri az olduğu 
~ide reçelle ıurup insanı taze ye • 

lrııtle hern kryas edilemiyecek dere • 
Cede çok besler. 

Arıcak, ıimdiki fikirlerimize gÖ -
~e ~ernişleri yalnız kokuları, lezzet • 
~rı Ve kendimizi beslemek için ye• 

eyiz. Onlardan vücudumuza lü· 
:u~hı madenlerle vitaminleri de is-
erız b d 1 t ~eli · .oun an dolayı ıurup ar a re • 

ri 1erın içinde yemiılerin madenle • 
Y e v't • 1 · · h 1 · k ler· • 1 amın ennın ne a e gırece • 

d •nı düıünmeğe de hakkımız var• 
ır, 

d Yetniılerin madenleri bakımm • 
an 1 .. 

S le uruplarla reçeller ıçın tasa 
I e .tneğe lüzum yoktur. Hele reçel· 
erın ir . . . 1 • - b .. r .. erısıne yemış erın çogu u -
du~ olarak, yahut ayva reçelinde ol· 
~~ u gibi doğranmıı olarak girdi • 
:•nden taze yemiıte ne kadar ma • 

en "araa reçelin içerisinde bulun • 
bıa.rrıa.aına bir sebep kalmaz. 
a 1.4.nca.k, 'Vitamin bakımından me • 
e e rok d w• • • • 1 • b l "' egııır, vılamın enn azı a-

l'J sentetik bir kimya maddesi ola • 
rak f b 'k ta.b'• a rı alarda yapılmakta iae de, 
d il hallerinde, yemiılerin içinde a· 

eta canlı ıeylerdir. Reçel veya fU • 
rud p kaynatılırken vitaminlerin o ka

lll' "k Yu •ek sıcaklığa dayanıp dayan· 
bıd.'Y•cakları düıünülecek bir mesele 

ı ... Vı't . l b' 

de epeyce bol nispette verirler. Bu 
vitamin yÜksek derecede sıcaklığa 
ve açık havada kaynamağa dayandı 
ğı için reçellerle ıuruplarm içinde 
kalmamasına bir aebep yoktur. Bun· 
dan dolayı ıurubb İçtiğiniz, reçeli 
yediğiniz vakit onların içindeki ıe • 
kerin vücudumuza yarıyacak hale 
gelmeainden emin olabiliriz. 

Çocukları büyütmeğe, herkesi 
mikroplu hastalışlardan korumaya 
yarıyan A vitamini de yemitlerin ba
zılarında bulunur. Mesela kayısı on· 
dan hize yüzde 7.000 ölçüye kadar 
verir. Ancak bu vitaminin işi biraz 
karıııktır. Y emiıleri, mesela kaysıyı 
su içine koyu kaynatırsanız A vita -
mininden hiç bir ıey kaybolmaz. Fa
kat reçeli karııtıra karıştıra ve ha
valandırarak kaynatırsanız o vita • 
minden eser kalmaz ... 

Ondan dolayı Avrupa'da ve Ame· 
rika'da şimdi moda yemi§lerin usa· 
re5İni çıkararak onu saklamaktır. O 
vakit vitaminlerden hepsinin sapa 
sağlam kalacağından şüphe edil • 
mez. Bu usul bizde de yayılıncaya 
kadar, yemi§lerin vitaminlerini mu· 
hafaz aiçin reçellerinizi kaynatma • 
dan yaparsınız .. Her hangi yemİ§ten 
yapmak istiyorsanız ezer, ~uyunu 
çıkarır, iki misli ağırlığında şekerle 
karıştırırsınız ve bırakırsınız. Şek~r 
bir kaç gün içinde yavaf yavaş erır, 
yemİ$in usaresi donar, pelte S?ibi O· 

tur. Neden dolayı, kimyaca bilinir a
ma eski zamanlarda bizim büyük , b . 
annelerimizin icadı olan u yemış 
peltesi taze yemişin hem kokusunu, 
hem lezzetini muhafaza eder. Hem 
de vitaminlerinin hepsi bozulmadan 
kalırlar. 

G.A. 

Ankara Borsası 

2 Haziran 1939 Fiyatları 

ÇEKLER 
.- Acılııs F . Kapantş F. . 

Sene 1919 .... 4 eylül perşembe ... 
Sivas'ın, o günden sonra tarihe 

mal olan salonunda bir kongre açıl • 
dı. Salonun dıvarları bayraklarla 
süslenmiş, bir başına küçük bir ma
sa konmuştu. Dekor sade ve basitti. 
Salonu dolduranların içinde, belki, 
o dakikada Üzerlerindeki tarihi va -
zifenin büyüklüğünü idrak etmiyen
ler bile vardı. O kadar ki bu salonda, 
memleketin havasını kaplamış olan 
ölüm şartlarının korkun~luğunu u -
nutanlar ve: 

- Kongre reisi kim olacak? Birer 
gün, yahut birer haf ta münavebe i· 
le yapılsa nasıl olur? Gibi teferru • 
atla ve şahsi yatla uğraşanlar bile gö
rüldü. 
Münakaşa uzun sürmedi. Müda • 

faai Hukuk cemiyeti heyeti temsi
liyesi'nden, sabık üçüncü ordu mü -
fettişi, Mustafa Kemal kongre reis
liğine seçildi. 

Bu toplantı, sonradan "Cümhuri
yet Halk Partisi" adını alan mim 
teşekkülün ilk kongresi, daha doğ· 
rusu nüvesidir. 

Kongre reisi Mustafa Kemal, 
memleketin şurasından burasından 
seçilip gönderilen azalara memleke
tin o günkü şartlarını anlattı ve: 

- Efendiler, dedi, milletimizin 
sizler gibi münevveran ve hamiyet
perveran manzaranın elemli karan
lıklarından naümit olmadılar. Çün
kü onlar bilirler ki tarih bir milletin 
varlığını hiç bir zaman inkar ede· 
mez. 

Mustafa Kemal milli felaketi his-
seden ve yer yer teşkilat kuran ve 
memleket çocuklarının fedakarlık • 
tarını öğdü; Erzurum kongresinin 
mana ve şümulünü anlattı ve dedi 
ki: 

Yirmi senelik bir fasıla içinde 

koskoca bir tarih yatıyor 

bütün bir milletin dahil olacağını" 
an1atmıttı ve "Müdafaai Hukuk" ce
miyetinin, ayni gayeler üzerinde, 
temadisinden ibaret olan partisinin 
adını "Halk Partisi" koymuştu. 

1919 kongresinin bir tek gayesi 
vardı: düşmanı yurtdan atarak mil
letin hakiki istiklalini kazanmak .. 
Dilşman yurtdan atılmı~. türk mil· 

Jeti hakiki istiklalini kazanalı 16 se
ne olmuştur. 

Partimizin beşinci büyük ku -
rultayını, milli Şef'imiz, a • 

ziz cü.nhurreisimiz İnönü, her so • 
zü kendisine has olan bir hitabet ıah 
eseri olan her cümlesinde sehhar ve 
sürükleyici bir kuvet bulunan hari
kulade güzel bir nutukla açtı. Bazı 
milletlerin kan, bazılarının toprak 
hırsiyle dünyanın huzurunu kaçır -
dıkları bu devrede Ankara'dan yilk· 
selen bu sesin ahengine blitün cihan, 
zaten yabancı değildi. Çok tatlı ko
nuşabildiği kadar çok gür çıkrna&ını 
da bilen bu sesi Lozan üniversitesi
nin kürsüsünde de dinlemişlerdi. 

İnönü'nün vakur sadası, 1923 de 
Ttirkiye'nin bilakaydüşart istiklali 
için çınlamıştı: üç gün evel de onu 

'Musiki bahisleri : 

insanlık ailesine sulh ve emniyet 
teminatı verirken dinledik: 

"Tilrkiye şuurlu ve kuvetli varlı
ğiyle yalnız kendini korumakla kal
mıyor; insanlık ailesine ve sulh 
mefkuresine ciddi bir hizmet etti -
ğine de kani bulunuyor. Bütün te -
mennilerimize rağmen insanlık ye
ni bir boğazlaşma afetine uğrarsa, 
tlirk halkı, bu mücadelede kendine 
düşen medeniyet ve insaniyet vazi· 
fesini kahramanca, hiç tereddüt et -
meden ve hiç bir dehşetten ürkme
den hakkiyle ve tamamiyle yapa -
caktır. Türk milleti; yüksek ideali 
ve hayatt menfaatini kendisiyle be -
raber olan milletlerle beraber, göz 
kamaştıracak yeni kahramanlık men
kıbeleri yazmak için tamamiyle ha
zır ve kati olarak karar vermiş bir 
haldedir." 

Türk milletine şeref, dünya sül
huna destek ve medeniyet tarihine 
şan olan iki §efin 1919 ve 1939 nu· 
tukları bir kere daha gösteriyor ki 
yirmi senelik bir fasıla içinde koca 
bir tarih yatıyor. 

Partinin ilk ve ebedi reisine ta
zim, onun kahraman ve büyük hal
kına minnet! ... 

-
Musikide milli ruh 

-1-d'l anun er ırer birer tetkik e -
1 lllelc: İster y . Londra 

Nevyork 
Paris 
Millno 
~ .. __ 

"Trakya'da, Kilikya'da, her taraf
ta milli cemiyetler teşekkül etti. 
Hülasa garptan ve şarktan yükselen 
sadayı millet Anadolu'nun en hüc-

5.93 5.93 ra köşesinde makes buldu. Binaena-
126.6175 126.6175 leyh milli cemiyetler düşmanların İzahına giriımek istediğim mevzu -

un, musiki bahislerine tahsis edilmiş 
olan bu sütunlara sığmıyacak kadar u
..... - ••ı..ı'lAl-tm1-..cııda....n.ld~~r~ 
mek l zımdır. Zaten iddiam da musı-

ra da sirayet ettiği müşahede kılın • 
mıştır. Mamafi işlenmiş musikinin, bu 
yeni iklimlerde, pek az kitinin alaka
••n• ~lhc mı.waUak olduaunu da itiraf 
etme gerelüır. Muhtelif milletlere 

• erniılerden en çok istediğimiz C 
?taınini su içinde telef olmadan ka· 
1~ fakat aıcaklı wa dayanamaz. Su- _ 
70 dereceye çıkınca bu vitamin 
kaybolur. Süt içinde ondan bulun • 1' 

duğu halde o kadar derecede sıcak
lığa çıkınca süt çocuğuna ağız has· 
la.lığı verir. Şuruplarla ve reçellerle 
bu tecrübe henüz yapılmamıısa da 
onlar70 dereceden çok yüksek aı • 
caklıkta kaynadıkları için ıuruplar • 

3.3550 3.3550 esaret boyunduruğuna girmemek 
6.66 6.66 maksadiyle milli vicdanın azim ve i· 

~~.=iŞ.5650 ,J "° I~ _ - - 'i>"' ··-

Bertin 
Brüksel 
Atina 

50.8025 50.8025 oldu. Bu sayede asırlardanberi müs-
21.5575 21.5575 takil yaşıyan milletimiz mevcudi • 

1.0825 1.0825 yetini aleme göstermeğe başladı." 

la reçellerde C Yİtaminini aramağa 
lüzum kalmaz. 

Sinirlerimizin muvazenesine lü • 
:turnıu olan Bl vitamininden de ye • 
tniılerde ehemiyetli miktarda bulu
ttur. Fakat yemitleri taze ve piıirme
~en yemek §artiyle. Bu vitamin açık 

llvada kaynatılmağa hiç dayan
trıaz. Havasız bir tencerede ıurup 
"eya. reçel kaynatılacağı tasavvur e· 
ditebilirse yüz derece sıcaklığa ka • 
dal' dayanabilir. Bu da belki bir fab· 
tikada olur. Ama evde piıirilen fU • 
"

11> 'Ve reçel karııtıra karııt•'a kay • 
tlatdır ... 

.Cildimizin sağlığı için ve yediği • 
~ız tekerlerin vücudumuza yaraya· 

•lrnesi için lüzumlu olan 82 vitami
llİrti de yemişlerin hemen hepsi, hem 

Sof ya 
Madrid 
Varşova 
Budapeete 
Bük re& 
Belgrad 
Yokohama 
Stokholm 
Moskova 

1.56 1.56 
14.035 14.035 
23.845 23.845 
24.8425 20425 
0.905 0.905 
2.8925 2.8925 

34.62 34.62 
30.5375 30.5375 • 
23.9025 23.9025 

ESHAM VE TAHViLAT · 
• 1933 İkramiyeli 

Ergani 
Sivas - Erzurum 
Hatu İs. V. 

• 

19.20 19.20 

19.75 19.76 

1 zm i r Enternasyonal 
Fuarına hazırlanınız 

20 Ağustos - 20 Eylül 
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Bugün gündüz ve gece olmak Ü3llere iki temsil veriyor 
Gündüz tam 15,30 da Bu gece saat 21 de 

Yanhşhklar 
Dün gece halkı kahkahalara 

boğan ŞEK1SP1R'in 3 
perdelik komedisi tekrar 

Solinos 
Ejyon 
Efesli Antifalos 
Siragözalı .. 
Efesli Dramya 
Siragözalı ,, 
Baltazar 
Anjelo 
Pinç 
Birinci tacir 
İkinci ., 
Adriyana 
Lüçyana 
Miranda 
Emil ya 
Lusi 
Uşak 
Memur 

Reşit 

Sait 
Kemal 
Talat 
Hazım 

Vasfi 
Behzad 

Mahmut 
Galip 
Hamdi 
Muammer 
Neyire 
Cahide 
Nevin 
Şaz iye 

Samiye 
Necdet 
Mahfi 

SÜRTÜK 
Mahmut Y esari'nin son 

telfi olan 3 perdelik 
komedisi 

Evin kadını Cahide 
Fatma Samiye 

• Evin erkeği Kemal 
Bahçivan Hazım 

Sürtük Neyire 
Manikürcü Bedia 
Yaşlı komşu Sait 
Komşu uşak Yaşar 

. 
Yaılı kadın Şaziye 

Taharri Mahmut 

Sabıkalı Vasfi Riza 

Bekçi Muammer 
Yeni bahçivan Necdet 

Yeni hizmetçi Nevin 

Mağaza adamı Reşit 

Genç komşu Talat 

Yenitehir ULUS sinemasında 

-----------------------------------------------------------------------------------------Bu temsiller için numaralı biletler sabahtan itibaren 
giıeainde satılmaktadır. 

sinema : ---

Türk milleti. varlığını adı~~~ 
şümulleştıren Halk Partısı • 

nin bu ilk kongresinden &onra başlı
yan ve medeniyet dünyasını dehşet 
ve hayret içinde bırakan seneleri in
kılap tarihimiz yazar. O seneler, Si
vas lisesinin mütevazi salonunda 
başlıyan ve Lozan üniversitesinin 
muhteşem salonunda biten bir "za
fer ve istiklal" destanının hamaset 
tablolariyle doludur. 

Bizim anlatmak istediğimiz, "ye
ni türk varlığiyle beraber doğmuş, 
beraber büyümüş ve bütün dünyada 
hayranlık yaratan muazzam eseri be
raber başarmış olan" Cümhuriyet 
Halk Partisinin bu davadaki şeref· 
li payıdır. 
Kıymet hükümleri ancak muhte • 

vaları ve medlfılleriyle mana ifade e• 
derler. Yirmi yıl, başlı batına ve 
başka milletlerin tarihi içinde bir 
kaç bin günün yekünundan başka 

bir şey değildir. Halk Partisi'nin 
yirmi yılı dendiği zamandır ki onun 
muhtevası anlaşılmış olur ve illa 
beşer havsalası dünyanın istikame -
tini değiştiren, sulha destek olan 
türk cümhuriyetinin mucizeli tari
hini idrakten aciz kalacaktır. 

Yirmi yılın tarihinde cümhuriyet 
Halk Partisi faaliyetini, türk devle
tinden müstakil olarak tetkike im
kan yoktur. Başvekilimizin çok ve -
ciz bir şekilde ifade ettiği gibi 
"Cümhuriyet Halk Partiıi demek 
türk milleti demektir, Cümhuriyet 
Halk Partisi demek türk devleti de
mektir." 
Hızını milli varlıktan alan, mille -

tin sinesinden doğan, şıarı "Halk i
çin, halkla beraber" olan tek parti -
miz, tlirk milletinin fikir ve emel -
lerinin hülasasını nizamnamesinin 
maddeleri halinde toplamııtır. . 

Atatürk 923 yılında yeni kuraca
ğı parti için milletten fikir toplar
ken Balıkesir'de O'ndan &ormuşlar
dı: 

- Yeni fırkanın prensipleri ne o
lacaktır? 

kideki milli ruhu tamamiyle meydana 
çıkarıp izah etmek değildir. Ancak, 
bence her hangi bir meselenin düJün
ce mevzuu olarak ortaya konması o me
selenin kökünden halli kadar ebemi -
yctlidir. • 

Musikide milli ruh iki ayrı sahada a
ranabilir: işlenmemiş saf halk havala
rında, işlenmiş güzide musiki eserle
rinde. Ben, şimdilik işlenmiş musiki -
deki milli ruhu mevzubahs edecek ve 
eğer fırsat elverirse ilerde halk hava -
!arından da bahsedeceğim. 

Musikinin, lisana ihtiyaç hissettir -
meden milletler arasında anlaşmayı 
temin eden ve bu yüzden serbestce hu
dutları aşabilen beynelmilel bir sanat 
olduğu tarzındaki izahı bilmiyen yok 
gibidir. Filvaki musikinin bu hususi
yeti hem varitdir. hem değil. Varitdir, 
çünkü musiki sayesinde lisanını bil
mediğimiz bir çok milletlerin duygu -
larına agah oluruz; değildir, çünkü il
ham aldığı yerlerin manzarasını, mil
letlerin ırkların damgasını taşıyan 
mu&iki derecesinde hiç bir sanat mev
cut değildir. 

lşte ben de, musikinin tarihçesini 
yapmıya kalkışmadan bu satırların O· 

kuyucularına son devirlerde, musiki 
sahasında milli ruhun nasıl doğup in -
kişaf ettiğini anlatmıya çalışacağım. 
Yazılarımda bu gayeye rişebilmek 

için, ta on altıncı asra kadar gerilemek 
icap edecektir. Malümdur ki musiki 
sahasında icat kabiliyetini ispat etmiş, 
deha eseri göstermiş ve musikide hala 
da mevcut bilcümle şekilleri yani ope· 
rayı, oratoryoyu operakomiği, bale -
yi, senfoniyi ve sonatı bize öğretmiş 
olan bir mil1et vardır : İtalyanlar. On 
altıncı asır musikisini tetkik edecek o
lursak, sanırız ki musiki adeta bir i -
talyan malıdır ve italyanların inhisa
rındadır. Filvaki, bizim anladığımız 
ve bildiğimiz musiki esaslariyle birlik
te istihalesini İtalyanlara borçludur 
ve bu vadide en büyilk hizmet on altın
cı asrın nihayetiyle on yedinci asrın 
bidayetinde Frescobaldi'nin mesaisi 
sayesinde dini musiki ile profan musi
kinin biribirinden ayrılması olmuştur. 

mensup bu mahdut kimseler adetleriy
le tabiatleri biribirine benzi yen, ifa • 
de tarzlarında hemen hemen ayni şek
li muhafaza eden muayyen seviyeye 
mensup, muayyen kimselerden mü
rekkepti. On yedinci asrın bu kibar, 
kültürlü ve mazbut cemiyeti Madrid'
de, Paris'te, Londra'da veya Roma'da 
olsun hemen hemen ayni hayatı sü -
rerdi. Hatta hayat şekillerindeki bu 
benzerlik, zamanımızda nakil vasıta • 
Jarındaki ve moda ile zevklerin sira -
yet veya mübadelesindeki sürata rağ • 
men o vakitler daha ziyade ve daha ku
vetli olarak mevcuttu. İşte on yedinci 
asırda işlenmiş musikiyi takdirdeki bu 
umumi benzerliğe rağmen on yedinci 
asrın nihayetiyle on sekizinci asrın bi
dayetinden itibaren Avrupa'nın garp 
milletlerinde, musiki sahasında ilk ay
rılışların izi sezilmeğe başlandı. 

Sadi KARSEL 

X Nevyork - Ağır sıklet eski dün· 
ya şampiyonu Max Baer Lounova ile 
yaptığı maçın on birinci ravundunda 
nakavt olunmuştur. 

X Paris - Hırsızlık eşyasını scatnı 
almağı meslek edinen Gutoviez ile Ka 
rısını bir hesap meselesinden dolayı 

öldüren ve idama mahkum edilen hır
sız Bloch'un kafası kesilmiştir. 

X Bükreş - Mebusan meclisi için 
seçim hiç bir hadise vuku bulmadan 
bitmiştir. 

X Milano - Floransa - Faenza de
miryolunun 200 metrelik bir kısmı 
tugyan dolayısiyle tekrar bozulmu§ • 
tur. 

X Pensakola - Amerika bahriyesi
ne ait bir talim tayyaresi Pensakola 
körfezinde denize düşmüştür. İçinde 
bulunan iki tayyareci ölmüştür. 

X Marsilya .-- Annam imparatoru 
Bao - Dai, Air • France hattının bir 
tayyaresi ile saat 19 da buraya gelmiı 
tir. İmparator, otomobille Kan'e git -
miştir. 

X Lizbon - Beograd ismindeki Yu 
goslav torpitosu dört günlük bir ziya
ret maksadiyle buraya gelmiştir. 

X Le Bourget - İngiliz hava Vis· 
mare&alı Sir John Salamond, Londra· 
dan buraya gelmiştir. 

X Londra - Los Ramos'un kuman
dası altında bulunan bir Portekiz de -
niz heyeti, buraya gelmiştir. Bu heyet 
altıncı muhripler filosunun talimle • 
rinde hazır bulunacaktır. 
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c RADYO ) 
TÜRKİYE 

Radyo Difüzyon Postaları 
TÜRKİYE Radyosu - ANKARA Radyosu 

DALGA UZUNLUGU 

1648 m. 182 KcsJ 120 Kw. 
19.74 m. 15195 Kes./ 20 Kw. T. A. Q. 
31.70 m. 9465 KcsJ 20 Kw. T. A. P. 

ANKARA 

CUMARTESİ - 3-6-1939 
13.30 Program 
13.35 MÜZİK (Neıeli miizik - Pl). 
14.00 Memleket saat ayarı, aans ve meteo • 

roloji haberleri. 
lUOTÜRK M0Z1Gt 

1 - Peırev 
2 - Artakinin kürdilihicazkar prkı : 
(Cismin gibi) 
3 - Sehak : (Çılgınca sevinı;) 
4 - Kemençe taksimi 
5 - Faizenin: (Badei vuılit içilsin) 
6 - Şemsettin ziya : (Ey gonca açıl) 
7 - Muhtelif saz eıerleri 

14.40-lŞ.30 MÜZİK (Kanıık program ·. 1) 
15.30 Milli Kume Maçları (19 Mayıs stad • 

yomundan naklen) 
19.00 Proıram 
19.05 MÜZİK (Dans saati) Pl. 
19.30 TÜRK MOZtGt (Fasıl Heyeti). 
20.10 Konuşma (Dış politika hAdiseleri) 
20.25 Neşeli plaklar - R. 
20.30 Memleket saat ayarı, ajanı ve meteo .. 

roloji haberleri. 
20.45 TÜRK MÜZ1G1: 

1 - Refik Fersan: (Cihanda biricik ıev 
diğim sensin) . 
2 - Şevki : (Bilmiyorum bana ne oldu.). 
3 - Refik Fersan : (Gökıümden kaçıp 
cittin) 
4 - Şemsettin Ziya: (Denizin dalgası· 
nı dinliyorum) 

21.00 MÜZİK (Muhtelif seçilmiş beste, ıar
kı ve semailer) 

21.20 T E M S t L (Nedim gecesi, Yazan ı 
Ekrem Re5it.) 

22.00 Haftalık posta kutusu (Ecnebi diller
le.) 

22.30 ;MUZIK (Küçük Orkestra - Şef: NE
cip AŞKIN) : 
1 • Fried Walter - Rüya - Keman solo 
ve orkestra için. 
2 - Volgraf - Kalbimi a~kla doldur -
aiır vals 
3 • Borkiewic:ı - Gavot 
5 • Raff • Kavatin 

Z3.00 Son ajans haberleri ve yarınki pro • 
ıram 

23.15 Esham, tahvilat, kambiyo - nukut ve 
ziraat borsası (Fiyat). 

23.25-24 M0Z1K (Cazband) Pl. 

AVRUPA 

OPERA VE OPERETLER: JS.10 Prag-
21 MiUino. Kolonya. 

ORKESTRA KONSERLERİ VE SEN • 
FONİK KONSERLER: 20 Kopen -
hag, London - Recyonal - 20.30 Ren
neıı - 21 Lüksemburg, Varıova -
22.20 Doyçland Zender. 

ODA MUSİKİSİ: 17.45 Kolonya . 
SOLO KONSERLERİ: 17.45 Prag-18.30 

Sarbrük - 19.15 Bertin - 21.15 Straz
burg - 21.30 Stokholm - 22.45 Lük
semburg. 

NEFESLİ SAZLAR (Marş v.s:): 8.!0'Bres 
lav - 16 Breslav - 18 Frankfurt -
18.SO Prac.-- l .45 Dro,ytvi.' - 20.15 
Bertin. 

ORG KONSERLERİ VE KOROLAR: 
18.25 Brno - 18.30 Hamburg- 19.30 
London - Recyonal . 

HAFİF MÜZİK : 12 Frankfurt -16 Layp.. 
zi~ - 17 Breslav - 20.15 Laypzir, 
Ştutgart - 2U.30 Hamburı. 

HALK MUSİKİSİ : 14.10 Ştiıtıart - 20.15 
Viyana - 23.S Budapeşte (Sigan or • 
keıtrası) 

DANS M0ZtC1 : 19 Hamburc-20.15 Sar
brük - 21.40 Sofya - 21.45 Monte 
Ceneri - 22.10 Sottens - 22.15 Flo -
ransa, Stokholm, Varııova - 22.20 Mil
nih - 22.45 Liyon - 23 Floransa 
Lüksemburg, Paris - P.T.T., Roma: 
Stokholın - 23.5 Droytviç - 23.15 

VaflOva - 24 Milino, Roma. 

Nafıa Vekaleti hukuk 
mÜ§avirliği 

Nafıa Vekaleti hukuk başmüşavir. 
liğine B. Namık Cemal Nazikioğlu 
tayin edilmiştir. 

\ 

Adana ve Mersin felefonlar1 
of om af ik bir hale kona<ak 
Adana, 2 (Hususi) - Alakadarlar • 

dan aldığım malfımata göre Adana ve 
Mersin telefon santralları önümüzde· 
ki ay için otomatik şekle sokulacak • 
tır. Konulacak yeni otomatik santral· 
lar 1000 numaradan aşağı olmıyacak • 
tıt. 

Adana ve Mersin gibi iki büyük ti • 
caret ve iş merkezinin ve beynelmilel 
bir muhabere hattı üzerinde bulunan 

Adana'nın böyle modern bir vasıtaya 
kavuşması her halde çok lilzumlu bir 
şeydi. P. T. T. umumi müdürlüğünün 
bu kararını Adanalılar sevinç ve tak
dirle karşılamışlardır. 

Ada~anm yeni belediye reisi 
Adana, 2 (Hususi) - Adana beledi 

ye reisliğine, yapılan seçimde Halke • 
vi reisi Kasım Ener intihap edilmiş -
tir. 

Yeni belediye meclisi ilk içtimaını 
bugün yapacak, riyaset divanını, en • 
tümenleri ve daimi encümeni seçecek
tir. 

uzun müddet görüşmüştür. 
X Londra - Lord Halifaks, dün 

öğleden sonra Polonya ve Portekiz 
büyük elçileri ile Romanya orta elçi
sini kabul etmiştir. 

-
•11111111111111111111111111111111111111111111111111111 TI = 2193 1111111111r 

O, Cümhuriyet Halk Partisinin a
na prensipini izah ederken "mille -
tin, siyasi partilerin çalıımaıından 
çok canı yanmış olduğunu, başka 

memleketlerde partilerin ıınıf men· 
faatlerini muhafaza için kurulduğu· 
nu ve bizde güya ayrı ayrı sınıflar 
varmıı gibi teessüs eden partiler yü· 
zünden malUın olan acıklı neticelere 
phit olduğumuzu ve halbuki Halk 
Partiıi dediğimiz zaman bunun i
sinde vatandaşların bir kıamı deiil, 

Fakat İtalyanların musikideki bu 
mümtaz mevkileri sarsılmakta çok ge
cikmiyecekti. İtalyanların musiki sa -
hasındaki muvaffakiyetleri pek haklı 
olarak diğer milletlerin yalnız mera -
kını değil hatta hasedini bile celbet
mit ve artık her tarafta İtalyanlarla A
deta rekabete giriımek hevesi uyan • 
mıştı. İtte böylece on altıncı asırla on 
yedinci asırda İtalya'da en yüksek 
mertebesini bulmuı olan musikinin 
yavaı yavaş Fransa ve İspanya'ya ol • 
duiu gibi cermenlerle anglo&aksonla-

X VaT§OVa - Hariciye nazırı Beck, 
İngiltere büyük elçisini kabul ederek 

X Roma - İngiltere büyük elçisi 
Ceroy Loraina İtalya hariciye nazırı 
Kont Ciano'yu ziyaret etmiştir. 

X ]asper - İngiliz hükümdarları 
buraya gelmişlerdir. 
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Kurultay al A 

(Başı ı inci sayfada) 
mükellef olduğu vazifelere işaret c· 
derek bunlardan muhtelif kanunlarla 
alınan paraların üzerinde durdu ve bu 
arada İzmir'i bahis mevzuu ederek İz· 
mir hususi idaresinin iki milyon dört 
yüz bin liralık bütçesinin altı yüz kil· 
sur bin lirasını muhtelif işler için 
merkeze vermekte olduğunu söyledi. 

Geride kalan paranın nerelere ve 
ne şekilde sarfedildiğini nisbetleriy
le izah eden hatip, bu arada maarife 
gösterilen alakanın şükranla üzerin
de durarak buna ait rakamlar verdi. 

Hatip dedi ki : 
"- Onun için maruzatım şudur ki 

bu tahsisatı bu seneki bütçede tanzim 
edilmiş olduğuna göre, bu sene tatbi
ke imkan olmadığını kabul etmekle 
beraber hiç olmazsa bundan sonra 
muhasebei hususiyenin, kanunen yap
makla mükellef olduğu işleri yapabil· 
mesi sahasını hazırlamak üzere demin 
arzetmiş olduğum, vermekle mükellef 
olduğumuz hisseleri hükümet nazarı
dikkate alsın, ya muhasebeihususiye • 
lere para vermek suretiyle yardım et· 
sin, yahut da almakta olduğu hisse
lerden vazgeçsin. Bu sure\le muhase
bcihususiyeJerin iyi çalışmalarına im
kan versin. Bu maruzatım ve aynen 
belediyeler için de vardır. Hepimiz bi
liyoruz ki 18 milyon nüfusumuzun 
yüksek bir miktarı şehirlerde sakin · 
dir. Bunlar doğduğu günden itibaren 
ölümüne kadar alakadar olan gerek 
sıhatleriyle ve gerek ... ~kleriyle vel· 
hasıl bin bir türlü ihtiyacı medeniye
ıi ile aliikadar olan belediyelerdir. 
Halbuki bunlar da dediğim gibi aynı 
tazyik altındadırlar. Hükümetten is
tirham ediyoruz, bu sene olmadığı 

takdirde gelecek seneden itibaren bu 
hisseleri artık almasın. Maruzatım 

bundan ibarettir. (alkışlar). 

rafından kendisine tebliğ edilen ilam
la mahkum olduğunu öğrenince borcu
nu artık eda ve tesviye etmek mecburi
yetinde olduğunu hissetsin. 

Noter kanunu ve boşanma vaziyet -
leri üzerinde duran B. Kazım Aza • 
met, hakimlerin boşanmaları tesri et
tiği kanaatinde olduğunu söyledi. 

Boşanmalar kolayl'J§tırılnn 

Boşanmaların kolaylaştırılması 1ü • 
zumu üzerinde duran B. Sadık Tah • 
sin dedi ki: 
"- Dün Cümhuriyet Halk Partisi 

programı tesbit edilirken aile mefhu
muna da temas olunarak buna büyük 
bir kıymeti mahsusa izafe edildi. Bu 
esas cidden yüksektir. Boşanmağa da· 
ir bir hüküm vardır ki bunda hakime 
ahkamı umumiye dışında namütenahi 
bir salahiyet verilmektedir. Bu mad -
de Medeni kanunun 151 inci maddesi
dir. Hakim, şahitler ve delail davada 
mutabakat halinde bulunsalar bile ben 
buna vicdanen kail değilim diyerek 
davayı reddetmektedir. Bunu bende 
niz ifrat telakki ediyorum. Hakimin, 
muasır telakkilere göre bir davada 
beyyinat ve şahadat mutabakatı halin
de dahi sırf boşanma davasına mahsus 
olmak üzere ben buna vicdanen kail 
değilim diye davayı reddetmesine çok 
büyük bir isabetsizlik vardır gibi geli
yor, bcndenize, onun için nikah akdi
ni bir amme müessesesi telakki etsek 
bile işte fertlerin de vaziyetini düşün 
mek lazımdır. Çünkü hakimin bir ka -
rariyle fertleri ebedi bir istiraba mah
kum ediyoruz. Onun için zaten filen 
yıkılmış bir müesseseyi hükmen tut
makta bendeniz bir isabet görmüyo -
rum. Onun için Adliye Vekilimizden 
kanunu medeninin bu 151 inci madde
si üzerinde durmalarını dilerim." 

.Katil hadiseleri 

Adliyeden dilekler Katil hadiseleri üzerinde duran ve 
bunların sebeplerini araştıran B. Şük

Adliye Vekaleti ı 1 dilekleri goru· rü Conkbayır (Kastamonu) dedi ki : 
şülürken B. Kazın Azamet (Antal- "-Katil çokluğunuı kanaatımca, 
ya) söz aldı. besliycn iki esas vardır. Birisi, katil -

lerin hapisanede ai!eleri ve köylüle -Hakimlerin tayinı ve bilhassa me-
riyle tt-masları neticesinde muhitle • 

zuniyctleri üzerinde duran hatip, bu rinde katil olmazdan cvel mevcut ol -
mezuniyet şeklinirı avaların uzama-

mıyan bir otorite ve nüfuz temin et -
aı bakımından olan tesirlerini izah et-

meleridir. İkincisi, katiller hapisten 
1i, değişiklik mese e i üzerinde dur - çıktıktan sonra halk tarafından bilhas-
du. .. dedi ~i ; . sa namuslu komşuları tarafından kor • 

. . --: İkıneı no~ta, :anunla~?ak~ de- kuya müstenit bir hürmet görmeleri -
ğışıklık mesclcsı ._ Bu mevzu uzerınde dir. Erbabı namus bunların şerrinden 
birçok ~o~taları ısteme~e • _he: ha.ld_e kurtulmak için bunlara itibar gösteri
n~ vaktımız ve ne c dılegımız kafı- yor, bunların sofrasında bulunmayı 
dır. Yalnız benden z şunu arzetmek yeni yetişen genç nesil için bir kaba 
is~~r~m ki dilekler miz üz:ri_nde ~n dayılık oluyor. Zaten yaratılışta fe~a 
muhım nokta kanun neseles1dır. Çun olan ilim ve mekteple beslenmiycn ba· 
kil A kanu~ ~ir mille amiasının niz~- zı gençlerimiz üzerinde ve teşvik edi
mıammesını tahtıte ıne alan en bu- ei bir amil olmaktadır. Bunun için ad· 
yük bi_r unsu~dur. Bılhassa tn~hterem liye vekaletinden istirhamımız şu no_k 
Heyetı Vekı_I.eden ~o~ yuksek o· tadır. Bu iş için riyasete bir de takrır 
lan kuvciteşrııyeder ~s~ırhamım_ şu- verdim.Böyle her hangi bir sebeple 
dur ki kanunun te v ı.nı meselesınde, katil olmuş ve bir ev söndürmüş olan 
hiç şüphe ctmiyorur k ı kanunlarımızı kimselerin cezalarını kendi muhitle • 
tedvin eden kuvcıt lrİiyemiz türk rinde ve ailelerinin yardımını temin 
milletinin en güzid~ erbabıfaziletin • edecekleri yerde olmasın bunlar da 
den mürekkep ve t er Vekili eri He- yalnızlığın tadını tatsın benim baka • 
yeti de memleketin en yüksek ve gü- nım var şuyum var buyum var ben bu -
zide erbabı ihtısasla ıdandır, kuvei- radan çıkınca asarım keserim diye 
teşriiyedeki hakikaten üstat olan ve söylemelerine ve güv~~melerine ?"ani 
çok kıymetli hukul ç lar kanunları- olmak lazımdır. Bu gıbıle~ ~~pıste_n 
mızı çok esaslı olarak çıkmasına hiz • çıktıktan sonra muayyen hır muddet ı
met etmektedirler. ) alnız şunu arzet· çin hiç olmazsa iki sene başka yerler • 
mek isterim ki kanu tarı çıkarıyoruz de iskan edilsin. Bunlar ara sıra kar~ • 
fakat bazı mühim anunlarımızı az kola gitsinler ve görenler de bak ka_tıl, 
bir zaman zarfında ta il zarureti kar- karakola gidiyor, polise gidiyor dıye 
şısında kalıyoruz.,, muhakkak y;ni yet.işe~ ~enç~er üze -

Kanunlarımızın bazılarının, bazı rinde devletın otorıtesını tesıs etmek
hükümlerinin tadil zerinde duran liğimiz için rica ederim. Maruzatım 
hatip, kanunlar haT. r anırken müte· bundan ibarettir. (Bravo sesleri, al • 
hassısların fikirlerir:ı alınması lüzu· kışlar). 

mu üzerinde dur?u. B ı ar:da bilh~s~.a B. Salah Yargı'mn izahları 
icra kanunundakı be. cım odenmesı u-
zerindeki hükme i§S t ederek dedi Adliye encümeni namına B. Salah 
ki : Yargı (Kocaeli) şu cevapları verdi 
"- Takdir buyur rsunuz ki icra a- .. _ Arkadaşların kanunların değiş -

dalctin tevzin edici en yüksek, kıy- tirilmcsine taallük eden noktalardaki 
metli bir infaz mevk ıı ir. Ala7a~lı ~c • mütalealar':lüzerine bendeniz bazı dü • 
n_elerec borçl~ ~le u raşae.ak ~lam ıs. · şüneelerimı arzetmek üzere huzurunu
tıhsal edecek ılamı ıc a d~ı~esıne getı: za çıkıyorum. 
rceck borçlu ödem mrını tebellug . . ld ğ .. v 

' · k ı · Antalya baro reısı o u unu ogrcn· 
e~medcn evci em~a1 ayrı ~en u :sı- diğim arkadaş ecza kanununun çok ek-
nı kaçır~!or. ya~ı mu melcı kanunıye leme bir hal aldığını ve çok değişiklik 
tek;mmu! edıneıye nda_r borçlu cm- a ıldı · ından bahsettiler. Filhakika 

va~. g~~~: ~::~~~~~ 1:1~~~~;e ç~k::~~ ka~unl;rd~ istikrarı hep arzu e~er~z. 
y~ k y belk' t d " kYt. kı" ~ Yalnız ıhtıyaçlar kanunların degıştı -
nıyeye arşı ı ıze ıyecc ır .. . . . . "k . rilmesını ıeap ederse, ıstı rar arzusu 
l~eaklı ıptal dava~ı sı.n. Rica ed~ : düşüncesiyle bu ihtiyacı yüz üstü hı -
rım, borçlu emvalı g rı menkulcsını k k d . d - ·ıd'r Her şeyde ha-• . ki . ra ma a eaı:ı: egı ı . 
a?ar~ devır ettıktcn o~r~ alaca ı ı- yatiyct olduğu gibi bütün içtimai mü-
kıneı defa mahkeme ~ gıdıp de tekrar b 1 d . t " . "ht" arlarda yeni 

·ı· 1 nase et er e, ıç ımaı ı ıy :'J 

uğraşmaya ve ı am tıhsa etmeye ça- hareketlere göre bir takım hayatiyete· 
lışır mı? Bu sakat b r noktadır. Garp 

1 
. .. . 1 B t ali k eden 
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lesi değil her angı kımsenın gayet 
mektum servetin; e ali gayri men • Ceza kanunu 
kulesinin kaçırılma ı meselesidir. Biz 
de olduğu gibi değild ır. Binaenaleyh 
yüksek Adliye Vek"lirıden rica ediyo • 
rum, icra kanununun tadili esnasında 
h'lhassa bu nokta uzerinde tevakkuf 
etsinler. O kanuna : borçlu, icradan ö
deme emrini tebellüğ edince emvali 
gayri menkulcsinin her hangi bir kim
seye intikalinin bir kıymeti yoktur 
diye bir madde koymalıdırlar. İşte 
borçlu, devletin idare makanizması ta 

Ceza kanunu maıomu aliniz 926 ta
rihinde Cümhuriyetin ilk çıkardığı 
kanundur. Bunda istical edilmesi pek 
haklı idi. O itibarla gerek nazariyata 
taallük eden, gerek ceza tertip eden, 
gerek suç unsurları gösteren madde -
Ierde, tatbikatta görülen noksanların 
ikmal edilmesi zaruretiyle zaman za • 
ınan tadiller yapılmıştır. Büyük tadil
ler Türkiye 'ümhuriyctinin Cemiyeti 
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ah Vekillerimizi dinle 
Akvama girmesinden sonra beyaz ka
dın ticaretinin meni 1912 Lahey muka 
velesinin uyuşturucu maddeler hak • 
kındaki mukavelenameyi iştirakimiz 

dolayısiyle bu maddelerin tebdiline a
ia beynelmilel kabul edilen hükümle • 
rin kanunumuza alınması dolayısiyle 
büyücek tadiller yapılmıştır. 

Evelki seneki tadil de rejimi koru
ma bakımından baştan aşağı ceza ka
nununda bir tarama yapılmıştır. Ayrı 
bir hliküm koymıya mahal görülme -
miş, ancak ihtiyacı karşılayıcı hüküm 
lerdc suç unsurlarında değişiklik, ce
zalarda hazan şiddet de konulmuş 
tur. Hülasa arzedeyim ki ister ce
za kanunumuzda ister ceza usulü mu
hakemeleri kanununda olsun, ister di
ğer kanunlarda olsun daima partimi
zin ve onun hükümctinin kezalik Bü
yük Millet Meclisinin takip ettiği 

maksat, nokta istikrarsızlıkla her gün 
yeni bir hüküm ortaya çıkarmak de. 
ğildir. Her halde yapılan tadillerde 
büsbütün tatbik edenleri ve halkı şa
şırtacak mahiyette telakki edilemez. 
Yine o hatip arkadaşımız, İcra kanu
nundan bahis buyurdular. Hakikaten 
İcra ve İflas kanunu 929 tarihinden
beri bir defa baştan başa tadile uğra
masına rağmen hala da üzerinde şi -
kayetler yükselen bir msvzu halini 
almıştır. Yalnız büyük kurultaydaki 
dilek ve bütün arkadaşlarımız takdir 
buyururlar ki, icra kanunu ile yapı
lacak iş, borcunu malı olduğu halde 
vermiyen ve vermekte temerrüt eden
ler hakkında devlet bütün zorluk ku
vetini kullanarak ondan ihkak edile
cek hakkı istifa eder. Yoksa hiç bir 
memlekette devlet, şahıslar arasında

ki münasebetten doğan alacaklı lehine 
olarak ödenmesini tekeffül etmiş de
ğildir. Yalnız ilamla 13.zimülifa bir 
hal alan icra dairesindeki vesikaya 
istinat eden bir hakkı, malı olduğu 

halde, vermemekte temerrüt etmek 
karşısında o borçlu aleyhinde her tür 
lü zor tedbirleri kullanır ve kendisin. 
in bu vaziyetine karşı alacaklının hak 
kını istifa edilmez bir vaziyete dü -
şürmez. Bununla beraber yekdiğeriy
lc muamelede bulunacak kimselerin, 
kendi işlerinde kimlerle muamele yap 
malan lazımgeleeeği hakkında basi
retkar bulunmaları da ieabeder. No
terlik bu gibi münasebetlerin sağlam 
vesikalara bağlanması ve ilerde her -
hangi bir mii_şkülata düşmemeleri için 
halkın lehinedir. Şimdi mesele böyle 
olmakla beraber İcra kanunu tatbika
tının doğurduğu ve · verdiği tecrübe
lere müstenit olmak üzere bir takım 
tadilat yapmağı mucip olan haller var 
dır. 

icra "Clairelerinde yapılan 
tetkikler 

Dilek encümeninde verilen izahat
tan da öğrenilen ve raporda da hula
satan ar.zolunduğu veçhile, hükümet 
iktibas ettiğimiz memleket olmak do
layısiyle, İsviçreden getirttiği bir 
mütehassısa bazı icra dairelerinin mu
amelatını da tetkik ettirerek ondan 
bir mütalea almış ve diğer barolarla 
hukuk erbabının mütalealarını da top 
lıyarak şimdi Temyiz mahkemesi ha
kimlerinden teşkil edilmiş olan yeni 
bir heyet de tetkikat yapıyormuş. 

Şüphesiz bunların neticesi halkın ih
tiyacına uygun şekilleri tesbit ede -
cektir, ama muhterem arkadaşım\z 
bilsin ki, icra kanununun mahzuru o
larak ortaya koyduğu, iki kişi arasın· 
da dava olmuş hükme bağlanmış fa · 
kat bu arada borçlu gayrimenkulünü 
satmış .. bunu nasıl satabilir, diyorlar. 
Bu hiikümler ne bugün vardır, ne ya
pılacak tetkik üterinde yeni bir ta.· 
dille konulabilir, hiç bir zaman semı· 
kabul bulamaz. Çünkü bir kimse di -
ğerinden bir hak iddia ediyor diye o
nun malını mülkünü elinden almak o
nu hacir altına koymak gibi bir şey 
olur. Eğer o adamd~n alacağı olduğu 
hakkında, onu tesbit edecek beyyinat 
varsa, ihtiyati haciz diye kanunda ih
tiyati tedbirler olabilecek hükümler 
konmuştur. Bu yolu bırakıpta yalnız 
dava edilmek ve dava neticesinde bel· 
ki kanun yollarına müracaat edilmek, 
hiç şüphesiz imkanı olan bir yoldur. 
Burada yapılacak tasarrufların mute
ber sayılmaması gibi sebepler yo~t~~
Kendileri, iptal davasında umumı hu· 
kümlerin mevcut olduğundan bahset· 
tiler. Eğer o kasten mal kaçırmak is
tiyorsa onu önleyici tedbirler kanun· 
da mevcuttur. Hulasa icra kanununda 
yalnız alacaklıyı ml}tlak olarak hak· 
lı bir mevkide telakki etmemelidir. 
Birçok alacaklı vaziyete geçen birçok 
adamları haksızlığa sevkedebileeek 
borçlar karşısında bulunduğu da na
zarı itibare alınmalıdır. 

l§in içtimai bakımdan mahiyeti 

İcra kanunundan şikayeti biraz iç
timai bakımdan da tetkik edecek olur
sak bu şikayetlerin feryat halini al· 
masının sebepleri arasında tefecilik 
meselesini de nazarı itibare almalı -
dır. Malümualiniz tefecilik esasen 
kaldırılmıştır. Tefecilikle cümhuri • 

yet hükümeti mücadele etmektedir. kanunu için bir tekamül sayılabilir. 
O itibarla böyle borç için şahsen ha· Bu itibarla pek zaruri olan bu gibi ta
pis, tazyik gibi tehditler altında di- dilleri bu suretle hayırlı olarak te/ak
ledikleri faizle belki yüz kere resül- ki etmek lazım gelir. 

mali .ö~edikleri hal~e bala tefeciden 1 Bahçe hırsızlıkları hakkındaki mü
kendını halas edemıyen pek çok borç- taleaları hakikaten şayanıehemiyct bir 
~ul~nn vaziyetini,_ bütün memleketi~ mütaleadır. Filhakika mühim vilayet
ıhtıyaçlarını takdır buyuran heyetı !erimizin en büyült bir iktısadi faali
kiramınız, takdir buyururlar. Hulasa yetini scktedar eden bu gibi hırsızlık
İera kanununun değişmesi ieabeden ların önüne geçmek için kanuni ted
hükümler varsa zaten tetkik edilmek. birler almak vazifemizdir Bir nevi 
tedir, bunlar değişebilir. Fakat tekrar zirai asayiş teşkil etmekt~ olan bu 
edeyim ki tasarruf serbestisini ihlal 1 • t tk'k d ~ · B .. k .. . . mese eyı e ı e eeegım. ugun u 
edebilecek bır hükmün ıera kanunun- b .. "t d -- ı b . . mevzuatımız una musaı egı se, u-
da yen yoktur. O hakkı temın edecek d t tk"k d v · E v · k~n nu a e ı e eeegım. ger ım "' 
hükümler zaten mevcuttur. bulursam bahçe hırsız/Jklarınıri önü· 

Boıanma hadiseleri 
Ondan sonra söz söyliyen diğer bir 

muhterem arkadaşım boşanma mesele 

nü almak, sahil mıntakalarımızda, na
renciye yetiştiren mıntakalarda emni
yet ve fısayi~i temin ve iktısadi haya
tımızı her türlü ha/elden kurtaracak 

sinden, kanunu medeniyi hemen orta tedbirleri alacağım. (Bravo sesleri). 
dan kaldıracak bir mütalea beyan et - • 
tiler. Karı koca geçimsizliği hüküm icra ve iflas kanunu 
sürdüğü takdirde her iki tarafın rıza- İcra ve iflas kanununun tadilin-
siyle nasıl ki bideyette akit icra edil -

den bahsederken buyurdular ki ecnebi 
mişse gene tarafeynin rızasiyle bu ak-

bir mütehassıs getirilmiş o mütehas
di feshedebilmelidirler ve gene bunun 

s1s zaten bizim ihtiyacımızı bilmediği 
için de hakim diğer hususlar da beyyi için pek o kadar şayanıistifadc müta-
ne ile bağlı olduğu halde burada ni • lealarda bulunmamıştır. Filvaki İs-
çin bağlı olmuyor. Bir kere hakimle • viçre'den getirilmiş olan mütehassı
rin beyyine ile bağlı olmaları bu gün- sın mütaleaları alınmıştır. Fakat bu 
kil hukuktan çok uzaklaşmıştır. Ceza mütalealar aynı zamanda icra daire • 
usullerin yegane 'medarı hüküm vic • 

!erine ve icap eden barolara gönderil· 
dani kanaat olduğu malUmdur. Her 

miş ve onların da ayrıca mütaleaları 
türlü detaile inzimamen nihayet haki-

alınmıştır. Ve şunu diyebilirim ki ee· 
min vicdanı kafi gelirse hükmünü ve-

nebi mütehassısın kanunda tadili icap 
rir. Hukuk ve ticaret işlerinde bile ettiren ahkama .dair serdettiği müta. 
mevzuatımız hakime geniş bir takdir 

lealar birçok yerlerde bizim baralor -
hakkı vermiştir. Bu meyanda boşan -

ca ve icra dairelerince münasip görül-
ma gibi mesaili içtimaiyede hakime memiştir. Bu cihetle meclisi aliye 
daha büyük bir takdir salahiyeti ve -

takdim edilmiyeeektir. Ancak ihtiya
rilmiştir. Bu menafii içtimaiyeyi mu-

eatımıza muvafık gelen kısımlar mee-
hafaza gayesile verilmiş bir salahiyet lisi aliye takdim olunacaktır. Emvali 
tir Her hangi bir hadisede hakimin, 

gayri menkulenin ve bunun haciz al
vaziyeti içtimaiyeye ve vaziyeti husu-

tına alınması mahiyetinde olan tekli • 
siyeleri nazarı dikkate alarak ona gö- fe de Kocaeli mebusu SaJah Yargı ar
re hüküm vermesi doğrudur. Yoksa 

kadaşımız çok güzel mütalealariyle 
eski bildiğimiz usullerde olduğu gibi 

bir dereceye kadar cevap vermişler· 
şahitlerin şahadetleri meşrutün müt - dir. İhtiyati bir haciz ikame3i sureti-
tefikül Iazımül bilmıina esasına göre, le bunun önü alınabilir. Fakat, mülki
ve şahitlerin ledettezkiye şahadetleri 

yeti tamamen takyit altına alacak her 
ve edille şahadetlere tetabuk etti diye h . b" k t• d"t b" hk" a • . .. . • angı ır a ı ve şe ı ır a dm v z 
mahza bakım boyle beyyınelere bag - k d · k " ., k'" d · ·ı 
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Boşanma işleri 
muasır hukuk nazariyelerinde yeri ır. 
kalmamıştır. Türkiye eümhuriycti ka
nunlarında şüphesiz hayatı içtimaiye Boşanma bahsinde, hakimin takdi

ri kati, umumt ve mutlaktır. Bunu 
ta k y it icin vekaletce tchli2'at vaoma
yı ımkan dahilinde görmuyorum. 

ye şiddetle taallük eden boşanma işle
r inde bin bir tl\rlU saikle ve bin bir 
türlü hislerine kapılarak gelip bırıbir 
}erinin uygun sözlerine istinat ederek 
derhal bu evlilik halini kaldırmasın • 
da hakimi bağlar şekilde ahkam vazı 
hiç doğru değildir. Zaten bu düşünce
nin şayanı kabul olmıyacağı da heyeti 
eelilenizee malumdur. Maruzatım bun 
dan ibarettir.,, 

B. Ali Canip (Akşehir) - İcra ka
nunun bazı mahzurları üzerinde dur • 
du, imza inkarı hadiselerinden bahset 
ti, kanunun tadili ve islahını istedi. 

Bundan sonra Adliye Vekilimiz B. 
Fethi Okyar kürsüye gelerek şu izah
larda bulundu. 

Adliye Vekilimizin izahlan 
"- Arkadaşlar, Kurultay azaların

dan bazı arkadaşların dilek encüme -
ninin mazbatası okunduğu sırada Ad· 
liyeye dair vukubulan beyanatını ke • 
mali ehemiyetle dinledim. Bunlardan 
Antalya murahhası arkadaşımızın ha • 
kimlerin mezuniyetine taallük eden 
mutaleada mucibi istifade bir mütale
adır. Filvaki kendileri bazı hakimle -
rin mezuniyeti dolayısiyle bir çok te· 
beddülat vaki olduğunu ve bu suretle 
mahkemelerin işi teehhür ettiğini ve 
yeni gelen hakimlerin daha ziyede ta
lik tarafını iltizam ettiklerini ve hal
kın mahkemede beklediklerini seri ka 
rarların bu suretle teehhür ettiğini i
fade buyurdular. Bu ciheti nazarı iti
bare almak borcumdur, vazifemdir. 

Adliye Vekaletindeki arka
daşlarla konutacağım. Hakim
lerin mezuniyeti mevzuubahs ol
duğu zamanlarda mahkemelerin 
işini tehir etmemek ve halkın u
zun müddet mahkemelerde bek
lemesine mani olmak için müm
kün olan tedbirleri almağa te
vessül edeceğim. (Bravo sesleri, 
alkışlar). 

Bazı noterlerin gay1·i meşru muka
velelere meydan vermemek ve bu gibi 
mukaveleleri yapmaması için vuku 
bulan mütalealarını ehemiyetle naza
rıdikkate aldım. Aldığım malümata 
göre bu cihet zaten Vekalette de na
zarıitibara alınmış ve noterlere bu gi
bi .gayri meşru mukaveleler yapma· 
malan için tamimen tebligatta bulun-
muştur. 

Bursa delegesi arkada!iımız boşan -
ma bahsinde tarafeynin boşanmak için 
gösterdikleri arzu karşısında artık ha
kimin tekrar uzlaşmak talebine teves
süt etmemesi ve derhal boşanma kara
rı vermesi hakkındaki kararı şayanı 
tetkik bir dilektir. Boşanmayı kolay • 
!aştırmak hususunda bazı arkadaşlar, 
dilekler ileri sürdükleri gibi boşanma
yı daha güçleştirmek hususunda da 
dilekler ileri sürülmüştür. Biliyorsu -
nuz, boşanmanın en kolay şekli kanu
n~ medeninin çıkmasından evelki şe -
kil ve yoldur. Bir çok aile yuvalarının 
haklı haksız nasıl bozulduğunu ve içti
mai hayatı bozmak hususunda ne gi -
bi zararlar yaptığını eümhuriyet ve 
bu itibarla medeni kanun tedvin edil -
miş ve Türkiyenin ~refle iftihar ede· 
ceği bir kanun olmuştur. Bu kanunun 
gene hükümlerini daha tahfif etmek 
ve boşanmayı kolaylaştırmaya doğru 
yürümek meselesi zannederim, mena· 
fii içtimaiyemiz için pek de şayanı ar· 
zu bir şey değildir. Her halde hakim • 
Jerin sulh için, ayrılık için yaptıkları 
tekliflerde, ne kadar ailenin tekrar bir 
Jeşerek aile yuvaları teşkil ettikleri 
ve ne kadar ailenin ayrılmak hususun
da israr ettikleri hakkında rstatistiki 
mallimat celbetmekteyim. 

Bu malumata göre eğer bo -
şanma hususunda hakimlerin 
yaptıkları mlh teklifinde mü
him bir mrette ailelerin tekrar 
birleftikleri tebeyyün edecek 
olursa bunun böyle kalması
nın menafii içtimaiyemiz için 
mühim olduğunu teslim buyu
racağınıza eminim. Onun için 
bu takdirde bendeniz medeni 
kanunda ayrıca tadilat yapıl -
masını teklif edemiyeceğim. 
Eğer ayrılık ve sulh hususunda ha-

kimin vaki olan teşebbüslerinden ve 
gayretlerinden hiç bir netice hasıl ol
mamış ve müracaatçılar yine eski id
dialarında, ayrılmak arzularında ısrar 

ederlerse, o zaman lazımgelen tadilatı 
kanuniye için teklifatta bulunuruz. 

misal teşkil ettiğinden bahisle katil• 
leri bulundukları yerlerde ve aiJele• 
riyle temas etmiyeeek veçhile hapisa· .. ı:ı 
nelere konulması ve uzak yerlere go 
derilmesi hususunda mütalea derı:ne • 
yan ettiler. Malümualiniz olduğu veç· 
hile zaten katiller uzak yerlere gön· 
derilmektedir. Fakat onların cezaları· 
nı gördükten sonra ikinci defa olarak 
şu veya bu kayda tabi tutulmaları ~~
kamı kanuniye ile kabili telif degıl· 
dir. 

Satah Yargı arkadaşımızın eevaP 
mahiyetinde söylediği mütalealara te• 
şekkür ederim. Hakikaten onlar da e• 
hemiyetle nazarı ehemiyete alınacak 
mütalealardır. Eğer başka bir arzu· 
nuz varsa mümkün olduğu kadar on· 
lan da izah etmeğe çalışırım. (AlkW 
lar). 

Adliye Vekilimizden sonra B. 1{3-
zım Azamet (Antalya) tekrar söz al• 
dı ve ilk sözlerini izah ederek alacak• 
lının borçludan gayrimenkulünü ka • 
çırdığını anlattı, ilamdan sonra satı~· 
!arın mukayyet sayılmamasını istedi· 

B. Sal§h Yargı, bu mütalcya şu cC" 
vahı verdi: 

Üçüncü vatandCl§ın haklan 

"- Bendeniz bir hukuki mcseleniıı 
münakaşa vaziyetini şu kürsüde al· 
mak istemezdim. Fakat çok rica ede" 
rim. Mesele şayanı ehemiyettir. Muh• 
terem arkadaşımız kendilerini hakli 
bir alacaklı ve onun iddia ettiği hak 
ilama bağlanmış ve Iazimülinfaz bit 
hale gelmiş, borçlusundan bu parayt 
İıitifa edeceği bir gayrimenkul varmış. 
Tam ona müracaat edeceği zaman o 
gayrimenkulün satıldığını tasvir edi• 
yorlar . Yalnız bu alacaklının hakkını 
gözetecek kanun hükümleri koyma1' 
vaziyetindeeysek yapılacak muamele 
gayet basit olur. Çok rica ederim ta· 
pu sicillatı açıktır. Herkes gayrimen· 
kul satışından tapu sieillindeki vazi· 
yetini görür. Tapu sicillinde hiç bit 
ilişiği olmayınca hüsnüniyet sahibi U· 
çüncü bir şahıs da bahis buyurdukla· 
rı borçlu adamın malını hiç de böyle 
kaçırmak istediğini bilmediği haldt 
satın alabilir. Çok rica ederim bu su· 
retle hüsnüniyetle satın almış oları 
bir adamın teferruunu nasıl batıl ac.
dedersiniz? Bu sefer de tapu sieilla· 
tında hiç bir ilişiği olmadığını gör· 
müş, tapu senedi eline verilmiş anıa 
onun ferağı tarihinde bir iHimln mafı; 
KUIU u.ınııışmuı u ı. .a.au .. .___ ... --·- _.,. .... " 

sinde ihbar için vazedilmiş olan mu· 
ayyen ödeme emrinin tebliği ile mu· 
ayyen olan müddetin inkizası arasın· 
ki zaman zarfında o iş yapılmış diye 
batıl addedilsin, nasıl olur bu? Eğet 
üçüncü bir şahısla bu adamın malını 
kaçırtmak için bilerek almışsa ve 
böyle bir şey yapıyorsa elbette o~~~ 
için ahkam vardır. Ama böyle hüsnu: 
niyetle almışsa elbetteki o muamele! 
feragiye doğrudur. Çünkü aldığı malt 
samimi olarak almıştır. Yalnız ortada 
haczedilecek malı bulunmaz ve fa· 
kat hakim bu adamın yaşayış tarzına 
göre bu adamın mutlaka bir kazan_ç 
vasıtası elinden alındığını yaşayış ı· 

çin böyle bir kazanç membaına malil< 
olduğunu anlarsa onu cezalandırır• 
böyle bir hüküm dahi vardır. Bunuo 
tatbikatına itina göstermiş olanlar, 
pekala.hukuk müdafaa eder. Bu hu· 
eusta diğer bir şey arzedeyim. tear 
ve isticar mukavelenamesiyle kontu· 
ratlı bir evde oturan kiracı kontura· 
•o musaddak oldugvu halde ve yalnıı 
' · le belediye pulunun yapıştırılmasıy 
değil, imza tasdikli konturato ile ~u 
isticar, gayrime°'kul satıldığı takdır· 
de, tapuya kaydedilmemişse satış ha; 
tinde yeni sahibi içindekini pekala 
çıkarabilir. Bu hakkı intifaını t~p~Y?, 
kaydettirmesi lazımdır. Tapu sıeıll.~ 
tında açık sarahat görmezse onun u· 
zerinde gayrimenkule yakın muamele 
yapılır. Gelmiş, benim filan faland~11 

alacağım var, bunu ~ıar:'a rap~e.t;~r·. 
miş, İcra dairesine gıtmış kendılıgııı_ 
den hüsnü niyetle satan adamın hU 
kukunu ezip varsın alsın mahkiım~n: 
lehinde ilama raptedilmiş ama eiın 
den alalım böyle adaletsizlik ka ' 
nuna konmaz. Her ihtjmalat ka • 

bu· nunlar nazarı dikkate almak mee . 
riyetindedir. İptal davasında gayrı' 
kanuni hareket eden suiniyete karŞ' 
tamamiyle kanuni bir hak bahşetmiş .. 
tir. Bundan daha ileriye gidilenı~ı· 
(Bravo sesleri). İhtiyat haciz tabiatı >' 
le yapılabilir, niçin zor oluyormu;~ 
bugün gayet kolaylaştırılmıştır. (/\ 
kışlar). 

Dahiliyeden dilekler 

Milli müdafaaya ait dileklerin okuıı· 
masından sonra Dahiliyeye ait dile1'' 
ler okunmıya başladı. 

Ceza kanununda deği1iklik 
Kanunlarımızın tedvini hususun

daki miitalealarına kısmen Kocaeli 
mebusu arkadaşım cevap verdiler. 
Hakikaten B. M. Meclisinden çıkmı§ 
olan kanunların sık sık tebeddül ve 
tadile uğramaması pek şayanı arzu bir 
meseledir. Fakat türk ceza kanunu 
kendilerinin ifade buyurdukları veç
hile ecnebi memleketten aynen alın

mış bir kanundur. Bu kanunun tatbi
katı sırasında bazı cihet/erinin milli 
ihtiyacatımıza ve içtimai ihtiyacımı -
za tevafuk etmediği bittecrübe anla -
şı1mıştır. Bunların tadil ve ıslah~ da 
düşünülmüş ve icra edılmiştir. Ôyle 
zannederim ki bu tadiller türk ceza 

Evela B. Rifat (Yozgat) söz al~'· 
Köylünün vergi verirken büyük b< 
huzur duyduğunu, çünkü gerek ah~1 

nın, gerek sarf suretinin onu tatırııtı 
.Katil hadiseleri ettiğini, yalnız köy masraflarının rıc:: 

Bir arkadaşımız katil hadiselerinin reye sarfedildiğini bilemediğini atı 
tekessür ettiğinden ve bunun da sui- (Sonu 7. nci sayfada) 
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Kurultay al A ah Vekillerimizi dinledi 
(Başı 6 ncı sayfada) 

lattı, köy ihtiyar heyetlerinin mühür
lerinin muhafaza şekline temas etti, 
köy mekteplerinin umumi bütçeden 
Yapılmasını istedi. 

B. Hüsnü Güven (Bursa) İnegöl ve 
'Yenişehrin Bileciğe bağlanmasını ta
lep etti. 
~ B. Sırrı İçöz (Yozgat) tam teşki -

latlı nahiye memurlarının kaza mer
kezlerinde çalıştırılan memurlarının 
nahiyelere iadesini istedi. 

B. Reşit Usomi (Çanakkale) köy 
bütçelerinde köyün gerek mecburi ve 
gerekse ihtiyari işleriyle alakalı ol -
ınıyan tahsisatlar koydurulmakta ol -
duğundap köylünün zorlukta olduğu
nu söy\edi ve misaller verdi. B. Ab
dülkadir Güney (Çorum) köy katip
leri meselesinden şikayc.t etti ve bun
ların ıslahını istedi. 

, liatiplerden sonra Dahiliye Vekm
rniz söz aldı. 

Dahiliye Vekilimizin izahlar1 
--------~~~------~~~~ 
, l>ahiliye Vekilimiz B. Faik Öztrak 
,(1'ekirdağ) şu izahlarda bulundu: 
k."-: Arkadaşlarımın, Dahiliye Ve -
f aletıne müteallik olan dilekleri etra
;.ndaki ifadatı birkaç noktaya irca e-
ılebilir. Bunlardan bir tanesi tam tc. 

~Cltküııü nahiyelerde bulunan memur
arın nahiyelerde bırakılmayıp vila -
~et Ve kaza merkezlerine sevki işidir. 

Ununla alikadar olacağım ve buna 
~ni olmıya çalışacağım. Bunun ma-

1Yetini bilmiyorum. 

1 
İnegöl ve Yenişehirin Bileciğe bağ 

anmasına matuf olan beyanata gelin
ce· b • ınuhterem arkadaşlarım, benden 

1 
u mevzu üzerinde bittabi feri vait

ter beklemezler. Tetkik mevzuudur, 
~t~ik ederiz. Hangi kazanın hangi 

ıVılayete raptı, memleketin ve kendi-e .. 
k rının ihtiyaçlarına daha uygunsa 
b~nunların gösterdikleri merasime ta-

1 olarak yapar ve işleri yoluna koy
?nağa çalışırız. 
~öy derneklerirtin köy bütçeleri ii

~e~ınde mürakabe selahiyetleri olma
) ıgından bahsedildi. Sayın arkadaş
~rırnın malumudur ki, köy bütçeleri-
nı k" k • oylcr yaparlar. Bunların hesabı 
atılerini köy dernekleri yapar. Bi

~aenaleyh bunların üzerinde kontrol
• eri vardır. Bu haklarını kullanmak 
!~.~il.e~ler varsa kullanabilirler. Ma -

tamimle nazarı dikkatlerini celbede -
riz. 

Köy katiplerinin kendilerinden bek 
lenen hizmetleri yapmadıklarını ve 
bilakis köylüleri izrar ettiklerini bu
yurdular. Köy katipleri meselesi daha 
cvel de vekaletin nazarı dikkatini cel
betmiş ve bunun için vilayetlere bu
na dair emirler verilmiştir. Bir köyün 
behemehal bir katip tutmasına dair 
bir mecburiyet yoktur. Bu tebliğ e
dilmiştir. Hükümetin köy ihtiyar he. 
Yetlerinden istediği şey aldıkları ve 
Verdiklerinin mevzuata uygun maz -
but bir hesaba müstenit olmasıdır. 
Bunu isterse köy muhtarı yapsın, ister 
se okur yazar birisi tutsun, isterse 
köylerde katipler tutsun. İsterse bir
kaç köy bir katiplebu işi görsünler, 
hatta isterlerse hiç katip tutmasınlar. 
'Yalnız hesaplarda karışıklık olmıya -
tak bir şekil bulunsun. 

Salma meıeleıi 

Ondan sonra diğer bir mevzu kaldı. 
O da köy borçları ve köy borçlariyle 
köylüye tahmil edilen salmadır. 

:Su salma mevzuu bir müddetten be
ri hükümcti işğal etmektedir. Dahili
liye vekaletine gelmezden evet o mes
\Jliyeti üzerinde taşıyan arkadaşlarım 
hunu hesaba katmışlar ve bu salmala
rın haddi makule ircaı için tazımgele
len tebligatı yapmışlardı. Bendeniz 
<> rnesuliyeti aldıktan sonra bazı şika -
leri ben de işittim. Arkadaşlara bu hu 
ıustaki vazifelerini tavzih edecek teb
ligat yaptım. Bunda öyle meselelere 
tnuttali olduk ki, bu senenin dördün
cü ayında yaptığım bir tebliğde bu -
~un köylere varıncıya kadar iblağını 
18tedim. Taki bunun haricinde muame 
le yapılacak olursa köylü, bunu biz 
hilrniyoruz diye mazeret serdetmesin. 
~öy borçların, köylülerin mecburi ve 
1htiyari hizmetlerle alakası olmıyan 
Ve bunların haricinde olan bazı işler i
Çin tahsisat konulduğundan da bahset 
tiler.Yani bunların önüne geçaıek için 
Çok sarih tebliğat yapılmıştır. Bugün 
aldığımız malCımata göre yaptığımız 
tebUğat tatbik ediliyor. Ne zaman tat
bik edilmediğini duyarsak alakadar 
h~kkında tazımgelen muameleyi tat -
bıkte tereddüt edecek değiliz. 

' Yeni tedbirler 

Bu salma iti bir mükellefiyet 
olmak itibariyle kanunun çizdi -
ii hudut haricine çıktığı veya 
kanunun istilzam ettiği adalet 
haricine çıktığı takdirde elbette 
teıiratı çok fazla olur. Haksız 
ı.aiikellefiyete tabi olan veya ta-

hammülünden fazla mükellefi -
yete tabi olan insanların tiki.yet 
etmesi gayet tabiidir. Bunu biz 
bir taraftan yaptığımız tebliğler
le önlemeğe çalıtmakla beraber 
diğer taraftan da daha kuvetli 
bir müeyyideye bağl~ak için 
meclise bir kanun layihası tak
dim etmit bulunuyoruz. Bu mec
lis ruznamesine de alrnmııtır. ln
tallah yakında çıkarsa köylü da
ha kuvetli bir müeyyide ile bu 
rahatsızlıktan kurtulmut olur. 
(Alkışlar). 

Maliye i(in dilekler 
Dahiliyeden sonra maliye üzerinde 

dileklere geçildi. 
B. Halil Dilmaç (Çanakkale) eski 

kanuna göre tekaüt olmuş olanların 

vaziyetine temas ederek ıslahını iste
di. 

B. Galip Güntekin (Konya) köylü 
için çok olan yol vergisinin indiril
mesini, buna mukabil iş ve meslek 
sahibi bulunan kadınlardan yol vergi
si alınmasını teklif etti ve alkışlandı. 

B. Fikret Atlı (Giresun) hayvan 
vergisinin bundan temin edilen ka
zanç üzerinden alınmasını istedi. 

Duran Sakarya (Gümüşane) ka
dınlardan yol vergisi alınmasının mu
vafık olmadığını söyledi. 

Galip Didel (Afyon) Vergilerin 
bakaya, af ve tevhidi işleri üzerinde 
durdu. Karne usulüne temas etti. 

B. Şükrü Nayman (Kayseri) Yol 
vergisinde eczanın mükellef ameleden 
kaldırılarak parasını vaktinde ödemi -
yenlere hasrını istedi. 

B. Ali Canip (Konya) Yeni arazi 
tahrirlerine temas etti, buğdayı koru
ma vergisi üzerinde durdu. 

B. Orhan Karni (Kütahya) Su ile 
işliyen elekli köy degirmenlerinin 
vaziyetinden bahsetti. 

B. Hakkı Yılancıoğlt:ı (Kütahya) 
Kilim ipliklerinin de vergiden muaf 
olmasını ve derilerden alınan vergi
nin indirilmesini istedi. 

B. Faik Kurtoğlu (Manisa) Emva -
li metrukeden alınmış arazi ve emlak 
bankasından bahsetti. 

Hikmet Bayur aynı mevzua temas 
etti. 

• ~: ... Rız~-~ara ) eltik meselesi ü-

Maliye Vekilimizin verdiği izahat
tan sonra maarife ait kısma geçildi 

Maarife ait dilekler 
Maarife ait dileklerde B. Rifat 

(Yozgat) öğretmen kadrolarının vak
tinde gönderilmesini istedi. 

B. Duran Sakarya (Gümüşane) dil 
için geçen kurultayda söylediği söz -
lerin bir cümlesinin yanlış intişar et
tiğini kaydederek tashih etti. 

Bundan sonra söz alan muhtelif 
hatipler bilhassa mektep ve muallim 
ihtiyacına temas ettiler. Hatiplerden 
sonra Maarif Vekili B. Hasan - Ali 
Yücel söz aldı ve şu izahlarda bulun
du : 
"- Arkadaşlar, bu son 7-8 gün zar

fında bir taraftan bütçemizin müza
keresi vesilesiyle, dilek encümeninde, 
sonra kurultay dolayısiyle buraya gel 
miş arkadaşların koridorda, Vekalet
te bana gelip kendi memleketlerinin 
maarif ihtiyacı hakkında söyledikleri 
sözlerle ve şimdi burada yapılmış te· 
menni ve tenkitlerle kafam ve gönlüm 
doludur. Binaenaleyh bizim meselele
rimizi herhangi bir taraftan bir bahis 
açılırsa bu uzun bir şekilde hem ten
kit, hem münakaşa, hem mübahasa 
mevzuu olabilir. Yalnız böyle sizi 
yorucu, uzun müzakerelerden sonra 
fazla rahatsız etmeksizin burada ko
nuşulan şeylerle iktifa edip onlara ce
vap vereceğim. 

Bir arkadaşım ilk okul öğretmen
lerinin kadrolar dolayısiyle maruz 
kaldıkları müşkülden bahsediyorlar. 
Derhal ve kati olarak söyliyeyim ki, 
gerek ilk okul öğretmenleri için, ge -
rek orta öğretim öğretmenleri için 
kadro diye bir mesele mevzuubahis 
değildir. Yapılacak değişikliklerin 
bir kısmı öğretmenlerin kendi arzu
sundan ve ailesi dolayısiyle beni filan 
yerden filan yere nakledin diye bir 
temenni izhar edip istida vermiş ol
masından dolayıdır. Yahut inzıbati 
mesele dolayısiyle bir yerden diğer 
bir yere tahvili mevzuu bahistir. Bu -
nun haricinde bütün öğretmenler ye
rindedir. Arkadaşım müteselli olsun, 
kadro diye bir mesele mevzuu bahis 
değildir. Pek güzel de tedbirini de, 
çaresini de söylediler. Zaten biz de 
buna benzer tedbirleri düşünüyoruz, 
yapacağız. Arzettiğim sebeplerle yer
lerinin değiştirilmesi lazım gelen mu
allimlerin değişmesi birer kararname 
ile ve ilk öğretimde vilayetlere yazı -
larak yapılacaktır. Binaenaleyh endi
şeyi mucip bir cihet yoktur. 

Orta okullar 
Bir arkadaşım, Çanakkale vilayeti 

dahilindeki kazaların uzaklığı ve ya
kınlığı dolayısiyle orta mektep la -
zım geldiğini söyledi. Diğer bir arka
daşım da Erbaada açılmış bir mekte -
bin kapandığını ve altı sene evel ora
da bir orta mektep açacağız diye vaki 
bir vaidden bahsettiler. Sonra diğer 
bir arkadaş çıktı. O da Niğde orta o -
kulundan bahsetti, dedi ki, 15 muallim 
bulunması lazımdır. Bunun beşi asıl, 
diğerleri yardımcısıdır. Bir takım mu
allimler bunların yerine ders veriyor -
lar. Meslekleri muallim olmadığı hal
de ders veriyolar. 

B. Saim Altıok, Bursa - Karaköy 
demiryolunun inşasına temas etti ve 
bunun Atatürk'ün de bir arzusu ol -
duğunu söyliyerek 940 bütçesinde yer 
almasını istedi. 

B. Osman Mustafa Turan (Sinop) 
planlaşmak üzere olan şimal şimendi
ferleri hattına ait temennilerini an -
lattı. 

B. Kazım Azamet (Antalya) husu
si yol meselesine ve Antalya demir -
yoluna temas etti. 

B. Feyzi Bayıntar (Burdur) Kestel 
mevkiindeki su basmasının önlenme
sini istedi. 

Geliyorlar, çocuklarımızı okuta -
mıyorlar. O da memnuniyetsizliğini 
söyledi, düzeltilmesini istedi. 

B. Rasim Erel (Konya) Ereğli'deki 
bataklıkların kurutulmasnı talep et
ti. 

Abdülkadir Güney (Çorum) Çoru
mun sulanması üzerindeki fikirlerini 
söyledi. B. Rifat Kozan (Yozgat) da 
gene su işlerine temas etti. 

Şimdi her birinizin kendisini benim 
yerime koymanızı ve bütün bunların 

içersinden bir hakikat çıkarmıya zih
hinlerinizi yorıpanızı rica edeceğim. 
Burada yapılmış olan tenkit ve temen
niler, Çanakkaleye ve Niğdeye mün
hasır olmaksızın bütün memleket için 
benim kafamda vardır. Ben de isterim 
ki, değil dilek encümeninde mevzuu -
bahsolan 85 kazada, daha yapılması la
zım gelen 297 kaz'itda orta mektep ol -
sun. Fakat Niğde gibi bir vilayet mer
kezindeki, hurda arkadaşımın bütün 
samimiyetiyle noksanını anlattığı, 

mektepleri tadat ve tekrar etmekte ma 
na görmüyorum. Hoca yokken her han
gi bir binanın kapısı üstüne, burası or
ta mektepdir, burası lisedir, demiş ol
mak oraya orta mektep, oraya lise yap
mak demek değildir. Hatta değıl lise, 
hatta daha yüksek mektepleri de, hat -
tatlar yozıyorlar, yazdırıp koymak 
mümkündür. O levha konduktan son
ra o yer mektep olmaz. Onun için tak
dir buyurursunuz. İçinde bulunduğu -
muz müşkülleri, o müşkülün haddi a -
zamisinden yenilecek taraflarını ye -
nip bir program dahilinde yerine geti -
receğiz. Nitekim dilek encümeninde 
de arzettim. Burada huzurunuz da da 
söyleyeyim: Orta okul açılması lazım 
gelen yerleri, oraların nüfusu, orada 
mevcut olan ilk okullardan çıkan ço -
cukların adedi ve o civarda bulunan 

orta okulların uzaklık ve yakınlığına 
göre bir liste hazırlıyoruz. Bu listeyi 
maarif şurasından geçirip ilan edece -
ğiz: Orta mektepleri şu sıraya göre ya
pıyoruz, bu grupmanları hazırlıyaca -
ğız, şu grupmanları bina ve levazımla
.rının temi~,.c_denl«ioi bütceıııizde,.,..Pa
ranm: JJRvcut ol<Jugu tllcfirde yapa -
cağız diyeceğiz. Hükümetçe düşünü -. 
len tarzı hal budur. Bir arkadaşımız 
ilk öğretim işinin alacakları dolayısile 
Çanakkalede alacaklarını almamış öğ
retmen arkadaşlarının bu alacaklarını 
vermek lazım geldiğini bunları öde -
mek icap ettiğini söylediler. Bu maa -
rif vekilliğinizin ana meselelerinden 
birincisidir. Bu ana meseleyi Milli Şe
fimiz kurultayı açarken söyledikleri 
nutukta bariz bir şekilde sizin ve bü -
tün milletin ittila nazarlarına verdiler 
orada buyurdular ki türk köylüsünü 
tahsil ve maişet bakımından yükselte
ceğiz. Çünkü ilk tahsil davamızın asıl 
halledilmemiş kısmı köylerde yatıyor. 
Onları mecburidir dediğimiz ilk tah -
silden nasibedar etmedikçe bu dava 
halledilmiş değildir. Ve nitekim bu 
davayı halletmek için bugünkü çare -
ler de kafi gelmiyor. Evelce bir mü -
nasebetle de arzetmiştim ki memleke
timize yakın bazı komşu memleketler
de bile ilk tahsili vilayetlerin bütçesi -
le yürüten memleketler kalmamıştır 

civarımızda. Onun için bu dava ile biz 
gene meşgulüz. Bunun için hükümet
çe bir heyet de teşkil edilmiştir. Bu 
heyet gerek mali bakımdan, gerek ida
re bakımından, gerek bizim nazarımız
dan işi tetkik ediyor. Umarız ki kısa 

bir zamanda bu hallolur. Ve onun ta -
allfık ettiği para meselesi, mali mese -
leler mümkün bir vaziyete gelir. Ve 
arzular kendiliğinden hallolur. Dava 
yalnız Çanakkaledeki arkadaşlarımı -
zın vaziyetleri değildir. Bendenizin, 
maruzatım bunlardan ibarettir. Başka 
bir emriniz varsa onlar hakkında da 
izahat vereyim. (Alkışlar). 

Muallim ihtiyacı 
Yakup Ünal (lsparta delegesi) 

Önümüzdeki ders yılı içersinde mual
limlerimiz tamamlanacak mıdır ? 

Maarif Vekili Hasan - Ali Yücel 
(İzmir) - Muallim ihtiyacımızı biz 
muhtelif menbalardan karşılıyoruz, 

burada Gazi terbiye enstitüsü var, mu
alim mektebi mezunlarını lise mezun -
larını oraya alıyoruz. İki senelik tah • 
silden sonra onları orta mektep mual -
limi yapıyoruz. Sonra tecrübeli ilk 
muallim mektebi mezunlarını alıyoruz 
onları kursa tabi tutuyor, o kurstan 
muvaffakiyetle çıkanları orta mektep 
muallimi yapıyoruz. Ondan sonra Av
rupaya gönderdiğimiz talebeler var on 
lar da gc;liyor muallim yapıyoruz. 

Nalıaya ait dilekler 
Maariften sonra Nafıaya ait dilek

ler konuşulmasına başlandı. Bay Cu
di Gürsoy Samsun limanının inşasını 
talep etti. 

Nafıa Vekilimizin izahları 

Hatiplerden sonra Nafıa Vekilimiz 
General Ali Fuat Cebesoy söz aldı ve 
şu izahlarda bulundu: 
"- Bu dileklerin sonunda kendi 

dairei intihabiyeme ait bir fıkra var
dır: elektrik işleri, bunda deniliyor 
ki Erzincan elektrik işinin projesi 
gelmemiştir. Halbuki Erzincan elek
trik işinin gerek keşfi ve gerek pro
jesi geçen sene muhterem Ali Çetin
kaya'nın vekaleti zamanında yapılmış 
tır ve parası alınmak üzeredir. Bir 
yanlışlık olmuştur. Bunun tashihini 
rica ediyorum. 

Muhterem arkadaşlar, 
Bu kürsüden gerek selefim ve ge. 

rekse bendeniz hakkında izhar buyu
rulan takdir ve teşvikten dolayı ar -
kadaşlarıma arzı teşekkür ederim. 
Şimdi burada söz alan arkadaşlar 

evela limanlar, sonra şimendiferler, 

daha sonra sular hakkında beyanı mü
talea etmişlerdir. Bunların bazıları 

hakkında encümende arzı malUmat et
miştim. Görüyorum ki bazı noktalar 
iyi anlaşılmamıştır. Söze başlamadan 
evci şunu da arzedcyim ki, vekaleti
niz ancak tahsisat ve eleman imkanı 
dahilinde her şeyi yapabilir. Bu ha -
kımdan lutfen nazarı itibare almanı
zı rica ediyorum: yoksa vereceğim 
cevaplar sizin güzelce teşhir ve teşrih 
ettiğiniz noktai nazarları ret veya 
cerhedecek değilim . 

Limanla_r_m~e-•t!l~e-•~i~~~m~ 

Limanlar meselesi: Vekaletiniz za
man zaman uzun olan sahillerimiz ü
zerindeki limanlarımız hakkında etüd 
ler yapmıştır. Fakat bugüne kadar 
tahsisat imkanı olmadığından tabii 
bir teşebbüste bulunulamamıştır. Son 
defa ingiliz kredisinden ayrılmış olan 
bir miktar para ile hükümetiniz Kara
deniz şarkında ve garbinde iki liman 
yapmayı düşünmüş ve bunu vekaleti
nize havale etmiştir. Bu ingiliz kre· 
disinden ayrılan tahsisat ihtimal ki, 
bu iki limanın tamamiyle inşasına ka
fi gelmiyecektir. Mamafih vekaleti -
niz dikkatle etüdlerini yapabilmiştir. 
Şimdi Karadeniz sahilini ele alacak 
olursak, hakikaten bu kürsüden söy
lendiği gibi, Karadenizin Samsun ve 
Sinop gibi kıymetli liman yerlerimiz 
vardır. Bunlar üzerinde çok ehemi -
yetli sözler söylendi. Vekaletiniz, 
bunların hepsini kabul ve tasdik etti. 
~ugünkü iktısadi vaziyetimizde tah
sisat imkansızlığı sebebiyle bu yerler 
mevzuubahs olmamış, yalnız Karade
nizin şarkı mevzuubahs olmuştur. Ka
radenizin şarkında Trabzon limanı ü. 
zerinde bir etüd yapıldı ve o noktada 
hükümetiniz karar verdi. Fakat garp
te evela Çatalağzı denen yerde bir li
man kurulması İktısat V ckaletince 
düşünülmüş ve projesi yapılmıştır. 

Sonra Nafıa Vekaletiniz Ereğli lima
nı hakkında bir eütd hazırlamıştır. 

Daha sonra bunlardan hangisinin da
ha lüzumlu olduğu ve hangisine da
ha evel başlamak lazımgeldiği Nafıa 
V ekaletinize havale edilmiştir. 
Nafıa vekaleti bu iki liman üzerin

deki etütlerini daha ziyede derinleşti 
rirken bunlardan başka bir de Zongul 
dak limanının tevsii hakkında da bir 
etüt yapmıştır: 

Heyeti vekilenin bunlardan hangi -
si hakkında karar vereceği henüz ma
lUm değildir. Her halde yakında bir 
karar verilecektir. Arkadaşlar, başka 

yerlerdeki limanlar hakkında bir şey 
sormadılar. Bunlar encümende mev
zuu bahis oldu. kendilerine orada ce
cap vermiştim. Şimdilik limanlar hak 
kındaki sözlerim bunlardan ibarettir. 
Bundan sonra şimcndüferlere geçiyo
rum. Gerek dilek encümeninde de ge
rekse heyeti umumiyede söylenen söz 
lerden vekaletimizin şimendifer siya
seti hakkındaki faaliyet ve kararlarını 
sureti umumiyede kabul etmiş oldu -
ğunuz ve bilhassa teşvik etmekte ol -
duğunuz anlaşıldı. Yalnız bir nokta 
da görüyorum ki, anlaşılmıyan cihet 
vardır. O da şube hatları deyince ikin· 
ci, üçüncü derecede yapılacak hatlar 
zannı hasıl olmaktadır. Hayır. Evela 

şebekeler kurulurken umumi ana hat
lar üzerinde çalışılmış, bunların hıta
mı ile beraber şube hatları da nazarı 

dikkate alınmıştır. Bunların arasında 

hiç şüphesiz Bursa - Karaköy hattı 
da mevcuttur. Bu hattın ehemiyeti ma 
lCımdur. Şube hatları da diğerleri ka
dar mühimdir. Bu hatların inşası için 
bu sene bütçemize bir tahsisat konu
lamamıştır. Tabii gelecek sene imkan 
dahilinde böyle bir tahsisat konulur. 
Yapacağımız hatların birisi de bu ola
caktır. 

Antalya'ya temdit edilecek 
§imendiler 

Antalya'ya temdit edilecek şimen -
düferc gelince: • 

B unun zaten vekaletimizce etüdü 
yapılmış ve hatta bir teklifi kanuni i
le inşası istenilmiştir. Fakat evelce de 
arzettiğim gibi bu sene de tahsisat el 
de edilemediğinden bir teşebbüste bu
lunulamamıştır. Zannediyorum ki şi
mendüferler hakkında sorulmuş sual
ler bunlardan ibarettir. 

Sular hakkında: eve la Burdur - An 
talya şosesi civarında Kestel gölünden 
bahsettiler. Vekalet burayı evelce ku
rutmuştur. Fakat düdenler tekrar te -
mizlenmediğinden yolları bozulmuş 

ve her tarafı su altına almıştır. Fakat 
bunlar idarei mahallicc yapılması la -
zımgelirdi. Şimdi bu mesele ile meş • 
gul olacak elemanımız yoktur. Oldu
ğu zaman ve tahsisat verilirse tekrar 
bu bataklık kurutulacaktır. 

Kızılırmaktan bahsettiler. Hüküme 
tiniz 937 senesinde bir kanunla bir su 
siyaseti kabul etmiştir. Tabii bizde bu 
siyaseti harfiyen takip edip tatbik e
deceğiz. Bundan orta Anadolu unu -
tulmuş değildir. Memleketin bu kıs -
mında mehmaimkan nazarı dikkate 
alınmıştır. Çoruma bir su şubesi gön
deriyoruz. Bu sene Kızılırmak üzerin 
de mühim etütler yapacağız. Bu etüt
ler üzerinde nerelerde baraj yapılma
sı lazımgeleceğini karşılaştıracağız. 
bir de yollardan bahsedildi. Denildi 
ki hususi yolları idarei hususiyeden 
alarak doğrudan doğruya Nafıaya dev 
redelim. Şimdilik yol tahsisatı hakkın 
da vaziyetimiz malumdur. Elimizde 
ki eleman nisbet ve miktarı da mahim· 
dur. Böyle bir teşebbüsü imkansız gö
rüyorum. Fakat ileride çok arzu ede -
riz ki, tekmil yol işlerini vekaletimiz 
bir elden idare etsin. İleride veklleti
nlzin en ibUyiık gayretlerin yollar üze-
rinde temerküz edecektir. 

Ereğli bataklığından bahsedildi. 
Bu bataklığın kurutulması mühimdir. 
İmkan olsa bir an evel bu bataklıklar 
üzerinde etüt yapmamız lazımdır. Bu 
sene Konya'ya gönderilecek su şube
sine bu vazifeyi de vereceğiz. Bunu 
kurtarmak meselesine gelince şimdi -
lik büyük su programına dahil değil
dir. Fakat imkan bulunursa yapmak -
tan kaçınmıyacağız. Zannediyorum 
ki arkadaşlarımın bu kürsüden sor
dukları suallere cevap verebildim. E
ğer unutulmuş bir şey varsa cevap 
vermeğe hazırım. 

Cudi Gürsoy ((Samsun) Bir nok -
tayı arzedeceğim. Liman işinin bü
yük zamana ihtiyacı olduğunu takdir 
ediyoruz. Yalnız Samsun'un bır husu
siyeti vardır. Her sene buraya gelen 
yolcu miktarı 60 bin, yetmiş bin ara
sındadır ve yolcuları karşılamıya ve· 
ya yolcu etmeğe gelenlerin adediyle 
150 bini bulur. Ayrıca 225 bin ton 
kadar ithal ve ihraç maddesi vardır. 
Birçok senelerde tedbirsizlik yüzün
den mal ve can ziyanına sebebiyet 
verildiği görülüyor. Burada liman 
yapmak işi tabiatiyle uzayacaktır. 

Fakat bir dalgakıran veya betonarme 
bir iskele yapılamaz :nı? Böyle olur
sa boşaltma ve indirme ameliyesi se
lamet ve emniyetle yapılabilir. Sayın 
Vekilimizden acil bir tedbir olarak 
bunu rica ediyorum. 

Ali Fuat Cebesoy - bu husus için 
eleman bulabilirsem bu iş hakkında 
etüt yapmayı vadedebilirim. 

Sıhat Vekaletine ait dilekler 
Nafıa Vekaletine ait dileklerden 

sonra Münakale, İktisat, Ticaret veka
letlerine ait dilekler okundu ve Sihat 
ve İçtimai Muavenet dileklerinin gö -
rülşülmesine başlandı. 

Çorum delegesi, Osmancık kazasın -
daki sıtmaya temas etti. 

Dr. Ali Süha Delilbaşı (Kütahya) 
firengi mücadelesi Üzerinde durdu, 
Şükrü Conkbayır (Kastamonu) bü -

tün kazalara doktor gönderilmesini ta
lep etti. 

Sıhat Vekilimizin iza.hlan 

Bundan sonra Sihat ve İçtimai Mu -
avenet Vekilimiz doktor Hulusi Ala -
taş kürsüye gelerek şu izahlarda bulun 
du: 
"- Frengi meselesi üzerinde bir ar

kadaşımız söz söyledi. Teşkilatımız 
çalışmaktadır. Tarama yapmış olduğu
muz yerlerde derhal işe geçmemiz için 
elimizde kafi miktarda mütehassıs ta-

bip ve bu iş için yetiştirilmiş sihat me 
memurlarının olmayışından dolayı -
dır. Mücadelesi ikmal edilen mıntaka
lardan alıp muhtaç olduğu tahakkuk 
etmiş olan yerlere veriyoruz. Bu sene 
bu yolda Tavşanlıya bir mücadele he
yeti göndereceğiz. Hükümet tabipleri
nin eksikliği seneden seneye azalmak 
tadır. Mecburi hizmetleri olanların 

kazançları azdır diyerek bulundukları 
yerden kaldırılmış olması asla mevzuu 
bahis değildir. Kaldırmayı icap eden 
sebepler kanuni mecburiyetler, ve sı
hi mazeretlerdir. Bunları seneden se • 
neye ikmal edeceğiz ve muhtaç vazi -
yetten kurtaracağız. 
Arkadaşlarım yalnız bunlar üzerin -

de söz söylediler, başka bir şey emre -
diyorlarsa izahat veririm. (Kafi sesle -
ri, alkışlar) 

Ziraat Vekaletine ait dilekler 
Sıhat ve İçtimai Muavenet Vekale

tinden sonra Ziraat Vekaletinden di
lekler okundu. 

B. Abdülkadir Günay (Çorum) Os
mancık kazasında tütün ekilmesine 
müsaade edilmesini talep etti. 

B. İsmail Işın <Samsun) ~raat ban
kasına borçlu köylünün vazıyetine te
mas etti. 

B. Rifat (Yozğat) Fakılı istasyo • 
nunda bir anbar veya silo inşasını iı · 
tedi. 

B. Enver, orman kqruma ~şkilatı 
üzerinde durdu. 

Kayseri delegesi, Ormancı köylerin 
vaziyetlerine temas etti. 

B. Kazım Azmet (Antalya) orman 
kanununun bazı hükümleri ü~rinde 
mütalealarını söyledi. 

Ziraat ve Ticaret Vekillerimizin 
izahları 

Hatiplerden sonra Ziraat ve Ticaret 
vekillerimiz söz aldılar ve şu izahlarda 
bulundular: 

Ziraat Vekili Muhlis Erkmen (Kü
tahya) - Arkadaşlarım ;bir arkadaş 
muhafaza teşkilatı üzerinde durdu. 
Orman kanunu ve muhafaza teşkilitı 
bundan iki sene evelisi meclisi alice 
tasdik edilmişti. Ancak iki seneden
beri mevkii tatbiktcdir. Bu teşkilatın 
iki sene zarfındaki faaliyeti hakkında 
encümende de izahat verirken dedim 
ki, bunun aleyhinde ve iehinde çok 
söz söylenebilir. Fakat daha henilz 
te§kilAt ikmal bile edilmemiştir. Bu
nun hakkında bir hüküm yürütebil. 
mek için mevsim ve zaman gelmiş de
ğildir. Kendi şahsi kanaatim; bu teş
kilatın bir sene zarfında yakaladığı 
kaçak miktarı 13 bini mütecavizdir. 
Bu miktarı teşkilatın faaliyetine işa
ret etmek için söyledim. Yoksa bu teş 
kilatın asıl faydasını kaçakçıyı yaka
lamakta değil, önlemekte bulurum. 
Bu teşkilatın mesaisi de bu vadide fa
aliyete sevk ve imale ediyoruz. Evel
ce 1300 şu kadar muhafızımız bulu -
nurken bir arkadaşımızın da işaret et
tiği gibi bunlara birçok orman işleri 
de verilmiş olduğu için tabiatiyle bu 
muhafaza işi tamamiyle temin edile -
miyordu. Bu ise 1600 ü talimde bu -
lunmak üzere 6000 ni mütecaviz as. 
kerimiz vardır. Bunlar teı,kilatını ik
mal ettikleri zaman mezkur hizmetle
rine başlıyacaklardır. (Alkışlar) Ve 
önümüzdeki seneler zarfında bu mu
hafaza teşkilatının daha çok muvaf -
fak olduğu hakkında delil ve beyyi
neleri size getireceğimizi ümit edi • 
yorum. 
Diğer bir arkadaşım, beş hektardan 

fazla olan ormanlar devlet ormanları 
meyanına ithal ediliyor ve köylünün 
ihtiyacı temin edilemiyor, dediler. 
Biz bes hektardan az olan ormanları 
orman addetmiyoruz. Beş hektardan 
fazla olursa bunlar devlet ormanı ka
bul edilmiştir. Bu ormanlar ya dev
letin olur, ya köylünün olur. Devletin 
ormanı ise doğrudan doğruya devlet 
ormanı olarak telakki edilir. Fakat 
köylünün şahsiyeti maneviyesine ait 
ise doğrudan doğruya köylünündür. 
Mamafih köylünün de olsa, devletin 
de olsa köylünün ihtiyacını temin et
mek için o ormanın tahammülü nispe
tinde kendisine müsaade edilmesi la
zımdır. Diğer arkadaşımın buyurduk
ları ve tetkik ettikleri doğru ise or
manın da tahammülü varsa buna rağ
men köylünün ihtiyacı temin edilmi
yorsa o tatbikat hatası olmalıdır. Bu
nu tashih ederiz. 
Diğer bir arkadşım, 5 hektar üze

rinde durdu ve Antalyadaki bir me
seleyi mevzuubah ettiler. Bu hakika
ten ek kanunun bir neticesidir. Bu
nun üzerinde uzun uzadıya tafsilat 
vererek sizi yormak istemem. Böyle 
tapu senedini gösteripte beş hektar. 
dır diyemez. Bunun için bir vesika 
alması ve nakliye beyannemis şeklin
de telakki edilmesinin birçok suiis
timale meydan açtığını biz de tesbit 
ettik. 

Bunun için murakabeyi teşdit et -
mek, arkadaşımın da işaret ettiği veç
hile ve orman mefhumuna girip gir. 

(Sonu 8. inci sayfada) 



Kurullay alakalı Kudüs'te dün gene 
Vekillerimizi dinledi 

1 

................................................................................................................................................................ 1 
Kurultay ôzası Türkkuşunda 

~•diğinin•·~:.:ş::1:::.;·;:,:d:~şki- dört bomba patladı 
!atımıza emir vereceğiz. (Alkışlar). 

Ticaret Vekilimizin izahları 
Ticaret Vekili Cezmi Erçin (An

talya) - Ziraat Bankasının ticaret 
Vekaletine bağlı olması dolayısiyle 

ona ait sorulan §cylere bendeniz arzı 
cevap edeceğim. Arkadaşlardan biri, 
2814 numaralı kanunla tecil edilmiş 

borçları olanların mallarını satama -
dıklarından bahsetiler. Merhunatı bor 
cuna kafi gelenlerin fazlası için ban
kanın mal\ımatı tahtında mallarını 

aatmakta serbest olduklarına göre zan 
ncdiyorum ki arzuları hasıl olmuştur. 
Zaten borcuna ancak kifayet eden 
merhunatın borç ödenmedikçe satıla
mıyacağı ahkamı umumiye cümlesin
dendir. 

Bir çok ölü ve yaralı .var 

Fakat Araplar ve Yahudiler artık 
mücadelenin faydasızltğını anltyorlar 

Kudüs, 2 a.a. - Bu sabah §ehrin dört muhtelif yerinde 4 bom
ba patlamıştır. Bunlardan üçü, telefon şebekesinin üç birleşme 
noktasına yer altında patlıyarak ıebekenin yarısı demek olan · 
1700 telefon hattını tahrip etmiştir. 

TAYYARE SAATLERi 
Saat Dakika 

g 10 

1 

Dördüncü bomba, Yafa kapısında 
patlıyarak dört kişinin ölmesine ve 
10 kişinin yaralanmasına ı;ebep olmuı· 
tur. 

İki kişi olan suykastçılar kaçma -
ğa muvaffak olmuşlardır. 

' 

• 

İkinci olarak da, müteselsil kefalet 
li yeni ikrazlarda müstahsil mahsulü
nü serbestçe satamadığından bahset
tiler. Yeni kredi sistemimizde açılan 
zirai krediler istihsal için verilmekte 
ve masul de borcun ödenmesine karşı
lık tutulmaktadır. Borcunu vaktinde 
ödemiyenlerin mahsulüne müracaat 
edilmesi bittabi istihsal vesaitinc mü
racaat edilmesinden daha ehvendir. 
O itibarla mahsulü merhun olduğu 
müddetçe borca karşılık tutulup sa
tılması bittabi zaruri olur. 

İzmirden - Anka.raya 
Adanadan - Ankaraya 
Jstanbuldan - Ankaraya 

9 30 
9 30 

Beyaz kitaba karşı müfrit yahudl -
lerin yeni biı- tezahürü olduğu zanno
lunmaktadır. Ölüler arasında bir arap 
polis onbaşısı, yaralılar arasında da 
bir ingiliz polis komiseri vardır. 

Türk Hava Kuru.mu Reisi kurultay azalarına izahat veriyor 

Bir de Boğ;ızliyan'da, bir arkada
şım, buğday alım merkezi tesisini iste 
di. Alım merkezlerinin mümkün ol
duğu kadar tevzi edilmesine esasen 
taraftarız. Bu itibarla alım merkezle
ri bu seneki vaziyette Boğazliyan'da 

da bir alım merkezi tesisine gayret e
deceğiz:. (Alkışlar). 

Dilek komiıyonu raporu kabul 
edildi 

Ankaradan - lzmire ıs os 
Ankaradan - Adanaya 14 4S 
Ankara dan - lıtanbula 16 00 

NÖBETÇi ECZANELER 
Pazar 
Pazartesi 
Salı 
Çarşamba 
Perşembe 

Cuma 
Cumartesi . 

: Ankara Eczanesi 
: Yeni ve Cebec1 Eczaneleri 
: Halk ve Sakarya 
: Eı:e ve Çankaya 
: Sebat ve Yenişehir 
: İstanbul Eczanesi 
: Merkez Eczanesi 

ACELE iMDAT 
Bir yaralanma, bir kaza, fevkalade bir has· 

talık vukuunda acele imdat istemek için 
Belediyeler Hastanesine (2257) numa· 
ra ile telefon edilir. 

LUZUMLU TELEFON NUMARALARI 
Yangın ihbarı: (1521). - Telefon mü raca· 

at: Şehir: (1023 - 1024). - Şehirler ara-
111: (2341 - 2342). - Elektrik ve Hava· 
gazı firıza memurluğu: (1846). - Meıa· 
jeri Şehir Anbarı: (3705), 

TAKSİ TELEFON NUMARALARI: 
Zincirlicami civarı: (2645-1050-1196) 
Samanpazarı civarı : (2806 • 3259). 
Y eni$ehir, Havuzba&ı Bizim Taksi : 
(3848}. 
Çankın Caddesi Ulus Taksisi: (1291). 
İstanbul Taksisi: (3997). 
Devlet Demiryolları Gar İstihbarat ve 
Müracaat Memurluiu: (1788). 
I&ık Taksi İnönü Caddesi (3394). 

Otobüslerin ilk ve son seferleri 

Filiıtin arapları mücadeleden 
uıanmı§ vaziyetteler 

Kudüs, 2 a.a. - Filiııtin araplarının 
büyük bir kısmı, mücadeleden usan -
mış bir vaziyettedir. Bunlar, beyaz 
kitabın bütün arap isteklerini yerine 
getirmemekle beraber yahudi geniş
lemesine mani olduğu mütaleasını ile
ri sürüyorlar. 

Diğer taraftan mutedil yahudiler
de, birarap - yahudi iş birliği lehin
de cereyan uyarıdırmak için uğraşı
yorlar. 

Hükümet, bu temayüllerden istifa
de ederek beyaz kitabın tatbikini ha· 
zırlamaktadır. Mezkur kitabın muh-
teviyatını lngiltere'nin tatbike azmet 
miş olması, arap ve yahudilerin üze
rinde tesir yapmıştır. Çünkü bunlar 
mücadelelerinin nihayet akamete mah 
kum olduğunu anlamağa başlamışlar -
dır. 

Maamafih vaziyeti kati olarak mu-
hakeme etmek için daha birkaç gün 
beklemek lazımdır. 

48? yahudi muhacir Girit' e 
iltica etti 

Dilek komisyonunun tetkik ettiği 
bütün dilekler ok muş ve tetkik e
di1miş olduğundaı apor reye kona· 
rak ittifakla kabul e Jildi. Hatay'ın bir 
temenni takriri \ dı. Bu takrir de 
kabul edildiğinden t er mevzuu ait ol
duğu vekalete v rmek üzere takrir 
Parti genci sekr t rliğine tevdi e· 
dildi. Ulus M. dan K. dere'ye 

K. dere'den Uluı M. na 
6.4S 
7.15 

23.00 
23.20 

Telaviv, 2 a.a. - Danzigli 484 ya
hudi muhaciri Giritc' iltica etmeğe 
mecbur kalmı§lardır. Bunlar Filistin 

Kurultay azalarr planörün uçuıunu •eyrediyorlar 

Kurultay bugüı saat 10 da topla-

narak tetkiklerine devam edecektir. 

Denizde seyaha değil 
,/ 

su üstünde yüz bin mil 
Denizlerde seyahat etmeden su üs • 

tünde yüz bin millik mesafe alan adam 
nerede bulunur? T ab i Amerika'da. 

Nevyork limanında 21 senelik bir 
karantina memuru vardır. Con Parker 
adını taşıyan bu er.ıe ı"Ctar karantinacı, 

Nevyork limanında ir vapurdan bir 
vapura sefer ederkc ıı yıldanberi de
nizde 160.000 kilom tre yol almıştır. 

Müddet ömründe 1 '.'.nandan dışarıya 
bir kerecik olsun ç kmıyan Con, ge -
çenlerde tekaüde çıka ılmıştır. İhtiyar 
emektar bu haberi s v nçle karşılamış: 
"Hakka şükür 1 ölm den bir deniz se • 
yahatı yapacağım, r e mutlu bana!,, di
ye ellerini çırpmışt r. 

İngiliz kadınla randa 

havacılığa rağbet var 
Londra, 2 a.a. - t giliz hava kuvet-

lerinde çalışmak tcyen kadınların 

miktarı fevkaliide maktadır. Mayı-

sın ort:ılarından b~ı ltmış yedişer ka-

dından mürekkep niden sekiz müf-1 
reze teşkil olunmı.: tJr. ;Daha da beş 

bin kadın müraca t etmiş bulunuyor. 

Ulus M. dan Çankaya'ya 7.25 23.00 
Çankaya'dan Ulus M. na 7.10 23.20 
Ulus M. dan Dikmen'e 6.30 20.00 
Dikmenden Ulus M. na 7.00 20.30 
Ulus M. dan Keçiören'e 6.00 21.00 
Keçiörcn'den Ulus M. na 6.30 21.30 
Ulus M. dan Etlik'e 6.30 21.00 
Etlik'ten Ulus M. na 7.00 21.30 
Ulus M. dan Cebeci'ye 7.00 23.00 
Cebeciden Ulus M. na 7.00 23.00 
Cebeciden A. Fabrikalara 7.00 -.-
As. fabrikalardan Cebeciye -.- 17.00 
Yeniıchirden Ulus M. na 7.00 23.00 
Ulus M. dan Yeniııehire 7.10 23.00 
S. pazarından AkköprUye 6.15 7.00 
Akköprüden S. pazarına 7.30 9.4S 
Bahçeli evlerden Uluıı M. na 7.45 -.-
Uluı M. dan Bahc;eli evlere -.- 20.00 

§ Ulus meydaniyle İstasyon arasında her 
beş dakikade bir ıefer olup -tren za • 
manlan seferler daha sıkur. 

§ Ulus meydaniyle Yenhıehir, Bakanlık· 
lar, Cebeci, Samanpazarı arasında saat 
8 den 20 ye kadar vasati her bes daki • 
kada; sant 20 den 21 e kadar her on da· 
kikada; saat 7 den 8 e ve 21 den 23 e 
kadar her on beş. yirmi ve otuz dakika
da bir muntazam ıcferler vardır. 

§ Akşamları Ulus Meydanından saat 23 
deki son seferlerle bunların Ulus mey· 
danına dönüşleri sinemaların dağılıı H· 

atine tabidirler. 

Posta saatleri 

Teahhütlü saat (18) e kadardır • 
Posta saat (19) a kadar latanbul cihetine 
mektup kabul eder. 

Tren saatleri 
Haydarpaşa'ya : Her sabah : 820. 

her akıam: 19.lS ve 
19.SO de. (Pazarte· 
al, Par&embe, Cu • 
martesi, TOROS 
SURAT). 

Samsun hattı : Her gün 9.35 (Kay· 
seri, Sivas, Amasya 
bu hat üzerindedir) 

Diyarbakır hattı : Her ıün : 9.3S 
Zonguld:ık hattı : Herıün : 17.08 

Samsun halkevinin köy gezileri 

sahillerinde ahnan tedbirler üzerine 
Filistin'e çıkmamı tardır. Muhacirler Ktrmlll gözlüklü 
yahudi makamlarına m üracaat ederek 
elbi_se ve yiyecek istemişlerdir. Mu- beyaz horozlar 
hacırler arasında hastalık çıkmıştır. 

Uzak Şarka giden yahudiler İngilterenin Essex kontluğu dahi -
Cenevre, 2 a.a. - 1100 yahudi, u- linde bir ziraat şirketine ait büyük bir 

zak şarka gitmek üzere Comte Bian· çiftlik vardır. Şirket, ç.if~likte ne ka : 
camano vapuruna binmişlerdir. Bu dar beyaz horoz varsa, ıkı aydanberı 
mülteciler, Bombay, Manil ve Şang· .hepsine de birer kırmızı gözlük taktır-
hay'a çıkmak tasavvurundadırlar. mıştır. 

Mülteciler Havana' ya Sebe~i şu?ur: Çiftliğin yetiştirmek 
k d l te oldugu bır cını beyaz horoz vardır. 

H 
~2 1 ama 

8
' ~rt Lo •

5 
a Bu horoz fevkalade yaramazdır. Çift· 

avana, a.a. - aın - uı v - "k ~ ·1· 1 · 
1 

b 
1 

h d" ""lt · lı te rastladıgı tavuklara1 pı ıç ere sal 
purıy e uraya ge en ya u ı mu ecı . d h 1 . . .. d"" .. d h 1 .. 
1 

· · k k 
1 

·· d ırır, e e cıvcıv gor u mu, er a u-
erının araya çı ma arına musaa e . . ali 
1 K

""b h""•··· t• b 1 zerıne atılır bır gaga vurup zav ı yav 
o unmamıştır. u a u.-ume ı un a -. . rucukları cansız yere serer ... 
ra vıze veren 12 kadar muhtelıf kon- Ç"ftl"k h. 1 · b h . • . . . ı ı sa ıp erı u uysuz ve ser -
solosa ışten el çektırmıştır. Dığer ta- k h ı· d ""11.:.ll~h ı d . eş orozun e ın en ı " a ,. e -
raftan 1938 denberı memlekete gel· · t• Ç"ftl"ğ" k ı k üt h · . k "b .. b" . mış ır. ı ı ın tavu çu u m e as-
mış olan vemıktarı ta rı en dort ını 1 a·· .. .. t b" k 1 .• . sıs arı uşunup aşınıp ır o ayını 
bulan yabancı multecıler de memle- bulmuşlar, bunlara birer kırmızı göz -
ketten çıkarılacaklardır. lük takmışlardır. 

T ethif hareketinin bilançoıu Şimdi, gözlerindeki gözlüğün arka -
Kudüs, 2 a.a. - Mayıs ayı içinde sından kainatı kan kırmızı gören hır -

Filistin tethif hareketlerinde ölen a.> çın horozların, piliçlerin yanından ge
rap, yahudi ve ingilizlerin sayısı 75 çerken onlara yan gözle bile baktıkta • ı 
tir. 296 kişi de yaralanmıştır. rı yoktur 1... _ 

Samsun (Hususi) - Halkevi köy gezilerine devam etmektedir. Bu 
hafta Tekeköy, yınar, Alan ve Antyeri köylerine gidildi. Köylüler hal • 
kevlileri içten gelen tezahüratla karııladılar. Halkevliler köylülerle ko
nuşmalar, hasbihaller yaptılar. Gönderdiğim resim, Samsun halkevlile

rini köylülerle bir arada ıöstermektedir. 
Kurultay azaları p_lanör atölyuinde 

Kurultay azaları Etime•ğut motörlü tayyare kampında 

Kurultay azaları planörleri tetkik ecliyorl• 
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Acele satılık apartman - Ankara 

1 -

Kirahk: 
Mü!ltakil ev - Yenişehir İsmet İ

nönü caddesinde bahçe içinde müsta
kil bir ev satılık ve kiralıktır. 7 oda 
bir holü kaloriferi ve sair konforu 
l\.ardır. Telefon 3780 1882 

Kiralık oda - Yenişehirin en gü· 
zel yerinde kalörifer ve bUtün kon -
for Atatürk bulvarı zafer apartmanı 
kapıcıya müracaat. 1830 

Kiralık - Bahçeli evler 76 No. lu 
manzaralı sekiz odalı garajlı geniş 
bahçeli ev. görmek için 77 No. lu eve 
fiat için 3536 No. ya telefon. 1836 

nın en işlek yerinde piyasa mahallin
de muntazam irat 5 kat 4 daire 1 apat• 
manlık arsalı Tel: 2406 1935 

Satılık apartman - Atatürk bulva 
sında 8 daireli tam iratlı manzaralı 

r.::============~ . arsa ve yapı bedeline Tel: 2406 Bay 
ram caddesi. No. 1 1936 

Küçük ilôn şartları 
Dört satırlık küçük ilanlardan: 

Bir defa için SO Kurut 
İki defa için SO Kurut 
Uç defa için 70 Kuruı 

Dort dela ıçın 80 Kuruı 
Devamlı kuçiık ilanlardan hcı de· 
fası için 10 kuruı; alınır. Meaell 10 
defa neşredilecek bır ilin içın, 140 
kuruş ahoacnktır. Bir kolaylık ol
mak üzere her aatır, kelıme arala· 
rındakı boşluklar müstesna. 30 h'l.rf 
itibar edilmistir. Bir kUçUk lllıı 
120 harften ibaret olmalıdır. 
Dört satırdan fazla her aatır için 
beher ıcferine ayrıca on kurus ah· 
nır. 

Kı.içilk ılinların 120 harfl ıı:ec;me· 
mesı lazımdır. Bu mıktarı ceçen i· 
lanlar ayrıca pul tarifesine tibıdir. 

Satılık arsalar - Kızılırmak cad
desi Yenişehirin her yerinde Cebeci • 
de istenilen ebatta Tel 2406 Bayram 
caddesi No. 1 1937 

Satılık bağ ve arazi - Keçiörende 
Kubbeli mevkiinde imar dahilinde 3 
evi ve akar suyu ile 150 dönüm mamur 
arazi acele Tel: 2406 1938 

Acele satılık apartman - Yenişehi
rin en manzaralı yerinde 6 daireli sa-
tılık apartman Tel: 2487 1954 

Satılık - Bakanlıklar karşısında 
biri Konur, diğeri Kızılırmak soka -
ğında blok halinde iki arsa ayrı ayrı 
r.atılıktır. Tel: 2858 .e müracaat. 

1959 
Mobilya ile kiralık hane - Alman 

sefaretine 4 dakika mesafede Özde · 
mir caddesinde 65-2 No. lu evin bi · 
rinci katı 4 büyük ı küçük oda mo· Kiralık - Kaloriferli ve sıcak sulu 
bilyasiyle birlikte. Tl: 3456 dan 33 Ap. iki oda bir hol. Menekşe' 4 kapı • 

Acele satılık iratlı arsa - Çankırı 
caddesinde senevi 1000 lira iratlı 594 
M2 arsa garajiyle birlikte acele sau -

No: ya müracaat. 1838 cıya. 2010 

Kiralık apartman - Ankara Ata · Kiralık daire - 2 oda 1 kiler. ban· 
türk ilk okulları arkasında bol hava yon, mutbak, kömürlük, havagazı, e· 
ve manzaralı 4 oda tam konfor. Halk lektrik. Bakanlıklara çok yakın: De • 
Eşya pazarına veya Tel: 3130. 1849 mirtepe, Ak bay S. 9 2012 

Güzel kiralık odalar - Havuzbaşı 
yanında bahçeli güzel odalar kiralık -
tır. Kiralar çok müsait. Sellinik cad. 
No. 16 1871 

Devren kiralık kat - 4 büyük oda 
1 büyük 1 küçük hol konfor veranda 
güzel bahçe Havuzbaşı emniyet abi
desi karşısı Çankaya cad. 9 müsait te· 
rait. 1872 

Kiralık ev - Dört odalı Havuzbaşı 
İzmir caddesi No. 28. 1912 

Kiralık - Bahçeli evlerden 65 nu -
mara (,imdi karakol), kiraya verile • 
cektir. Mesai gün ve saatlerinde 2300 
e müracaat. 1953 

Kiralık - Bakanlıklar karşısındaki 
Çankaya polis merkezi binası kiralık · 
tır. Resmi daire için de elverişlidir. 

Yaz için lstanbul'a gideceklerin na
zarı dikkatine. • Kiralık apartman -
Sezon için fakalide konforlu lüks mo 
bilyalı, telefon, sıcak su, denize ve kır 
lara fevkalade manzaralı güzel bahçe
li her türlü konforu havi yeni part -
man, Nişantaşında Güzle bahçe soka -
ğında Münip bey apartmanından 6 o · 
dalı tam ve yeni mobilyalı daire 4-5 
ay için kiralıktır. Yenişehir Kızılay 
karşısnda Emeciler caddesi Küflü a
partmanı 6No. ya müracaat. 2013 

Kiralık daire - Bakanlıklar karşı -
sı, Karanfil ve Bilge sokağı köşesi. 40 
lira. 8 No. ya müracaat. 2019 

Devren kiralık ev - 4 ay için 3 oda 
1 hol banyo her şeyi mükemmel. Y. 
şehir İı-met İnönü Cad. No. 92 ye mü-
racaat. 2025 

Tl: 2858 e müracaat· 1960 Kiralık dükkan - Deposiyle beraber 

lıktır. Tel: 2487 1949 

Acele satılık mobilya - Az kulla
nılmış ve bir kahvehaneyi tefrişe kafi 
mobilya satılıktır. 1şıklar caddesinde 
ucuzluk bakkaliyesine müracaat. 1951 

A celc satılık arsa - Demirtcpenin 
en güzel yerinde 620 M2. Maltepede 
535 M2. uygun fiyatla verilecek. 
Tel: 1538 1955 

Acele satılık arsa - Yenişehir Sela • 
n.ik Cad. 423 M2. Sağlık Bakanlığı ar
kasında 520 M2. arsa çok ucuz veri-
lecek. Tel: 1538 1956 

' Kelepir arsa - Ayrancı fransız sefa-
rethanesi arkasında Güven evleri it
tisalinde 3000 küsur M2. arsa gayet 
ucuz verilecek. Tel: 1538 1957 

Ac~le satılık arsa - Cebecide 415 M2. 
istasyon arkasında 775 M2. arsa azi • 
met dolayısiyle ucuz verilecek. Tel: 
1538. 1958 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~ 
Kiralık oda - Yalınız bir bay için Postane caddesi No. 54 Ticaret odası 

1 1111 Sag-ıık bakanhg-ı otobüs durag-ında 10 yanında Tel: 3849 2027 

Satılık Bağ - Kavaklıdere sarı 
köşk karşısında. Koyunpazarında bö
rekçi Eıki'nin lsmaile müracaat. Par
sel 18 ada 1101 pafta 161 metre 8920. 

;990 

Canh engerek ylf anın 
iane· sı 80 kuruı! 

Adirfar 
•ek da ~ 1 1t denizi sahillerindeki Her 
J1Y-ctır Ev1~ ... }r mıntakadır. Burada va -t·· • J "'•• __, .. ...,.,a•a. La.ıa.ıuua"\iu-
lln ışlerini güçlerini bırakıp engerek 
hlaıu aramıya başlamışlardır. 
la ~u ınıntaka zaten ötedenberi yılan
lı' rıyle ıneşhurdur. Dünyanın en zehir-

\'e en b .. ··k 
hın uyu engerekleri burada bu -
Iİrk~r._ Bunu bilen bir alman kimya 
Ge ~ı yılanlı mıntakaya adamlar gön-
ı rnw. d' . d" • . 
ıt :r• ırı ırı teslım edilmek şartiy-
balılan başına 80 - 90 kuru§ vermiye 
lUı a~ıştır. Şimdi Herzegonya köy • 

trı or l d ht man ara alıp, ağaçların ka -
tııt~rın~ Otların altında engerek yılanı 
ıtıurf §ırket memurlarına satıyor. Me
lopı ar, tutulan engerekleri bir araya 
l'tdaa~~p Almanyaya sevkediyorlar. 0-
tehi . ı?1ya Hiboratuarlarında engerek 
tın t'nı çıkarıp bir çok zehirli ilaçla -

trkibine karıştırıyorlar. 

•~usıuralyada 
hatıra köyleri 
ı.ı~i1ıtu~alya'.ya, mantar ıehirle~i 
~oea tketı denır. Senesine varmaz kı, 
!bant kıta~ın ötesinde berisinde yerden 
it Ye a~ gıbi üç beş kasaba fışkırır. He
~Okt nı doğan köylerin haddi hesabı 

Ut. 
A. 

~ili~sturalyanın Kinsland devleti da 
~ilottı e Varnik şehrinin hemen yirmi 
fta0 etre §arkında, birbiri ardında 
'-ıa.:ız isimli bir sürU köyler ve kasa-
~1 .. Uzanmıştır. 

P<ıtrı cır.be, Messin, Amian, Bülkur, Ba
'- fr tıbi köylerin isimlerini Avrupa -
~trı .. a~sız ceplıeıinde ölen fransız as -
a "tın· "'lrıı ın hatırasını yadetmek ıçın 
hki !a tnuharcbclerine iştirak eden 
ltır. "Usturalya asl:erlcri koymuş -

"-------------------------
Sat l l ık hane 

ı,"1;~şehirde Selanik caddesin
lhti-.. O rnetremurabbaı arsayı 
d\l..,. a eden ve muntazam bahçe 
le :rlariy]e mahdut ve içerisin· 
~\ll1ı Yrıca garaj ve şoför odası 
Jaı~ na~ 150 metre arsa üzerine 
~t1 ~d~ltni§, bodrum kat ile iki 
•itt l>thtıva eden kargir hane pe· 
Vea~r He ı.attlıktır. 

dı la 'l'ılecek en müsait fiyat had
bın~ Yt~ Röriildüğü takdirde tali· 
tiıı 2:"hl1l<:ağmdan arzu edenle· 

lı- b~a?.iran 1939 tarihine ka
'tık •r ınektupla Türkiye lş 

' 11na teklifte bulunmaları 
2036 

...1ııııııııııııııııırıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı ıı ıııa.. 
- - n~maralı bakkal Mehmet Mustafa'ya D k" 1 k 5 b .. ··k d ·· : : evren ıra ı - uyu o a, muı Satılık - Spor - çocuk arabasiyle 

-_-_- Tu·· rk Hava Kurumu :_- müracaat. 1965 temilat, kalorifer. Sıhiye vekUeti kar- piyano satılıktır .. Yeniıehir Demirte -
• Kiralık odalar - Yenişeihrde otobü şısı, Çağatay sokağı, Eğriboz apart· pe Akbay sok. 17 1994 

: : se 3 dakika mesafede kalorifer, sıcak manı. Telefon: 3645 ve 1301 2030 - n 1 n• 5: su ve her türlü modern konforu havi !stanbul'da kiralık mobilyalı oda- Sat~lık ev - Yenişehirde Sıha.t ba • i niivi.i-~ -~J72_.ftgoau = -----~..u. '' ~J.-- M.üra-- 1•7- Her tUl"JU"1ı<ont'oru li•ls k•lorl- kanh1tı •rkaaında 6 odah bahçeJı ha• 

- 5 caat. Tel: 3829. 1966 fer sıcak su banyolu. Taksim Şehit vardar bol güneşli çok ucuz Tel 2406 

E Kiralık iki. oda - Aile nezdinde Muhtar cad. Zarif Ap. No. 4 2032 Bayram C. No. 1 2014 ---- 1 kinci keşide: 11 haziran 939 dadır -- : ehven ve acele, Yenişehir Tuna cad - Satılık arsalar - İstasyon arkasın-
: desi, Elmadağ sokak No. 4 de. 1967 le. verenler : da istimlak harcinde maniaralı isteni------ Büyük ikramiye 45.000 liradır 
: ~ len ebatta çok ucuz inşaata hazır Te : 
: Kiralık - Aile yanında bir oda 15 2406 Bayram caddesi No. ı 2015 -----------
; liraya bir bayan için. Sağlık bakanlı
: ğı karşısında İlkiz sokak Mahir apart 
: man 5 inci daireye müracaat. 1974 ----------

Bundan batka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiye
lerle 20.000 ve 10.000 liralık iki adet mükafat vardır ••• 

Yeni tertipten bir bilet alarak iıtirak etmeği ihmal etmeyi
niz. Siz de piyangonun mesut ve bahtiyarları arasına gir· 
miş olursunuz. 

_ Kiralık daire - 2 oda 1 hol tam 
E konfor. Müstakil. Yenişehir meıruti
E yet Cad. Babaoğulları Ap. No. 1 kapı-
: cıya müracaat. 1975 --- --------._ ı 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111ıı1111111111111111111111 r 

Ankara icra Daireai Cayrimen- le bedeli yatırılmadığı takdirde ihale 
kul Sahf Memurluğuna : bozulacak ve bu tarihten evel en yük-

M h 1 1 k 
sek teklifte bulunan talibine teklifi 

a cuz o up satı masına arar . . _ . , . . veçhıle almağa razı olup olmadıgı so-
verılen Ankara nın dehler tepesı mev- ld kt kl"f. h'l l • . . 

1 
. ru u an sonra te ı ı veç ı e a ma-

kıınde şarkan hacı Alı garben yo ıı- ~ · · 'h 1 f k b l' t h . _ ga razı ıse ı a e ar ı u ta ıp en ta -
malen kısmen hacı Alı ve kısmen bag- .1 d"l k -· b t ı·b ·h 1 d" sı e ı me uzere u a ı e ı a e e ı -
cı yolu cenuben kısmen kadın kız ve· 1 k . T kl'f. h'l 1 ~ • · d. .

1 
.
1
. ece tır. e ı ı veç ı e a maga razı 

resesı ve kısmen Ham ı ı e çevrı ı 1 k · k 1 b ·· r·k 
(10942) M2 harap bağın iki bin metre ?k?1a~sa t ayrı menk u 

1
°n keş gun uk 

• • -
1 

ı ıncı ar ırmaya çı arı aca ve en ço 
murabbaılık hısseyı aşagıda yazı ı şart 1.b ·h 1 d'l kt. . . . artıran ta ı e ı a e e ı ece ır. 
lar dahılınde açık artırma ıle satılığa 6 H "k' t d · - er ı ı ar ırma a gayrı men • 
çıkarılmıştır. kul talibine ihale edildikte tapu har -

Evsafı: . • cı müşteriye, ihale tarihine kadar o -
Halen tarla hahndekı beher ~etre lan müterakim vergi ve dellaliye res-

~ur~b~ına .. altmışar kur.ut tak?ır ~ : mi satış bedelinden ödenecektir. Ali -
dıldığıne gore mahçuz hısse bın ıkı kadarların gayrimenkul üzerindeki 
yüz lira kıymetindedir. hakları ve hususiyle faiz ve masrafa 

Şatış gartları: dair olan iddialarının evrakı müsbite-
1 - Satıı peıin para ile olmak üze- leriyle (20) gün içinde dairemize bil

re 3. 7. 939 tarihine müsadif pazartesi dirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hak 
günU 10 - 12 ye kadar icra dairesi gay lan tapu siciliyle sabit olmadıkça sa
ri menkul satı§ memurlulunda yapı - tış bedelinin paylaşmasından hariç tu 
lacaktır. tulacaktır. 

2 - Talipler satılacak hisseye tak - 7 - Artırmaya iştirak edecekler 
dir edilmiş olan yukarıdaki muham - ı. 7. 939 tarihinden itibaren 39/5 No. 
men kıymetin % 7.50 nisbetinde pey lu dairemizde yerinde herkese açık bu 
akçesi veya milli bir bankanın teminat lunan şartnamesini okuyabilir. 
mektubiyle teminat olarak kabul ve -
ya hazine tahvilleri getirecektir. 

3 - Satıt günU artırma bedeli hisse Motosiklet ve bisiklet 
ye takdir edilen kıymetin % 75 ini 
bulduktan ve üç defa nidadan sonra 
mezkur günün 12 inci saatinde en çok 
artıran talibe ihale olunur. 

4 - tıbu tarihteki artırma teklif e
dilen bedeli muhammen kıymetin % 
75 iniı bulmadığı takdirde 18. 7. 939 ta
rihine müsadif salı günü saat 10 - 12 
ye kadar yapılacak ikinci artırmada 
en çok artırana ihale edilecektir. 

meraklılarına müjde 

Kiralık - Ankarada hükümet cad • 
desi üzerinde eski kuyulu kahve ma • 
ğaza olarak kiralıktır. Belediye civa -
rında Hatay apartmanı No. (8) e mü -
racaat. 1985 

Kiralık oda - Yenişehir ana cadde· 
ye yakın ayrı kapılı 1 oda. Bir Bayan 
için möbleli veya möblesiz. Ulus'ta P 
rumuzuna mektupla müracaat. 1986 

Kiralık - Kavaklıdere Güven Ev. 
leri No. 30 iki büyük oda bir geniş 
hol mutbak sandık odası muntazam 
bahçe Havagazı su elektrik 30 lira. 
içindekilere müracaat. 1987 

Kiralık - Bahçeli evler kooperatifi 
mahallesinde 5 odalı konforlu 30 No.lu 
ev yazlık olarak devren kiralıktır. U · 
lus meydanında Elektrofon mağaza • 
sına müracaat. 1988 

Kiralık bir oda - Adliye kartııı 
Ankara pasta salonu üzerinde Çulha 
zade Ap. No: 1 kat 2 ye müracaat. 

1989 

Kiralık 1 oda - Konforlu. Posta 
caddesi Şaban Apartımanı No: 8 1992 

Kiralık bir oda - · Mobilyalı mo • 
bilyasız. Sağlık Bakanlığı karşısında 
Uğur ap. No: 5 1996 

Kiralık odalar - 12, 15, 20 lira A
tatürk alanı Arım Ap. No: 9 TJ: 3460-
35 Ali Altuğ. Saat 7·9, 12-1,S - 5,5-8 
görülebilir. 1997 

Kiralık daire - Y. gehir Devlet Şu. 
rası arkası Yit aokak Yozgat Ap. kat 
3 de 3 oda 1 aandık odası 1 hol 2 Bal
kon banyo elektrik havagazı 55 lira. 

1998 

Kiralık oda - Konforlu nezaretli 
bir oda İsmet İnönil Cad. No. 27 Lo
zan Ap. Aynı caddede İnkılip bakka
liyesine müracaat. 1999 

Satış memuru aranıyor - Almanca 
bilen bir satış memuruna ihtiyaç var · 
dır. Akba kitapcvine müracaat. Tel 
3377 1866 

Matbaa makinisti aranıyor - Hem 
mankinede ve hem de motörlü pedal· 
da çahıabilecek bir matbaa makiniıti 
alınacaktır. Yıldız matabaasına müra-
caat edilmesi. 1979 

Satllık : 

Acele satı/ıh apartman - Ankara · 
nın merkezi bir yerinde kübik beton 
4 daireli fevkallide manzaralı iyi irat· 
lı. Uygun şerait. Tl: 3130. 1850 

Satılık Hisse - İnşasına başlanmış 
olan küçük evlerden bir hi11e devre
dilecektir. Ucuz fiyat. Tl: 3130 

1851 

Satılık apartman - Cebecide Mülki 
ye mektebi yanında 140 lira iratlı 5 
daireli manzaralı kultanıılı Tel: 2406 
Bayram caddesi No. 1 2016 

Satılık apartman - Cebecide asfalt 
yanında 7 paire 2 dükkanlı 320 lira i
ratlı borçlu, bol hava manzaralı Tel : 
2406 Bayram C. No. 1 2017 

Satılık arsa - Cebecide postane kar 
şısnda Çift apartmana müsait geniş 

cepheli 956 metre ehven bedelle acele 
Tel: 2406 No. 1 2018 

Satılık ev - Hacı Doğan mahallesi 
Arıer sokakta bir oda ve avluyu müş
temil müstakil ahşap bir ev (650) lira 
ya acele satılıktır. İş evine müracaat. 
Tel. 2119. 2023 

is aravanlar: 
Satılık arsa - Bahçeli evler yanın-

da parsellenmiş 1000 M. luk ucuz fi . 1~ arıyor - Türkçe, İngilizce, Fran 
yat. Tel: 3130 1852 sızca bilen tecrUbeli Alman Steno 

daktilo bir vazife arıyor. Ulus da A. 
Ucuz saulık arsa - Kavalıderede z. rumuzuna mektupla müracaat. 

Tahta köprüde asfalta yak'ın ada 1101 2026 

persel 4 m2 4000 müracaat tatil gün - --------------
leri hariç telefon 3481 den 39 da Maz-
har. 1859 

Fırsat - Harbiye mektebi civarı 
Öveçte muntazam 20 dönüm bir arsa 
30 mayısta Ankara icrasında müzaye . 
de edilecektir. Müracaat ve istifade e-
diniz. 1860 

Satılık arsa - Yenişehir Konur so· 
kağında 379 Dikmen asfaltında 587 
metre ehven fiyatla verilecektir. Tel: 
2487 1888 

Satılık arsa - Yeni yapılmakta o
lon Meclis civarında imarca parsel -
lenmiş arsalar ehven fiyatla verilecek 
tir. Tel: 2487 1889 

Satılık otomobi11 - Fort marka spor 
dört silindirli temiz kultanılmıı. Tel: 
2951 re müracaat. 1915 

Satılık otomobil - Acele satılık u
cuz kapalı bir Doç otomobili. Talip · 
leri Şoförler Cemiyetinde Satılmı§'a 
müracaat. Telefon: 3808 1916 

Acele satılık ev - Yenşehirin en 

Dr. SITKI FIRAT 
birinci G o·· z hastalıkları 
sınıf mütehassısı 
İstanbul Haydarpaşa Hastanesi ıabık 
cöz miıtebassııı ve Gülhane Hastanesi 
sabık goz baş muavini. Muayene: sa· 
bah: 9 dan 19 a kadar. Belediye sırası 
Talas Ap. kat: 1 1573 

TJ: 3592 ---

Satılık dükkan 
Atpazarmda eski Osmanlı Ban

kası sırasında Kapanhan yoku • 
,unda Bodrum katları da kabili 
istifade olmak üzere bir çatı al. 
tında iki büyük kargir mağaza 
satılıktır. 

5 - Birinci ve ikinci artırmada iha
le bedeli ihaleyi milteakip verilmedi -
ği takdirde Üzerinde ihale edilen tali
bin talebi Uzerine ihale tarihinden i · 
tibaren kendisine bedeli ihaleyi tesli
mi vezne eylemeıi için yedigUn mehil 
verllccktir. 11ba müddet sarfında iba-

Yeni getirmit olduğum dünya
nın en. sağlam Wandrer markalı 
pratik kullanı§h motosiklet ve 
bisikletleTin satışma baılannnt
tır. Fiatlarımız rekabet kabul et
mez derecede ucuz olduğu gibi 
taksitle de muamele yapılmak • 
tadır. Muhterem halkımız bir 
defa görüşlerinde sağlamlıkları
nı ve ucuzluklarını anhyacaktır. 

Satıt yeri: Anafartalar No: 69 
Şükrü Atılıan Telef on: 2328 

2031 

Kiralık daire - 4 oda banyo mut - mutena yerinde bahçeli 6 odalı bot 
bak ve hava gazı ıu elektrik. İsmet pa hava güneıli konforlu 4000 lira borç 
şa mahallesi Akıehir sokak No: 23 lu Tel: 2406 Bayram caddesi No. 1 

Verilecek en müsait fiyat had
di layik görüldüğü takdirde tati. 
bine satılacağından arzu edenle
rin 24 haziran 1939 tarihine ka
dar mektupla Türkiye it Banka-
11na teklifte bulunmaİarı. 2035 İçindekilere müracaat. 2008 1934 

.. 
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Memur alınacak 
Türkiye Demir ve Çelik fabrikaları müessesi 
Müdürlüğünden : 

Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarında istihdam edil -
mek ü~~re Türkçe.den İngilizceye ve İngilizceden Türkçe -
ye tercume yapabılecek kudrette imtihanla memur alına • 
caktır. 

Seçme imtihan; 12. Haziran. 939 pazartesi günü saat 10 
da Ankara'da Sümer Bank Umumi Müdürlüğünde ve İs
tanbul' da Sümer Bank İstanbul Şubesinde yapılacaktır. 
İmtihana girebilmek için isteklilerin birer dilekçe ile Sü

mer Bank Umumi Müdürlüğüne veya İstanbul Şubesi Mü
dürlüğüne müracaatla alacakları matbu İş Talepnamesini 
kendi e) yazılariyle cevaplandırmaları ve icap eden vesai -
kin asıl veya musaddak suretlerini de ekliyerek 10.6.939 
tarihine kadar Umumi Müdürlük veya İstanbul Şubesi Mü
dürlüğüne tevdi etmeleri lazımdır. 

Lise veya muadili mektep mezunlariyle Askerlik ödevi
ni ikmal edenler, büro işlerine vakıf , bulunanlar ve dakti
lo bilenler tercih edilecektir. 

Verilecek ücret imtihan neticesinde alınacak neticeye 
göre tayin edilecektir. 1909 

MLJhtelif yiyecek ahnacak 
Ankara Valiliğinden: . 

Etimesğut sıhhat merkezinin 19~9 mali yılı ihtiyacı olan aşağıda evsaf 
ve mikdarları hizalarında yazılı yiyecek ve sairenin 20 gün müddetle açık 
eksiltmeye konulduğundan tafsilat şartnamelerinde yazılıdır. 

1939 yılı haziranının 19 ncu Pcuartesi günü saat 11 de ihalei kat'iyyesi 

yapılacağından isteklilerin arttırma eksiltme ve ihale kanununun ikinci 

ve üçüncü maddelerinde yazılı §eraiti haiz olanlar şartnamelerini görmek 

üzere her gün öğleden evvel vilayet sıhhat müdürlüğüne ve ihale günü sa

at 11 den evvel % 7,5 teminatı muvakkatenin nakid olarak Ankara defter

darlık muhasebe müdürlüğü veznesine yatırıldığına dair vezne makbuzla

riyle birlikte ~uracaatları. (2019) 

% 7,5 muvak-
Kilo Fi Tutarı kat teminat 

Birinci nevi ekmek 2500 10,25 256,25 19,22 
Koyun tı 550 50 275 20,62 
Kuzu e ı 150 35 52,50 3,94 
Urfa ya 1 200 100 200 15 
Zeytin} 30 60 18 13,50 
Kuru f lye 125 ıs 18,75 13,52 
Nohut 75 12 9 7 
Mercim k 75 12 9 7 
Yerli P rınç 200 25 50 3,75 
Bulgur 75 12 9 7 
Un 75 12 9 7 
Şehriye 30 25 7,50 5,62 
Makam 60 25 15 11,24 
Tuz 25 7 17,50 13,25 
Salça 15 25 3,75 0,25 
Sabun (H cı Şakir) 150 37 55,50 4,16 
Dolmalı büber 100 20 20 1,50 
Sivri biıber 25 15 3,75 0,27 
Patlıcan 150 25 37,50 2,85 
Taı:c bamya 50 20 10 0,75 
Taze faıu ye 150 ıs 22,50 1,70 
Domate! 200 7 14 0,80 
Lahna 100 7 7 0,40 
Pırasa 200 12 24 1,80 
İspanak 200 10 20 ı.so 
Kereviz 50 10 5 3,75 
Havuç 25 ıo 2,50 018 
Bakla 100 10 10 0,75 
Kabak 200 10 20 1,50 

12016 

H~yvanat iaşesi ihtiyacı 
Ankara erkez Hıfzıssıhha Müessesesi Satın Alma Komisyonun 

dan : 

1 - Merke Hıfzıssıhha Müessesesinin aşada cins ve miktarları ve tah· 
min edilen b delleri ile ilk teminatları gösterilen hayvana~ iaşesi ihtiyacı 
on beş gün muddetle ve hizalarında gösterilen usul ile eks\ltmeye konul
muştur. 

2 - Şart 

Komisyon k 
~eler Ankara Merkez Hıfzıssıhha Müessesesı Satın Alma 
pliğinden tedarik edilebilir. 

3 - Eksi tme 5 haziran pazartesi günü saat 11 de müessesede müteşek • 
kil satın alrr: komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Teklıf mektupları muayyen günde saat 10 a kadar komisyona veril
miş olmahdı .. Mektup mühür mumu ve mühürlü olacaktır. 

5 - Muv kkat teminat mukabili nakit ve nakit mahiyetindeki evrakın 
Maliye Vck Jeti Merkez Muhasipliği veznesine yatırılması için taliplerin 
daha evvel k isyon katipliğine müracaatla birer irsaliye almaları lazımdır. 

tahmin edilen 
bedel Kg. fiatı Tutarı İlk Teminat Eksiltmenin 

Cinsi Miktar kuruş Lira Ku. Lira Ku. Nevi 
---- ----

Arpa 45000 5,5 2475 00 1 185 63 Açık eksiltme. 
Yulaf 75000 7 5250 00 393 75 Kapalı zarf. 
Kuru ot 150000 5,5 8250 00 618 75 Kapalı zarf. 
Saman ve 30000 2,5 750 00 56 25) (\.çık kesiltmı.... 
Sap saman 20000 2 400 00 30 00) 
Buğday 2500 7 175 00 13 13 Pazarlık. 
Darı 1500 17,5 262 50 19 75 Pazarlık. 
Kepek 15000 3,5 525 00 39 38 Pazarlık. 

Yonca ıosooo % 50 ram ile 4 6300 00 473 00 Kapalı zarf. 
Yeşillik (marul. salata, yeşil bakla, yeşil bezelya) % 75 zam ile. 

25000 7 3062 00 229 65 Açık ı:ksiltme. 

Hwuç 25000) 10 4375 00 328 13 Açık eksiltme. 

Pancar 25000) 10 4375 00 328 13 Açık eksiltme. 

Lahna 25000) % 75 7 3062 00 229 65 Açık eksiltme. 

Ispanak 25000) 7 4062 00 229 65 Açık eksiltme. 
(1883) 11857 

u us 

Vilôyetler 

Knıehir kasabası su projesi 
tanzimi İJİ eksiltmesi 

Kırşehir Belediye Reisliğinden : 
Kırşehir kasabası içme suyu tesisa -

tı etüd ve projeleri tanzimi işi ikinci 
defa olarak bir ay müddetle pazarlığa 
bırakılmıştır. Bu pazarlık müddeti 
17 - 5 - 939 tarihinden itibaren bir ay~ 
dır. 

1 - İşin muhammen bedeli iki bin 
yedi yüz liradır. 

2 - İstekliler bu işe ait şartname, 
proje ve sair evrakı bilabedel Ankara
da Dahiliye Vekaleti belediyeler imar 
heyeti fen şefliğinden veya Kırşehir 
belediyesinden alabilirler. 

3 - Eksiltmeye girebilmek için is -
teklilerin 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 
inci maddelerine uygun ve 202 lira 50 
kuruşluk muvakkat teminat verecek -
}erdir. Kanunun tayin ettiği vesikalar
la kanunun 4 üncü maddesi mucibince 
eksiltmeye girmiye bir manii bulun -
matlığına dair ve su işlerindeki ihti • 
sası Nafia Vekaletince tasdikli olacak
tır. Bu müddet dahilinde pazarlığa gi
rebilmek şeraiti haiz olanları Kırşehir 
belediyesinde eksiltme komisyonuna 
müracaat edebilirler. {3660 - 2Ö08) 

11998 
. 
lnıaat münakasası 

Erzurum Valiliğinı.len : 
1 - Erzurum vilayetinde yeniden 

yapılmakta olan ilk okul binasının 

ikmali inşaatı kapal.ı zarf usuliyle ek
siltmeye çıkarılmıştır. 

2 - Vahidi kıyasi fiat üzerinden 
muhammen bedeli 15000 liradır. 

3 - İhalesi 13 haziran 939 salı günü 
saat 15 de hükümet konağı içinde da
imi encümen odasında yapılacak. 

4 -Muvakkat teminatı 4875 liradır. 
5 - 1stek1iler eksiltmeye girebil

mek için ihale gününden sekiz gün e· 
vel vilayete müracaatla bu işi yapabi -
leceğine dair vesika alması mecburi -
dir. 

6 - İstekliler teklif mektuplarını 
ihale günü olan 13 - haziran • 939 salı 
günü saat 14 e kadar eksiltme komis -
yonuna makbuz mukabilinde teslim e
deceklerdir. Postada vuku bulacak ge-
cikmeler kabul edilmez. 12000 

Soğuk ha1a tesisah yaphnlacak 
Trabzon Belediye Encümenin

den: 
1 - Trabzon belediye mezbahasının 

mevcut binası dahilinde, gümrük res
mi haric olmak üzere 18.000 lira mu -
hammen bedelli et ve muhtelif mevad 
dı gıdaiye için soğuk hava mahzen
leri tesisatı ile buz istihsaline mahsus 
tesisat yaptırılacaktır. 

2 - Bu işe ait olmak üzere tanzim 
olunan mukavelename projesi, eksilt
me şartnamesi, fenni şartname ve avan 
proje, parasız olarak belediye fen iş -
lcri müdürlüğünden alınabilir. 

3 - İşbu tesisat on yedi gün müd • 
detle ve kapalı zarf usuliyle eksiltme 
ye konulmuş olup, eksiltme 9 haziran 
1939 cuma günü saat 14 de belediye 
encümeninde icra olunacaktır. 

4 - Muvakat teminat 1350 liradır. 
5 - İbrazı icap eden vesika eksilt -

me şartnamesinde gösterilmiştir. 
6 - Teklif mektupları 9. 6. 939 cu -

ma gün saat 13 e kadar eksiltme ko -
misyonu riyasetine tevdi edilmi~ ola
caklardır. (3791/2080) 12059 

meye konulmuştur. Eksiltme 7 hazi -
ran 939 çarşamba günü saat 15 de Er
zurum belediye başkanlık odasında 
teşekkül eden imar birliği komisyo -
nunda yapılacaktır. İstekliler teklif 
mektuplarını ve Ticaret vesika ve 590 
lira 25 kuruşluk muvakkat teminat 
mektup veya makbuzunu ve bu işe ait 
nafıa vekaletinden 1939 takvim yılı -
na mahsus müteahhitlik vesikalariylc 
birlikte ihale günü saat 14 de kadar 
imar birliği başkanlığına vermeleri ve 
bu zarfların iyice mühür mumu ile 
kapatılmış olması Uizımdır. Mektup -
ların postada gecikmesi kabul edil -
mez. Evrakı fenniye ve keşif on lira 
bedel mukablinde imar birliği mühen 
disliğinden alınabilir. (1976) 11948 

Motopomp alınacak 

İzmir - Armutlu Belediyesinden: 
Eksilme ile alınacak bir Moto • 

pom ve teferrüatı. Bedeli muhamme
ni. 1950 liradır. Teminat %7,5 hesabi
le 146 lira 25 kuruştur. Fenni ve hu -
susi şartnamesi Armutlu Belediyesin
den meccanen tedarik edilebilir. Ek
siltme müddeti 8 haziran 939 perşem
be günü saat 16 ya kadar 21 gündür. 
İhale günü bede"! haddi Jayik görül -
mez veya talibi çıkmazsa artırma on 
gün müddetle temdit edilir. Eksiltme 
ye iştirak etmek isteyenlerin artırma 
ve eksiltme kanunun hükümleri daire 
sinde vesaiki lazimelerini ibraz etme
leri lazımdır. İhale yeri Armutlu be -
lediye dairesidir. Daha fazla malU -
mat almak isteyenlerin Armutlu bele
diyesine müracaatları ilan olunur. 

11955 

Arazoz ahnacak 
Niğde Belediye Reisliğinden : 

1 - 15. 5. 939 günü kapalı zarf usu
liyle belediyemiz için satın alınacağı 
ilan edilen (beş bin beş yüz) lira muL 
hammen bedelli arazöz makinsei için 
taliplerin şartname hilafına müteka -
bil teklifte bulunduklarından ve şart
namede tekrar tadiHit icrasına lüzum 
görüldüğünden artırma eksiltme ka . 
nununun 12 ci maddesi hükmüne tev
fikan 22. 5. 939 tarihinden itibaren 45 
gün müCldetle kapalı zarf usuliyle ye
niden eksiltmeye konmuştur. 

2 - Eksiltme 6. 7. 939 tarihine mü
sadif perşembe günü saat 14 de Niğ -
de belediye encümeninde yapılacak -
tır. 

3 - Eksiltmeye iştirak edeceklerin 
muhammen bedelin % 7,5 ğu nisbetin 
de teminat vermesi mecburidir. İhale-
yi müteakip teminat akçe i % 15 şe 
iblağ edilecektir. 

4 - Bu işe ait şartname İstanbul, 
Ankara ve Mersin belediyelerine gön
derilmiştir. İsteklilerin şartnamesini 
görmek üzere belediyemize ve adı ge
çen belediyelere müracaatları ilan o -
lunur. 11994 

Şose inşaatı 
Zonguldak VaJiJiğinden : 

Zonguldak vilayeti içinde Beycu -
ma - Caycuma yolunda yapılacak 

"70.000'' lira keşif bedelli şose inşaatı 
işi kapalı zarf usulü ile eksiltmeye 
konmuştur. · 

Eksiltmesi 15. 6. 939 günü saat 11 
de Zonguldak vilayeti daimi encüme
ninde yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve buna müte
ferri diğer evrak Zonguldak Nafıa 

müdürlüğünde ve daimi encümen ka
leminde görülebilir. 

Muvakkat teminat 5250 liradır. Ek-
siltmeye girmek isteyenlerin ihale gü 

Su yolu yaph ralacak nünden sekiz gün evel Zonguldak vi-
layetine müracaat ederek vilayet ma

Erzurum imar BirHği Baıkanh· kamından alınmış müteahhitlik ehli -
ğından : yet vesikasiyle Ticaret odasından bu 

Erzurum Ilıca nahiye merkezine yıl içinde alınmış vesika ve muvakat 
dört kilometre mesafesindeki Agvi teminatları ile birlikte teklif mektup
ran köyünden on santim kutru dahili )arını yukarıdaki günde ihale saatin
çelik borular içinde getirilecek içme den bir saat evetine kadar vilayet dai
su yolunun inşaatının 7870 liralığı ke mi encümen reisliğine vermeleri ilan 
şif mucibi kapalı zarf usuliyle eksilt- olunur. (3873/2114) 12095 

Spor Ve beden terbiyesi 
ile alôkalı zevata 

Başvekalet Beden Terbiyesi Genel Direktörlüğünden : 

Genel direktörlüğümüz tertip edeceği bir spor müzesi kütüpanesine ve 
neşredilecek broşüre konulmak üzere aşağıdaki maddelerde gösterilen ma
lfımat ve resimleri toplamak kararındadır. Alakalı zevatın bu ilanımızı 
mektup yerine kabul buyurarak Jaakal 6X9 ebadında bir fotograf ve tercü
meihallerini (Ankarada: Beden terbiyesi genel direktörlüğü) adresine gön-

ı 

dermelerini rica ederiz. 

1 - ldman ittifakının teşekkülünden itibaren umumi merkezde, fede
rasyonlarda ve diğer heyetlerle mıntakalarda çalışmış olan zevat. 

2 - Beden terbiyesi ve spor işlerine ötedenberi emek vermiş olan zevat. 
3 - Şimdiye kadar muhtelif sporlarda Türkiye rekoru kazanmış olan 

sporcular, (rekor nevileri, kazanılan yer ve tarih). 
4 - Muhtelif sporların milli ekipleri içinde yer almış ve milli temasla

ra iştirak ettirilmiş olan sporcular. 
5 - Beden terbiyesi ve spor için eser meydana getirmiş, gazetelerde ve 

mecmualarda spor 11fuharrirliği yapmış ve spor gazetesi ~ıkarmış olan zevat 
(Bu zevatın mümkünse eserlerinden ve yazılarından birer koleksiYonu bir-
likte göndermeleri rica olunur). 12092 

3 - 6 - ·~ 
.:!Jlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ 
~ ~ 

25 memur alınacak ~ --------
Sümerbank --- Umum Müdürlüğünden : 

, 
~ 
~ , 
~ 
~ = , = Karabük demir ve çilik fabrikalarımızda istihdam edilmek üze· ~ 

:= re müsabaka imtihanı ile 25 memur alınacaktır. ~ 
;;;;; İmtihanda muvaffak olanlara 80 lira maaş ve ayrıca 10 lira mes· ~ = ken zammı verilecektir. ~ - İmtihana kabul şartları aşağıda yazılıdır: S 

1 - Türk olmak ~ 
2 - Liseden veya Ankara, İzmir ve İstanbul Ticaret liselerindeıt ~ 

-----
= veya lise muadili olan ecnebi mekteplerden mezun bulunmak. ~ 
:= 3 - Sıhhati tam olmak ~ 
- f = 4 - Yaşı 30 dan yukarı olmamak. ~ 
- • f 
- Talip olanların nihayet 6. 6. 9j9 tarihine kadar nüfus tezkeresı, ~ 
§§ mektep şehadetnamesi ve hizmet vesikasiyle birlikte Ankara Sil· ~ = mer Bank Umumi Müdürlüğü personel şubesine ve lstanbulda Sil·: 
:= mer Bank İstanbul şubesi müdürlüğüne müracaatleri. ~ 
:= İmtihan 10.6.939 tarihinde saat 10 da Ankara ve İstanbulda ya·~ 
:= pılacaktır. (2025) 12034 : 

~ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııır 
• 

Enkaz 
Ankara Belediyesinden : 

Muhammen B. Mu.~ 
Lira J( Cinsi Mahallesi Ada • Parsel Lira Ku . 

---- ----- ___./ 
Ahşap hane Duatepe 332 6 500 00 3 75 

" " .. 332 8 220 00 1 65 
Yukarda muhammen bedeli yazılı ahşap hanelerin enkazı arttırma sıl 

tiyle satılacaktır. İhalesi 9-6-939 cuma günü saat 15 de yapılacaktır. Tal 
lerin İmar müdürlüğünde müteşekkil komisyona müracaatları. ( 1959) ll 

kolonyası firiksiyonu ile geçer. Kara Çamın kuvvetli tesiri doktor· 
larca da tasdik edilmiştir. Hastalarınızda, çocuklarınızda Kara çaııı 
Kolonyası kullanınız. Kanın .deveranını tenbih ederek çocukların 

i§tihalarını açar. Cilde tazelik, ciğerlere kuvvet verir. 
Eczane, ecza deposu ve parfümeri mağazalarından isteyiniz. 
Deposu: Kemal Rebul eczanesi Beyoğlu ağa camii yanında 

~=====·== l S TAN B U L 1940 ==;::::=====-· 

Florya plajları kiraya veriliyo 
İstanbul Belediyesinden : 

Tahmin bedeli 18 bin lira olan Florya plajları 939 senesi 
sonuna kadar kiraya verilmek üzere kapalı zarfla arttırmıya konulmu~tı 
Arttırma 16.6.939 cuma günü saat 15 te daimi encümende yapılacaktır. !{ 
yenler şartnameyi 90 kuruş mukabilinde emliik müdürlüğünden alabiJirl• 
İstekliler 2490 sayılı kanunda yazılı vesika ve 1350 liralık ilk teminat ~ 
buz veya mektubiyle beraber teklif mektuplarını havi kapalı zarfl.arını ) 
karıda yazılı günde saat 14 e kadar daimi encümene vermelidirler. Bll 
atten sonra verilecek zarflar kabul olunmaz. (3874/2113) 12094 

T. C. l İ R AA T BANKA S 1 
Kuruluş tarihi : 1888 

Sermayesi : 100.000.000 Türk lirası 

Şube ve ajans adedi : 262 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para biriktirenlere 28.800 lira 
ikramiye verecek 

Ziraat Bankasında Kumbaralı ve ihbarsız Tasarruf hesaplarında 
en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağı· 
daki plana göre ikramiye dağıtılacaktır : 

4 Adet 1.000 Liralık 4.000 Lira 
4 .. 500 • 2.000 " 
4 .. 250 • 1.000 .. 

40 " • 100 • 4.000 " 
100 .. 50 • 5.000 .. 
120 .. 40 .. 4.800 

" 
160 

" 20 " 
3.200 .. 

DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 li· 
radan atağı dütmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde o/0 20 
fazlasiyle verilecektir. 

Kur'alar senede 4 defa, 1 Eylül, 1 Birincikanun, ı Mart ve 
1 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 
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Hariciye Vekaleti 

Dıvar ve saire inşası 
l-lariciye Vekaletinden: 

l - Çankaya'da hariciye köşkünün 
Yapılacak 2654 lira 30 kuruş keşif be· 
~elli bahçe kısmındaki istinat duvar -
arının sökme ve inşası ve iki helanın 

Yeniden yapılması ve sair tamirat iş • 
~eri kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
0nulrnuştur. 
2 - Bu işlere ait proje, keşif şartna :e ve diğer evrakın tasdikli suretleri 
delsiz olarak hariciye vekaleti leva 

ı.rn müdürlüğünden alabilir. 
3 - Muvakkat teminat 199 liradır. 

k 4 "":- Eksiltme Ankara Hariciye ve -
iletı levazım müdürlüğü odasında 

ıs haziran 939 tarihine müsadif pazar 
tesi günü saat 16 da yapılacaktır. 

(2127) 12102 

. levazım Amirliöi 

Sığır eti ahnacak 
Al Ankara Levazım Amirliği Satm 

~~. Kornisyonundan : 
y ortyoJ alayının bir senelik ihti· 
ı:c; olan 150.000 kilo sığır eti kapalı 

~ la eksiltmeye konmu§tur. 
ın - 'l'ahmin bedeli lira olup 

~Vllckat teminatı 1800 liradır. 
ıa - Eksiltmesi '20. 6. 1939 salı günü 

at ıs tcd· 
4 - l::'k ·

1

ır. · ki · k ·ıt ın .. ı:. sı tmeye gırece erın e sı -
c·: gunü 2490 sayılı kanunun 2, 3 ün-

1 u brnaddelerinde isteni1en belgeleriye . l' 
gc ır. ıkte ihale gün ve saatınden en 
tc~ _bır saat evetine kadar teminat ve 
d. lıf Inektup1arını Dörtyol'da bele
nıyc daireşinde satın alma komisyo-

una \'ermeleri. 
(1984) 11980 

Tereyağı alınacak 
Al Ankara Levazım Amirliii Satın 

ll'ıa Komisyonundan : 

ok 
1 

1-. li~rp okulu, hastane, gedikli 
k u u ıhtıyacı için 5000 kilo tereyağı 
t apa)ı zarfla eksiltmeye konulmu~ -

ı.tr. 

rn~ - Tahmin bedeli 7500 lira olup 
.tıi "akakt teminatı 562 lira 50 kuruş -r. 

~::3..;- Eksiltmesi 14-6-1939 çarşamba 
• --· l ,J: ...1-..ı:_ 

4 - Eksıltmeye girecelderin eksilt 
~e günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 
lincü maddelerinde istenilen belge -
leriyle birlikte ihale gün ve saatin
dC: .:ll geç bir saat eveline kadar tc -
nıınat ve teklif mektuplarını Ankara 
Lv i · l•w• · mır ıgı satın alma komisyonuna 
Vermeleri. ( 2033) 12018 

Sade yağı allnacak 
A. Ankara Levazım Amirliii Sahn 

lrna Komisyonundan : 
b• 1 .- İstanbul komutanlığına bağlı 
ırJıkler için 80.000 kilo sadeyağı K. 

tarIJa eksiltmeye konmuştur. 
2 - Tahmin bedeli 75200 lira olup 

muvakkat teminatı 5010 liradır. 
3 - Eksiltmesi 20. 6. 939 salı günü 

laat 15 dedir. 
4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt

~: günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 ün· 
~u rnaddelerinde istenilen belgeleriy-
e birlikte ihale güo ve saatinden en 
~eç bir saat evetine kadar teminat ve 
lklif mektuplarını İstanbul Tophane 

1 ": A.. satın alma komisyonuna verme 
crı. (2121) 12097 

Sığır eti olanacak 
A Ankara Levazım Amirliği Satın 

1rna Komişyonundan : 
1 - Muğla garnizouu için eksiltme 

~c konulan sığır etine talip çıkmadı • 
1ndan yeniden kapalı zarfla eksiltme 

Yek • 
onmuştur. 

as.ooo kilo sığır eti 
tn 2 - Tahmin bedeli 19550 lira olup 

ll\'akkat teminatı 1467 liradır. 
t,..3 - Eksiltmesi 19. 6. 939 pazartesi 
'>Un"" u saat 15 dedir. 
ltı ~ - Eksiltmeye gireceklerin eksilt· 
cuc günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 ün · 

1 ~ddelerinde istenilen belgeleriy · 
c bırlikte ihale gün ve saatinden en 
~rb• • tek . ır saat eveline kadar temınat ve 
t Iır rnektuplarını Muğla Tuğya sa-
ın lllrna komisyonuna vermeleri. 

Askeri Fabrikalar 

100 ton mazot alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satm Alma Ko
mişyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (6000) lira 
olan 100 ton Mazot Askeri Fabrika
lar umum müdürlüğü merkez Satın 

alma komiyonunca 5. 6. 1939 pazarte
si günü saat 15,30 da pazarlıkla ihale 
edilecektir. Şartname parasız olarak 
komisyondan verilir. Taliplerin mu 
vak kat teminat olan ( 450) lira ve 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3. madde 
!erindeki vesaikle komisyoncu olma 
dıklarına ve bu işle alakadar tüccar • 
dan olduklarına dair Ticaret odası ve
sikasiyle mezkur gün ve saatte komis 
yona müracaatları. .2057) 12035 

Kırıı:kalede inşa edile<ek bek(i 
ve erat koğuıu 

Askeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüğü Merkez Satın Alma Ko-
mişyonundan: . 
Keşif bedeli (3836) lira (10) kuruş 

.olan yukarıda yazılı inşaat askeri fab'
rikalar umum müdürlüğü merkez ı;a • 
tın alma komisyonunca 19 - 6 • 1939 
pazartesi günü saat 14.30 da açık ek -
siltme ile ihale edilecektir. Şartname 
(20) kuruş mukabilinde komisyon.dan 
verilir. Taliplerin muvakkat temınat 
olan (287) lira (71) kuruş ve 2490 sa • 
yılı kanunun 2 ve 3. maddelerinde ya
zılı vesaikle muayyen gün ve saatte 
komisyona müracaatları 

(2092) 12061 

Sekiz kalem ve ceman 7 4 ton 
muhtelif miden yağı ahnacak 

Askeri Fabrikalar Umum Mü

1500 metre mikabı ceviz 
tomruğu ahnacak 

Askeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüğü Merkez Satm Alma Ko
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (60.000) lira 
olan 1500 metremikabı ceviz tomruğu 
askeri fabrikalar umum müdürlüğü 
merkez satın alma komisyonunca 
19. 6. 1939 pazartesi günü saat 15,30 
da kaplı zarfla ihale edilecektir. Şart
name (3) lira mukabilinde komisyon· 
dan verilir. Taliplerin muvakkat te
minat olan 4250 lirayı havi teklif 
mektuplarını mezkur günde sat 14,30 
a kadar komiıyona vermeleri ve ken • 
dilerinin de 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 maddelerindeki vesaikle komisyon· 
cu olmadıklarına ve bu işle alakadar 
tüccar olduklarına dair ticaret odası 
vesikasiyle mezkur gün ve saatte ko· 
misyona müracaatları. (1944) 11974 

5 fon ferro -Molipfen 6 fon 
Silico -Mangan 

Askeri Fabrikalar Umum Mil· 
dürlüg~Ü Merkez Satın Alma Ko· 

b) Tilrk olmak ve ecnebi kadınla ev 
li olmamak. 

c) Askerliğini yapmıı olmak. 
d) Hüsnühal vesikası. 
e) Tam teşekküllü heyeti sıhhiye 

raporu. 
f) Bonservis. 
j) İki seneden evci ayrılmıyacağı· 

na dair teahhüt ıenedi. (1850) 11851 

500 ton mazot ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
ı - 500 ton mazotun p.rtnamesin • 

de tadilat yapıldığından yenideft ka -
palı zarfla eksiltmeye konulmuştur, 

Muhammen bedeli 30.000 lira olup 
ilk teminat mkitarı 2250 liradır. 

2 - Kapalı zarfla eksiltmesi 5.6.939 
pazartesi günü saat 15 de vekUet satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi lSO kuruş mukabi · 
tinde alınabilir. 

4 - 1ıteklilerin ilk teminat ve tek· 
lif mektuplarını ihale 11aatinden bir 
saat eveline kadar komisyona verme 
leri. (1849) 11850 

Temizlik arabası ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko· 

misyonundan : 
misyonundan : 1 - Yerli mamulatından ve beher 

Tahmin edilen bedeli (lS.OOO) lira adedine tahmin edilen fiyatı 240 iki 
olan 5 ton Ferro - Molip~en ve .6 ton yüz kırk lira olan 100 yüz adet temiz· 
Silico - Mangan, Asken Fabrıkalar lik arabası kapalı zarf usuliyle satın 
umum müdUrlilğil merkez satın alma 1 kt a ınaca ır. 

komisyonunca 21. 6. 1939 çarşam.ba 2 - Eksiltme 22 haziran 939 per • 
günü ıaat 14 te pazarlıkla ihale edı~e şem günU saat ıs te Ankara'da M. M. 
cektir. Şartname parasız olarak komıs V. aatın alma Ko. da yapılacaktır. 
yondan verilir. Taliplerin muvakkat 3 _ 1lk teminat 1800 lira olup şart
teminat olan (1125) lira ve 2490. nu- nameıi her gün öğleden sonra M. M. 
maralı kanunun 2 ve 3. maddelerınde- V. ıatın alma Ko. da görülür. 
ki vesaikle komisyoncu olmadıklarına 4 _ Eksiltmeye girecekler kanuni 
ve bu işle alakadar tüccardan .old~k • teminat ve vesaikle i§bu eksiltmeye 
larına dair Ticaret odası vesıkası!le konulan i§lerle me§ğul tliccardan ol • 
birlikte mezkur gün ve saatte komıı • duklarına dair ıvesaikleriyle birlikte 
yona müracaatları. (2122) 12098 teklif mektuplarını eksiltme ıaatin -

den behemhal bir saat evetine kadar 
19 ton petrol alınacak Ankara M. M. V. satın alma Ko. na 

vermeleri. (2~65) 12087 Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez Satın Alma Ko· 

misyonundan: !~:~:~~n~ae:~ez Satın Alma Ko- 50 ldef mİkfOSkOp alınacak 
Tahmin edilen bedeli (14.300) lira 

Olan 8 kalem ve ceman i4 ton muhtelif Tahmin edilen bedeli (4750) lira o- K 
lan 19 ton petrol Askeri Fabrikalar u- • M. M. Vekaleti Satm Alma o· 

maden yağları. Askeri fabrikalar u - mum müdürlüğü merkez satın alma mısyonund.an : .. . .. • 

Nafia Vekôleti 

Ast alt makinesi ahna<ak 
Nafıa Vekaletinden : 

8-6-939 perşemba günü saat 11 de 
Ankara'da Nafıa Vekaleti binası için· 
de malzeme müdürlüğü odasında top
lanan malzeme eksiltme komisyonun· 
da 12500 lira muhammen bedelli ve 
mahallinde monte edilmiş olarak tes
lim şartiyle bir adet asfalt makinesi 
ve yedeklerinin kapalı zarf uıuliyle 
eksiltmesi yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve tcferrüatı 
bedelsiz olarak malzeme müdürlUğün· 
den alınabilir. 

Muvakkat teminat 937 lira 50 ku· 
ruıtur. 

1steklilerin teklif mektuplarını 
muvakkat teminat ve ıartnameııinde 
yazılı vesaik ile birlikte aynı gün sa
at ona kadar mezkür komisyona mak· 
buz mukabilinde vermeleri lbımdır. 
(1905) 11897 

Kereste ollnacok 
Nafia Vekaletinden: 

: G.- ve inhisarlar V. 

Tahammur kabı 

ah nacak 
inhisarlar Umum Müdürlüğün• ' 

den : 
I - il - V • 939 tarihinde 7 adet ta • 

hammür kabına talip zuhur etmedi
ğinden şartname ve ptanı mucibince 
yeniden pazarlıkla eksiltmeye kon • 
muştur. 

il - Muhammen bedeli 23000 lira 
muvakkat teminatı 172! liradır. 

III - Pazarlık 12 - VI - 939 pazarte
si günü saat 15 de Kabataşta levazım 
ve mübayaat şubesindeki alım komis • 
yonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler her gün sözü ge
çen şube ile İzmir ve Ankara baş mü -
dürlüklerinden 115 kuruş bedel muka
bilinde alınabileceği gibi pllnı da gö • 
rülebilir. 

V - Münakasaya iştirak etmek isti
yen firmalar veı:ecekleri malzemenin 
teferruat ve evsafını gösterir teklifle
rini münakasa tarihinden 10 gün eve
line kadar İnhisarlar umum müdürlü -
ğü müskirat fabrikaları şubesine ver • 
meleri ve münakasaya iştirak vesikası 

10. 6. 939 cumartesi günü aaat 10 almaları ~azımdır • 
da Ankara'da nafıa vekaleti binası i- VI _Eksiltmeye gireceklerin% 7,5 
çinde malzeme müdür~üğü oda~ında güvenme paralariyle birlikte mezkür 
toplanan malzeme eksıltme komııyo- komisyona gelmeleri. (3653 - 2006) 
nunda ceman 4930 lira muhammen be 11996 
delli Konya'da Çumra istasyonunda 
teslim §Brtiyle muhtelif ebatta sekiz 
kalem kerestenin açık eksiltme usu
lü ile eksiltmesi yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferruatı 

bedelsiz olarak malzeme müdürlüğün
den ahnabailir. 

iktisat Vekôleti 

Bir dakttilo alınacak 
Muvakkat teminat 369 lira 75 ku· lktısat Vekaletinden : 

ruıtur. Sanayi Tetkik heyetinde çalııtırıJ • 
İsteklilerin muvakkat teminat ve mak üzere müsabaka ile bir daktilo •· 

şartnamesinde yazılı vesaik ile birlik- lınacaktır. Ücret 100 liradır. Kazanan
te aynı gün saat 10 da komisyonda ha· !ar arasında teknik tabirlere ve lisana 
zır bulunmaları lazımdır. (1906) vukufu olanlar tercih olunacaktır. 

11933 Taliplerin 5. 6. 939 tarihine kadar 
, , · mezkur heyet muamelat ıervisine mil· 

Muhtehf dem1r ve sa~ malzeme racaattarı usn olunur. (2111) 12093 

ah nacak · Kazalar 
Nafıa Vekaletinden 

mum müdürlüğü merkez satın alma ko· komisyonunca 17. 6. 1939 cumartesi 1 - Eksıltme gunU muteahhıt nam 
misyonunca 19.6.1939 pazartesi günü günü saat 11 de pazarlıkla ihale edile- ve heaabınak aabtın l~lbı?acakfoıdan 50 a: 
saat 14 de pazarlıkla ihale edilecektir. kt·r Şartname paraııız olarak komis det mikros o a ta ı ı tara 111 an ven· 
Şartname parasız olarak komisyon.dan cy:n~a~ verilir. Taliplerin muvakkat len fiyat.pahalı görüldüğ~nden ekıitt 12. 6. 939 pazartesi glinü u.at 15 de 
verilir. Taliplerin muvakkat temınat . t lan (356) lira (25) kurut ve me on gUn uzatılarak eksıltme 9. ha • Ankara' da Nafıa vekaleti binası için • Erdek belediyesinden: 

Harita yaptlrılacak 

olan (1072) lira (50) kuruş ve 2490 sa- ~~;~ı:u:ralı kanunun 2 ve 3. madde - ziran 939 cuma günü saat 11 de M. M. de malzeme müdürlüğü odasında top- Erdek kasabasının 105 Hektarlık 
yılı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki lerindeki vesaikle komisyoncu olma - V. satın alm~ Ko .. da y~pılacaktır.. . lanan malzme eksiltme komisyonun - kısmının hali hazır hartaları işi talip 
vesaikle komisyoncu olmadıklarına ve 2 T h d ı f yatı ı:.epsının da 3231,30 lira muhammen bedelli muh rıkrnadıgwından tekrar ve kapalı zarf 

ı dıklarına ve bu işle alakadar tüccar - - a mın e ı en ı '' :r 

~:i~§~~c:ı;e~a:~::ıü:~:~::~;;:u~ea;~~~ d:~n oldukları?! dai.~ Tic~et ~d~ 79;o_::r;:;~:, ~:i::.. 60~.li~.d~: :~::lt::ı~su~~ si~~ ::~~:::::::ni;a:~~~ ~~!~l~e::ıiilt~~~~) Ç~~r~~!~ı~~~il~~~ -n. (2083) _., 12062 yona müracaatları (2085) 12064 satın alma Ko. da gCSrUtur. caktır.. • .. 7 haziran çarşamba günü saat 15 te 
4 - Eksiltmeye girecekler kanun1 Ek~ıltme şartnamcsı v~. t~_fe~.rw~~tı. Erdek belediyesindeki komisyonda 

117 kalem muhtelif 11mpara 

taıı ahnacak 
A&keri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan: 

Tahmin edilen bedeli (9130) lira o • 
lan ıı 7 kalem muhtelif zımparll taşı 

askeri fabrikalar umum müdürlüğü 
merkez satın alma komisyonunca 10 • 

6 • 1939 pazartesi günü saat 15 te pa • 
zalıkla ihale edilecektir. Şartname pa
rasız olarak komisyondan verilir. Ta • 
tiplerin muvakkat teminat olan (684) 
lira (75) kuruş ve 2490 sayılı kanunun 
2 ve 3. maddelerindeki vesaikle ko -
misyoncu olmadıklarına ve bu i?le ~la
kadar tüccardan olduklarına daır tıc:a
ret odası vesikasiyle mezkur gün ve 
saatte komisyona müracaatları 

(2094) 12063 

9 kalem bezli umpara kağıdı, 
cam kağıdı ve zimpara tozlari 

ah nacak 
' 

Askeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
mişyonundan: 

Tahmin edilen bedeli (5590) lira o 
lan 9 kalem bezli zımpara kağıdı, cam 
kağıdı ve zımpara tozları. Askeri Fab 
rikalar umum müdürlüğü meı-kez sa -
tın alma komisyonunca 22. 6. 1939 per 
şembe günü saat 14 te pazarlıkla iha • 
le edilecektir. Şartname parasız ola • 
rak ko~syondan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminat olan (419) lira (25) 
kuruş ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 
3. maddelerindeki veaaikle komisyon· 
cu olmadıklarına ve bu itle alakadar 
tüccardan olduklarına dair Ticaret o· 
dası vesikasiyle mezkur gün ve saatte 
komisyona müracaatları. (2086) 

Ankara Belediyesi 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve bcdelsız ol~~ak malzeme mudurlugun· yapılacaktır~ Muvakkat teminat (150) 
3. cü maddelerinde yazılı belgelerle den alınabılır. • . liradır. Şartnameler bedelsiz olarak 
birlikte eksiltme gün ve saatinde M. Muvakkat temınat 242 !ıra 35 kuruş Ankara' da Belediyeler imar heyeti fen 
M. V. satın alma Ko. da bulunmaları. tur. ıefliğinden ve Belediyemizden alına -

(2066) 12088 İsteklilerin muvakkat teminat ve bilir. Tekliflerin tayin edilen &ünde 2 memur at.nacak 
Ankara Belediye Reisliğinden: Muıkı alil ve edevah ahnacak 

Belediye Su işleri idaresi için bir 
muhasibi mesul ve bir ayniyat musa • 
ıibi alınacaktır. 

Muhasibi mesule 175 ve Ayniyat 
m~hasibine 150 lira aylık ücret verile 
cektir. 

İsteklilerin bu işlerde çalışmış ol -
malan ve 45 yaşından yukarı olmama
ları ve aşağıda yazılı mevzulardan im
tihan vermeleri ~ttır. 

1 - Muhasebei mumiye, artırma 

ve eksiltme, bütçe harcırah, maaş ka • 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko-
misyonundan : 

1 - Müteahhit nam ve h-=saeına 
(69) kaime muzıka ahit ve malzemesi 
açık eksiltme suretiyle münakasaya 
konulmuştur. 

2 - İhalsei 20 temmuz 939 pertem· 
be günü saat 11 dedir. 

3 - Hepsine tahmin edilen fiyatı 
(2685) liradır. 

4 - İlk teminatı (201) lira 38 ku -
ru§tur. 

nunları. 5 - Evsaf ve şartnamesi bedelsiz o 
2 - Kazanç, buhran, muvazene, nak }arak M. M. V. aatın alma komisyonun 

tiye ve hava vergileri kanunları. dan alınır. 
3 - Heııap (faiz) 6 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
4 - Yazı uıulü. 

sayılı kanunun ikinci ve ücüncü mad-
5 _ Usulü defteri (mali) ve ticari) d 1 • d .. ·ı "kl .... t · . . . e erın e gosterı en vesaı e ve emı· 
İmtıhan 9. 6. 939 tarıhıne rastlıyan . 1 b. rk b ır .. t• d 

cuma günü saat 18 de belediyede icti- nMatıMy eVır ıt te le ıkgun. ve saaaıgn le 
. . • sa ın a ma omısyonun e • 

ma sa~onund~ yapılacaktır. . meleri. (2123) 12099 
lmtıhana gırecekler ıu veııkaları 

getireceklerdir : 
1 - Nüfus tezkeresi 
2 - Sağlık raporu 
3 - Hüsnühal şahadetname•i 
4 - 6X8 ebadında dört fotoğrafi 

(2029) 12023 

Milh Müdafaa V. 

Mühendis, Mimar ve 

Sürveyan alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko-

misyonundan : • 

Terlik alınacak 
M. M. Vekaleti Satrn Alma Ko-

misyonundan : 
1 - Müteahhit nam ve hesabına 

1000 çift terlik açık eksiltme suretiy
le münakasaya konulmuştur. 

2 - İhalesi 19 haziran 939 pazarte • 
si günü saat 11 dedir. 

Beher çiftine tahmin edilen fiyatı 

(138) kuruş 50 santimdir. 
3 - İlk temi na ti (104) liradır. 
4 - Evsaf ve şartnamesi bedelisz O• 

tarak M. M.V. satın alma komiıyonun 
dan alınır. 

şartnamesinde yazılı vesaik ile birlik- saat 14 de kadar Erdek belediyesine 
te aynı giin saat 15 de mezki1r komis- verilmiş veya posta ile bu ıaate kadar 
yonda hazır bulunması lazımdır. gönderilmiş olması lazımdır. 11993 

(1937) 11973 

BUyiik Millet Meclisi 

İnşaat münakasası 
Türkiye Büyük Millet Meclisi in

şaat Komisyonundan : 

Eksiltme ilônı 
Polatlı Belediyesinden : 

1 - Yapılacak iş: Polatlı kasabası • 
na isale olunacak GümüşlU Suyu kap
tajı inşası. Muhammen bedeli 7095 li
ra 86 kuruş olup ıhale 19. 6. 939 pazar 
tesi günü saat 15 te belediye daimi 
encümeni huzurunda artırma, eksilt • 
me ve ihale kanununa tevfikan icra o-

1 - Ankara'da Yenişehir'de Dev - luncakhr. 
let mahallesinde yeni yapılacak olan 2 - Muvakkat teminat miktarı 532 
Büyük Millet Meclisi binasının 30. lira 19 kuruştur. 
Mayıs 1939 tarihinde mukarrer olan 3 - Talip olanların bu işi yapmağa 
ihale gününde verilen teklif, komiı - salahiyetli olduklarına dair Nafıa mü 
yonca layik hadde görülmemi§ oldu • 1 ,dürlüğünden musaddak ehliyetname 
ğund:.ın eksiltmenin yeniden yapılma· leri ile ihale günü belediye dairesinde 
sı takarrür etmittir. daimi encümene ibraz etmeleri lazım· 

2 - lhale 26. Haziran 1939 pazarte- dır. . . . 
si günü ııaat on beşte kapalı zarf usu- 4 - Pro1e ve keşıfnameler beledıye 
lü ile Büyük Millet Meclisi inıaat ko· dairesinde görülebilir. Keşifn~e ve 
misyonu odasında yapılacaktır. huıusi §artname arzu eden tahplere 

3 t k1·1 · 1 1 1 posta ile de gönderilebilir. 12103 - ste ı erın eve ce gazete er e 
14, 20 ve 27 nisan 1939; 4. 11. 19. Ma-
yıs 1939 tarihlerinde ilan edilen şart· 
tara göre hareket etmeleri llzımdır. 

4 - 19 Haziran 1939 pazartesi günü 
öğleye kadar mali ve fenni ehliyet ve 
sikalarmı inşaat komisyonuna bir ar
zuhal "ile tevdi ederek eksiltmeye gi • 
rebilmek için lazım olan vesaiki alma· 
lan şarttır. (2093) 12091 

D. Demiryollora 

Vakıflar U. 'Md. 

Orman mühendisi ahnacak 
Vakıflar Umum Müdürlüğün

den: 

Umum müdUrlüğUmüzce tespit ve 
tayin olunacak vakıf ormanlarında ça -
lıştırılmak Uzere 108 lira ücretle dört 
tane orman mühendisi veya bu sıfat ve 
sal!hiyeti fenniyeyi haiz mühendis 
muavini alınacaktır. 

12065 
.._____ _______ <~2~12~0~> ______ 1_20_9_6~--------------~--------

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad· 
delerinde gösterilen vesaikle ve temi· 
natiyle birlikte belli gün ve saatinde 
M.M.V. satın alma komisyonuna gel· 

Dökme boru alınacak İsteklilerin umum müdürlüğümüze 
müracaatları ilan olunur. 204) 12048 

Zayi makbuzlar 

ı - M. M. Vekaleti inşaat şubesi 
emrinde çalıştırılmak üzere biri elek· 
trik ve kalorifer diğeri inşaat mühen
disi olmak üzere iki mühendis, iki 
yüksek mimar ve iki sürveyan ile ha
riçteki korlar emrinde çalıştırılmak 

üzere yedi yüksek mimar alınacaktır. 

meleri (2125) 12101 

Satıhk· hayvan 
D. D. Yolları Satın Alma Ko

misyonundan : Ekmek alınacak 

Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan : 
ı,illi Müdafaa Vekaleti Matbaa Müdürlüğüne ait aıağıda tarih ve numa

raları yazılı iki ayniyat zayi olmuştur. Hükümsüz oldukl~rı il~n olunur. 
/\Yniyat makbuzu No. Tarihi Alındıgı daıre ----- -------

1 7176 19-9-938 Lev. teçhizat Anb. Md. --26 
2 498621 12-8-938 V.D.Md. 

(2063) ı.ıosı 

2 - Mühendis, yüksek mimarlar ve 
sürveyanlara tesbit edilmiş kadro da· 
hilinde ücretleri verilecektir. 

3 - Taliplerin Milli Müdafaa Ve· 
kaleti inşaat şubesine bizzat veya is
tida ile müracaatları. 

4 - Taliplerin tayin ııraaında ara· 
nılacak vesikalar: 

a) Diploması aslı veya tasdikli ıu
rcti. 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko· 
misyonundan : 

1 - Bir adet hayvan 6. 6. 939 salı 
günü saat 10 da artırma ile satılacak • 
tır. 

2 - Hayvanı görmek isteyenler her 
gü? depolar komutanlığında görebi -
lirler. 

3 - Taliplerin belli gtln ve saatte 
M. M. V. önündeki ıahada bulunma • 
ları ilin olunur. (2124) 12100 

Muhammen bedeli 2000 lira olan 
ambuvatmanlı dökme boru 10. 6. 1939 
cumartesi günü saat 11 de pazarlık u
suliyle Ankarada idare binasında sa
tı!! alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerın tesbit e
dilen günde muayyen saate kadar ko· 
misyon reiıliğinde isbatı vilcut etme· 
leri lazımdır. 
Şartnameler parasır: olarak Ankar•· 

da malzeme dairesinden dağıtılacak -
tır. (2067) 12089 

Ankara Nümune Ha&tanesi Baş
tabipliğinden : 

Ankara Nümune hastanesine alına
cak 1939 mali yılı ihtiyacı olan 68000 
kilo birinci nevi ekmek ile 5000 kilo 
Francalanın kapalı zarfla ilan edilen 
eksiltmesine talip zuhur etmediğinden 
5. haıiran 1939 pazartesi günü saat 11 
de pazarlıkla ihalesi yapılacaktır. Ta
liplerin mezkur saatte Nümune hasta
nesinde müteşekkil komisyona müra. 
caatları ilan olunur. (2073) 12090 
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Bir Gripin almadan evvel 

Istırabın ve ağrının en şid
detlisini en kolay, en çabuk ve 
en ucuz geçirmenin · çaresi bir 
kaşe GR1P1N almaktır. Mide
yi bozmaz, böbrekleri ve kalbi 
yormaz. Aldıktan beş dakika sonra 

Ucuz- tesirli - zararsız 

].:ahında günde 3 kate alınabilir. Aldanmayınız. Rağbet gören 
her §eyin taklidi ve benzeri vardır. GRIPlN yerine ba~ka bir mar-
ka verirlerse tiddetle reddediniz. 7064 

SÜMERBANK 
Ankara Yerli mallar pazarında açılan 

KO LÜ DAİRESİNDE 
Kö ü giyim enası asağıdaki fiatlarla 

perakende olarak satılmaktadır 

Kayseri Dirilinden Mamul mintan Tanesi 
Kayseri v azilli kaput bezinden iç donu ,, 

58 kurut 
45 ,, 

,, , ,, ,, gömleği ,, 45 " 
Tire çorap Çift 11 ,, 
F eshane Mamulatı halis yünden 1 

kasket · Tanesi 30 ve 35 ,, 
Beykoz Mamulatı çivili kundura Çifti 190 ,, 

,, ,, ,, F o tin 
" 290 " 

PATTY 
Güzellik Entitüsü 

ll.TTY 
Alameti F rika 

Beyoğlu istiklal caddesi No: 211 
Güzellik seven kıymetli müıterilerine 
modern cilt tedavilerine ait en son müs
tahzaratını emniyetle tavsiye eder. 

Ankara: ~ark Merkez Ecza deposundan isteyiniz. 1778 

AZ SAl~FiYAT 

BOL IŞIK 

l.. UMA 

• 

LUMA 

AMPULLERİNi 

TOPTAN PERAKENDE 

UMUMİ SATIŞ YERi 

KOÇ TiCAAET T. A. $. 
ULUS MEYDANI - ANKARA 

ULUS 3 - 6. 1939 ____ _.. 
_, •....................................• 
- ~ -
: DAKT1LO KURSU 

59 uncu devresine haziranın 

ilk haftasında başlıyacaktır. 

2 ayda diploma verilir. Tahsil 
aranmaksızın herkes alınır. Me • 
murlar Kooperatifi üzerinde kat 

• 1 Tel: 3714. 1947 . 
"'······································--

• 
Cebeci Hastanesi -

KUiak, Burun, Bo~az mütehassısı 
DOKTOR 

Şevket Hüsnü Taray 

..11111111111111111111111111111 il l l il llll L. 

§ 'YAZI MAKİNELERİ İZİ § 
= -: Daktilo kursu tamir bürosuna : 
: yaptırınız. Memurlar Koopera - ~ 
: tifi üstünde Tel: 3714 1972 : 

':iııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 

KÜLFETSİZ SAYFiYE 
Bunaltıcı sıcak günlerin yaklaşmasından ürkmeyiniz 

ULUS meydanında 

Koç Ticaret Türk A. Şirketi 
MAGAZALARINDAN AZAMI KOLAYLIKLA tedarik edebileceksiniz. 

A. E. G. Vantilatörleri sayesinde 

denizin serin ve latif havasına kavuıacak ve sineklerin muacciz savletinden kurtulacaksınız 

GÜZEL 
olmak için 
Her ıeyden evvel sıh

hatli ve parlak bir tene, 

lekesiz ve düzgün bir 

cilde malik olmak la

zımdır. 

zelleştirir, guddelerini 

besliyerek canlandırır. 
7202 

Süt makineleri 
1939 Modelleri gelmittir 

Dünyanın en sağlam ve en ucuz 
• 

MİELE 
SÜT MAKİNELER! 

Paslanmaz, lekelenmez ve bozul· 
maz. Yedek aksamı daima mev

cuttur. Anadoluda acente 
aranmaktadır. 

SATIŞ YERLERi: . 
Ankara M. Nedim lrengün 

Yusuf Esendemir ve oğulları 
Ömer Başeğmez 

40 senelik bir tecrübe mahsulü olan KREM PERTEV tertip ve 1 
yapılı tarzındaki inceJik dolayı iyle, tenin fazla yağlanmaaı-
na mani olur. Yağsız olarak hususi tüp ve vazolarda satılır. 

Ankara 
Adana 
Konya 
Ceyhan 
Gazianteb 
Erzururn 
Polatlı 

Mehmet, Şükrü, Necati Katıkçı 
Said Akman 
Mustafa oğlu M. Şakir Özşeker 
Ne•'et Sola.koğlu 

Stileyman Uzgeneci 

; 

Çi 
• 

IK T 
Bira Parkı Acıldı ., 

Müzik Kemani Alber Tiyano idaresinde Sıgan yedi kişiden mü
rekkeptir. Her akşam saat 15,30 dan 24,30 za kadar. 

Öğle ve akıam yemeklerinizi müzikle yiyebilirsiniz. 

Kömür curufu 
Ankara Elektrik ve hava gazı Türk 

Anonim Sirketlerinden : ..,. 
Fabrikamız arazisi dahilinde teraküm etmiş olan kömür cür\J' 

fonun, talip olanlara yerinde bila bedel verileceği ilan olunur. 

.:!.1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111!; - ~ 

IErkek daktilo ahnacak~ - ~ = ~ 
§ Etibanktan· ~ - . ~ - ~ =: işletmelerimizde istihdam edilmek üzere İngilizce yazan ~ 
§§ ve stenografiye vakıf bir erkek daktilo alınacaktır. ~ = isteklilerin personel servisimize müracaatları. 2033 ~ 

D A f K k 
~' 111•111 111111111~1~1111111111111111111 ~ ~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ff 

# r. Sa Orya ' : Sınema alemının Şaheser filmi : ------------------------__.,, 

l Deri:. saç. Tenasül h_astalıklaJ E Damga 1 ı K ad 1 n § ~l lll il ili lll 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 İ11~ 
ıarı mutehassısı. Beledıye sırası : : : I ~ 

REHBER Ap. Saat 15 - 19 ~11111111111111111111111111111111111111;:' ~ SA y 1 N AN KARA l ı I ara ~ 
= ~ 

Zayi - 221 ci alayın 6. cı hudut tabu- - • ~ Yeni Yakacak Pazarı 

KÖMÜRLERİ ru 1. ci bölükten aldığım askerlikten ~ B o M o N T 1 ~ 
terhis tezkeremi kaybettim. Yenisini : 2 

En eyisidir. Ti: 1475 1789 alacağımdan eskisinin hükmü olmadı- : • ~ - , 
----------· ğı ilan olunur. .. .. ~ § .. Bah(esi bu pazardan itibaren a(ıkhr. ~ 

Çerkeş Doma koyunden 324 dogum- : ( 
Zayi _ Hissedarı bulunduğum me- lu İbrahim oğlu Mehmet Ali Cıvcır ..,111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

1 

murlar kooperatif şirketinden almış 

olduğum 1122 numaralı hisse senedi· 
mi zayi ettim. Yenisini alacağımdan 

eskisinin hükmü yoktur. 
2029 Ali Şahin 

U L U S - 20. inci yıl. - No: 6405 

İmtiyaz sahibi 
lskender Artun 

Umumi neşriyatı idare eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 
ULUS Baııımevi ANKARA 

=====================~ 

YENi 
BU GÜN GÜNDÜZ 

Yeni Sinemada 
Aşk - Heyecan ve Güzellik filmi 

ALTIN MABUT 
Baş Rolde: Mirielle Balin 

Seanslar: Öğleden evvel ucuz 
matine 10 ve 12 de 
Öğleden sonra 

14,45 - 16,45 - 18,45 

Dikkat: Gece Seansı C. H. P. 
S ti büyük kurultay üyelerine 

tahsis edilmiştir. 

BU GÜN BU GECE 
Suzy Prim - İnkijinof - Charles 

Vanel tarafından oynanan 
Heyecan - Aşk ve sergüzeşt filmi 

Hudut Korsanları 
Programa ilaveten: 

5 ci Büyük Kurultaya ait intibalar 
Seanslar: 10 ve 12 de ucuz matine 

Öğleden sonra 
14,30 - 16,30 _ 18,30 Gece 21 de 

sus 
BUGÜN BU GECE 

Harry Baur - Simone Simon 

J. Pierre Aumont tarafından 
oynanan 

Siyah gözler 
Seanslar: 10 ve 12 de ucuk 

Halk matinesi 

Fiatlar: Balkon 20 - Salon 15 
Öğleden sonra 

14 • 16 - 18 - Gece 20,30 da 


