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Yeni romamm11 .. 

Mavi Su 
Büyük ve sürükleyici 

bu zabıta romanına 
5 KURUŞ 

Yazı Müdürlüğü 1062-1063 
Muhasebe Müdürü 1061 ADiMi% ANDIMl'ZCIR. - Yakında ba§lıyoruz -
l d a t" e 1064 

Parti Kurultayına gelen dilekler 
C. H. P. İdare Heyeti Kurultaya 
sunulacak dilekleri tasnif elli 
Bu dilekler tetkik edilince halkımızın 
yurt ihtiyaçlariyle ne kadar yakmdan 

alôkalandığı iftiharla görülür 

Bu dileklerin toplandığı 

ana noktalar 
Ankara, 24 a.a. - Cümhuriyet Halk Partisi, 

ocak kongrelerinden başlayıp sıra ile vilayet kon -
grelerinde toplanan ve mahallerince yapılmak im -
kam olanlar ayrıldıktan sonra esas ve ana işlere mü
teallik olup Parti umumi idare heyetine gelen dilek
ler tasnif edilerek 29 mayısta toplanacak olan bü -
yük kurultaya sunulmak üzere hazırlanmıştır. 

Bir~ok yerlerde z.iraate motörlü va•ıtalar 
girmiıtir 

Yurdun her tarafının ilgilendiği bu dilekler, mem 
leket ihtiyaçlarının muhtelif mevzularda bilhassa 
aşağıdaki ana noktalarda toplandığını göstermek -
tedir. Bu hülasaya atfedilecek dikkatli gözler, hal -
kımızın yurdun ve milletin terakki yolundaki inti -
bahmm ve yurt ihtiyaçlariyle yakın ve şuurlu' ıilgi
sinin aksini göreceklerdir. 

• 1 l 

bütçemiz 
Kemal ÜNAL 

\ 
2 2 so...-.ıoro ..,.... 7L1Ril 2 SttJt / ' - Baıvekilefe ait dilekler: 

Bacyek•ııı•m•ız'ın ı - lnönü muharebesinin cereyan 
j ettiği sahada piyade siperlerinin oldu-

ğu yerde İnönü'nün bir heykelinin 
dikilmesi ve Çanakkale'de türk kahra
manlığının şanı ile mütenasip bir abi
de yapılması. 

teıekkürleri 
2 - Sanat ve tarihi kıymeti olan a -

bidelerin tamiri ve iyi muhafazası. 
3 - Asri mezarlıkların her tarafta 

yaptırılmasına başlanılması. 

.. 
BUTÇE MÜZAKERELERİNDE 

ve Dahiliye Sıhat 
Adliye Vekillerinin 
mühim beyanatları 

DÜN 7 BÜT(E KABUL EDİLDİ 
Kamutay diin Doktor Mazhar Germen (Aydın) ın reisliğinde toplan

mı~ ve yeni bütçe müzakerelerine devam etmiştir. Sözü cvela Dahiliye 
Vekilimiz B. Faik Öztrak almıştır. Dahiliye Vekilinin, Kamutayın ala -
kaile dinlediği mühim beyanatı şudur : 

"'-Muhterem arkadaşlar; 
Dahiliye Vekaletine ait bütçeler hakkında sayın arkadaşların miitalea

larına cevap vermek için huzurunuza çıkmış bulunuyorum. 
Malumunuzdur ki Dahiliye Vekaletine tevdi buyurduğunuz vazifeler 

emniyet, ve asayiş, nüfus. vilayetler idaresi, matbuat, idarci hususiyeler, 
belediyeler ve köy idareleridir. 

Muhterem arkadaşlarımın mütalea -
!arını bu esaslara göre tasnif ederek 
toplu cevaplarını vermek istedim. Ma
ruzatım arasında unutulmuş kısım1ar 

olursa lütfen hatırlatırsanız emirleri -
nizi tekrar ifa ederim. 

Emniyet ve aaayiı 

Refik Saydam hükümetinin ilk ve 
cümhuriyet idaresinin en yüksek 
büdcesi, Büyük Millet Meclisinde i
ki gündenberi miızakere edilmekte
dir.Pazartesi günü,Maliye Vekilinin 
büdce ve mali vaziyetimiz üzerinde
ki nutkiyle bir çok hatiplerin bu 
mevzudaki mütalealan fasıl asız al
tı saat sÜrmÜ§tÜ. Evelki gün ve dün 
de bu çalııma gene geç vakte kadar 
devam etti. Meclis daha bir 
kaç gün büdce üzerinde me§gul o -
lacaktır. 

Ankara, 24 a.a. - Başvekil dok
tor Relik Saydam, 19 Mayıs genç
lik ve spor bayramı vesilesiyle va
ki tebrikata samimi teşekkür ve 
kar~ılık tebriklerinin bildirilmesi
ne Anadolu Ajansını memur etmiş
lerdir. ........,......sa•aa..,.,...._ 

4 - Memleketin muhtelif yerlerin
de mevcut sıhi maden sularının ve kap 
lıcalarının islah edilerek istifade e -
dilir hale getiriJmesi. 

(Sonu S inci sayfada) 
BQ§vekilimiz Doktor Relik Saydam ve lktısat Vekili B. Hüsnü 

Çakır Mecli• müzakerelerini takip ediyorlar 

Emniyet ve asayiş meselesi üzerin -
de arkadaşlarım lütfen ve müttefikan 
bizi taltif edecek sözler söylediler. 
Memlekette :1sayiş ve emniyetin mem
nuniyeti mucip olacak §eki/de devam 
etmekte olduğunu ifMde etmekle ge -
rek beni ve gerek kendileriyle çalış .. 
maktan ~evk dııydugum arkadaşları -
m.ı taltl°I buyurdular. Elimize verdiği 
nız kanunların ahkamı dairesinde kur
duğunuz cümhuriyet idaresine yakı -
şacak surette memlekette emniyet ve 
asayişin daima mütekamil bir surette 
temin ve idameye çalışa~ğımızı va -
detmek benim için bir borçtur. Em • 
niyet ve asayiş meselesinin muha -
faza edileceğini vadederken da -
ima bizim için en kuvetli esas 
olan kanunların hükümlerine riayet -
ten ayrılmamayı ifade etmekle sözle -
rimi tamamlamak ve sizin arzularını -
zı yerine getirmek için bir lazimedir 
sanırım. 

1939 mali yılı bütçesinin müteva
zin ve rakamlarının samimi olduğu
nu söylemek bir bedahati tekrarla
mak olur. C. H. Partisinin bu ana 
prensipi ve onun azimle tatbik ediliı 
tarzı, artık herkesçe İyi bilinen bir 
mevzu olmuıtur. 

1939 büdçesinin de tek gelir kay
nağı, türk alınteridir. Daha geçen ay 
Meclis iki büyük kredi anlaımaaını 
tasdik ettiği için bunlann büdçe ge
lirinde bir yeri olmadığını tebarüz 
ettirmek lazımdır. Hükümet, gayet 
isabetli olarak, bu anlaımaların dı • 
şarıdan getireceği kıymetleri, nafıa 
ve iktısat itlerine ayırmııtır. Ve bu 
itlerin yakın yıllardaki geliri kredi
lerin taksitlerini ödiyecektir. 

1939 büdçesinin geçen yılkinden 
yüksek oluıu, Vergi matrahlarında 
veya niıbetleTinde bir artıştan de
ğil, it hacminin vatandaıta yarattığı 
fazla ödeme kudretinden ileri gel· 
mektedir. Yıllardanberi toprak 
mahsullerinden alınmakta olan tay
yare ianesinin kaldırılmıı olması ise, 
sevinçle karşılanacak bir vergi tah
fifi sayılabilir. 

Dünya ıartları 1939 btidcesinde 
milli müdafaa hissesini geçen yıla 
göre haylı arthrmış olmakla bera • 
ber normal nafıa hizmetleri ve geçn 
ıenelerde yapılmış büyük umran iş
lerinin bu yda düıen ödemeleri asla 
ihmal edilmiş değildir. Maaş ve 
masrafın tahakkümünden kurtulan 
cümhuriyet büdceleri, bu senede in
kiıaf hızından bir ıey kaybetme -
mekte ve yurdun imarına, kültür ve 
ekonomi sahasında vatandaıların 
yükselmesine, kendi ölçüsü içinde, 
yardım etmektedir. 

Büyük Millet Meclisi tamamen 
milli siyin mahsulü olan devlet ge
lidni, bütün verimliliğiyle milli kud-

(Sonu 8 incı sayl2.da) 

Leh toprakları 

üzerinde alman 

tayyareleri 
Varşova, 24 a.a. - Dört alman 

tayyaresi dün akşam Poznan'ın doğu 
cenubundaki Volsztyn üzerinde uç
muştur. Bunlardan bir sivil tarafın -
dan idare edilen ve çek mamülatından 
olan biri yere inmeğe mecbur olmuş
tur. Tayyareyi idare eden sivil yolu 
şaşırdığını iddia etmektedir. Polonya 
makamları tahkikat yapabilmek için 
kendisini tevkif ve tayyareyi müsade
re etmişlerdir. 

Valide Kıraliçe Mari 

bir kaza geçirdi 
• 

Londra, 24 a.a. - Resmen bildiril-
diğine göre valide kıraliçe Mary bir 
otomobil kazası geçirmiştir. Bu kaza 
neticesinde valde kıraliçc gözünden 
yaralanmış ve geceyi fena geçirmiş
tir. Bu sabah radyograf yaptırılmış 
mühim bi.r arıza görülmemiştir. Kıra
liçenin sıhi ahvali gittikçe düzelmek
tedir. 

Türk Hava Kurumu Genel 
Merkezi f oplanhsı 

Türk Hava Kurumu Baıkanlı
ğından: 

Genel merkez kurulu 27 mayıs 939 
cumartesi günü saat (10) da altı aylık 
toplantısını yapacağından sayın üyele
rin kurum merkezinde bulunmaları 
rica olunur. 1875 

Sovyetlerle İngiltere l 
arasında bir prensip / 

Gerelc jandarma, gerek polis ellerine 
(Sonu 6 mcı sayfada) 

İngiltere'ye 
58 lokomotif 
sipariş ettik 

anlaşmasına varıldı 

İngiliz kabinesinin · üç taraflı bir 

tasvip ettiği bildiriliyor 
paktı 

Londra, 24 a.a. - Lord Halifaks Cenevreden dönmüttür. Saat 
11 de toplanan kabine, Cenevre' deki görüşmeler etrafında Lord 
Halifaks'm raporunu dinlemit ve Sovyet hükümetinin tekliflerine 
verilecek resmi cevabın metnini tespit eylemiştir. 

Yarı resmi mahfillerde elde edilen intiba, Cenevre' de bir anlaş
ma için umumi esaslar bulunmuş olduğu ve bunun da kabinede 
tasvip edildiği merkezindedir. Şimdi mevzuubahs olan cihet, ba
zı devletleri·n hususi endişelerini bertaraf edebilecek bir formül 
teşkil etmektedir. 

Dün Avam Kamarasında beya -
natta bulunan İngiliz BQ§vekili 

Çemberleyn 

lngiliz kabine•i ta•vİp etmİf 
Londra, 24 a.a. - "Evening Stan

dard,, gazetesinin diplomatik muhar· 
ririnin bildirdiğine göre, ingiliz kabi
nesi, Sovyet1er birliği ile üç taraflı 
bir pakt yapılması hakkındaki fransız 
planını, bu sabahki toplantısında tas
vip etmiştir. 

Çemberleyn'in verdiği izahat 

Londra, 24 a.a. - Avam kamara
sında işçi muhalefet partisi reisi Att· 
lee'nin İngiliz - Sovyet müzakereleri
nin cereyanı hakkında sorduğu bir su
ale cevap veren Çemberleyn demiştir 
ki : 

- Avam kamarasının maJfimudur 
ki Lort Halifaks Paris'te fransız na -
zırlariyle görüşmüş ve keza Cenevre
de sovyet büyük elçisi ile başlamış 
olduğu müzakerelere devam etmek im 

(Sonu 3 üncü sayfada) 

Sıhat ve içtimai Muavenet Vekili 
HulU•i AlatO§ beyanatta 

bulunurken 

Değeri tahminen bir 

milyon sterlingtir 
Londra, 24 a.a. - Türkiye hü

kümeti İngiltere'ye mühim bir lo
komatif siparişinde bıilunmuştur. 
Bu sipariş 58 lokomatif hakkın -
dadır. Ye takr.'..Jen 1 milyon in -
giliz lirası kıymetindedir. 

18 ay içinde teslim edilecek o -
lan bu lokomatifler Avrupa"nm 
en büyük ve en kuvetli makine -
leri olacaktır. 

Denizde facia! 
Bir Amerikan denizaltı gemisi 

59 kişi ile beraber 
73 metre derinlikte 

24 saatten beri batıp kaldı 
[Deniz altında geçen bu müthit faciaya ait tafsilatı 3 üncü sayfa
mızda merakla ve heyecanla okuyacaksınız.J 
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Bir üstün adamın ölümü 

Öldüğü zaman ardında kalan ha· 
yat tarihçesi, mensup olduğu milletin 
kendi zamanındaki tarihinin bir züb • 
deıi olan in anlar, 'Jü •Uk v: uıtü~ i1&· 
sanlardır. Ağaoğlu Ah.net bu insan -
Jardan biridir. 
Öldüğü zaman ardında kalan hayat 

tarihçesi, merı .u}J <>lduğu milletin 
kendi zamanındal:i •ari:ıinin bir züb. 
desi olan insanlaı o r:ıilletin tarıninin 
ancak donüm ve inkılS.p tağlarında ye
tişirler. Ağaoğlu Ahmet de türk tari
hinin böyle bir donüm ve inkılap çı -
ğında yeti.1miştir ve b•.ı inkılAp çağı· 
nın bütün doğum ağrılarını, fırtınala
rını ve oluşlarını kendi hayatında ık
settirmittir. 
Ağaoğlu gözlerini karabağda cema 

at hayatına açtığı, yahut dedesinin ve 
babasının o devirdeki Kafkas türklü· 
ğü hayatının bir ayinesi olan evinin e· 
fiğinden atlayıp Aaerbaycan türklü • 
ğünün cemaat hayatına karııtığı .za· 
man, Azerbaycan "zıyalı.,ları (1) için 
milU meseleleri artık ön plana atacak 
bütün prtlar olgunlaşmakta bulunu· 
yordu. Bu meseleler siyasi olmaktan 
ziyade kültüreldi. Çünkü uzun mild • 
det yabancı hAkimiyet altında kalmış 
bütün milli camialarda, ilk uyanış, si
yasi cidal safhasına geçebilmek için 
daima kültürel kalkınış şeklinde olur. 
Fakat bu kültürel mücadelelerin siya
ıi ruhu ve ehcmiycti daima ve daha ilk 
bakışta anlaşılır. Ve görülür ki bazan 
ya bir alfabe mcıelcsi, ya bir hayır ce
miyeti kurulması işi, yahut da müte • 
vazi bir gazete veya mecmuanın en ba
ıit bir terakki fikri, bir uçtan bir uca 
bütün kavmi harekete gctırmi tir. Ve 
bu hareket bir taraftan hamlelerini ya
ratırken ,bir taraftan da reaksiyonla
rını vermiş, hülasa milli bünyenin i • 
çinde biribirine uygun veya biribirine 
zıt bütün kuvetlcr harekete gelmiştir. 
1ıtc Ağaoğlu Ahmed'in ve onun mü • 
cadcle Mkadaılarının, ideal olarak he· 
nüz, mütesanit bir cemaat hayatını 

dUıünebilcn Kafkas türklUğü içinde 
ite giriıtiklcri zaman. yalnız Azer • 
baycan ülkesinde değil çarlığın hU • 
kümranlık hududu içinde kalan bütün 
tilrk ülkelerinde ıosyal 1 a atın man· 
zaraıı bu merkezde id: ve ğaoğlu bu 
ilk harekete geliı devrin bütün kill 
türel ve sosyal problemle ini kendi 
ruhuunda ve )talcmlnde da ma en iyi 
aksettirdi. 

Harpten ıonra A.zerba}can'da ve o 
meyanda Kara~da bulu duğum za • 
sıanlar, o saman artık ya a Kafkaı 
türklüğüniln değil, bütün aya türk· 
lüğüniln uyanıı hareketi o ak anılan 
ve filhakika bütün o ülkele çin evsa
fı müıterck olan bu harckr: 
lıiyetlerini tetkik etmek e berhayat 
olan kahramanlariylc görü ek fıra&· 
tını buldumwe gördüm ki; hareket
lerin bilhaıu 1905 den sonra arzcttik· 
lcri karakterle, bizim 1908 i kıUbımı· 
ıı takip eden milllyctcilik a ekctlc • 
rimiz araıında her bakımda tam bir 
irtibat ve iltisak vardır. Bı cnaleyh 
1908 inkılibımızdan sonra Tlirkiyc'de 
''Türk yurdu" ile batlıyan a if mil -
liyctciliği, 1908 den evet R\ ı ra türk· 
lüğil içinde baıtıyan milli arekctlc 
tam bir tarihi teıclıül halind miltalea 
etmek ve bu ıeyir içinde A a ğlu'nu 
ve onun gibi Türkiye harici en ge • 
len arkadaılarını, sadece bir~ ıiyast 
mUlteci değil, büyük ve taril bir ha· 
rekctin daima içinde ve orta da yer 
almıf, yani daima kendi mü erinde 
yapmıt rehber inıanlar olar k almak 
ve saygı ile anmak bir vicdar. vazife -
mizdir. 

Ağaoğlunun lstanbulda ve rk mil 
li hareketinin rehber kadroac 
zife aldıktan aonraki hayatın 
ıı iae hepimizce malumdur. 
ıonraki Türkiyc'yi henüz d 

Yazan: Şevket Süreyya Aydemir 

yolunda istikametlendircbilmiştir. 

Ağaoğlu kendisine karşı bitaraf ka
lınamıyacak nadir adamlardan biridir. 
Ya ona kayıtsız ve şartsız baglanmak, 
yahut da onunla mücadele etmek icap 
eder. Fakat onunla mücadelenin, dai -
ma ona yaklaştırıcı ve ona bağlayıcı 

bir tarafı vardır. Binaenaleyh Ağaoğ· 
lu'nun hasımluı var, fakat düşmanlan 
yoktur. 

Benim de kendisiyle çetin kalem sa· 
vaılarım olmuştur. Merhumun bilaha
re "Devlet ve fert" isimli eseriyle mil· 
li kütüpaneyc hediye ettiği bu fikir 
kavgalarını bugün hazin bir zevk ile 
yadcdiyordum. Bu savaşlardan ben, 
ancak kendisine karşı gittikçe artan 
bir saygı, bir hayranlık ve bir bağlılık 
ile çıktım. 

Ölilmilnden evelki ay içinde kendi
ıini evinde ziyaret ettiğim zaman o, 
gene hayranlarından bir halka içinde 
idi. Bu ziyarette gene Ağaoğlu'nun 
yanında konuşulması lazım gelen şe • 
kilde konuştuk. Yani millet meselele
rinde dUşUnccler bu mecliste gene ka
yıtsız ve şartsız dile geldi. Ve son de
fa olarak gördüm ve kani oldum ki A
ğaoğlu içimizde hala en genç, en ha • 
raretli ve en mücadeleci bir enerji ve 
aksiyon adamıdır. Kaldı ki hadiselerin 
çoğu da onun görüşlerini, müstesna 
bir isabetle teyit etmiştir. 

Toprak ana göğsüne düşen her to • 
humu ayni cömertlikle büyütmez. Bu 
toprağın göğsünde bir gür ve gürbüz 
bapğın sivrilmeıi için şartlar öyledir 
ki. bu tohum eveta bizzat kendini bü
yüten toprağın cevr ve zulmunu yene
cek: kurağın, yaşın kahrına tahammül 
edip. her türlü rüzgarın imtihanından 
geçecek ve ancak ondan sonradır ki bu 
güneıin altında bir olgun ve verimli 
kudret menbaı olarak yer alıp sivrile
cektir. İşte Ağaoğlu tabiatin bu çeşit 
bir vergisi idi. 

Onun hatırasını, artan bir saygı ile 
anar ve onu kaybettiğimize yanarım. 

Hamidiye Tekirdağ'da 
Tekirdağ, 24 a.a. - Marmara 1i -

mantarını dolaşmağa çıkan Hamidi
yc bu ıabah Tckirdağına gelmiştir. 

Halk mektep gemisini gezmektedir. 

Dün bazı yerlerde 

yağmur kaydedildi 
DUn ıchrimizde hava bulutlu geç· 

miı, rüzgar cenubu garbiden saniye· 
de 5 metre hızla esmiştir. En yüksek 
ıuhunet 26 derece olarak kaydedilmiş 
tir. Yurdda hava Akdeniz kıyılarında 
çok bulutlu ve mevzii yağışlı, cenup 
doğusu ve cenup Anadolusunda kapa
lı, Ege bölgesinde açık, diger bölge· 
lcrde bulutlu geçmiştir. 

24 saat içindeki yağışların metre· 
murabbaına bıraktıkları su mikta:-ı 
Edirne, Yalova ve Kocaclide 2, Ulu· 
dağda 1, Bucakta 4, Çeşmede 1, Arda
handa 2, Zonguldakta bir kilogram· 
dır. 

Rilzgirlar Karadeniz kıyılarında şi 
malden 3, Kocaeli ve Ege bölgelerin
de garpten saniyede 5, diğer bölgeler
de cenubu garbiden saniyede en çok 
7 metre kadar hızla esmiştir. 

En yüksek suhunetlcr Akhisar, Na
zill, Kütahya ve Trabzonda 28, Siirt· 
tc 29, Diyarbakırda 30 derecedir. 

S P O R 
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Kavga eden 
sporcular 

Beden l. Genel Direktörlüğü 

bunlara 'eza verdi 
20 Nisan pazar günü İstanbul'da 

Fenerbahçe stadında Demirspor • Fc
nerbahçe takımları arasında yapılan 
maçtan sonra, Fenerbahçeli Fazılla 

Demirsporlu İskcnder arasında çıkan 
hadise üzerine Beden Terbiyesi Gc • 
ne) Direktörlüğünün yapmakta oldu • 
ğu tahkikat neticelenmiştir.Genel di
rektörlük dün futbol federasyonunun 
verdiği eczaları tasvip ve tasdik et • 
miştir. Haber aldığımıza göre, hadi
senin çıkmasında, oyun esnasında a
ğır sözlerle ve oyundan sonra da İs
kender'i döğmek ve yaralamak sure • 
tiyle filen müsebbip görülen Fener. 
bahçeli Fazıla 6 ay, bu hadisede suçu 
tebeyyün etmemekle beraber, daha e
vclkı maçlarda hakemlere tecavüz ve 
hakarette bulunarak eczasını henüz 
görmemiş olan Dcmirsporlu İskende
re 3 ay, maçlar esnasında mükerreren 
gayritabiiliklerde bulunan Fenerbah· 
çeli Hüsamcttin'c 24 mayıs tarihinden 
başlıyarak 23 haziran akşamı nihaye
te ermek üzere muvakkat müsabaka 
boykotu, Demirspordan Arif'e de ne
zakete muğayir hareketinden dolayı 
bir ihtar eczası veril tir. 

Türkiye Güreş 
biriııcilikleri 

27, 28 mayıs cumartesi ve pazar 
günleri Ankara'da Türkiye Greko. 
romen güreş birinciJikleri müsabaka
ları yapılacaktır. Bu müsabakalara ts 
tanbul, Kocaeli, Bursa, Balıkesir, İz
mir, Kastamonu, Eskişehir, Konya, 
Samsun, Kayseri, Seyhan, Sıvas. Ço
rum, Ankara, Afyon, Denizli, Antal
ya bölgeleri güre birincileriyle ayrı
ca milli takım kadrosuna dahil olmuş 
bilumum güreşçiler de iştirak edecek 
lerdir. Bu itibarla bu müsabakalara 
federasyonca çok ehemiyet verilmek -
tedir. 

Geçen sene yapılan Türkiye birin· 
ellik müsabakalarına güreş federasyo
nu yeni yetişen kıymetlerin boğulup 
kalmaması için milli takım elemanla-
~ - --L-~ 1..: .. :-,.:uı. ....... .._ nü. 
rcşçilerlc aynca karşılaşurmağı mu • 
vafık 6ulmuştu. Bu sene böyle yapıl
mıyacaktır. Yeni ve eski güreşçilerin 
bir arada ve yekdiğerlcri karıısında
ki durumlarını tetkik etmek bakımın· 
dan bu şekilde daha iyi netice alına
cağı düşünülmektedir. Bu müsabaka
larla tanınmamış kıymetlerin meyda -
na çıkarılacağı ümit ediliyor. Hassa· 
ten 1936 olimpiyat kampındanberi bir 
arada göremidiğimiz seçkin güreşçi· 
lerle yeni yetişen güreşçilerin bir a
rada müsabaka yapmaları çok entere· 
san netice vereceğine kaniiz. Geçen 
sene yapılan Türkiye serbest gürcı 
birincilikleri milli takımımıza Yaşar 
Doğu gibi Avrupa ikinciliğini kaza
nan kıymetli ve yepyeni bir unıur ka 
zandırdı. O zamana kadar bilinmi • 
yen bu güreşçi Ankara güneş kulübü 
namına meydana çıktı ve alakalıların 
dikkatini çekerek milli takım kadro
suna alındı. Gönül arzu eder ki bu mü 
sabakalarda da yeni yeni kıymetler 
belirsin de milli takımımızı biraz da
ha kuvetlendirmiş olalım. 

Fenerin Ankara ma(lan 
bir hafta geri bırakıldı 

Ankara Demirspor takımının 12 ve 

Köy salmaları f ahdlt 
ve tanzim ediliyor 

Dahiliye Vekaleti memleket iktısa
diyatı ve fert istihsalatı üzerinde çok 
iyi ve hayırlı tesirler yapacak olan 
bir kanun projesi hazırlamııtır. Pro
je ile köylüye tevzi edilecek salma 
miktarları tahdid edilmektedir. Bu 
suretle mükelleflere ağır salma tevzi. 
imkanları mutlak surette önlenmiş ve 
ferdin istihsal kudret ve kabiliyetin
de her suretle sarsılmaması imkanları 
temin cdilıniJ olacaktır. Köy ııaJma
larının tahdit ve tanzimine ait olan 
bu kanun projesine göre köy gelirleri 
köy işlerini gören köyün aylıklı a. 
damlarını aylık ve yıllıklariyle köy 
sınırları içinde yapılacak mecburi köy 
işlerine yetmezse en yükıck haddi 20 
lirayı aşmamak üzere köy ihtiyar 
meclisleri kararı ile köyde oturanla
ra ve köyde maddi alakası bulunanla
ra salma salınacaktır. Bu salma köy 
aylıklı adamlarının ücretlerini karşı
lamazsa ihtiyar meclisi kararı, valinin 
tasvibi ile Dahiliye Vekaleti salma 
miktarını bir misline kadar arttırabi
lecektir. Köyün aylıklı adamlarının 

ücretleriyle mecburi işlerden başka 

hiç bir iş için salma alınmıyacak ve 
toplanan paralar bu itlerden başka ye 
re ve hizmete tahsis olunamıyacaktır. 

Köy ihtiyar meclisi salmanın nis. 
bcten cins ve miktarını ikincikanun 
ayı içinde tayin ve cetvelleri 15 gün 
müddetle askıya asacak, ilan edecek 
ve dışarda bulunanlara tebliğ edecek
tir. Salmaya nispeten itiraz edenler 
on gün içinde itirazlarını köy ihtiyar 
meclislerine bildirecekler ve müraca· 
atleri hakkında bir ilimühaber ala. 
caklardır. İhtiyar meclisleri bu itiraz 
lan bir hafta içinde tetkik ve kararı
nı vererek itiraz sahibine tebliğ ede
cektir. Bu karar aleyhine muteriz 15 
gün içinde vali ve kaymakamlara iti
raz edebilecektir. Vali ve kaymakam
ların kararı kati olacaktır. 

Salma mükellefiyetini aynen veya 
nakden ifa edcmiycnler bedenen ça. 
lıştırılacaklardır. 

Milli reasurans toplanhsı 
İstanbul, 24 (Telefonla) - Milli 

Reasürans Türk Anonim Şirketi u
mumi heyeti haziranın 12 sinde An. 
kara'da fevkalade olarak bir toplantı 
vapacclttır Bu toolantıda Refi Ba -
yar dan ınnııaı eaen umum hluaurıu-
ğe yeni bir zatın tayini ve fen müp
virliği meselesinin halli bir karara 
bağlanacaktır. 

14 haziran tarihlerinde iki maç yap· 
mak üzere Romanya demiryolu takı
mı tarafından Bükreşe davet edildiği
ni diln yazmıştık. Beden Terbiyesi 
Genel DirektörlUğü, Demirspor takı
mının bu seyahatine müsaade vermiı
tir. Bu münasebetle Milli küme maç
ları fikistürUnde ufak bir değişiklik 
yapılmış ve Fcncrbahçc kulilbünün 
Ankarada 17 ve 18 haziran tarihlerin
de yapacağı iki maç bir hafta sonraya 
alınmıştır. Fencrbahçe bu ıurctle 24 
haziranda Dcmiraporla ve 25 haziran 
da AnkaragücU ile kartılaşacaktır. 

İzmir hakemleri hakkında 
tetkikler yapıhyor 

Beden Terbiyesi Genel Dircktörlü
fü yüksek futbol hakem komitesi a
zasından B. Sadi Karsan, bölgede 
mevcut lisanslı hakemlerle toplu ola
rak görüşmek ve bölge hakem komitesi 
ni kurmak üzere dün akşamki trenle 
İzmir'e hareket etmiştir. 

Ankara - İstanbul aras 

Yarından itibaren döı 
bir tren daha tahrik e 

izdihama môni olmak ıçın yıld 

ekspreslerde yerler numaral. o 

Devlet Demiryolları ve Limanları ftletme Um 
yaz dolayıaiyle Ankara ile lıtanbul arasında yolc 
artacağını göz önüne alarak muhtemel izdihamı 
ıehrimizden ve Haydarpaşadan dördüncü bir yol 
tahrike karar vermiştir. Y arrndan itibaren şehrimi~ 
lesinden itibaren de Haydarpaıadan tahrik e 
trenler adi yolcu trenlerindeki ücretten başka mu 
ile ekspres zammına tabi olmıyacaktır. 

Yemekli ve yataklı vagonları da bu
lunacak olan bu tren şehrimizden her 
glin saat 16.42 de hareket edecek ve 
crtesı sabah saat 8.20 de Haydarpaşa· 
ya varacaktır. Haydarpa adan her 
gün saat 14.05 de kalkacak ve şthri • 
mize sabah saat 7 de gelmiş buluna· 
taktır. Bu suretle şehrimiz ile Hay
darpaşa arasında her gün karşılıklı 

işliyecek yolcu treni sayısı dördü bul
maktadır. 

Bu dort çift trenden ba ka her sa· 
bah saat 9.40 da şehrimizden hareket 
eden, her akşam saat 19.10 da şehrimi
ze gelen ve Ankarr:'nın Afyon, Ay. 
dm, Konya mıntakalariylc olan irti
batını temin eden beşinci bir tren ha
len mevcut olduğu gibi, Haydarpaşa
dan saat 20 de ve Adapazarından da 
5.30 da kalkan bir tren de mevcuttur. 
Diğer tc\raftan Devlet Demiryolla -

rı umum müdlirltiğü 15 hazirandan i
tibaren halkımızın lehine olmak üze
re yeni bazı kararlarını tatbik mcv
kiine koyacaktır. 15 hazirandan itiba· 
ren trenlerde ayrıca bazı dcği§iklik • 
ler olacaksa da tren adedi ihtiyacın 
icabettirdiği bugünkü şeklinde muha· 
faza edilecek ve yalnız Anadolu eks
presi daimi bir şekilde 3 yataklı ara
ba ile işliyccektir. 

Numaralı yerler 
Umum müdürluğun vermiş olduğu 

kararlar arasında bazı yolcu katarla
rında yolcuların numaralı yerlerde 
oturtulmaları ve böylelikle geç vakit 
istasyona giden bir yolcunun ayak· 
ta kalmamasının temini de vardır. 

Halkın bir kısmının trenlerde yer bu
,ft_.,_.,~"""' ""1n+:'l"•1l•• c•lrıntll"'"'IU bertarat eaeteK oıan bu usuı ~ı cruu 
ek presiyle yıldırım trenlerinde tat
bik edilecektir. Anadolu ekspresiyle 

Adana'Jan mar 
Bundan ayrı olara 

yolları işletme idar 
randan sonra Ada 
glinlük bir marşand 
deccktir. Bu tren A 
sebzelerin ertesi gli 
rında bütün tazeliği 
rek şehrimizde bulu 
min edecektir. Bu sı 
rnµntazaman ve bol l 
ve yaş meyvanın gelı 
mel olarak fiyatlard 
tarda ucuzluk temin 

Tren •aq 
Umum müdürlük 1 

barcn Anadolu ekspı 
yolcu katarının hare 
saatlerinde ufak bir 
maktadır. Bu değişi 
dolu ekspresi ıehri~ 
de hareketle saat 8.5 
ştya varacak ve Ha 
19 da hareketle saba 
rimize gelecektir. M 
her akgam şehrimizd 
kalkacak ve Haydar 
varacaktır. Haydarp 
kaJkacak ve ıehrimi 
cektir. İdare bu sur 
vaa ve Kayseriden g1 
den transit olarak ge 
rın bir saat kadar ıe 
hem ıchri görmeleri 
cek ve içecek ihtiyaç 
bilmeleri mümkün oU 
istiakmetinden gelen 
dolayısiyle şehrimiz 
ve İzmir istikametine 
XR1(;ı.ı.ll\.tt'1. vJMirrtca 

yıldırım trenleriudeki yerler numara Yu .. ksek Sıh 
mukabilinde halka tahsis edilecektir. 
Bu iki yolcu trenine binecek her yol
cu Ankara, Polatlı, Eskişehir, Bile· 
cik, İzmit ve Haydarpaşa garlarında
ki gişelere müracaat ederek trenden 
iıgal edeceği yerin numara kuponunu 
alacak ve istediği zaman yerinin ha· 
zır olduğunu bilecek ve bilahare va· 
gonda kendisine tahsis edilen bu ye
re oturabilecektir. 

Permi ve pasolar 

toplan 
Hıfzıssıhha kanun 

nede üç kere toplan 
Yüksek Sıhat Şfirası 
toplantılarına başlam 

tada Sıhat ve içtimai 
kaleti Müstegarı Dr. 
zıssıhha dairesi reisi 

' İdare numara ile halka yer tahsis 
d Ataman, içtimai mua 

edilen bu iki yolcu trenin e permi isi Dr. Ekrem Tok ve 
ve paso ile seyahat eden yolcuların 
seyahatlerini de kaldırmış bulunmak
tadır. Permi ve paso ile seyahat eden 
yolcular yeni tahrik olunacak yolcu 
treniyle halen mevcut muhtelit katar
da seyahat edebileceklerdir. 

Devlet Demiryolları Umum Müdür
lüğü görülecek intizamsızlık ve hoş· 
nutsuzlukları derhal önlemek ve ica
beden tedbirleri vaktinde alabilmek 
üzere tren ve istasyon şeflerinin ya
nında halkın her dakika emrine ama
de olacak şikayet ve müracaat defter
leri bulunduracaktır. 

man, Dr. General Besi 
Dr. Neşet Ömer İrdc 
Cankat, Dr. Saim A 
general MazlUm Bay 
Gören hazır bulunma 
lçtimaın yarın ak~ 

vam edeceği tahmin 

Acı bir 
Maarif Vekaleti 

dan, tam blr bulanıklık için e yanl 
mefkurcıiz ve rehbersiz Y alıyan 
Balkan harbının içinden türk 'ıinev • 
verinin milli ruha ulaımıt ol k çı • 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
dair etraflıca bir fıkra yazmam 
lazım geliyordu. 

memurlarından ve 
Hukuk Fakültesi 
birinci sınıf tale
belerinden Samsun 
lu Hurrem Temiz 
on dokuzuncu ba 
harında hayata göz 
lerini yummuş ve 
kısa bir zaman i-

kıtında ve ıonra bu ruhu ad adım 
b · • "mil· enımaeyiıinde Ağaoğlu nun 
tcfekkir" olarak rolü keza ö landa 
gelir. Bu bakımdan merhumu hepi • 
miz, yani her tUrk mUnevvcr e her 
tiırk genci üzerinde hakkı, h katcn 
bUyüktilr. Millt mücadele y 1 rında 
ve bilhassa millt hakimiyet pı~ siplc· 
rınin neşir ve tevdinindc Ağa 
hissesine duşcn ıcrcf payı is keza 
g bta edilecek kadar ebemi ctlidir. 
Filvaki mnumi harp öncesinde n bu 
~bm içindeki milli hanatla Tilr· 
kiye mnırlarım apn ve bCltlln k lle
mınl birleıtlrmek latlyen •müteaddi,. 
vcçheai ile buıünkU reallıt v in .. cı 
m ' tliyetclllk aruanda .. tekil" aynhlt 
atıilcArdır. P'akat HU& "mllletin kendi· 
ni bulutu" demek olan milliye lltin 
ull •enberi" ve •tıamet'"i itibar yle i
ki devre araında ımbl,n farla pk • 
tur. Aaıl bUylk fark ,alma ....-ır 
iri. cihan harbında tonra drk mUU 
ruhu, " 1111Uetln e.tOnlep awH,.. 
ti. anUnde, rehberlik kudretine -...ı
" · tnllm edebileceli bir milli ttf bul· 
nmt ve bu tef, ona arilphem lnadutJu 
bir mefkGreden, prenıipleri be1U bir 
it " tap cepbellne ulaftsrarak. mille
ti" ,.tt111u1r lnrfft1erlnl ltlr tek Mdef 

1) aa,ak :s ....... 

Dostluğumuz 
Meıhur lransız muharriri Ste· 

fan Lozan, Matin gazetesinde yaz
dığı güzel bir makalede Fransa'nın 
Türkiye ile dost olmasını dört asır
lık ömrü olan bir anane şeklinde 
gösteriyor ve Fransa ile Türkiye'
nin tarihi münasebetlerinden misal
ler getiriyor. 

Kudretli bir kalemın sulh11 dost, 
saldırganlığa dü~man iki büyük 
milleti ve onları sık sık bhıbirleri
• 7alı/affuaa bldiuleri 6Dzel Qs
IMJıa U• yndılı ba yasıyı okuyaa 
/ramıdar da, tilrkler de, bit; fÜp
lı•sls, se•k duydular. 

Tarib/11 v• ananenin kıymetsiz
lifine inanmamakla beraber, burada 
bir kQt;IJk aoktayı tebarüz ettirmek 
isteri&. Clmbruiyet TDrkiyesi ile 
osmatılı altautını biribirine ber 
yerde istediğimi• ıibl elcliyemeyiz. 

o ... aı. taribiaia .roa uırlarıa
da IM1ri.1d diri hrtkteri, uzunca 
bir mlddet, padiplı tahtının, vezir 
hvutuaua, boca rahlesinin baskısı 
altında kalmı,ıı. lleseli Sakarya 
bbramaalılı. Lona enerjisi, 1878 
bospm Y• Ayutalaoot dllfiQall-

11 u. "'' .ıa.ı olmqu bfd1-
Judh. 

Türk dostluğuna veriluek si
yasi kıymeti, türk milletinİZJ dost
luğunu ve enerjisini de tahiil eder· 
ken, salim hükümler verebilmek 
için, bit; olmasa, 19 mayuıaa bu 
pııındaa misaller ve öraelcler al· 
mü da doiru olur. T. 1. 

lfvtlnr nvdur. sövl,.J 

Yeniden Jenİye aı apça nepi
yat J'•Pmaia bathıan bir AYnl· 
pa rad70 merke:aiain araplan bi
:aim ale7hhni:ae lutlmtmaia çalıt
bjmı bir arkadqnma 7a:al)'ordu. 
Bu iataayon, bizim iasilialerle 
7aptJiımız anlatm•nın, p7a, •· 
raplar aleyhine of dulunu IÖ7lii
)'OnDUf. 

Eski bir aozumuz •ardır: 
., Arapça delil mi, uydur 117clar 
aö7le!" deria. Acaba, lna racl70 ia
-,_ ela ... atalar eödmüsi 
tadrik mi .,.., 

Ağız: taJı! 

:>on uodiaeler, buhranlar do
la7ıai7le dün7aam aizmm tadı 
kqblnadaa ~..tip .......... 
- ,... .. oı.ac1atma ~ Wr 
.... olank .. laalMri .. ...... 
nbiliriaı 

"~'ela ım.ou clokaa
tacdan cemi7etlnia aeaellk si)'a• 
fetiatle ... y-.k olarak timell 
laaartmunwu..lttir. Miaafirler 
pmeii pek l•udi balmatlar ... 
İldfel', .... yon,. ............. 

Ginlf7J111/ 

Bir...._... ..... •••tap ... 
clanl 8a aektupta Ull aram· 
da ...-n-...... 1r.u...ı..ı ka
bul edemecliiimi:aclen •• herke
• bir ltatka dilde k.U..lerle 
............... haldı olarak ... 
kl~et eclDn ıldıdlr. ..................... 

Fakat okurum belki hatırlar: 
bu mevzua dair birkaç yazı yaz· 
dım. Hatta bir münaka§aya da 
giriıtim. Selim verirken kullan· 
mamız muvafık olan kelimeleri 
yaymak ve bunu bir itiyat haline 
getirmek, bunları kararlaıtırıp 

,.tekrarlamakla mümkün olacak
tır. 

Bana bir mektup yazmak lut
funda bulunan bu okuruma ben, 
pefia olarak bir: 

- Güaa7dml di7onua. 

M•setlen tuarrul! 

Yapılan bir iatatiatii• ıöre 
Alman:ra'da, aleyhinde yapılan 
bütün propasandalara raimen, 
içki earfi7ata arll)'ormUf. G.çen 
aene içilen 23 mil7on dokuz )'Üa 
bin ti .. f&l'ap, büJiik harptea 
önceki aarfi7atm tam ild misli İ· 
mİf. 

Alman propasanda na:aan B. 
Göbela bir nutkunda ı 
-Tenyalı Ye kebap 7emeclik, 

iatilakim )'apbk 1 
cliJ'orclu. Yakanld Utatiatikt

aalapb,.or ki almanlar, tuanafwa ,...,. ....... ,. .............. 

çinde tanıştığı bü • 
tün arkadaşlarını 

onulmaz acılar için 
de bırakmııtır. H 

Dün zavallı genci ke 
göz yaıları arasında 

ebedi istirahatgiihına 
kıymetli gence tanrını 
ler kederli ailesinin d 
ortak olun&%. 

.,, ••..................... 
• 

Mevl" 
Genelkurmay Baf 

pi Fevzi Çalanak'ın 
han Toprak'ın eti m 
te Muuzez'in ruhu 
dilmek üzere mayıır 

• ma pnU cuma nam 
kiJ> Hacıbayram Car 
tndu ,erif okutturul. 
leai, doatlarının ve ' 
yen muhterem zevat 
nl rica eder. 

~ ....................... . 
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Cenevre' de ... 
Milletler cemiyeti içtimalannm 

heyecan ve hatta alaka uyandırdı -
iı devir arkada kalmıftır. Bir müd
dettenberi beynelmilel münasebet
ler, milletler cemiyeti kadrosun~ 
dıtında yapılan temaslarla tanzım 
edilmekte idi. Şimdi sulhun temini 
•e aağJamlaıtırılmaıu yolundaki fa
aliyet de Cenevre tetkilatından ay -
rdıruıtır. Cenevre, beynelmilel mü
llaıebetleri tanzimde müessir bir rol 
oynamak vaziyetinden çıktıktan 
IOnra da bir müddet, hariciye nazır· 
larmm bir araya gelip fikir teati 
etmelerine vesile hazırlamakta idi. 
Bugünkü ıartlar altında Cenevre'
nin bu rolü bilhassa faydalr olacak· 
b. Çünkü aulh yolunda ahlacak o
lan en ehemiyetli adım İngiltere -
Fransa ve Sovyetler Birliği arasm
da bir it birliği temininden ibaret • 
tir. Bu gayeyi temin içın ki.h Mos
kova'da, kah Londra ve Paris'te ya
S>ılmakta olan müzakereler henüz 
hıÜsbet bir netice vermemi9tır. Ce
ııevre'de toplanan yüz beıinci kon -
sey içtimaına ittiri.k etmek ıçın 
aovyet hariciye komiser muavini 
Potemkin'in Cencvre'ye gelmesin
den bilistifade üç büyük sulhçu 
devlet hariciye vekillerinin bu me· 
seleyi nihayet halledebilecekleri 
zannedilmiıti. Bilhassa tecavüz 
maksadiyle yapılan Alman - İtalyan 
siyasi ve askeri ittifakından aonra 
iki garp demokrasisinin sovyetlerle 
it birliği yapmaları acil bir zaruret 
halini almııtı. Ne yazık ki hariciye 
komiser muavini Cenevre'ye gelme
mi§ ve üç devlet arasında it birliği 
teminine matuf olan müzakereler -
de aovyetleri Londra sefiri Maiski 
temsil etmi§tİr. Halbuki Londra'da 
görüımeler Maiski ile yapılmakta i
di. Şu halde Cenevre bu defa. hari
ciye nazırlarının içtimalarına sah
ne bile olamamıtbr. 

Yüz betinci konsey içtimaının 
ruznamesinde ehemiyetli mesele o
larak ıunlar vardı : 

ı - Çin meselesi, 
2 - Danzig meıelesi, 
3 - Filistin meaelesi, 
4 - Aland adalanııın tahkimi 

meselesi. 
Çin mes~lesi artık cemiyetin de

mirbaf itlen arasına ginniıtir. Ce
miyet misakmın hükümleri tatbik 
edilae, Japon a hakkında zecri ·-------- - .- . 
Fakat milletler cemiyeti Japonya 
bakkmda bu tedbirleri tatbik ede
uıiyeceğini 1931 senesinde Japon
ya'nın Mançurya'yı iıtilası aırasmda 
anlamııtır. 

Çin, Japonya hakkında bütün 
zecri tedbirin tatbikini istemiyor. 
Fakat iptidai madde satılmamasını 
ve petrol verilmemesini temine çah
ııyor. Aynı zamanda Çin'e mali 
yardımda bulunulmaaını istiyor. E
ğer bunlar temin edilecek oluraa, 
Çin'in japon tecavüzünü önlemeğe 
muvaffak olacağı bu defa da Wal
lington Koo tarafından bildirilmit
tir. Sovyetler Birliği, İngiliz domin
yonlanndan Yeni Zelanda ve cenu
bi Amerika'da Bolivya bu teklifleri 
kabul etmiılerdir. Fakat miieasir 
tedbir alacak olan İngiltere ve Fran 
aa "vaziyetin Yeni tedbirler almma
aına müsait olmadığını ileri süre-

kl"f • .. 
rek bu t~ ~ .e ııtirak etmemiıler-
dir. Bir ıngılız dornınyonunun bu 
meselede ana Vatandan aynlarak 
aovyetlerle beraber yürümesi dik
kate }ayıktır. 

Milletle~ ~erniyeti konseyi Dan • 
zig meselesının fırtınalı tarafiyle 
meşgul olmarnııtır. Malumdur ki 
milletler cem_iyeti, Danzig ana ya
sasını garantı eden müeuese olmak 
itibariyle bu_ fehrin tnukadderatiyle 
yakından alakadardır. Fakat bura
da da alaka nazariyata inhisar edi· 
yor. Milletler cemiyeti fili surette 
bir yardımda bulunamıyor. Polonya 
ile Almanya 1934 senesinde anlat· 
tıktan sonra milletler cemiyetinin 
ala-ka•• büsbütün oe t"l • • • vıe ı mııtır. 
Bunda Polonya'.nın da suçu oldu. 
Şimdi Almanya ıle arası açıldıktan 
sonra Polon~a tekrar milletJer ce-

. t" in alakasını t l w mıye ın aze emege ça· 
• de u · lışmakta ıs-:_. . mu mı vaziyet buna 

müsait deaııld_ır. ~ununla beraber 
milletler ce~ıyetı konıeyinin aon 

·· erınde b" ' vaziyet uz . . ır rapor vermek 
i-in isviçrelı kom_ısere vazife verdi· 
~i bildirilınekt~dır. 

İngiliz harıcıye vekili Halifaks 

k YI• lngiltere'nin Filistı"n' "d ' onse • • ı are-
si hakkındakı. ~on duıüncelerinden 
haberdar etmı!tır. Malumdur ki in-

·ı· hükümeh bu düıüncel • • gı ız ,, ki" ennı, 
"beyaz kitap ıe ınd19 henüz net· 
rctmif bulunuyor. Bu itibarla kon
sey içtimaında bu meıele Üzerinde 

.. kere yapılmıı deiildir muza • 
Aland adalarının tahkinıiıae ae-

1• bu adalar vaktiyle Ruaya'• 
ınce; . ,..a 

ait iken, harp~e~ aoFnrak Fanli11diya. 
• t"kal etmııtır. a at Finlbd"ı ya uı ı . · 

ya, bunları tahkım etmemefi tuh • 
hüt etnıiı bulunuyordu. Baltık deni. 

DÜNYA HABERLERİ 

Denizde facia! 
Bir Amerikan denizaltı • • gem ısı 

59 kişi ile beraber 
73 metre derinlikte 

24 saatten beri batıp kaldı 
Nevyork, 24 a.a. - Bahriye nezaretinden bildirildiği.ne g~re, 

Squaluı denizaltı gemisi White adaaı civarında _73 metre derı.n. • 
likte hareketsiz kalmıttır. İçinde 59 kifi vardır. Üç vapur tahlıaı
ye vasıtalarını hamil olarak ıüratle hadise mahalline gitmekte -
dir. 

Kazaya ait tafsil at 
Nevyork, 24 a.a. - Nouvelle Angle • 

terr sahilleri açıklarında 7 5 metre de
rinliğinde hareketten sakit olmuş olan 
Squaluı denizaltı gemisi dün saat 13.40 
da - Greenwich saati - tecrübe kabilin
den bir dalma hareketi yapmış idi. Fa 
kat daldıktan bir saat sonra suyun yü
züne çıkmadığı görülmüştür. 

Deniz mahafili, tahlisiye ameliyele -
rinin bu sabah başlıyacağını tasrih et
mektedirler. Küçük Falcon, dün akşam 
geç vakit gelmiştir. 

lçindeküerle irtibat 
Nevyork, 24 a.a. - Squalus denizal

tı gemisinin battığı yere iki tahlisiye 
vapuriyle diğer denizaltı gemileri var
mıştır. Batan geminin salıverdiği im -
dat dubası sayesine gemı içindekilerle 
telefon irtibatı temin edilmiştir. 

Souplin tahtelbahiri saat 7.15 de fe -
laket işareti olan ve Squalus tarafın -
dan bırakılan bir kırmızı ıaınandıra 
bulmuştur. Bunun üzerine iki gemi a- içeride soğuk var 
rasında telefon irtibatı tesis edilmiş - Nevyork, 24 a.a. - Tahlisiye gemi -
tir. Bu aayede derinliklere inildiği sı- leri Squalus tahtelbahirinden şöyle bir 
rada eveıa mürettebatın bulunduğu ma haber almışlardır: 
halde sonra supapın açık bırakılmış· "Soğuktan müteessiriz. Başka bir 
olduğu makineler dairesine su girmiş şikayetimiz yok. Vaziyetimiz iyidir . ., 
olduğu anlaşılmıştır. Squalus~ün mürettebatı, ~ahtelba~i. -

Semmes Falcon tahtelbahirleri de rin teknesıne vurmak suretıyle tahlısı
New - London üssülharekesi kuman - ye gemileriyle muhabere temin etmek
danı yüzbaşı Reid'in emri altında vaka tedirler. 
mahallinde bulunmaktadır. Ses ahizeleri bu haberleri almakta-
Vaşington yakınında kain Anacostia dır. 

üsaübahriıine mensup 12 dalgıç kurtar Tahlisiye hazırlıkları bu sabah fe -
ma işinde yardımda bulunmak uzere cirle beraber başlamıştır. 
tayyare ile hareket etmişlerdir, dokuz New Hampshire'de kain Tsmouth 
dalgıç daha derhal yola çıkmak üzere- tezgahları kumandanı Squaluı'ün kır -
dirler. mızı şamandırası yakınında yapmıı ol-

Selahiyettar deniz mahafili, Squa • duğu cevela~~an bu ıa~h avdet etmiı 
Jus'ün bütün mürettebatını bulabilecek ve tahtelbahırın kaptanı ıle yapmaı ol -
leri ümidindedirler. duğu telefon muhaberesinin sonunda 

Bu denizaltının, dalmış olduğu hal - kaptanın geminin kıç tarafındaki kom 
de 24 saat denizde kalabileceği söy- partımanlarla görüşememekte olduğu
lenmekte ve geminin ancak bir kısmını nu söylediğini, bunun da bu kompartı
suların istila etmit olduğunu ilave ey- manian ve içindekilerin su basmamış 
lemektedirler. dairelere sıfınamamıı olduklarına de-

- 1 "' & ı.. • • 1 •• -.:ı •• x.. ...... , h.avan et -
rinde son derecede modern emniyet miştir. 
cihuları vardır. Tahtelbahirde 56 tayfadan batka do-

Dalgıçlar evela açık kalmıı olan su- nanma namına mütehusıs olarak 3 si
papı kapatmıya uğrapcaklar. müteaki- vil bulunmaktadır. 
ben bu i§te muvaffak olmadıkları hal- Denize indirilen Jalgıçlar 
de tahtelbahirin kendisini yukarı al - Portsmouth, 24 a.a. - "Fakon,, 
mı ya ve su yüzüne çıkarmıya çalışacak 
lardır. 

Suriye'nin 
dış politikası 
Şam, 24 a.a. - Meclis, bir ay fası

ladan sonra ve hükümetin mevcut bu
lunmamasına rağmen toplanmış ve i
ki karar sureti kabul etmiştir. 

Birinci karar suretinde Suriyenin 
Avrupa demokrasisine sadık olduğu 
bildirilmekte ve dış politikada kuvet 
istimali takbih edilmektedir. 

İkinci karar suretinde, Suriyenin 
Fransa ile muahede çerçevesi dahilin
de dostluğunu muhafaza arzusu bil -
dirilerek bu muahedenin tasdik edil
memiş olması ve başka esaslara daya
nan anlaşmalar ihtimali teessür ve te
essüfle kaydedilmektedir. 

Halay Maarif Cemireli 
Antakya 24 a.a. - Hatay Maarif 

Cemiyeti, bir kongre yapmış, yenı ı

dare heyetini seçmiş, hami reisliğe 
Devlet Reisi Tayfur Sökmen'i fahri 
reisliğe Maarif Vekili Hasan - Ali 
Yücel'i ittifakla seçmiştir. Bir heyet 
·Tayfur Sökmen'e hami reisliğe se -
çildiğini arz ettiği gibi Hasan - Ali 
Yücel'e de keyfiyet telgrafla bildiril
miştir. 

tahlisiye gemisi, "Squalus" denizaltı 
gemisinin bulunduğu yere gelmiş ve 
dört demir atmıştır .. On altı dalgıç 

denize indirilmiştir. 

Mürettebat öldü 
.. , 

mu. 

Vaşington, 24 a.a. Squalus,. denizal
tı gemisinin kazaya uğradığı mahal -
de bulunan resmi zevatın buraya bil -
dirdikleri tahminlere göre. rlenizaltı 
gemisinin mürettebatı ölmüş telakki 
edilebilir. 

Son dakika 

23 kiJi kurlanldı, 13 kiJi öldü 
N evyork, 24 a.a. - Squalus denizal

tı gemisine bugün saat 16.40 da içinde 
bir tahlisiyeci olduğu halde tahlisiye 
balonu indirilmiıtir. Falcon vapurun 
.1-- s- .... 1 .. ·- n1•n"'ı!tır: 

"'Tahlisiye balonu 7 lrltl ile yulran 
gelmittir. Kurtarılacak daha 16 kitinin 
bulunduğu .zannediliyor. 13 kişi gemi -
de ölmüştür. 

Bundan biraz sonra 16 kişinin daha 
kurtarıldığı haber ve.rilmiştir. 

Bunda da muvaffak olunamadığı 

takdirde tahlisiye aletlerinin mürette
batın serbest havaya kavuımalarını 

temin edeceği zannolunmaktadır. 
Porstmunt'de gelmelerine intizar o

lunan iki tayyarede altı zabitle on beş 
dalgıç vardır. Diğer tayyareler de 14 
dalgıç getirmektedir. Halihazırda 

Nevyork'ta bulunmakta olan Brokiyn 
kruvazörü de vaka mahalline gidecek -
tir. İki kaldırma gemisi Squalus tah
telbahirinin bulunduğu yere doğru 

yola çıkarılmıştır. İki buçuk gün son -
ra vaka mahalline varacaklardır. 

Sovyetlerle lngiltere 
arasında bir prensip 
anlaşmasına varıldı 

Öğrenildiğine göre, denizaltı gemi -
si hasara uğramış değildir. Ve müret -
tebatından yaralananlar olmadığı gi -
bi hasta olanlar da yoktur. 

zinde vaziyetin nazikleımesi dola
yısiyle Finlandiya lsveç ile anlaıa· 
rak Aland adalarını tahkim etmeğe 
karar vermittir. Almanya'nın da bu 
karan tasvip ettiği anlaıılıyor. Şim
di Finlandiya, milletler cemiyetinin 
muvafakatini almak için bu mesele
yi Cenevre'ye getirmi,tir. Bütün İs
kandinavya devletlerinin Finlandi
ya tarafından ileri sürülen teklifi 
kabul ettikleri anlatılıyor. Mesele 
bir komisyona havale edilmiıtir. Ve 
1relecek içtimada verilecek olan ra
pora göre hareket edilecektir. 

İngiliz kabinesinin 

tasvip ettiği 

üç taraflı bir 

bildiriliyor 

paktı 

(Başı 1. inci sayfada) 1 Franırz gazetelerinin verdikleri 
lcinını bulmuştur. malumat 

Bu konutmalar neticesinde. her iki . .. .. . 
tarafın noktainazara aydınlanmııtır. Parıs, 24 ~.a. - ~uyu·k· ga~~telerın 
Ve öyle ümit ediyorum ki, muallakta Cenevredekı muhabırlerı ıngılı~ - s~v 
bulunan baılıca meseleler hakkında y~t anlaşmasına tahakkuk etmı~. go • 
Büyük Britanya htikümetinin timdi z~yJ~ bakmakta hemen hemen mutte -
yapabileceği t~lifler üzerine kısa bir fıktırler. 
müddet .zarfında tam bir anlaımaya Le Jur gazetesi yazıyor: 
varmak mümkün olacaktır. Oç taraflı anlaşma prenıipi İngiliz 

Vakıa henüz halli icap eden bazı nazırlara tarafından taavip edilecek 
meseleler vardır. Fakat bunların ciddi ve bu husus derhal Moskovaya bildi -
müşkülat çıkaracak mahiyette oldu· rilecektir. 
ğunu zannetmiyorum. Resmi ketumiyete rağmen şu nok. 

Resmi ccwap Mosltova'ya 
gönderümek üzeredir 

Siyasi mahafilde ıöylendiğine gö
re Büyük Britanya hükümetinin aov· 
yetler tarafından yapılan tekliflere 
resmi cevap Moskova hilkilmetine bil
dirilmek üzeredir. 

Mezkfir mahfiller, lngilt~re, Fran· 
sa, ve Rusya'nın karıalıklı yardımları 
için İf birliğinde bulunınaları proje
sinde prensip anlaımuının elde edil
diği teyit olunmaktadır. 

Sovyet hükümetine verilecek ce
vap Cenevre konuşmaları ve İngiliz 
kabineıinin bugünkü müzakereleri 
neticesinde hazırlanan bir muahede 
formütunü ihtiva eyliyecektir. 

ta öğrenilebilmittir ki ingiliz - sov
yet müzakerelerinde doğrudan doğru
ya alakadar bulunan Polonya ve Ro -
manya halen derpiş edilen formüle 
karşı hiç bir itiraz aerdetmemektedir
ler. 

Figaro gazetesi, anlaşmanın Sovyet 
leri bilhassa ehemiyet verdikleri nok
tada tatmin ettiği kanaatindedir. Bu 
nokta, ıovyetlerin mütearrıza karşı 
yardım istemeleri ve bu suretle kar -
şılıklı yardım sisteminin faaliyete 
geçmesi imkanıdır. 

Gazete, Fransanın barış cephesine 
dahil bulunan bütün müttefikleri ken
disinin deruhte ettiği teahhütlerin ay 
nı teahhütlerle bağlıyan mütecanis 
bir anlatma tahakkukuna çalışmakta 
olmaaını memnuniyetle müşahede ve 
tespit eylemektedir. 
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TAN 
Faşizm ve demokrasi kavgası 

M. Zekeriya Sertel, Avrupa milletle -
rini iki cepheye ayıran faşizm ile demok
rasiler arasındaki kavganın mahiyetini ve 
faşizmin gayesini izah ederek, totaHter 
devletlerin. komıinizmle mücadele maksa· 
dını bahane ederek hakikatte istill emel
leri besledikleri tahakkuk ettiğini yazı -
yor. Türidye'nin de miıtaarrız kuvete kar
sı kendi varlığını korumak kaygusuna 
düştüğünü soyledikten sonra, "Sulhu ~e· 
ven hudutlarını ve haklannı korumak ıs • 
tiyen biıtün milletler, anti faşist cephe
ye, yani demokrasi ve sulh cephesine ııeç· 
mişlerdir., diyor . 

CUMHURİYET 

Bütçe müzakereleri 

Nadir Nadi, bu başmakalede, bütçe ka
nununun müzakereleri munuebetiyle mec
liste cereyan eden hararetli celselere i -
şaret ederek cumhuriyet rejiminin blitc;e 
işindeki kıskanclığı ve titizliği sayesinde 
bütçenin mütemadiyen genişlediğini ve 
hayat şarlarımızın bizi her gün refah yo
luna ilerlettiğini izah ettikten sonra, "her 
$eyden ö.nce istik15.~ .. politika~ızın icap 
ettirdigi mali terlbırler sayesın~I~ rer.elc 
dahilde. gerek cihan knrcısı11-' ·• \'azı · 
yetimizin mükemmelli ini ı 1-derek 
"Atatü,.k'ün ıtÖ!ıte,.d i "i yoldan ayrılma
mak ise yarınki saadetimizin anahtarı • 
dır,. diyor. 

Neşriyat kongresi 
münasebetiyle 

YENİ SABAH 

Hüseyin Cahit Yalcın. hu başmııkııle
sinde, neşriyat kongresinde verilen ka· 

•·•·Matbuat Servıu 

rarları bahis mevzuu ederek bir noktaya 
zihninin takıldıiını söylüyor ve ecnebi 
lisanlardan türkçeye tercüme edilerek öl 
mez eserlerin hangi türkc;eye nakloluna
c:ığını sorduktan sonra Ahmet Cevat ve 
İbrahim Necmi beyler Türkçesi dediği 
türkc;enin ömru olmadığını, imlimızm da 
anarşi ic;inde bulundugunu soylüyor ve 
alfabemizi tamamladıktan, imlimızın a • 
na prensipleri üzerinde ittifak ettikten 
sonra dile .akulan uydurma kelimeleri 
kapı dışarı etmek lüzumunu ileri ıuruyor. 

Çocuk daima çocuk 

(Her sabah) ıütunu muharriri Cema -
!ettin Saracoğlu, millet mecfüinde bahiı 
mevzuu edilen c;ok çocuklu ailelere yar -
dım meselesini ele alarak memlekette 
euurlu bir nüfus ıiyaseti takibi zamanı 
geldiğini, cok cocuklu ailelere yardı -
mın bir lütuf değil, bir memleket borcu 
oldu<!unu söylüyor ve (Türk vatanının en 
ziyade mu'1taç olduiu kıymet itte bu -
dur) diyor. 

VAKİT 

Büyük ve erkek millet 
Aıım Us, burünkil başmakalesinde, ln

riliz ba$vekilinin Avam Kamarasında. 
türk . ingiliz anlaemaaından bah~ederk~ 
türkleri büyük ve erkek millet ~ıye ~vsı( 
ettiğini .Oyliyerek, bu vasıf, turk mılle· 
tinin beynelmilel siyaset ileminde kazan
dığı itibar mevkiini ıösterdi&ini bu tak 
dirkirlığın umumi ef'klrda inııiliz devle
tine karı;ı hakiki bir sempati uyandırdıiı
nı izah ettikten .anra bu sözleri alman 
matbuatının türk - İngiliz ittifakı münaw 
sebetiyle yaptığı neşriyatla kıyas ederek. 
(Türk - İngiliz anlaşması bahıinde Tür
kiye'nin hareketini tenkit etmek umuml 
harpte alman milletine sil~h ar.kad~tı o: 
lan bir milletin kolayca esır edılebılme11 
ic'n düşmanlarına yardım etmektir) di • 
yor. 

İki Çin münevveri şehrimizde 

Çinli misa<irler Türkiye'de çok iyi 

intibalar edindiklerini söyliyorlar 
Çin'in bugünkü vaziyeti hakkında izahat vermek ve çinlilerin 

vaziyetini dünya milletlerine anlatmak üzere büyük bir ıeyabate 
çıkan iki Çin münevveri tehrimize gelmiştir. 

Bunlardan biri Çin cümhuriyeti teş
rii divanında ve Milletler Cemiyetine 
müzaharet cemiyetinde aza bulunan 
1 :.Yu•uf~ıL iğer· de illctleJ 
Cemiyetine mUzaharet Çin lnaramu a
zası olan F. L. Özbek Ma'dır. 

Çin münevverleri evela Hindistana, 
oradan Suriye, Berut üzerinden Mı
sır'a gelmişlerdir, Çin münevverleri 
bu yerlerde büyük bir ıempati ile kar 
şılanmışlar, Mısır'da Kıra) Faruk ta· 
rafından kabul edilmişlerdir. 

Çinliler Mısır'dan, İstanbul'a. ora· 
dan da şehrimize gelmiılerdir. Çin 
münevverleri Hariciye Vekilimiz B. 
Şükrü Saraçoğlu tarafından kabul o-

~, 

lunmuşlardır. Heyet izası dün mat- Şehrimizde bulunan Çin müneo-
baamızı da ziyaret etmiştir. verlerinJen .ağda: /sa Yum/of. 

Çinli misafirler Ankara'daki ve la- lu solda: F. L. Ôzbek Ma 
tanbul'daki ziyaretlerinden çok iyi ' 
intibalar edindiklerini, kardeı mem-r 
leketinde gördükleri se~pati~en ç~k Cenevre' de 
memnun olduklarını aoylemıılerdır. 

Misafirler, Ankara'da bir ay kadar ---------
kaldıktan sonra seyahatlerine devam " 

1 
1 1 

edecekler, Irak, tarn, Afgan yoliyle Aza o mıyan ar a 
Hindistan'a döneceklerdir. 

Bu Çin heyeti Çin Baıkumandanı 
Çang - Kay - Şek'in bir beyannamesi
ni de dağıtmaktadırlar. Bu beyanna -
mede deniliyor ki: 

"Sulha ve adalete muhabbet, doğ
ruluk ve vefalılık biz asyalıların baş
lıca karakteristiklerimizdir. Fakat 
gözlerini hırs, önce Asya'da, aonra 
bütün dünyada hegeomni kurmak rü
yaları bürümüş olan japon militarist
leri, daima saldırgan olagelmiılerdir. 
Onların bütün saldırganlıklarına 

karşı mukavemet etmek azim ve ka
rarında bulunan biz Çinliler yalnız 
kendi milletimizin varlığını ve istik
lalini değil, bütün Asyanın bütünlü
ğünü de müdafaa etmekteyiz. 

Japon militaristleri bizim anudane 
mukavemetimizi görünce şaşırmıılar· 
dır. Şimdi bocalıyor, fakat iıin için
den çıkamamaktadırlar. 

Ümit ederim ki bütün dost millet
ler, ortaya atılıp japon ihtiraslarını 
önliyecek ve japonlara çoktan hak 
ettikleri mücazatı vereceklerdir.,, 

Bone'nin temaılan 

Paris, 24 a.a. - Hariciye nazırı 
Bone bu akşam sovyet büyük elçisini 
ve müteakiben de Türkiye büyük el
çisini kabul etmiştir. 

iıbirliği meselesi 
Cenevre, 24 a.a. - Milletler cemi -

yeti konseyinin dün öğleden sonraki 
gizli celsesinde genel sekreter Ave
nol. iza olmıyan devletlerle it birliği 
hususunda bir rapor tanzim etmek ü
zere bir komisyon teşkilini teklif ey
lemiştir. 
Konıey bu hususta ileride bir karar 

verecektir. 

Alman istihkamlan 
su altında kaldı 

Strasburg, 24 a.a. - Rhin nehrinin 
taşması üzerine sağ sahilde bulunan 
alman istihkamlarını kısmen su bas
mıı ve tahliye mecburiyeti haısl ol -
muıtur. 

Fransız tarafında, iıtihkamlar al -
manlarınkinden daha yüksek mevki • 
lerde oldu&u için ıulardan masun kal 
mııtır. 

Aleni teşekkür 

itte milletler cemiyet1 konseyi -
nin batlrca mesaiıi bundan ibaret
tir. Avrupa sulhunu tehdit eden 
meseleler dururken, bu i,lerle ui· 
raımak, milletler cemiyeti organi· 
zasyonunun liizumıuzluiuna delil 
olarak 1rösterilebilir. Bu, doğru de· 
iildir. Milletler cemiyeti fikri ölme
miıtir. Çünkü bu fikir, İnsanlık ta· 
rihinde ileri atılan en yüksek ideal
dir. Milletler demiyeceğiz, fakat 
diplomatlar buna henüz hazır de
iillermi§. Eıki siıtemden bir türlü 
ayrılamadılar. Ve milletler cemiyeti 
kurulduktan aonra da eski gizli 
diplomaıi yolu ile beynelmilel mü
nasebetleri tanzim etmeie çahıtı· 
lar. Cemiyet için felaket bunda ol
muıtur. Fakat cemiyetin arka pli.
na atılmasiyle meydana gelen bey
nelmilel anarıi içinde milletler bir 
defa daha Cenevre'ye dönmekte
dirler. 

A. Ş. ESMER 

Press AHociıtion'un <Sfrendiğine 
göre, İngiliz • Türk anlatmasında ol
duğu gibi İngiliz w Sovyet anlaşmuı 
da evelce ilin olunacak ve muahede
nin imzası sonradan vukubulacaktır. 

Preu A11ociation l'olonya ve Ro
manya'nın ileri ıürdükleri bazı itiraz
ların bertaraf edilmiı olducunu kati 
olarak yazmaktadır. 

Türk lransız müzakereleri iyi 
yolda yürüyor 

Le Jurnal gazetesinde Saint Brice 
de aynı fikirdedir ve diyor ki: 

Bu anlaşmaya, müzakeresi iyi yol
da ilerlemekte bulunan türk - fransız 

paktı da ilave edilince, elde hiç fÜp
hesiz iyi tanzim edilmit ahenkli bir 
emniyet sistemi mevcut olacaktır. Bi
rinin sağa ve diğerinin sola çektiii 
Leh - Franıız ve Fransız - Çek itti -
faklarının eylüldeki fena akibetleri 
artık tekerrür etmiyecektir. 

Refikamın Nümune hastanesinde do 
ğumunda gösterilen ihtimam ve gay
retten dolayı batta hastanenin sertabi· 
bi Bay Rüştü olmak üzere muhakkak 
bir ölümden kurtaran doğum mütehas
sısı Muzaffer Canbulat'la asistanı B. 
Zeki'ye ve hemıirelere sonsuz teşek

kürlerimi arzederim. 
Bolvadin hükümet tabibi 

Ekrem Bayuit 1877 
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Mihver ve Cenup 

İlalya'nın Afrika ve 

Akdenize dair fikirleri 
' YAZAN: LUCIEN ROMIER 

A iman ordusunun yüksek 
şahsiyetleri bilhassa ma· 

re, .ı Göring'le general Von 
Branchıtsch bu yakınlarda i • 
talyan Trablus'unu ziyaret et • 
tiler. 

.. talyanların Afrika'da bir ta
arrnz hazırlamaları ihtimali ge
ne hatırlandı. Mareşal Balbo, 
b:z.ı:at Kahire'ye gidip mısırlı -
!ara kıtalarmın Mısır'ı tehdit 
etmedigini soylemeyi lüzumlu 
g..ırdıi: Dediğine bakılırsa, 
Trablus'ta asker ve malzeme 
tal'ışit edilmiş olması bilhassa 
a:azinin talime müsait oluşu 
yuzünden<li. Biri iki bin topun 
ba~.t talımler için buyuk bir 
rr-·ktar oldugu, ve bu kadar to -
pun yanında yüz bin askerin, 
kc:ıışuların dikkat'ni hak et -
ti-:ıni ileri sürmüştür. 

T rablus'takı kuvetler bi -
raz ıııs\>etsiz gorunen ye

gane kıtalar değildir. Faşist hü 
kuıneti Amavutluk'a, işgal gu
nundenberi, tekabül e<len silah
larla birlikte altmış bin asker 
sokmu'}tur. Pek fazla degils~ 
bile. hiç olmazsa goı ıinür iht_ı 
y~çlardan üstıin kuvetler on ı
ki adarlarda bulunmaktadır. 1-
talya'nın Habeşistan ordusu 
mevcudu yuz elli bin kişiden 
aşağı olmamalıdır. Geriye he -
nuz İspanya'da bulunan İtalyan 
askerleri kalır: Şimdiye kadar 
general Franko'nun bunları a -
lıkoymak niyetinde olduğuna 
delalet edecek hiç bir şey geç -
memiştfr. Bu dağınık kuvetler 
tenkitçi mütalealara ve hayre
te sebebiyet vermiştir. 

Tabii bunu rabıtasız kararla
ra veya tesadüfe atfetmek gü -
liınç olur. Bu hal bir metodu 
ve bir hesabı ifade etmektedir. 

M etod pek malumdur: Bu da 
ha~mı kabil olduğu kadar miı -
teaddit noktalarda endişeye dü
şürerek onu dikkatini ve vası
talarını dağıtmıya mecbur et -
mek ve kendisini tehdit eden 
darbenin hakiki istikameti hu
susunda kendisini aldatmakta 
faşist siyaseti zihniyetine uy • 
gun bir metod: Bu metod, da
h:lde de, İtalya'da faşizmin ik
tidara geçmesini hazır' 'llak 
için kullanılmıştır. 

Gene bu metod her bi ıçın 
muayyen vasıtalar ve bi n.den 
diğerine atlamak için bü> bir 
cevaliyetle. aynı zamana bir 
çok ihtimalleri birden tak p et
mek itiyadını ifade eder. 

Nihayet bu dağınıklığı haki -
ki olmaktan ziyade zahiri d ye 
mütalea etmek ve bunda, b !>i
rine bağlı bir butün bt: ak 
yersiz olmaz. Gerçi bunla Y· 
m derecede değİ$İc:i olan c -
saplara göre yarın pekala e i · 
şebi lirler. 

Şimali Afrika'da, bas• 
Tunus'ta fransız mi a • 

faa hazırlıkları tamamlan b -
danberi, Cebelüttarık etraf 
da İngiliz teyakkuzunun u:ı; ı
şmdanberi, fransız ve in z 
donanmaları Akdenizden A s 
okyanosuna açılan geçitte d a 
sık göriınmiye başladıklar 
dan ve İspanya harbi sona e -
relidenberi, İngiltere, hem l 

Fransa derecesinde faşist rr: t -
buatın küfürlerine maruz k l -
maktadır. 

Aynı zamanda, 1 talya'nın 
mit ve niyetleri şarki Akder e 
doğru döner görünmektedir 

Arnavutluk'un ini olarak ı 
gali; Trablus'un strateji bakı 
mından takviyesi, araplar ü e
rindeki propagandanın arttır 
ması; bütün bunlar ya şima 

&arki Afrikayı, ya küçük Asy -
yı gözeten hedeflere hizmet 
de bilir. Çünkü her şeyden e" el 
birine ve diğerine doğru oi n 
geçitler mevzuubahistir. 

Petrol yüzünden küçük As a 
en cazip hedef olabilir Bu 
mukabil Trablus'tan başlıyacak 
bir Afrika'yı istila planı, "İn 

paratorluk" ve "mihver" mef -
humlarını daha iyi tatmin ede
bilir. 

l talya ic;in harp zamanın-
da imparatorluğun bü -

yük davası, daha başlangıçta 
Habeşistanla münakalesini te 
min ,etmektir. 

Kuvetleri ona ya Suveyşte ve 
Kızıl denizde devamlı bir ııe -
cit açmak, yahut da Trablus'
tan Habeşistan'a yukarı Mısır 
ve İngiliz-Mısır südanı üzerin
den bir kara yolu tesis etmek 
l<lıımdır. 

Bu mıntakalardan alman ma
lılmata inanmak lazım gelir~e. 
Trablustaki italyan kuvetlen -
nin bugunkü vaziyeti Tunus .ci
hetinden tedafüi ve İskenderıye 
ile lnı;:iliz-Mıı;ır südanı ıstika -
metinde taarruzdur. 

Çat gölünü Gıneye rapteden 
yoJlar üzerinde bu vaziyet ta -
arruzi bir mahiyet arzetmek -
tedir. 

A imanlara nazaran, İtalyan 
ittifakının arzettiği baş • 

irca kıymet, İtalyanın Akde -
nizin ortasını müessir surette 
kapıyabilmesidir. Bu barajın 
müessir olabilmesi için, Trab
lusun Tunustan yapılacak bir 
tazyika mukavemet edebilmesi 
lazımdır, aksi takdirde, harp 
halinde. İtalyan - alman cep -
hesi cenuptan kuşatılacak ve 
şimal istikametinde Adriya -
tik'e, Selanik'e veya Karade -
niz'e doğru geri atılacaktır. Bu 
itibarla alman askeri makamla
rmın Trablus'un stratejik ha -
zırhklarına alaka ııöstermele -
rinde şaşılacak bir şey yoktur. 

Almanlar, bir yandan Habe
şistan ve Kızıl denizle, öte yan 
dan Çad ve Gine ile karadan ir
tibat hususundaki İtalyan pro
jelerine aynı alakayı gösteri -
yorlar mı1 Bu teşebbüslerin 
tatbiki kendilerine nisbeten 
kolay göriınseydi alaka goste -
rirlerdi. Aksi halde halya'nın 
vasıtalarını Alplar ve Ak.deniz 
barajı icin saklamasını tercih 
edeceklerdir. 

Afrikada geniş bir teşebbüse 
girişmek kabil olmayınca, İtal
yanların kuçıik Asya üzerine 
muhtemel bir taarruzunu iyi 
karşılıyorlar mı 1 İngiliz - türk 
anlaşmasını intaç etmiş olan 
Arnavutluk darbesi onlara pek 
de hoşnudluk ııetirmemiştir. 

Cad'dan ve Habeşistan'dan 
Polonya'ya ve Tuna'ya kadar, 
Kont Ciano, bugünlerde Ber -
lin'de nazi diplomatları, asker· 
!eri ve coğrafyacılariyle konu
ıacak pek ı;;ok şey bulacaktır. 

Frs • ._ 

Vahudiler ve Filistin 
Esası, yahudi devleti te • 

lakkisinin terkinden iba -
ret olan yeni ingiliz planı 

ile Filistin'de yeni bir fa -
cia perdesi açılıyor. 

1917 de maruf Balfur be
yannamesi ile yahudilere 
Filistin'de bir ocak vade • 
dildi. Buraya 480.000 yahu
di gelebilecekti. Öyle görü
nüyor ki Filistin ayni za -
manda araplara da vadedil
miştir. 1915 denberi H. Mac 
Mahon'la emir Hüseyin a· 
rasında yapılan gizli anlaş· 
manın formulü bu derece 
gizli kalmıştır, şurası mu • 
hakkak ki, şimdiye kadar 
biribirine zıt olan taahhüt
leri telif etmek için yapı • 
lan bütün gayretler, her iki 

tarafı da memnun etme -

İçimizdeki Şeytan 
'-Tefrika No: 53-=Yazan: Sabahattin ALl..1 

mekten başka bir işe yara -
mamıştır. Uzlaşmanın mu -
kadderatı bu değil midir? 

Londra'da bu sene başın
da biribiri ardına toplanan 
iki tetkik komisyonu ile bir 
yuvarlak masa konferansı 
nihayet araplarla yahudile
rin arasında bir anlaşmaya 
varılamıyacağını gösterdi. 

İngilizler, bir ara Süley· 
man peygamber tarazında 
bir iş yapmayı düşündüler. 
Filistin arap devleti ile ya
hudi devleti arasında pay -
laştırılacak, mukaddes yer
lerle stratejik mevkileri ih
tiva etmek üzere küçük bir 
parça da ingilizlere verile • 
cekti. Bu teşebbüsün neti -
cesinde araplar isyan etti, 
yahudiler de buna öfkelen
diler. 

*** 
İngilizlerin aklına bizzat 

bir statüko yapmak, ve onu 
tatbik etmek geldi. Fakat 
bu planın hazırlanması Ka
hire'de arap reislerinin bir 
konferans toplaması ile bir 
oldu. Orada yahudilere yol 
verildi. 

Yeni hal şeklinin esas 
unsuru, Filistin'e 5 senede 
azami 7 5.000 yahudi gire -
bilmesidir. Sonra, yahudi 
muhacereti arapların ha • 
kim bulunduğu bir hükü • 
met tarafından nizama ko· 
nacaktır. Zira, Filistin hal
kının üçte ikisi araptır. Fi
listin'i "kendi kendini ida· 
re" rejimine götürecek ha
zırlanmış tecrübede araplar 
hakim bir rol oynamakta • 
dır. 

Teklif edilen hal şekli -
nin esas prensipi, İngiliz a
Janlarının kontrolü altında 
beş senede bir işbirliği tat • 
bikatı dahilinde düşman 
kardeşleri uzlaştırmaktır. 

*** 
İngilizler, Filistin işinde 

cenubi Afrika' da muvaffak 
-ı~'--'-~•1...!1- _ ... 

mek istemişlerdir. Fakat a
raplar la yahudilerin, cenu
bi Afrika'daki Boer'lerle 
holandah beyazlar arasında 
hiç bir müşterek nokta 
yoktur. Kahire'deki arap 
konferansının vermiş oldu.
ğu karara, Kudüs müftüsü • 
nün idare ettiği müfritler 
hangi noktaya kadar hür -
met kar kalacaklardır? 

Daha statü ilan edilme -
den yahudilerin kati vazi • 
yetleri teeyyüt etmiştir. 

Saint - Brice 

Göbels'in 

kalemiyle 

dünya! 

YAZAN: Dr. GÖBELS 

Bakınız, bu gördükleri • 
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Bezgin İspanya kanii 

maceraya atılabilir mi! 
Uluorta İtalyan - alman tarafını tutmuş bir lspanya'

nın duyguları üzerinde hayale kapılmadan, yarım ada
nın, yeni rejimin zaferi uğrunda kendi yanında çarpış
m~ olanlara yarın yapabileceği yardım hususunda hü· 
küm vermekte tereddüt edilebilir. 

Bir takım beyanatla yarım yamalak tekzip edilmi.~ 

bunca gönül bulandırıcı hadiselere rağmen, değerli as
keri meziyetlerden başka, bir çok defalar ölçü ve sağ
lam bir aklıselimin delillerini vermiş olan Franko'nun 
memleketini - ne olursa olsun - trajik olacak bır ma -
ceraya sürükliyeceğine inanmak bize güç geliyor. 

Bu şüphelidir. Şeriklerinin iizerindeki tahkimi ku -
vetlidir. Bütün askeri veya iktisadi kumanda mevki -
/erinde almanlar; propagandanın mahir ve itina ile 
bağlanmış telleri üzerinde çalışan İtalyanlar vardır. 1 -
ta/yanlar ve alman/ar bitkin ispanyanın üzerine ağır 
basmaktadırlar. Ve dünya hadiseleri, biribirini kovalı
yarak, kendi zaferinin harap ettiği bu memlekete pek 
mahir olduğu kurtuluş ameliyesi için lazım gelen za -
manı vermemiştir . 

Bu itibarla lspanya'nın limanlarını, madenlerini, üs
lerini ve hatta aç olan bu memleketin gıda maddelerini 
bile ele geçiren Almanya'ya, hem de kazandığı zaferle
ri çalmakla iktifa etmiyerek onu, lspanya'nın hiç de 
menfaati olmıyan bir harbe sürüklemiye çalışan ita/ -
yanlara karşı kendini müdafaa etmesi lazımdır. 

Otuz altı aylık harpten duyduğu yorgunluğu impara 
torluk sarayı ile avutmıya çalışmasına rağmen, halk 
müphem bir surette bunun farkındadır. 
Nasıl olur da zeki ve aklıselim sahibi Franko bunun 

farkında olmıyabilir? 

Ekseriya kendisine tavsiye edilen taktik hatalarına 
mukavemet etmesini bilmiş ve kendisine hatalı bir pla
nı kabzı/ ettirmiye çalışan alman müşavirlerini geri ça
ğırtmış olan Franko kendisini sürüklemek istiyen de· 
vamlı tazyike nasıl mukavemet etmiyebilir ? 

Franko ordu şefi olarak muhakeme eder. 
Onun nazarında, ne politika, ne diplomasi, ne mihver 

ne de hatta pakt mevzuubahistir. O sadece askeri im
kanları düşünür. Ve ispanyalı galip bu imkanların han
gi iktisadi şartlara bağlı olduğunu bilir. 

Leo Gerville - Reache 
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niz, Londra, Paris ve Va • 
şington'un harpcı ve panik
cileridir ! 

Bunların, kulüplerde, 
masun _localarında ve ya -
hudi bankalarında kayna • 

şıp, Avrupa'ya çöktürülme

si istenilen felaketi nasıl 

hazırladıklarına iyice dik -
kat ediniz. Göreceksiniz ki, 
bunlar ne görünüşlerinde 

ve ne de tavır ve hareketle
rinde yeknasak değildirler. 
Bunların arasında ,işçi 1i -
derleri yanında, ingiliz sos
yetesinin en feodal lordla
riyle murdar Galiçya yahu· 
dilerinin kol kola girip yü· 
rüdüklerini, gene kin ve 
garezden göbekleri sark -
mış avukatların, müfsit ya
hudi muhacirleriyle sarmaş 
dolaş olduklarını görecek-

siniz. 

Çok acaip ve garip bir 

kumpanya 1 şayet kendile • 
rini müşterek bir düşman 

telakki edersek, ortadan 

kaldırmağa azmettikleri 
bir memleket ve bir fikir 

olmamış olsaydı, muhtelif 
sosyete ve sosyal karargah· 
lara mensup, ideolojileri 
biribirinden tamamen ayrı 

olan bu insanlar, hiç bir 
zaman bir araya gelemez -
lerdi. Şimdi bunların it ve 
güçleri, cihanı velveleye 
vermek ve maalesef onlara 
kulak asan milletleri isteri 
ve panik dehşetine sürük -
!emekten ibarettir. Bunlar, 
trampeta ateşini andıran e-

şi görülmemiş bir propa -

ganda ile cihan efkarıumu-

miyesine tesir yapmak isti· 
yorlar; maksatları, son de
rece kızışmış olan bu at • 
mosferde, kimin yaptığı 

farkedilmiyecektir ümidiy
le, barut fıçısını ateşle -
mektir. Bu atmosfer içinde 
büyümekte olan sükOnsuz • 
!uğun meyvaları olgunlaşı

yor. Büyük bir hasretle gö· 
zetledikleri gayeye varmak 
için, onlar her vasıtaya baş 
vurmaktadırlar. Rüzgar e
kiyorlar ve günün birinde, 
fırtına toplıyacaklarını bi -
Jiyorlar. Zaten istedikleri 
de bundan başka bir şey de
ğildir. Bunlar, Almanya ve 
nasyonal - sosyalizme karşı 
neden böyle bir kin besli -
yorlar diye insan kendi 
kendine sorabilir. Buna ve
rilecek cevap güç değildir: 
Almanya onların işlerine 

engel oluyor da onun için. 
Almanya ile İtalya, Av -

rupa milletleri arasında en 
büyük proleterlerdir. Harp-
cı ve panikciler, Versay'da 
bu iki milletin en esaslı ve 
canlı hayat haklarını gas -
bettiler. Bu itibarla, bu 
korkunç vaziyetin uzayıp 

gidemiyeceğini müdriktir • 
ler. 

Dr. Göbbe/s 
Fölkişer Beobahter 

Japonya'nın 

işareti 

Japonlar Kulangsu ada
sını işgal etmişlerdi. Fran

sa, İngiltere ve Birleşik A
merika devletleri Amoy ö -
nüne asker çıkardılar. Ja -
pon]ar derhal çekildiler. 

Kuveti istimal etmeden 
göstermek buna derler. Bu 
..... , _ ....... _.,; -------- - ·-
değeri vardır. Fakat bunda 
al danmı yalım. Gösterilmiş 

olan kuvet sadece maddi 
kuvet değildir. Küçücük 
fakat çok zeki olan japon • 
lar, bir kaç aydanberi dün
yada bazı şeylerin değişmiş 
olduğunun farkındalar. 

Fransızların, ingilizlerin 
artık karar vermiş olduk -
larını onlar da anlıyorlar. 

Birleşik Amerika devletle
rinin de icap ederse tavsip 
ettikleri şerefi arttı • 
racakları da malUmdur. Ja
ponlar, lazım olduğu zaman 
silahı adaletin hizmetine 
vermeğe karar vermiş olan 
suhku bir iradenin önün • 
den çekilmişlerdir. Dünya
yı hayrete düşürmüş olan 
bu milli ittifakla takip et • 
tiğimiz liyakat siyasetinin 

Karşılarmda oturan şair Emin Kamil: 
"Ne diye durup durup adamcağızın damarına 

basıyorsun! Bugünlerde dertli işte!" Dedi. 
ismet Şerif sarhoş gözlerini müthiş bir kinle 

doldurarak arkadaşına baktı: 
"Kapar mısın çeneni?" 

"Beğenmiyorum • • Bu havalar yerinde iken gÜ • 
zel. Fakat -piyasa a zı şarkı söylemeğe alttanlann 
gırtlağından bütun iptidai ve has güzellik!erini 
kaybederek fırlıyor .• Size onları sevdiren, bu ıui
kaste rağmen muhafaza edebildikleri özlü tarafları 
dır ... Sonra ıunu d, ilave edeyim: bunlar hiç bir 
zaman mükemmel anat eserleri değildir. Bunlar 
ancak sanatkar malzemesidir ... iki telle çalınan 
halk havalarını ol uğu gibi alıp piyano ve kıli.rnet 
refakatinde söylene cinayettir!,, 

ken bütün bahçede müthiş bir alkış koptu. Leyla ga
yet kibar reveranslarla hayranlarını selB.mladı. Ar· 
kasından gelen garsondan ince i§lemeli penbe çan
tasını aldı ve omuzlanndaki ince tül pelerini ona 
verdi. Ba§İyle saza kısa bir işaret yaptıktan sonra 
ellerini memelerinin biraz altında kavuıturarak 

y.mık ve güzel bir halk ıarkısına ba§ladı. 
Sesi gayet gürdü ve hiç de fena söylemiyordu. 

Bahçedeki ağaçların yapraklarını titreterek etrafa, 
ta uzaklardaki denize kadar yaydıyormu§ zanne -
dilen bu orta Anadolu havasının bir çok sert ve ha
ıin yerlerini piyasa şarkıları tarzında yumuıatma

sma, ona aslında mevcut olnuyan beylik nağmeler 
ilave etmesine rağmen, sesinin tatlılığı ve söyleyi§ 
tarzında garip bir hüzün ve teslimiyet bulunması 

dinliyenler üzerinde çok kuvetli bir tesir yapması
na sebep oluyordu. Herkes, belki şarkının, belki de 
umumi alakanın tesiriyle, susuyor ve dinliyordu. O· 
turdukları iskemlede uyukhyan küçük çocuklar 
gözlerini açarak §atkm §aşkm bakınıyorlardı. 

Emin Kamil güldü. Bütün masa halkı canlanmış
tr. Herkes heyecanlı bir hadise çıkmasını bekliyor
muş gibiydi. 

Ömer solundaki profesör Hikmet'e yava,ça sor
du: 

''Ben epey zamandır gazete okumuyorum •.• A
ralarmda bir münakaşa filan mı geçti?" 

Profesör Hikmet, "Ehemiyetli bir şey değil I" 
demek istiyen bir el hareketi yaptıktan sonra ayni 
sesle cevap verdi: 

"Emin Kimil'in bu işle bir alakası yok ... Sade
ce oğlanı kızdırıyor!" Saz heyeti tekı ar yerine geçmişti. Bahçeyi dol

duranlarda görüleı bir kıpırdama ses kıraliçeainin 
geldiğini anlatıyordu. Bedri yerinden fırladı: 

"Başka zaman onuşuruz !" Dedi. Sonra Maci
de•ye döndü: "Kusur bakmayın. Hassaa tarafıma 
dokundular .. Allaha ısmarladık! ... " 

Omer onun elini bırakmadan: 

"Bize gelsen e •. .' dedi, "Ayni yerde, benim eski 
pansiyonda oturuyoruz!" 

Bedri "Peki, peki, muhakkak gelirimi" diye ay• 
nldı. Süratli adımlarla karşıdaki kerevete giderek 
piyanosunun başına geçti. Biraz sonra da uzun bo
yu, penbe renkte ağır tuvaletiyle hanende Leyla gö
ründü. Ağır ağır, etrafına tebessümler saçarak ma
saların arasından geçiyor ve en aşağı yanm kilo al· 
tın bilezik tafıyan sol eliyle boyalı ve kıvırtılmı~ 
&açlarını düzeltiyordu. Tahta basamakları çıkar· 

Leyla bir kaç parça daha söyledi. Alkışın tesi
riyle bazı havalan tekrara mecbur oldu, nihayet 
"Ya§a ... Bravo!" sesleri arasında sahneden çekildi. 
Orada hürmetle bekliyen garsondan pelerinini a • 
lıp çantasını gene ona teslim ederek büfeye doğru 
yürüdü. 

Udeba masasını bir sessizlik aarmııtr. Hüseyin 
bey ikramını kesmiş, bedava rakıyı fazlaca kaçıran 
davetliler tefekküre dalmı§tı. 

Ömer laf olsun diye yanındaki ismet Şerif'e sor· 
du: 

"Yahu, aende bu akıam bir durgunluk varl Ne 
oldu?" 

Muharrir omuzlarını silkmekle iktifa etti. 

Sonra lsrnet Şerif'in iş olsun diye meşhur roman· 
cılardan birine çattığını, aralarında müthiş bir sö. 
vüşme başladığını, nihayet bu romancının, bir ta -
kını vesaik neşrederek, ismet Şerif'in babasının 

zannedildiği gibi pek kahramanca vefat etmiş ol
mayıp düşmana teslim olmağa giderken arkadan 
vurulduğunu iddia ettiğini anlattı. Bundan sonra a· 
radaki edebi münakaşa daha ziyade inkişaf etmİ§ 
ve her iki taraf haammın hususi hayatına dair bü -
tün bildiklerini ve bildiklerden öğrendiklerini or
taya dökmüş. Birisi "senin baban kahraman değil 
haindi!" diye şahitli ispatlı iddialarda bulunurken 
diğeri de "senin annenin bir zamanlar filanca ile 
üç aene, sonra d.a falanca ile bet sene gayri me§rU 
surette yaşadığı poliste mukayyettir I" demiş. Böyle
ce her ikisi de biribirlerinin edebi;yat ve fikir k17-

RADYO J 
TOR KiYE AVRUPA 

Radyo Difüzyon Postaları 
TÜRKİYE Radyosu 
ANKARA Radyosu 

DALGA UZUNLUGU 

1648 m. lll2 Kcı./120 Kw. 
T.A.Q. 

19.74 m. l!ı145 Kes./ 20 Kw. 
1'. A.P. 

Sl.70 m. 94':i5 Kes./ 20 Kw, 

ANl(ARA 
PERŞEMBE - 25-5-1939 
12.30 Program 
12.35 TÜRK MÜZİÖ! - Pl. 
13.00 Memleket saat ayan, a· 

jans ve meteoroloji haberle
ri. 

13.15 - 14 MÜZİK (Karışık 
program • Pl.) 

18.30 Program 
18.35 MÜZİK (Halk şarıkılarr 

• Pl.) 
19.00 Konuşma (Ziraat saati) 
19.15 TÜRK MÜZİôt (Fasıl 

heyeti) 
20.00 Memleket saat ayarı, a -

jans ve meteoroloj ihaberle • 
ri. 

20.15 TÜRK MÜZİÔİ: 
1 - Uşak peşrevi 
2 • Suphi Ziyanın uşak şarkı: 
(Dökiilmüş zambak gibi). 
3 - Salahattin Pınarın bayati 
şarkı: (Delisin deli gönlüm) 
4 - Tanburi Cemil beyin mu
hayyer şarkı: (Pür lerze o -
!ur). 
5 - Rahmi beyin muhayyer 
şarkı: (Serapa hüsnü ansın) 
6 - Halk şarkısı: (U rfahyım 
ezelden). 
7 - Osman Nihadın kürdili -
hicazkar şarkı: (Gözüm.den 
gitmiyor). 
8 - Kazım Usun kürdilihicaz 
kar şarkı: (Kani değil). 
9 - Raif beyin kürdilihicaz -
kar ııarkı: (Rengi ruhsarrna) 
10 - Muhayyer türkü: (Bu -
gün ayın on dördü). 

21.00 Konuşma 
21.15 Esham, tahvilat, kambiyo 

- nukut ve ziraat borsası (fi· 
yat). 

21.25 Neşeli pl5.klar - R. 
21.30 MÜZİK (Küçük orkes -

tra - Şef: NECİP AŞKIN) : 
1 - Sorge - Köy evinde ışrk -
lar. Vals. 
2 - Carl Frick - Ren kıyıla -
rında ben evimdeyim - Me -
lodi. 
3 - Tropp - Fuji - sanın et -
rafında müzik sesleri - Fan
tezi. 
4 - Leopold - Yeni dünyanın 
eski şarkıları. 
5 • J. Strauss - Hayat size ne. 
şe versin. 

22.30 MÜZİK: (Opera arya -
ları) Pl. 

23.00 Son ajans haberleri ve ya· 
rmki program. 

ı - Pf.) - --~~-

OPERA VE OPERETLER 
1 

21 Roma, Laypzig. rRl 
ORKESTRA KONSERL~~ 

VE SENFONİK KONSE 
LER: 13.15 Lontlon • Rec • 
yonal - 15.15 Droytvic; ...-
20.15 Stokholm - 2z.3: Pa • 
ris - 20.45 Doyçland Zen • 
der - 20.50 Prag - 21 Bra· 
tislava - 21.45 Lüksemb'!Jg 
- 22.30 Sarbrük - 2.2.35 ,,.o 
lonya - 23 Doyçland Zen; 
der - 23.5 Varşova - Z 
Ştütgart . 

ODA MUSİKİSİ: 15.25 Harfi~ 
burg - 17.30 Prag - 21.Z 
Münib. 

SOLO KONSERLERİ : ıs.30 
Paris - 18.30 Kolonya _., 
18.40 Droytviç - 20.30 F10 ransa - 21 Varşova - 21.3 
Berlin. 

NEFESLİ SAZLAR (Marş "· 
s.): 19.30 London - Recyona.1 

ORG KONSERLERİ VE KO· 
ROLAR: 17.40 Königsberi 
- 19 Berlin - 20.15 LayP • 
zig - 21 Paris - Eyfel kule
si, Strazburg, - Rennes. 

HAFİF MÜZİK: 18 Berlin _. 
19.15 Kolonya. 

HALK MUSİKİSİ: 16 Frank· 
furt - 2'2.30 $tütgart. 

DANS MÜZİÖİ: 22 Monte 
Ceneri, Varşova - 22.10 FIO 
ransa - 2Z.15 Krakori, Mila· 
no - 22.40 Königsberg _. 
22.45 Droytviç, Paris - P.T.'f• 
Tuluz, Pirene - 22.55 Lük • 
semburg - 23 Floransa, Sof· 
ya, Milino - 23.5 London • 
Recyonal - 23.20 Budapeş • 
te. 

Sovyet radyolarında 
Türkiye için konser 

Yabancı memleketlerle kili • 
tür munasebetleri idamesi u • 
mum Sovyet "VOKS" cemiye· 
ti ile S.S.C.B. Radyo - Komite· 
si, Türkiye için bir radyo kon· 
seri tertip etmiştir. Bu konser. 
26 mayıs cuma günü, Türkiye 
saatiyle saat 21.15 te 1744 met
re dalga uzunluğunda Moskovıı . 

1210 metrede Kiev, 1060 me • 
rede Tbilisi, 349,2 metreci<! 
Simfcropal ve 309,9 metrede 
Odesa istasyonları tarafından 

neşredilecektir. 

Konserin programında Rus 
kompozitörlerinin aşağıdaki e· 
serleri vardır : 
Balakirev - Bir rus temi üze

rinde üvertür. Cümhuriyet 
yüksek artisti Gauk idaresin· 
de Sovyetler Birliği senfonik 
orkestrası tarafından . 

Çaykovski - Piano Concerto'
sunun birinci kısmı - orkes • 
tra refakatiyle enternasyo • 
nal müsabakalarda mükafat 
almış piyanist Fliyer. 

Rimski - Korsakov - İspanyol 
kapriçioıu • Sovyetler Bir~ • 
fından. 

~~~~...--~--~~--------------~~ 

semeresini biz böyle top -
luyoruz. 

"Ya Fransa ne oluyor? 
Diyorlar, milletler arası 

partisinde onun hesabı 

yok?" Bir ingiliz de bize 
"ihmal edilebilen amil" is
mini veriyor. 

Fransa iç kavgalariyle 
parçalanmış, uzun seneler 
geçmeyince tesirli bir gay
ret gösteremez, onu, bir dış 
harbında saf haricine çı
karmak için bir iç harbı ka
fidir. 

Fakat bereket versin 
memleketimiz kuvetlenmiş 
ve umumun itimadını ka -
zanmıştır. İngiltere artık 

bize güvenebilir. Artık bir
leşik Amerika devletleri 
de anlamıştır ki, küstah ih-

tiraslara karşı gerilecek 
büyük sedde, Fransa bir 
köşe taşıdır. 

Fakat en büyük tesir biz
zat muhasımlar üzerinde 

husule geldi. Mesela Ja -
ponya'nın ricati: eğilmi • 
yenlere küçücük bir işaret• 
tir. Öyle bir işaret ki di -
ğerleri için çok mühimdir. 
Her yerde harp tahrikcile
ri, tutuşmuş, ve galeyana 
gelmiş bir halde yerlerini 
iyi niyet sahiplerine, bizim 
gibi "realistlere" terkedi • 
yorlar. 

Bakınız, hikmet alamet -
leri yalnız japonlara gö • 
rünmüyor. Şunu iyi bilin 
ki, selametimiz kendi elle • 
rimizin arasında duruyor. 

L'lntransigeant - Gallus 

metlerinin sıfır olduğunu İspata çalışmı§lar ..• 
Ömer bunları dinledikten sonra: 

"Peki ama, Emin Kamil'e ne oluyor?" dedi. 

"O da kavga kızıştınyor ... Maksat vakit geçir-
mek. Fakat beriki fena içerlemiş. Şimdi karşısında· 
kinin kafasına bir surahi geçirirse enfes olur!" 

Macide Ömer'i dürterek: 

"Haydi artık kalkalım!" Dedi. 

Ömer karısmın yÜzÜne baktı: 
''Ne oldun? Miden mi bulanıyor?" diye sordu. 
"Hayır •. Şey ••• Galiba biraz ... " 

18 

Macide bir müddet sonra dütündüğü zaman, 0-
mer'Ie aralarındaki münasebetin nasıl süratle de
ği~tiğini bir türlü vazih olarak hatırlayamıyordu. 

Ömer'i seviyordu. Bundan şüphesi yoktu. Hatta 
belki de bu sevgide vücudunun rolü kafasının ro • 
lünden daha. büyiiktü. Kocasının seyrek traş olan 
yanaklarını okıarken yahut onun biraz kalınca ve 
bir çocuk dudağına benziyen dudaklarını dikkatle 
seyrederken derisinde garip ürpermeler duyar ve 
kollarını utana utana, fakat kendisinden hiç umma• 
dığı bir hararetle, onun boynuna sarardı. 

Fakat ona bağlılığı yalnız bu sevgiden doğmu • 
yordu. Macide bir kaç aylık beraber yaıayışlan es
nasında Ömer'in ne kadar çok zayıf tarafları bu -
lunduiunu sezmİ§tİ. Kocası her şeyden evel bir an
lık arzuların zavallı bir oyuncağı idi. Beraber alış 
verite gittikleri zaman bile bu huyu hemen kendini 
gösterir, çay fincanı almak için girdikleri bir dük -
kanda alacalı bulacah japon taklidi bir vazo görüp 

(Sonu var) 
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Belcika'da 
.;, 

Belçika'nın, ancak ba§ka devlet • 
lerin aelameti için, tabii olmıyan sı -
nırlarla ayrılmıf bir memleket oldu
ğunu iddia edenlerin ne kadar yan
ht ve haksız düşündükleri bir kere 
daha sabit oluyor. Vaktiyle Belçika
nın merkezini Paris'in mukallidi, 
faydasız bir şehir (une ville inutile) 
diye tavsif etmit olan Oktav Mirbo 
timdi sağ olsaydı, o soğuk kafiyeyi 
yaptığından dolayı kendisı de uta -
Dırdı. 

Su Sergisi 
Bu yinninci asrı önceki asırlardan 

ayırt ettirecek en büyük yenilik olan 
tehircilikte temel eene su meselesi· 

C. H~ P .· İdare Heyeti Kurultaya 
sunulacak dilekleri tasnii elli 

1 Gün lcin 
Mecliste bütçe 

müzakereleri 

dir. Su olmadan bir insanın yaıama-
(Başı 1 inci sayfada) 

11ına, büyümesine imkiın oımadıiı 11 -Adliye Vekaletine ait 
gibi bir tehirin de yaşıyabilmesi, bü-

yüyebilmesi auya bağlı olduğu için dilekler: 
§ehirciler her §eyden Önce tehirin 
suyunu düşünürler. Su olmadan bir 1 - Adliye binalarının ve ceza evle-

rinin inşası ve ceza evlerinin islahı •ehir değil, bir dıvar bile yapılamaz. 

Avrupa'da başka memcleketıerin 
hemen hepsi daima muharebe .lüşü
nerek durmadan harbe hn::..ırl11nır • 
larken, belçikalılar arsıulusal bir su 
aergisi kurmayı düıünmüşler, hem 
de geçen büyük muharebede topun 
ağzına ilk gelen Llyej ıehrinde ... A· 
merikalınların da bu yıl büyük ve u
mumi aergi kurd ıkları bununla kı • 
ya• edilemez. Onlar Avrupa'ya çok 
uzakta, harbe karıımak kendi istek
lerine kalmıf bir §ey. Belçikalıların 
İngiltere ile Almanya arasında bu
lundukları halde l>oyle sergi düıün
meleri, doğrusu, tam medeniyet kah 
ramanlığıdır. Sergiyi bu sıcak mev
aimde açmaları da insanların timdi 
çok au içmeğe mecbur olmalarından 
değil, ıüphesiz, bütün Avrupa'yı 
aarnuf olan harp dütüncesi aletini 
söndürmek içindir. Bundan dolayı 
su aergisi bu zamanda bütün dünya. 

:s 2 - Olmıyan yerlerde noterlikler 
Yalnız tehirler için değil, köyler İ· ihdası, 

çin de, ekilen yerler için de öyle.. 3 _Mahkeme teşkilatının halen mev 
Endüstride en ucuz ve en bereketli cut olmıyan küçük yerlere kadar teş • 
kuveti ancak su temin • ;:!r. Bundan mili. 
dolayı bu zamanda her memleketin 4 - On liraya kadar alacak davaları-

na ihtiyar heyetlerinin de bakabilme • 
bir su siyasti vardır ve bu siyaset her 

türlü siyasetten üatün tutulur. Su 
meselesinde timdi en büyük dÜ§ÜD • 
ce bütün bir memlekette elektrik 
santralları yaptıkları gibi büyük 
mıntakalarda su santralları yaparak 
memleketin her tarafına, tabii ve İç· 
timai hayat için lüzumu kadar au 

si. 
5 - Bir haftaya kadar mahkum o • 

!anların ecza müddetlerinin nahiye 
merkezlerinde geçirmeleri, alelumum 
hırsızlık cürümleri için mevcut ceza 
hükümlerinin arttırılması, meşhut suç
lar kanunu hükümlerinin köylere de 
teşmili. 

vermeyi temin etmektir. 1 t' 't 
Belçikalıları su meselesinin her 111- Dahiliye Yeki e ine aı 

teyden üstün olduğunu ta..c:dir ettik-
lerinden dolayı tebrik etmek lazon- dilekler: 
dır. 

G. A. 

va büyük bir ders gibi sayılabilir. ı "" • "" "" 11""""
11111111 

"" ""'-, ! . 
Sergiyi kur.ınlar sudan ilham alı- • 

narak yapılmıı meıhur resimlerle : 
aüslemeği dütünmüıler. Kendi mem· 
leketlerindeki ve zaten su memleke-

Unutmıyalım ki : 
Yurtta ana, baba sevgı ve 

şefkatinden mahrum yavrular 
ulusun yardım ve şefkatini bek
liyor. Çocuk Esirgeme Kuru -
munun yardım elini uzatabil -
mesi için yılda bir lira verip ku
ruma üye yazılalım 1 

ti olan komıuları Holanda' Jaki meı· 
hur su tablolarından batka lngilte
re'den, ltalya'dan ve Fransa'dan su
luboya ile yapılmıı en güzel resim· 
leri toplamışlar. Bunların arasında 
Renuar'ın ırmakta yıkandıktan son· 
ra yeni çıkan köylü güzelini ağaç al· "' 1111111111111111111111111

"
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"
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"
1
'" 

tında saçlarını düzeltirken tasvir e· 
h t hl k • • b • ı ı ı ı ı ı 11 ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı 11ıııaııı111ı111l1ı den, mef ur a onun e 11iklığı e • J ~ 

nim gözüme çarptı, o da - belki - ~ Yurdun her köşesindeki Çocuk 
tablonun auluboya olmamasından : Esirgeme kurumları bikes yav
ileri gelae gerek... E rulann sağlığına çalışmakta -

Bu güzel tablolardan dolayı, su : dır. Bu hayırkar elin daha ö • 
aersiainin yalnız sudan ilham alan E nemli yardımlarda bulunabil -
aanat sergisi zannetmemelidir. Bi • ~ mesi için yılda bir lira verip ü· 
zim eski çeımelerin üzerindeki taı - : ye olalım ı 
larda okuduğunuz yazılann dediği • t" 
o •--, --- --""""' ___ 1•1 • 11111111111111111I1e11111111111111 

rekkep olduğu için su hem tabii, 
hem de içtimai hayatta en mühim 

maddedir. ULUS 
Sinemasının ucuz yaz 

programı 

Tabii hayatımızda auyun ehemi· 

yetini, vücudumuzun yüzde altnuf, 

altımı beı kısmının ıu olduğu göste

rir. Bu da olgun, kemikleri teıekkül 
etmit İnsanlarda, insan ne kadar 
genç ise vücudundaki 11uyun nispeti 
o kadar yÜksektir. Meaela annesi • 
nin kamında bir buçuk aylık çocu • 
ğun yüzde doksan yedisi aade su • 
dur. Doğarken yüzde 72 su olarak 
dünyaya gelir. Gençlik su ile kaim • 
dir. Sebebi de büyümenin suya bağlı 
olmasıdır. Bir çocuk yahut bir genç 
yüz sram arttığı vakit onun ancak 
yüzde yirmi beıi kuru madde, dört
te üçü sudur. insanın neden ihtiyar
ladığını izah için bu kadar nazari • 
yeler kurulmuı, halbuki en doğrusu 
insan suyu azaldığı için ihtiyar olur, 
demektir. İhtiyar, suyu çekilmit bir 
insandır ••• 

YAKAN PUSELER 
TlNO ROSSl - VlVlAN 

ROMANCE 
Ses, güzellik ve sanat harikası 

llaveten yeni dünya 
havadisleri 

Fiyatlar Balkon 35 hususi 20 
Seanslar: 

14,30 - 16,30- 18,30 ·ve 21 de 

12,15 matinesinde 

Deniz aiti D - 1 
Tamamen türkçe 

_:!11111111111111111111111111111111111111!:, 
Suyun tabiatteki ehemiyetinden - -

dolayı, içtimai hı.yatta da insanların = 390 liraya § 
en büyük itleri ı.u meaelesi olmuıtur. : : 
Tabii sulak olan memleketlerde su = : 
bulrnak kolay olrnuır.a da kurak top- ~NEW-YORK sergisine§ 
raklarda Yat1Yan İnsanlara lüzum • - : 
lu olan suyu temin etmek pek güç : y k' : 
bir itti. Bu güçlüğü ilk defa yenmek : 13 gün New - or ta : 
çaresini bulan bizim eski atalarımız : 2 gün Paris'te : 
olrnaıiyle bugün iftihar edebiliriz. : : 
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1 - Belediye işleri, şehirlerin ima
rı, su, elektrik işlerini yapabilmek için 
hükümetçe uzun vadeli krediler temin 
edilmesi, ve köylerin ihtiyaçlarını kar
şılıyabilmeleri için fakir belediyelere 
bükümetçe münasip şekilde varidat te
mini ve yardımlar yapılması. 

2 - Nüfus işleri: evlenme muamele
sinin daha kolay bir hale getirilmesi ve 
harçten muaf tutulması, 

3 - Kayıtsız çocukların nüfusa kay
dedilmeleri ve bugüne kadar nüfus ka
yıtlarını yaptıramamış olan vatandaş • 
ların cezasız nüfusa kaydedilmeleri -
nin temini. 

4 - Bekarların vergiye tabi tutul • 
malan 

s - Teşkilat işleri : 
İrtibat kolaylığı bakımından bazı 

kaza, nahiye ve köy bağlılıklarında 
tadilat yapılması ve bazı yerlerde na
hiye, kaı:a ve vilayet teşkilatı vücuda 
getirilmesi ve mevcut bir kısım nahi • 
yelerin tam teşekküllü hale ifrağı. 

6 - Hükümet daireleri : 
l-tiHriim~t daireleri iyi olmıyan,yer • 

lerde bunların tanzım ve ~cvııı. 
7 - Polis işleri : 
Polis teşkilatının, bulunmıyan kil • 

çük kaaabalara da tepili ve mevcut 
olan yerlerde tevsii. 

8 - Köy işleri : 
Köy kalkınma işinin planlanması, 

bazı mıntakalarda köylüyü tazyik eden 
salma işinin kaldırılarak buna mu -
kabil vergilere muayyen bir mik -
tar ilavesi veya salmanın sıkı bir su -
rette tanzimi, köy kanununun, tatbik 
edilen yerlerde, hükümlerine tam ola
rak riayet edilmesi, köy kanununun 
tatbik edilmiyen yerlere teşmili, köy 
kanununun tatbiki işinde bu kanun dı
şında köylüye mükellefiyet yükletil -
memesi, köy kanununun beşinci mad • 
desi ile köy meclislerine verilen kaza 
hakkına yukarı bir makam nezdinde i
tiraz hakkı verilmesi. 

iV - Maliye Vekaletine ait 
dilekler: 
1 - Alelumum vergilerin tevhidi 

ve bir elden tahsili, hayvan vergisinin 
biraz daha indirilmesi ve çift hayvan
larından vergi alınmaması. 

2 - Fındıklık ve saire gibi yeni ya
pılan bağ ve bahçelerden on sene ver
gi alınmaması, buğday koruma vergi • 
sinde tahfif yapılması. 

3 - Köylü tapu senetlerinin harç -
tan ve köy binalarının vergiden mua
fiyeti, kadastro işlerinin tesrii, kasa
ba ve köylere teşmili. 

4 - Muhtaç ve arazisiz köylüye em
vali metruke, hükümet ve evkaf arazi -
}erinin tevzii ve bunların uzun vade ve 
ucuz fiyatlarla satılamsı. 

5 - Eski mütekait maaşlarının art
tırılması. 

Ormanlarımızın ı.lah edilmeai iatenmektedir. 

V -Maarif Vekaletini alakadar 
eden dilekler: 

hirlerimize vapur uğratılması ve nav • 
!unlarının tenzili ve sefer tarifelerinin 
ihtiyaca uygun tekilde tanzimi. 

15 - İstihsal ve istiklak kooperatif 
işlerinde hariçte kalan ve muayyen 

1 - Muhtelif yerlerde mahalli ihti • mevzularla iştigal eden iş zümreleri • 
yaçların kar1ılığ~ olarak lise, orta, ilk nin de kooperatifleştirilmesinin temi -
ve sanat okulları, kız enstitüleri, tica- ni, 
ret lisesi, milli kütüpane ve müzeler a- 16 - Yerli fabrika mamullerinin sa-
çılması. tışlarında mutava&11ıt ellerin kaldınl-

2 - Mektep kitaplarının ucuzlatıl • ması. 
ması ve vaktinde dağıtılması ve ted - 17 - Balıkçılığın islah ve himaye· 
ris senesi içinde değiştirilmemesi. si. 

3 - İlk tedrisat işinin umumi büd - ı 18 - Lüzum görülen yerlerde tica • 
çeye alınması, olamazsa umumi bütçe- ret odası, toprak ofis ajanlığı, ve han-
den vilayetlere yardım yapılması. ka şubelerinin açılması, 

4 - İlk mektep muallimlerinin ma - 19 - Alelumum ticaret işlerini ko • 
aşlarının umumi müvazeneden veril - laylaştıracak ve mahsullerimizi kıy • 
mesi. metlendirecek bazı müteferrik dilek • 

YI -Nafia, Münakalat Ye 

Muhaheraf, Ticaret ve ikfisif 

Vekaletine ait dilekler: 
1 - Adapazarı - Bolu hattı inşaatı 

başta olmak üzere esas demiryolların -
dan bazı şehir ve kasabalar içerisine 
~t ı ... u ... ., oiU)u.aı.11 

2 - Hat boyunda nUfuı kesafeti ve 
iktisadi faaliyet doJayıaJyJe lhtlyas ıılJ 
rünen yerlerde ara istasyonları yapıl -
ması, ambarlar tesis ve mevcutlarının 
tevsii. 

3 - Devletin başladığı su ve kurut
ma işlerinin tevsi ve teşmili. 

4 - Şehirleri biribirine bağlıyan e • 
saslı istikametlerdeki yol ve köprüle -
rin islahı, yol vergilerinin yalnız yol 
işlerine sarfı. 

5 - Samsun, Trabzon ve Mersin 1i -
manlarının inşası ve bazı iskelelerde, 
mendirik, iskeleleri olmıyan sahil şe
hirlerde de iskeleler yapılması. 

6 - İhtiyaç görülen küçük kasaba 
ve nahiye merkezlerinde de posta ve 
telgraf merkezleri açılması, 

7 - Halka ucuz radyo temini, köy • 
lerin radyolanması için köy idareleri -
nin mecbur tutulması 

8 - Alelumum hayat babalığını kal
dırıcı tedbirlerin alınması, 

9 - Çimento, şeker, gaz, benzin, ma
zot fiyatlarının daha çok ucuzlatılma· 
sı, 

10 - Pamuklu mensucatın ucuzla -
tılması, kömür fiyatlarının halkın iş • 
tira edebileceği hadde düşürülmesi ve 
alelumum ve mahrukatının ucuzlatıl
ması. 

11 - Afyon müstahsillerinin toprak 
ofisi ile mevcut vaziyetlerinin islihı 
ve alelumum afyon istihsal ve satış i
şinin düzene konulması, 

12 - Muhtelif yerlerde şeker, men
sucat, m~yan kökü, konserve, iplik, 
pamuk yağı, sabun, küıbe, kendir, 
meyva kurutma, pirina, çay, çuval, 
şayak fabrikaları açılması, 

13 - Pancar fiyatlarının arttırılma· 
sı -

14 - İhtiyaç görünen bazı sahil şe-

ler. 

Vll -Sihat ve İ~imai Muavenet 

Vekileline alt dilekler: 
ı - Doktor ve sihat memuru, ebe 

eksiğinin her yerde tamamlanması, 
2 - Olmıyan yerlerde hastane, dis

panaer, eczane açılması, 
3 - Sanatoryumların arttırılmaaı. 

.atma. trahom. verem. frenci mücade
le tetkilftının arttırılması ve mınta • 
kalannın tevait, 

4 - Kininin ve alelumum ilaç fiyat
larının ucuzlatılması, doktor vizite 
ücretlerinin nizam ve disiplin altına 
alınması, 

5 - Çok çocuklu ailelere yardım i -
şine hükümetin fazla ehemiyet verme
si, kimsesiz çocuklar için devlet yurt • 
ları açılması, 

6- Muayyen mıntakalarda röntgen 
merkezlerinin açılması, hükümet tabip 
!erinin muayyen zamanlarda köyleri 
dolaşıp aihat kontrolü yapması, 

7 - İskan işlerinin süratle tanzimi, 
ve mıntakalarında sihati bozan batak • 
lıkların kurutulması. 

Ylll -Gümrük Ye İnhisarlar 

Vekiletine ait dilekler: 
1 - İspirtonun, tuzun, barut ve saç

manın ucuzlatılması, 

2 - Ziraat işlerinde kullanılan ve 
ve gümrük muafiyeti dışında kalan di
ğer ziraat alat ve edevatının da güm -
rükten muafiyeti. 

3 - İstasyonlarda tuz satışının te -
mini ve tuz anbarlarının çoğaltılma -
sı. 

4 - Şarapçılığın islah ve himayesi 
5 - lnhiaarların alacağı yaş meyva

ların vaktinde ve değer fiyatında al • 
ması ve mevcut güçlüklerin bertaraf 
edilmeai. 

6- Gümrük muhafaıa teşkilatının 
genişletilmesi. 

7 - Köylü ve halk sigaralarının u
cuzlatılması, köylü için sigara kağıdlı 
tütün paketlerinin de satılması, türk 
sigara ve tütünlerinin nefasetinin art -
tırılması, 

8 - Müsait yerlerde tütün ve tömbe· 

Tahsil çağında iken, te§rİİ haya· 
tın cereyan tarzını yakından görmek 
maksadiyle, bir iki toplantısında bu -
lunmuf olduğum meşrutiyet meclis
lerinin müzakerelerini hatırlıyorum. 
Hatta o meclislerin birkaç meşhur 
siması da bugün vuzuhla gözlerim 
onune geliyor: uzunc:a boylu, es· 
mer ve munis çehreli, fakat her ha
linden nekadar mütehakl<.im oldu • 
ğu belli olan biri; acemi bir heykel• 
tıraıça enli bir kayadan oyulmut 
gibi kayık gövdeli ve kayık enseli, 
türkçe kelimelerle türkçeden batka 
bir dil konuıan bir baıkası; gözlük
lü, sivri sakallı, unutulmu§ veya son
radan öğrenilmit bir lisanla kolay, 
sert ve sonu gelmez nutuklar irat e
den bir üçüncüsü; gürbüz ve yaka • 
sma doğru dökük saçları, düzgün 
ve takacı bir ifadesi olan bir diğe -
ri; genit bir lehçe ile müselsel söz
ler aöyliyen, her aözünde altm kıy· 
meli vehmettiği tavırlarından anla
tılan ve katları, gözleri, teni ve el· 
biı.eai kapkara bir be§incisi; sarıklı 
bir altıncısı; kırmızı sakallı bir ye· 
dincisi; agelli bir sekizincisi; istan• 
bulinli bir dokuzuncuı.u; bunların 
hepsini andıran bir onuncusu .••• En· 
damdan, kaıtan, aöyleyiıten, boy
dan, kılıktan, sakalın renginden. 
baıka biçiminden, çenenin kımılda • 
nıtından, gözlerin biribirine bakar • 
ken parlayıp donuıundan ne çıkar? 
Fakat, bütün bu boylar, enler, göz
ler, sakallar, gözlükler, aözler, U• 

fak veya yelpaze kulaklar, kaim ve• 
ya sivri çeneler biribirine - bir fır
tmada dolu, kum tanesi, kuru yap• 
rak, cam parçası, ağaç kabuğu gi -
bi - çarpıp çatarsa bundan memle
ket için, elbette, elem ve ıstırap çı· 
kar. 

Lakin bunun zıddı sayılabilecek 
bir sükut ve sükunet içinde it gören 
bir meclia de, tüphe yok ki, öteki -
nin vardıiı noktadan ne geri, ne i • 
leri ııidebilir. ikisinin ortası, yani 
düıünen ve söyliyen, vatanperver • 
ce tetkik ve temkinle tenkit eden, 
istizahlarma aynı zihniyetle verile
cek cevaplar bekliyen ve alan bir 
meclis yüksek teırii vazifesini hak· 
kiyle yapan ideal meclistir. Devam 
etmekte olan bütçe müzakerelerin
de bu meclisi bulduğumu iftiharla 
söylerim: Türkiye Büyük Millet 
Meclisi üç gündenberi, devlet ve 
millet işlerini geni§ bir anlayışla 
gözden geçirmektedir. Gazetelerde 
intiıar eden müzakere zabıtllln hü· 
lisalarını okuyor ve mebusların mü
ta!ea ve suallerine, ve bunlara Ve
killerce verilen delilli ve tafsilli ce
vaplara dikkat ediyorsanız zihinle
rinizi kurcalamıt olan sayısız mese
lelerin mahiyetlerini ve bunlan hal 
İç.İn alınmıı veya alınması tasavvur 
edilmekte bulunmuf olan tedbirle • 
rin nelerden ibaret olduğunu öğre· 
niyor ve mullakkak ki, dimağları
nızda birçok düğümlerin zahmet· 
sizce çözülmekte olduiunu görerek 
derin nefes alıyorsunuz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi, 
parlementariame denilen ve dünya
da pek az milletlere nasip olan mü
fGVerede tekamül aafhcıaına eri§• 
mit nadir meclislerden biridir. icra· 
atı temiz yürekle tenkit edilen bir 
vekilin aynı temiz yüreklilikle: "Bu 
hususlarda mebus arkadatımla ta • 
mamen mutabıkım," dediği ve am
me iılerinin apaçık hesabı görüldü· 
ğü meclisler parmakla sayılacak 
kadar az değil midir? 

Naauhi BAYDAR 

yelerinin vaktinde ve kolaylıkla veril
mesinin temini. 

4 - Devlet ormanlarındaki yabani 
fidanların halka meccanen verilmesi. 

5 - Her cins damızlıkların ve hara
ların çoğaltılması. 

6 - Baytar ihtiyacının temini 

7 - Fidanlıkların çoğaltılması, ve 
her iklime göre meccanen fidan dağı -
tılması, ipek böcekçiliğinin ve koza • 
cılığın isUihı ve genişletilmesi, tohum 
dağıtılması ve para yardımı yapılma • 

ki ekilmesine izin verilmesi, tütün 
mıntakalannda müstahsil malının iyi 
muhafazası için anbarlar yapılması ve sı. 
imalathaneler teaisi, tütün zürraının 8 - Ziraat aUitının kolay ve ucuz 
maruz bulunduğu müşkülitın kaldı taksitle tedarikinin temini 
rılması için tedbirler alınması. 9 - Muzir hayvanlarla ve zirai has-

il -Ziraat Vekiletine ait 
dilekler: 

1 - Orman kanununun tatbikatını 
kolaytaıtırıcı ve bu hususta halkın 
müşkülltını izale edici tedbirlerin a
lınması, nizamname ve talimatname • 
lerin buitleıtirilmesi, 

talıklarla mücadele işinin genişletilme 
si ve vasıtalarının ve bilhassa kükürtün 
ucuzlatılması, 

10 - Alelumum tohumların islahı 
işi, toprak mahsullerinin standardizas
yonu işi ve zirai kombinaların dahilde 
ziraat fabrikaları ve ameli ziraat mek
tepleri açılması, 

11 - Ziraat memurlarının ihtiyaç -
!arının izalesi 
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2 - Köylünün ziraat itlerinde kul -
lanmak için ihtiyaı:ı olan ağaç ve ke
restenin daha kolay temini. 

J - Kereste ve mahrukat ruhsatı -

12 - Ziraat bankasının açacağı kre
di ve alelumum kredi kooperatifleri 
hakkında mıntakaların hususiyetleri -
ne göre teklifler. 
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Bütçe mü erelerinde dahiliye, sıhat 
ve adliye vekillerimizin beyanatlan 

(Başı 1. inci sayfada) 
verdiğimiz kanunların tayin ettiği sey
ri takip ederek her sene biraz daha mü
tekamil bir surette huzurunuza çıkmı
ya çalışacaktır. Bu sene bütçe dolayı -
siyle fasılaya uğramış olan hareketin 
ileride daha fazla çalışmak suretiyle 
kazanılıp telafi edileceğini umuyoruz. 

Arkadaşlarımız hemen müttefikan 
jandarma ve polislerimizin oturduğu 
ve vazife gördüğü yerlerin gayri mü -
sait şartlar altında bulunduğunu ifade 
ettiler. Bunu biz jandarma ve polise 
karşı gösterilen teveccüh ve iltifatın 

bir nişanesi olarak telakki ederiz. Büt
çelerimize koyduğumuz tahsisatla se -
neden seneye bunu telafiye çalışıyo -
ruz .. Ve yakın bir zamanda bu iki em -
niyet ve nizam unsurunun daha iyi 
yerlerde oturabilmeleri için bütün gay 
retimizi sarfedeceğiz. (Bravo sesleri). 

Bu senenin emniyet bütçesinde hu
susiyet arzeden bir tahsisat vardır. O 
da senatoryum ve prevantoryumlar 
hakkında konulan tahsisattır. Bu gene 
sizin bu me~lek müntesiplerine karşı 
gösterdiğiniz şefkat ve itimadın bir ni
pnesi olacaktır. 

Ahlaka kıymet veriyoruz 

Sayın arkadaşlarımızdan birisi ah -
laka kıymet verilmesinden ve buna 
karşı, yapılmakta olan fenalıkların ö -
nüne geçilmesinden, ahlakı ifsat eden 
cemiyet ve unsurlarla mücadele edil
mesinden bahsettiler. 

Biz mesuliyeti üzerinıize al
dığınız andan itibaren aziz mil
Jetin bizden istediği vazifelerin 
ba§ında bunun da bulunduğuna 
kaniiz. (Bravo sesleri) Ve hala 
da bu kanaati ta§ımaktayız. 

Buna lazım oldu(iu kadar ehe -
ıniyet veriyoruz. Buna küçük 
bir misal olmak i m size bu se
nenin ikinci ayının ba§ların

da yazılmı§ olan ir tamimin 
bir fıkrasını müsaadenizle oku
mak istiyorum. "l rensipleriıniz 
arasında ahlakın, faziletin ilti· 
zanu ve korunma ı en mühim 
bir mevki tutuyor. Gençlikteki 
vazife a§kı, vatan v vazife uğ
runda fedakarlık ve feragat 
duygularını, her e: ile ile te§
vik ve takviye etmek ve bunlar
daki yÜksek zevki ona daha iyi 
tanıtmak borcumuzdur. 

Şahsan iyi ahlaki ve fazile
tin timsali olduğuna milletçe 
inanılmış olan Mill Şefimizin 
İstanbul üniversitesınrie irat bu
yurdukları çok kıy tli hitabe· 
de bu mevzuu en buyük mevkii 
tutmu§tur.,, 

Biz hükümet azas ükıek di
rektifler dahilinde h areket e· 
deceğimiz gibi bütün illetin ve 
bilhassa gençliğin Buyük Şefin 
arzularını en sağla ir suret
te tahakkuk ettirmek için bize 
her türlü y;ardnnı yapacağına 

eminiz. Maarif Ve aletimizin 
bu esaslı noktaya ın tuf gay
retleri de elbette yüksek heye
tin gözünden kaçmamı~trr. Ai • 
le saadet ve sağlamlığını bo
zan, vatanda,ıarın < h akmı if
sat eden sebeplerle 1 er ne su· 
retle olursa olsun d aima müca
dele ediyoruz ve edece iz (Bra· 
vo sesleri, alkı§lar). 

Partimizin teşkilatı ve l a kevleri -
miz bunu baş vazifelerinde aymak -
tadır. Mahaza bu mevzud şunu da 
ilave edeyim ki, bu sözler h ç bir vakit 
memleketimizin ahlak ve f ıleti baş -
ka memleketlerin dununda lduğunu 
ifade etmez. Bilakis bizim m-:mleketi
mizdeki ahlak ve fazilet ka deleri dün
yanın en ahlaklı olan mem e etlerinin 
hiç birisinden asla daha z< f değildir. 
Bu hususta en ileri ve kı etlilerden 
olduğumuz şüphesizdir. Bu ilk mil -
letimizin bu kadar az zama la başar · 
dığı işler de elbette ki bu v. s fların en 
kuvetli delilleridir. 

sis bilirsiniz ki halkın yardımı ile 
şüphesiz ki noksan olarak yapılmış 

şeylerdir. Bunlardan mümkün olduğu 
kadar gerek zabıtanın, gerek halkın 
istifade etmesine zabıtanın ayrıca 

muntazam ve tekniğe uygun bir vası
tası olması arzu edilen bir mevzudur. 
Fakat bunun istilzam ettiği mali fe -
da~arlık ta pek çoktur. 

Nüfus işleri 

Nüfus: arkadaşlarım, nüfus teşkila
tının darlığından ve nüfus memurları
nın maaşlarının azlığından bahis bu
yurdular. Bendeniz bu arzuya iştirak -
ten kaçabilecek vaziyette değilim. 
Filhakika nüfus te§kilatı takviyeye 
nüfus memurlarının maaşları da tez -
yide muhtaçtır. 

Bıı hususta yakında bir kanun 
layihası takdim edeceğiz. Bu meyan
da bazı arkadaşlarımın da suallerine 
cevap vermiş olmak için ilave ede -
yim kı Dahiliye teşkilatında maaşı az 
olan yalnız nüfus memurları değildir. 
Bu meyanda diğer bir çok memurla · 
rın da maaşlarının artırılmasına ihti -
yaç var. Ancak bu sene bütçesi bu 

25 ten ibarettir. 
Zabıta teşkilatı üzerinde tadilata 

lüzum gösteren arkadaşımız oldu. Na· 
hiye teşkilatını tevsi etmek, nahiye
leri diğer vekaletlerin memurlarile de 
teçhiz etmek inzibatı da köy bekçile
riyle temin etmek tavsiyesinde bulu
nan arkadaşlarımız var. Ondan sonra 
polis ve jandarmayı tevhit ederek bir 
idare altında toplamanın ve o suretle 
çalıştırmanın memleketin daha ziya
de menfaatine olacağını ifade huyu -
ran arkadaşlar var. 

Elbette mülki teşkilat ne kadar dar 
ve ne kadar mücehhez olursa memle
ket işleri o kadar ileri gider, fakat 
bunun hepsi ayrı masrafı istilzam e
den işler olduğundan nihayet bütçe -
mizle mukayyet olmak zaruretinde -
yiz. Zabıta kuvetlerinin tevhidi geniş 
bir eütd mevzuudur. Biz bugün jan
darma ve polis diye ikiye ayrılan bu 
kuvetleri nihayet emniyet ve asayiş 
işinde, Dahiliye Vekaletinin emrinde 
bulundurmakla bir emir altına top
lamakla tevhidi temine çalışıyoruz ve 
ediyoruz. 

kadarını ancak temin edebildi. Ya- Vilayetlerin, programı 
kında Dahiliye vekaleti tasra tes- V 1.1 · h · 
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Evlenme işleri masrafı ucuzluyor 

Nüfus defterlerinin islahı: bu da 
göz önünde bulundurduğumuz işler -
den biridir. Bir nüfus yazımına ihti -
yaç vardır. Bunun da kanunu hazır -
!anmaktadır, takdim edilecektir. Mec
liste bir deneme yazımı kanunu layi
hası mevcuttur . 

valilerin senelik veya beş senelik pro
gram yapmalarını mümkün görmüyo
' um. Çünkü bu cephede valiler mer
keze bağlıdırlar. Verdiğiniz kanunlar 
dairesinde merkezin direktifiyle ha
reket ederler ve bu cephedeki bütün 
işlere kendileri tam olarak elbette ha
kim değildirler. 

Hususi idarelere gelince ; malCımu
bahsedil- nuzdur ki, hususi idarelerin beş se

diği zaman memleket nüfusuna mües- nelik programları vardır ve bunlar 
sir olan evlenme işinin hatıra gelme - dikkatle takip edilmektedir. 
mesine bittabi imkan yoktur.Evlenme Bir arkadaşımız memurlara, dev
işlerinin biraz pahalz olduğundan bah Jet parasını kendi paraları gibi sarf
sediliyor. Yüksek Meclise takdim et- etmeleri hakkında memurlara telki
tiğimiz Ja'yiha ile evlenme masrafı ı!at yapmamızı tavsiye ediyorlar. Biz 
655 kuruştan 261 kur~a indirilmek hu telkiı;ıi vaomış bulunuyoruz. El
kasdı güdiılİiiCl?tlmlT. Bu kabul edfl - bette dıger Vekıl arkacıaşıarım ua 

Nüfus meselesinden 

diği zaman bu maksat da hasıl olacak memurlarına lazım gelen vesayayı 
tır. 

Nahiye müdürleri 

Nahiye müdürlerimizin vaziyetin
den de bahsettiler. Filhakika bu ar
kadaşların vaziyeti gerek şahısları 

hesabına ve gerek memleket hesabı -
na mütaleaya değer mahiyettedir. 
Muayyen bir meslekte istikbalsiı ve· 
ya dar bir istikbal ile çalışmanın ne 
kadar azablı olduğunu takdir etmi -
yen yoktur. Bundan başka istikbalsiz 
veya dar istikballi elemanlarla rnem -
leket hizmetlerini tedvir etmenin pek 
muvaffakiyetli olmıyacağını da tak -
dir etmiyen kimse yoktur. Bunun i -
çin vekaletimiz nahiye müdürlerinin 
gerek istikballerini ve gerek vazife -
!erini daha iyi bir hale çıkarmak için 
tedbirler aramaktadır. Yeni barem 
kanununda nahiye müdürlerinin ma
aşları biraz daha yüksek tutulmuştur. 
Bundan başka bu senenin bütçesinde 
göreceğiniz veçhile kendilerine nahi
yerlerinin dahilinde devri teftişi ko
laylaştıracak birer küçük ücret ver
mek de mevzuubahistir. 
Taksimatı mülkiyeden hususi ve u

mumi olarak da bahsedildi. Bazı ar -
kadaşlarımız muayyen bazı kommün 
ve kazaların filan veya falan vilayete 
ilhakında fayda olacağından bahset -
tiler. Fakat bundan derhal müteessir 
olan arkadaşlarımız çıkıp cevap ver
diler. Bu da gösteriyor ki, bu mevzu 
pek kolay halledilecek mevzulardan 
değildir. Mahaza Dahiliye Vekaleti 
her zaman için taksimatı mülkiyenin 
ihtiyaca daha uygun bir hale gelme
siyle meşgul olmaktadır ve memleket 
içinde bu imar hareketi devam ettik
çe elbette bu rabıtaların vakit vakit 
değişmesi ihtiyacı hasıl olacak ve 
bunlar da hükümetçe elbette yapıla -

yapıyorlar. Ben telkinatı yaptım ve 
icabettikçe takip edeceğim gibi aksi 
hareketleri de ıslah etmeğe çalış

maktan geri durmıya~ağım. Bunun 
bizce ne kadar mültezem ve mühim 
olduğunu ifade etmek için müsaade
nizle 6. 2. 939 tarihindeki tamimden 
bir küçük fıkra okuyayım. "Salahi
yetlerimizi kullanırken mim kuvetle· 
rimizin en küçük bir cüzünü sarfe
derken bunun mukabilini tam olarak 
elde etmek hiç bir zam:ın ihmfil etmi
yeceğimiz bir esastır.,. 

Kırtasiyecilikle mücadele 

Seyriıeler kazaları, jandarma caktır. 
telefonları Mülki taksimat 

Kırtasiyecili ğiı çokluğundan ve iş
leri işgal ettiğinden bahsettiler. Bu ha 
kikaten bizim de müşteki olduğumuz 
bir afettir. Memleket işlerinin daha 
muntazam bir şekilde ifasına imkan 
bulabilmek için bunu kısaltmağa ça
lışıyoruz. Ancak kırtasiyeciliğin ö
nüne geçmek çok kolay değildir. 

Bendcnizce memurların salahiyetle
rini icabında tam olarak kullanması, 
lazım olduğu vakit mesuliyeti te
kabbül etmesi bu işin önüne geçebil
mek için yegane çaredir. (Bravo ses
leri) Bu vadide yürümek istiyoruz. 
Bazı memurların Vekalet emrine a
l ndıklarından şikayet olunuyor. Ve
kalet emrine almak lüzumlu bir ted -
bir olduğundan dolayı kanunumuza 
girmiştir. Ve bu bir ceza olarak de
ğil, tedbiri idari olarak kabul edil
miştir. Bazan bir memurun kendine 
ait hiç bir kusuru olmadığı halde da
hi bulunduğu yerden değişmesi la
zım gelir. Devlet işlel'inin dürüst ce
reyan etmesini teminen bu tedbir a
lınır. Ve icap ederse o memurun gör
düğü zarar sonradan telafi edilir. 
Nasıl ki bazı memurları icap edince 
Vekalet emrine alınır, zamanı gelin
ce yeniden memuriyete gönderilir. 

Seyri sefer kazalarının ço <luğun • I Mülki taksimattan bir de umumi 
dan bahsedildi. Yeni motör u vasıtala- surette bahsedildi. Vilayetlerin kü -
rın kullanılması çoğaldıkça bu kaza - çüklüğü ve büyütülmelerine ihtiyaç 
ların artmakta olduğu tabii · . Husu- olduğu söylendi. Müfettişi umumilik
siyle şehir ve kasabalarımı d yolla - lerin ilgasından bahsedildi. Filhaki -
rın darlığı bu kazalara mar:ı >lmak i- ka taksimatı mülkiyenin devletin 
çin ittihaz edilen tedbirlerit anı seme yüksek işlerinin daha salim bir su -
re vermesine mani olmakta<lı Bunun rette yürümeğe imkan verecek suret
la beraber son zamanlarda bu kazala· te yapılması çok lüzumlu bir iştir. 
rın haddi asgariye indirilmt si için ter Bu mevzu üzerinde ehemiyetle çalış
tibat alınmıştır. Bu tedbirlerin daha maktayız. Umarım ki size uzun sür
kuvetli olabilmesi için Medisi Aliye miyecek bir zamanda bu layihayı tak
bir kanun takdim edilmiştir. Bu ka - dim etmiş oluruz. (Güzel sesleri). 
nun kabulünüzc iktiran ettiği günden Bir arkadaşımız belki yanlış bir 
itibaren alınan tedbirler daha mües • malUmat alarak nahiyelerde çok mün
eir olacaktır. hal olduğundan bahsettiler. Fakat 

Jandarma telefonlarından bahse - bizdeki malUmata göre istiksar edi -
dildi. Jandarma telefonu denilen le - lecek bir şey değildir. Zannediyorum 

Hava tehlikesinden korunma 
Hava tehlikesine karşı korunma 

tedbirlerine temas buyurdular. Buna 
ait kanun henüz on bir ay eve! çıktı. 
Tatbikine dair nizamname de iki ay 
evel çıktı. Buna rağmen biz nizamna
meden evet dahi bu işe başladık. Ve 
şimdiye kadar elimizde mevcut olan 
imkan ve vasıtaların müsadesi nisbe -
tinde işler yapıldı. Gerek kurslar, ge
rek talimler ve gerekse bu işin istil -
zam ettiği bir takım hareketler ya
pılmış ve yapılmaktadır. Bu iş için 
genel kurmayla daima hali temastayız. 

Ve arzettiğim gibi vasıtalarımız nis
betinde tedbirler ittihaz ediyoruz. 

Hususi idarelerin murakabe•i 

ldareih us usi yeler •1 ııUrUlmemiş 

bir mevzu olduğu, maaş vermekten 
başka hiç bir iş yapmadıkları, umumi 
meclis kararlarının valilerin bir dar
besiyle bozulduğu, paraların merkeze 
alındığı, matbuat için buralardan 
merkeze tahsisat ayrıldığını ve niha -
yet yol mükellefiyetinin adaletsizli -
ği mevzuubahis edilerek ve bu mües
sesenin murakabesinin maliyeye ter -
kedilmesi teklif edildi. 

Yüksek heyetin meçhulü değil -
dir ki hususi idareler 329 senesinde 
tesis edildi ve talihsizlikleri dolayı
siyle derhal dahili, harici birçok gai
leler tatbikatı işkal etti. Buna rağmen 
arkadaşların bildikleri veçhile gene 
bu idarelerin memlekete faydaları o
labilirdi. Cümhuriyet idaresinin tees
süsünden sonra hususi idareler daha 
ciddi bir itinaya mazhar oldu. Bütün 
dünyayı kasıp kavuran buhranın da 
gelip geçmiş olmasına rağmen yüksek 
meclisin müzaharetiyle ayakta dura -
bildiler. Ve kendine göre istiskar edil 
miyecek kadar işler de gördii. Müsa
ade buyurursanız bu idarelerin cüm
huriyet devrinde başarabildik'' Ş· 
leri biraz arzedeyim : 

Hususi idarelerin laaliyetine 
ait rakamlar 

12.805.000 lira sarf ederek 1108 ilk 
mektep, 9.283.611 lira sarfederek 
5.338 kilometre şose, 2.326.000 lira 
sarfiyle 48 hastane binası yaptılar. 

131.000 lira sarfiyle 3 tane doğum 
evi yapmışlardır. Ve bu suretle hep -
sini sayarak sizleri meşgul ve rahat -
sız etmiyeyim. Bu idarelerin bugüne 
kadar faydalı müesseselerine sarfettik 
!eri para 90 milyon liradır. Bu, şu çok 
kısa devreye en zayıf zamanlara te -
sadüf etmesine rağmen istihfaf edile
cek kadar küçük olmasa gerektir. 

Valilerin meclisi umumi kararları -
nı bir darbe ile iptal ettiklerini şika -
yet eden bir arkadaşımıza cevap ola
rak söyliyebilirim ki, kanunlarımız 
valilere böyle bir selahiyet vermediği 
gibi kanuna istinat etmeden böyle bir 
şey de yapılamaz. İdarei umumiye vi-

\avet kanununun 13~ irv-i -·..ı.:ı--: -
ırere umumı meclıslerın mukarreratı 

aleyhinde Devlet şurasına itiraz hak -
kını vermiştir. Oraya gider, itiraz e -
der. Şurayı Devlet makbul bulursa iti 
razı kabul eder, isterse reddeder. Bu 
da gösteriyor ki meclisi umumi ka -
rarları ancak kazai murakabeye tabi 
tutulmaktadır. 

Hususi idarelerden merkeze yolla -
nan paralardan bahsedildi. Bu % 5, 
% 15 paralar ve hepsi yüksek mecli -
sin kanunlarına istinaden yapılmak -
tadır. 

Matbuat için merkezin Hususi ida
relerden para celbedildiğinden bahse
dildi. Eğer maksat matbuat umum mü 
dürlüğü ise böyle bir şey vaki değil -
dir. Yalnız idarei hususiyelerle Bele
diyelerin defter ve bütçelerini munta
zam ve yeknasak bir surette ta -
bettirmek için kendilerinden bi • 
raz para istenmiş, bu para da bü -
yük vilayetlerden 150, diğerlerin

den 100 liradır. Bazı vilayetler de 
hiç yollamamıştır. Bu suretle topla
nan paralarla bütçeler, defterler, ba
zı kitap ve eserler tabedilmiştir. Top
lanan paranın yekununu, biraz sonra 
arzedeceğim köylerden gelen paralar
la beraber 200.000 liraya bahğ olmuş
tur. Bunun 90.000 lirası sarfedilmiş • 
tir. Mütebakisi Belediyeler bankasın
da emaneten bulunmaktadır. Bu para 
Dahiliye vekaletinin eliyle sarfedil -
memiştir. İstanbul vilayetine tevdi e
dilmiş ve onun vasıtasiyle sarfedil -
miştir. Bu paradan artan 110.000 lira 
Belediyeler bankasında emaneten malı 
fuzdur .. 

Yol mükellefiyetinin adaletsizliğin 
den bahis buyuruldu. Bunun üzerine 
çok konuşulmuş ve her vasfı tebarüz 
etmiş bir iş olduğu için bir tek keli . 
me ilavesine lüzum görmüyorum. 

Hususi idarelerin maliyeye devri i· 
şine gelince, malumu aliniz bunların 
bütçelerini tetkik için merkezde bir 
komisyon vardır. Burada maliyenin 
de bir murahhası mevcuttur. Bundan 
başka bunların hesapları daima maliye 
müfettişlerinin teftişlerine tabidir. 
Ve nihayet Divanı Muhasebatın mü · 
rakabesine tabidir. Binaenaleyh zan · 
nederim mail mürakabede bir eksik -
lik yoktur. 

İstanbulun et meselesi mevzuu ba -
his oldu.Bu iş içinden kolay çıkılacak 
bir iş olmadığını bundan evel takip et
tiğimiz safhalar tebarüz ettirmiştir.Ve 
nihayet az çok memnuniyetsizliği da -
vet eden her iş gibi bunun etrafında 
da şikayetler devam ettikçe hakiki ku
surları olduğundan çok fazla göze çar
pıyor.Şunu arzedeyim ki İstanbul mef! 
bahası i i ile me ulüm. Bu alnız 

tediye işi de değildir. Geniş bir mev -
zudur. Bugünlük size şöyle bir hesap 
vermek imkanını bulabilirim. Beledi -
yeler et işi ile, kesilecek hayvanların 
mezbaha kapısına gelmesinden kesilen 
etlerin kasap dükkanında satıldığı za
mana kadarki safhalardan mesuldur. 
Ondan üst tarafının hesabı bittabi be
lediyelere ait değildir. 

İstanbul Belediyesinin mez -
baha ücreti olarak kilo başına aldığı 5 
kuruştur. Bundan başka borsa ücreti 
diye de 50 santim alınıyor, o, beledi -
yenin değil, nakliyeye 40 para oluyor. 
Perakendeye de 5 kuruş kar veriliyor. 
Minhaysülmecmu mezbahadan ta satı 
lacağı zamana kadar et üstüne kiloda 
11.5 kuruş biniyor. Binaenaleyh bu 
mevzu üzerinde mütalea yürütülürken 
bu hesap elimizde hata etmemek için 
bir rehber olabilir. 

Otobüs i§i 

Ankara otobüsleri hayli şikayeti da
vet etmektedir. Tekrar tekrar bu mev
zu üzerinde meşgul olmuştuk. Dünkü 
tenkitlerden sonra bir daha meşgul ol
duk. Aldığım neticeyi arzedeyim. 
Bu servisten bahsedilirken müsaade -
nizle küçük bir şeyi hatırlatmak isti -
yorum.Ankara belediyesi bu işi 935 t1.. 
ele aldı. Buna tekaddüm eden kaptı -
kaçtı vaziyetini hatırlamamız, bugün -
kü iş üzerinde hüküm verirken faydalı 
olur. Belediye bu iş için mebdeinde 
217.651 lira vermiş, ayrıca binalara ve 
tesisata ve otobüsler dahil 75 bin lira 
sarfetmiştir. Senede aldığı irat gayri 
safi olarak 717 bin liradır. Masrafı da, 
amortisman olan 80 bin lira dahil ol
mak üzere aynı miktardadır. Bu -
nunla beraber belediye bu servisten hiç 
bir kar temin etmemektedir. Müsaade 
buyurursanız arzedeceğim: Otobüs iş
letmesini belediyeler irat menbaı te -
lakki etmesinler. Bunu amme hizmeti 
olarak ücretsiz yapsınlar, böyle bir tek 
lif karşısındayız. (Öyle değildir, indir 
sinler sesleri) Belediye ücretten indi -
rirken ondan hasıl olacak zararı karşı
lamanın çaresini bulmak mecburiyetin 
dedir. (İdare eder sesleri) Müsaade 
'taşıdiltları yolcutarlı:i mık't:arını a.r?-
zedeyim : otobüslerin senede taşı -
dığı yolcu miktarı 8.382.100 dür. Oto
büs yalnız şehir içinde değil Etlik'e, 
Keçiören'e, Çankaya'ya Dikmen'e, 
Çiftlik'e ve Baraja da gider. 
Şehir içindeki biraz yüksek görüle -

bilir ama nihayet Keçiören'e, Çank'a -
ya'ya 15 kuruşa gittiğini de hesap et
mek lazımdır. (O da çoktur sesleri). 

Ahmet ihsan Tokgöz (Ordu) - A
boneman yapın. 

Dahiliye Vekili Faik Öztrak (Te -
kirdağ) - Belediye bu vazifeyi ifa et
tiği zaman bundan bir şey kazanmak 
gayesini takip etmedikten başka ayrı
ca bir fedakarlık yapması lazım gelir
se kendi varidatından yapacağı bu fe
dakarlığın hizmet üzerindeki inikasını 
da hesaplamak bize düşer. Bu, biraz 
sonra su işinde de mevzuu bahis ola -
cak bir noktadır. Orada bunun çare -
sine intikal edeceğim ve üzerinde ma
ruzatta bulunacağım. 

Su fiyatı 
Ankara'da su fiyatı metre küp üze -

rine 20 kuruştan başladı, 17.5 ğa indi, 
bugün 15 kuruştur. 3 ayda 60 m3 dan 
fazla sarfiyat yapanlara %10 tenzilat 
yapılıyor, resmi daire ve hastanelere 
de %10 tenzilat icra ediliyor. Abone
lerin miktarı 4ı30 dur. Senede 321000 
lira varidat alıyor, 240.040 lira işletme 
masrafı oluyor, aradaki 81.000 lira da 
ancak tamirata sarfediliyor. 

Bu hesap da gösteriyor ki beledi -
ye sudan da istifade etmiyor. Şimd1 
gerek su gerek otobüs hizmeti amme 
hizmeti olarak telakki edilmesi 13.zım 
gelirse, belediyeden bu ücretlerden 
tenzilat yapılması teklif edilirse be -
tediye de karşımıza kendi bütçesiyle 
gelir. Ankara belediyesinin varidatı -
nı hepiniz biliyorsunuz. Başka mem -
leketlerdeki mümasil belediyeler vari 
datının buna nispeti de malümunuz -
dur. Ondan sonra Ankara şehrinin 

genişliği ve istediği beledi hizmetle
rin tenevvüü ve ağırlığı keza malum
dur. Hepimiz burada en rahat bir ha
yatın mevcudiyetini görmek istiyo
ruz. Bu, biraz eksik olursa şikayet e
diyoruz. Bu meseleler vakit vakit 
Yüksek Mecliste mevzuubahs oldu. 
Ve nihayet hususi idareler gibi bele
diyelerin de varidatının ki fayetsizli
ği ortaya çıktı. Bu derde çare bulmak 
için partimizde bir heyet teşekkül et. 
ti. Belediyelerin ve idarei hususiye -
lerin varidatının yükselmesini temin 
için çareler aranmaktadır. Bu intaç 
edildikten sonra belediyeler, Ankara 
belediyesi suda ve otobüs hizmetle -
rinde bir tenzilata elbette memnuni· 
yetle temayül edecektir. Herkesin is-
' f 

duğu için elbette belediye bunu ne 
kadar ucuz yapabilirse o kadar kendi
si mahzuz olacaktır. 

Şehirlerimizin sulan 

Bir arkadaşımız bazı şehirlerin su
larından bahsettiler. Ve o arada her 
vekaletin bir su siyaseti olduğu hal
de Dahiliye Vekaletinin su siyaseti 
olmadığını söylediler. Dahiliye Veka
letinin su siyaseti yok değildir, var
dır. Yalnız şunu arzedeyim ki su işi 
de diğer muhtelif işler gibi uzun müd 
det ihmal edilmiş, ve Cümhuriyet i
daresine mümkün olduğu kadar fena 
ve gayrimüsait halde intikal etmiştir. 
Cümhuriyet idaresi bu mühim mev -
zuu eline almış ve çarelerini bulmağa 
tevessül etmiştir. Bu arada Dahiliye 
Vekaletiniz de kendisi için bir su si
yaseti yapmıştır. Kendisi için değil 

memleketin belediyeleri için. Nüfu -
su 10 binden yukarı 80 şehir ve ka -
sabada 56 sının 4.532.178 lira sarfı ile 
tesislerini ikmal etmiştir. Tesisatı 

yaptırmakta olan 6 şehrin su tesis ke
şif bedellerinin yekunu 
liradır. Programa dahil 3 şehrin mu
hammen kıymeti 3.355.000 liradır. U
mumu 942 de bitecek.tir. Bu işlere 

8.829.000 lira sarfedilmiş olacaktır. 

Belediyeler, sularının ıslahı için ge
çen ıs sene içinde sarfettiği paralar 
bu yekuna dahil değildir. 

lstanbul suları 

İstanbul suları: terkos suları bele
diyenin eline geçtiği zaman yani 933 
de günde 29.000 mteremikabı su veri
yordu. Bugün 41.000 metremikabına 

çıkmıştır. Yapılmakta olan bazı tesi
sat ikmal edilince yani bir haziran -
dan itibaren 60.000 metre mikabına çı
kacaktır. bu miktar yani belediyenin 
eline geçtiği gündenberi iki mislinden 
fazlaya çıkmış olacaktır. Belediye su
ları devraldığı zaman hepimizin hatı
rındadır ki sular bulanık bir halde 
akmakta idi. Çünkü teşrih havuzları 
kafi değildi. İstanbul belediyesi bun· 
lan ikmal etmek suretiyle bu bula· 
ıtıbhima m\mı yaptı• ~e enAgun1 
bir şekilde yaptı. Şimdi sula r en t e -
miz bir şekilde akmaktadır. 

933 de yani belediyeye devredildiği 
senede suların gayrisafi hasııatı 
925.460 lira idi. 938 de 1.626.103 liraya 
çıkmıştır. Tarifede hiç bir tebeddül 
yoktur. Altı senede elde edilen neti- • 
ce 7.427.499 liradan işletme, idare mas 
raflariyle taksit bedelleri ve belediye 
hissesine 4.669.000 lira sarf edilmiş, 
2.758.325 lira tamir, ıslah ve tevsi iş
lerine tahsis edilmiştir. Biliyorsunuz 
ki varidat fazlası 15 sene müddetle 
ıslah, tamir ve tevsi işlerine sarfedil
mesi meşruttur. Bu yolda devam edili
yor. 

Terkos ve Kadıköy sularının aylık 
teşkilat masrafı şirketten belediyeye 
geçtiği zaman 22.449 lira idi. Bugün 
belediyenin elinde 20.863 liradır. Ya
ni işletme masrafı su ıki misline çık
mış olmasına rağmen eskisinden az -
dır. Abone adedi o zaman 26 bin iken 
bugün 32 bine, şirket zamanında nü
fus başına 54 litre iken bugün 93 litre
dir ve haziranda 106 litreyi bulacaktır. 
Zannediyorum ki belediye devir aldığı 
günden itibaren buraya sarfettiği e
meği şu rakamlarla ifade edebilmek 
mümkündür. Filhakika şehir meclisi
nin böyle bir kararı vardı. Lakin be -
lediye reisi tarafından kabul edilme
diği için tatbik edilmemiştir. Bina
enaleyh tezayüt yoktur 
Kadıköy cihetindeki elmalı suyunu 

937 de hükümet satın alarak İstan • 
bul belediyesine devrettiği zaman 
5508 metre mikap su sarfediliyordu. 
Belediyeye geçtikten sonra bu sar fi -
yat 8100 metre mika.hına çıktı. Şirket 
zamanında sarfiyat nüfus lıaşına 35,5 
litre idi. Bugün 62 litreye çıkarıl

mıştır. Miktarın bu harlde çıkarılma
sında zayiatın önlenmesinin de tcsi i 
vardır. 

Kırkçeşme suları; hunların mene
dildiğinden bahsedildi. Bu suyun 
kullanılmasını meneden sıhiye ko
misyonlarıdır: bunun hesabını Sıhi • 
ye Vekili arkadaşım daha iy1 verecek 
ve izah edecektir. 

Bu maruzatım suların belediye e
line geçmesinden soıua id:ırelel'inde 

sevinilecek kadar salah lıası/ olch~ız

nu göstermek için zannederim k:ıfi

dir. İstanbul'un su işlerinden bah~s 
buyuran arkadaşıvıız Cstanbul beledi
yesini bu su işinde samimiyetsizlikle 
tavsif buyurdular. İstanbul'un bir bü
yük şehir meclisi vardır. Bütün b -::
diyeye ve şehre ait işlı:rin sahih. o
dur. Bittabi bu büyük meclisi arkn
daşım samimiyetsizlikle tavsif etmwk 
istemediler. Bu meclis samimiyetsiz 
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Bütçe mü erelerinde dahiliye, sıhat 
ve a ·Ye vekillerimizin beyanatlan 

Başı 6 ıncı sayfada) 
olamıyacağı gibi kendi murakabesi 
altında çalışan şahısların ve heyetle
rin de bu yola düşmesini elbette me
nedecektir. 

Sanırım ki arkadaşım böyle bir 
mana kasdetmiyerek ifade buyurdu . 
Jar. Belediyenin yalnız terkos sula
riyle meşgul olup diğerlerine bakma
dığından da şikayet buyurdular. Ma -
lumualinizdir ki, kuvetler teksif e
dilmezse muvaffakiyct de güçleşir. 
Belediye, elindeki mahdut kuveti 
muhtelif sular üzerine dağıtmış ol
saydı bilmem bugünkü 'heticeyi alabi
lir miydi ? 

Köy iıleri 

Köy idarelerinden de bahis buyur
dular ve zirai asayişin eksikliğinden 
şikayet edildi. İtiraf edeyim ki, biz de 
bundan müştekiyiz. Bunu önlemek 
için asayişi ziraiye kanunu diye bir 
kanun layihası hazırla11maktadır. Ya
kında takdim edilecektir. O kanun 
bu iş için umarım ki k§fı miktarda ça
reler temin ve köylüyü tatmin etmiş 
olacaktır. 

Köy muhtarlarına clevlet bütçesin
den bir ücret verilmesinden bahse
dildi. Bu işin mahalli bir iş olduğu 
maJOmunuzdur. Binaenaleyh bunun 
ücreti de ancak mahalli bütçelerde 
görülebilir. 

Köy hudutlarının tesbit edilmedi -
ğinden bahsedildi. Köy kanununun 
tatbik edilmekte olduğu köylerin hu
dutları tesbit edilmiştir. Ama bunlar 
içinde bir kısmı münazaahdır ve bu 
da kanuni seyrini takip eder, gider. 
Bunu önlemek elimizde değildir. Köy 
kanununun tatbik edilmediği köy sı

nırlarına gelince bunların henüz ya
pılmamış olmakla beraber sınırsız de
ğildir. Ötedenberi taamüle tabi tanın
mış sınırları vardır. 

Köylüye faz.la mükelleliyete 
taraftar değiliz 

Köylülerin fazla mükellefi
yete tabi tutulduklarmdan ba
his buyurdular. Biz, köylünün 
ıehir ve kasaba halkmdan faz
la mükellefiyete tabi tutulması
na asla taraftar değiliz. (Bravo 
sesleri) Bu mevzu üzerinde fİ -
kiıyeti mucip olan nokta köy 
aalmaları itidir. Muhtelif za· 
mantarda bunlar Üzerinde dev
let memurlarının müdahaleleri
ni menedecek kafi tebliğler ya
pılmııhr. Köy bütçelerinin tan
ziminde köy heyeti ihtiyariyesi 
tamamen serbest bırakılmıştır. 

Köy kanununun mecburi hiz
met diye kabul ettiği itlerden 
madası için salma yapılmaması 
emredilmiıtir. En büyüğünden 
en küçüğüne kadar idare ve in
zıbat memurlarının ne tarhına, 
ne tevziine ve ne de tahsiline 
asla müdahale etmemeleri kati
yen emrolunmuıtur. (Bravo ses
leri) 

Köy yolları Uzerindeki mükellefi -
yetin de kanunun tayin ettiği hudu -
dun haricine çıkarılmaması dikkatle 
takip edilmektedir. Bö) le olmakla 
beraber bu salma işinde herhangi bir 
tesirle yanlış bir yola gidilmesinin ta
mamen önünü almak için, bu işin si
zin kabul buyuracağınız bir kanunla 
intizam altına alınmasını iltizam et· 
tik. Kanun layihası takdim edilmiş -
tir, Dahiliye encumenin'1edir. 

Zannediyorum ki, bü ' erimiz ü -
zerinde vaki olan rnütalcaların hep -
sine cevap verdim. Başlangıçta arz· 
ettiğim gibi unuttuklaı ım varsa emir 
buyurursunuz ikmal etmiye çalışırım 
(Alkışlar). 

Söz alan Doktor Osman Şevki Ulu· 
dağ ((Konya) Dahiliye Vekaletinin 
kendisine mahsus bir su siyaseti oldu
ğu hakkında verilen izahata teşekkür 
ettikten sonra belediyenin neşrettiği 
rakamlar ar~sında farklar olduğun· 
dan bahset.tı, k~llandıgt samimiyet -
sizlik kelımesınden şahsa hakaret 
manası çıka~ıl?'1am~sı Hizımgeldiğini 
anlattı, samımıyetsızlik iştedir, dedi. 

Dahiliye Vekilimiz şu cevabı ver -
di: 

··- Muhterem arkadaşlar; burada 
arzettiğim rakamlar resmi kayıtlara 
müstenittir. 

J{ırk çeşme sularının bazı yerlerde 
menedilmemiş olmasına gelince ora _ 
da şebeke yoktur, kesildiği vakit ora 
ya başka bir su gelmez. Şebeke oraya 
geldiği zaman bu vasıfları devam e _ 
derse onlar da menedilecektir. 

:BerÇ Türker (Afyonkarahisar) _ 
Ankara'da mesken buhranına karşı 
bir tedbir alınıp alınmadığını sordu. 
Vekil, fU cevabı verdi: 

_ Demin de arzettiğim gibi imkan 

• 

için de bir zevk olacaktır. İmkanı o
lursa mümkün olanını yapacaktır. 

Mesken buhranı dendiği zaman ki
ra yüksekliği manasını anlamak la
zım gelir. Zannediyorum ki ucuz ki -
rah evler yapmak ve bilhassa küçük 
memurlar için evler yapmak çok fay
dalı ve lüzumludur. Hükumet bu 
mevzuda bir kaç sene evelinden beri 
meşgul olmaktadır. Vakit vakit yer
ler ayrılmıştır. Hakikaten hükümeti 
her gün meşgul eden bir ukde haline 
gelmiştir. Hükümet, imkanını bulun 
ca buna bir çare bulacaktır.,, 

Dahiliye Vekilimizin bu izahların -
dan sonra fasıllara geçilerek kabul 
edildi. 

Matbuat Umum 
Müdürlüğü bütçe•i 

Bundan sonra Matbuat Umum Mü
dürlüğü bütçesinin müzakeresine baş
landı. Söz alan Ahmet İhsan Tokgöz 
(Ordu) neşriyat ve propaganda fas -
lındaki 114.320 liraya temas etti. Bu 
para ile Ayın Tarihi ve La Türki Ke
malist mecmuasından başka bir şey 
çıkarıldığını bilmediğini söyledi. Bu 
paranın neşriyat, terceme, mecmua ve 
saire olarak fasıl fasıl ayrılmasının, 

Divanı Muhasebatça kontrol bakımın
dan daha muvafık olacağı mütaleasın
da bulundu ve bu hususta bir takrir 
verdi. 

Dahiliye Vekilimiz şu cevabı verdi: 
"- Matbuat bütç~sinin belli başlı 

bir rakkamı olduğu için belki sorar
lar diye ben bu iş için hazırlıklı gel
miştim. Müsaade buyurursanız arka -
daşımın sorduğu şeylere rakamlarla 
cevap vereyim: 29.160 lirası (E) cet
velin eki memurlara, 5.500 lirası rus
ça, ermenice. rumca makalelerin ter -
cümesine, 4.350 lirası Ayın Tarihi, 
endeks, antoloji, La Türki Kemalist, 
makale bedelleri, Çanakkale ve müta
reke kitabı, Agah Efendi kitabı, yol
lar, bankacılık broşürleri, memleket 
rehberi ve saire, 

1664 lirası fotoğraf servisi malze -
mesi, 2125 lirası bir senelik 
i "n mumlu kağıt, 19.500 lirası 
kitabı, 200 lirası harf tablosu, 1284 li
rası fotoğraf ıtıalzemesi, Yabancı gö
zü ile Türkiye, tabı ambalaj. 

7317 lirası Türkiye lehinde çıkan 
ecnebi muharrirlerin kitaplarının mü-

bayaası. 

8615 lirası, yurda gelen ecnebi ga -
zetecilerin masrafları. 

Zannediyorum ki bu rakamlar, ar -
kadaşımıza bu madde üzerindeki sar
fiyatın yolunda olduğuna ikna eder. 

Bir rakamda toplanan bütün bu mas 
rafların ayrı ayrı kısımlara ayrılması 
hakkındaki teklife gelince zannedi
yorum ki .matbuat gibi bir mevzu ü -
zerinde bu kadar takyidata meclisi ali 
müsaade etmez.,, 

Dahiliye Vekilimizin bu izahatın -
dan sonra B. Ahmet İhsan Tokgöz 
takririni geri aldı, fasıllara geçilerek 
kabul edi\di. 

Bundan sonra Emniyet Umum Mü
dürlüğü bütçesinin müzakeresine baş
landı. 

Matbuat bütçesinin kabulünden son 
ra Emniyet umum müdürlüğü ve jan· 
darma umum kumandanlığı bütçele • 
rine geçilerek müzakere ve kabul edil 
diler. 

Hariciye bütçesinin heyeti umumi
yesi üzerinde söz isteyen olmadığın -
dan fasıl ve maddelere geçilerek ka -
bul edildi. 

Riyaset makamı, celseyi on beş da
kika için tatil etti. 

Sıhaf ve İ(limai Muavenet büf(esi 
Bundan sonra Sıhat ve İçtimai mu· 

avenet bütçesinin müzakeresine baş -
landı. 

ketin her tarafında bulundurulmasını 
istedi. Vekaletin bu seneki güzel eser 
!erinden birinin Cüzzam hastanesi ol
duğunu kaydetti. Hatip sözünü şu 
cümlelerle bitirdi: 

Çine •erom gönderdik 

tak adedi bizde 2,6 dır. Diğer mümasil 
memleketlerde, komşularımızda bile 
17-18 den başlıyor, 50-fO a kadar gidi
yor. Bunun sıkıntısıdır ki hastalar 8, 
10, 11 ay sıra bekliyorlar. Binaena -
leyh, verem mücadelesiode elimize ge
çecek takatlerin hepsini sanatoryum 
inşasına ve eveıa açık veremlileri ya -
nındakilerini zehirlemekten kurtar -
mak üzere yatırmıya sarf ediyoruz. Ge
çen sene bu hususta sarfına müsaade 
buyurduğumuz yugoslavlardan alınan 
para ile 300 küsür yataklı bir imkan 
hazırlamıya başlamış bulunuyoruz. Ya 
kında münakasa ilfınlarını görmüş ola
caksınız. Yetiştirebilirsek 941 senesin
de ikmaline uğraşacağız. Verem müca
dele cemiyetleriyle yaptığımız müşte
rek mesai sayesinde Ankara, Bursa, 
Trabzon ve hususi olarak lzmir'de ts
tanbul'da mücadele teşkilatı vardır. Ve 
çok temenni ederiz ki hususi teşekkül
ler bu yolda bize müzahir olsunlar. E
limizde fazla tahsisat olmadığı için 
başka yerlerde açacak vaziyete geçme
dik. 

Röntgen kanunu 

"- Arkadaşlar: geçen sene zarfın -
da Sıhiye vekaletinin yaptığı büyük 
insani bir işinden bahsedeceğim, bu -
mı B. M. M.nin yüksek huzuruna ar -
zetmekte ben de kendi meslekim na -
mına fahir duyuyorum Bunu arzetme 
den evel size yakın bir tarihten ufak 
bir hatıradan bahsedeceğim; gerek or 
du, gerek ahali arasında fazla miktar
da çiçek hastalığı görülüyordu.Memle 
kette çiçek aşısı istihsal edecek mües 
sese yalnız 1stanbul'da vardı. O za -
man Sıhiye vekili bulunan şimdiki 

Başvekil İstanbul'daki aşı müessese -
sine müracaat ederek memlekete aşı 

gönderilmesini istedi. Fakat İstanbul 
daki müessese- aşıyı size değil yalnız 
makamı sadaretin tayin ettiği yere 
göndeririz diye cevap verdi. Halbuki 
bu sene Sıhiye vekaleti, Çin halkı ve 
ordusu arasında Kolera ve Tifonun 
sal~ın bir hale geldiği, oradaki insan- Röntgen kanununun henüz tatbike 
!ara çok telefat verdiğini öğrenmesi geçmediğinden bahis buyurdular. Ni
üzerine oraya aşı göndermek suretiyle zamnamenin Sıhat Şurasında müzake-

resi tamamlandı. Devlet Şurasından 
hastalığı elinden geldiği kadar önle -
miye çalışmıştır. Eski medeniyetimiz geçti. Tatbikine başlanmak üzeredir. 
de eskiden kalma bir söz vardır. İlim Yerli seromun ve aşıların bulunma
Çinde dahi olsa alınız derdi. Bugün dığından bahsettiler. Bunları munta-

zam bir surette sıhat müdürleri vasıTürkiye cümhuriyeti Sıhiyesi buna 
başka bir şekil verdi. Beşeriyet nerene tasiyle, satılmak . üzere, eczanelere 
ıstırap çekerse imdadına koşunuz. Bu gönderdik. Emnıyetle kullanılacak 

· l. s h" kt::.1 t" ·· t · t" bir halde istenildiği kadar mevcuttur. mısa ı ı ıye ve a e ı gos ermış ır. . . 
(Alkışlar). j Harıçten gelmesıne ihtiyaç kalmamış 

Sıhiyemizin kurulduğu yeni esaslar tır. 
üzerinde şükranla duran B. Berç Tür- Cüzzamla mücadele mevzuundan 
ker (Afyonkarahisar), elli bin nüfus- bah~~-buy~r~ular. Geçen sene de ~r
lu kazalarda bile doktor bulunmadığı- zettıgım gıbı bu hastalık memleketı~
na işaret etti, sıhi olmıyan meskenler mizde 500 le 600w arasındadır. Hatta 
de yaşı yan vatandaşlar bulunğunu söy- bunun 1000 oldugunu kabul etsek d_e 
ledi Verem mücadelesine daha çok bundan korkumuz yoktur. Bundan ı
geniş bir yer ayrılması lazım geldiğini leri geçı_nesine imkan _yoktur. Cüzzam 
izah etti, doğan çocukların yaşamala- kolay sırayet eder hır hastalık d~ -
rını temin için tedbirler alınmasını ta ğildir, senelerdenberi esaslı te~?ır -
lep etti, hıfzıssıha enstitüsünde sok leri alınmadığı halde bu had dahıl~nde 
mühim vazife gören doktorların üc- kalışı aahi bunun ~r ?elilidir. Bı~a
retten maaşa geçirilmelerini istedi ve enaleyh bun!arla tımdıye kadar. ~il -
sözlerini, memleketin aihat divalarını cadelemizi bıraz daha kuvetl~ndırıyo
muvaffakiyetle tasfiye eden sıhat ve- ruz. Elazığ'da 100 yataklı bır hasta -
kiline teşekkürle bitirdi. neyi ikmal etmiş bulunuyoruz. 939 da 

Hilmi Kalaş (Kayseri) Muhacir me- faaliyete geçecektir. lstanbul'daki bir 
selesi üzerinde daha büyük bir alaka pavyonu ikiye çıkarıyoruz, 80 yatak 
gösterilmesini talep etti, müstahsil olacaktır. Karsta 20 yataklı bir pav -
hale getirilmeleri bahsi üzerinde dur- yon var. Bu suretle devrei sirayette 
du, çok çocuklu ailelere daha geniş bulunan ve uzun zaman tedaviye muh 
yardım yapılmasını istedi. taç olanları mikrobu sirayet etmiye -

• • •. cek hale gelinciye kadar saklıyacağız. 
Bır gazetenın yanlı§ mutalea•ı Endişe edecek hiç bir vaziyet yoktur. 

Hatip sözlerini şöyle bitirdi : 

"-Yalnız bu mevzua intikal etmiş
ken, geçenlerde bu mevzua dair İstan
bul gazetelerinden birinde çıkmış bir 
yazı vardı. Hiç hoşuma gitmedi. Di -
yordu ki, "'Çok çocuk cahillerde, fa -
kirlerde olur. Hükümetin böyle bir ka
nunu olduğunun farkında değildirler, 
binaenalayh· ne kadar tahsisat çoğal -
tırsanız, çoğaltınız gene bir fayda te -
min etmez. Çünkü çok çocuklu cahil 
ve fakir ailelerin haberi olmaz.,. Ar -
kadaşlar bu şekilde neşriyat yapılma -
malı. Bu gazetecinin bu tarzdaki yazı
sı yerinde değildir. Gazeteci maalesef 
bilmiyor. Çok çocuklu aileler vatanı 
seven insanlardır. Köylerdedirler, köy 
lülerin hepsinin seviyesi birdir. Gaze
teci çok dikkat etmelidir, Anadolu'yu 
görmeden, bilmeden laalettayin yaz • 
mamalıdır . ., 

Doktor Münir Soykan (Antalya) -
Sıtma hastalığının üzerinde durdu, 
Sıtma mücadelesinin müsbet tesirleri
ni anlattı ve bu mücadeleden sonra ço
cuk ölümlerinin azaldığını söyledi ve 
bu mücadeleden kazandıklarımızı an -
tattı 1ska meselesine ve firengi müc.a -
delesine temas etti. 

Sıhıye Vekilimizin izahlan 

Sıtma mücaJele.i 

Sıtma işimiz: memleketimizde sıt
ma mücadelesinin genişletilmesine 
daha çok ihtiyaç vardır. Elimizdeki 
tahsisat dahilinde bu işi tevsi ede ede 
bugün 32 vilayette 17 mücadele mın
takası üzerinde çalışıyoruz. 4283 köye 
yayılmış bulunuyoruz. 2.514.282 nüfu
fus mürakabemiz altındadır. 938 se -

nesinde mücadele mıntakalarında 
789.192 şahsı tedavi altına almışızdır. 
Fakat bu senenin tahsisatına ilaveler 

yapmışızdır. Meccani kinin sarfiya
tımız bu sene 9,5 tonu bulmuştur. Dev 
Jet kinini mevzuunu da yakında hu -

zurunuza gelecek bir kanunla müte
davil bir sermaye şekline sokuyoruz 
ki aynı para ile birkaç devir yaparak 

bunu 10,15 tona çıkarmak istiyoruz. 
Sıtma mücadelesi için kendilerinin 
bahsettikleri ıstırabı daha ziyade tet-

Eveıa Bayan Meliha Ulaş (Samsun) 
söz aldı. Çok çocuklu analara yardım 
meselesiyle efrenci hastalıklar ve sıt· 
madan bahsetti. Bu meseleler üzerin- Hatiplerden sonra Sihat Vekilimiz 
de alınan tedbirleri ve neticelerini DolCtor Hulusi Alataş söz aldı ve de • 
sordu. Çok çocuklu analara yapılan di ki : 

kik eder ve oradaki arkadaşlarımız i
yi çalışmamışlarsa iyi çalışacak bir 
hale getiririz. Yalnız şunu söyliyeyim 

ki maalesef birçok yerlerde mücade
le şubeleri açmak lazımgeldiği halde 
buna imkan bulunamamıştır. Çünkü 

takatimiz yoktur. Yalnız bu sene bir
kaç yerde daha 4 şube açabileceğiz. 

Kinin sarfiyatını artırabilecek şekil
de tahsisat koymuşuzdur. 

Trahom mücadele•i 
Trahomla mücadele işine gelince 

Cenup vilayetlerimizde trahom çok 
yaygındır. Bazı yerlerde pek fazladır. 
Mücadele açılmıı olan en mütekasif 
yerlerdeki mesaimizi bu sene daha zi-

yardımın genişletilmesini istedi ve - Arkadaşlarımın sorgularına bi -
efrenci hastahklarla sıtma üzerindeki rer birer cevap vereceğim. 
mücadelenin daha radikal bir şekilde Refik İnce arkadaşımız, salgından 
şümııllendirilmesini talep etti. bahsederken köylere nakledilerek gön 

Sıhive bütçelerinin geçirdiği saf - derilen muhacirlerin iaşe masrafları -
haları~ hülasasını yapan doktor Os - nın yükletildiğinden bahsettiler. Biz, 
man Şevki Uludağ (Konya) verem şarkta ve diğer yerlerde naklettikleri
mücadelesinin hala 3 dispanser ve bir mizin yiyeceklerini ve bu husustaki 
sanatoryumdan ibaret kaldığını, bun- tahsisatlarını beraber veriyoruz. Bu 
!arın kafi olmadığını söyledi ve açı - kısımda yanlışlık olacaktır. 
lacak sanatoryumlardan birisinin şark Verem mücadelesi için mevcut teş -
vilayetlerinde olmasını talep etti. kilatın genişlemesinden bahis oldu. 

Röntgen kanununun iki seneden be- Geçen sene de görüştüğümüz üzere 
ri talimatnamesizlik yüzünden tatbik verem sıkıntısının en derin istirabı i -
edilemediğini işaret eden hatip, tıb- çersindeyiz. Sebebi, elimizde verem 
bi ilaçlara çok ehemiyet vermek lazım oldukları muhakkak, açık veremlile -
geldiğini söyledi. Tıbbi müstahzarat rin sirayet devresinde oldukları ııra

üzerinde yapılan reklimlar üzerinde da yatırılacakları yerlerimiz olınama -
d ll MI ve 1efWD]arın memle- ııdır. Yilz bin nüfusa isabet eden ya • 

yade takviye etmiş bulunuyoruz. 
150881 muayene yapılmış, 93.642 tra
homlu bulunmuş 33.436 ihtilatlı çık

mış 6.817 ameliyat yapılmıştır. 2805 
hasta yatılı olarak tedavi edilmiştir. 

2.934.429 defa ilaçlama yapılmıştır. 

Muhtelif şahıslar üzerinde bu işte da 
ha çok ileriye gidebilmekliğimiz için 
bir taraftan da mütehaSBıslarımızı ye
tiştirecek tahsisatımızı genişletecek ve 
işimizi de daha ziyade genişletip gi -
deceğiz. 160 yataklı 13 hastane, 20 
dispanser, 36 köy tedavi evi, Hasan -
kalede de bir diıpanıerle çalıııyoruz. 

Frengi mücadeleıi 

Frengi mücadelesine gelince : eve
la şunu ferahlık versin diye arzede
yim ki bizde frengi korkulacak dere
cede asla yayılmamıştır. Nisbeti 0,1 
dir. 

Böyle rastgele bu ınıntaka frengili
dir sözlerini kabul etmiyoruz. Fren -
ginin çok olduğu yerlere emniyet ve
rici hakiki maICımat aldıkça tarama 
heyetleri gönderiyoruz. Bir sene uğ
raştıktan, ve isimleri defterlere kayıt 
ve muayene edildikten sonra iktiza 
edenlerin seromlarını muayene et
tikten sonra vasıl oldukları neticeler 
hakikaten oralarda bir mücadele aç -
mağı istilzam edecek vaziyette ise o 
mıntakada mücadele açıyoruz ve ona 
göre yürüyüp gidiyoruz. Buyurduk -
lan gibi o mıntaka hakkında bizde e· 
saslı malumat yoktu. Orası hakkında 
ayrıca meşgul olur, tetkikat yaptırı -
rım. Ardahan mıntakasında tetkikat 
yaptık, bir sene çalıştık, arkadaşlar 

ayrıca bir mücadele açılmasına lüzum 
görmediler. Diğer taraftan Kiıtahya'
nın Tavşanlı, Domaniç nahiyesinde 
tetkikat yaptırdık orada tarama mü
cadelesinin açılmasını istilzam eden 
vaziyette olduğu için orada mücadele 
açıyoruz. Mücadele açılmamış olan 
yerlerdeki hastalar hükumet tabiple
rinin tedavisi ve nezareti altındadır

lar. Bunların yekunu da 937 den dev
redilen 132.303, 938 de b981, tedavisi 
biten 2212 kayda devren 6290. kayıt· 
tan çıkarılan 132.782, 939 seneı.ine ge
çilmiş olacaktır. 

Reşadiye - Yıldızeli"ndeki heyet
ler bu sene mücadeleyi ikmal etmiş o
luyorlar. Bunlar Erba<t kazasına ge
çeceklerdir. Heyet Tavşancıl ve Do
maniç nahiyelerine gönderilecektir. 

Frengi mücadelesi dediğimiz za
man bize ilk senesi tetkikle geçen 
mücadeleyi açmağı istilzam ettiği za
man talimatnamesi mucibince dört 
sene tedavisini takip iktiza eder. Te
davi bitti dediğimiz zaman kan mua
yenesi de bir senedir ki şu halde bir 
frengili altı sene tedavi ve kontrol 
altında bulundurulacak demektir. 
Şimdiye kadar vasıl olduğumuz netice 
şudur ki yeniden sirayet vaziyeti 
mahduttur, mevcutlar eskilerdir. 

Doktor nokıanı 

Bir arkadaşımız doktor noksanına 
işaret buyurdular. Geçen sene arzet
tiğim gibi bu ihtiyaç seneden seneye 
artıyor. Sene de mevzuda söylemeli
yim ki bu sene askerliğini bitirerek 
Vekalet emrinde 120 duktor, ve 42 sı
hat memuru açıklarımızı kapatacak
lardır. 

Memleketteki dolctor azlığını kar
şılamak için yeni tıb fakültesinin ha
zırlığına devam ediyoruz. Geçen sene 
tıb fakültesinde jinekolog ve mate -
runde kısmının ihalesi bitmiş önü· 
müzdeki sene ikmal edilecektir. Di· 
ğerlerine tekaddüm etmek üzere bu 
gibi hastaları alacak vaziyete geçe
cektir. 

Ankara tıb fakültesi inşaatı ikmal 
edilince hekimler yetişecek ve İstan
buldakilere eklenecektir. Bu suretle 
do~tor kadromuz genişlemiş olacak
tır. Şimdiden buna yardım olsun diye 
tıb talebe yurdumuzu bine çıkarmış 
bulunuyoruz. Her sene döküntülerin
den sonra 200 hekim elimize geçecek· 
tir. 

Bursa'daki tıb fakültesi ikmal edil 
d;,,,i zaman pansiyon kısmını 120 ye 
çıkaracağız. Bir arakadaşımız köy
ierde sıhi mücadeleden bahsetti. Bu 
çok arzu ettiğim bir şeydir. Nümune
lerini muhacir mi.inaseoctiyle yaptırı

yoruz. Takat ve imkan oldukça daha 
ziyade takibat yapılacaktır. İlk üze
rinde durduğumuz hela ve.ziyetleri-

dir. Dahiliye Vekaleti ıle mutabık bu
lunarak tamimleri yapmış bulunuyo · 
ruz. Herkesin takatı dahilinde hiç ol
mazsa, aykırı, sıhi vaziyetten uzaklaş
tırmak için tavsif ettikleri gibi insan 
oturamıyacak kadar alemin insana 
verdiği kıymet üzerinde oturtulması 
caiz olmıyacak kadar kötü vaziyet 
vardır. Bunu ıslaha çalışacaktır. Şa
hısların takatı ve bilgileri üzerinde 
büyük yardımlarda bulunuyoruz. 

Doğum vaziyeti 

Do~um vaziyetinden bahis buyur
dular. Doğacak çocuğun sıhatli ola -
bilmesi için ana ve babanın sıhatli ol
ması lazımdır. Aile teşkilde ilk gö -
zettiğimiz şey birleşeceklerde içtimai 
ruh ve akıl hastalıklarının olmaması
na dikkat etmek suretiyle evlenme 
muamelelerine dikkatle devam etmek
teyiz. Kadında, gebelik zamanında 

rahatsızlıklara yardım etmek ve doğu 
ma dair öğüt verebilmek için çocuk 
dolum ve bakım evleri açmııızdır. Sa 

yısı ondur. Bu sene Bursa'ya bir tane 
ilave edeceğiz, l 1 i buluyor. Takati -
miz arttıkça muhtelif yerlerde de 
yapmağa devam edeceğiz. 

Ebe noksanımız yoktur. Bunlara i
lave olmak üzere köy ebe mektebi aç
mak üzerinde teşebbüse geçtik. Baiı
kesir ve Konya'da birer mektep açtık. 
Orada okuyup köylere dağılıyorlar. 
Üniversiteden, ebe mektebinden dip
loma alanlar hazan mütevazi bir ha -
yat içinde köylere kadar gitmeğe pek 
razı olmuyorlar. Onun için köy ebe 
mekteplerinden diploma alanları gön
deriyoruz. Çünkü bunlar esasen köy
lerden aldığımız çocuklarrlır. Bunun 
haricinde bilgi noksanı olan ebeler, 
asla müsaade etmiyoruz. (Bravo ses
leri) Doğurduktan sonra çocuğun ö -
lümü üzerine müessir olacak avamil -
den nasıl muhafaza edilecek ve çalı
şılacak, bunlar hakkında neşriyatı -
mızla yaptığımız telkinlere ilave ol· 
mak üzere her yerde doğum ve ço -
cuk bakım müesseselerimiz bu vazife
yi meccanen yapmakla vazifedar kı -
lınmışlardır. 

Hıfzıssıhha müessesesindeki me -
murların ücretli olduğundan bahset
tiler. Bunlar şimdiye kadar B. cetve
linde idiler, bu sene D cetveline ge -
çiyorlar. Zamanı geldiğinde memur 
sınıfma geçeceklerdir. 

Göçmen meıeleleri 

Muhacir meselesine temas ettiler. 
Muhacir meselesinin vaziyeti üzerin
de çok sıkıntı ile söz söyliyeceğim. 
Kısasını arzedeyim. Şimdiye kadar 
getirmiş olduğumuz muhacirlerden 
19.000 ailenin daha evini yaptırma -
mış bulunuyoruz. Geçen sene yine 
huzurunuzda arzetmiştim. Hiç olmaz
sa 10-11 milyon liralık bir mevzudur. 
Bugün bu parayı vermek takati yok
tur. Geldikleri yerlere; kendilerine 
haber vermiş bulunuyoruz ki, memle
ketimize gelen muhacirlere ev yaptır
mak imkanımız yoktur. Arazi verece
ğiz, meccanen ev yeri göstereceğiz, 
tohumluk, pulluk. hayvan vereceğiz. 
Yapaca}ımıs yardım nihayet bundan 
ibarettir. Bu sene 1,S milyon lira tah
sis edilmesi tekarrür etmişti. Bulga -
ristan'da evini, barkını, her şeyini sat 
mış, ayaküstünde duran 13 bin, Ro -
manya'da terki tabiiyet etmiş 3 bin 
kişi vardır. Bunları getirmek zarure
tini görüyoruz. Evelce getirmiş ol -
duklarımıza da takatimiz nispetinde 
yardım yaptıracağız. Fakat bunların 

bir sene, iki sene, üç sene misafiret 
vaziyetleri vardır ve hepsine ev yap
tırılması vaziyeti yoktur. Takati olan 
da ev bekliyor, olmıyan da .. Bunları 
müstahsil hale getirmek için arazisi
ni, tohumunu vermeğe ve çalıştırma
ğa gayret ediyoruz. Bugünkü takati -
miz bundan ibarettir. Buyurdukları 
gibi Kayseri civarında hakikaten ba
zılarının evleri yapıldı, bazılarının 
yapılamadı. Netekim Gemerekte de 
böyle yaptık. Hepsini yapmağa taka
timiz yoktur. 
Yapılmıf binaların pahalı olduğun

dan bahsettiler. Muhacirlere yapıla -
cak evleri en mütevazi bir surette yap 
tırıyoruz. Fakat mütevazi dersem bir 
insanın oturabileceği düşünülerek ya

pılmıştır. Bunların planları hazırdır. 

:Fiyatları, malzeme, müteahhidin az 
veya çok bulunuşu, mevsim farkları 
ve saire dolayısiyle biribirini tutmu -
yor. Bizim hesaplarımızın vasatisi 
1500 liradır. Ankarada Sincanköyün
cıe 700 liraya yaptırabilmek için iki 
sene bekledik. nihayet 840 liraya yap
tırmak imkanını bulduk. Biz az para 

ile çok ev yaptırmağa çalışıyoruz. Di
yarbakırda 700, Trakya'da 400, Ege 
mıntakasında 550 lirayı yaptırmak im 
kanını bulduk. Bütün bunlar devlet 
usulütıle tabi olarak münakasa ile ya
pılıyor. Filan yerde bir usulsiizlük 
olmuş diye bir şikayet varsa onun ü
zerinde ayrıca çalışırım. 

Vekôlet programı 

Bir arkadaşım Sıhat Vekaletinin 
programından bahis buyurdular. Mem 
leketin kısa zamanda meydana getir
miş olduğu çok güzel ve çok temiz 
eserler arasında Sıhiye Vekaleti bü
yük yer almıştır. Sıhiye Vekaleti kı
sa bir zamancla çok işler yapmıtşı r. 

Fakat daha yapacağı pek çok işler 
vardır. 

Mesela bizde 10.000 nüfusa düşen 
yatak adedi7 dir, bu miktar başk~ yer 
lerde 50 - 96 arasındadır. 50 ye 96 ya 
gitmeyi alkımızdan geçirmiyoruz. ilk 
had olarak yanımızdaki komşular ka
dar olsun diye 15 i esas olarak dü5ü ı 
dük, buna göre hazırladı crımız prog -
ramımız 76 milyon liralıktır ve o za -
man bütçemizin de 15.000.000 olması 

lazımdır. Bugünkü büyük dava ara -
(Sonu 8 incı sayfada) 
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Bütıe müzakerelerinde dahiliye, sıhat ve adliye 19 YIS vekillerimizin beyanatlar1 

Yeni 
bütçemiz 

(Başı 1 inci s•yfada) 
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• ' (Ba~ı 1. nci sayl•da) B. Abdülhak Fırat (Erzincan)- Se-
ıında buna ımkin görülmedifi için çim dairesindeki sıtmaya ve trahom 
bundan ıimdilik bahıetmiyoruz. Yal • haıtalığına temas etti, bilhassa tra -
nı.z hastaları yatırmak için lbım olan bomun artmakta olduğunu söyledi. 
dahilt, harici ve aaire haataneler ile 
iş bitmez. Bir çok çeıitler daha var • Sıhat Vekilimizin izahları 
dır. Deliler için iyi yapılmıt eaaılt Sihat ve İçtimai Muavenet Vekili B. 
hiç bir teyimiz yoktur. Şurt münaae- Hulusi Alataş tekrar söz aldı, şu izah 
betiyle buraya gelmlı olan Bay Mu • larda bulundu : 
har Oımanla görUıtüm, en aza razı ol, 
kaç yatak iıteuln dedim, 10 bin nil -
fuaa 3 den aıaf ı razı olmadı. Hakika
ten de elimizdeki iıtatistikler bu mik 
tarın fevkindedir. Bir çok deliler a -
ramızda yaııyor. 

"- Münasebetsiz vaziyeti üzerine 
nazarı dikkatimizi celbetmişlerdi. Ce
vap vermeği unuttum. Bu meseleyi de
vamlı surette takip ediyoruz. Ve bir 
çoklarını mahkemeye veriyoruz. Belki 
bahis buyurdukları gibi gözümüzden 
kaçmıı olan rakamlar vardır. Daha sı
kı tertibat alacağız. 

yüksektir, nihayet zevke göre iyi su 
tedarik etmek meselesidir. 

Hususi hcutaneler 

Hususi hastaneleri, teşvik için ver
gilerden affı meselesini bütçe müza
keresi esnasında arkadaşlar mevzuu -
bahis ettiler. Böyle işlerimizde çok a
cele etmek istemiyoruz, iyi tetkik e
dilmeden getirilecek bir kanun yerin
de olmaz zannederim. Tetkik ederiz, 
hakikaten fayda verecek vaziyette ise 
Maliye Vekili ile mutabık kaldıktan 
sonra huzurunuza geliriz. 

Erzincan'daki sıhi vaziyetler üze
rine notlar aldım. Mümkün olabilen
ler üzerinde daha geniş davranmağa 

dikkat ederiz. Erzincan'da 80 yataklı 
bir hastane yapılmasına doğru hazır
lıklar ilerlemektedir. 

Muhacir ifi 

retin yükselmesine hasretmek yo • 
lunda bu sene de haylı emek aarfet • 
mektedir. Büdçe müzakerelerinde
ki geniı konuımaların da bu büyük 
ite yardımı olacaktır. 

Yurtta Gençlik ve Spor bayramı 

Çok çocuklulara yardım meselesi -
ne gelince: arkada11lar benim davamı 
güttükleri l_çin kendilerine çok teşek
kür ederim. Bu mevzu üzerinde tim -
diye kadar verilmit tahsiıatları ane -
deyim. 931 de 5260 lira, 32 de 4.700. 
33 de 7000, 34 de yine 7.000 lira, 35 de 
13.743 lira. 36 da 14.000 lira, 37 de 
50.000 lira 38 de 75.000 lira, Ben bunu 
939 milracaatlarına getirebildim. Tek
lifimde 750.000 lira lıtemittlm. tasnif 
edilen iıtidalara göre 938 ıenesine ge 
tirebilmek için. Bu ite daha tümulHi 
olarak yardım edebilmek ve defaten 
tediye edebilmek çok arzu ettiğimiz 

bir ıeydir. Bir de madalya yüzükten 
bir bayan arkadatımız bahıettiler. Biz 
bunu bu ıene madalya olarak hazırla • 
dık, Umit ederiz ki 939 ıenesinde pa • 
radan daha ziyade bundan memnun o
Jacaldara bu madalyaları ve tahadetna 
melerl vereceğiz. Bunlar onları mem

Bulgaristandan getireceğimiz muha 
cirlerden Diyarbakıra verilecek mi di 
ye sual sordular.Bu iş hükümetçe plan 
lagtırılmıştır. Erkiinıharbiye, Milli 
Müdafaa ve Dahiliye ile mutabık kalı
narak görütülmüş ve kararlaştırlımış
tır. Diyarbakır'a da hisse vardır. Bil
hassa timendifer güzergahı yerlere 
yerlettirilccektir. 

Muhacir işine gelince: Henüz teş
kilat kanunu kabul edilmemiş, teşki
latta daha yer almamış, bütçede yer 
almamış ve nihayet bu sene bunun 
için verecekleri bir buçuk milyon li
radan fazla değildir. Bu vaziyet kar
şısında arkadaşımın yardımına arzı -
iftihar eder, bu güzel düşüncelerini 
yazar verirlerse bu yolda çalışacağımı 
vaılederim . ., 

· Büdçe müzakereleri bu sene de, 
Büyük Millet Mecliıinde, bir çok 
meselelerin topluca tetkikine fır • 
sat vermektedir. Gazetelerimizin 
de sütunlarında geniıçe tebarüz et· 
tirdikleri veçhile her Vekalet büd • 
çesinin müzakeresine giriıilmeden 
önce mebuslar mütalealannı bildir
melde, vekiller de cevaplariyle 
bunları tamamlamaktadırlar. Oç 
gündenberi memleketin de alika i
le takip ettiği bu cevaplarda 
yeni yıl içinde tahakkuku ka • 
rarlatan itlerle aıelecek yılla • 
ra bırakılan mevzular vazıh olarak 
görülmektedir. Vekillerin geçen ° ıe
neler İçinde baıarılan itler üzerin
deki izahları ise herkeıi tatmin e • 
dici ölçüdedir. Böylece memleket 
1939 büdçesinin yalnız rakamların
dan değil, bunlar Üzerinde her ve
kil taraf andan verilen izahlardan 
da ayrı bir zevk ve İtminan duya
caktır. 

Çankırı valisi gençliğin bayramını kutluyor 

nun edecek ıekildedir. 

Kim•e•i:z ,ocaklar 
Bir de kimsesiz çocuklar meselesi 

vardır. Bu meseleye gelince belediye • 
Jer bu gibi çocuklara yuva açmakla 
mükelleftir. Yalnız onlann milkelle • 
fiyeti altJ yaıında biter. Altı yaıı bit· 
tikten ıonra Maarif veklletinin bunla 
rı yatı mekteplerine alması icabeder. 

Senelerden beri uğraı ğımız bu 
mevzu üzerinde tekrar ça tık. Fakat 
Maarif vekileti yatılı mektepleri za -
ten lcaldırmııtır. Onun için bunları 
almasına imkan yoktur. Heyeti veki -
lede de iti arkadqlarla görUıtUk 
bana Himayei Etfal reiıi le görUt -
memi ıöylediler. Görilttilm. Onlarda 
aynı dertten müıtekidirler Küçük ço
cuklar üzerinde daha sak ıhl ola
bilmeleri için yetitmit o anlarının 
kurtulmak iktiza eder. Bu it üzerinde 
çahııyoru.a, uğratıyoruz. Daha te • 
kemmUl ettiremedik, bu mevzu Uzerin 
de daha iyi bir neticeye varmak için 
çalıpcafız. 

Bir arkadatımız nahiyelere kadar 
doktor verilmesini ternmennı buyur • 
dular, Evell kazaları ikmal ettirdik • 
ten sonra yeni tahsiıat alarak nahiye· 
lere doğru gideriz. 

Oaman §evki arkadaıımıı ıu mese -
leıi üzerinde, İatanbul ıuyu Uzerinde 
tevakkuf buyurdular. Geçen seneki 
ayrılıkta bu ıene birleıtik. O da, te
miz olmıyan bir ıuyun tehire temiz 
ıelmiı olaa dahi ıehir içer ıindeki 
mecraların bozukluğu dolay siyle te
miz kalmıyan bu ıuyun verılmesinin 
dofru olmadığıdır. Buyurdukları gi
bi camilerden bazılarının s tarı için 
evkafla meıelenin halledilm ! olma • 
ıına rağmen bu it henüz ha edilme -
mittir. Darphaneye de ıu veriliyor. 
Buna mani olacağız. Herkes n temiz 
bir su içmeıi için mesaimize devam e
diyoruz. 

Arkadaıtarımın arzu ettik e i unu -
tulmuı cevaplar varsa, hatır atırlaraa 
tekrar arzı malfunat ederim. 

General Kazım Sevüktekin (Diyar -
bakır) - teşekkür ederim. 

Sıhat ve içtimai Muavenet Vekili 
Dr. Hu!Usi Alataş (devamla) - İş ka
nununa bağlı olması lazım gelen ni -
zamnameye işaret buyurdular. Bu lk
tasat Vekaletiyle birlikte hazırlanmış
tır. Yanlız bazı takıntılar oldu, çıka
ramadık. Yeniden üzerinde takibat 
yapacafız. 

Ankara kanalizasyon işini sordular. 
Sıhiye vekileti bu işi üzerine almıştı. 
Tetkikatını yaptık, avan projelerini 
hazırladık. Bütün itleri ikmal ettikten 
sonra vekilctimzin haricinde çalışma
sı icapeden yerlere geldik. Bu kısım • 
da yapılacak kalanizasyonların yaya 
kaldırımlarının bir tarafından mı ge -
çeceği, yoksa haricinden mi geçeceği, 
aynı mecrayı mı yoksa kirli suların 

toplanmıt olduğu mecra ile beraber mi 
olacağı ... Hususlarını tetkik ettirdik. 
Bunların iyi bilen mütehassısların 

adreılerini öğrendik. Kendileriyle mu
tabık kaldık. Bu iş üzerinde çahşmak 

vaziyetini tesbit emi1 bulunuyorduk. 
Geçen sene bu itlerin Nafıa Vekaleti 
tarafından yaptırılması muvafık gö -
rüldü. Bu münasebetle geçen seneki 
tahıiaat ve buna ait dosyalar nafıa ve -
klletine devredilmittir. 

ilaçların pahalılığı 

İllçların bahalılığı meselesi ve müs
tahzarat üzerinde arkadaılar tevakkuf 
buyurdular. Müstahzarat kısmına ait 
olan kanunu değişiklikleriyle beraber 
huzurunuza getireceğiz. Yalnız bu 
müıtahzarat iti üzerinde geçen burada 
görüşürken gene aynı arkadaşlarımız 

bunu ne kadar sıkıştırıyorsun diye -
tikiyet etmişlerdi. Biz her iki tarafı 
tatmin edecek ıekilde getirmiye çalı -
ıacağız. 

lliçların pahalılığı meselesine te· 
maı ettiler. Bunun üzerinde meşgul 
oluyoruz. Perakende satış fiyatlarına 
kadar tetkik ettiriyoruz. Fransa'dan 
gelen ilaçların bir takım hususi ta
kaslardan dolayı fiyatları yüksek o
luyor. Di&erleri de yüksektir. Fakat 
elden ele geçişleri vardır. Vekalet bir 
eaaı tatbik ediyor, bu esaslar dahilin
de fiyatları kontrol ediyor. Fakat bu
gün memleketin geçim vaziyetine gö
re bunları da pahalı görüyoruz. 

Memlekette yapılan müstahzarata 
gelince: bunlar herkesin ruhunu sı
kacak derecede manasız bir şekilde 

devam ediyor. Birisi gripin, bırisi ka
ıe gripin demiş şu veya bu tan~da i
simler vardır. Bunların da öniıne ge
çeceğiz. 

Tekrar söz alan Ziya Gevher Etili 
göçmen meselesinin üzerinde durdu. 
Cenup Amerikasının muhaceretten 
doğan bir alem olduğunu söyledi, bu 
işin bu kadar basit olmadığına işaret 
etti ve bu milli davanın halli acil olan 
safhalarını izah etti. 

Hüsnü Kitapçı (Muğla) aynı görü
şe iştirak etti ve göçmen işinin cez
ri olarak hallini istedi. 

Bundan sonra fasıllara geçilerek 
kabul edildi. 

Adliye Vekaleti bütçesi 

Sıhiye bütçesinden sonra adliye 
bütçesinin müzakeresine başlandı. 
İstemat Özdamar (Eskişehir) Katip 

maaşlarının azlığından bahsetti. 
Nevzat Ayas (Bursa) Adliye ista

tistiklerimizin sosyoloji ve ahlak ha· 
yatı bakımından etüd yapmıya müsa
it olacak vuzuhta olmadığını söyledi. 

Adliye Vekilimizin izahlan 
Adliye V .kilimi~ B . ..Tevfik. ~ 

Sılay (Konya) şu izahlarda bulundu: 
"- Muhterem arkadaşlar, bütçenin 

müzakeresi esnasında bir arkadaşımız 
ahliikı umumiyenin zafa uğramakta 
olduğunu ifade etmişlerdir. Sayın ar
kadaşım Dahiliye Vekili Faik Öztrak 
icabeden cevabı verdiler. Adliye bakı
mından bendeniz de cevap vereceğim. 
Ahlakı umumiyenin, yaptığımız tet
kikler neticesinde, tedenni değil te -
rakki gösterdiği müşahede edilmiştir. 
1937 de 275 bin cürüm olmasına ra~
men 1938 senesinde 236 bin yani 29 
bin küsur bir azlık vardır. Bu, ahlakı 
umumiyenin iyiliğe doğru gitti~inin 
bir delilidir. 

Boıanmalar ve metre• hayatı 

Yine o arkadaş boşanma davalarının 
gittikıse çoğalmakta olduğundan bah
settiler. Vakıayı yine öyle görmediği
mizi kendi istatistiklerimize istinat 
ederek arzedebilirim. 1937 de 16 bin 
olan dava adedi 1938 de 13 bine düt
müştür ki şayanı nazar bir manzara 
arzetmektedir. 

Kendi huduttan içinde mutlak ia
tiklalinden aldıiı feyizle inkiıaf yo
lunda olan Türkiye, ıerek bu aıil 
davasının ve gerek milli hasletleri • 
nin kuvetiyle, İnsanlık ailesinin sulh
cu bir unıurudur. Onun bu vaziyeti, 
kendisine ıark ve garp komıulan a
rasında birer dostluk muhiti yarat • 
makla kalmamııtır. Herkesle yalnız 
ihtilafsız değil, iyi ıartlarla müna -
aebette bulunmaktadır. Son aylann 
kararsızlığı bazı cephelerde bu mü -
naaebeti yeni anlaımalarla sulh le -
hine takviye etmiı oldu. 1939 bütçe
si, bu kuvetli sulh havası içinde 
memlekete vadettiği büyük hizmet
leri baıaracaktır. Onu hazırlıyanla
ra karşı ıimdiden duyduğumuz say
rı borcu, 1939 mali yılı ıonundaki 
muvaffakiyetleri muvacehesinde 
şüpheıiz iki katı olacaktır. 

Kemal ONAL 

Hollanda - Bel~ika 

hirJıirJerhte IDJLYazi~~ 

yollarda yürüyor 
Brüksel, 24 a.a. - Holanda'nın 

Brüksel elçisi dün akıam radyoda 
söylediği bir nutukta Holanda kıra
liçesinin Belçika'ya yaptığı ziyare
tin ehemiyetini tebarüz ettirerek de -
miştir ki: 

Enternasyonal siyasetin karışık 

cereyanları içinde Holanda ve Belçi
ka muvazi yollarda yürümektedir. 
Çünkü büyük devletlere karıı olan 
vaziyetlerimiz bilfiil bidbirinin aynı
dır. 

Binaenaleyh holandahlar için ol
duğu gibi belçikalılar için de iyi kom 
şuluk münasebetlerinde bulunmak 
ferahlık verecek bir hadisedir. Ve 
keza icabında hüriyetimizi ve istik· 
lalimizi son nefeıimize kadar müda
faa etmek azminde bulunuşumuz da 
bizim için manevi huzur tetkil eyle
mektedir. 

Kıra/ Leopolcl'un nutku 

Doktor Oıman Şevki Uludağ tekrar 
ıöz aldı, Belediyelerin halka temiz su 
temini üzerinde veklletin metgul ol
masını rica etti. 

General Kbım Sevüktekin (Diyar
bakır) Bulgaristan ve Romanyadan 
gelecek muhacirler için vekil et e veril 
miı bir karar olup olmadığını s rdu. 

Eczahanede yapılan ilaçların paha
lılığına gelince: bunlar hakkında da 
vakit vakit tikayetler alıyoruz ve e
hemiyetle meşgul oluyoruz. Tarife 
meselesi üzerin<İe arkadaşlaı hayli 
u~raştılar. Fakat bu iki tarafı keskin 
bıçağa benziyor. Tarifeyi tatbik etsek 
mi iyi netice alırız, etmesek mi? Bu -
nu iyice halletmit vaziyette değiliz, 
çahıı yoruz. 

Teaddüdü zevcat kanunla kaldırıl
dıktan sonra metres hayatının çok i
lerlediğini söyyledileı. İnkılip zih -
niyetimizin bir umdesi olan tek evli
liği memnuniyetle yerine getirdik. 
Zaten en dürüst bir ailenin bir karı 
ve bir kocadan ibaret olması pek tabi
idir. Bunun üzerine Cümhuriyet hü
kümeti icabını yapmıştır. 

Brüksel, 23 a.a. - Kıraliçe Vilhel
min şerefine verilen ziyafette, kıral 

Leopold, Holanda ve Belçikalıların 
barış vehüriyet için olan müsavi sev
gilerini kaydetmiı ve Holanda kırali
çesinin manevi ve fikri silihlanma le
hindeki son müracaatını hatırlattık
tan sonra bu temenninin 100 milyon 
nüfusu ihtiva eden kilçük milletlerin 
"barı§ lehinde ve maddi ve manevi 
tehlikeye kartı mücadele için devam
lı bir anlaıma .. yolunda yakla9maları 
suretiyle beynelmilel aahaya intikali
ni derpit eylemittir. 

Edirne gençliği bayram yerinde 

Dr. İbrahim Tali, Öngören Diyar
bakır) - lı kanununun sıhi ı ü ümle · 
ri ihtiva edecek talimanameıı in he • 
nilz çıkarılmadıfını, Karabükte sıt • 
manın alıp yürüdüğünü, latanbul'da 
bir çok fabrikaların ııhi ıartlardan 
mahrum olduğunu söyledi, A aranın 

kanalizasyon itine temas etti illç fi • 
yatlarının bahahhtından bahsetti, 
bazı müstahzarların normal fiyattan 
yükseğe satıldığını söyledi. 

B. Galip Bahtiyar Göker (İstanbul) 
- İatanbul terkos sularının ııht ba • 
kımdan içilip içilemlyeceğin sordu. 

Muhacir itinin bizim için ir hayat 
iti olduğunu ıöyllyen B. Ziya Gevher 
Etili (Çanakkale) 19 bin aileye henUz 
ev yapılmadığını, Sıhiye veklle inden 
bu iti dinamik bir ruhla halledılmeıl -
ni beklediğini, bu itin bir bütçe iti o -
larak değil, batlı batına bir it olarak 
ete alınmasını, her veklletin yarımıar 
milyon kııarak iskln davaaını hal • 
ledebilecelimizi aöyledi İllç me • 
seleıine temaı etti ve bunun bir dert 
halinde oldutuna lpret etti. 

Remzi Çiner (Sivaa) Husust haıta
nelerin verıilerlnln kaldınlamsı mev
zuu U.ıerinde durdu. 

Bir arkadaşım suların içilebilecek 
bir halde olup olmadığını sordular. 
Menba sularına ihtiyaç var mı, yok 
mu diyorlar. lstanbul'daki terkos 
klorlanmıı vaziyette temiz olarak gel 
diğinden dolayı her vakit emniyetle 
içebileceğimiz bir sudur. Diğer iyi 
sular içerisinde bilhassa Taşdelen, 

Kocataf, tertibatları itibariyle en mü
kemmel olanlarıdır, emniyetle içile
uilecck vaziyettedirler. Diğerleri ise 
daimi olmak üzere kontrol altında· 
dırl.ı., eksikli vaziyetleri derhal ik· 
mal ettirilmektedir. 

Nazım Poroy (Tokat) - Hamidi· 
ye ı.uyu? 

S. v. l. M. V. Dr. Hulusi Alataş 
(Aydın)-Bilhaaaa içilecek vaziyette
dir ki lokantalarda iyi su olarak kul
lanılmaıına milıaade ediyoruz. 

Cemal Akçın (Afyonkarahisar) -
Ankaraauyu? 

S. ve 1. M. V. Dr. Hulusi Alatat 
(Aydın) - Ankara suyu da kabili 
ıtırptür, yalıua mikyası ma itibariyle 

Metres hayatına gelince; bu, evli
ler için kanun tehdidi altında bir eli· 
rümdür. Diğerlerinin ise yapması i
dabı umumiyeye muhaliftir. Zaten bu 
gibi mukaveleleri tasdik etmemesi i
çin noterlere direktif v~rilmiştir. Si
zin de ikaz edeceğiniz noktalar varsa 
bunlar hakkında da derhal memnuni
yetle tedbirler alırız. Biz bunun ta· 
mamiyle aleyhindeyiz. 
Arkadaşım Özdamar adliye kitip. 

!erinin maaşlarının azlığından bahset· 
ti. Cidden takdire değer hizmetlerine 
karşı adliye katiplerinin maaıtarı çok 
azdır. Bu bütçenin imklnlariyle mu
kayyettir. Son zamanlarda çıkan bir 
kanunla tebliğatı posta telgraf idare
sine verdikten sonra mübaşir tahıiaa
tı karşılığı olarak kalacak meblağı 
1940 senesinden sonra bunlara verme
ği düşünüyoruz.Böyle bir plan ü.ıe -
rinde yürüdüğümüz için yakında bir 
neticeye varacağımız ve muvaffak ola 
cağımızı umarım. 

Nevzat arkadıımız adli istatistikle
rin asıl olacağını söylediler. Bu nok· 
taya temaa ediyoruz. Bugün Adliye 
Vekaleti bunun üzerinde teıkil ettiği· 
miz bir merkez bürosu ile hasaaaiyet· 
le çalışmaktadır, bunu arzedecefim. 

Nihayet ıunu da ar.zedeyim ki adlt 

Kıraliçe Vilhelmine verdiği ce
vapta, kıralın Holanda'nın bu esere 
teşriki mesaisi için vaki olan müraca
atini hararetle taıvip eylemittir. 

feci bir toprak kayması 
İzmir, 24 (Hususi muhabirimizden) 

- Seydiköy'de yol inpatında bir top 
rak kayması olmuı 15 amele mühim 
bir kaaa geçirmitlerdir. Bunlardan 
Abdülkadir ölmüı, Mehmet, Kahra -
man, Veli adında üç amele de a~ır su
rette yaralanmıştır. 

teıkilitımız cümhuriyetin ve inkıli. 
bın kanunlarını ve kararlarını tatbike 
ve vatandaılann kudsi olan hakları
nı temin etmefe muktedir bir vazi -
yettedir. Maruzatım bundan ibarettir. 
(Alkışlar). 

Vekilin bu izahlarından sonra fa. 
ııllara geçilerek Adliye bütçeıi ka. 
bul edildi. 

Kamuaty bugün toplanarak bütçe 
cllrUpıelerine devam edecektir. 

Avam kamarası Filistin 

hakkındaki teklifi kabul elli 
Londra, 24 a.a. - Avam kamarası, 

Filistin meselesinin halledilmesi hak
kındaki hükümet teklifini 179 muhali
fe karşı 268 reyle kabul etmittir. 

Bu meselenin tehirine dair işçi parti 
sinin takriri 181 muhalife karşı 281 

reyle reddolunmuıtur. 

Reylerden anlaşıldıtına göre, hü -
kümet partisine mensup 39 aza müı -
tenkif kalmıı veya hükümet alyhinde 
rey vermiı ve gene hükümet partisin -
den 20 ha işçi takririne müıaharet ey
lemiştir. 

Hay/ada mu•ademeler 
Londra, 24 a.a. - Royter ajansının 

bildirdiğine göre, Hayfa'da ingiliz kı • 
taatiyle bir arap çetesi arasında bir 
müsademe olmuş ve yedi arap öl • 
müıtür. 

İngilizlerden bir subay ölmüt ve bir 
ıubayla iki asker yaralanmııtır. 

Ankara Borsası 

24 Mayıı 1939 Fiyatları 
~EK LEH 
Acılıt I' 

Londra S.93 5.93 
Nevyork 126.6475 l2b.6475 
l'arıı 3.3550 3.3550 
Mılino 6.6625 6.6625 
Cenevre 28.5475 28.5475 
Amıterdam 68.0525 68.0525 
Berlın 50.8250 50.8250 
Brükıel 21.5625 21.5625 
Atlna 1.0825 1.0825 
Sof ya 1.56 1.56 
Madrld 14.0350 14.0350 
Varşova 23.8450 23.8450 
liudapeşte 24.8<125 24,8425 
Bu kreş 0.905 O.ÇOS 
Bclırad 2.8925 2.8925 
Yokohama 34.62 34.62 
Stokholm 30.545 30.545 
Moskova 23.9025 23.9025 

ESHAM VE TAHVii.AT 
Sivas • Erzurum 
Hattı İs. 1. 
Sivas - Erzurum 

19.59 19.59 

Hattı lı. V. 19.72 Ul.72 
Anadolu Dcıniryollan 
1. ve II. 40.80 40.80 

( Peıln) 
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· •• 1 Kazalar Vergi borcluları .., 

Ankara Defterdarlığından : 

Bir ay müddetle eksiltmeye 

konulan İ(me suyu 

liiğü vekili avukat Hüseyin Fevzi ta
rafındab aleyhinize açılan 722 kuruş -
luk alacak davasının yapılmakta olan 
duruımaaı sırasında ikametgahınızın 
meçhuliyetine mebni davetiye ve da
va arzuhali ilanen tebliğ edildiği hal
de mahkemeye gelmediğinizden müd
dei tarafından ibraz edilen su sarfiya
tını havi kayıt sureti mucibince 722 
kuruş borcu ve kaydı kabul etmiş sa
yılacaktır mahkeme 20. 6. 939 saat 10 
a bırakılmıştır. Mezkur tarihte mah -
kemeye gelmediğiniz takdirde borcu 
ve kayıt örneğini kabul etmiş sayıla -
cak duruşma gıyabınızda devam olu -
nacağı lüzumu ilanen tebliğ olunur. 

iş verenler : 
mel bir ev çok uygun şartla kiraya ve 
rilecektir. Yenişehir İsmet İnönü cad-

Mükellefin ismi 

Dosya ve adresi ışi 

Maabuhran 

Vergisi İhbarname Kazanç 

senesi No. Lira Kr. 

nehiani Belediye Reialiğinden : desi No. 92. 1878 · 
Kiralık - Telgaz civarı Dikmen 1 - Besni yenişehrine tahminen 4 ki 

10rnetre Kavakbağı mevkiinden getiri 
lecek içme suyunun yalnız şehre isa
lesi kapalı zarf usuliyle eksiltmeye ko 
nulmuştur. 

1
• 2 - İşin muhammen bedeli 23i92.33 
ıtadır. 

Kalfa aranıyor - Eyi bir terzi ya
nında çalışmak üzere birkaç Bayan 
işçiye ihtiyaç vardır. Atatürk bul -
varı Alemdar Ap. No. 8 Nedret. 

1848 

caddesi İzer sokak yeni yapılmış a
partman dört oda bir hol mutbak. ban 
yo, hala, su dahil birinci kat 57 lira i
kinci kat 67 liradır. (İçindekilere mü-

Aranıyor - Dikişten anlıyan 3 ba
yan işçiye ihtiyaç vardır. Cebeci: Bay 
sal Cad. No. 2 evde Tan Bayanlar ter-

raat.) 1879 

3 .- İstekliler bu i'e ait şartname 
Proje vcsair evrakı meccanen Besni 
belediyesinden alahilırler. 

Ankara Birinci Sulh Hukuk Ha
kimliğinden : 

Atıfbey mahallesinde harici kara -
kol sokak 200 numarada Muzaffer. 

Kiralık - Işıklar caddesi meyda -
nında kiralık dükkanlar her gün 16 -
18.30 arasında 3 numarada terzi Ah -

zi Evine müracaat. 1801 
Kasiyer aranıyor - Bayan kasiyer 

alınacak tpekiş Mağazasına müracaat. 

met Sirel'e müracaat. 1881 
4 - Eksiltme 29 nıa) ıs 939 tarihine 

;usa~if pazartesi gün il saat J 6 da 
esnı belediye encümeninde vapıla • 

eaktır. 

Posta telgraf idaresi vekili avukat 
Abdürrahman Taşpınar tarafından a
leyhinize açılan 28 lira 65 kuruş ala -
cak davasının yapılmakta olan duruş
masında adresiniz meçhul olduğun -
dan ilanen yapılan davetiyeye icabet 
etmediğinizden usulün 141 inci mad -
desi mucibince ve yirmi gün müddet
le gıyap kararı tebliğine karar veril -
miş duruşması 15. 6. 939 perşembe gü-

Tel: 1961 1857 Satılık : 

5 - Ekı;i:tmcye &: reuıı ..... ı, için ; ... 
tekrt · ı ~n.1 .:11c:ıi,ıllP. vazıh tr.m\nat ,. e 
ve 'k· · saı ı o gun saat 13 e kadar eı1cü · 

Satış memuru aranıyor - Almanca 
bilen bir satış memuruna ihtiyaç var • 
dır. Akba kitapevine müracaat. Tel: 
3377 1866 

Acele satılık arsa - Maltepe'nin en 
hakim yerinde 530 ve Kocatepede 630 
M2 köşebaşı arsa ehven fiyatla verile-

ınene teslim etmiş olmaları lazımdır. 
• A - 2490 tiayılı kanunun lti ve 17 

cı maddelerine uygun ı 784.42 lira 
muvakkat teminat. 

cektir. Telefon : 1538 1754 

Ki rahk : 
Acele satılık arsa - Yenişehir De 

mirtepede en güzel yerinde 620 ve 800 
M2 arsalar uygun fiyatla verilecek. 

nü saat 9,5 ğa talik edilmiş olduğun - --- Tel : 1538 1755 B - Kanunun tayin ettiği vesika -
lar. 

b. C - Kanunun 4 cü maddesi muci -
ınce eksiltmeye girmeğe bir mani l>u 

lunmadıgına dair imzalı bir mektup. 

dan duruşma gününde bizzat hazır bu 
lunmadığınız veya bir vekil gönder -
mediğiniz takdirde duruşmaya gıya -
bınızda devam olunacağı tebliğ maka
mına kaim olmak üzere ilan olunur. 

Müstakil ev - Yenişehir İsmet t
nönü caddesinde bahçe içinde müsta
kil bir ev satılık ve kiralıktır. 7 oda 
bir holü kaloriferi ve sair konforu 
vardır. Telefon: 3780 

Acele satılık ev - Sıhiye vekaleti 
arkasında asfalta yakın altı odalı . 
bahçeli ve bol güneşli kat çıkmağa 
mütehammil tel 2406 Bayram caddesi 

h D :- Malatya vilayeti nafıa bcq mü
~ndısliğinden münakasaya ~irmek i- -------------

çın alacakları vesika. 
6 - Teklif mektupları ihale günü 

;;at ~3 çe kadar makbuz mukabilinde 
esnı belediyesine verilecektir. 

· D .. Demiryollan· 
Kiralık daire - Kooperatif arka . 

sında Necati okulu yanında No. 23 U 
ğur Ap. daire 3. Tam konfor, banyo, 
havagazı, bol güneş. Kapıcıya müra . 

7 - Posta ile gönderilı:cek teklif 
tnektuplarnın iadeli teahhUtlü olması 
ve nihayet bu saate kadar encümene 
gelmiş bulunması lazımdır. 

8 - Bu iş hakkında fazla izahat al
ın~k isteyenlerin Besni belediyesine 
rnuracaı- etmeleri. 
. 9 - Müteahhit inşaat bedelini is -

tı.hkak raporu aldıkça rapor muhte -
vıyatını belediyeler bankasından ala • 
caktır. (3291/ 1793) 11782 

60 çift öküz alınacak 
d 

Haymana Hükümet Tabıpliğin • 
en : 

.~4. 4. 939 tarihinde on beş gün 
tnuddetle kapalı zarf usuliyle eksilt • 
~~ye konulan 60 çift öküze ihale gü· 
~u olan 24. 4. 939 tarihinde talip zu· 

ur etmediğinden artırma 1ve eksilt 
rne .ve ihale kanununun 40 ıncı mad · 
desı mucibince bir ay içinde hazine 
menfaatine . uygun olmak şartıyle pa-
zarlıkla al ğ • lI ınaca ından tahp olanların 

aymana hıikumet taDipliğine müra-
caatları (171 S) 11697 

Hükumet konalı inıaah 

ikmal edile<ek 
İspir Kaymakamlığından : 
1 - İspir kazasında yeniden yapıl· 

lllakta olan ve zemin katı ikmal edil· 
tniı. ~ulunan hUkUmet konağının ik
~lı ınşaatı kapalı zarf usuliyle ek
•ıltıneye çıkarılmıştır. 

2 - Keşif bedeli 29999 lira 85 ku
ruştur. 

aa!- Eksiltme 9. 6. 939 da cuma günü 
d t 15 de İspir kaymakamlık odasın-

ı a teıekkül edecek komisyonda yapı
acak. 

1" 4 - Muvakkat teminat miktarı 2250 
ıradır. 

ni 5 -: İstekliler bu işe ait evrakı fen
v yeyı ve şartnameyi kaymakamlıktan 
a~ Erzurumda nafıa müdürlüğünden 

abilirlcr. 

Muntazam yolcu 
trenleri 

D. D. Yolları ikinci işletme Mü
dürlüğünden : 
· 26. 5. 939 tarihinden itibaren Anka

radan Haydarpaşaya ve 27. 5. 939 tari
hinden itibaren Haydarpaşa'dan An -
kara'ya işarı ahire kadar 3005 ve 300" 
No. tahtında munzam yoku trenleri 
her gün işliyecektir. 

Ankara'dan kalkış saat 16.42 Hay -
darpaşa'ya varış saat 8.20 dir. 

Haydarpaşa'dan kalkış saat 14.05 
Ankara'ya varış ıaat 6. 55 dir. 
Syın halka ilan olunur. (1979) 

11951 

tahmil ve tahliye münakasası 
D. D. Yolları 2. ci ltletme Art

tırma •• Ekailtme Komiayonundanı 
Çankırı deposuna 1939 malt yılı i -

çinde gelecek takriben 17.000 ton ma
den kömürüniln vagonlardan stok yer 
terine bopltılmaaı ve atok yerlerinden 
makinelere yükletilmesi ve depo ile 
civarının temizlenmesi işi, talip zu -
bur etmediğinden 12. 6. 1939 tarihine 
rastlıyan pazartesi günü saat 16. da 
Ankarada İkinci işletme binasında 
toplanacak komisyonda ihalesi yapıl
mak üzere kapalı zarf usuliyle tekrar 
eksiltmeye konulmuştur. 

Muhammen bedeli 5440 liradır. Bu 
işe girmek isteyenlerin 408 liralık 
muvakkat teminat, makbuz veya ban
ka mektuplarını, kanunun tayin etti -
ği vesika ve beyannameleriyle birlik -
te tekliflerini kanunun tarifatı daire
sinde aynı gün saat 15 e kadar komis
yon reisliğine vermeleri lazımdır. 
Şartname ve mukavele projeleri i

kinci işletme kaleminde ve Çankırı 
istasyonunda parasız dağıtılmaktadır. 

(li77) 11950 

İstasyon binası yaphnlacak 
t . 6 - 2490 numaralı kanun hükümle

ı rnu "b' 
1 cı ınce aranılan evsafı haiz bu-
1:nan .. istekliler birinci maddede yazı- D. D. Yolları Satın Alma Komia-
nı \ gun ve saatten bir saat evel teklif yonundan : 
la e ~uplarını komisyona vermiş olma- Samsun istasyonunda yapılacak ia-

rı tlan olunur. tasyon binası inşaatı, fiyatlarında ta-
(1908) 11885 dilat yapılarak yeniden kapalı zarf 

---...:._..:..::~------..:.:=::_ usulü ile ve vahidi fiyat üzerinden 

Mahkemeler 
eksiltmeye konmuştur. 

1 - Bu inşaatın keşif bedeli 93.500 
liradır. 

2 - İstekliler bu işe ait şartname 

caat. 1750 

Kiralık Garaj - Bakanlıklara ya
kın. Kocatepe, Yenikalık sokağı No. 
10. Her nevi otomobile elverişli. Su ve 
elektrik kira bedeline dahildir. 

Adres: Enver Aktan. Yenişehir, 

Yenikalık S. No. 10/ A. 1765 

Kiralık hane - Kavaklı derede 
Fransız sefareti karşısında genit bah
çe içinde kalorifer tesisatını haiz ye -
di odalı hane kiralıktır. Tel: 5843 

1787 

Kiralık oda - Asfalt üzeri. tam 
konfor. Ulus meydanında köşedeki 

tütüncüden yahut Sihiye vekaleti o
tobüs durağındaki Tayyare kişesin -
den sual. Tel: 3383 1802 

Kiralık daire - Yenişehir bakan -
lıklar doğusunda Akay sokak Fethi 
B. köşkü ilerisinde 3 oda 1 hol ban -
yo, Tel: 1452 A. Kaplan'a müracaat. 

1811 
Kiralık ev - Bahçeli evler ikinci 

durak No. 19 geniş antre, kış bahçesi, 
büyük salon, 3 oda hizmetçi odası 
bodrum, konforu tamam. 1813 

Kiralık. mastalcil ev - Yenişehir au 
deposu yanında M3'din mebusu B. 
Hasan Köşkü bitişiğinde No. 38, (2) 
oda mutbah, su, elektrik, saire 1817 

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

Kiralık oda - Yalnız bir bay için 
mobilyalı sağlık bakanlığı otobüs du
rağında 10 numaralı bakkal Mehmet 
Mustafaya müracaat. 1833 

Kiralık - Sağlık Bakanlığı karfı

sında 3 oda 1 sandık odası 1 hol ve 
2 balkon kiralıktır. Akkaya Ap. Ça 
ğatay sokak No: 22 1834 

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 

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
bilyasiyle birlikte. Tl: 3456 dan 33 
No : ya müracaat. 1838 

Kiralık - Kavaklıdere Macar ae -
fareti karşısı köprü batı Bakanlıkla
ra 10 dakika mesafede No: 83 apart
manın konforlu 3-4 odalı dairesi eh· • l.rubuk Sulh Hukuk Mahkeme-! ve sair evrakı devlet demiryollarının 

•ınden: Ankara - Sirkeci - Samsun veznelc - ven fiyatla kiralıktır. 1839 

Çubuk'un . ~ . rinden 468 kuruş mukabilinde alabi -
karada !:lehı' Me.kı k.oydtinden. 0

1
1.ukp" Al n lirler. Bu işe ait evrakı eskiden alan-

• :ı: r emanetın e temız ı ış e- . . .. 1 h' r tınde süptirg . H d w 

11 
d tar yol daıresıne muracaat a va ıt ı -

Ah 
cet ı ır ogu arın an 1 d w • • b·1· l 

rnet oglu Ali. yat arını ~gıştıre ı ır er. . . 
Çubuk'un O k k .. .. d S A 3 - Eksıltme 14. 6. 939 tarıhınde 

). vacı oyun en arı - .. .. d A k d 

Kiralık - 3 büyük oda ı bol ban
yo mutbak, elektrik havagazı su gü
zel bir bahçe. Y. tehir Sıhhiye Ve -
kaleti arkası pazar yeri İstanbul kur· 
tuluş sokağı No :. 2 Ti: 2648 1846 

No. 1 1783 
Satılık ucuz ev - Ulucanlar Cüm 

huriyet mektebi yanında iki bölük ve 
iki kapılı bahçeli 9 odalı hımış ev 
4000 liraya Tel: 3130 1784 

Satılık arsalar - Yapılacak Anıt 

Kabir yanında istimlak harici. Kelepir 
fiyat. Telefon: 3130 1788 

Satılık arsa - Blok ba~ı. Bakanlık
lar karşısında Akay caddesinde M 
773 Tel . 3595 müracaat. 1820 

Satılık - 2 adet 6 metre büvı.iklü 
ğünde sağlam möble sandığı Lift satı
lıktır. Müracaat Yenişehir Menekşe 

sokağı 12 A. kapı 5 1821 

Satılık arsalar - Çankaya cadde · 
sinde Rus sefareti yanında sefaretha 
ne ve büyük apartman yapma~a müsa 
it küçük arsalar Tel: 2406 Bayram 
caddesi No. 1 1822 

Satılık arsa - Yenişehir Meşruti · 
yet caddesinin Atatürk bulvariyle biı 
leştiği yerde dört kat apartmanlık, a
da 1084, parsel 1, Telefon: 3563 

1842 

Satılık arsa - Sıhat vekaleti civarı, 
İlkiz caddesi, ada 1149, parsel 23, Te-
efon: 3563. 1843 

Satılık otomobil - 36 model Şev
role Taksi Zincirli camide Ayaıh Ah 
mede müracaat. 1844 

Satılık Mobilya - Lokantaya el. 
verişli mobilya. Bankalar Cad. Çiçin 
yurt sokak N o : 3 Vagonli yanında. 

1847 

Ucuz satılık· arsa - Kavalıderede 

Tahta köprüde asfalta yakın ada ı 101 
persel 4 m2 4000 müracaat tatil gün -
leri hariç telefon 3481 den 39 da Maz-
har. 1859 

Acele satılık apartman - Ankara -
nın merkezi bir yerinde kübik beton 
4 daireli fevkAtade manzaralı iyi irat-
lı. Uygun şerait. Tl: 3130. 1850 

Satılık Hisse - İnşr.sına başlanmış 
olan küçük evlerden bir hisse devre
dilecektir. Ucuz fiyat. Tl: 3130 

1851 

Satılık arsa - Bahçeli evler yanın
da parsellenmiş 1000 M. hık ucuz fi . 
yat. Tel: 3130 1852 

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

Satılık Lonkanta - Taşraya azimet 
dalayısiyle mükemmel konforlu An -
kara postane caddesindeki Sen lokan
tası devren satılıktır. Talipİerin mez· 
kftr lokanta müsteciri Osman Orpak'a 
'ifahen müracaatları. 1869 

Aranıyor : -------
ı oğlu Sadık Ö b k f d 1 çarşamba gunu saat 15 e n ara ev 

h . . z e tara ın an a ey- . 1 d · · d l ınıze açılan 
75 1

. 
1 

k .. let demıryolları yo aıresın e top a-
. ıra a aca tan mute- . . · vellıt alacak d . ç b k lh nacak merkez 1 ıncı komısyonunca 

h k avasının u u su 1 k 
u uk mahkemesinde yapılmakta olan yapı aca tı~. . . . . . 

duruşma sıra d . 4 - Eksıltmeye gırebılmek ıçın ıs 

Kiralık apartman - Ankara Ata -
türk ilk okulJarı arkasında bol hava 
ve manzaralı 4 oda tam konfor. Halk 
Eşya pazarına veya Tel: 3130. 1849 

A ranryor - Bir ev bir de apart· 
man alınacaktır. Her semtte olabilir. 
Satıcıların 3714 numaraya Telefon et· 
meleri. ı 772 

Ev aranıyor - Küçük, yeni evi o
lanlar tip, numara ve şartlarını Yeni 
Postane cad. No. 52 de Mehmet Kork· 

sın a . . . · l"k 
Adresinizin h 

1
. • b" teklilerin teklıf mektuplarıyle bır ı -

meç u ıyetıne ınaen · "k" 
tebligat yapıla U 

1
.• ) te aşağıda yazılı temınat ve veaaı ı • . mamıştır. su un (141 . .. · 

ıncı maddesi ""U "b· "l"- bl" aynı gun saat 14 e kadar komısyon re-
#"" cı ınce ı .,nen te ıgat . . . . · 

yapılmasına ka .1 • d ıslığıne tevdı etmelerı lazımdır. rar vcrı mış ve urus-nıa da 19 6 939 t . .. .. - a) 2490 sayılı kanun ahkamına uy-
. pazar esı gunu saat 10 · 

a bırakılmış old gw d kfı .. gun olarak 5925 hralık muvakkat te-
de u un an mez r gun- . 

mahkemede bizzat bulunmad ğ mınatı. ı ınız k . . w • ' k 
veya bir vekil go··n .. er a· w. • kd' b) Bu anunun tayın ettıgı vesı a-d " me ıgınız ta ır 

e mahkemeni7e ityaben bakılacağı lar. 
tebliğ makamına ka"ım 01 ...... k .. . c) Muhabere ve münakale vekale· 
)• .._ u:ı:ere ı- • . · l" 
an olunur. tınden alınmış ehlıyet vesıkası (eh ı-

k' Ankara ikinci Sulh Hukuk Ha
nnJiğinden : 

y ~n~arada Anafartalar caddesinde 
enı sınema üzerinde diş tabibi Ha 

san Nail kain validesi Ayşeye. 
Ankara belediyesi su iıleri mü• • 

yet vesikası için ihale gününden en az 
sekiz giln evet bir istida ile muhabere 
ve münakaale vekaletine müracaat e· 
dilmesi ve ehliyet vesikası verilmesi
ne esas olacak belge ve bonservislerin 
istidaya eklenmesi lazımdır.) 

(1898) 11945 

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

Devren kiralılc kat - 4 büyük oda 
1 büyük 1 küçilk hol konfor veranda 
güzel bahçe Havuzbaıı emniyet ibi· 
desi karşısı Çankaya cad. 9 müsait şe· 
rait. ll92 

Mobilyalı oda (lciralılc) - Atatürk 
bulvarında. Husust duıu havi tuva • 
let odası bulvara nazır balkonu var
dır. Kapısı koridora açılır. Uç ay. için 
ucuza verilir. Tl: 3011 1876 

Kısa müddet için ev lciralamalc isttt
yealere lusat - Havadar ve milkem-

maza bildirsinler. 1800 

iş arayanlar: 

lı arıyor - Orta tahailll, Fransız
ca steno daktilo bilir, inşaat ve ticaret 
itlerinden anlar bir genç Ulusta NP. 
rumuzuna mektupla müracaat. 1853 

lı ırıyor - Ticaretten mezun, bil -
yük ıirketlerle fabrikalarda muhase -
cilik etmiş bir genç akşamları çalış -
mak üzere it arıyor. Uluı Ş. P. N. ad-
realne. 1856 

1492 Ahmet kızı Hatice Duatepe 

Tacettin No. 54 Terzi 935 

2211 Bekir O. Hamit Hanefi 
Bazayıt Ulucanlar 

2211 tt " " " 

692 Hüseyin koyun P. 

Saraçlar No. 88 

1723 Fettah Arayıcı 
Şükriye işlek No. 65 

2282 Muhittin O. Nuri 
Hacı Ayvaz ağazade han 

2282 
u " 

.. 
1537 Eyüp O. MevlUt dumlu-

Sobacı 938 

" " 

Terzi ,, 

Kasap " 

Uüteahhit 935 

" 
936 

89-70 

84-65 

84-61 

2-12 

2-37 

5-39 

5-40 

pınar hamamönü Yorgancı 935 5-32 
2296 Kadir O. İbrahim 

H. Ayvaz K. Ka. Ekmek beyii 936 58-37 
\Teraset vergisi 

16286 Josef Königsfeld Cıo para 
Film Paris 76 Champ Elysee 10/ 29 

16286 Philip Königsfcld C/ o Atio~ 
A-G Zürich 23 Freilager 10/ 30 

16286 Mm. Bassie Rosa Fleischman, 
Megeve - Havte Savoi Hotcl 

Pylon 10/ 31 
16286 Mme. Mona Belf Versaille 

Hotcl Vatel 10/ 12 

00 54 

00 40 

08 34 

00 80 

02 82 

14 50 

21 17 

9 37 

2 70 

59 83 

59 83 

59 83 

59 83 

Yukarda isiml ~ri yazılı mükelleflerin ticaret ve ikametgahlarında bulu
namadıkları tahkikatla tesbit ve zabıt varakalariylc tevsik olunduğundan 
hukuk usulü muhakemeleri kanununa tevfikan ilanen tebliğ olunur. 

(1972) 11944 

Pe~in pa~a ve açık arttırma ile sahhk emla~ 
Emlak ve Eytam Bankasından 

Mukadder K. Depozito 

Esas No. Mevkii ve Nev'i T.L. L.K. 

90 İsmetpaşa M. Bostan sokak 563 ada 3 parselde 
414 M2. arsa (üzerinde İbrahim Halil tarafından 
fuzUlen yapılmış 11 numaralı ev vardır.) 621 

412 Doğanbey M.. Ta~dö~eme So. 160 ada 11 parsel-
de 93 M2. arsa (üzerinde Kırşehirli Fahri'nin 
fuzQlen yaptırdığı 10 numaralı ev vardır.) 1.860 

536 Cebeci, Yazgan aokak 1001 ada 31 parselde 111 
M2. arsa 333 

537 Cebeci Bilim sokak 1017 ada 5 parseldeki arsa-
nın yarı hissesi (tamamı 642 M2.) 642 

538 Cebeci Bağaturlar sokak, 1017 da 15 parselde 

29 M2. arsa. 73 
539 Cebeci Çıtaklar sokağı, (diğer ismi Türközü 

ve İmrahor sokak) 1018 ada 12 parsel 1296 his-
aede 480 hiaae arsa (tamamı 648 M2.) 720 

540 Cebeci Çıtaklar aokak, (diğer ismi Türközü 
v"e İmrahor sokak) 1018 ada 13 parsel 688 M2. 
arsa. 2064 

541 Cebeci Taşkent sokak, 1018 ada 15 parseldeki 
arsanın 640 hissede 195 hissesi (tamamı 640 M2.) 585 

542 Cebeci Uğurlu sokak, 1019 ada 12 parselde 663 

M2. arsa. 2321 
543 Cebeci Ta§kent sokak, 1019 ada 9 parseldeki 

arsanın 647 hissede 147 hiss'!si (tamamı 647 M2.) 441 

544 Cebeci, 1662 ada 92 parselde 25 kapı numaralı 
evin karşısındaki 140 M2. arsa. 

545 Cebeci 1662 ada 96 parselde 857 M-2. arsa. 
546 Cebeci 1662 ada 97 parselde 2670 M2. arsa. 
547 Cebeci 1662 ada 100 parselde 888 M2. arsa. 
548 Cebeci Önerme sokak, 1821 ada 23 parselde 17 

35 
86 

267 
89 

124,20 

372,90 

66,60 

128,40 

14,60 

144,00 

412,80 

117,00 

464,20 

88.20 

7,00 
17,20 
53,40 
17,80 

ve 18 No. lu evlerin arasında 1296 hissede 114 
hisse arsa (tamamı 648 M2. arsa) 171 34,20 

Yukarda mevkii ve nevileri yazılı eml5k. peşin para ve açık artırma ile 
satı1·ktır. İhale 12·6-1939 pazartesi günü saat onda Bankamız satış komis
yo,unda yap ıacal:tı r. İsteklilerin, o gün depozito akçesi, hiiviyet cüzdanı 
ve iki vesika fotoğrafı ile Bankamız Em15k Servisine gelmeleri. 

(1974) 11946 

Yed~k ve •J ,1e~li suba~larla aıkeri memurların nazın dikkatine 
Ankara Yabancı Askerlik Şubesinden: 

Mıntakamız dahilinde olupta şubede kayıtlı yedek ve emekli ıı;ubayıarın 
ve askeri memurların 1939 yılına ait yoklamalarına ı Haziran 1939 perşem
b~ güniı başlanacak ve 30 haziran 939 cuma günü akşamı bitmek üzere bir 

ay devam edecektir . 
1 - Yoklamaya gelirken soyadı yazılı fotoğraflı nüfus hüviyet cüzda

nı ve kayıtlı bulunduğu defter sıra numarası ve askeri vesikası varsa ah
vali sıhhiye raporu ve sınıfında ihtisası olanlar ihtisas vesikalarını bera

ber getireceklerdir. 
2 - Yoklama müddetince ecnebi memlekette veya Ankara şehir haricin 

de bulunupta teahhütlü mektupla yoklamasını yaptıracaklar kanunun 10 
uncu maddesi mucibince §Ube sıra defter numarasını sınıf ve rütbesini si
cil kayıt numarasını ve mufassal künyeıi yabancı dillerden hangisini bildi
ğini ve yeni memuriyet adresini memur olmıyanlar yeni ikamet adreslerini 
mektuplarında behemehal yazacaklardır. Bu mali1matı yazmıyanların yok· 

laması açık bırakılacaktır. 
3 - Herhangi bir şahıs vasıtasiyle yoklama katiyen yapılmıyacaktır. 
4 - Yoklamıya gelecek subayların sınıf sıraları aşağıda yazılmıştır. 

Sınıf: Gilnlerinde 

Piyade: 
Topçu: 
Süvari jandarma ve nakliye 
Hava; levazım, harita, demiryol 
Deniz, sanayi, harbiye, muzika 
Muamele ve hesap Me. ve askeri hakim 
İstihkam ve muhabere 
Tabip eczacı, Veteriner 
Askeri sanatkarlar. 
Kamacı, tüfekçi, demirci, ve makinist 
Marangoz, saraç, elektrikçi, 
Nalbant ve projektör. 

1-6-939: 8-6-939 
9-6-939: 13-6-939 

14-6-939 : 16-6-939 
17-6-939 : 19-6-939 
20-6-939 : 20-6-939 
21 -6-939 : 22-6-939 
23-6-939: 24-6-939 
26-6-939 : 28-6-939 

29-6-939 : 30..fi-939 

(1896) ll95J 
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Muhabere ve Mü. V. 

Kablo ahnacak 
Muhabere ve Münakale Vekale

ti lstanbı.d Elektrik İ§leri Umum 
Müdürlüğünden : 

1 - Muhaınmen bedeli (35091,11) 
otuz beş bin doksan bir lira on bir ku
ruş muvakkat teminatı (2531,83) iki 
bin altı yüz otuz bir lira seksen üç 
kuruş tutan muhtelif ( 44475) kırk 
dört bin dört yüz yetmiş beş kilo ba
kır çubuk ve çıplak bakır kablolar ile 
muhammen bedeli (57465) elli yedi 
bin dört yüz altmış beş lira ve mu • 
vakkat teminatı (4123,25) dört bin 
yüz yirmi üç lira yirmi beş kuruş tu
tan (65850) altmış beş bin sekiz yüz 
elli metre muhtelif yeraltı kabloları 
ayrı ayrı kapalı zarf usuliyle eksilt· 
meye konulmuştur. 

2 - Eksiltme : 
Çıplak bakır kablo ve çubuklar 23.5. 

939 sah yeraltı kabloları 29. 5. 939 pa· 
zartesi günü metro han binasının 5 
inci katında toplanacak olan komis
yonda saat 15 de yapılacaktır. 

3 - Şartname ve mukavele projele· 
ri. 

Çıplak bakır tel ve çubuklar için 
175, yeraltı kabloları için 287 kuruş 
mukabilinde idare veznesinden teda
rik edilebilir. 

4 - Bu işlere girmek istiyenlerin 
2490 numaralı kan un ahkamına uygun 
olarak tekliflerini eksiltme günlerin· 
de saat 14 de kadar makbuz mukabi
linde komisyona vermeleri ilan olu· 
nur. (1935) 11914 

G.- ve inhisarlar V. 

( Benzin a ınacak ) 
Gümrük ve lnhısıular Vekiıle · 

tinden : 
ı - Vekalet makam ve hizmet oto· 

mobilleri ile motosik e ti için 939 mali 
yılı içinde 15.000 titr enzin açık ek· 
siltme usuliylc. satın l nacaktır. 

2 - Beher litre be ın için 17.70 ku 
ruş fiyat tahmin edil 1 olup muvak· 
kat teminatı 199 lira 3 kuruıtur. 

3 - Açık eksiltme 9 6.939 cuma gü
nü saat 15 de yapılacaktır. İsteklilerin 
bugünden laakal bir n evel muv~k
kat teminatlarını ve let veznesıne 
yatırmaları ve belli g ve saatte un • 
van ve ruhsat tezkere e i ile birlikte 
vekalet levazım Md. nde toplanan 
satın alma komisyonu da hazır bulun· 
malan ilan olunur. 

4 - Bu işe ait şartn me her gün ve· 
kalet levazım müdürl unde görüle -
bilir. (1884) 11887 

Maliye Vekaleti . 

Vergi mükelleflerinin 
dikkatine 

Maliye Vekaletind n : 

naıan 

ı - Mükelleflerin ' gi nevilerine 
göre tahakkuk ettiriln olan borçla
rı ile bu borçlarına kar yatıracakları 
paraların miktarını, el ndeki mak · 
buzlara müracaat etm !tizin derhal 
anlıyabilmeleri maksa le 2184 sayı
lı kanunla ihdas edilm bulunan ver
gi cüzdanları her mals :lığında bez 
kaplılan yirmi ve meş kaplıları el · 
Ji kuruşa satılmaktadıt 

Eksiltme şartnamesi ve teferruatı 
bedelsiz olarak malzeme müdürlüğün
den alınabailir. 

Muvakkat teminat 369 lira 75 ku
ruştur. 

İsteklilerin muvakkat teminat ve 
şartnamesinde yazılı vesaik ile birlik· 
te aynı gün saat 10 da komisyonda ha
zır bulunmaları lazımdır. 

Regülatör ve kanal hafriyah 
ve sınai imalat yaphrllacak 
Nafıa Vekaletinden : 

Eksiltmeye konulan iş : 
ı - Büyilk Menderes tabilerinden 

Çürük su üzerinde yapı1acak regüla • 
törle Sarayköy ovasını sulamak üzere 
açılacak kanal hafriyatı ve sınai ima • 
ıau keşif bedeli ( 446.579) liradır. 

2 - Eksiltme 15. 6. 939 tarihine rast 
lıyan perşembe günü saat ı ı de Nafıa 
vekaleti sular umum müdürlüğü su 
eksiltme komisyonu odasında kapalı 
zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 - İstekliler eksiltme şartname • 
si, mukvele projesi, bayındırlık işleri 
genel şartnamesi, fenni şartname ve 
projeleri 22 lira 33 kuruş mukabilin -
de Sular umum müdürlüğünden alabi
lirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin (21.613) lira (16) kuruşluk 
muvakkat teminat vermesi ve eksilt • 
menin yapılacağı günden en az sekiz 
gün evel ellerinde bulunan vesikalar
la birlikte bir dilekçe ile Nafıa Ve -
kaltine müracaat ederek bu işe mah -
sus olamak üzere vesika almaları ve 
bu vesikayı ibraz etmeleri şarttır. Bu 
müddet içinde vesika talebinde bulun
mıyanlar eksiltmeye iştirak edemez • 
ler. 

5 - İsteklilerin teklif mektupları -
nı ikinci maddede yazılı saatten bir 
saat eve1ine kadar Sular umum mü -
düdüğüne makbuz mukabilinde ver -
melcri lazımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul edil 
mez. (1789) 11801 

lslah ve sulama eksiltmesi 
Nafıa Vekaletinden : 

Eksiltmeye konulan it: 
1 - Kocaçay islih ve sulamasiyle 

'MUrUvvetler deresi iallh itleri ke • 

şif bedeli (433.639) lira (61) kuruş -
tur. 

2 - Eksiltme 16. 6. 939· tarihine 
rastlıyan cuma günü saat 11 de Na • 
fıa vekaleti Sular umum müdürlüğü 

su eksiltme komisyonu odasında ka • 
palı zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 - İstekliler eksiltme şartnamesi, 
mukavele projesi, bayındırlık işleri 

genel şartnamesi, fenni şartname ve 
projeleri (21) lira (70) kuruş muka
bilinde Sular umum müdürlüğünden 
alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin (21.095) lira 60 kuruşluk mu 
vakkat teminat vermesi ve eksiltme -
nin yapılacağı günden en az sekiz e
vel ellerinde bulunan vesikalarla bir· 
likte bir dilekçe ile Nafıa Vekaletine 
müracaat ederek bu işe mahsus olmak 
üzere vesika almaları ve bu vı;sikayı 

ibraz etmeleri şarttır. Bu müddet i • 
çinde vesika talebinde bulunmıyanlar 
eksiltmeye iştirak edemezler. 

5 - İsteklilerin teklif mektupları · 
nı ikinci maddede yazılı saatten bir 
.iaat eveline kadar Sular Umum mü • 
<!ürlüğüne makbuz mukabilinde ver • 
meleri lazımdır. 

l'ostada olan gecikmeler kabul e-
dilmez. (1790) 11802 

Çubuk Barajı gazino ve 
müştemilahnın ican 

Nafıa Vekaletinden : 

2 _ Borçlu tarafır. n yapılacak 

teslimat için kendilerin ayrıca mak -
buz verilmekle berab r teslimat ve 
cüzdanlara da kayded i ve her mü -
kellef vergi ciizd anlar :laki kayıt • 
larla da vergisini öded ıni isbat ede- Açık artırmaya konulan iş: 
bilir. 1 - Çubuk barajı gazino ve müşte-

3 - Cüzdan almak ı kellefler için milatının bilumum demirbaş eşyalariy 
mecburi değildir. Anc k bütün borç le birlikte icare verilmesi, tahmin e
ile teslimatı bir arada teren bu eliz dilen senelik icar bedeli 1200 liradır. 
d?nlar büyiık bir kola_ k temin etti-, Uç sene mliddetle ica.ra verilecek.ti~. 
ğınden her borç lu vat :faş tarafın · 2 - Artırma 9 Hazıran 939 tarıhıne 
dan alınması faydalı o ı ğu ve arzu rastlıyan cuma günü saat 11 de Nafı-
eden vatandas ların bed mukabilin • a Vekaleti Sular umum müdürlüğü su 
de malsandıklarından labilecekleri eksiltme komisyonu odasında açık ar-
tebliğ olunur. (197 11945 tırma usuliyle yapılacaktır. 

3 - Artırmaya girebilmek için is -
teklilerin 270 liralık muvakkat temi • 
ııat vermesi, Ticaret odası vesikası ib
raz etmesi ve artırmanın yapılacağı 
günden en az 8 gün evel ellerinde bu-

Ke reste alınacak ıunan vesika1ariy1e birlikte bir istida 
ile Vekalete müracaat ederek bu işe 

Nafia Vekaletinder. mahsus olmak üzere vesika almaları 
10. 6. 939 cumartesi günü saat 10 ve bu vesikayı ibraz etmeleri ıarttır. 

da Ankara·da nafıa vek !eti binası i- Bu müddet içinde vesika talebinde bu· 
çinde malzeme müdürluğü odasında lumıyanlar artırmaya ittirak edemez· 
toplanan malzeme eksıltme komisyo- ler. 
r.unda ceman 4930 lira muhammen be 4 - İsteklilerin bu iş için hazır • 
c· li Konya'da Çumra istasyonunda lanmış olan mukavele ve şartname 
teslim şartiyle muhtelif ebatta sekizi projesini Sular umum miidürlüğünc-
kalem kerestenin açık eksiltme usu- müracaatla görebilirler. (1825) 
Jü ile eksiltmesi yapılacaktır. 11838 

Maarif Vekaleti 

Benzin alınacak 
Maarif Vekaletinden : 

1 - Vekalet otomobiline alınacak 
7200 ilci 8400 Litreden ibaret olan bir 
senelik benzin açık eksiltmeye konul
muştur. 

2 - Bu hususa ait şartname vekalet 
levazım direktörlüğündedir. Görmek 
isteyenler her gün müracat edebilir -
ler. 

3 - Taliplerin yevmi ihale olan 6. 
6. 1939 tarihine müsadif salı günü sa· 
at 15 te muvakkat teminat akçesi olan 
111 lira 50 kuruşluk mal sandığına ya
tırılmış makbuz veya banka mektubu 
ile levazım direktörlüğünde müteşek
kil eksiltme komisyonuna müracaat 
lan ilan olunur. (1873) 11853 

• Hava Kurumu 

Takım çeliği alınacak 

Türkkuıu Genel Direktörlüğün
den: 

1 - Tükkuşu atelyesi için (Takım 
çeliği) alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli (1950) ve 
muvakkat teminatı (146.25) liradır. 

3 - İlıalesi açık eksiltme usuliylc: 
26. 5. 1939 cuma günü saat 15 te Türk
kuşu yenel direktörl~ğilnde yapıla -
caktır. 

4 - Şartnamesi parasız olarak iste
yenlere Tk. satınalma ;tmirli~inden 
verilecektir. 

5 - İsteklilerin ya;r.ıh gün ve saat· 
te muvakkat teminatlariyle birlikte 
Türkkuşu genel direktörlüğüne gel • 
meleri ve Ticaret vesikalarını da be · 
raberlerinde getirmeleri ilan olunur. 

1725 

Adliye Vekôleti 
• 

Bir senelik ekmek 
ihtiyacı 

Ankara C. Müddeiumumiliğin
den: 

Sivas ceza evinin 940 senesi mayıs 
niayetine kadar bir senelik ekmek ih· 
tiyacı beher çifti 960 gram hesabiyle 
en az 135000 ve en çok 160.000 kilo o
larak alınacak olan ekmek çarşıda sa· 
tılan ikinci nevi ekmekten ve beledi • 
ye narkı üzerinden tenzilatla ihale e
dilmek üzere 11. 5. 939 tarihinden iti· 
baren kapalı zarf usuliyle yirmi gün 
müddetle münakasaya konulmuştur. 
Talip olanların yüzde yedi buçuk he· 
sabiyle teminatı muvakkate ve banka 
makbuzu ile haziranın 1. inci perşem· 
be günü saat 14 te Sivas Cümhuriyet 
Müddei U.lik dairesinde müteşekkil 
komisyona ve daha ziyade maliımat 
almak isteyenlerin cezaevi müdüriye· 
tine müracaatları ilan olunur. 

(1747) 11724 

.. 
Levazım Amirliği 

Taze bakla alınacak 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan: 

1 - Müteahhit nam ve hesabına 

garnizon ihtiyacı için 30.000 kilo taze 
bakla açık eksiltmeye konmuştur. 

2 - Tahmin bedeli 3.000 lira olup 
muvakkat teminatı 225 liradır. 

3 - Eksiltmesi 12. 6. 939 pazartesi 
günü saat 11 dedir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt
me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3, ün
cü maddelerinde istenilen belgeleriy
le birlikte Ankara Lv. amirliği satın 
alma komisyonuna gelmeleri. 

(1965) 11937 

Yulaf alınacak 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan: 

1 - Birlik ve müesseseler hayvana
tı ihtiyacı için 144.000 kilo yulaf K. 
zarfla eksiltmeye konmuştur. 

2 - Tahmin bedeli 10.080 lira olup 
muvakkat teminatı 756 liradır. 

3 - Eksiltmesi 10. 6. 939 cumartesi 
günü saat 11 dedir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt 
me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 ün
cü maddelerinde istenilen belgeleriy
le birlikte ihale gün ve saatinden en 
geç bir saat evetine kadar teminat ve 
teklif mektuplarını Ankara Lv. amir
liği satın alma komisyonuna vermele· 
ri. (1966) 11938 

kabak alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan: 
1 - Garnizon birlik ve müessesele

ri ihtiyacı için 60.000 kilo kabak K. 
zarfla eksiltmeye konmuştur. 

2 - Tahmin bedeli 6.000 lira olup 
muvakkat teminatı 450 liradır. 

3 - Eksiltmesi 12. 6. 939 pazartesi 
gilnü saat 11 dedir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt· 
me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 Ün· 
cü maddelerinde istenilen belgeleriy
le birlikte ihale &ün ve saatinden en 
geç bir saat evetine kadar teminat ve 
teklif mektuplarını Ankara Lv. amir
liği satın alma komisyonuna vermele· 
ri. (1967) 11939 

Kaıar peyniri ahnacak 
Ankara Levazım Amirliğı Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Harp okulu ihtiyacı için 3600 

kilo kaşar peyniri açık eksiltmeye 
konmuştur. 

2 - Tahmin edilen bedeli 2340 lira 
olup muvakkat teminatı 175 lira 50 
kuruştur. 

3 - Eksiltmesi 26. 5. 939 cuma gü
nü saat 11 dedir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt
me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3, ün
cü maddelerinde istenilen belgeleriyle 
birlikte ihale gün ve saatinden en geç 
bir saat evetine kadar teminat ve tek 
lif mektuplarını Ankara Lv. amirliği 
satınalma komisyonuna vermeleri. 

(106) 11707 

Tereyağ ahnacak 
Ankara Levazım Amirlij'ı Satın 

:\ima Komisyonundan : 
1 - Harp okulu, hastane, Gedikli 

okulu ihtiyacı için 5000 kilo tereyağı 
kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 7500 olup 
ilk teminat( 562 lira 50 kuruştur. 

3 - Eksiltmesi 26. 5. 939 cuma gü
nü saat 15 dedir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt
me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3. Ün· 
cü maddelerindeki belgeleriyle birlik
te ihale gün ve saatineden en geç bir 
saat eveline kadar teminat ve teklif 
mektuplarını Ankara Lv. amirliği sa
tınalma komisyonuna vermeleri. 

(1708) 11708 

Tavuk ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Harp okulu hastane, Gedikli 

oklu ihtiyacı için 10.000 kilo tavuk ka 
palı zarfla eksiltmeye konmuştur. 
~----MU'baımmm 'beaeu~~ 

ilk teminatı 450 lira. 
3 - Eksiltmesi 24. 5. 939 çar~amba 

günü saat 15 dedir. 
4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt 

me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3. ün
cü maddelerindeki belgeleriyle bir • 
tikte ihale gün v<: ;aatinden en geç 
Lir saat eveline kadar ten.inat ve tek
lif mektuplarını Ankara Lv. amirliği 
satın alma komisyonuna vermeleri. 

(1"09) 11709 

Yüksek mühendis veya 
mimar ahnacak 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan : 

1 - Diyarbakırda Kolordu 9. uncu 
şubede askeri binalar içinde çalıştı -
rılmak üzere bir yüksek mühendis ve· 
ya yüksek mimar alınacaktır. 

2 - Aylık ücreti olarak mühendise 
250 ve mimara 200 lira verilecektir. 

3 - İsteklilerin 1 Temmuz 938 ta
rih ve ltı No. lu ordu emirnamesiyle 
neşredilmiş olan 551 sayılı talimatta 
yazılı şeraiti haiz olmaları lazımdır. 

4 - Talip olanların her cins vesika 
diploma ve bonservislerinin musad 
dak suretlerini fotoğraflı dilekçele 
riyle ilanı yapan komisyon veya bu 
lundukları mahallin askerlik şubele · 
ri vasıtasiyle nihayet 1 Haziran 939 
gününe kadar Diyarbakır askeri satın 
alma komisyonuna göndermeleri ilan 
olunur. (1737) 11721 

Matbuat 

Ayın tarihi kitabı 
bastırılacak 

Matbuat Umum Müdürlüğün· 
den : 

Matbuat umum müdürlüğü 1939 ma· 
U yılı zarfında bastıracağı Ayın Tari
hi adlı kitapları 18. 5. 939 dan itiba -
ren yirmi gün müddetle kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye koymuştur. 

1) Beher formasının muhammen 
kıymeti yirmi,beş liradır. 

2) Muvakkat teminatı 787 lira elli 
kuruştur. 

3) Eksiltme 6 haziran 1939 salı saat 
on beşte umum müdürlük binasındaki 
komisyonda yapılacaktır. 

4) - Şartname umum müdürlükte 
ve İstanbul'daki matbuat şefliğinde 
görülebilir. 

5) Talip olanlar yevmi 
2490 sayılı kanunda yazılı 

müracaatları. (1871). 

mezkOrda 
vesaik le 
11843 

Askeri Fabrikalar 

100 fon loleol ah nacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satm Alma Ko
misyonundan : 

100 ton Toleolün ihale gününün 
sehven 31. 5. 1939 çarşamba günü ola
rak ilin edildiği anlaşılmıştır. 

İhalenin 1. 6. 1939 perşembe günü 
saat 14 de pazalıkla yapılacağı ve 8. 
Mayıs 1939 tarihinde çıkan ilanın hü
kümsüz olduğu ilan olunur. 

(1780) 11803 

misyondan verilir. Taliplerin muvak: 
kat teminat olan (1800) lirayı ba"1 
teklif mektuplarını mezkQr günde sa· 

. "' at 14 de kadar komisyona vermelcrı 
kendilerinin de 2490 numaralı kanu • 
nun 2 ve 3. maddelerindeki vesaikle 

· ıe komisyoncu olmadıklarına ve bu ış 
alakadar Tüccardan olduklarına dair 
Ticaret odası vesikasiyle mezkQr güıt 
ve saatte komisyona müracaatları. 

(1926) 11907 

6120 ton Lavamarin 

kömürü alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mii

dürlüğü Merkez Satın Alma 1'0"' 
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli ( 79560 ) 
lira olan 6120 ton Lavamarin kÖ

muru Askeri Fabrikalar Umuııı Askeri Fabrikalar Umum Mü-
Müdürlüğü merkez satın al~ 

198 kalem takım çeliği 

alınacak 

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko- komisyonunca 7-6-939 çarşamba günil 
misyonundan : saat 15,30 da kapalı zarfla ihale edi • 

Tahmin edilen bedeli (122543) lira lecektir. Şartname (3) lira (98) kU • 
olan 198 kalem Takım çeliği Askeri ruş mukabilinde komisyondan verilir· 
Fabrikalar umum müdürlüğü merkez 

Taliplerin muvakkat teminat oları 
satın alma komisyonunca 5. 6. 1939 pa 

(5228) lirayı havi teklif mektuplarını 1artesi günü saat 15 te pazarlıkla iha-
mezkfır günde saat 14,30 za kadar k~ le edı' lecektı·r. Şartname (6) lira (13) d 
misyona vermeleri ve kendilerinin e 

kuruş mukabilinde komisyondan veri- 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. rnad• 
lir. Taliplerin muvakkat teminat olan 

delerindeki vesaikle komisyoncu ol• (7377) lira (15) kuruş ve 2490 numa -
ralı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki madıklarına ve bu işle alakadar tüc• 

cardan olduklarına dair Ticaret odası vesaikle komisyoncu olmadıklarına 
vesikasiyle mezkfır gün ve saatte ko· 

ve bu işle allikadar tüccardan olduk • misyona müracaatları. ( 1927) 11908 
larına dair Ticaret odası vesikasiyle --------------
mezkur gün ve saatte komisyona mü -
racaatları. (1799) 11823 

1 adet otomatik rende teıaahı 
ah nacak 

Askeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (1685) lira o
lan bir adet otomatik Rende tezgahı 
Askeri Fabrikalar umum müdürlüğü 

merkez satın alma komisyonunca 6. 7. 
1939 perşembe günü saat 14 de açık 
eksiltme ile ihale edilecektir. Şartna
me parasız olarak komisyondan veri
lir. Taliplerin muvakkat teminat olan 
(126) lira (38) kuruş ve 2490 numara
lı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki ve
saikle komisyoncu olmadıklarına ve 
bu işle alakadar tüccardan oldukları -
na dair Ticaret odası veaikasiyle mez· 
kur gün ve saatte komisyona müraca-
atları. (1777) 11864 

Kır1kkale'de yaphrllacak insaat 
Askeri Fabrikalar Umum Mü-

~11>ua:ı&.5• •• .... -- ~ ac... 
misyonundan : 

Keşif bedeli (12300) lira olan yu
karıda yazılı inşaat askeri fabrikalar 
umum müdürlüğü merkez satın alma 
komisyonunca 9. 6. 1939 cuma günü 
saat 15 te kapalı zarfla ihale edile
cektir. Şartname (62) kuruş mukabi
linde komisyondan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminat olan (922)1ira (50) 
kuruşu havi teklif mektuplarını mez
kur günde saat 14 e kadar komisyona 
vermeleri ve kendilerinin de 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerin
de yazılı vesaikle muayyen gün ve 
saatte komisyona müracaatları. 

(1922) 11903 

50.000 metre torbahk beı 

ah nacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merlfez Satın Alma Ko
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (15.000) lira 
olan 50000 metre torbalık bez askeri 
fabrikalar umum müdürlüğü merkez 
satın alma komisyonunca 14.6.1939 çar 
şamba günü saat 14 te pazarlıkla iha· 
le edilecektir. Şartname parasız ola -
rak komisyondan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminat olan (1125) lira ve 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3. maddele
rindeki vesaikle komisyoncu olma· 
dıklarına ve bu işle alakadar tüccar
dan olduklarına dair Ticaret odası 
vesikasiyle mezkur gün ve saatte ko· 
misyona müracaatları. (1924) 11905 

15 adet muhtelif torna tezgahı 
ıartnamesinde deliJiklik 

yaplldığı hakk1nda 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan : 

26-5-1939 pazartesi günü saat 14,30 
da kapalı zarfla ihale edileceği 4, 6, 
9 ve 11 Mayıs 1939 tarihlerinde ilan 
edilen muhtelif torna tezgahları prt
namesinde değifiklik yapılacağından 
mezkur günlerde çıkan ilanlar hü-
kiımsüzdlir. (1925) 11906 

80 ton benzin alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (24.000) lira 
olan 80 ton benzin Askeri Fabrikalar 
umum müdürlüğü merkez satın alma 
komisyonunca 7. 6. 1939 çarşamba gü
nü saat 15 te kapalı zarfla ihale edile
cektir. Şartname .oarası.ı olarak ko • 

~ 

Milli Müdafaa V. 

13.900 metre sargllık beı 
ah nacak 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko
misyonundan : 

1 - Beher metresine tahmin edilen 
fiyatı 24 kuruş olan 13900 metre sar• 
gılık bez açi1t eksiltme suretiyle 7 • 
haziran • 939 çarşamba günü saat 
10.30 da Ankarada M.M.V. satın alma 
Ko. tarafından satın alınacaktır. 

2 - İlk teminat 250 lira olu p şart • 
namesi her gün öğleden sonra bedel • 
siz olarak Ko. da görülür. 

3 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3. 
cü maddelerinde yazılı belgelerle bll 
gibi işlerle meşgul tüccardan oldukla· 
rına dair vesikaları ile birlikte eksilt• 
me gün ve saatinde M . M. V. satın al· 
ma Ko. da bulunmaları. (1866) 11876 

3.000 kilo oksijenli su 
ah nacak 

M. M. Vekaleti Satm Alma Ko
misyonundan : . 

1 - Yerli mamulatından 3000 kilo 
oksijenli su 7 haziran 939 çarşamba 
günü saat 10 da Ankarada M.M.V. sa· 
tın alma Ko. tarafından açık eksiltme 
suretiyle satın alınacaktır. 

2 - Hepsine tahmin edilen fiyatı 
3000 lira olup ilk teminat 225 liradır. 
Şartnamesi her gün öğleden sonra :M. 
M. V. satın alma Ko. da görülür. 

3 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 
cü maddelerinde yazılı ve bu işlerle 

meşgul tüccardan olduklarına dair ve· 
sikaları ile birlikte eksiltme ~ün ve 
saatinde M. M. V. satın alma Ko. da 
bulunmaları. (1868) 11878 

Seyyar etüv alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko • 

misyonundan : 
1 - Hepsine tahmin edilen fiyatı 

yüz doksan beş bin lira olan yerli ve· 
ya yabancı malı olmak üzere y üz elli 
adet seyyar Etüv 14 Temmuz 939 cu· 
ma günü saat 11 de Ankarada M. M. 
V. satın alma Ko.da kapalı zarf usu • 
liyle satın alınacaktır. 

2 - İlk teminat on bir bin lira olup 
şartnamesi 975 kuruş mukabilinde M . 
M. V. satın alma Ko. dan alınır. 

3 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 cü maddelerinde yazılı belgelerle 
birlikte bu gibi işlerle meşğul tüccar· 
dan olduklarına dair vesaikle birlikte 
teklif mektuplarnı eksiltme saatinden 
behemehal bir saat eveline kadar An • 
kara'da M. M. V. satın alma Ko.na 
vermeleri. (1891) 11952 

IJ(uı elbisesi dlası alınacak 
M. M. V. Satın Alma Komisyo • 

nundan : 

1 - Numunesi veçhiyle 3.000 adet 
uçuş elbisesi cilası satın alınacaktır. 

Hepsinin muhammen bedeli 2550 lira· 
olup ilk teminat miktarı 191 lira 25 
kuruştur. 

2 - Eksiltmesi 12. 6. 939 pazartesi 
günü saat ı ı de vekalet satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartname ve nümunesi her g ün 
komisyonda görülebilir. 

4 - İsteklilerin ilk teminat mek· 
tuh veya makbuzlariyle belli saatte 
komisyonda bulunmaları. 

(1943) 



25 - 5 - 1939 

Peşin para ile ve açık 
arttırma ile satılık emlôk 

Emlak ve Eytam Banka~ından: Mukadder K. Depozitosu 
T. L. Esas No. Mevkii ve nev'i T. L. -

109 lsmetpaşa M. Şükrü Çavuş çıkmazı, 7 ada 
19 parselde 20 M2. arsa. 3.- 60.60 

85 lsmetpaşa M. Tahta Minare, Aralık sokak, 
Kadastronun 13 ada 12 parselinde 124 

·M2. arsa. 186.- 37,20 
85 lsmetpaşa :M. Çankırı Cad. Kadastronun 

13 ada 14 parselinde 281 M2. arsa. 562.- 112,40 
88 İsmetpaşa M. Ulucak, Beştepeler ı>okak, 

Kadastronun 21 ada 12 parselinde 70 
M2. arsa. lOS.- 21.-

79 İsmetpaşa M . Çankırı Caddesi. Asfalt \ 
cadde civarında Bayan Servet evine biti- ı 1 ~ 

şik, kadastronun 13 ada 24 parselinde 
kayıtlı 102 M2. arsa. 306.- 61,20 

91 İsmetpaşa M. Ulucak sokakta, Kadas
tronun 564 ada 2 parselinde ve üzerinde 
Boyacı Mustafa ve Yakub'un fuzuli evleri 
olan 1154 M2. arsa. 2.308.- 461,60 

559 Sakalar M. Mektep sokak, kadastronun 
233 ada 11 parselinde, 64 sehim itibariyle 
28 sehim arsa (tamamı ll2 M2.) 294.- 58,80 

561 Doğanbey M. Sanayi caddesi, Kadastro-
nun 157 ada 6 parselinde 64 M2. arsa. 1.280.- 256.-

534 Çankaya mevkii İnhisarlar şarap fabri-
kası yanında 3384 M2. bağ. 1.184.- 236,80 

535 Cebeci, Balkehriz mevkii, şarkında öl
dürücü Hacı Hüseyin, garbinde kalaycı 
İsmail, şimalinde bulgurlu zade Rifat, 
cenubunda Mestçi Ali bağlan, ile mu-
hat, yarı hisse bağ. (Tamamı 5555 M2.) 417.- 83.'10 

Yukarda mevki ve nevileri yazılı emlak, peşin para ve açık arttırma ile 
ıatılıktır. İhale, 29-5-1939 pazartesi giinü saat onda Bankamız satış komi" 
Yonu huzurunda yapılacaktır. İsteklilerin, o gün depozito akçesi hüviyet 
cüzdanı ve iki vesika fotoğrafı ile Bankamız EmHik servisine gelmeleri. 

(1774) 11744 

Yiyecek, yakakcak ve saire ahnacak 
Ankara Valiliğinden: 

Emrazı zühreviye hastanesinin 1939 mali yılı ihtiyacı olan aşağıda ev
saf ve miktarları hizalarında yazılı yiyecek, yakacak ve sairenin 20 gün 
müddetle açık eksiltmeye konulduğundan tafsilat şartnamelerinde yazılı
dır. 1939 yılı haziranının beşinci pazartesi günü saat 14 de ihalei katiyesi 

yapılacağından isteklilerin artırma ve eksiltme ihale kanununun ikinci ve 
Uçüncü maddelerinde yazılı şeraiti haiz olanlar şartnamelerini görmek üze
re her gün öğleden evvel Eski postane caddesinde Bozkurt apartmanında 
emrazı zühreviye hastanesj tababetine müracaatları ve ihale günü saat 14 
den evvel o/o 7,5 teminatı muvakkate olarak bankaların vereceği muvakkat 
teminat mektuplarından başka nakit mahiyetinde bulunan tahvilatlar veya 
nakdi teminatın Ankara defterdarlık muhasebe müdüriyeti veznesine yatı
rılarak alınacak makbuzlariyle birlikte yukarda yazılı ihale günü saat 14 de 
müessesemizde teşekkül edecek eksiltme komisyonuna müracaatları ilan 
olunur. 

Muhammen % 7,5 teminatı 
Cinsi Miktarı Fi atı Tutarı mu vak kate 

Birinci ekmek 7000 10 25 717 50 53 81 
Erkek koyun eti 3500 48 1680 126 00 
Kuzu eti 600 50 300 22 50 
Pirinç 1250 24 300 22 50 
Bulgur 500 ıs 75 5 63 
Makarna 150 30 45 3 38 
Kuru fasulye 150 13 19 50 1 46 
Nohut 150 14 21 1 58 
Mercimek 100 ıs 15 1 12 
Kuru Amasya bamyası 50 110 55 4 13 
Kuru soğan 350 7 24 50 1 84 
Harman çay 15 380 57 4 28 
Sade yağ 400 100 400 30 00 

Zeytin yağı 75 55 41 25 3 11 

Domates salçası 150 30 45 3 38 
Kuru kaysi çekirdeksiz 30 6S 19 50 1 46 

Vişne 30 40 12 o 90 .. 
Erik 25 30 7 50 o 56 .. 

Un 50 12 6 o 45 

Yumurta Adet 300 1 50 4 50 o 34 

Sabun 350 38 133 9 98 

Soda 150 8 12 o 90 

Bilumum ya§ sebzeler 5000 16 vasati 800 60 00 

Odun 10000 2 2Ut 15 00 

Sömikok 25000 2 60 650 48 75 

Yekun 5640 25 423 05 
(1763) 11809 

Nakliyat işi münakasası 
Sümerbank Karabük Demir ve Çelik f abrikalan müdürlüğünden : 

Ereğli (Karadeniz) Malmüdürlüğünce satıfa çıkarılarak Ban -
kamıza ihalesi yapılan takriben 420 ton Manganez cevherinin h~
len bulunduğu Karadeniz Ereğli'sinin Akçe Kilise Köyünden F1l
yos'a nakli ve vagona tahmili i§i bir müteahhide ihale edilecektir. 
İhale 2 Haziran 1939 cuma günü saat 14 de Karabük'te kapalı 
~arf usulü ile icra edilecektir. 

Talip olanların, tekliflerini 2 Haziran 1939 günü saat 12 ye.ka
dar Fabrikalarımız Müdürlüğüne 400 liralık muvakkat temınat 
akçesiyle birlikte teslim etmeleri ilan olunur. 

Banka bu işi dilediği talibe ihale etmek hakkını muhafaza 
eder. 1804 

_, ' 
.~::: . •. ·ı, . ~ 

Kiralık yazıhane daires; 
Ulus Meydanında Koçak Hanında ıon katta üç veya dört 

odalı tam konforlu bir daire kiralıktır. Telefon: 2305 

ULUS -11-

Vilôyetler 

Hükumet binası inşaatı 
Kastamonu Nafıa Müdürlüğün -

den: 
1 - Kargı kazası merkezinde proje 

si mucibince yeniden inşa edilmekte 
olan hükümet binasının 939 yılı için· 
de ikmal edilecek 17223 lira 83 kuruş 
keşif bedelli kısmının evrakı keşfiye
sine göre inşatı kapalı zarf usuliyle 
bir ay müddetle evelce münakasaya 
çıkarılmış ve yapılan ilan neticesin . 
de talip çıkmadığından 2490 sayılı ka 
nunun 40 ıncı maddesine tevfikan ko
misyonu tarafından mezkur inşaat bir 
ay müddetle eksiltmesi pazarlıkla ya
pılmasına karar verilmiştir. 

2 - İhalesi 29 Mayıs 939 pazartesi 
günü saat 15 de Kastamonu Nafıa da· 
iresinde toplanacak komisyon tarafın
dan yapılacaktır. 

3 - İsteyenler bu işe ait evrakı 
keşfiye ve fenniyelerin suretlerini 
Ankara ve İstanbul, Kastamonu Na . 
fıa müdürlüklerinde görebilirler. 

4 - Talip olanlar ihale gününden 
bir hafta evci bulundukları vilayete 
resmen müracaat ederek bu işi yapa· 
bileceklerine dair vi15yet makamın . 
dan bir ehliyet vesikası almaları ve 
% 7,5 muvakkat temi!1atı olan 1314 li 
ra 88 kuruşluk muvakkat teminatının 
bulundukları vilayet Ziraat Bankası

na yatırılarak makbuzunun Kastamo· 
nu Nafıa miiciürlüğü ariresine gönde· 
rilmesi ve 939 T. C. odasmca tesçil e· 
dilmiş vesikalariyle teklif mektupla . 
nnın ihale zamanına kadar komisyo -
na posta ile gelmiş bulunması şarttır. 

5 - Postaların gecikmesinden do -
layı zamanında gelmiyen teklif mek -
tupları ve evrakı müsbitele'r nazarı i
tihare alınmıyarak sahiplerine ret olu 
nur. 

6 - Bu inşatta dair fazla tafsilat 
isteyenler bir mektupla Kastamonu 
Nafıa müdürlüğünden sorabilecekleri 
ilan olunur. (3337 /1814) 11787 

Betonarme köprü inşaatı 
Kars Valiliğinden : 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Kara · 
köse - Kağızman - Kars yolunda Ak • 
çay demir köprüsüne ''600" metre me· 
safede Akçay betonarme köprü inşa -
atı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konmuştur. 

2 - İhale vahidi fiyat uıulu üze -
rinedir. 
3- Bu işe ait evra lar unla dır : 
A - Mukavelename 
B - Eksiltme şartnamesi 
C - Hususi p.rtname 
D - Bayındırlık itleri genel şart

namesi. 
E - Betonarme büyük köprüler 

hakkında fenni şartname 
F - Şose ve kar gir inşaata ait fen-

nt şartname 
G - Keşif hüHisa cetveli 
H - Avan proje 
4 - Bu evrakı isteyenler Nafıa ve· 

kaletinden, Ankara, İstanbul, Erzu · 
rum ve Kars Nafıa müdürlüklerinde 
görebilirler. 

5 - Muvakkat teminatı "1500" lira· 
dır. 

6 - İstekliJerin' bu ite girebilme le· 
ri için ihale gününden Iaakal sekiz 
gün evet vilAyete müracaatla alacakla 
rı ehliyet veııikaııı ile 939 yılı Ticaret 
odası vesikasını ibraz etmeleri. 

7 - İhale 5. 6. 939 tarihine müsadif 
pazartesi günil saat 14 de Nafıa mü · 
dlirlUk binasında müte§ekkil komie -
yonca yapılacaktır. 

8 - İsteklilerin 2490 numaralı ka
nuna tevfikan hazırlıyacakları teklif 
mektuplarını mezkur günde saat 13 çe 
kadar makbuz mukabilinde komisyon 
reiıliğine vermeleri lizımdır. Poıta · 
da vuku bulacak gecikmeler kabul e-
dilmez. (3431/1875) 11863 

Motopomp alınacak 

Eksiltme 19 haziran 1939 pazartesi 
günü saat on beşte Erzurum belediye 
başkanlık odasında teşekkül eden i -
mar birliği komisyonunda yapılacak -
tır. İstekliler teklif mektuplarını ve 
Ticaret odası vesika ve dört bin bet 
yüz liralık muvakkat teminat mektup 
veya makbuzlan ve Nafıa vekaletin • 
den 1939 takvim yılına mahsus müte -
ahhitlik vesikalariyle birlikte ihale 
günü saat 14 de kadar imar birliği ko
misyonu başkanlığına vermeleri ve 
bu zarfların iyice mühür mumu ile ka 
patılmış olması lazımdır. 

Mektupların postada geçikmesi ka
bul edilmez. Evrakı fenniye Erzurum 
imar birliği ien dairesinden 25 lira 
mukabi1inde alınabilir. (1975) 11947 

Su yolu yaptınlacak 
Erzurum imar Birliği Baıkanlı

ğından : 
Erzurum Ilıca nahiye merkezine 

dört kilometre mesafesindeki Agvi 
ran köyünden on santim kutru dahili 
çelik borular içinde getirilecek içme 
su yolunun inşaatının 7870 liralığı ke 
şif mucibi kapalı zarf usuliyle eksilt -
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 vesikalarivle 
birlil::te ihale günü saat 14 de kadar 
imar birliği başkanlığına vermeleri ve 
bu zarfların iyice mühür mumu ile 
kapatılmış olması lazımdır. Mektup -
)arın postada gecikmesi kabul edil -
mez. Evrakı fenniye ve keşif on lira 
bedel mukablinde imar birliği mühen 
disliğinden alınabilir. (1976) 11948 

Ekmek eksiltmesi 
Afyon C. M. U. liğit!den: 
Af yon hapisanesinin 1 haziran 939 

tarihinden mayıs 940 aonuna kadar 
şartname mucibince bir senelik ekmek 
ihtiyacı için beher çifti 960 gram iti
bariyle günde 600 adet fabrikada üğü
tülmüş ikinci nevi safi Anadolu buğ
day unundan imal edilmiş ekmek, ka
palı zarf usuliyle eksiltmeye konul
muştur. Teminatı muvakkate 900 lira
dır. Eksiltmesi C. M. U. liğinde mü
teşekkil komisyonda 15 haziran 939 
tarihine müsadif perşembe günü sa
at 15 de yapılacaktır. Şartnameyi gör
mek istiyenlerln komisyona ınüracaat-
nn i an olunur. 

(1964) 

Ankara Valiligi 

11936 

Elektrik l~sisah yapflnlacak 
Ankara Valiliğinden : 

Keşif bedeli (6835) liradan ibaret 
bulunan Ankara Irmak fidanlığı elek
trik tesisatı açık eksiltme suretiyle i
haleye konulmuştur. 26. 5. 939 cuma 
günü saat 15 de Ankara vilayet binası 
dahilinde Nafıa müdürliiğünde yapıla 
caktır. İsteklilerin 512 lira 63 kuru§
luk teminat mektup veya makbuzu i
le bu i§e girebileceklerine dair ehli · 
yet ve Ticaret odası vesikalarını ha -
milen mezkur ihale saatinde komisyo· 
na müracaatları. 

Ke§if ve şartnameyi istekliler Na -
fıa müdürlüğünden her gün görebilir-
ler. (1773) 11746 

Kum işi 
Ankara Valiliğinden : 

1 - Ankara - Kır§ehir yolunun 17 
+ 000 - 30 + 000 kilometreleri ara· 
sında ihzar edilecek (1300) M 3 kum 
işi 12. 5. 939 pazartesi günü saat 15 de 
vilayet binası dahilinde encümeni da· 

.:!1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111.!:. -- -
~Askeri Okullara talebe~ - --- -
~ alrnıyor 

-------- -- -5 1 - 939 - 940 ders yılı için Kuleli, Maltepe, Bursa Askeri Lise- =: 
5 lerile Konya ve Erzincan Askeri orta okullarının bütün sınıflarına, =: 
5 Kırıkkale San'at Lisesinin 1. sınıfı ile Kayseri Zencidere Gedikli =: 
5 Erbaş Hazırlama Orta okulunun 1. sınıfına talebe alınacaktır. =: - -=: 2 - Kabul prtları Askerlik şubelerile birinci maddede yazılı o- =: 
=: kullarda mevcuttur. Ne suretle müracaat edileceğini anlamak üze- § 
E: re isteklilerin Askerlik şubelerine ~aı vurmaları lazımdır. = 
5 3 - İstekliler aşağıda yazılı huausları da göz önünde bulundur- =: 
E: malıdırlar. =: 
E: a) Askeri okullara girmek istiyenlerin müracaatları 1 Haziran- =: 
=: dan 10 Ağustosa kadar kabul edilir. := 
E: Aakeri liselerin yalnız HI. sınıfları için seçme sınavı 15 Ağus·5 
=:•tosta başlar 20 Ağustosa kadar devam eder. =: = Liselerin diğer sınıflariyle Orta okul1arın bütün sınıfları ve := 
E: San'at Lisesi I. sınıfı için seçme sınavı 1 Eylülden 10 eylüle kadar =: 
§ devam eder. Sınav neticeleri bu tarihten bir iki gün sonra ilan ve § 
E: kabul edilmiş olanlara tebliğat yapılır. = 
E: b) Kayseri Zenciderede bulunan Gedikli Erbaş hazırlama orta =: 
E: okuluna alınacak okurların seçme sınavları 1 Eylülde başlıyacaktır. =: 
:= c) İsteklilerin kaydükabul kağıtlarını mümkün mertebe kısa za. =: = manda tamamlamıya çalışmaları ve tamamlanan kağıtlarının As- 5 = kerlik şubesinden girmek istedikleri okula vaktiyle gönderme işini =: 
:= takip etmeleri ve okuldan çağrılmadıkça hiç bir isteklinin okulun =: = bulunduğu mahalle gitmemesi lazımdır. = 
:= Şarki Anadolu ve Orta Anadolu halkı Erzincan Askeri Orta O·= 
:E kuluna Garbi Anadolu ve Trakya halkının da Konya Orta Okuluna =: 
= alınmaları esas olduğundan bu suretle müracaat edilmesi lazımdır. =: 
=: d) İsteklinin Askeri okula girinciye kadar yol, iaşe ve okulun := 
= bulunduğu şehirdeki otel sair her türlü masrafları kendisine aittir. =: 
= Okurun velisi tarafırıdan bu masrafların temin edildiği Askerlik =: - -= şubelerince tahkik olu •• ıcaktır. -
=: 4 - İstekli okula kabul edilmediği takdirde hiç bir hak iddia § = edemez. = - -= Okullar yatılı ve parasızdır. Talebenin iaşesinden h.lşka giydi· = 
= rilmesi, teçhiutı okula aid olduğu gibi ayrıca her ay bir mikdar =: - -= maaş da verilir. E: 
E: 5 - Askeri liseleri muvaffakiyetle bitirenlerden arzu edenler =: 
:= müsabaka sınavına girerek kazandıkları takdirde Askeri Yüksek =: 
:= mühendis ve mühendis yetiştirilme': üzere Avrupa'ya tahsile gön- =: = derilir. (1813) 11808 = - -
~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

Hayvanat iaşesi ihtiyacı 
Ankara Merkez Hıfzıssıhha Müessesesi Satın Alma 

dan: 
Komisyonun 

1 - Merkez Hıfzıssıhha Müessesesinin aıada cins ve miktarları ve tah· 
rnin edilen bedelleri ile ilk teminatları gösterilen hayvanat iaşeai ihtiyacı 
on beı &ün müddetle ve hizalarında gösterilen usul ile eksiltmeye konul
muıtur. 

2 - Şartnameler Ankara Merkez Hıfzıssıhha Müessesesi Satın Alma 
Komiayon kitipliğinden tedarik edilebilir. 

3 - Eksiltme 5 haziran pazartesi günü saat 11 de müessesede müteşelc • 
kil satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Teklif mektupları muayyen günde saat 10 a kadar komisyona veril· 

miş olmalıdır. Mektup mühür mumu ve mühürlil olacaktır. 
5 - Muvakkat teminat mukabili nakit ve nakit mahiyetindeki evrakın 

'Maliye Vekaleti Merkez Muhasipliği veznesine yatırılması için taliplerin 
daha evvel komisyon kltipliğine müracaatla birer irsaliye almaları lizımdır. 

tahmin edilen 
bedel Kg. fiatı Tutarı İlk Teminat Eksiltmenin 

Cinsi Miktar kuruı Lira Ku. Lira Ku. Nevi 

-- --
Arpa 4SOOO 5,5 247S 00 185 63 Açık eksiltme. 
Yulaf 75000 7 5250 00 393 75 Kapalı zarf. 

Kuru ot 150000 5,5 8250 00 618 75 Kapalı zarf. 

~aman ve 30000 2,5 750 00 55 25) Açık kesiltme. 

Sap saman 20000 2 400 00 30 00) 

Buğday 2500 7 175 00 13 13 Pazarlık. 

Darı 1500 17,5 262 50 19 7S Pazarlık. 

Kepek 15000 3,5 525 00 39 38 Pazarlık. 

Yonca 105000 % 50 zam ile 4 6300 00 4 73 00 Kapalı zarf. 
Yeşillik (marul, salata, yeşil bakla, yeşil bezelya) % 7S zam ile. 

~ 25000 7 3062 00 229 65 Açık ekıiltme. 
Havuç 25000) 10 4375 00 328 13 Açık eksiltme. 
Pancar 1 25000) 10 4375 00 328 13 Açık eksiltme. 
Lahna ' 25000) % 75 7 3062 00 229 65 Açık eksiltme. 

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

imide ihalesi yapılmak ~ere açık ek- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
siltmeğc konulmuştur. 

2 - Ke~if bedeli (3900) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (292) lira DİKKAT 

Kum ışı 

İzmir • Armutlu Belediyeıinden: 50 kuru§tur. Mehmet Keçecinin vefatı do -
Eksilme ile alınacak bir Moto • 4 - İsteklilerin ticaret odası veal- 1 - Ankara • Çankın yolunun d H 

Ankara V aliliiinden ı 

k t • k kb 1 27 + 000 - 35 + 000 inci kilometre- layısiyle belediye kargısın a a-
pom ve teferrüatı. Bedeli muhamme- ası, emınat me tup veya ma uz •· tay apartmanı altındaki mefru • · ı b. l.k k d teri arasında ihzar edilecek 800 M 3 ni. 1950 liradır. Teminat %7,5 hesabi· rıy e ır ı te yu arı a sözü geçen .:at ve mobilya mag~azası 27.S.939 

g ··n ve tt ·· · d · t · il kum i~i 12. 6. 939 pazartesi gUnü saat 1' le 146 lira 25 kuruştur. Fenni ve hu • u saa e encumenı aım reıs • " cumarte&i saat 9 da kati ihalesi 
ğ . ·· 1 • 11 de vilayet binaaı dahilindeki encU-susi şartnamesi Armutlu Belediyesin- ıne muracat etme erı. ı k 

5 B ' •t k ·f t meni daimi reiıli~inde lhaleıi yapıl- yapı aca tır. 
den meccanen tedarik edilebilir. Ek- - u ,şe aı eşı ve şar name ft Bu müddet zarfındaki mecburi 
siltme müddeti 8 haziran 939 perşem- h~r gü? nafıa müdürlüğünde görüle- mak üzere açık eksiltmeie konulmuı- satış dolayısiyle yapılan ucuz • 
be günü saat 16 ya kadar 21 gündür. bıleceğı. (1969) 11941 hıır. luktan istifade etmelerini sayın 
t • • 2 - Ke,if bedeli {1600) liradır. 
hale günü bedel haddi liyik görül - Kum ışı 3 - Muvakkat teminatı 120 liradır. müşterilere tavsiye ederiz. 1870 

mez veya talibi çıkmazsa artırma on ı ~~~~~!!!!!!~~~~~!!!! 
Ankara Valı·ı 1• c;1·nden •• 4 - ıteklilerin ticaret odası vesi- -: 

gün müddetle temdit edilir. Eksiltme • k · k b kb 
· · 1 - Ankara • İltanbul yolunun a~ı, temınat me tu u veya ~a uz-

ye ıştırak etmek isteyenlerin artırma 50 + 00 - 15 +oo kilometreleri ara • lırıyle yukarıda adı ıeçen gün ve sa-
ve eksiltme kanunun hükümleri daire d · • 
sinde vesaiki liıimelerini ibraz etme- ıında ihzar edilecek (2500) M3 kum atte aımı e~cü~ene ~ürac.aatlar.ı. 

12. 6. 939 pazart · g·· ·· at 15 te vi- 5 - lateklılerın bu ışe aıt keşıf ve !eri lazımdır. İhale yeri Armutlu be • esı unu ıa t · · h ·· f .. d .. r· 
lediye daireıidir. Daha fazla malU • !ayet binasında Encümeni daimide i- !~.r ~am~~ı~·ı er g~n. na ıa mu ur u-
mat almak isteyenlerin Armutlu bele- hale&i yapılmak üzere açık eksiltme - gun e ıorc ı ecek erı. 

11942 diyeıinc müracaatları ilan olunur. ye konulmugtur. _____ <_19_7_0_> _______ _ 
11955 2 - Ke§if bedeli (3750) liradır. 

3 - Muvakkat teminatı (281) Ura 
(25) kuruıtur. 1 nşaat mü na kasası 

Erzurum imar Birliği Başkanlı
ğından: 

Dahiliye .Vekôleti , 

Eksiltme tehiri 

Matbaacılara 
Ankara Telefon Müdürlüğün

den : 
1 - 6000 adet (Telefon rehberi) ba

sılması açık eksiltmeye konulmuıtur. 
2 - Muhammen bedel 3000 lira, mu 

vakkat teminat 225 liradır. 
3 - Şartnameler müdürlük muaıne

l!t bürosundan parasız alınabilir. 
4 - Eksiltme 9. 6. 939 cuma günti 

saat 15 te telefon müdürlUğünde top
lanacak olan komisyonda yapılacak • 
tır. Erzurumda baılanılmıı olan sine

ma binaııının ikmal inpatının altmış 
beş bin liralık kısmı vahidi fiyat üze
rinden kapalı zarf usuliyle eksiltme 
konulmuıtur. 

4 - İsteklilerin Ticaret odası veıl -
kası, teminat mektup veya makbuzla
riyle; birlikte yukarıda sözü geçen 
gün ve saatte encümeni daimt reisli • 
ğine müracaatları. 

S - Bu işe ait ke§if ve prtnamesi -
ni her gUn nafıa müdürlüğünde göre-
bilecekleri. .(1971) 11943 

Dahiliye Vekaletinden: 5 - İsteklilerin 2490 numaralı ka
Çorlu hali hazır haritalarının alımı nunda yazılı vesikalarla komisyona 

itl timdilik eksiltmeden kaldırılmış-! müracaatları ilan olunur. (1978) 
tır. (1968) 11940 11949 
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Baş ve Diş ağrısı ıstırapların 
en müthişidir 

En tiddetli dit ağrılarını 
dindirir 

GRİ PİN 
Bütün ağrı, sızı ve sancıları 

keser 

Bat ağrısına, nezle, grip ve 
romatizmaya kartı 

Bilhassa müessirdir. 

icabında günde 3 
kate alınabilir. 

~ldanmayınız. Rağbet gören her teyin taklidi ve benzeri 
rardır. GRIPlN yerine baıka bir marka verirlerse tiddetle 

reddediniz. 7062 

Enkaz satısı _, 

Ankara Belediyesinden : Muhammen B. Mu. B. 
Cinsi Mahallesi Ada Parsel Lira Ku. Lira Ku 

Ahşap hane Dua tepe 332 

,. " " 332 
6 
8 

500 00 
220 00 

3 75 
1 65 

Yukarda muhammen bedeli yazılı ahşap hanelerin enkazı arttırma sure 
tiyle satılacaktır. İhalesi 9-6-939 cuma günü saat 15 de yapılacaktır. Talip
lerin İmar müdürlüğünde müteşekkil komisyona müracaatları. (1959) 11935 

Köylü el ise er· 
sa ış fiatları 

Her bedene .. gore 
Çuli.ki ince tayak Kalın ıayak Damalı tayak 

Bedenler Krı. Krı. Krı. Krt. 

42 360 520 545 550 
44 ve46 400 585 620 625 
48 ve 50 435 640 675 685 
52 450 655 700 700 

Halis yünden yapılmış olan bu 
elbiselerin satıldığı yer 

SÜMERBANK 
YERLi MALLAR PAZARLARI Dl R 

Mağazamızın köylü eşyası şubesinde her 

nevi giyim eşyanızı ucuz fiatla bulabilirsiniz! 

Acele ucuz 

Satıhk eşya 
Salon, yemek odası, yatak O· 

dası takımları, avizeler, so
balar. 

Adres: Y eniıehir • Yüksel 
caddesi Mimar Kemal mek
tebi karıısında Ateş Hakkı 
apartmanı 1 numaralaı daire 

Telefon: 2488 

..ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııL. - -§FENNİ SÜNNETÇi § - -: Ankaranın en iyi tanınmış ve : 
: emekli Silnnetçisi Rıza Tüzeme- : 
: ni her zaman Sakarya Eczanesin-: 
: de arayınız. Telefon: 2018 1773: 

':iııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 

Yazı - Hesap ·ve teksir 
makinelerinizi 

Daktilo Kursu tamir bürosuna ta· 
mir ettiriniz. Memurlar Kooperatifi 
listünde kat 1 Tel: 3714 1707 

~1111111 Cebeci Hastanesi 111111 '!:. - -§ Kulak, Burun, Boğaz mütehassısı § 
= DOKTOR = - -
~ Şevket Hüsnü Taray ~ 
- -: Adliye kötesi sarraf Hakkı E 
: Ap. muayenehane Ti: 3912 : 
: Ev Ti: 3485- 16 1507 : -., ı 111111111111111111111111111111111111 ı r 

Ki REÇ 
Sayın müıterilerime 

Senelerdenberi Kütahya namiyle 
maruf ve Ankara'da temizlik, yüksek 
randıman, kum, posa, taı ve mevaddı 
ecnebiyeden iri kireçlerimi ötedenbe
ri bizzat kendim yapmakta ve aynı 
ocaklarda çalışarak aynı taşı kullan · 
maktayım. Piyasada tanılan ve her 
cinı kireçten üstün imal edilmekte o-

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~n~uçl~~nutı~nıi~ tt~dir 
..: yalnız (Sanayi Caddesi Yabanabatlı 

Bebek gibi sevimli Çoçuk 
yetiıtirmek iıtiyen her 

anne, 

Senede birkaç 
defa çocuğuna 

İSME 
Solucan Bisküviti 

vermelidir 
Her Eczanede 

Kutusu 20 kuruştür 
7046 

• 

..111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111!:. -- ----- 80 seneden fazla bir tecrübe mahsulü. E - ------ SAATLARI ~ REVUE -- -- ----- -Modeller en son ve zarif ıekildedir. : -: Ankara' da aatıı yeri: Riza Gözlükçü, : - -: Bankalar caddesi 8 : - -- -= 7176 = 
~ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 

Ap. No. 6 Hüseyin Orak telefon 2078 
ve Sanayi caddesi Hasan Baldudak 
telefon 1423) ticarethanelerine ver
dim. İlanlara aldanmayınız. 

Pazarcıklı 

1572 Mehmet Çavuı 

Kayıp para 
22-5-1939 tarihinde Sulu han 

yakinında bir kağıt içinde sarılı 
olarak 80 lira kaybolmuttur. 
Fakir bir kimseye ait olan bu pa
rayı bulan insaniyet namına A
naf artalar merkezine teslim etti
ği takdirde kendisi memnun edi-
lecektir. 1880 

..ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı!:. 

~ ÇiFTE NİKAH ~ - -: Mirna Loy : 
':iııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 

U L US - 20. inci yıl. - No: 6396 

İmtiyaz sahibi 
lskender Artun 

Umumi neşriyatı idare eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 
ULUS Baıımevi ANKARA 

1 Haziran 1939 dan itibaren : 

F1A TLAR İNDİRİLİYOR 

Birinci Nev'i 
. • • • 

Kara Av Barutu ESKi FIAT YENi FIAT 
~ 

1 Kiloluk kutusu 220 Kuruş 200 Kuruş 
112 ,, l f. 

lı4 " 
,, 

Kara Av Barutu 

1 Kiloluk kutusu 
1;2 il il 

lı4 ,, il 

lılO il il 

HASAG 
lüks lambalan 

yeri 

NlYAZl ve 

ORTAGI 

Anafartalar cad
desi No. 93 

1283 

Kayıp not defterleri 
Bu mayıs ayının on ikinci cu

ma günü birisi kırmızı diğeri si
yılh kaplı iki not defteri kaybol
muştur. Bulan varsa insaniyet 
namına yahut bahşif mukabilin
de Ankara Oteli katibi Mahmu-
da teslimi rica olunur. 1862 

GLiSERiNLi 

lllT 
Tuvalet sabunu cilt ve teni 

güzelleştirir. En i~i tuvalet 

sabunudur. 1107 

110 ,, 100 ,, 
55 il 50 ,, 

• 

ikinci Nev'i 
• • • • 

ESKi FIAT YENi FIAT 

180 Kuruş 165 Kuruş 
90 il 82,5 il 

45 il 41,25 il 

18 il 16,5 ,, 
1874 

..1ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı.. - -- -
~ DA Ti LO ALI NACAK ~ 
= = - -§ E T İ B A N K T' A N ~ · - -- -- -: Bankamıza biri ecnebi lisanlarla yapılan muhaberatta di- : 
: ğeri de türkçe muhaberatta çalııtırılmak üzere iki türk dak- E -: tilo alınacaktır. : 
: Ecnebi muhaberatında istihdam edilecek olan daktilonun E · 
§ fransızca, İngilizce ve almanca lisanlarından asgari ikisine : 
: vakıf olması lazımdır. : -: Taliplerin Eti Bank Genel Sekreterliğine müracaat etme- : -: )eri: 1863 : 
':iııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 

lnıaat ve tesisat münakasası 
Ankara Belediyesinden : 

1-Ankara mezbahasında yapılacak 250 bin 199 lira 15 kurut 
kıymet muhammeneli Firigorifik ve kan kurutma inıaat ve tesisatı 
kapalı zarf usuliyle 60 gün müddetle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - ihalesi 18 temmuz 1939 salı günü saat 11 de Belediye en· 
cümeninde yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminatı (18,765) liradır. 
4 - Şartname ve keıif ve mukavele proje ve krokilerini gör• 

mek istiyenlerin her gün yazı iıleri kalemine müracaat etmeleri 
ve isteklilerin de teklif mektuplarını 18 temmuz 1939 salı güni.i 
saat ona kadar encümene vermeleri ilan olunur. (1897) 11866 

. .., 

YENi SİNEMALAR sus 
BU GECE SAAT 21 DE 

HALK OPERETİ 
Temsil Heyeti Tarafından 

Zozo Dalmas ve 7 kişilik Macar 
Bale heyetinin iştirakiyle 

Aşk Borsası 
OPERET 3 PERDE 

E'iyatlar: Loca 400 - Orkestra 125 
Koltuk 100 Balkon 75 Duhuliye 

50 kuruştur. 

Gündüz 14.45 ve 16.45 Seanslarında 
DANSİNG MELEGİ 

Simone Simon 
12,15 de ucuz Halk matinesi 

SPOR KIRALLARI 

HALK 
BU GECE 

Genel İstek üzerine 

Aynaroz Kadısı 

Bugün bu gece 

Heyecan - esrar 
macera filmi 

Tlirkçe sözlü ve şarkılı Radio polislerinin 

öL~~;:~
0

~~~~~EK mülhiı maceraları 
31 kısım birden 25 kısım birden 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::c::::::::::::::::;::::::::::::::::::: 

Yeni Sinemada Yaryele numaralarında fevkalade dans Ye Solo Akrebatik numaralar 


