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Dört sene İçinde başanlan işler 
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Parti programının daima devam eden tatbikatı 

Basardın isler mesut ve 
relahll T ürkiyeye vü<ul verdi 

Banş 

politikamızın 

anlamı 

Ankara, 25 a.a. - Dördüncü büyi.ik kurultayın tesbit ederek vazife 
halinde tevdi eylediği işlerden ve parti programının daima devam eden 
hükümlerinin tatbikatmdan olmak üzere, beşinci kurultaya kadar geçen 
dört sene içinde başanlmış olan işlerin umumi hatlar halinde hülasası 
şunlardır : (Sonu 8. inci sayfada) 

Mahmut Eıat BOZKURT 1 
Türk cümhuriyetinin gÜttüğü dıt 

aiyasanın, barıı olduğunu, bilmem 
ki tekrarlamak lazım mıdır? Bu o 
kadar a9ikardır ki, tekrarlanması 
her hangi bir mütearifenin ıuulması 
gibi bir 9ey oluyor .. 

Bizde barı§ politikası, fU veya bu 
hükümetin değil, partinin ve kendi
sini Parti prensipleriyle ifade eden 
türk devletinin bir icabıdır. 

Atatürk ihtilali, türk milletinin 
haklarının korunmasmı, yabancı 
rnilletlerin haklanna saygıda buldu. 
Bu saygmln normal verimi ancak ba· 
rııtır. Şu halde bizde bant politikası 
ihtiJalimizin büyük esaslarından bi
ridir. 

Bu kadar derin köklere malik o • 
lan böyle bir politikanın anlamma 
biraz aydınlık vermek faydalı olar 
Clüşüncesindeyiz. 

Bir kt!re, bu politikadan her hansi 
bir pasiflik, bir uyuıukluk, bir yıl • 
gınlık kokuııu duymak, onu, anlama· 
rnak demektir. 

Biz savattan, savaılardan yılan 
bir millet değiliz. Şu hale göre, barıt 
severliğimizin sebebi, harp korkusu 
olamaz. Biz.kendimizin ve bütün bir 
insanlığın haklarını, barışın koru • 
Yabileceğine inandığımızdandır ki, 
onu tutmak davasındayız. Bu pren
aip böylece açığa vurulduktan aon • 
radır ki sözün alt yanını getirmek, 
zor olmıyacaktır. 

Hiç bir milletin hakkmda, menfa· 
atinde bir isteğimiz yoktur. Bu yön• 
den gözümüz pek toktur. Fakat he· 
men tunu da söyliyebiliriz ki, her 
hangi bir milletin haklanmıza ve 
menfaatlerimize el uzatmasına de -
iil, yan gözle bakmasına bile ne ta
hammülümüz ne de sabrımız var -
dır. O kadar titizizdir. O kadar gö -
2ümüz pektir. 

Yakın, pek yakın bir tarih: bunu 
denedi. 

• •• 
Bismark bütün bir tark meselesi, 

'bir pomeranyalının kemiklerine 
değmez diyordu. Biz de, yeni yeni 
fetihler, hatta bunlann en muaz
:tamlan, bir türkün burnunun ka
namasına değmez; diyebiliriz. 

Fakat türkler vatanının yalçm 
kayalarından bir çakmak taşmın bi· 
le, koparılmasına göz yumamayız. 
(Koparırım!) davasını güden veya 
güdenler varsa inanabilirler ki bu 
çakmak taıı, bir kıvılcım olur ve bir 
alem yakar. O zaman .. Bütün fetih
ler için burnunu kanatmıyan yirmi 
ntilyon türkün, kadın erkek, çoluk 
çocuk, bu memleketin dağından, ta -
tından, deresinden bayırından yele -
ai kabarmıı arslanlar vibi ayağa 
kalktığına tarih bir daha şahit olur. 
Kan gövdeyi götürür. Düşman ken
di kanı içinde boğulur. Saati çalmı
ya dursun. Tarih için bir bahtsızlık 
olur da saat çalarsa, biz bunu yapa
bilir bir milletiz. 

Sayın general Sıtkı'dan dinlemit· 
tim: lnönü sava9larında süngü bula· 
mıyan Mehmetcikler tatla döğüı • 
mütler. Düımanı taşla yenecek ka -
dar döğü,me sanatı aşinalarındanız
dır .. lııtiklal kavgalarında yabancı 
devletlerden birine mensup bir 
manga askerin ellerinden - subay· 
ları da dahil olmak üzere - tokat
la silahlarının alındığına şahit o
lanlardan birisi de, ben idim... Ya
nında bir çakısı bile bulunmıyan 

Mehmetcik tokatla on kitiden ailah 
alıyor! 

Ceza evlerincle çalııtırılan mahkumlar 

Türkiye. İngiltere 

İtilôf m gayesi Ak den· e 
sulh ve emniyeti tesistir 

. ' 
B. Fethi Okyar'ın son anlaşma hakkında 

radyoda İngiliz dinleyicilerine hitabı 
İngiliz Radyo idaresi tarafından izhar edilen arzu üze~ine, es

ki Baıvekil ve Londra Büyük Elçisi, Bolu Sa!lavı ~· F ethı Okyar 
Büyük Britanya dinleyicilerine hitaben, lngıltere ıle. ya~~lan a1?
laşmamıza dair olmak üzere, dün aktam radyoda ıngılızce hır 
söylev yapmıştır. 

B. Fethi Okyar demiştir ki: 

Türk Hava Kurumu Genel 
Merkezi loplanhsı 

Türk Hava Kurumu Baıkanh
ğından : 
Genel merkez kurulu 27 mayıs 939 

cumartesi günü saat (10) da altı aylık 
toplantısını yajacağından sayın üyele 
rin kurum mıWJ.ezindc bulunmaları 
rica olunur. 1875 

MAARİF VEKİLİMİZ 

Çok mühim bir 
nutukla Maarif 

politikamızı anlatt~ 
Dün Meclisle Maarif bül~esi kabul edildi 

Ankara'da mükemmel bir 

üniversite kurulacaktır 

Maarif Vekilimiz Hasan • Ali 
Yücel beyanatta bulunurken 

Dün Büyük Millet Meclisinde ha -
tiplerden sonra Maarif Vekili B. Ha -
san - Ali Yücel söz aldı ve Kamutayın 

-\büyük bir dikkat ve alaka ile dinledi -

sızlık suretiyle tavsif edilen araştır • 
ma devresini bitirmek üzeredir. On 

- ği aşağıdaki mühim beyanatta bulun
du: 

(Sonu 6 ıncı sayfada ) 
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Türk - lngiliz 

anlaşması için 
"- Sayın arkadaşlar; 

Büyük Millet Meclisinde 
Maarif bül(esi müzakereleri 

Londra'daki Büyük 
El~imizin nutku 

Maarif vekilliği bütçesi sizin bu ka
dar alakanızı celbetmiş olmakla onun 
mesuliyetini deruhte etmiş insana bü • 
yük bir iftihar vesilesi vermiş bulunu· 
yorsun uz. 

Maarif vekilliği cümhuriyetin ilk 
yılından itibaren bir kısım arkadaşla -
rın tenkidine mevzu olan ve istikrar -

Dün Büyük Millet Meclisinde ma
arif işlerimiz hakkında mebuslarımız 
söz almışlardır. Bu müzakerelere da -
ir bir hütasayı bugün 7 nci sayfamız
da bulacaksınız. 

111111111111111111111111111111111111111111 • 

Londra, 25 a.a. - Türkiye büyük 
elçisi Dr. Tevfik Rüştü Aras dün ak
şam, avam kamarasında verilen bir ak
şam ziyafetinde parlamento azasın
dan bir grup ile Büyük Britanya po
ntıı...Clsı ctr f.nda görüşmelerde bu
lunmuı ve bu münasebetle bir nutuk 
söyliyerek Türk - lngfli zan1a§ması -
nın ehemiyetini tebarüz ettirmiştir. 

Lort Phillimore'ün riyaset ettiği 
bu toplantıda kabine azasından müte
addit nazırlar da hazır bulunmuştur. 

.................................................... 
Hollanda Kıraliçesinio 

Brükseldeki ziyaretleri 

Mecli• müzakerelerini takip eclen Vekillerimiz 

İngiltere - Sovyetler birliği 

Londra hükumeti anlaşma 
formülünü Paris' e bildirdi 

Kıraliçe Vilhelmin 

Paris, 25 a.a. - İngiltere hükümeti Sovyetler Birliği ile yapa· 
cağı anlatma teklini fransız hükümetine bildirmiştir. Paris siya
si mahafilinde hakim olan kanaate göre, ingiliz - fransız - sovyet 
müzakerelerinin esası hakkında anlaşma hasıl olmuştur. ,. 

Brüksel, 25 a.a. - Belçikayı res • Filhakika İngiliz kabinesi, Fransa, 1 
men ziyaret etmekte olan Holanda İngiltere ve Sovyetler arasında doğ -
kıraliçesi, dün öğle yemeğini sarayda rudan doğruya yardımı tesis eden üç
yemiş ve öğledensonra Laeken sarayı ler paktını esas itibariyle kabul et -
bahçelerinde verilen gardenpartide miştir. 
bulunmuştur. Kıraliçe bilahare Ho- Bu metin Paris ve Londra bükü • 
landa elçiliğinde Holanda kolonisini metlerince kati olarak kararlaştırıl • 
kabul etmiştir. Gece de Mone tiyat- dıktan ıonra lngiltere'nin Moskova 
rosunda şerefine verilen gala süvare· elçisi bunu Sovyet hükümetine ve 
sinde bulunmuştur. fransız hariciye nazırı da sovyetlerin 

Holanda kıraliçesi yanında kırat Paris büyük elçisine tevdi eyliyecek
Leopold olduğu halde belediye daire- tir. 
sine gitmiş ve belediye reisi Maks ta- Siyasi fransız mahafilinde zanne -
rafından merasimle karşılanmıştır. dildiğine göre, anlaşma süratle ve ih
<Maks söylediği nutukta demiştir l timal önümüzdeki haftanın sonundan 

kı · . (Sonu 3 üncü sayfada) 
- Küçük devletler, cebir ve şıddet 

tehdidi karşısında bugünkü kadar hiç j 
bir zaman biribirlerine yaklaşmak ve 
yardım etmek zaruretini hissetme
mişlerdir. İnfirat küçük devletler i
çin ölüm demektir.,, 

Kıraliçe Vilhelmin verdiği cevapta 
şunları söylemiştir : 

- Karşılıklı hürmet ve dostluk i· 
çinde yaşamamız lazımdır. Fakat bil
hassa birleşerek, beşeriyetin umumi 
refahına yarıyacak bir şeyi yapmalı· 
yız. 

Kıraliçe balkona çıkarak halkın 
coşkun tezahüratına. mukabele etmiş
tir. 

. 
lngiliı Harbiye Maun 

Moskovaya mı gidiyor ~ 
Londra, 25 a.a. - Bazı gazetelerin 

bildirdiklerine göre, harbiye nazırı ı 
B. Hor Belişa, refakatinde harbiye 
nezareti eksperleri olduğu halde, şah 
san Moskovaya gidecek orada sovyet 
ordusu şefleri ile temaslarda buluna· 
cak ve Kızıl ordunun kıymeti ve or · 
ganizasyonu hakkında fikir edinecek· 
tir. 

Hatay'daki fransız delegesi ku

mandan Kole dün Hatay'dan şeh
rimize gelmittir. Yukarıdaki resim
de kumandan Kole'yi Ankara ga
rında görüyorsunuz. 
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Modern bahk~ıhk ne demektir ! 

Türk bahkları dünyanm 
en iyi konserve ma_hdır 

Balık derisinden ayakkabı ve balık 

etinden suni ipek yapmak kabil mı ? 
Geçen pazar Hydrobiolog Dr. Kemal Bayrakçı tarafından 

türkçe ve almanca olarak Ankara radyosunda bir kon ferans veril
m.ştir. Hamburg balıkçılık sergsinden de dinlenen bu k onferans, 
türk balıklarının neden dünyada benzerine tesadüf edilm iyeccek 
kadar fevkalade olduğu ilmi bir surette almanca izah edilmiştir. 

Konferansın türkçe kısmını aşağıya atiyetle hallolunduğuna dair bir ta • 
koyuyoruz: kım tezler mevcut olduğu gibi bun • 

Bugünkü konferansımızın ismini lara göre soğuk havacılıkta yapılan i
(Denizin nimetleri) diye intihap et • ler]emeler de teşhir olunmaktadır. Ba
miş bulunuyoruz. Bu isim, on beş gün- !ık konserveciliğinde ve balık sanayi
denberi Hamburg'ta açılmış bulunan inin diğer sahalarında da hallolunacak 
ve mayıs nihayetine kadar da devam bir takım teknik meseleler fazlasiyle 
edecek olan en büyük alman balıkçı - mevcutturlar. Bunların halli de, yeni 
tık sergisinin ismidir. bir takım inkişaflara vesile teşkil et -
Serginin azameti hakkında bir fikir mektedir. Halen, labratuvarlarda, ma
verebilmek için, bunun bir buçuk kilo- kina fabrikalarında yapılan devamlı 
metre boyunda ve 4-500 metre genişli etütler, bunları da kökünden hallet • 
ğinde bir saha üzerine kurulmuş beş miştir. Bu suallere verilen ilmi cevap
biıyUk binadan müteşekkil olduğunu lar üzerinde balık sanayiinin yeni al -
sovlemek kafidir zannındayım. dığı şekil, sergide hakikaten çok can-

Buralarda nelerin teşhir olunduğu- lı bir tarzda teşhir olunmuş ve balık
nu ayrı ayrı izaha ne zamanımız ve çılığın istikbalini büsbütün aydınlat -
ne de mevzuumuz müsaittir. Esas mıştır. 
maksadım, bu sergi vesilesiyle yirmin
ci asırdaki balıkçılık mefhumunun ha
kiki mahiyetini canlandırmak ve ba -
lıkçılık sahasında diğer memleketler -
de nasıl çalışıldığını izah etmektir. 

Balıkçılık denince, ekserimizin ilk 
aklına gelen şey: olta veya ağlarla ıu· 
rada burada bir kaç kilo balık tutarak 
bunları satmaktan ibaret olan bir fı • 
karalık meşgalesidir. 

Halbuki bu, eski çağlardaki balıkçı
lık mefhumudur. Yirminci asrın balık
çılığı ise bam başka bir şeydir. Bunun 
ne demek olduğunu hem kolay anla • 
mak ve hem de kolayca anlatmak için 
(Denizin nimetleri) ser( inde ilk gö
ze çarpan bir kaç şeyi almağı, ve 
bundan bir netice çıkar ğı münasip 
bulursanız, görüşmemiz yolda de -
vam ettire 1 im. 

Makineli balıkçılık 
Serginin av kısmında, } i balıkların 

tutulması ile meşgul olu n dairesin· 
de, bulunan muhtelif büy lükteki ge
mi ve motorlarla bahkç ın hususi
yetlerine göre yapılmış d a bir takım 
tekneler, balıkçılığın art kiırek dev· 
rinden çoktan kurtulmu ve makina
laşmıt olduğunu etraflıc göstermek
tedir. Bu makinalaşma, alnız açık 
deniz balıkçılığı için vap ların tahri, 
kinden ibaret değildir. A i zamanda 
sahil balıkçılığında kulla an tekne • 
lere de şamildir. Bu mak ala,Şma ağ
ların denize atımasını ve ekrar çe • 
kilmeıini de mümkün kıl or. Böyle • 
ce, 30 • 40 kişi ile işliye bil bir takım, 
7 • 8 kişiyle mükemmelen liyor. Ba -
lık avcılığının bu suretl makinataı-
ması balıkçılarJn refahını arttırmıı· 
tır; çünkü makinalaşmad evel tutu· 
lan balığın parası 40 kişiye aksim o • 
lunurken şimdi 8 kişiye t ... im edil • 
mekte, ve böylece beher b çıya daha 
fazla para hissesi düşmek 

Serginin bu kısmında g nilen daha 
bir çok donanımlar, balık avcılığının 
ne kadar ince bir tekniğe stınat etti • 
eini ve ne gibi esaslar dah nde maki
nalaştığını çok etraflı bir u ette teba
rüz ettirmektedir. 

Balıkçılık böyle makina ııınca iş • 
letme masrafı da bir taraf yüksele-
cektir; çUnkU, av esnasınd 
rette kömür veya mazot y 
buriyeti vardır. İşte, b 

Balıktan neler yapılıyor? 

Bunların hepsini burada izaha im -
kan yoktur; yalnız bir iki tanesinden 
kısaca bahsedeyim: - Yeni yapılan 

tecrübelerden alınan neticelere göre, 
modern metotlar sayesinde konserve • 
teri ucuzlatmak tamamen mümkün o· 
lacaktır. Balık derisinden mükemme -
len ayakkabı, el çantaları, tuvalet ku
tuları yapmak kabil olacaktır. 

Hele, balık etinden suni ipek bile 
yapılabilecektir. 
Dediğim gibi, bunlar ufak bir iki 

misal ... 
Şimdi size bir de serginin canlı ba

lık kısmından bahsedeyim. Burada da 
nadir ve kıymetli balıkların nasıl nak
lolunacakları, ve lokantalarda nasıl 

canlı muhafaza olunacakları teşhir o -
lunmuştur. Ayni dairede güzel bir lo
kanta da vardır. Burada 150 çeşitten 
ibaret muhtelif balık yemekleri yapıl
makta ve ziyaretçilere verilmektedir. 
Kendilerine her türlü izahat verildiği 
gibi ayrıca bunlara dair pişirme tari • 
feleri dağıtılmaktadır. 

Son olarak size serginin bir de pas
ta salonundan bahsedeceğim. Belki bu 
lafin mevzuumuila hiç alakası yok gt· 
bi görünür ama, siz neticeye bakınız. 
Burada, ziyaretçilere muhtelif pasta
lar ikram olunmakta, kendilerine kre· 
malar ve mayenozlar teşhir olunmak· 
tadır. Faakt, bunların imalinde kulla
nılan yumurtalar, bilhassa yumurta a
kı, balıktan yapılmıştır. Yiyenler, ve· 
rilen izahata inanmamakta tamamen 
haklıdırlar: çünkü, içerisinde balığa 
dair ne bir koku ve ne de bir şey bul
mak kabildir. · 

Bu keşfin ilk kısımlarında, ben de 
bulunmuştum. Bu itibarla muhterem 
hocam Matzner'i tebrik etmekliliğime 
müsaadenizi rica ederim. Bunun iktı -
sadi manası da büyüktür. Çünkü, Al· 
manya senede iki milyar taze yumurta 
ithal etmekte, ve balıktan bilhassa al· 
bomin istihsaliyle bunu karşılamak is
temektedir. 
Şimdiye kadar ki izahatım gösteri • 

yor ki, balıkçılık süfli bir meşgale de
ğil bilakis akademik bir meseledir. 
Asrımızın balıkçılığı ,makina, tahra • 
tuvar ve hakiki bir fikir işidir. Bu sa· 
hada, bizim idealimiz de budur ... 
Şimal denizinin balıklarından her 

veçhiyle istifade olunmasiyle geçeli 
gündüzlü uğraJılırken, bilhassa şura -

ULUS 26 - 5 - 1931'.l 

Orman kanununa yeni 
hükümler konuluyor 

Tahdit komisyonu Reis 

ve ôzalarına 

yevmiye verilecek 
Ziraat Vekaleti, Orman kanununun 

bazı maddelerine yeni hükümler ilave 
eden bir kanun projesi hazırlamııtır. 
Vekalet projenin hazırlanmasını, mu
cip sebepler layihasında şöyle izah 
etmektedir: 

"Tahdidi yapılacak orman sahaları 
yekunu şimdiye kadar hazırlanan is
tatistiklere göre 9.309.381 hektar'a 
baliğ olmaktadır. Bir tahdit komisyo
nu senede 16.600 hektar ormanı tah -
dit edebilmektedir. Bunun için talı. 
dit komisyonlarının sayısını mühim 
miktarda arttırmak lazımdır. Yüksek 
orman tahsili görmUt teknik eleman
ların azlığı dolayısiyle mühendis mu
avinlerinin de tahdit komisyonların -
da aza olarak kullanılmalariyle karşı
lanabilecektir. Senenin on bir ayını 

çadır içinde geçiren ve medeni ihti -
yaçlardan uzak ve feragatle uğraşan 

tahdit komisyonları reisi ve azaları -
na yevmiye verilmesi lazım ve zaruri
dir. Orman istimlak işlerinin iki sene 
de bitirileceğini amir bulunuyor. Hal
buki istimlak mevzuu etrafında top
lanan orman sayısı 592 dir. İstimlak 
işinin icrası birçok safhalar arzetti -
ğinden zor olmaktadır. Bu sebeple bu 
müddetin dört sene temdidi lazımdır. 
Proje bu sebeplerle hazırlanmııtır.,, 

Proje ile orman kanununun beşin
ci maddesinin ikinci fıkrası şu şekil
de değiştirilmektedir: 

"Bu komisyonlar Ziraat Vekaletin
ce tayin edilecek bir orman başmü -
hendis veya mühendisinin başkanlığı 
altında bir orman mühendis veya mü
hendis muavini ve Adliye Vekaletin· 
ce hukuk mezunları arasından seçile
cek bir hukukçu ve vukuf erbabın
dan olarak belediyelerde belediye en· 
cümenleri, köylerde ihtiyar heyetleri 
tarafından seçilecek ikişer zattan te
şekkül eder. 

Bu komisyonlara lüzumu kadar ka
tip verilebilir.,, 

Orman kanununun on ikinci mad • 
desinin üs;üncü fıkrası şu şekli al -
maktadır: 

"Ehlivukuf ile ldtipleı:e vui~ 
gidecekleri yerlere kadar kilometre 
başına 30 kuruşu geçmemek üzere 
mutat nakil vasıtaları ücreti olarak 
sarf edecekleri hakiki miktar derece -
sinde nakil vasıtası ücreti verilip baş 
ka harcirah verilmez, memur olsun 
ücretli olsun reis ve azalara dahi ay
nı şekilde nakil vasıtası ücreti veril
mekle beraber vazife başında geçir -
dikleri her gün için reise 250 kuruş 
ve azalara 200 kuruş yevmiye verilip 
başkaca harcirah verilmez.,, 

Muvakkat maddenin son fıkrasın -
daki istimlak müddeti 1 haziran 1939 
tarihinden itibaren dört sene temdit 
edilmektedir. 

ıını unutmamak lazım gelir ki, şimal
de çıkan balıklarla bizde çıkan balıklar 
arasında çok büyük farklar vardır; 

çünkU ne orada çıkan balıklar bizde 
mevcuttur ve ne de bizde çıkanlar ora
da vardır. 

Bu itibarla türk balıkları dünyanın 
en iyi konserve malı olarak yerini mu
hafaza edecektir. Bu, tabiatin ıırf 

memleketimize bahşettiği en büyük 
nimetlerden birisidir. 

Esasen, bu hal oralarda da maltlm 
olduğundan, mallarımıza rağbet tam 
manasiyle mevcuttur. 

Vergi verecekler 
i~in kolayhk 

Ankara, 25 a.a. - Maliye vekaletin • 
den: 

1 - Mükelleflerin vergi nevilerine 
göre, tahakkuk ettirilmiş olan borçla
rı ile bu borçlarına kargı yatıracakla
rı paraların miktarını, ellerindeki 
makbuzlara müracaat etmeksizin der
hal anlıyabilmeleri maksadiyle 2184 
sayılı kanunla ihdas edilmi,ş · bulunan 
vergi cüzdanları her malsandığında 

bez kaplıları 20 ve meşin kaplıları 50 
kuruşa satılmaktadır. 

2 - Borçlu tarafından yapılacak 

teslimat için kendilerine aylarca mak
buz verilmekle beraber teslimat bu 
cüzdanlara da kaydedilir ve her mü -
kellcf vergi cüzdanlarındaki kayıtla -
ra da vergisini ödediğini isbat edebi -
lir. 

3 - Cüzdan almak mükellefler için 
mecburi değildir. Ancak bütün borç 
ile teslimatı bir arada gösteren bu cüz 
danlar büyük bir kolaylık temin etti
ğinden her borçlu vatandaş tarafın • 
dan alınması faydalı olduğu ve arzu 
eden vatandaşların bedeli mukabilin -
de malsandıklarından alabilecekleri 
tebliğ olunur. 

Romen Donanması 
limanımızda 

havuzlanacak 
İstanbul, 25 (Telefonla) - Romen 

dona;:ımasının tamamen limanımızda 
havuzlanması takarrür etmiştir. Bü · 
tün Romen harp gemileri bundan son
ra limanımızda havuzlanacaktır. Bu -
gün ilk olarak Göstence isimli ana ge
mi ile Delfina isimli denizaltı gemisi 
limanımıza geldiler. Bu akşam havu -
za çekileceklerdir. 

Vekalet emrine alınan 
kaymakamlar 

Görülen lüzum üzerine Keşan kay
makamı Zeki Pagiğ, Cihanbeyli kay -
makamı Hüseyin Çıtağ ve Meriç kay
makamı Kemal Gündüz vekalet emri
ne alınmıJlardır. 

Üstündağ'ın dôvasına 
temyizde devam edildi 
İddianame okundu, muhakeme 

müdafaa için 23 hazirana bırakıldı 
· Eski İstanbul vali ve belediye reisi Muhittin Üstündağ ve arka
daşları aleyhine otobüs yolsuzluğu meselesi yüzünden açılan da· 
vaya aün öğleden evel Temyiz dördüncü ceza dairesinde devam 
edildi. Reis B. Mecdi Bekdeş, azalar ve iddia makamı aynı ze • 
vattan ibaretti. Muhittin Üstündağ ve Ekrem Sevencan ve avu -
katları Kenan Ömer de mahkemede hazır bulunuyordu. 

Evela geçen celsede istinabe su
retiyle, bulunup ifadeleri alınamıyan 
şahitlerin ifadeleri okundu, bu bir bu 
çuk saat kadar devam etti. Şahitler
den eski polis memurlarından Razı , 

bulunamadığından, Behçet Öz hak
kında celp çıkmadığından Ahmet E
min Yalman da Amerika'da bulundu· 
ğundan ifadeleri alınamamıştı. Avu • 
kat, Razi'nin bu işi ortaya koyan a
dam oldugunu,eskiden bir polis olan 
bu zatın şimdi nasıl olup da buluna -
madıgını sordu. Ve muhakkak bulu· 
nup ifadesinin alınmasını rica etti. 
Bundan sonra hakimler heyeti ifade
leri almamıyan bu üç şahidin evelce 
müfettişler tarafından alınan ifade
lerinin okunmasına karar verdiler. Bu 
ifadeler de okunduktan sonra vakıt 

geçtiği için öğleden sonra devam et -
mek üzere celseye nihayet verildi. 

Öğleden sonraki celse 

Öğleden sonra celse 14,30 da açıl
dı. Reis maznunlara bu şahitler hak
kında bir diyecekleri olup olmadığını 
sordu. Muhittin Üstündağ, Ahmet E
minin ifadesinin gazetelerde yapılan 
neşriyatın aynı olduğunu ve müfet -
tişlerin de kendisine sorduğu bütün 
suallerin bu yazılardan çıktığını ve 
böyle bir ifadenin kendisince mute
ber olamıyacağını söyledi. Ekrem Se
vencan da bu şahitlerin kimisinin 
mağduriyetinden, kimisinin de bazı 
kimselerin aleti olarak ve bazı hadi
selerin tesiri altında verdikleri bu i
fadeleri kabul edemiyeceğini bildir· 
di. Bundan sonra hakim, Üstündağ'a 
hitaben : 

vam edileceğini söyliyerek Muhittin 
Ü stündağ'a hitaben: 

- Muhittin bey dedi. Kemal ve 
Ali adlı iki zatın muhammin olduğu
nu bildiriyorlar. Asri mezarlığın mü
bayaası 1934 mart ayında pazarlık 

suretiyle yapılıyor. Bu muhamminler 
o vakitler vazife görüyorlarmış. Bu 
mezarlığın kıymetini bu zatlara niçin 
tahmin ettirmediniz? 

Muhittin Üstündağ şu cevabı ver
di : 

" - Efendim bu işi encümen yapar. 
Dosyaların tetkikinden de anlaşılaca• 
ğı veçhile bu zatlar şehir dahilinde 
yapılacak istimtakata kıymet takdir 
ederler. Satılacak enkaza kıymet tak
dir ederler. Belediye hudutları dahi
linde yapılması lazım gelen tahminle· 
ri yaparlar. Halbuki asri mezarlık be· 
lediye hudutları haricinde olduğun
dan bu işi encümen yapmıştır. 

Bunun üzerine mi.iddeiumumi mu
avini - Üstündağ benim bütün yap
tığım iş havaleden ibarettir diyor
lar. Kanunun belediye reislerine, va
lilere tahmil ettiği vazifeler malfım

dur. Eğer hakikaten iş sadece gelen 
kiğıtları havaleden ibaret ise böyle 
valiliği kim olsa yapar, dedi. 

Mahkeme tôlik eJildi 

Avukat Kenan Ömer buna cevap 
vererek, Muhittin Üstündağ'ın vazi
fesinin evrakı havale olmakla beraber 
o zamanlar belediye reisi, vali, parti 
başkanı olduğunu, spor işlerine de 
baktığını söyledi ve bu kadar kesif iş 
ler arasında mesuliyeti icap ettiren 

Rize kasabasının haritası - Tahkikatın tevsii için bir diye -

bir noktanın da havaleden ibaret bu
lunduğunu, mesuliyetin sayasi, ida
ri, mali olacağına göre burada bunla· 
rın hiç birinin mevcut bulunmadığı
nı ilave etti ve: 

Dahiliye Vekaleti Rize kasabasının ceğiniz var mı diye sordu. Üstündağ 
300 hektar genişliğindeki meskün ve kendisine atfedilen bütün icraatın ve 
gayrimeskün sahasının halihazır hari- mesuliyetin birer birer cevabını ver
t.aauua~~ .. •'"--~1-~· ~ diSüni vesikalacla.-da..isbat c!~ini 
mıştır. söyledi. 

Çağrı 
X Divanı Muhasebat Encümeni bu

gün "10" da toplanacaktır. 
X lktısat Encümeni bugün saat 10 

da toplanacaktır. 
X Milli Müdafaa Encümeni 26-V-

1939 cuma günü saat dokuz buçukta 
toplanacaktır. 

X İskln kanunu muvakkat encü -
meni bugün ıaat 10 da toplanacaktır. 

X Dahiliye Encümeni 26-V-1939 
cuma günü saat onda toplanacaktır. 

X Arzuhal encümeni bugün sa:ıt 
10 da toplanacaktır. 

* Adliye encümeni bugün saat 10 
da toplanacaktır. 
* Hariciye encümeni 26. 5. 1939 cu

ma günü saat 10,5 ta toplanacaktır. 

Mesut bir doğum 
Türk Ticaret Bankası Merkez Mü

dürü B. Kadri Bermek'in evelki ge
ce bir oğlu dünyaya gelmiştir. 
Arkadaıımız ve bayan Bermek'i 

kutlar, yavruya uzun ve mesut bir ha
yat temenni ederiz. 

Bundan sonra müddeiumumi mua· 
vini Arif Cankaya iddianamesini o
kudu. Bu iddianamede Muhittin Üs
tündağ'a isnat olunan her suçun hu
kuki ve kanuni mahiyetleri teşrih 
edilerek suç teşkil etmediği müdafaa 
edilen fiillerin ne suretle suç teşkil 
ettiği izah ediliyor, bunlarla beraber 
diğer sübut delillerine iktiranı kabul 
ve iddia edilen yedi sekiz maddeden 
230, 240, 228 inci maddelerle tecziye 
edilmesi isteniliyordu. Lüzumu mu • 
hakeme kararının bazı fıkralarında 
müstakil suç olarak gösterilen fiil ve 
hareketlerden bazılarının diğer sübu· 
tu kabul edilen suçların birer unsuru 
diğeri olduğu beyan ediliyordu. İd· 
dianamede Muhittin Üstündağ'a is
nat edilen iki ıuçtan da beraeti iste
niyordu. 

Ekrem Sevencan, fen mi.idürü 
Hüsnü Keseroğlu, varidat müdürü 
Neşet Turgay'ın da 240 ıncı madde ile 
tecziyeleri talep olunuyordu. 

Bundan sonra hakim maznunlara 
bugün müdafaa yapıp yapamıyacakla· 
rını sordu. Onlar da müdafaalarını 

hazırlamak için muhakemenin başka 

bir güne bırakılmasını istediler. 
Reis asri mezarlık davasına de-

- J;'ekraı.: sövlüvoruz. milekkili
mın vaziyetı sadece bır evrakı hava-
leden ibarettir. Ve burada kendisine 
düşen mesuliyeti mucip bir hal yok
tur, dedi. 

Hakimler heyeti bu husus tetkik 
için müzakereye çekildi, on dakika 
aonra celse tekrar a~ıldı. Asri me- • 
zarlık mevkiinin belediye hudutları 

dahilinde olup olmadığının tahkiki 
için İstanbul Cümhuriyet müddeiu
mumiliğine bir müzekkere yazılması
na karar verdiler. 

Bundan sonra Sürpagop mezarlığı 
davasının muhakemesine geçildi. Üs
tündağ Dahiliye Vekaletinden vili
yete gönderilen bir kararnameye gö
re hareket ettiğini bildırdiği için bu
rada kendisine hiç bir mesuliyetin 
teveccüh etmiyeceğini iddia ediyor
du. Halbuki dosyadaki bir kararna-

mede ise sonunda bir fıkranın mev • 
cudiyetine işaret ediliyordu. Üstün
dağ kendisine gönderilen kararname
de bu fıkranın mevcut olmadığını bil
dirdi. 

Hakimler heyeti Vekaletten bele
diyeye gönderilen tezkerenin iki su
retindeki ayrılık dolayıaiyle asılları· 
nın dahiliye ve belediyeden celbine 
karar verdiler. ve her üç muhakemeyi 
23 haziran cuma gününe talik ettiler. 

mümkün olduğu kadar az ması ıçın 
gemi veya motorların deni e çıkar çık
maz balığı bulmaları, yani lık sürü
lerini aramak için uzun u dıya do -
l:ışarak fazla sarfiyatta unmama
ları iktiza eder. Bunu d abratuvar 
gemileri temin etmektediı ~. Daha a
çılc söylemek lbım gelirs balıkçılık 
enstitülerinin fen adamla denize çı-
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kıp balığı bulmadıkça sürülerin 
yerlerini h•ri ~ada tespit f edikçe av 
mıntakalarına balıkçı vap ve tekne-
leri gelmezler. 

Soğuk hava te•isatı 
İJte serginin av kısmın bu sebep· 

ten, bir lahratu\'ar iemisi c tam te • 
§Ckküllü hir balıkçılık lab uvarı teş· 
bir olunmuştur. 

Tutulan balıkların bozu aması, ve 
taze olarak orta Avrupa'n her nok· 
tasına sevlcolunabilinmesi ıçin soğuk 
hava tesisatına da sergide ühim bir 
yer verilmiştir. Burada, çık ılan balı
ğın tau olarak av gemile in soğuk 
ha• a dairelerinde nasıl mu faza olu
nacal:hrı, balıkaneye gelir g lmez ıo
ğı:k hava \'agonlarına nasıl konacak -
la:-1, nihayet, dahil mem eketlerdeki 
balıkçı dUkkinlarının ne tarzda ola • 
cakları (bilhaua souk hava teıiaatla
rı ). ameli bir şekilde gösterilmİJtir. 
Soğuk hava balıkçılığın ruhudur. 

Fakat, baltkç:iığa ya:ıyacak soğuk ha
va tesisatının lıir çok teknik hususi • 
yetleri vardır. Ayni umanda !:ru saha
da daha hallolunacak bir takım ince 
meseleler de mevcuttur. 1 te Denizin 

Haksızlık olmaz mı ? 
lstanbul gazetelerinden birisin

de yıllardanbcri neşriyat aleminin 
üstat tanıdığı bir kalem sahibi, 
neşriyat kongresinin kararları do
layısiyle yazdığı bir başmakalede 
şunları söylüyor : 

" ... Bugün muhtelif türkçelerle 
karşılaşmakta olduğumuzu inkar e
demeyiz. Bir Ahmet Cevat ve İb
rahim Necmi Beylerin türkçesi var 
ki, bir dereceye kadar, Maarif Ve
kaleti sahasına da sokulmuşlar
dır ... ,, 

Dilimizde, edebiyatımızda, siya
sı hayatımızda büyük bir yer al
mı~, koskocaman bir ~öhret kazan· 
nıış bir üstadın dil, irfan, neşriyat 

sahasında ortaya atacağı fikir ve 
mütaleaları hürmetle dinlemeyi, 
onlardan her zaman faydalanmayı 

vazife sayanların dışında değiliz. 

Yeni hayat, ve yeni mefhumlar kar
§ısında bugünkü ifade vasıtamız 

olan türkçeyi zenginle:jtİrmek yo
lunda böyle sal§hiyetli bir kale· 
min yazacağı her fikir, her müta
lea hem fikriyatımız, hem de dili
miz için büyük Jcazaıı /ar sa ~lı a-

Fakat bütün safhaları hepimiz
ce malum olan bir öz ve kılçıksız 
dil savaşı ortada iken, bunu isimle
rini de bey gibi günıi geçmi~ bir la
kapla vasıflandırarak yalnız iki 
vatanda~a yamamak da, en büyük 
üstatlar tarafından da yapılsa, hak
sız/ ık olmaz mı? 

Tarihe değil, kendi hafızaları
mıza da baiVursak, adı geçen bu i
ki vatandaşı bir savaş ordusunda 
ancak, iki nefer olarak görmez mi
yiz? T. 1. 

Fikir ve ölke! 

Bir fıkrasında kendisine tav
ıiye edilen itidale öfkelenen ve 
bütün yazılarındaki h idde te "mu· 
kaddea öfke,, iımini veren ıair ve 
kronikör dostumu z Necip Fazıl, 
bu tabir i ba lık ederek azdı ı 

u Fihir kaynaiından gelen öf· 

kenin ne demek oldui unu anlıya· 
mıyorlar. Ôfkeyi görüp de fikri 
görmiyen bu adam lara ne deme
li? Suyu içilip de tanesi bırahılan 

hoıaf mişalini mi hatırlatmalı?,, 

diyor. Şairin - kimlere tevcih 

edildiğini anlamadığımız - bu 

öfkesi iıter mukaddes, ister gay

r imukadd ea olaun; her halde fık

raamın sonundaki İyma ve yahut 

telmih, h iç de mukaddes olma-

mıftırl 

Danimarkalı bir profesöre gö

re m usiki, ruhun değil, sinirlerin 

gıdası imif. 

musiki namımüstearı altında Öyle 

parçalar du yuyoru z k i bunla r, si

niri bozuk ola nlan iyi e tmek fÖY· 
le d ursun, en sağlam ıinirlileri bi

le çileden çıkannağa bire birdir! 

Fuzuli'clenberi değisen a11k! 

İngiltere'de bir üniversiteli, 

hoca11nın kızını kaçırmıf. Demek 

ki bizim ıair Fu:ı:uli'nin devrin

den bugüne kadar dünya bir hay. 

li değiımiıtir. Çünkü aıkı birçok 

fanilerin hepsinden daha kuvet

le duyan bu ıair de vaktiyle, ho
casının kızına aıık olmuş, fakat 

onu kaçırmamııtı ! 

Babıali asfaltı! 

lstanbul'un birçok yollann

dan önce Babıali caddesinin aa

faltlanmakta olduğunu gene İs

tanbul gazetelerinde okuyoruz. 

Bu yollar yapıldıktan sonra ar

tık orada çıkan arkadaılarımızın 

yolsuzluktan tikayet etmiyeceği-

Havalar ısmmakta devam ediyor 
Dün şehrimizde hava sabahleyin 

çok bulutlu, sonraları az bulutlu geç
miş, rüzgar cenubu şarkiden saniye-
d.: S metre kadar hızla esmiştir. Gü
nün en yüksek ısısı 26 derece olarak 
kaydedilmiştir. Yurdda hava Trakya, 

ve cenup Anadolusu ile Karadeniz 
sahillerinde kapalı ve mevzii yağışlı 
diğer mıntakalarda bulutlu geçmiş -
tir. Son 24 saat içindeki mevzii ya · 
ğışların karametreye bıraktığı su mik 
tarları Sıvas'ta 3, Tokat'ta 1, Şebin
karahisarda 7, Gümü~anede 2, Erzin
canda 1, Giresun'da 3, Trabzon'da 2 
kilogramdır. 

Rüzgarlar, Trakya ve Kocaeli'nde 
garpten diğer mıntakalarda ekseriyet 
le cenuptan saniyede en çok 7 metre 
hızla esmiştir. Yurdda en yüksek ısı 
Balıkesirde 26, Nazillide 27, Ulukış
lada 28, Siirtte 29, Kayseride 30, A -
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L .. ~ış POLİTİKA .................................................... DÜNYA HA' BERLERİ · 
Tecavüz için ittifak . . 

Batan denizaltından 
33· kisi kurtarıldı 

..:> 

İngiltere Kırahnın 

radyodaki hitabı 

. . İtalya ile Almanya arasında.ki 
ıttıfak muahedes: iki devletin hari· 
~iye vekilleri tarafından Berlin'de 
ırnzalanmı§tır. Ve Stefani ajansı im
zalanan muahedenin metnini dün 
"ernıi§tir. Neıredilen muahededen 
haıka iki devlet arasında gizli bir 
llıukavele var mıdır? Bunu kati O• 

larak bilmiyoruz. Fakat italyan ga
z~tecigi Cayda'nın yazdığına göre, 
gızli bir mukavele de vardır. Belki 
de iki devlet bu gizli anlaıma ile 
"h 

26 kişinin de boğularaK 
öldükleri tahmin ediliyor 

Hedefimiz herkes için 

hürriyet sulh ve adalettir 

ayat sahası,, adı verdikleri nüfuz 
ve İstila mıntakalarının hudutlarmı 
Çİzrniılerdir. 

ltalyan • Alman ittifakmı oku
duktan sonra akla gelen ilG: sual 
tudur: 

Porbmouth 25 a.a. - Squaluı denizaltı gemisinden kurtarılan 
ilk yedi kiti t~ğmen Nicholı ile bahriye neza~etini_n bir memuru 
ve beş askerdir. Bunların fazla aıkıntı çekmedıklerı anlaşılıyor. 

Boğulanlar ı:-

Vinnipeg, 25 a.a. - İmpaartorluk 
günü ve kıraliçe Victoria'nın yıldö • 
nümü münasebetiyle İngiltere kıralı 
bütün imparatorluğa hitaben radyo 
ile bir nutuk söylemiştir. 

- Acaba bu ittifak tedafüi mi, 
tecavüzi mi? 

Bir ittifakın tedafüi veya teca
vüzi olduğunu anlamak için imza
lanan mukavelenin metninden ziya
de alakadar olan devletlerin dı" po· 

Portamouth, 25 a.a. - Squalus de. ,. ng·ııtere Sovyetler 
nizaltı gemisinden kurtulan Nichole • 
geminin kaptanı teğmen Naquin ile 
diğer iki ıubayın sağ olduklarını fa- b" rl 1 g"" ., 
kat geminin kıç tarafında bulunan u- 1 1 

Kıral, imparatorluğun vazifesinin 
yeni ile eski dünya arasında bir bağ 
teşkil etmek ve aradaki münasebetleri 
tanzim eylemek olduğunu söylemiş· 
tir. 

ı· 'k " •tı alarının hedef ve gayelerine 

teğmen Patterson ile 26 erin muhak
kak boğulmuş olduklarını bildirmiş -
tir. 

(Başı 1 incı sayfada) 
evet kati bir şekil alacaktır. 

Hastaneye ıevkedilenler lngiliz gazetelerinin yazdıkları 
bakmak lazımdır. Almanya ve ltal
Ya, birkaç senedenberi, tecavüz ve 
geniılcme politikası takip etmekte· 
dirler. Kısa bir zaman içinde dört 
rnüıtakil devlet bu insafsız politika· 
larının kurbanı olmuıtur. Baıka 
devletleri de istilaları altına almı· 
Ya teıebbüs ettikleri bir sıradadrr 
ki, lngiltere'nin liderliği altında bir 
mukavemet cephesi kurulmuıtur. 
Mukavemet cephesini kuranların 
tecavüzü önlemekten baıka bir ga
Yeleri olmadığı ve olamıyacağı 
§Üphesizdir. Bu ıartlar altındadır 
ki İki otoriter devlet, tecavüz poli· 
tikalarına devam edebilmek için 
Programlı hareket etmeğe ve teı· 
kilatlanmıya lüzum görmüılerdir. 
Berlin'de imza edilen ittifak bu te
cavijz politikaaının programından 
ve teıkilatından ibarettir. 

Portımouth, 25 a.a. - Tahliıµye ba
lonunun kablosu kırılmadan evel son 
defa olarak balonda yer almış olan 
Squaluı denizaltı gemisi kumandanı 
teğmen Naquin, muavini, 6 asker ve 
bir mütehassıs haı;taneye sevkedilmiş 
terdir. Yüzgeçler, gemide kalmış o -
\an ölüleri çıkarmak üzere yarın sa
bah tekrar işe başlıyacaklardır. 

• 
Londra. 25 a.a. - İngiliz gazeteleri 

müttefikan Başvekil Çemberleyn'in 
ingiliz • sovyet anlaşmasının pek ya -
kında imzalanacağını gösteren dünkü 
nutkunu alkışlamaktadır. 

Taymis gazetesi, ba~makalesinde 
diyor ki : 

Yeni ingiliz tekliflerinin sovyet te 
zine pek yakın bir mahiyet gösterdi • 
ğinden ve diğer alakadar devletler ta~a 
fından da kabul edileceğinden emın 
bulunmasa idi, B. Çemberleyn, mu • 
hakkak ki bu derece kati ve emniyetli 
bir lisan kullanmazdı. 

. Bu tecavüz emelleri, diplomaıi· 
~ın dolambaçlı lisanı ile gizlenmek 
•ıtenilmiıse de maksat ve l'aye a
çıktır. Berlinde imzalanan mukave· 
le, halk diline tercüme edilince ma
baaı ıudur: 

Hayat telakkileri biribirine ben· 
~İyen iki millet : 

• 1 - Hayat sahalannm emniye
ti, 

2 - Banıın muhafazası, 
~ - Ve Avrupa medeniyetinin 

nıudafaası, 

için kuvetlerini birleıtinniılerdir. 

Yani daha açık bir lisanla, bey• 
nelmilel meaelelerin müzakere yo

lu ile değil, kuvetle halledilebilece· 
Kine inanan Muaolini ve Hitler, f&r• 

ki Avrupa'da, Balkaniarda ve ıima· 
li Afrikada istila emellerini ta.hak· 
kuk ettirmek ve bunu mümkünse 
- Arnavutluk'ta ve Çekoslovakya• 
da olduğu gibi - sulh yolu ile te
tnin etmek için kuvetlerini birleıtir· 
tniılcrdir. 

Bu, mukavelenin baılangıcıdır. 
Bundan sonra gelen yedi madde ile 
hu hedeflere varmak için nasıl it 
birliği yapılacağı tasrih edilmekte· 
dir: 

1 - iki devlet daima temaa ede
cekler, 

2 - Tecavüze geçmek fırsatı 
çıktığı zaman biri diğeriyle istiıare 
edecek ve mutabık kalınca biribiri
be siyasi yardımda bulunacak, 

3 - Böyle bir tecavüz politikaaı 
takip ederken ansızın bir harp çı· 
karsa iki devlet kuvetleri beraber 
döğüıecekler, 
. 4 - Beraber döiütebilmek için 
:~~diden askerlik sahaaında it bir· 
ıgı Yapılacaktır, 

5 - iki taraf ayrı sulh yapmı· 
Yacaktır. 

6 - Her iki devlet de ittifaka 
dahil olmayan devletlerle olan mÜ· 
naıcbetlerini tanzim ederken, müı· 
terek menfaatleri nazarı itibara a· 
lacaktır • 

33 kiıi kurtarıldı 
Portamouth, 25 a.a. - Squalus de· 

nizaltı gemisinin ölmemiş son sekiz 
bahriyelisni çıkarmakta iken, kurtar
ma balonunun kablosu takılarak yarı 
yolda kalmış, fakat derhal dalgıçlar 
indirilerek kablo tamir olunmuş ve 
ıon 8 kiti de kurtarılmıştır. Bu suret 
le kurtarılanların adedi 33 ti bulmuş
tur. Geminin kıç tarafında bulunan 
26 ki~inin ölmü~ oldukları sanılmak
tadır. Mamafi bu kısım üzerinde de 
çalışmalara devam edilmektedir. 

Çinlilerin 
" umu mı 

taarruzu 
Japonlar büyük 

zayiat verdiler 
Hongkong, 25 a.a. - Japonların 

garp istikametindeki ileri hareketini 
durdurmak için Çin kuvetleri Tao
yang'ın ıimalinde Tange'ye doğru 
yUrümektedir. Düşman ordusunun 
bir kısmı da ~ark istikametinde ricat 
etmektedir. 

Düımanın merkez kuveti Tanşien· 
ıeng mıntakasında Han nehrini geç
meğe tefebbüa ederken dün akşam 
tardedilmi§tir. Çin kuvetleri rical e
den düşmanı Hankov'un 130 kilomet
re şimali garbisinde bulunan Şeişi
yene' kadar takip etmi~tir. Burada 
çok kanlı bir muharabe cereyan et
mektedir. 

Tange'de hezimete uğrıyan japon 
kıtaatı Taoden Şahoçeng civarında i
hata e~lmiştir. Biribi~i ardından ~ç 
defa süngü muharebesı olmuş ve Ja
ponlar bin kadar ölü bıraktıktan son
ra çekilmiılerdir. 

Umu mi taarruz 

Şungking, 2 5a.a. - Çin ~uv~tle
rinin umumi taarruzu netıcesınde 
Nanking'ten Kinkiang'ta Yantze neh· 

rinin cenup sahiline kadar olan bü
tün mıntaka japonlardan tamamiyle 
temizlenmiştir. Bu suretle Şekiang 
ile Fukien arasında münakalat mese • 
lesi de hallolmu§tur. Bunun. harbin 
neticesi üzerinde müessir olacak bir 
ehemiyeti haiz olduğu bedihidir. 

Diğer taraftan aynı gazetenin dip • 
lomatik muhabiri de şunları yazmak • 
tadır : 

"Dünkü içtimaında kabine, İngiltere 
Fransa ve Sovyetler Birlifinden biri • 
ne karşı bir tecavüz takdirinde derhal 
ve müştereken harekete geçecek bir 
karşılıklı yardım planı ve ,gene ~vru· 
pada bazı diğer de~ıe.tlere j(ar§ı bır t7-
cavüz takdirinde bırlıkte yapılacak bır 
hareket planı tasvip etmiştir. 

Bu plan, tngilterenin Polonya il: 
ve Türkiye ile yaptığı a~la~malara. ~u 
şabih faydalı bir temele ıstınat ettırı • 
lecektir.,, 
Fransız gazetelerinin yazdıkları 

Paris, 25 a.a. - Bütün gazeteler, 
Moskova ile anla~manın pek yakında 
imzalanacağı huausunda müt efiktir -
ler. 

Bu anlaşmaya temas eden Jur gaze· 
tesi diyor ki : 
Eğer, Stalin, teklif edilen pli~ı ka-

bul ederse, müzakereler, gerek bılvası· 
ta gerek doğrudan doğruya üç taraflı 
karşılıklı yardım taahhütlerini ihtiva 
eden bir paktın imzalanmaaiyle pek ça
buk surette neticelenecektir. Doğru -
dan doğruya karıılıkh yardım taah -
hütlerinin mahiyeti herkesce malfun • 
dur. Bilvasıta karşılıklı yardım, taah -
hUtleri ise, üç devletten her birinin 
kendi hususi taahhütleri dolayısiyle 
harbe girmek mecburiyetinde kaldı.ğı 
zaman diğerlerinin yapmak mecburı • 
yetinde bulunacakları yardımdır. Bu 
suretle meseHi Fransa ve .İngiltere 
Baltık devletlerini garanti etmeseler 
dahi. Sovyetler birliği bu devletleri 
kendi başına garanti edebilecek ve b~ 
takdirde bu taahhütlerini ifa mecburı· 
yetinde bulunduğu, zaman İngilt~re~
nin ve Franaa'nın yardımlarından ııtı· 
fade eyliyecektir. Bu projenin es~s 
hatları, Varıova'ya ve Bükreı'e de bıl· 
dirilmiş ve bu iki devlet buna kargı 
hiç bir itiraz aerdetmemiştir.,, 

Sağlam bir blok 

Epok gazetesi diyor ki : 
"Sulh cephesi takviye buluyor, Bu, 

cidden insanı memnun edecek bir key· 
fiyettir. İngiltere, Fransa, Sovyetler 
Birliği, Polonya, Türkiye, Baltık dev· 
letleri, Romanya ve Yunanistan sağ -
lam bir blok teşkil etmektedir. Vakıa 
Fransa, henüz Ankara ile bir anlaşma 
akdetmemiştir, fakat bu da muhakkak 
pek yakında vukua gelecektiı .,, 

İspanya' dan ayrılan 
iıtiriıkini temin edecek tartları bu
günden hazırlıyacaktır. 

Alman milisleri 

Kıral, Kanadayı misal olarak göste-
rerek muhtelif ırkların, ingiliz ve 
fransızların ayrı ayrı kültürlerini mu 
hafaza ederek millete en büyük hü · 
riyet ve emniyeti vermenin' mümkün 
olduğunu ispat ettiklerini kaydeyle · 
ıniştir. 

Birle~ik Amerika devletleriyle Ka
nada arasındaki münasebetlerden hah 
seden kıral, hiç bir ihtilaflı mesele· 
nin zorbalıkla halledilmemiş olmasın
dan dolayı memnuniyetini bildirmi~ 
ve sözlerini şu cümle ile bitirmiştir. 
"- Hedefimiz, herkes için hürıyet, 

sulh ve adalettir.,, 

Alman • İtal~"an 
askeri paktı 

İngiliz - İtalyan anlaşmasiyle 
telif kabul etme.z deği!dir 

Çemberley'in • • 1 
ıza.ı Q.t 

Londra, 25 a.a. - Çemberleyn dün 
avam kamarasında Alman - İtalyan 
ittifakını resmen bahis mevzuu etmi§ 
tir. 

İşçi mebus Hendeıson'un bir sua· 
line cevap veren başvekil demiştir ki: 

"Muahedenln neşrolunan metnine 
bakı ırsa, bu muahedcde 2. 1. 1937 ta· 
rihli gentlemens agrement ve bunu 
teyit eden 16. 4. 938 tarihli İngiliz
İtalyan anlaımasiyle İtalya'nın gös -
terdiği taahhütlerle telif edilemiye· 
cek hiç bir hüküm yoktur. ,, 

Çemberleyn Fransa ile müzakere 
imkanlarına dair italyan hükümeti
nin İngiltere'ye hiç bir şey ihsas edip 
etmediği sualine de §U cevabı vermiş

tir: 
"Fransız ve İtalyan hükümetleri 

arasında olabilecek veya olamıyacak 
şeyler hakkında herhangi beyanatta 
bulunmak bana ait değildir.,, 

Alman hava müsteıarı Roma' da 

Roma, 25 a.a. - Alman hava müs
teşarı general Milch, beıaberinde üç 
alman zabiti olduğu halde dün tayya
re ile Roma'ya gelmiştır. General, İ
talyan hava müsteşarı general Giu· 
seppe Nalle ile uzun uzadıya görüş· 
müştür. 

General Milch, ttalya'da birkaç 
gün kalacaktır. 

Berlin'de yahudiler 

aleyhinde yeni kararlar 
Berlin, 25 a.a. - Yahudilerin ika

metleri hakkında bugün Berlin beledi
ye reiıi neşrettiği emir namede, 
yahudileri tehritı büyük mahallelerin· 
de oturmaktan meneylemektedir. Bil • 
hassa ecnebi cl~ilerin bulunduğu Tier· 
garten mahallesiyle garp kısmındaki 
büyük caddeler üzerinde yahudiler o
turmıyacaklardır. 

Buralarda oturmakta bulunan yahu
diler derhal apartmanlarını tahliye e • 
dip sahipleri yahudi olan binalara ta
şınacaklardır. 

7 - On yıl için aktedilen bu mu· 
kavcle derhal meriyete geçecektir. 
Bu mukavelenin tahlilınden de an· 
la§ılacağı üzere, İtalya ile Alman -
Ya arasındaki münasebetlerde bir 
deği§iklik yoktur. Esa~en iki devlet 
b.u rnukavelede gösterilen. yol üze· 
rınde yürüyerek mukavelede iıaret 
edilen hedefe varmak için it birliği 
Yapmakta idiler. Berlin muahedeıi 
i_le bu tecavüz proglamlaımıt oldu
gu gibi, Almanya ltalya'yı bu it bir· 
liğine bağlamak iıtemiıtir. Hatta 1-
~a.lya'nın sözüne itimAdı olmadığı 
jçın garnizon mübadelesi yapılarak 

Görülüyor ki Alman • ltalyan 
tecavüz ittifakı, kuvetle istila ve 
genitleme gayesini istihdaf ediyor. 
iki otoriter devlet yalnız kuvete i • 
nanıyorlar ve ona tapınıyorlar. Bi
naenaleyh hak ve adalet argüman· 

Saint· J ean-de-Luz, 25 a.a. - Be9 al
man gemisi, alman milislerini almak 
üzere Vigo limanında demirlemiştir. 
İspanyol halkı için 2.600 tonluk mü • 
him miktarda il~ç çıkarını~ olan bu ge· 
miler, yarın Vigo'dan ayrılacaklardır. 

Amiral Vilhelm Suşı..>n 
Bertin, 25 a.a. - Mütekait olarak 

Bremen'de yaıamakta olan amiral 
Vilhelm Şon, 2 haziranda 75 inci yıl· 
dönümünü tesit edecektir. Kendisi 
umumi harpte Akdenizdeki alman fi· 
tosunun ıonra da türk donanmasının 
başkumandanlığını yapmıştır. 

talyan kıtalarının Almanya'ya, al· 
n:ıan kıtalarının da ltalya'ya gönde· 
~lmelerini temin etmeğe çalıımııtır. 

lariyle, devletler hukuku hükümle· 
rıyle kartılarma çıkmanın hiç bir 
manası yoktur. Yalnız kuvetin liaa· 
nmdan anladıklanna göre, sulh 
cephesinin mümkün olduğu kadar 

Korsika'yı 

terkeden ltalyanlar 
Livourne, 25 a.a. Korsika'dan Feci bir yangın 
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ISTANBUL Gazeteleri 
CUMHURİYET 

Eski tekaütler meselesi 
Na.dir Nadi, bugünkü baı ::nakalesini 

eski mütekaitler ve malul askerler mese
lesine tahsiı etıniıstir. Muharrir, ıeneler
denberi ilicı bulunmıyan bu içtimai ya
raya büdce müzakereleri esnasında par
mak basılmış olmasının on binlerce kim
seıiz vatandaşa yeniden ümit verdiiini 
ıöyledikten sonra, eski mütekaitlerin a • 
cıktı halini tebarüz ettirerek, her sene 
bir miktarı eksilen bu biçarelerden ııeri
de kalanlara yardım için daha ne kadar 
bekliyeceğiz ıualini sormakta ve batve
kilin sözlerindeki ümit verici mahiyeti 
meydana koyarak eski tekaütlerin yakın
da refah tartlarına kavuşacaklarını söy
lemekte ve o günü sabırsı:dıkla bekliyo -
ruz demektedir. 

TAN 
Hatay' daki fransız delegesi 
Ankaraya geliyor 

Antakyn'-dan hususi kaydiyle tu haberi 
neşrediyor: 

"Antakya. 24 • Hususi - - Hatay•daki 
fransız delegesi Kole Halep'ten Ankara'· 
ya hareket etmiştir. Ankara'da beş gün 
kalacaktır. Halep"te Suriye'deki fransız 
ili komiserinden son talimatı aldığı söy
lenmektedir." 

Almanlar piyasamızda ne 
bulurlarsa alıyorlar 

Günün meseleleri sütununda, ıon (Ün· 
lerde alman firmılarının piyasamızda fa. 
aliycte gcrtiklerlni, ne bulurlarsa aldık· 
ları, yilz elli milyon marklık krediden bu 
suretle istifade ettiklerini yazıvor ve "Bu 
ahs veriş bi7.İm lehimizde midir? Bu me
selenin tetkiki llzım geldiğini zannediyo
ruz" diyor. 

Eski ve yeni tekaüt kanunları 

Eski Rize mebusu Ekrem Rize, e.ki ve 
yeni tekaüt kanunları ar11ındaki müsa
vatsızlığı tebarüz ettirerek, cümhuriyet
te birinci plinda eveli hak ve müsavatın 
geldiğini söylilyor ve bu haksızlığı ta -
mir çaresi olarak azami tekaüt maa,ının 
ayda yüz elti lira olarak tespiti fikrini i
leri ıürdiikten sonra "muhakkak olan şu
dur ki, v11tnn.dıslnra ~avri mlluvi mua
mele tatbiki ancak bir devlet ifl5.ı etme· 
dikçe vukuuna imkan verilmedifi için bu 
dıvanın halli lhımdır" diyor. 

Atatürk'e türk kadınının 
minneti 

Sabiha Zekeriya Sertel, türk kadınıntn 
Atattirk'e taşıdığı minneti ifade için 11 • 
natkir Melek Celil'in yaptığı ıcmbolik 
madalya'yı mevzubahis ettiği bu yazısın· 
da, türk kadınının, ayaklarına vurulan 
zinciri çözen AtstUrk'e ebedl minnetini 
tebarüz ettiriyor ve Melek Celll'in Heri· 
ni yapmak vazifesi çocukları esirgeme 
kurumuna ait olduGunu söylüyor. 

YENİ SABAH 
Yakın şarkta türk kültürü 

Hüseyin Cıhlt Yalçın bu ba, makale
sinde eski oımanlı imparatorluğu zama· 
nında, yakın ııarkın muhtelif unsurları • 
nın, tilrkculük camiası için.deki vahdeti
ni tebarüz ettirdikten sonra, bugün ya • 
kın ,arkın muhtelif noktalarında, eski 
müşterek hayatın verdiği bir yakınlıkla, 
Türkiye hidisatını takip etmek iıtlyenle
rin bili mevcut oldukunu söylüyor ve 
yakın ıark milletleriyle aramızda mev • 
cut muhabbet ve bağlılığın idamesi ve bu 
manevi alikanın hazırladıfı zemin üze • 
rinde yeni sağlam tohumların saçılmuı 
lüzumuna iııarctle diyor ki: "Maarif ve· 
kilimiz muhterem Hasan Ali Yücel'in fa
aliyeti karsmlda geni' bir saha i$te açık 
duruyor. MC\!lelenln türklük b&kımından 
ehemiyetiyle mütenasip bir himmeti o -
nun şuilrlu ve ileri düşününden beklemek 
hakkımızdır." 

ltinden kovula·n işçi 
Murat Sertoğlu. ($imdilik bu kadar) 

sütununda, inhi1&rlar idaresi tütün fahri· 
kası makinistlerinden birinin, iıinden cı· 
karılması münasebetiyle yaz.ılığı "Ek
mekle oynımıyalım" bııhkl[ yazınm 
mevıuuna avdet ederek, inhisarlar ida· 
reıinin bu huıuıta gönderdiği bir tavzihi 
sütununa ııecirdikten sonra. isçinin, isini 
hatllı yaptığından dolayı vazifesine niha
yet verildiği yolundaki ifadeye itirazla, 
on dört senelik bir makinist için böyle 
bir iddiayı varit görmüyoı. Amirinin mu-

Danzig'te 
yeni bir hadise 
Varşova, 25 a.a. - Danzig'teki bir 

alman menbaından bildirildiğine göre 
müsellah iki leh aıkeri, Polonya hu -
dudunu aşarak Danzig arazisine gir· 
mi§tir. Danzig gümnik memurları, 
bu askerleri geri dönmcğe mecbur et
mişlerdir. Askerler, bir bisiklet bara· 
karak kaçmak mecburiyetinde kalmış 
lardır. 

Danzig statüsü, Polonya makamla
rına bir protesto notası vermiştir. 

Acı bir ölüm 
Samsun tümen muhasebecisi Hami 

Tayanç'ın kızı Nezihe Tayanç'ın he· 

a.a. Matbuat Sıırvı:;ı 

ahazasını hakaret telakki ettiii yolunda
ki ifa.deyi de böyle bir yanlış telakki var
sa, işçinin ~üracaat ettiği mahkemeı:ı~~ 
vereceği kararı beklemek lazım geldıı:;ı 
tarzındaki miıtaleaları reddediyor ve 
keyfiyete inhisarlar Vekilinin nazan dik
katini celbediyor. 

VAKİT 

Bizim Çanakkale 
Sadri Ertem, bu baş makalede, Çanak· 

kale zaferine almanlar sayesinde kavuş -
tuğumuzu yazan ve &imdi bu zaferi ka • 
zandırmııı olanlara hiyanet ettigimizi 
soyllycn alman gazetelerinin neşriyatını 
ele alarak, büyük harpte yalnız düşman
la değil, dost şeklinde yanı başımızda saf 
tutan talihsizlikle de dövuştÜ flÜmiızü 
söylüyor ve büyük harbın bazı safhaları
nı hatırlatarak, bize zafer kazandırdıkla
rından bahsedenler bu topraklarda kendi 
soylarından olmüş kac; diızünc asker gös
terebilirler? Sualini sorduktan sonra 
Çanakkale'nin başından sonuna kadar 
tlirk eseri ol.duiunu söylüyor ve "Çanak
kale milli harbın, milll kuvctlerle kaza
nılmış bir abidesidir." diyor. 

Yalnız memurların değil, 
bütün milletin tekaüdiyesi 
Vt-Nil, "Akşamdan akşama" sütununda 

mecliste bahis mevzuu ed ılen tekaüt ma
a$ı meselesi münasebetiyle yazdığı bu 
fıkrada, tekaüdıye meselesinin yalnız 
memura inhisar ettirilmiyerek, başka 
memleketlerde olduiiu gibi, bütün içti -
mai sınıfların dü3ünülmesi fikrini ortaya 
süniyor ve bütün türk vatandaıılarının 
meslek tekaüt ve iştimai yardım teşkilS.
tı icine alınması zamanı geldiğini ıöy • 
lüyor. 

SON POSTA 

ister inan, ister inanma 
İnhisar idaresinin çıkardığı kolonya • 

nın bahahlığından şikiyet eden bir mu
harrire cevap vererek, seksen derecelik 
bir tek marka kolonya bulunduğunu, o -
nun da fiyatı 450 kuruş olduğunu söylü -
yor ve inhisar idaresinin 200 kuruşa sat
tığı kolonyanın, bu vaziyette dahi halka 
ht:zmet oldui;unu söylüyor. 

HABER 
Gayrimetru çocuk ve bakımıız 
çocuk davası kar§ısında 
büyük meclis 

M. Dalkılıç, bu makalesinde, Büy{ik l 
Millet meclisinde blitc;c müzakere edi -
lirken yoksul cocuklar mevzuu etrafın -
da bir iki hatibin sôz ıöyledıklerini :yaz
dıktan ve bu baptaki mütalealarmı ve bil
hassa bu meyanda tilrk çocuğunu koru -
mı ıcferberliğine yardım mUkellefiyetl 
tesiı etmek, bunu kanunlaıtırma'k IS. • 
zımdır mütaleasını ileri ıürmekte ve ma· 
kalesine: bu İtJ, sözle olmaz, acımakla ol
maz. Vergi, lazımdır, demektedir. 

Yine çocuklar için 

Suad Derviş, bu makalesinde "Parasız 
halk plijı ac;ılacai:1 .. ve "İstiyen kadınm 
çocuğunu belediyeye terkedebilnıeli" su
retindeki gazete haberlerini kaydettik -
ten ve bunlardan birincisinin Salacakta 
doktorlu, tahlisiye sandallı ilh ... bir ptaj 
açılması suretiyle tahakkuk etmiı oldu
ğunu ikincisinin iıe henüz üzerinde icap 
eden ehemiyet ve itin:ı ile durulmamış 
olduğunu yazdıktan sonra plfi.j yaptığı İ· 
cin belediyeyi tenkit etmediğini, yalnız 
hlli Darülaceze'ye çocuk teslimi usulü
nün de değiııtirilmesine te$ebbüs edil -
memesini teessüre ıayan görmektedir. 

SON TELGRAF 
lngiltere • Ruıya anlaşması 

Ethem İzzet Benice, bu başmakale -
ıinde, Paris ve Cenevre tcmaalarından 
sonra Sovyet Rusya • İngiltere anlaııma
smın prensip itibariyle başarıldığının 
tezahür etmekte bulunduğunu yazdıktan 
ve Türkiye ile Sovyet Rusyanın sulh cep
hesine iştiraklerinin bu cepheyi takviye 
etrnilf olduğunu illve eyledikten sonra 
şu mütaleayı serdcylemektedir: "Her ge
cen gün sulh cephesini ve dunya emniye
tini takviye ediyor. Sovyet - İngiltere 
anlaııması ise bu yoldı en sona kalmış 
gediği kapamı$ olacaktır . ., 

Havza' da 
Atatürk 

günü 

.u garnizon mübadeleıi mukavele· 
nan dördüncü madde•ine dayanarak 
Yapılacaktı. Fakat Italya'nın bunu 
~abul etmediği bildiriliyor. Bunun· 
a beraber, Almanya, 1914 harbin

deki acı tecrübesi karııımda ltaJya'· 
~1 serbest bıral<acak değildir. Bir 

arp vukuunda halya'nm mutlaka 

sailamlaıtırılmaıı lazımdır. Al
man • ltalyan ittifakına kartı, sulh 
cepheıinin liderliğini eline alan ln
giltere'nin mukabelesi de derhal 
aovyetlerle bir ıiyaai ve askeri itti
fak aktetmek olmalıdır. 

A. Ş. ESMER 

kati surette ayrılan ve memleketlerine 
iade edilen İtalyanların vapurlara bin· 
dirilmesi muntazaman devam etmekte· 
dir. 400, italyan, dün Butia'dan hare· 
ket etmiıler ve geceleyin Livourne'ye 
gelmişlerdir. 

Tallinn, 25 a.a. - Pesteri şehrinde 
200 ev. dün bir yangın neticesinde 
harap olmuştur. Pesteri'nin me9hur 
zaviyesi, feliketten mütee11ir olma· 
mıgtır. 

nüz çok genç yaıında irtihal ettiği 

teessürle haber alınmııtır. Cenazesi 
dün Cebeci hastanesinden birçok ai· 
le dostlarının huzuriyle kaldırılmıı

tır. Merhumeye mağfiret diler ve ke
derli ailesine taziyetlerimizi bildiri
riz. 

Havza, 25 a.a. - Bugün 25 mayıs 
havzalıların en büyük hususi bayram· 
landır. Çünkü Atatürk 25 Mayıs 1919 

da Havzaya gelmiş, 20 gün kalmıştır. 
Bayramımız başta vali Fuat Tuksal 
olduğu halde komutan Fevzi Menguç, 
belediye reisi doktor Necmettin Di • 
vitçioğlu ve daha bir çok ziy~retçiler 
ve civar kazalardan törenimize katı · 
lan arkadaşlarla birlikte muazzam te
zahürle kutlandı. Ebedi şefin o gün
lere ait hatıraları hatipler tarafından 
tebarüz ettirildi ve bu münasebetle 
Reisicümhur Milli Şefimiz İsmet İn
önü'ne telgraf çekildi. 

Ak9ama kadar pehlivan güreşleri 

ve milli oyunlar yapılacaktır. Gece 
için fener alayları ve muhtelif ıenlik
ler tertip edilmiştir. 

• 



• 

-~ " -
Filistin buhranı 

1 
Le Soir gazetesinde Pol:ınd 1 

de Maies yazıyor --
Milletler arası buhranı ne 

zaman az veya çok, ne 
zaman had bır şekıl alsa, Filis
t•n ıhtılli.h da sıyasi aktüalıte
de daima bırinei planda gorü -
nur. Sankı esrarengız tesırler 
varmış da İngiltere'yi guc;lük
lere maruz bırakmak, onu u -
f"IUmi harekatında rahatsız et -
mek icın arap - yahudi facia -
hırını tahnk ve te vik ediyor
muş .• 

Seneler var kı bu böyle de • 
vam ediyor. Seneler var ki İn
giliz hukumetı, bu meseleyi 
halletme e c;alı ıyor. Fakat oy
le bir mesele kı, kanşık tarafı 
adete ve d ne muteallik taraf -
lardır. Bunlar, bir Filistin dev
leti kadrosunda iki ırkın sami
mi olarak isb'rligi yapmasına 
mani olmuştur. 

Umumi harpte Balfour beya
natı namiyle manıf beyanat ya
hurlilere Fılistin'de bir "yurt" 
vadetti. İşte buradaki yahudi 
hareketi, bu "yurd'u, İngiltere
nin himayesinde hakiki bir ya· 
hudi devleti haline getirmek i
c;ındir. Bu suretle seneden se -
neye daha çok artan ve ebemi -
yet kazanan yahudi muhacere -
tinin tazyiki ile, Filistınde 
yuzlerce senedenberi yatıyan 
arııolar ezilecekti. 

Böylece, tarıhln en feci ih • 
tiliflarınd n bırisi doe:muş olu
yordu. Yahud ler Filistin'in, 
cedlerinden kalma bir toprak 
olduğunu ve kendileri için dun. 
yada, sıgınak olabilecek yalnız 
burası bulundu unu iddia edi -
yorlar. Araplarsa bu toprakla -
rın kendılerıne ait olduğunu i
leri suruyorlar. 

1ngiltere, Filistin'de malum 
butun siyaset sistemlerini kul
lanarak beyhude yere bu me -
seleyi halletmeğe calıştı. Sıra -
siyle hem uzlaştırma, hem zor
lama usullerini kullandı. Kendi 
nufuzunu vahim bir şekilde 
tehlikeye dnşurebilecek ve İn
ıdltere'nin imparatorluk muva
sale yollan iızerinde bulunan, 
yakın şarkın bu cok mUhim 
mıntıkasında kendi emniyetini 
tehdit edt'hilecek ahval ve şe -
rait ile karsılaştı. 

Filistın'de alrnanlar ve ital -
yanlar 1nıdltere aleyhinde te -
s~·ler yapmağa calıştılar. 1n -
ıtiltere bıitun bunları tecrube -
!eriyle onledikten sonra, şimdi 
ıulhcu bir zıhniye.,• halli 
rtıiımkun a:orülmiven r Fi -
l'ııt'n buhranı onunde ~lunu -
yor. 

f n11:ilizl er, Filist 

dilerin ikisıne de verilecek ve 
beş sene muhletle bir teşrii 
konsey tesis edecektir. 

Muhakkak ki bu, uzlaştırma 
ve işbirliği yaptırma için dog -
ru hır teşebbustur. 

Fakat daha evelki projeler gi 
bi bu proje de araplarla yahu -
dılerin muhalefetine maruz kal 
dı. Hatta proje uzerinde mu -
nakaşa bile yapmadan reddet -
tıler. Yahudıler blitun Fılistin
de umumi bir grev ilin ettiler. 
Daha geçenlerde şiddetli bir te
zahurat yapıldı. Yuzlerce kişi 
yaralandı. Filistin, aylardanbe
ri hakiki bir iç harbi yapıyor
du, gene bu hale düştu. 

Bütiın dunyada mevcut olan 
yahudı meselesi, ancak bir mil
letler arası planı ile halledile
bilir. Ti Balfour beyanname -
sındenberi yapılan butıin tec -
riıbeler gostermiştir ki, Filis -
tinin hali hakikaten en feci bir 
haldir. 

Araplarla yahudiler arasında 
samimi bir işbirligı temin e -
dılememesi, milletler arası ni
zamını karıştırıyor ve Filistin 
mandasını kabul etmekle İnl(İI· 
terenin uzerine aldığı mesuli -
yeti arttırıyor. 

LE SOİR 
Roland de frfares 

Alman tehdidi 

karşısında şimal 

devletleri 

Almanya tarafından şi -
mal devletlerine yapılan 
teklifler ve aldığı cevap -
lar, karışık formüller ardın
da, hasımlardan biri veya 
diğeri tarafından kullanıl -
malan umumi bir harp ha -
!inde kati mahiyette bir rol 
oynayabilecek olan bu kil -
çük devletlerin azaplı vazi
yetlerini pek iyi gizleye -
mi yor. 

Tebarüz ettirilecek birin
ci mühim nokta: bu devlet
lerin hepsi ayni şekilde ce
vap vermişlerdir. Birleri 
kabul etmiştir veya etmek 
üzeredir. Diğerleri neza -
ketle daveti reddetmişler -
dir. 

terazi siyaseti takip etme
ye davet ediyordu. 

Buna mukabil, Almanya 
ile aralarında Baltık deni -
zi bulunan İsveç ve Norveç, 
bir de Finlandiya, manen 
de ondan uzaklaşmak imka
nına maliktiler. Cenevre'de 
ıu son seneler zarfında Da
nimarka'nın Almanya aley
hinde alınan ademi tasvip 
tedbirlerine açıkça iştirak 
etmiye cesaret edemiyerek 
kenarda kalması tesadüfi 
değildi. Halbuki diğer İs -
kandinav devletleri, bita -
tarflık zihniyetinin öncüsü 
sıfatiyle hareket edivorlar-
dı. • 

Bu iki devlet kategorisi
nin, hepsi ayni endi"eyi 
duymasına rağm-:n, biribı -
rinden ayrı şekilde hareket 
etmiş olmasında hayret edi
lecek bir cihet yoktur. 

Almanya ile bir saldır -
mazlık pakti ne demektir? 
Bu demektir ki Berlin, Po
lonya'ya yaptığı gibi, ga -
ranti edilen devlet kendi 
görüşüne uygun bir siyaset 
takip etmedi mi paktı fes
hetmek hakkını muhafaza 
eder. Demek ki bu, kendi -
sine sözde garanti ettiği bi
taraflığı hayal haline ko -
yan b~ tazyik vasıtasıdır. 

Bununla beraber Dani -
marka, böyle bir paktı ken
disini Şlesvig üzerine bir 
taarruzdan muvakkaten de 
olsa masun bulundurduğu 
için ehven şer telakki et -
mektedir. Buyük komşusu
nun maksatları hususunda 
hayalata kapılıyor değil -
dir. Fakat Kopenhag düşü
nüyor ki harp halinde Al -
manya topraklarının bil • 
hassa nazik bir noktasına 

ingiliz tayyarelerini celbet
memek için belki Danimar
ka'yı işgalde istical etmiye 
cektir. 

ULUS 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 . 
lngiliz - Sovyef müzakereleri 

lngiliz - sovyet muzakereleri can sıkıcı bir saflıkla aleni 
izahata meydan vermekte devam edıyor. 

Dün, B. Çember/ayn avam kamarasında bu hususta beya
natta bulunmuştur. Pek sarih olan izahı :şu &uretle hulasa o
lunabilir: Biz Sovyetler birliğinden Polonya ve Romanya 
hususunda bızzat kendımizin bu ıki bukumet karşısında al -
dığımız vazıyete muvazi bir durum almasınr istiyoruz. Tabii 
Sovyetlere karşı doğrudan doğruya bir taarruz ıhtimalinr gaz 
ônunde tutmıvoruz. Fakat lngiltere'ye karşı doğrudan doğ -
ruya bir taarruzu da gozetmiyoruz. Bazı :şark devletlerini de 
hesaba katmadık (Baltık devletleri), fakat, buna mul:abil ba
zı garp devletleri icrn de ( Holanda, Belcika, lsviçrc) bir şey 
istem1Yoruz. $u halde mutekabiliyet prensıpine rıayet etme
mı:ş olmakla ıtham edılemeyiz Mutekabiliyt haklcrndaki telak
kimız elbette mahduttur ve bazı hallerde menfidir; fakat v,1. 
ziyetler arasrnda teadül olduğuna gore bu da bir mütekabili
yettir. 

Bu muhakemeye sovyetler de cevaben dıyorlar kı (hiç de-
• ğılse biz bunu larzediyoruz) Brıtanya'nın teklifleri İngiliz 

hiıkumetinın sandığı derecede muvazi/iğe riayet ediyor de
ğildır. /ngıltere Sovyetler birliğinden, Polonya ve Romanya·
ya bu iki devlete ktndiliğinden vermiş olduğu ayni garantiyı 
vermesıni ıstlyorsa da, bu garanti Romanya hususunda (Yu
nanistan hususunda olduiu gibi) tek taraflı ise de, l..ondra'nın 
Varşova ile akdettiği anlaşma karşt/ıklıdır, Polonya, Jngilte
re tecavuze maruz kaldığı takdırde onun yardımına koşmayı 
teahhüt etmiştir. Demek oluyor kı Sovyetler bırlıği /ngıltere 
ile Polonya arasrnda meriyette olan esasın muvazi olarak in· 
giltere ile Sovyetler birliği arasında da tesis edilmesinı isti
yor. Dığer taraftan Sovyetler birlıği bır mutekabılıyetin tah
dit edilemıyeceği ve halledilmesi lazım gelen davanrn muh
telli safhalarına tatbik edilır olmas1 lıkrındedır. Hatta daha 
fazlasını da istiyor. Alınmış olan teabhutlcrin otomatik su -
rette tatbik edilmesi arzusundadır. Halbuki lngıltere teııh
hutlerin otomatikliğinden daima cekinmiştir. Bundan başka, 
alakalı devletlerle tam bir mutabakat esasrna dayanmıyan 
hic bir :şey yapmak istemediği icin - bu da pek tabiidir -
bazı nokatlara hürmet etme1c lüzumunu duymuştur. Polonya 
ve Romanya'nm Sovyetlere karşı çekingen/ıği malumdur. 
Bununla beraber, lngiltere bu hususta biraz fazla gccıkmiyor 
mu? Suali hat1ra gelebilir. 

B. Çember/ayn "suitelehhüm" tabirini kullanmıştrr. Lond
ra ile Moçkova arasında hakikaten suitefehhum mü vardır, 
yoksa başka bir :şey mil 

Aradaki yalnrz bır suitelehhumden ibaretse, mıizakerelcr
de rastlanan gıiclükler ne kadar cetin olursa olsun, aşılması 
lazımdır. Her iki taraf hüsnüniyet sahibi olunca bir hal şek
line varmamak imkansızdır. lmdi Jngiltere'nin husnüniyetin
den şupbe edılemez. 

lngiltere ile •Türkiye arasında bir anlaşma akdedilmiştir. 
Bu anlaşma şimdilik bir prensip beyanatına inhisar ediyor 
fakat bu beyanat pek sarih olduğu için sadece ilam bile Akde
niz' de ve Balkanlarda sulhun takviyesinde kuvetli surette mı.i
essir olmuştur. Londra ve Moskova hükumetleri neden İngi
liz - turk anlaşmasmı ornek olarak almıyorlar? 

Her halde üzerinde ayak tepilen çıkmazdan kurtulmak la
zımdır. Bu boparlörlıi diplomatik münakaşa zararlidır. 

Wladımir d'Ormesson 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
menfaat sahibidirler. 

HüUisa alman teklifleri -
nin neticesi alman matbua
tının kopardığı zafer va • 
veylasına Jayik değildir. 

tında yüzde 11, ihracatında 
da yüzde 18 payı olan İngil
tere ikinci geliyordu. Son 
vaziyet karşısında, Lehis -
tan, dış ticaretinin siklet 
merkezini Almanya' dan 
kaldırıp, İngiltere ve diğer 
alıcı memleketlere naklet -
mek istiyor. Fakat, bu da -
vanın kolayca halledilebi -
leceğini sanmıyoruz. Çün -
kü, zirai mahsullere alıcı 
oulmak kolay değildir. Leh
lerin domuz yağları, İngil
tere'de rağbette olmadığı 

şöyle dursun, İngiltere'nin 
imparatorluk sınırları için
de ihmal edemiyeceği o ka
dar çok pazar ve kaynaklar 
vardır ki, leh mahsullerine 
sıra güç gelecektir. 

Doyçe Algemayne Saytung 

• 
İspanya'da sulh 

Madrid'de yapılan büyiik 
askeri geçit İspanya'da har 
bin nihayet bulmasını ve 
bu büyük memleketin müs 
takar bir nizama dönmesi
ni resmi bir şekilde kutla
mıştır. 

Nasyonalistler kati zafe
ri elde edeli ikinci ay ol
duğu halde bu tezahürün 
ancak dün yapılabilmiş ol
ması hayreti mucip olmuş
tur. Hakikat şudur ki, üç 
seneye yakın bir muhasa -
radarı sonra hükümet mer
kezi öyle bir vaziyette bu
lunuyordu ki burada en 
basit bir merasim organi -
ze edebiJmek için ehemi -
yetli işleri başarmak lazım 
dı. Bizzat şehir söylendi -
ğine göre fazla harap ol -
mamıştır. Fakat kenar ma
halleler tamamen mahvol
muştur. Halbuki buralarda 
kalabalık bir halk kütlesi 
yaşıyordu. Bu halk şehrin 
merkezine nakledilmiştir. 
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TÜRKiYE 

Radyo Difiizyon Postaları 
TURK1YE Radyosu 
ANKARA Radyosu 

DALGA UZUNLUCU 

1648 m. 1112 Kcs./120 Kw. 
T.A..Q. 

19.74 m. 15145 Kes./ 20 Kw. 
'l'. .A. P. 

Sl.70 m. ıı•t;5 Kes./ 20 Kw. 

ANl(ARA 

CUMA -T6 - 5 - 1939 
12.30 Program 
12.35 TÜRK MÜZ1G1 - Pi. 
13.00 Memleket saat ayarı, a -

janı ve meteoroloji haberle -
ri. 

13.15·14 MÜZİK (Senfonik mii 
zik - Pi.) 

18.30 Program 
18.35 MÜZİK (Operetler - Pi) 
19.00 Konuşma (Haftalık spor 

Servisi) 
19.15 TÜRK MÜZİCİ (Fasıl 

heyeti) 
20.00 Memleket saat ayarı, a -

jans ve meteoroloji haberle -
ri. 

20.15 TÜRK MÜZ1Gt : 
1 - Osman beyin hiızzam peş· 
revi. 
2 - Musullu Osman beyin hıiz 
zam şarkı: ( N eşcyabi lutun) 
3 - Etem efendinin huzzam 
şarkı: (Eşki c;eşmim) 
4 - lsak Varanın hüzzam şar
kı: (Bilmem bende nasıl) .. 
5 - Ahmet Rasim beyin segah 
şarkı: (Benım sen nemsin). 
6 - Ayaş turkusu: (Ayva çi -
cek açmı!j). 
7 - Saadettin Kaynagın mu -
hayyt'r şarkı: (Seni ey dil). 
8 - Sadetin Kaynaı:-ın muhay
yer şarkı: Adına and içerim) 
9 - Lemin in uşak şarkı: (Rul 
bumda buldum). 
10 - Leminin uşak şarkı: (Ne 
ler cektim neler). 

21.00 Konuşma 
21.ıs Esham, tahvilat, kambi -

yo - nukut ve ziraat borsası 
(fiyat). 

21.25 Neşeli plaklar - R. 
21.30 MÜZİK (Riyaseti Cüm -

hur Filarmonik orkestrası -
Şef: Praetorius): 
1 - Ermanno Wolf - Ferrari: 
Divertimento Re major, op : 

Yalnız Madrid'de 87.000 

cinayet işlenmiştir! Burju
va sınıfı bu mücadeleden 
pek yaralı çıkmıştır. Ek -

serisi zanaatlerde, serbest 
mesleklerde, teknik endüs
trilerde mütehassıs fıkda

nı kendisini hissettirmek
tedir. İspanya'nın muvaze-

20. 
a) Variazinni su 
capriccioso 
b) Canzone pastor 
c;) Sicilliana 
c;) Final, Rondo 
2 - Adnan Saygın: 
mento. 
3 - Claude Debuss 
a) De l'aube a mid 
mer • 
b) J eux de vagııes 
c) Dialogue du v 
la mer. 

22.30 MÜZİK (Mele 
23.00 Son ajans haberi 

rınki proıı;ram 
23.15-24 MUZİK 

Pl. 

AVRUP1 

OPERA VE OPERli 
19.30 Budapeşte -
romunster -20.15 
Ştutgart, Viyana -
Bratislava. 

ORKESTRA KONS 
VE SENFONiK 
LER: 15.45 Londo 
yonal - 20 Kope 
20.15 Münih - 21.1 
furt. 

ODA MUSİKİSİ: 15 
na - 17.25 Hambu 
Paris - Eyft'l kules 
Kopenhag Liıksem 
land Zender - 22.3 
burg 

SOT~O KONSERLE 
Mamburg - 17.15 
18.30 Königsberg 

NEFESL1 SAZLAR 
s.) : 8.30 Sarbruk -
burg, Laypzig - 21 
vic. 

ORG KONSERLERİ 
ROI,AR: 17.15 Ko 
17.45 Königsberg 
Frankfurt - 22.35 
- 24 Ştütgart. 

HAFİF MÜZİK: 16 il 
- 18 Hamburg -
lin, Königsberg 

HALK MUSİKİSİ : 
peste (Si~an Orkes 

DANS MÜZtôt : 1 
rük - 19.20 Prag 
Monte Ceneri - 2~ 
ransa - 22.30 Bresi 
nih - 22.40 Bruksel 
Liyon, Tuluz Pire 
Droytvic. Floransa, 
burg, Milino. Sofy: 
London - Recyonal .. 

nasebetlerine gelin 
rard - J ordana ani 
nın tatbikatta 
müşkülattan çok 

di. Muhakkaktır k 
zaman önce Burgoı 
metiyle normal bi~ 

tesis edilmiş olsayc 
ve karışık meselele 

il araplarla 
arasında bir isbirligi 
tatbik ettiler. Fakat 1:
suya dustu. Bunda 
Londra hiıkümeti, bir 
birisi yahudi olmak u 
müstakil devlet vucu 
mek istedi. Filistin b 
vücuda getirilecek 
devletler, lnılltere'ni 
rolü altında olacaktı 
si de elinde. Kudus vt 
des yerlerle buralan 
bacrlıyan bir kU$8k bul 

sonra 
arap, 

e iki 
ıı:etir -
merek 
n bu 
kont -
kendi
ukad

Bunun sebebi de arala -
rında esaslı farklar bulun
masıdır. Birleri Almanya'
nın bititik komşularıdır ve 
böyle oldukları için onunla 
aralarında arazi ve azlık ih
tilafları vardır. Almanya 
Şlezvig'in bir kısmını elin
den alan Versay muahede
sinin çizmiş olduğu yeni 
hudud~ hiç bir zaman tanı
madığı için Danimaka hu -
~usunda vaziyet böyledir. 
Memel'i Almanya geri al -
madan önce Litvanya'nın 

da vaziyeti ayniydi. Litvan
ya, topraklarında ebemi -
yetli alman azlıkları bulu -
nan Letonya ve Estonya'ya 
da sıkı bir surette bağlı bu
lunduğu için, bu iki küçük 
Baltık devleti de Almanya
nın komşusuymuş gibi ha • 
reket ediyorlardı. Fakat 
ıyni zamanda boyunduru -
~undan yeni kurtulmuş ol
dukları muazzam rus impa
ratorluğunun komşusu sı · 
ratiyle de. 

Letorlya ile Estonya'ya 
gelince _.,. Litvanya Memel 
ilhakına. ai\ anlqmalarla e
sasen garanti edilmiştir -
bu devletler, Almanya ile 
bir saldırmazlık paktında, 

kendilerini haklı veya hak
sız biraz korku veren sov • 
yet garantisini reddetmek 
için bir sebep arar görün -
mektedirler. Diğer taraf -
tan, Polonya ile rabıtaları -
nı sıklaştırarak böyle bir 
paktın tehlikesini önlemek 
istiyorlar. 

Bu teklifi reddetm_!J olan 
devletler ona--ıtfinat esett 

recektir? Çünkü bu domuz, 
leh ekonomisinin esaslı un
surlarından biridir. Her hal 
ve karda bu domuzun sa -
tılması lazımdır; çünkü, o
na mukabil, muhtaç tldu2:u 
mter nmmınrr sa ın il -

=..l~d,..,.u·;.-.ı.a------~.,a·~""-~nesınr ımınıııu ~Çln uzun 
mez bir izdiham vukua gel 
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riyeti hasıl olmazd 
acele müzakerenin 

ları vardır. 

denize 
fora -

caktı. 
Bu projeyi ne arapl 

yabııdiler kabul etti. R 
zerine in11:il:7 hukilmet 
ra'cla bir F'list;n ko 
tonlarlı Bu konfcr:ıınst 
11ach. her iki taraf k•m 
dnirrudan doğruya mıın 
derekler, bu suretle he 
raf icin kabul edilecek 
miil bulunacaktr. 

Fakat ıı:erek arapları 
yahudilerin taleplerind 
ve inat etmeleri yüzun 
J:c;tin konferansı bir < 
ır:irdi. Bıınun üzerine ini!' 
ı-:nesi. fn~ilt!'re'nin. m 
devlet sıfativle elinr1,. l 
haklarını bütün salah 
kullanarak bu me.,,eleyi 
m,.sine karar verdi. 

Ncsredilen beyaz kita 
1r:ıi:ı: hlikümetinin Filist 
rıınfarla yahudileri isb 
.,.,,.,.bur edecek siyaseti 
dildi. 

O n senelik muvakk 
zaman ic;in Fil 

müstakil bir devlet halin 
viıl etmesi mevzuubahist 
listinde idare makamları 
Jar• ııisbetind• araplarla 

. in
e a-

bir 
n'in 
hav 
Fi -
fus
hu -

Bu çifte komşuluk onları 
tıbkı Polonya'nın vaziyeti· 
ne sokuyor ve onun gibi bir 

Finlandiya'ya gelince, o 
İsveç ve Norveç'le tesanüt 
halindedir, yani onlar gibi 
Cenevre'de veya başka bir 
yerde sulh organizasyonun
da bir rol oynamakta devam 
etmek ve bilhassa kendi 
müdafaa vasıtalarını inki -
şaf ettirmek hakkını mu -
hafaza etmek istiyor. AI -
man, rus ve İngiliz genişle
mesinin çaprazlaştığı nok
tada bulunan bu üç devlet 
bilirlerki harp halinde ha -
sımlar topraklarını işgal 

hususunda ayni derecede 

göstermemiş, bilakis niyet
lerine mukavemet arzusu 
göstermişlerdir. Ve kabul 
etmiş olanlar da ona endi -
şelerini itiraf etmişlerdir. 

Bu diplomatik manevra 
Almanya'ya Şlesvig'den fe
ragat gibi bir bahaya mal 
olmuştur. Gerçi muahede 
ve vesikanın Almanya nez-
dinde pek de kıymeti yok -
tura. 

Editb Bricon 
La Republique 

Lehistan'ın 

domuzlan 

Leh domuzu gene günün 
meselesi oldu. Lehistan, gi
riştiği mücadeleyi Alman -
ya üzerinde teksif ettikten 
sonra, mallarını nereye sü-

insana ihtiyaç göstermesi okıayıcı bir İeydi. 
Ne kadar farkında olmaz görünürae görünsün, 

Ömer de kendisinin Macide'ye mahtaç olduğunu 

hissediyordu. Dairede veya dııarıda bir takım vesi
lelerle eskisi kadar hür olmadığını, bir yere ve bir 
insana bağlı bulunduğunu nefsine itirafa mecbur 

almağa kalkar Macide ona paralannm yetitmiye- kalınca Macide'ye kartı müthit bir hiddet duyuyor 
fakat pek az zaman sonra sarhotluktan ayılır gibi 

ceğini, bunun zumsuz olduğunu anlatmakta müt-
külat çekerdi. Bu gibi hallerden sonra üzerine bir kendini tophyarak: "Ben onsuz ne olurum? ... de-
mahzunluk çokuyor ve Macide böyle zamanlarda iil birkaç ufak hüriyet, birkaç ve hem daha büyÜk 
onu bir çocuk ıbi kollarının arasına alıp avutmak §eyler bile bu yolda feda edilebilir •. " diyordu. Ma-

cide'yi hayatında yok farzetmek mümkün değildi. 
istiyordu. 

Ondan aynlmağı dütünmek ıöyle dursun, onunla 
Kocasmm b bir anlık arzulan ve onlara muka- birleımeden eve) nasıl yafadığını, gezip dolaıtığmı 

vemet edemeyi ı daha doğrusu iradesini kullanma- bile tasavvur edemiyordu. 
yı asla bilmem hazan daha can sıkıcı vaziyetler Bazı arkadaıları onu soğuk bekar takalariyle 
doğuruyordu. B çok akıamlar eve geç geliyor, ağ- kızdırdıklan ve ehemiyetli göstermeğe çahttıkları 
zının kokusund n sarhoı olduğu anlatılıyor ve ka- bir takım hüriyetlerle hırsmı ayaklandırdıklan za
rıaınm: "Neden eç kaldın?" sualine ya: "Arkadaı- man o içinde kanıma karıı adam akıllı bir hiddetle 
)ar israr ettiler dayanamadım!" yahut: ''Canım evin yolunu tutar, kapıdan içeriye asık bir suratla 
istedi .• Dayanam dım!" teklinde cevap veriyordu. girer, Macide'nin selamına ve sözlerine ters cevap
Macide onun bu özlerinin samimi ve doğru olduğu- Jar verir, fakat karıısmdakinin sarsılmaz sükUııeti
nu biliyordu. O er'in bütün hareketlerini bu bir ni ve bu sükunetin altmda saklı olduğunu açıkça 
tek "dayanamad mi" kelimesinde hülasa etmek hissettiği hakiki teessür ve telatı görünce derhal 
mümkündü. ıHatta: "Niçin benimle evlendin" dese:' değişerek ellerine sarılır, onun yÜzünü, kollarını ağ
'·Cördüm ve dayanamadım!" cevabını alacağını ka- lıyacak kadar içi titriyerek öper ve: 
ti olarak tahmin ediyordu. "Bana kızma .. Benim kusuruma bakma 1 Bana 

Fakat bu bir çok §eyler karı111nda dayanamıyan kocan gibi değil, çocuğun gibi baki" diye yalvanr
delikanh, yıkılmadan, periıan olmadan raııyabil- dı. 

mek için bir insanın yüzde yüz yardımına muhtaçtı Ömer insanı İstemediği ıeyler yapmağa mecbur 
ve bunu bilmek Macide'ye gurur veriyor, onu Ö- eden ve herkesle az çok bulunan bir §eytanm mev
mer'e daha çok bağlıyordu. Adeta ağır bir meauli- cut olduğuna Macide'yi de inandırmıttı.Cenç kadm 
yetin yükünü omuzlarında hissetmekte idi ve bir in- ıimdilik kendinde tezahürlerini .görmediği bu acaip 
sanm mevcudiyetinin bu kadar kuvetle baıka bir mahliikun mahiyetini iyice kavrayamı or fakat bir 

~~~~~~-=:.:..:...:...:........:...~~~~~~~~~~::.........~~~~~~~~~~-

mak zorundadır. 34 mil -
yondan ibaret olan Lehis -
tan'ın yüzde 60 ı ziraat ve 
ormancılıkla hayatını ka -
zanmaktadır. Bu itibarla, 
zirai mahsuller, leh istihsa
linin özünü teşkil etmekte
dir. Bu mahsullerin büyük 
bir kısmı ihraç edilerek, ye
rine, yüksek istihsal madde 
teri ve diğer mamiil eşya it
hal edilmektedir. Bugüne 
kadar Almanya bu domuzla 
rın, yağların hububatın bü
yük bir kısmını satın ah -
yordu. Son yıllarda, Lehis
tan ihracatının yüzde 25 i 
Almanya'ya isabet ediyor -
du. 

zaman icabedecektir. 
miştir. Diğer taraftan te-
gaddi işi, çetin bir mesele Onun içindir ki, ıurada 
olmuştur. Filhakika nasyo- burada, İspanyolların - o
nalist mıntaka harp esna- tuz aylık harpten sonra -
sında imkan nispetinde gı- mihverin tazyikiyle bir 
da bulabilmişse de, kızılla- Avrupa harbine sürüklene
rın mıntakası, yer yer aç-
lığa varan bir gıda buhra- ceğinden bahsedenler, öyle 

Fakat maziye d'" 

ye yarar? Son dere~ 
lak teknik kaziyele 

muş olan Berard -

anlaşması gene de 

surette tatbik edi 

dir. Ehemiyetli o 

dur. 

nı içinde çırpınmıştır. Köy sanıyoruz ki, İspanyol da
lerde, çiftçiler istihsali as- vasının hakiki prtlarını 

gari hadde indirmişlerdi. bilmiyenlerdir. Bilakis o -

Nasyonalist makamların nun kadar sükunet ve ça -
ilk işi kurtarılan halka yi- lışmıya ihtiyacı olan mem
yecek vermek olmuştur. leket yoktur; onun kadar 

Bu da memleketin yiyecek asudeliğe mütehassir mil -

tedarikinde umumi bir sı - let yoktur!. Gerçi İspanya 
kıntıya meydan vermiştir. mağrurdur, mevkiini mu -

Esasen biz mühi 

tarda İspanyol ha 

kan ve iaşe etmek 
le İspanyollara bü 
hizmette bulunurke 

yavaşlıklardan dol 

serzeniş etmesi nez~ 
Iik olur. İki me 
münasebetleri bira 
dairesinde olması 

değer. 

Buna mukabil, Lehistan
ın idhalatında Almanya'nın 

payı yüzde 23 idi. Bu su -
retle, Almanya, Lehistan' -
ın dış ticaretinde en başta 

bulunuyor ve leh idhala -

Esasen İspanya, müca- hafazaya ve hukukuna hür 
delelerin sebebiyet vermiş met ettirmiye azmetmiştir. 
olduğu boşlukların kor- Fakat bu pek meşru hisle

kunçluğunu ancak şimdi re riayet etmiyen yoktur; 

ölçmiye başlamıştır. Siya - hiç olmazsa biz öyle zan -
si cinayetler bizzat harp- nediyoruz. 

ten fazla kurban vermiştir. FranSll! - İspanyol mü - Wladimir d'Or 

gün meydana çıkıp onu da avucuna almasından 

korkuyordu. 

*** 
Bu sıralarda Bedri onlan sık sık ziyarete batla· 

mıftı. lıi olmadığı zamanlar ve ekseriya akıam Ü· 

zerleri geliyordu. Ömer'i evde bulursa hep bera
ber gezmeğe çıkıyorlar, Ömer henüz itinden dön
memiıse Macide'yle kartı karııya outrup bekliyor
lar ve ıundan bundan konuıuyorlardı. 

Ömer kansına Bedri'yi aenelerdenberi tanıdıiı
nı anlatmııtı. 

"Pek iyi arkadaıtık," diyordu. ''Fakat belki bir. 
senedenberi görüıemiyorduk. Ben onu hala bir yer
lerde muallim sanıyordum. Halbuki baıına neler 
gelmitl" 

Sonra Bedri'nin evde kalmıf hastalıklı ablasın
dan, ihtiyar fakat dinç ve gayretli annesinden bah· 
setti. 

Macide fazla alaka göstermek istemeden bu 
tafsilatı dinlerdi. Ömer'in böyle büyük bir sevgi ve 
hayranlık ile Bedri'nin iyi huylarını, büyük sanat
kar olacağını, arkadaılığmda ne kadar sadık oldu
ğunu anlatması nedense hoıuna gidiyordu. 

Fakat bir gün Ömer söz arasında ağzından: 
"Evet Bedri'den iki lira borç aldım!" diye bir 

söz kaçırdı. Bu haber Macide'yi ıaıırttı ve üzdü. 0-
mer'in huyunu biliyordu. Sıkıtık zamanlannda gi
dip zavallı Bedri'den para istemesinden korkuyor
du. Bedri'nin kendisine acımasını, onu zavallı bul
masını asla istemiyordu. Bazı akıamlar Bedri ile be
raber Ömer'i dinlerken aöz evlenmelerine intikal e
dince Macide aizından memnuniyetsizlik ifade e
decek bir kelime çılanamasma dikkat ediyor ve 0-

lüyordu. Hatta, - belki de Ömer'in ihmali yüz· 
den - bir türlü yürümiyen ve kağıtları askıdan · 
diği halde muamelesi iki aydır tamamlanamıy 

nikah itini bile ondan sakladı. Bedri onları doğ 
dürüst, anne ve babalarının muvafakatiyle evleı 

mit biliyordu. 

Bir kaç kere Macide'ye: 

"Ömer'in vaziyeti nasıl? Sıkmh çekiyor m 
nuz? Balıkesir' den yardım ediyorlar mı?,, diye 
mut ve Macide kaçamaklı cevaplar venniıti. 

Onun bu m~rakını, Macide ve Ömer'e kartı du 
duğu samimi alakadan batka bir ıeye atf etm 
doğru olmazdı. Macide Bedri'nin kendisi için his 
selliği enditeyi anlamakta zorluk çekmiyordu. B 
kaç gün uğramayıp tekrar göründüğü zamanı 

genç adamın ilk söylediği aöl: 

"Sizi merak ettim ... Nasılsınız?,, suali oluy 
du. 

Bu ınerak genç kızın içinde tatlı bir akis yap 
yordu. Ömer hiç bir zaman karısını merak ettiği 
söylememiıti. Ömer çok kereler karısını fark bil 
etmiyordu. Onun sevgisi, bütün hisleri gibi ani v 
tiddetli 1di. Birc!enbire coıuyor, belki dünyada hl 
bir insanm muktedir olamıyacağı kadar kuvetl 
Macide'yi •tk fırtınalarına boğuyor, fakat bu h 
fandan sonra, bazan günlerce, sanki evdeki kad 
uzak bir akraba yahut ev sahibi madammıt gibi U 
kayıt bir hal alarak muhayyelesinin dünyasına çe 
liyordu. Macide bu coıkunluk ve aık anlarının tes, 
riyle ona ne kadar yakınlatsa, içinde mevcut oldı: 
ğunu inkar edemediii bir takım ihtiyaçların el si 
rülnıeden kaldıimı dütünerek bir sızı duymakta: 

nıer~ ~eı_Jı;~l&J~ıa11~2iııai...ibaaL.AINiı..:.mk--ıııAııı.Lııa...a.-.~~~~~~~~~~~~~~~~~,..,~~~ .... ~--' 
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lpofizden gelen mizaç 

Mecburi hizmete tabi meslek 
ve sanal muallim namzetleri 

Muallimliğe nasll 
tayin olunacaklar! Kafatasının içinde, ağırlığı bir bile düıer. Sık aık ve pek çok ter

ıarm bile gelmiyen o mini mini ler. Hafızası zayıflar, zihnini güç 
ıuddenin - boyuna bakmadan - toplar, iki takağında sık aık gelen 
"Ücudumazda gördüğü itler pek çok ağrı, bazı günlerde tiddetlenir. Eli Maarif Vekaleti, mecburi hizmete 
olduğundan onun bozulması insa- boı kalınca uyku bastırır. tabi meslek ve sanat muallim nam-
nın ba,ına haylice itler açar. Hem Bu haller, ipofiz hormonunun az· zetlerinin tayin usullerine dair bir ta
de o kadar küçük cüssesi içinde ay· lığı büluğ yatında hatladığı vakit... limatname hazırlamıştır. Mecburi 
rı ayrı üç kısmı bulunduğundan dahasonra, on sekiz yatından sonra, hizmete tabi muallimlerin tayinleri 
bunlardan her birinin gÖTdükleri batlaraa eller ve ayaklar küçülür, aşağıya yazdığımız talimatname csas
rnarifetler de batka batka olur... diyeceksiniz. Hayır, onlar küçülmez larına göre yapılacaktır. 
Bereket versin ki bu guddenin sebep de bütün vücut zayıflar •• Hormonun 1 - Ertik ve teknik öğretim okul
olduğu belli batlı hastalıklar pek böyle sonradan azalması kadınlarda larına tayin edilecek öğretmen nam
nadir görülür, onları bilmek ve 11• daha çok olduğundan buna tam da zctlcri birden fazla olursa bunların 
raaına göre teıhis etmek de ancak modaya uyaıun bir ınizaç demek ha- tayin olunacakları okullar kur'a ile 
hekim itidir. tıra gelirse de, ne çare ki vücut za· tesbit olunur. 

Buna kartılık - ehemiyetli bir yıfladıkça saçlar dökülür, ka,lar 2 - Münhal öğretmenler, bu mün-
hastalık meydana getirmeden _ dökülür, ditler dökülür. Bunların hallerin icabına göre şahadetname de
lüzumundan ziyade gayret göstere· hepsinin yerine ya takması ve yahut recelcrine göre Vekillikçe gruplandı
rek fazla hormon çıkardığı yahut, yapm,sı bulunursa da bu mizaca rılır. Namzetler şahadetname derece -
aksine, hormonu azalttığı daha gene dostlar batına denilemez, çün- lerinegöre bu gruplar dahilinde ku
çok görülür. O zaman insana has- kü o hormonu sonradan azalan ba • raya iştirak ettirilir. 

BiBLiYOGRAFYA 

TUNCELi 
Medeniyete açılıyor 

Dersim, bu ad, her türkün kalbinde 
acı bir hatıranın sızısını uyandırır. 
Dersim, koca bir imparatorluğun or -
tasında daima serkeş ve asi kalmış bu 
bir avuç toprak, bize eski devirden in
tikal eden sayısız !iıban başlarından 
biri olmuştur. 

Medeni bir memleketin ortasında 
vahşi Dersim, idari birliğine ve inzi -
batına son derece düşkün bir memle
kette asi Dersim, hür bir memlekette 
derebey Dersim asla kabul edilemez, 
tahammül edilemez kötü bir vaziyetin 
devamıydı. İnkılap rejimi buna taham
mül edemezdi ve nitenim ilk fırsatta 
bu çıban başını, bir daha tazelenemi -
yecek bir şekilde koparıp atmıştır. 

Bugün hür türk ülkesinin içinde bir 
Dersim mevcut değildir. Medeniyete 
açılan, medeniyet izinde bütün mcm • 
lekete imtisal edecek olan Tunceli o
nun yerini almıştır. 

Dış ticaretimiz 

Kliring hesaplan bakiyeleri ve 

kredili ithalata ait taahhütler 
Türkiyo Cümhuriyet .Merkez bankasın

dan alınan hesap hiilbalarına göre 20.5.1939 
tarihindeki kliring hesaplan bakiyeleri. 

CETVEL: 1 

Türiiye Cümburiyet Merkez bıniasın
dalci lcliriaı besıpları borçlu bakiyeleri 

Memleket Miktar T. L. 

Belçika 
Çekoslovakya 
Finlandiya 
Fransa 
Holsnda 
İngiltere 
İspanya 
İsveç 
İsviçre 
İtalya 
Macaristan 
Norveç 
Romanya 
s. s. c. t. 
Yugoslavya 
Yunani&tan 

CETVEL:2 

638.800 
3.404.400 

777.500 
3.5a2.800 

713.300 
11.379.200 

370.700 
3.167.200 

836.500 
2.165.000 
1.305,000 

695.500 
158.300 
826.500 
487.200 
166.100 

Muhtelif memleketlerin Merkez banka
larmdı tutulın iliring besaplırındalı.i 

ılıcılı.larımız 
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1 Gün irin ·-Cümhuriyette Maarif 
Mektepler olmasaydı maarifi 

kolayca idare ederdim, diyen ve 
hikmet'le hikmeti tabiiye'yi bir il· 
min iki ayrı ıubesi sanarak birinin 
programdan çıkanlıp yerine bir 
baıkasının konulmasını alakalı mü
düre emrettikten sonra bu denler
den ikincisi yerine fizik'in ikame ~ 
dilmit olduğunu görünce de mem• 
nuniyetini bildiren Maarif Nazırla· 
n, yaıamıı olduklan devirler kötü
lenmek maksadiyle hayalhanelerde 
yaratılmıf olmayıp kaderleri aev• 
kiyle bu makamı yıllarca itıal et
ıniı insanlardır; ve o zamanlar ise 
umulabil~eği kadar uzak değildir. 
Meırutiyetin tuba ağacı, idadi, aul• 
tani ve lise münakaıaları ise henüııı: 
bizlerin dahi kulaklanmızcladır. 
Maarif Vekilimizin dün BüyÜk Mil· 
let Meclisinde kudret ve aalahiyet• 
le ifade ettiği gibi bu memleket ma· talıkla sağlık arasında bir mizaç yan yaıına göre daha yaz mevai- 3 - Sıhi vaziyetleri muayyen ma

•erir. Ehemiyetli olmamakla be- mindeyken belki sonbaharına en· hallerde çalıştırılmalarını ciap ettiri
raber, uf ak tefek rahatsızlıklara • !enlerin, bu durumları heyeti sıhiye 

Dersim, Osmanlı imparatorluğu i· 
çin bir sır, bir muamma olarak, adeta 
bir gulyabanı halinde kalmıştır. Der
sim nedir? Serkeşliğinde neye güve -
nir. Nasıl olur da koca bir devletle baş 
etmiyc çalışır? Bu suallerin cevabını 
almak için bunu merak etmek lazımdı. 
Osmanlı münevverleri hatta böyle bir 
mcvzuun mevcudiyetini bile hatırla -
madılar. 

Memleket Miktar T. L. arifi hiç bir devirde bugün eripnif 

tır ... aebep olur. lnsan bunlan bilirse ra· raporiyle tesbit edilmek şartiyle, ku-
hataızlıklann büyük bir hastalık a- • · G. A. radan istisna edilir. 
limeti olmadığını anlar, meraktan 4 - Bir yerdeki münhal adedine 
kurtulur. Gümrük veznelerinin göre talip zuhur ettiği ve taliplerin 

Fazla hormon çıkarmağa; çocuk· diploma dereceleri yukarıdaki madde-

lukta baıladığı bile olur. Çocuğun kapanma saatleri de izah olunduğu şekilde Vekillikçe 

Almanya A. Hesabı 8.947.SOO 
B. Hesabı 892.800 

İtalya B. Heaabı 
Yunanistan C. Heaabr 
Estonya 
Lehistan 
Letonya 

9.84-0.300 
232.200 

37.000 
43.100 

181.500 
39.600 

olduğu dereceyi bulmaınıttır. Maa• 
rifimizin son yarım asırlık tarihini 
göz önüne getirenler bu hakikati 
samimiy-'tle teslim edecekler,ve Ma 
arif Vekilliği 1939 bütçesinin kabul 
edildiği dünkü günün meclis müza• 
kerelerini gazetelerde okuyacak 
olan bütün vatandatlar da birinci• kolları ve bacakları batı ile pek tesbit edilen derecelere uygun bulun-

ııisbetaiz olarak uzar, uzar. Adale- Gümrük ve İnhisarlar Vekaleti, duğu takdirde bu münhaller kuradan 
leri o hızla gerginletmediğinden u- gümrük veznelerinin çalışma saati so- istisna olunur. 
zun boylu çocuk bir taraftan da cı- nuna kadar açık bulundurulması yü- 5 - Kura ile tayin edilen namzet
lız kalır. Böyle çouğu besleyip bu- zünden vezne mevcudunun sayılması ler tayin edildikleri yerlerde en az iki 
'YÜlmek de pek güç olduğundan so- ve diğer kayıt muamelelerinin yapıl. ders senesi kalmak mecburiyetinde
ııunun ne olacağını sormağa lüzum ması dolayısiyle veznedarların ve a- dirlcr. İki sene sonra arzu edenler 
da kalmaz. Bundan dolayı, İpofız takalı muhasebe memurlarının geç va- başka bir yere nakillerini istiyebilir-

Bizde Dersim meselesiyle ilk alaka
narak bu dava etrafında tetkikler ya
pan arkadaşımız Naşit Hakkı olmuş
tur. Senelerce evci Dersim vilayeti i -
çindc yaptığı bir tetkik seyahatinin 
intibalarını ''Derebey Dersim" isimli 
çok enteresan bir cilt halinde neşret -
miş olan arkadaşımız Naşit Hakkı U
luğ, bugün ayni mevzuu daha derin -
leştirerek tahlil eden ve cümhuriyetin 
bu meseleyi hal için girişmiş olduğu 
gayretleri de birlikte anlatan çok da
ha olgun ve gene uzun tetkiklere müs
tenit tam bir eserle karşımıza çıkıyor. 

lzmir'de zelzele • lerin kanaatine ittiri.k edecekler• 
dir: Yeni Türkiyede maarif bu deY 
adımlariyle ilerlemektedir. Bu mü
ıahedeyi hazla kaydedelim. Gene 
zevkle, memnuniyetle, sevinçle 

İzmir, 25 a.a. - Bu sabah saat 5 i 
50 geçe dipten gelen bir zelzele ol -
muştur. Zarar yoktur. 

ruddesinden fazla hormon çıkara· kitlere kadar çalışmak mecburiyetin- ler. 
rak doğan çocuklann çok mu, az de kaldıklarını görmüştür. Vekalet 6 - Kurayı müteakip aralarında be-
1111 olduğu da bilinemez. veznedarları ile muhasebe memurla- cayişlcrini istiycnlerin arzuları, ıa-

F akat büluğ yaıında bu hormo- nııın işlerini mesai saati içinde ha· hadetnamc dereceleri de o münhalle· 
nu fazla çıkarmağa ba•lıyanlar prabilmelcri için maliye ve Hanka 

h 

y ı · d ld w · re tayin için Vekillikrc tcsbit edilen 
ayilce vardır. O yaıta birdenbire vezne erın c o ugu gibı gümrük :1 

hem uzayan, hem de irileıen genç- veznelerinin de mesai saatinden evci derecelere uygun bulunmak ve müş-
ler böyleleridir. Boy uzunluğu ve kapanmasını kararlaştırmıştır. Bu terek tahriri talepleri olmak şartiy
cüaae iriliği erkeklerde daha ziyade karar ile İstanbul, İzmir, Mersin güm le, Vekillikçe yerine getirilir. Tahriri 
yakııtığından olacak, bu hal erkek rüklerinin merkez vezneleri akşam ve müşterek talepnameler gereği ya
çocuklarda daha çok görülür. Viı. tatilinden bir saat evel/diğer güm· pılmak üzere 9 uncu maddedeki za
cudun iri olması bir kusur sayıla- rük müdürlükleri yarım saat evci, baş hı tlarla birlikte Vekilliğe gönderilir. 
ınazaa da, hormonun fazlalığı bat· ve idare memurluklarındaki vezneler ,_ · d 15 d k"k ı k kt 1 - Kuralar okul idare heyeti, ta-
aa manfetler de rösterir: sık sık c a ı a eve apanaca ır. 
bat ainlan, gözlerde bozukluk. Yalnız mühim ve müstacel işler do· lim heyetinden arzu edenler ve mev-
Bu hormonu fazla olan delikanlı i- layısiyle para alıp verme muamelesi- cut talebe huzurunda Ciekilir. 

Bu eserin adı "Tunceli medeniyete 
açılıyor"dur. Burada müellif, evela e
veJce Dersim şimdi Tunceli adı verilen 
mıntakanın coğrafi ve tarihi vaziyeti
ni tetkik ederek, cehaletleri yüzün -
den kendilerini türkten ayrı bir kavim 
zanneden dersimtilcrin türklüklerini 
kati delillerle ispat ediyor ve bu hu -
susta bize bir çok folklor ve tarih mal
zemesi de veriyor . 

Bundan sonra eserin ikinci kısmın -.. biraz köse olur, kızlarda da aksi- nin cereyanı lazımgeldiği hallerde i- 8 - Kuraya dahil talebe eğer okul-
ne, biraz sakal ve bıyık terler ••• Dik- tin, idare Amirinin tasvibi ile ve me- d 

k d 1 h 
·b· 

1
1\ i . a ise kurasını bizzat !reker. Kuranın d D · ,. ıı:.h . . a~ e erseniz, gençlik fikirleri ya- su mu ası ın m a umatı nzımam et- a ersım ı ıs ö ıçın son zamanlara 

ıı ıle pek mütenaaip olmadıimı an· mek suretiyle görülmesi mümkün o- çekilmesi esnasında bu unmıyan tale - kadar girigilmiş olan teşebbüslerin et-
larsınız. Yatı arttığı, vücudu irilet. labilecektir. beye ait kuralar heyet basından biri raflı bir tarihçnini yapıyor ve İsmet 
tiği halde fikirce hatti. çocuk sibi- Veznenin çahpna saatinden evel tarafından çekilir. Bu suretle kura• İnönü'nün Dersim meselesini ortadan 

:1 a ırma ususunda verdiği kati ka-dir. Günü gününe uymaz, kendinı· kapanmasından dolayı resim ve ver· nın rekilmesinde bulunmıyan talebe· k Id k h 
Övmeyi sever, fakat çalıımakta is· gileri yatırılmamış olan e§yadan ar- nin sonradan herhan2'.i bı"r ı"tı"raza d · · ·ı · 

d
. ·· · ı d 

1 
~ rar an sonra gırışı mış olan cezri ha-

teksiz, iılerinde kararsızdır. ıye ucretı a ınmasına cvam 0 una- hakkı kalmaz. Ancak kuranın rekile -caktır. :ı reketi anlatıyor. Burada, serkeş dere-

Hormon fazlalığı büluğ yaıın- ceği ve ilgililerin kurada bulunabile -

d 

beylerin elinde birer alet olan cahil 

an sonra batlarsa en mühim ali.· -. cekleri bir hafta evel münasip şekilde 
meti ellerin ve ayaklann büyümesi· ilan olunur. dersimlilerin ne kadar uysal ve sadık 
dir. insan haylice de ainirli olur, fa· ~ 9 - Kura neticeleri bir zabıt ile birer vatandaş halinde yeni umran e-
kat hormonun fazlalığından mı, ,. • tesbit edilir. Ve kuranın çekilmesin- serinin birer neferi olduklarını görü-
Yoksa otuz yaıından. bazılarında zm 1 r Enternasyonal de bulunan talebeye de imza ettirilc - yoruz. Nihayet eserin üçüncü kısmın-
elli yaıından sonra bile, pabucu bü· rek en çok üç gün zarfında Vekilliğe da Tunceli'nin imarına doğru atılmı§ 
Yütmeğe mecbur olduğundan mı?.. Fuarına hazırlanınız gönderilir. olan esaslı adımlar etraflı bir şekilde 
Bu zamanda öylelerinin nefeslerin- Zabıtlarda hak vesilinti bulunma- izah edilmiıtir. 
de kuvet olduğuna inanan da kal· 20 Ağustos - 20 Eylül malıdır. Görüldüğü gibi, eser, bir davayı, bir 
llladığı için sinirli olmakta hakları 1939 10 - Mecburi hizmeti olmayıp da bütün olarak ele almış, tarihi coğrafi, 
•ardır ••.• Bu hal çok defa aoya da ertik ve teknik öğretim okullarında askeri, içtimai, milli dini bütün safha-
• l" ./ ·· -

1
-- · lariyle ayrı ayrı tetkik ederek aydın -

.e ır.... ogrctmen ıge tayın edilmek istiycn· 1 
1 d 

. atmıştır. Naşit Hakkı Ulugw'un bu ki-
. tabını okuduktan sonra asırlarca müd-Demek ki ipofiz hormonunun er en gercklı şartları haiz olanlar; 

fazlahğına alamet daima iriliktir. u L us vcsıkalarını tamamladıktan ve mec-

B 
b 

• h" det bu memleketin göbeğinde kanamıq 
unun yanında ba•ka alametler urı ızmcte tabi olanların tayin mu- :ı .. 1 

1 
olan çıban başının hakiki mahiyetini 

Pek de ehemiyetli sayılamaz. 1 ame c eri yapıldıktan sonra kendileri- ·· - . 
S

. · ı k b og.re.nmış ve burada cümhuriyet re1"i -
Hormon lüzumundan az oldugwu ınemasının ucuz yaz ne ven ece ir sıra numarasına göre .. h mının kazanmış olduğu zaferin bü -

•akitte de insanın vücudu küçu··k programı mun al öğretmenliklere tayin olunur- ··k··· _ .. k 

1 

lar yu ıugunü daha yakından takdir et -

a acağını, tabii, tahmin edersiniz y A K A N p U S E L E R mek imkanını bulmuş oluyoruz. 
Cüce kalmıı olan kimseler bu hor- Müellifi bilhassa tebrik etmek vazi-

llıon kendilerinde pek az olanlar- TlNO ROSSl _ VlVlAN femizdir. dır. Ancak bazılarında hormonun ROMANCE Polonya güreı Jampiyonu 
azlığı o dereceye varmadığı için on- Ses, güzellik ve sanat harikası 
lara cüce denilemezse de boyları, tı· 
elleri ve ayakları ufak tefek kalır. aveten yeni dünya 

Böyle ufak tefek, hatta mini mi- havadisleri 
ili olmak da bir kusur aayılama- Fiyatlttr Balkon 35 hususi 20 

llıakla beraber, İpofiz hormonunun Seanslar: 
azlığı çokluğundan daha ziyade 14,30- 16,30 - 18,30 ·ve 21 de 

marifetler gösterir. Bir kere büyük 
bir halsizlik, insan kendini daima 
Yorgun duyar, yemeğe iıtahı azal· 
llıası bir ıey değil, fakat bütün it· 
!erinde isteksiz kalır. Arada sırada 
ıç sıkıntısına tutulur. melankoliye 

12, 15 matinesinde 

Deniz altı D - 1 
Tamamen türkçe 
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Tiyatrosunun 
-- -

Şehir 
---------

-------------- -ilk temsili .c 

memleketimizde 
İstanbul, 25 (Telefonla) - Polon • 

ya'nın profesyonel güreş şampiyonu 
Geftvinfku bu sabah lstanbul'a geldL 
Polonyalı güreşçi Romanya'dan bura
ya gelecek olan ve adına "Habeşistan 
devi" denilen 120 kiloluk meşhur 
pehlivan Katfen ile birlikte Bursa'ya 
giderek güreşçilerimizle birlikte mü -
sabakalar yapacaktır. Polonyalı güreş 
çi başta Tekirdağlı olduğu halde bü • 
tün pehlivanlarımıza meydan okumak 
tadır. 

Kaymakamlar arasında nakiller 

Eski,ehirin kadastrosu 

yapılacak 

Tapu ve kadastro umum müdürlü
ğü Eskişehir kasabasının kadastrosu· 
nu yapmağa karar vermiştir. Umum 
müdürlük bu kararını gayrimenkul 
sahiplerine ilan suretiyle tebliğ ede
cektir. 

Halk konseri 
20 inci Halk Konseri Riyaseticüm -

hur Filarmonik Orkestrası tarafından 
Müzik Öğretmen okulu konser salo -
nunda 27. 5. 1939 cumartesi günü saat 
15,30 da verilecektir. 

Program şudur: 
Şef: Ernest Praetorius 

1 - Ermanno Wolf - Ferrari (12 • 
1 - 1876) Divertimento Re majör, op. 
20. 

İt Ba·nkası memurları yardım 
cemiyeti umumi heyeti 

İş Bankası memurları Yardım Cc. 

miyeti umumi heyeti dün sabah saat 

onda İş Hanındaki dairesinde toplan

mış ve nizamnamesinin üçüncü mad

desine bir fıkra ilave ederek dördün
cü maddeyi değiştirmiştir. 

Adı deiiten bir nahiyemiz 

Aydın vilayeti içinde Karapınar 

nahiyesi ve İstasyonu adı İnceova o

larak değiştirilmiştir. 

Banş 

politikamızın 

anlamı 
(Ba~ı 1. incı' sayfada) 

Bu bir hayal midir diyeceksiniz? 
Hayır! Bu, hayali de geçen bir 

hakikattir. 
Bu nasıl olur, mu diyeceksiniz? 

· itiraf ederim ki, inanılmıyacak 
kadar, havsalanın almıyacaiı kadar 
zor ve büyÜk bir ıeydir. Buna batka 
milletler belki inanmaz.Fakat siz, o 
kadar hayrete dütmeyiniz. Damar -
larınızda vuran kanı yoklayınız. O 
vakit anlıyacaksmız ki bu bir sanat· 
tır. Ve tılsımı türk olmaktır. 

Hiç bir milletin canında, malm
da aıözümüz yoktur. Saygımız var· 
dır. 

Fakat bize kasdı olan, bütün bir 
dünya da olsa, bizi ayakta ve göz 
kırpmıyacak kadar diri bulacaktır. 
Elde ailah, hakkı ve haklan bekli
yoruz. 

Ben bant politikamızın manasını 
böyle anladım. Aldanmıyorum. Ve 
aldanmadığıma inanım vardır. 

24/ 5 / 939 

Mahnwt E.at BOZKURT 

Ankara Borsası 

25 Mayıı 1939 Fiyatlan 

ÇEKLER 

Londra 
Nevyork 
Pariı 
Milino 
Cenevre 
Amsterdam 
Beri in 
Brükıel 
Ati na 

5.93 
126.6575 

3.3550 
6.6625 
28.~ 
68.0350 
50.8150 
21.56 

Kapanı• P 

5.93 
126.6575 

3.3550 
6.6625 

28.52 
68.0350 
50.8150 
21.56 

1 Bir Muhasip Aranıyor i 
Merzifon kaymakamı BS. İbrahim, 

Rüştü Altıok Divriki kaymakamlığı· 
na, Siverek kaymakamı Hamdi Kiper 
Merzifon kaymakamlığına, Bolvadın 
kaymakamı Feyzi Akkor Karaman 
kaymakamlığına, Ermenak kaymaka -
mı Ekrem Güven Karaburun kayma -
kamhğına, Silvan kaymakamı Ekrem 
Gönen Silivri kaymakamlığına, Sa· 
rayköy kaymakamı Mehmet Ali Du· 
rusoy Midyat kaymakamlığına, Mid-

a) Variazioni su un tema capriccio-· 

Sof ya 
Madrid 
Varıova 
Budapeıte 
Bükreı 
Belgrad 
Yokohama 
Stokholm 
Moakova 

1.0825 
1.56 

14.0350 
23.8450 
24.8425 

1.0825 
1.56 

14.0350 
23.8450 
24.&425 

- ı -S stanbul' da aylarca devam edip hiç yer bulunmıyan E 
:: 4 perdelik komedi : - -- -5 27 Mayıs cumartesi günü akşamı 21 de § 
- -:: Sinema salonu soğuk hava tertibatı ile serinl-tirilmektedir. E 
- -T -

§ Y enitehir ULUS ıinemaaında § - -5 llk temıilin biletleri Gitede satılıyor E 
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' yat kaymakamı Akif Rahmi Kocaman 
oğlu Sarayköy kaymakamlığına, Şar
kışla kaymakamı Hikmet Ece Gün -
doğmuş kaymakamlığına, Manavgat 
kaymakamı Ali Rıza Köstepe Araç 
Kaymakamlığına ta,Y.in edilmitlerdir. 

so. 
b) Canzone Pastorale 
c) Siciliana 
ç) Final, Rondo 
2 - Adnan Saygın (1907) Diverti -

mcnto. 
3 - Claude Debussy (1862-1918) La 

Mer. · 
a) De l'aube A midi sur la mer. 
b) J eux de vagues 
c) Dialogue du vent et de la mer 
Mevsimin sonudur. 

0.9050 
2.8925 

34.62 
30.5475 
23.9025 

0.9050 
2.8925 

34.62 
30.5475 
23.9025 

ESHAM VE TAHViLAT 
Sivas - Erzurum 
Hattı lı. I . 19.59 19.59 
Anadolu Demiryolu 
Mümessil 40.70 40.70 

( Peıin 

kaydedeceğimiz bir ıey varsa o da 
kemmiyet ve keyfiyet bakımmdan 
mekteplerimiz hakkında, ve o mek· 
tepleri dolduran kız ve erkek ço
cuklanmız ve gençlerimiz hakkında 
izhar edilen bazı endiıelerin yerai& 
olduklarına dair Vekiliınizin kuvet 
ve emniyetle vaki olan beyanatıdır. 

İstibdat devri mekteplerinde 
başlayıp meırutiyet devri mektep • 
lerinde tahsillerini bitimıiı olanlar 
bugün çocuk sahibi iseler eski ve 
yeni tedris ve talim vasıta ve usul· 
lerini kolayca mukayese edebilir-
ler. Ancak, bu mukayeaenin tek 
güçlüğü bitaraflığı ve münferit ha
diseleri umuma te§milden nefsi mu-
hafaza edebilmektedir. 

imdi, itiraf etmeliyiz ki, çoğu• 
muz bu hataya düıüyor, bitaraf ka· 
lamıyor ve canımızı aıkan bir nok· 
sam her çoc:uia ve her rence mal 
ediyoruz. Vakıa, arzumuııı: bu nok· 
sanın mevcut olmaması ve imkan
sızı mümkün kılmıı olan cümhuri-
yet devrinde mükemmelin tahak
kuk ettirilmesidir: her yerde mek
tep ve güzel binalı mektep, ve iyi 
muallim, ve yüzde yüz çalııkan ta• 
le be isteıniyor muyuz? latediiimiııı: 
olacaktır. Bunu böylece teyit eden 
genç vekile itimat edelim. 

Namhi BAYDAR 

Tirhan vapuru da 
yakında geliyor 

J 

İstanbul, 25 (Telefonla) - Alman
ya'ya ısmarlanan gemilerimizden 
şimdiye kadar ikisi gelmittir. Geriye 
kalan altı geminin de tesellüm kabili· 
yeti bulunanların biran cvel limanı -
mıza getirilmesi için Münakale veka
leti bir karar ittihaz etmiştir. Bu cüm 
leden olarak cvelce reddedilen bilaha
re tadilat yapılarak yeni kazan ilave 
olunan ve diğer bazı kısımlarında da 
değişiklik yapılan Etrüsk'ün eşi 3500 
tonluk Tirhan'ı tesellüm ederek !atan 
bul'a getirmek üzere bir heyet cumar· 
tesi günü Almanya'ya hareket edecek 
tir. 

Gene Almanya'da inşa edilen 5300 
tonluk Doğu vapurunun tecrübeleri 
tamamen bitirilmiştir. ~eni gemi Tem 
muz başında İstanbul 'a gelmiş olacak· 
tır. 

.,, ...................................... .. 
~ Unutmıyalım ki : : 
: Yurtta ana, baba sevgi ve E 
: 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 : . . 
' . . ...................................... .. 
:1······································-. 
: Yurdun her köşesindeki Çocuk ; 
: Esirgeme kurumlan bikca yav- : 
: rulann sağlığına çalışmakta • : 
: dır. Bu hayırkar elin daha ö • : 
: nemli yardımlarda bulunabil - : 
: mesi için yılda bir lira verip ü· : 
: ye olalım 1 ! . . 
~ . •....................................• ~ 



-6- ULUS 26 - 5 - 1939 

Maarif Ve ilimizin beyanab 
(Başı 1 inci sayfada) 

beş yıldanberi ileri memleketlerin 
maarifini yakından görmek ve kendi 
eline çok derme çatma bir şekilde geç
miş bulunan eski devirlerden müdev -
ver maarif vaziyetini nazarı dikkate 
alarak bu ileri memleketlerin maari -
fi derecesine onu yükseltmek için ver
diği emekler boşa gitmemiştir. Araş -
tırma hareketlerini ben asla istikrar -
sızlık manasına almıyorum. Ve sizin 
de almıyacağınıza eminim. Memleket 
sevgisi ile hareket eden bütün selef -
lcrim bu mevzuda hakikaten emek çek
mişler ve bulundukları işlerin ahval 
ve şeraitini gözönünde tutarak büyük 
i ler görmüşlerdir. 

Bu görü/mü§ büyük işler on beş se
ne gibi ihmal edilemiyecek bir devre 
sonunda artık umumi hesabını yapmak 
ve arkadaşların arzu ettiği şekilde bir 
kıvam iktisap edecek hale gelmesine 
çalışmak vazifesi bendenize düşü.yor. 
<Allah muvaffak etsin sesleri). 

Bütçelerin seyri 

Maarif Vekilliğinin son üç dört se
nelik bütçeleri gözden geçirilecek o -
lursa bu arzettiğim araştırma ve tet -
kiklcr ile müterafik olan tekamül sa -
fahati derhal gözönünde canlanacak -
tır .. 

Vekilliğimizin bütçesi: 1934 yılında 
9.370.000 liradır. 93S de 10.360.000 lira, 
936 da 10.S20.000 lira, 937 de 13.781.000 
lira, 938 de 14.670.000 liraya çıkmıştır. 

Mebde ve münteha olarak aldığım 
yılların muhtelif tedrisat şubelerine 
isabet eden talebe miktarını da söyler
sem bütçede görülmüş olan bu ilerle -
me ile mütenasip, hem de fazlaca mü -
tenasip olmak üzere bir inkişaf oldu -
ğu derhal meydana çıkar. 9 milyon lira 
ile idare edilen 1934 senesinde teknik 
tedrisatta 4.000 talebe vardır. Bütçesi 
14 milyona çıktığı zaman 16745 talebe 
olmuştur. Aradaki ilerl'""'!le farkı bariz 
olarak görlilüyor. 127S ·ükseliş var -
dır. Orta tedrisat mücs lerimize ge-
lince: 934 yılında 50.0C çocuğumuz 
varmış, şimdi 104.000 ç uğumuz var -
dır. Yüksek tedrisatta 4000 talebemiz 
varmış, şimdi 8000 talcl emiz vardır ki, 
iki misli olmuştur. 193 vılı bütçesini 
hükümetiniz meclise 1 110.000 lira o
larak takdim etmiştir. Butçe encüme
ninde bazı ilaveler yap ı. Ve elleri -
nizde bulunan layihala d görüldüğü 
gibi 16.164.400 liralık b bütçe takdim 
etmiş bulunuyorum. Şu lde geçen se
neye nisbetle Maarif vckı liğinin büt -
çcsi 1,5 milyon lira kad bir fazlalık 
göstermektedir. 

Maarif i§lerımiz 

Maarif vekilliğinin mcsuliyctine 
tevdi edilmiş olan işleı hepiniz tak -
dir buyurursunuz, bir, buçuk mil
yon lira değil daha pel ok paralarla 
karşılanacak gibi değil ı • Fakat ma· 
arif meselesi, sadece bi ara mevzuu 
olmadığından, zaman v eleman gibi 
esaslı unsurların belki adan fazla 
müessir buluduğundan, zim istediği 
miz, ihtiyacımızı tam ka lıyacak tam 
paralar verilse dahi % l o paraları 
kullanmak imkanı olmı aktır. Bu -
nunla demek istemiyon m ki, Maarif 
vekilliği bütçesine fazla ra verilmiş 
de ben bundan müstağ kalmışım. 
Çünkü takdir buyururs nuz, Maarif 
vekili sıfatiyle dahil bu nduğum hü
kümctin müşterek mcsu etini de ta
şımaktayım. Ben, sadect laarif veki
li değilim. 

Şimdi bu bir buçuk m on liranın 

bütcemizde nasıl tevzi l'd ldiğini ar -
zetmck istiyorum. Bunun a hangi da
va ve meseleler üzerind urduğumuz 

ve israr ettiğimiz, tebey n edecek -
tir. Bütçeye bakıldığı z an, fasıllar
da ilk görülecek dolgun kam, maaş· 
}ardadır. Geçen sene ma ş faslı S,S 

milyon lira iken bu sene 
ya çıkarılmıştır. Bunuo ebebi teşki -
lat genişledikçe, yani m ktcplerimize 

müracaat eden çocukla mız arttıkça 
onların okuma ihtiyacı cevap vere· 
bilmek için muallim eld etmek ve on 
ları tavzif etmek iztira vardır. 

Bu sene 450 yeni mua 
za iltihak edecektir. Ec 
lcrde tahsilde bulunan 
35 kadar, İstanbuldaki 

men okulundan 60 kada 
ye enstitüsündeki kurst 
nıflardan 272 kadar, M 
lck öğretmen okullarınd 

dar muallim tavzif etme 
caktır. Bunlar bize kar 
dur. Biz de kendilerini 

m kadromu
i memleket 
.ılcbemizden 

ksck öğret· 

Gazi Terbi
ve asıl sı -

ki ve mes -
seksen ka-

imkanı ola
taahhütlü -
ay zarfın · 

dıı kanunu mahsusu mu ı ince tayin 
etmek, kendilerine va? fc vermekle 
milkellefiz. Binaenaleyh bu fasılda gö 
rülen yükseliş ve artış 1 u muallimleri 
yerlerine koymak ve vazifeli kılmak 
içintlir. Bu vesile ile arkadaşlarımın 
bir kısmının bazı mütalealarına cevap 
olacak bir noktayı arzetmek isterim. 
Maarif meselesi mevzuu bahsoldu -
gu vakitte, program, kitap, ders leva
zımı ve öğretmen, dört esaslı unsur 
olarak hatıra gelir. Benim şahsi kana-

atim şu merkezdedir ki, bu unsurların 
hepsine takaddüm eden bizzat öğret
mendir. Öğretmen iyi olduğu zaman 
kitap fena ise fenalığını tadil edebilir. 
Program yiıklü ise onu tahfif etmek 
kudreti kendisinde mevcuttur. Ders 
levazımı yoksa kendi kudreti dahilin
de her türlü imkandan istifade edip 
talebesini müstefid kılabilir. Fakat 
öğretmen zaif ise, lazım gelen meste -
ki iktidardan mahrum ise iyi kitap o
nun elinde fena kitap olur, iyi ders a
leti onun elinde fena ders aleti olur, 
hafif program yüklü, iyi program kö
tü bir hal alır. Onun için benim kana
atim, kısmen mevcut olan kanaatin ta
mamiyle tersine, öğretmen işinden 
başlamak ve onu bütün bu anasıra mu
kaddeme yapmak yolundadır. 

Bütçemizde maaşattan sonra görü -
len fazlalık ücretlerdcdir. Yardımcı 
öğretmenler ile kanunu mahsusunca ıs 
veya 18 saat ders verdikten sonra fazla 
olarak kendisine okutturulan ders sa
atleri için verilen ücretler mühim bir 
yekun tutmaktadır. Bu ücretler, gaze
telerde de görmüşsünüzdür, mali se -
ne sonuna doğru muallimlerimizin şi
kayet mevzuu olur. Bu parayı her se
ne tam alırlar fakat münakale yüzün -
den biraz geç aldıkları için şikayet e
derler. Bunları düşünerek fasla 200 
bin lira fazla koyduk. Bu zamlar taah
hür şikayetleri haddi asgariye inecek
tir. 

Eğitmenlere ayrılan para 

Artan fasıllardan ikisi 663 ve 667 
numaralı fasıllardır, bunlardan biti 
80. diğeri 200 bin lira ki ccman 280 
bin liralık bir fazlalık görülüyor. Bu 
da eğitmenlere tahsis edilmiş olan pa 
ralardır. Ve yekunu 1.150.000 lirayı 

bulmaktadır. Geçen sene lSOO eğitme
nimiz vardı ve ondan evelki senelerle 
19SO yuvarlak hesap 2000 lik bir kadro 
ile çalışıyordu. bu sene bunu 3900, 4000 
c çıkarıyoruz. 2000 lik kadro ile 60.000 

köy çocuğu okutuyorduk, bu sene bu
na 70.000 ilave ederek 130.000 köy ço
cuğu okutacağız. Bu çocukların yaş -
ları 9 - 13 dür. Eğitmenler sade bu yaş 
lar arasındaki çocukları okutmakla ik 
tifa etmezler. Akşam dersleri ver~rek 
bu yaşların dışında kalmış okuma yaz 
ma bilmiyen vatandaşları da okutur -
lar. Bunların adedi de 28,000 kadar -
dır. Bütün vilayetler eğitmenlerden 
memnundur, hepsi eğitmenlerinin a -
dedini artırmak ister. Nıha c biz 
vilayete bunu teşmil etmiş bulunuyo
ruz. İmkan olsa mevcut vilayetlerin 
eğitmen kadrolarını artıracak, olma -
yanlara da vereceğiz. Çünkü her ta -
rafta şiddetle eğitmen istemektedir -
ler. 

Eğitmenler aynı zamanda köy mek 
teplerinin yapılması işinde de teşki -
lat bakımından bize müfid oluyorlar. 
Şimdiye kadar 500 köyde aynı tipte 
köy okulu yapılmıştır. Bunlarda bi -
rcr sınıf vardır, Eğitmenin yatacağı, 
oturacağı oda vardır, mutfak vardır, 

yıkanacak yer vardır. Önümüzdeni se 
ne aldığımız tertibatla 1400 köyde ye
niden mektep yapmak imkanı hasıl o
lacaktır. 

Orta tahsil 

Orta öğretime gelince, daimi inki
şaf halindedir. Bunu sizlere gelip ri
cada bulunan ve bundan memnun ol
duğunuza şüphem olmıyan orta mek-
tep ve lise istiyenler bıı inkişafın can 
iz delilleridir. Son iki üç sene zarfın
da orta tahsil müesseselerine ilk o -

kullardan gelen talebenin adedi vasa
ti lS.000 dir. Bunu 50 talebeden he -
saplarsanız her sene 300 şube açmak 
iztirarı var demektir. Bu yükseliş, e-
limizdeki vasıtalara nispetle baş dön
dürücü bir yükseliştir. Bir taraftan 
yeni bina yapmak ve bir taraftan da 
yapılmış binaları mümkün olduğu 

kadar ucuz satın almak, istimlak et -
mck ve buna da muktedir olamadığı

mız yerlerde çifte tedrisat yapmak 
suretiyle bu ihtiyacı karşılamağa el -
den geldiği kadar çalışmaktayız. Son 
senelerde Ankara'da bir lise, Hamam
önünde bir orta okul, Kastamo.nu'da, 

lise, Kırşchir'de birer orta okul, Trab
zonda lise, lstanbul'da Karagümrük
te, Nişantaşında,, birer orta okul yeni
den yapılmıştır. Bunlardan istimlak 
edilmiş iıç, dört bina da mevcuttur. 

Çilte tedrisat 

Çifte tedrisat, bir kısım arkadaşla
rımın da temas ettiği veçhile bizim 
yapılmasında memnun olduğumuz bir 
tedbir, bir çare değildir. Çifte tedri -
sat 194 orta öğretim müessesesinden 
yirmi altısında tatbik edilir. Bereket 
ki çok büyük bir nispet tutmamakta
dır. Maarif Vekilliği bu mevzuu ya
kından ve esaslı surette tetkik ediyor. 
Bazı memleketlerde olduğu gibi sabah 
talebeyi mektebe erken alarak öğle -
yin bırakmak ve öğleden sonra tale
beyi çalışmak, derslerine çalıştırmak 
icabettiği zaman dışarda hayatını ka
zanması için müsait bir surette mek
tepte tutmak. Bu tarz memleketlerde 

umumi olarak, yahut ekseriyetle tat
bik edilmektedir. Bu suretle bir va -
hidi kıyasi üzerinden bütün çocukla
rımızı okutmak imkanı olacaktır. E -
ğer bina müsait değilse öğleden evci 
8, 8,5 da gelipde birden evel çıkan ta
lebe yerine ikinci bir ekip getirmek 
ve bu suretle aynı programla, aynı 

tedris vahidi kıyasisi iızerinden ço -
cuklarımızı yetiştirmek imkanı hasıl 

olacaktır. Bunu tetkik etmekteyiz. 

Yabancı dil öğretmeni 
yetİ§tirmek 

Bütçemizde küçük olmakla bera -
her mevzu bakımından ehemiyetli te
lakki ettiğim bir yükseliş daha var -
dır. O da yabancı dil öğretmeni yetiş
tirmek için Üniversitede açılmış olan 
kursta bir sene okumuş ve muvaffak 
olmuş talebemizi hangi ecnebi dilini 
öğreniyorsa o dilin memleketine gön
derip bir sene orada tutmak, ve ne -
zaret altında yetiştirip ve memlekete 
döndükleri zaman ecnebi dil dersle
rine tayin etmek. Orta mektep ve li
selerimizdeki ecnebi dil öğretmenle
ri kadrosu bugün 287 dir. Halbuki 
daha ihtiyacımız olan ecnebi dili öğ
retmenlerinin adedini söyliyecek o -
lursam hayretinizi mucip olacaktır. 

Çünkü 256 muallime daha ihtiyacı -
mız vardır. Mevcut muallimlerin liya
katlerini yenilemeleri ve kendilerini 
yaptıkları işlerde tekamül ettirmele -
ri için önümüzdeki yıllarda kurslar 
yapıp bunları bu kurslara gönderme
ği de düşünüyoruz. Bir taraftan biraz 
önce arzettiğim gibi üniversitedeki 
ecnebi dil kursundan çıkanları bu su
retle yetiştirerek bu ihtiyacımızı ya
vaş yavaş karşılama yolundayız. 

Biliyorsunuz ki bizim mektepleri -
mizde ü~ ecnebi dil okunur: Fransız
ca, almanca, ingilizce. İngilizce için 
birkaç sene evel memlekete getiril -
miş olan ve· ecncLilere ingilizceyi öğ
retmekte miıtehassıs bir zat bizim i
çin, kitaplar yaptı. Gerek yaş ve ge
rek bilgi derecesi bakımından hangi 
kelimelerle bu İngilizce tedris edile
ceği bu kitaplarda tespit edilmiştir. 
Ve ingilizce tedrisatından heyeti u -
mumiycsiyle memnunuz. Halbuki di
ğerleri için, fransızca ve almanca i
çin müteaddit usullerde muhtelif ki
taplar vardır. Bunlar gerek öğretme 
ı:ıakımından, gerek talebenin mektep 
de iştirdigi zaman ayrı kitap okuma
sı yuzünden ugradıgı mu ku ler ba ı
mından mahzurlu görduk. Bu mahzu
ru bertaraf etmek için fransız dili ile 
meşgul olan emrimizdeki ecnebi mü
tehassıslarını ve aynı surette alman 
mütehassıslarını tek usul ile ve sene
nin muayyen zamanlarında kitabın 

muayyen yerlerini okutmak cihetleri
ni tesbit etmek şartiyle kitaplar yaz
mağa memur ettım. Öniımüzdeki se· 
ne bu usul, tedris zamanında tesbit ve 
tayin edilen bu kitaplarla fransızca, 
almanca tedris edilecektir. Bunun bü
tün d~vayı halletmiyccegini biliyo -
rum. Fakat hiç olmazsa bu tek kitap
larla bugün mevcut olan teşcttütü or
tadan kaldırmak imkanı hasıl olacak
tır. 

3 veya 4 ecnebi dili yerine tek bir 
ecnebi dili okutmak meselesini tetkik 
etmiş degilim. Bu mesele birkaç sene 
eve! gazetelerde miınakaşa mevzuu 
olmuştu. Bu hususta Rasih Kaplan 
arkadaşımızın suallerine kati bir ce· 
vap vermek mesuliyetini alacak vazi
yette bulunmuyorum. 

Ôğretmenlerin sıhatleri 

Öğretmenlerimizin sihatleri ile ya -
kından alci.kadar olmaktayız. İstanbul· 
da Valide bagında yapılmıya başlan -
mış olan sanatoryom 120 yatak düşü -
niılerck inşasına başlanmıştı. Bu sene 
bütçemizden ancak S0.000 lira ayıra -
bildik. Fakat Dr. Saim Ali arkadaşı -
mın teklifi, meclisin de bu mevzuda bi 
zi takviye eder şekilde hissiyatını iz -
har etmiş olması 130.000 liralık işi bir 
senede halletmek için bir teşvik vesi -
lesi oldu. Maliye vekili arkadaşıma 
rica ettim, mütebaki kısmı temin ede
cekler, bu suretle bu sene içinde 130000 
lira tahsis edilecek ve bir sene içcrsin
de sanatoryom bitecektir. Şimdi 40 ya
taklı olan sanatoryom bu suretle 120 ya 
taklı, bizim düşündügümüz şekilde 
tam kadro ile faaliyete geçecektir (Al
kışlar). 

Yüksel tahsil mevzuunda gerek İs -
tanbul, gerek Ankara üniversiteleri ü
zerinde dikkatle, ihtimamla durmakta
yız. Tedrisat bakımından, kitap bakı -
mından ve bazı arkadaşlarm temas et
tikleri fakir talebenin hem tahsil, hem 
hayatlarını kazanma imkanını temin 
bakımından )cızım gelen tedbirleri al -
maktayız. 

Ankara'Ja tam bir üniversite 

Ankaradaki dil. tarih ve coğrafya 
fakültesi, tabii olarak teessüs dçvresi
ni geçirmekte ve inkişaf etmektedir. 
Yeni yapılan binaya ders senesi başın
da geçebilccegiz. Gerek tedris, gerek 
kütu.,anesi ve ,ı;r;erek talebenin istira-

hatla çalışıp kendisini yetiştirmesi 
bakımından şimdikinden çok müsait 
bir vaziyete gelmeleri nihayet iki üç 
aylık bir mesele haline gelmiştir. 

Fakat bizim gayemiz bu ka
dar değildir. Emelimiz Anka
raJa bütün şubeleri teusüs et
mi§ tam bir üniversite kur
maktır. (Bravo sesleri). 

Bu sene bütçe encümeninde Ankara
daki hukuk fakültesinin Maarif ve -
killiği tarafından alınması arzusu iz -
har edildi. Henüz bina yapılmış ve ve
killiğimiz tarafından bu müessese ü -
zerinde icap eden tetkikat icra edilme
miş olduğu için arkadaşlarımdan rica 
ettim, ancak bir sene sonra bu müesse
seyi almak vaziyeti hasıl olacaktır. 

Kabul edilmiş bir kanunla 
Sıhiye V ekaletiniz Je Ankara
da Tıp Fakültesi tesis etmek 
üzeredir. Bu müesseseyi kurup 
i§lettikten sonra pek tabii o
larak Sahiye Vekaleti Je bunu 
Maarif Vekilliğine verecektir. 
Diğer Fakülteleri Je imkanlar 
hasıl oldukça te§kil olunarak 
Ankara'Ja tam bir üniversite 
kurulacaktır. Çünkü Türkiye -
nin merkezi, bcq~ehri olan An
kara aynı zamanda türk kültü
rünün Je merkezi, banehri ol
malıdır. (Bravo sesleri, alkı~
lar ). 

Orta mektep ihtiyacı 

Sizi fazla yormamak için bütçemiz 
hakkında esaslı rakamlar üstünde ve 
esaslı meseleler üstünde bu kısa izah
lnrı yaptıktan sonra, arkadaşlarımın 

işlerimiz hakkındaki tenkitlerine gene 
kısaca cevap vermek istiyorum. Bu ten 
kitler, yalnız maarif bütçesi münase -
betiyle yapılmış değildir. Bütçenin he
yeti umumiyesi mevzuu bahis olurken 
söz almış ve burada konuşmuş arka -
daşların da maarif meselelerine temas 
eder tenkitleri olmuştur. Onlara kısa 
kısa cevap vermiyc çalışacağım. Bu 
tenkitlere Fuad Gökbudak arkadaşım
dan başlıyorum. Bugün naçiz şahsıma 
büyük iltifatlarda bulunduğu için ten
kitlerim biraz sertçe olursa beni ma -
zur görsünler. Çünkü kendisinden il
tifat gördüğüm için tenkitlerine ceva
bımı çekinmeksizin vereceğim. 

Bu arkada ımıuliy.Qtlaı:..ki . ..orta me.k 
tep ihtiyacı memlekette derin bir iz -
tirap halindedir. Kazalarda eski de -
virde rüştiyeler vardı. Yalnız o zama
nın maarifinden anladığı manaya gö -
re rüştiyeler teşkilat itibariyle bugün 
o devirden daha eksik bir manzara 
gösteriyor. Eski devirle olan bu maddi 
manzara farkına tahammül etmemeli -
dir. 

Bendenize öyle geliyor ki mukaye
se doğru yapılmamıştır. Çünkü bugü
nün orta mektebiyle dünün rüştiyesi
ni mukayese etmek için hiç olmazsa 
program, kitap ve muallim bakımın
dan değil, hiç olmazsa tahsil senele
ri bakımından bir teadül olmalıdır. 

Hepimiz biliriz 3 senelik ilk sınıflar 
üstüne 3 senelik rüştiyeler kurulmuş
tu. Bizim ilk mektepler 5 senedir. 
Yalnız seneleri kale aldığımız takdir
de bile S senelik ilk mektepten çık -
mış olan bir çocuk hiç olmazsa rüşti
yenin ikinci sınıfını bitirmiş demek
tir. Kaldı ki eski salnameler bir ke
re gözden geçirilirse rüştiyelerin man 
zarası derhal göz önüne gelebilir. Bir 
muallim ıs talebcr Yalnız İstanbulda, 
İzmirde ve bazı lfüyük viHiyct merkez 
terinde çok hizmet etmiş, birçok tale
be yetiştirmiş rüştiyeleri nazarı dik
kate almamalıdır. 194 tane orta mck -
tep ve 104 bin talebe vardır. Türkiye 
hiç bir devrinde bu kadar çok talebe 
ve bu kadar çok mektep görmemiştir. 
Haksızlık etmiş oluruz kanaatinde -
yim, eski rüştı"yelerle bugünkü mek
tepleri mukayese edersek .. 

Fuat Gökbudak (Konya) - Maddi 
manzara farkı demiştim, dünkü mek
teplerimizin manevi seviyesini istis
na etmiştim. 

Mf. V. Hasan - Ali Yücel (devam
la) - Fuat arkadaşımız, maddi man
zara bakımından buyuruyorlar. Ben 
kendilerine onda da iştirak etmiyo -
rum. Hatta Devlet bütçesinde para
mız olmadığı zaman halkın yaptırdı
gı öyle mektepler vardır ki eskiden 
değil böyle mektep, bu kadar güzel 
hükümet binaları bile, kazalarda hat
ta vilayetlerde yoktu. Şunu tebarüz 
ettirmek istiyorum, hiç bir devirde 
Cümhuriyct devıinde olduğu kadar 
halk ile hükümet maarife bu kadar 
ehemiyct vermemiştir. V c hiç bir dev 
rin hükümeti elindeki imkanları bi -
zim kadar sar/edip bu ihtiyaca cevap 
vernıiye çalışmamıştır. (Bravo sesle
ri). 

ilk tahsil meselesi 

Gerek bugün, gerek bütçenin heye
ti umumiyesi müzakere edildiği gün 
idarei hususiyelere ve ilk tahsil me
selesine temas eden arkadaşlarımız ol
du. Geı;en devreden kalmış arkadaş -

lar pek iyi bilirler ki, cümhuriyetin 
10 uncu yıldönümü münasebetiyle o 
zaman Başvekil olan Milli Şefimiz 

ilk tahsil davasiylc yakından alakadar 
olmuşlardı. Verdikleri direktif üzeri
ne geçen devrede parti grupunda ko
misyonlar yapılmış ve bu mevzuda 
çalışılmıştır. Encümenlerden bir ta -
nesi vazifesini bitirmiştir. Parti gru
pundan geçmiş ve vilayet hususi büt
çelerinin kendilerini idare edebilir 
bir halde bulunmalarını temin için 
yeni tedbirler gösterilmiştir. 

Maarife tealluk eden kısma gelin -
ce: biz bu mesele üstünde ehemiyet
le durmaktayız. Çünkü ileri memle -
ketlerle hatta küçük komşu memle -
ketlerde ilk tahsilini yalnız vilayetle
rin bütçesiyle idare eden hiç bir mcm 
leket kalmamıştır. Başvckilimizden 
rica ettim. Başvekalet müsteşarının 

reisliğinde Dahiliye Vekaleti müstc -
şarı, idarci mahalliyeler müdürü, bi
zim ilk tedrisat müdürümüz, maliye
den bir murahhas ve ziraattcn bir mü
tehassıs olmak üzere bir komisyon 
teşkil ettik. Bu mevzu üzerinde hükü
met olarak tetkikat yapmaktayız. E
ğer bu tetkikat yakında bitecek olur
sa bu sene içinde onu düsturlaştıra -
cak kanun layihasını hükümetiniz 
meclise takdim edebilecektir. 

Avrupa'Jaki talebelerimiz 
Avrupa'daki talebelerimizin seçi -

minden ve teftişinden bahseden arka
daşlarımız oldu ve onlardan biri bu 
seçimin tesir altında bulunmaksızın 
yapılması lazımgeldiğini söyledi. Bun 
ların imtihanı hakkında muayyen ka
nun vardır. İmtihanlar o kanunun emir 
leri dahilinde yapılmaktadır. Namzct
lcrc verilen imtihan kağıtları kenar -
!arına isimleri kendileri tarafından 

yazılıp sonra kapatılacak şekildedir;. 
Ve imtihan yapıları yerlerde bu kl
ğıtlar sahibi tarafından kapatılmış o
larak Maarif Vekaletine gönderilir. 
Kimin olduğu belli olmaksızın tetkik 
edilip numaraları verilir. Başka bir 
heyet numaralanmış olan bu kağıtla
rın isim yerlerini koparır. İsimleri 
meydana çıkarır. Binaenaleyh bu va· 
ziyette tesire kapılmak meselesi mev
zuubahs değildir. Nihayet insanız. 
Buna rağmen bir hata olmuş da tenkit 
eden arkadaşımız muayyen bir şey 
bildikleri takdirde onu bana söyle -
sinler, derhal tashih etmek vazifem
dir. 

Mülettif meıelesi 
Ecnebi memleketlerdeki müfet -

tiş meselesine gelince : Amerika -
da bir müfettişimiz olmak üzere, 
Berlindc, Pariste ecnebi memleketler
deki talebelerimizi teftiş eden üç mü
fettişimiz vardır. Amerikadaki talebe -
!erimizin adedi azaldığı için orada mü
fettiş bulundurmaya lüzum görmedik· 
Şimdi Berlin'dc, Pariste olmak üzere 
iki müfettişimiz mevcuttur, ve çalış -
maktadırlar. Kendi hesabına giden ta
lebelerle mühimce bir yekun tutan ço -
cuklarımızın bilhassa döviz ve askerlik 
işlerini yani kırtasi muameleleri istil
zam eden işlcı bu müfettişlerimizi 
fazla meşgul ettiği için büyük zaman
larını almakta ve talebelerimizi bizim 
arzu ettiğimiz şekilde kontrol etmele
rine mani olmaktadır. Bütçemizde bu 
kırtasi işleri önliyebilmek için Paris
teki müfettişe nisbetle daha çok işi o
lan Berlin müfettişine bir katip tah -
sisatı ilave olarak konmuştur. Bu su -
retle oradaki arkadaşın işi tahfif edi
lecek ve imkan nisbetinde talebeleri 
yerinde ve mekteplerinde teftis etmek 
ve arkadaşlarımızın arzu ettiği cihet
leri de nazarı dikkate alarak bunları 

kontrol etmek imkanı kısmen hasıl o
lacaktır. Gene aynı arkadaş ecnebiler -
le evlenme meselesinden bahsetmişti. 
Memurin kanununda sarih bir madde 
vardır, ecnebi ile evlenenleri biz me · 
mur yapmayız. Muttali olunca memu -
riyetten çıkarırız. 

Ücretliler meselesi için Rasih Kap
lanın söylediğine iştirak ederim. Ay -
rıca bir kanun mevzuudur .• Tetkikat 
yapılır, neticesi ait olduğu vekalet ta
rafından buraya scvkedilir. 

ilim Akad em isi 

İzhar edilmiş temennilerden biri de 
içinde küçük tenkitler de bulunmak 
üzere, akademi meselesi oluyor. Ben 
de şahsen memleketimizde bir ilim a
kademisinin bulunmasına taraftarım 

Fakat bu arkadaşımızın buyurduk -
!arı gibi akademi ilimle siyaseti ayır
mak ilim adamı yetiştirmek "için ka -
fi bir çare değildir. 

Çünkü büyük akademilerde baş -
vekiller ve hatta reisicümhurlar bi -
le vardır. Puankare akademisyen: Pen
love akademisyen, Mareşal Petcn a -
kademisyen, Amiral Lakaz akademis -
yendir. Daha böyle bir çok adamlar sa
yılabilir. Bunların aynı zamanda, as -
keri, siyasi sınıfları vardır. Eğer ilim 
adamlarını siyaset vadisine sapmaksı
zın yetiştirmek meselesini mevzuuba -
hiscdiyorlarsa akademinin dı ında bir 
takım tedbirler alınmasını tavsiye et
meli idiler.Nitekim bu devrenin başın 
da partimizin genbaşkuru böyle bir 

tecrübe yapmış,lstanbul Universitestn 
de profesör ve mebus olanlara bunlar· 
dan birini tercih etmelerini söylemiş, 
ancak biri orada kalmış, diğer arkadaş 
!ar aranızda yer almayı daha muvafık 
bulmuşlardır. Demek istiyorum ki a • 
kademi meselesi ilimle siyaseti ayır • 
mak için akademi yapmak kafi değil -
dir. O başka dava, bu başka müessese· 
dir. 

imar meselesi 

Siri üzmekten sekiniyorum. Fakat 
arkadaşlarımı cevapsız bırakmak endi 
şesi içersindeyim. Ben bu iki his ara
sında rahatsız olmaktayım. Hiç olmaz
sa siz rahatsız olmayınız. 

Bir arkadaşımız imar hareketleri 
sırasında memleketin muhtelif yer
lerinde bina yapılırken eski ve kıy• 
metli eserlerin nazarıdikkate alınma
dığını, hatta bazılarının yıkıldığını 

esefle söylediler. Bu teessüfe Maarif 
Vekili olarak ben de ıştirak ederim. 
Ve Bursa'daki Sarı Abdullah Efendi
nin mezarının yıkıldığından haberdar 
olaydım, pek tabii idi ki alakadar o
lur yıktırılmamasına çalışırdım. Yal
nız mesele günlük davalarla asırlar

danberi gelmiş eski eserler arasında
ki, yani mazi ile hal arasındaki itti
sali temin etmektir. Güçlük burada
dır. Benim yerime burada Saraçoğlu 

arkadaşım olsaydı ve İstanbul adliye 
binasının yapılması için çektiği müş
külatı size anlatsaydı o zaman ken
diliğinden Osman Şevki arkadaşım 

tabii cevabı almış bulunurdu. Nereye 
binayı yapmak istesem, orada asarıa
tika var diyorlar. Senelerdenberi bi
nanın yapılmamasından şikayet et
mektedir. Bu meseleyi esaslı bir pro
gramla halletmek kabil olacağını 

zannediyorum. Mesela, İstanbul'un a
sarıatika bakımından bir hartası ola
cak ve bu hartada hangi binalar kıy
metlidir, bunlar evciden tesbit edil
miş bulunacak, yeniden yapılacak bi
nalar ve açılacak yollar ona göre 
tanzim edilecektir. Bunlar yol açılır
ken veya açıldıktan sonra değil, a
çılmadan evel taayyün etmelidir. 

Şimdiye kadar yol yapılırken a
man burada filanın türbesi vardır, fi
lanın köşkü vardır diye yeni yeni a
sarıatika keşifleriyle günlük işler ge
ri kalıyor. Onun için Maarif Vekale
ti tedbir düşünmüş ve İstanbul'un 
asarıatika ve abidat ...bakımından har
tasını yaptırmaga başiamıştır. Fakat 
bu, kısa bir zamanda bitecek bir iş 
değildir. Beklemeğe mecburuz. 

Aynı arkadaşım, müzelerden ve 
bu mevzudaki kadromuzun darlığın
dan bahis buyurdular. Ben de fikri -
ne iştirak ediyorum. Yalnız bu bir pa-. 
ra meselesi değildir, adam meselesi -
dir. Avrupaya gönderdiğimiz talebe
lerimiz vardır. 

Müzeleri yeni aldığı şekillerle, 

tarihin bir nevi laboratuvarı haline 
koymak ve üniversite ile alakalandı
rarak üniversite tcdri<Jatını müzelere 
bağlamak mecburiyetindeyiz. 

Halk ıarkıları 

Daha sonra halk şarkılarından ba
his buyurdular. Biz konservatuvarda 
bir kütüpane yaptık. Tabir caizse, 
halk şarkılarını topluyoruz. İleri mil 
1i musikiyi doğuracak adamların bu 
seslerle kulaklarını doldurmaları la -
zım geleceğine inapdığımız için bun
ları onların tetebbüüne arzediyoruz. 

Armonize etmek meselesine gelin
ce bir kısmı diyorlar ki, bunlar ar
monize edilir ve hatta edilmiş de 
vardır. Osman Şevkı arkadaşımın 

fikrinde olanlar diyorlar ki, bunlar 
armonize edilemez. Tabii takdir bu
yurulur. Ben armonize edilir veya e
dilmez diye hüküm verecek vaziyette 
değilim. Mütehassıslarını dinlemek. 
yapabilecekleri kadarını yaptırmak 

ve bunları efkarıumumiyenin takdi
rine bırakmak mecburiyetindeyim. 
(doğru sesleri). 

Talebe makyajına gelınce. hepiniz 
görüyorsunuz, ben bu mevzularda çok 
alakalıyım. Hatta bazılarının kanaa
tince belki de şiddetliyim. Bu işten 

haberim yoktu. Doktordan rica ede -
rim, hangi mektepte olmuştur? söyle
sinler, tahkik ederim, alakadar olu
rum ve bu işi düzeltirim. 

Bir arkadaşım da maarif işlerinin 
sistemli olması lazım geldiğini söy
lediler. Buna hayır demege imkan 
yok. Söze başlaı ken de arzcttiğim gi
bi, bir araştırma devresinden geçtiği
miz için bir takım iktibaslar. iktitaf -
lar yapılmıştır. Fakat bu demek bizim 
kendimize mahsus bir maarif sistemi
miz yok demek değildir. Temmuzda 
toplanacak olan maarif şurasına - ki 
muhtelif sebeplerden dolayı şimdiye 

kadar içtima edememiştir - böyle 
bir mesai mevzuu takdim edeceğim. 

O vesile ile efkarıumumiyeye de bu, 
verilmiş, takdim edilmiş olacak -
tır. Zannetmemelidir ki bir alman, 
bir ingiliz, bir fransız. bir amerikan 
maarif sistemi vardır demek, bu 

(Sonu 7. nci sayfada) 
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Maarif Vekilimizin beyanatı 
medi ve muallimlerin bu müeyyede -
lere sahip olması bakımından lüzumlu 
derecede teçhiz edilmediğini anladı. 
Diğer cihetten talebe bir hata yaptı -
ğı vakit onun mukabilini ceza olarak 
gördüğü zaman bunu gayri kabili af 
artık tashih edilmez bir §ey bilmesin-

Maarif bütçesi görüşülürken 

Mebuslar Maarif meseleleri üzerinde 
temenni ve düşüncelerini bildirdiler 

Bilhassa 

ve 

, 
kitab, muallim 

temas ettiler 
mektep, 

lisan dersleri 

program; terbiye, 

bahislerine 

(Ba~ı 6 ncı sayfada) 

ınemleketler maarifleri biribirinden 
iktibaslar, iktitaflarda bulunmazlar 
demek değildir. Böyle zannetmeme
lidir. On senedenberi ingiliz mektep
lerini tetkik eden bir komisyon bir -
kaç ay önce tetkikatının neticesini 
büyük bir kitap halinde neşretmiştir. 
Orada ingiliz mekteplerinin birçok 
kusurları söylenmekte ve başka mem
leketlerin borçok meziyetleri gösteri
lerek bunların ıslah edilmesi temenni 
edilmektedir. Nitekim fransız lisele
rinin matematik, ve edebi kültür ba -
kımından faikiyetleri vardır. Bu, al
ınanlar için de bir örnek olarak mev
zuubahistir, alınanların 8, 9 çeşit lisele 
ri vardı, nihayet üçe indirdiler ve se
ne.adetlerini 13 ten on ikiye kadara
zalttılar. Bizim ingiliz, fransız, ame
rikan maarifinden istifade etmemiz 
kendi maarifimizin sistemi yoktur 
manasında anlamak doğru değildir. 
Türk maarifi tekevvün halindedir ve 
bu tekevvün kendisinin sistemini de 
tabii olarak yapmaktadır. Bir insanın 
büyürken şahsiyetini yapması gibi. 
Onun için Türkiye cümhuriyeti ma
arifinin sistemi yoktur zannında bu
lunmak hatadır. 

ler istedik. Ve onun için her hangi 
talebe bir hata yapıp da bir ceza alır
sa yapmış olduğu iyilikler, çalışmala
rın bunu tashih etmek imkanını onla
ra vermek için maddeler koyduk. Bu 
yaptığımız değişmeler talimatı Maarif 
Şurasına arzedip ve önümüzdeki sene 
tatbik etmek niyetindeyim. 

lerce kağıt buraya geldi. Bu -
nun birçoğu benim gözümden 
geç.miftir. Bunlarda talebimizi 
ifade edemiyorlar, •öyliyemi -
yorlar fikrini bende uyandıra
cak bir fey görmüyorum. Ço -
cuklarımız e•ki devirlerin fair 
diye parmakla gö•terdikleri 
yağlı .açlılardan çok daha gü
zel, çok daha parlak ve çok 
daha manalı yazılar yazıyor
lar. ( Alkıılar) • 

Kamutay dün B. Refet Canıtez'in ti, bu hususlarda mualli~lerin muhak j kal~t~leri~e ehemiyet ver~lmesinf söy 
reisliğinde toplanmış ve bütçe mü_ kak aydınatılmasını istedı ve Avrupa- ı ledı, ıstılahlardan bahsettı. . 
zakerelerine devam edilmiş, ilk ola_ da okuyan talebelerim'2 mevzuuna te- Başkan celseye on beş dakıka faaı -Ankarad a umumi kütüpane 

Bir arkadaşımız Ankara'da umumi 
kütüpane yapılması işinden bahis bu
yurdular. Tamamen aynı kanaatteyim 
ve bütçemizde de göreceksiniz, bu -
nun tetkiki ve projelerinin yapılma
sı için para konmuştur. Demin arzet
tiğim gibi Ankara kültür itibariyle 
başşehrimiz olacağına göre bunun 
muhteşem bir umumi kütüpanesi ol
ması tabiidir. Onunda tetkikatını ve 
projelerini yapacağız ve böyle bir kü
tüpaneyi Ankaraya kazandıracağız. 

· la verdi. rak Maarif Vekaletinin bütçesi görü- mas ettı. 
şülmiye başlanmıştır. Rasih Kaplan (Antalya) Orta mek-Bir arkadaşım lise mezunlarının za

fından bahsettiler. Biz iki bin küsur, 
üç bine yakın hatta hususi mektepler 
de hesaba dahil edilirse dört bine ka
dar lise mezunu vermeğe başladık. 
Bunların ilk safını teşkil edenler fev
kalade çalışma ve liyakat itibariyle 
yüksek olanları hiç bir devirde yetiş
memiştir, hiç bir devirde bu liyakatte 
talebe görülmemiştir. 

Kemiyet, keyliyet; ahlak 
me•elesi 

Kemmiyet ve keyfiyet meselesi: 
çok defa konuşulmuş ve mevzubahs ~l 
muş meselelerdendir. Adet elbette bır 
kıymettir, taallük ettiği bir. Ş~Y. olur
sa. İki, bir şey ifade etmez, ıkı, ınsan
sa iki elma ederse bir kıymet olur. O
nun için biz işimizi yaparken rakam -
lan da ancak muhtevalariyle nazarı 
dikkate almaktayız. Elbette 2.000.000 
çocuk varken ancak 700.000 ini oku -
tursam muztarip olacağım. Bu rakamı 
hiç olmazsa 1.700.000 yapmak benim 
emelimdir. Ama bu, sade rakamla ka -
lacak değildir, rakamın taallük ettiği 
insanları yetiştirmek de mevzuu ha -
histir. Bu itibarla kemmiyet ve key -
fiyet muvazenesini beraberce nazarı 

dikkate almak muvaffakiyet için bir 
vesile olabilir. 

Ahlak ve inzibat meselesi: bu mev
zuda bir çok arkadaşlar konuştular. 
Hepsine birden topluca bir cevap ver
mek istiyorum. 

Çocalılarımız ahlaklıdır 

Bizim parti programımız ah
lak ve inzibat meaeleıini çok 
güzel teıbit etmiıtir. Çocukla
rımızın ve 1ıençlerimizin tqeb 
büı kabiliyetini kırmakıızm 
mürebbi vaziyetinde olan kim· 
selerin ancak ıefkatle ve mer
hametle onların hareketlerini 
karşılamaları eıaıtır. Maarif 
Vekilliği bu ruh ile idare etti
ği milyonluk talebe kütlesini 
inzibat ve ahlak bakımından 
göz önünde tutuyor. İnzibat 
bir müeaaeıe için muhtelif uz
viyetlerin de tam ııhat ve se
lametin mevcut olduğu halin 
kendisidir. Bir organizm her 
parçasında iyi iıliyoraa o or · 
ganizmin kendisini rahat hiı
ıetmeıinin adına inzibat diye
biliriz. Mekteplerimizde fU ve
ya bu tekilde vukua gelen bir 
iki hadise asla türk çocukla
rının ve türk gençlerinin ter -
biyesi hususunda bizi endite • 
ye düıürmemelidir. Mektebe 
alırken hiç bir pıitik ruhi mu
ayeneye tabi kılmaksızın ıı -
nıflara koyduğumuz çocuklar 
içerisinde anormal bir takım 
tipler çıkabilir. Bunu koca 
bir türk evlatları kütlesinin 
ahlak bakımından, terbiye ba
kımından zayif göstermek 
bence doğru değildir. 

Bunun miyarı nedir? Miyarı fudur; 
bir talebe Sivas lisesinden, bir. talebe 
Erzurum lisesinden, bir talebe Antal· 
ya lisesinden çıkıyor. Avrupa imtiha
nına giriyor, muvaffak oluyor, gidi -
yor Avrupaya. 

Şimdiye kadar Avrupaya gitmiş 
olanların giremediği yüksek mektep
ler müsabakalarına giriyor, muvaf · 
fak oluyor ve bitirip geliyor. Bundan 
evel bu yoktu, Cümhuriyet devrinden 
önce mesela ekol normal süperiyör'ün 
müsabakasına girmiş, muvaffak olmuş 
bir kişi gösterilmemiştir. Politeknik'
in müsabakasına girmiş, muvaffak ol
muş bir kişi yoktu. Bununla beraber 
Cümhuriyet devri liselerinin yetiştir
diği gençler buraya giriyor ve muvaf
fakiyetle çıkıyorlar. Vasati seviye iti 
bariyle asla dünden geri değildir. Ge· 
ri olması mevzuu bahs olabilecek bir 
kısım vardır. O da talebe çokluğu do
layısiyle elemenin kafi derecede yapıl 
mayıp ileri sınıflara geçen ve bir ara
lık bulup eline diploma kağıdı alan -
lardır. Onun için imtihan eleğini da
ha sıkıştırarak, böylelerini geniş de -
likten geçirmeyip, sıkı deliklerden ge 
çirmek kararındayız. Bu gibi hakika • 
te uygun olmıyan kanaatlere hiç kim
seyi dütürmemek için tertibat alıyo -
ruz:. 

Kitaplar ucuzlamlfhr 
Bir arkada§ım mektep kitap1arının 

pahalılığından bahis buyurdular. Ve 
üç, dört liraya mektep kitaplarının 

satıldığını söylediler. Bu kadar pahalı 
mektep kitaplarının .. taldığını bitmf -
yorum. Lütfen söylerlerse tetkikat ya-
parız. 

Sami Berkman (Tunçeli) - Fransız 
cadan türkçeye, türkçeden fransızcaya 
llızatJer .. 

Maarif Vekili (Devamla) - Onlar 
her yerde öyledir. Şimdi mevzuu ba • 
his olan mektep kitaplarıdır. 

Bu kitapların ucuz olduğunu göste • 
recek rakamlar arzedeyim : 

Alfabe 5 kuruş, ilk mektep tabiat bil 
gisi 20 kuruıtur. Mukayesesini şu te
kilde yaparsak bu kitapların müma -
sili başka kitaplar mesela İn -
gilizcesi 45, fransızcası 41 kuruştur. 
Orta okulun tabii ilimler kitabı bizde 
40, aynı cesamette almancası 120, İn -
giliıcesi 180 kuru§tur. Sizi yormamak 
için bir iki misal ile iktifa ediyorum. 
Bu misaller çoğaltılabilir. Bu mukaye
seler yapılınca bizim kitapların diğer
lerinden hemen umumiyetle ucuz oldu 
ğu anlaşılır. Bununla demek istemiyo 
rum ki mektep kitaplarımızı daha u -
cuzlatmak çaresini düşünüyoruz. 

İlk mektep kitaplarının ikisini, üçünü 
bir araya koyarak ciltten kazanmak is
tiyoruz. - Çünkü bir cilt yüz para tu • 
tuyor - Bu suretle 7-8 kuruş ucuzlat • 
mak mümkün olacaktır. Ve diğer bü -
yük kitapları da ufaltmak ve ucuzlat
mak mevzuu bahistir. Esasen kitapla -
rın büyük bir kısmını biz kendi mat • 
baamızda basmaktayız. Ve hiç kar al
madan maliyet fiyatına satıyoruz. Mas 
raflarımız da kolayca tetkik edilebilir. 
İsraf yoktur. 

Çocuklarımız gü:ıel yazıyorlar 

Bir arkadaşım, gramerden ve eski 
kitabeti resmiye ve hususiye yerine u
sulü tahrir olduğundan bahis buyur -
dular. Gramer dersi vardır. Ve kitap
larını müsabakaya koyduk. Gazeteler -
de görmüşsünüzdür. Usulü tahrir di -
ye §İmdi bir ders yoktur. Eğer müf -
redat programları mütalea buyurula -
cak olursa yazı dersi çocukları bir fik
ri toplamak ve·onu ifade etmek için 
dersler vardır. Bazı arkadaşlarım hat
ta lise mezunlarının ve talebesinin ifa
deden Aciz olduklarını söylediler. 

Bir arkadaş liselerde izdiham oldu
ğundan ve sınıflarda fazla talebe bu
lunduğundan, binaenaleyh, mektebe 
girerken tasfiye yapılması lfızım gel
diğinden, alma imtihanları yapılma -
sından bahsettiler. Bu. hakikaten dik
kate alınacak bir noktadtr. Bunu da 
tetkik etmekteyiz. 

Mezhepleri ayrı hususi mektepler 
için bir arkadaşımızın söylediği söz
leri nazarı dikkate alacağım. 

Sinema me•elesi 

Sinema meselesi muhtelif bakım -
!ardan, mevzuubahs oldu. Henüz bu 
mevzuu esaslı bir surette cevap vere
cek şekilde tetkik etmiş değiliz. Bu
.m muhtelif bakımlardan tetkik et • 
mek lazımdır. Biri tedris, diğeri esa
sen mevcut olan sinemalar bakımın -
dan çocuklarımızın ahlfıkını siyanet 
etmek noktasındandır. Bunlar için 
başlamış tetkikatımızı bitirip ayrıca 
maruzatta bulunmak lazımgelir. Şim
dilik bir şey söyliyecek vaziyette de
ğilim. Bilmiyorum, şimdiye kadar ar
zettiğim hususlar teker t.eker yapı! -
mış tenkitleri içine alır bı~ ~evap sı.1-
silesi teşkil etti mi? (Kaf~ sesl~rı) 
Herhalde sizi fazla yormak ıstemıyo
rum. Eğer cevap vermediğim, tenev
vür edilmemit hususlar varsa onlara 
da cevap vermeğe amadeyim. 

Gl. Kazım Sevüktekin (Diyarbakır) 
- Harp sanayiinin terakki ettiği .şu 
zamanda memleket müdafaasında hız
metlerinin lüzumuna kani olduğum 
makine, elektrik, motör ve telsiz mü
tehassısları gibi fen adamları yetiş
tirecek fen mektepleri açılması için 
bir teşebbüsünüz var mıdır? Yoksa 
Maarif Vekaleti programına dahil mi 
dir? Bunu lutfen izah buyursunlar. 

Maarif Vekili Jiasan - Ali Yücel 
(İzmir) - Bu mevzuda Maarif Ve· 
killiği bütün hassiyetiyle çalışmakta
dır. Suallerinin cevabını, bir Teknişe 
Hohşöle yani bir politteknik yapaca
ğız şeklinde vermeliyim. Bu hususta 
Genel Kurmayla, şahsan Milli Müda
faa Vekili arkadaşımla münasebette
yiz. Esasen bir politeknik projesi ha
zırlanmıştır. Yapılacak bu politeknik
te vazife alacak arkadaşların bir kı<;
mı da Avrupa'ya gönderilmiştir. İlk 
fırsatta bu müesseseyi kuracağız. Bi
rinci derecede düşündüğümüz, planı 
mızın önüne koyduğumuz işlerden bi
ridir. (Bravo sesleri). 

Gl. Kazım Sevüktekin (Diyarbakır) 
- Teşekkür ederim. 

Maarif Vekilimizin çok alkışlanan 
bu kıyemtli izahlarından sonra fasıl
lara geçildi ve Maarif Vekaleti büt
çesi kabul edildi. 

Kamutay bugün toplanarak bütçe 
tetkiklerine devam edecektir. 

Bergama 

kermesi 

lKlNCl CELSE 
Eveta söz alan doktor Osman Şev- tep ve liselerde okunan muhtelif ya· 

ki Uludağ (Konya) Maarif Vekaleti- bancı diller yerine bir tek dilin esas- İkinci celse açıldığı zaman sözil e
nin imar hareketlerine karşı daha ya- 1ı olarak öğretilmesi lüzumunu mü - veHi bayan Şehime Yunus (İzmir) at
kın bir alaka göstermesini istedi, ba dafaa etti, kendi dilimiz tedrisatının dı. Lise programları üzerinde durdu, 
zı kıymetli sanat eserlerinin projesiz- da çok zayıfladığını söyledi: bunların zaman zaman değiştirilmesi
lik yüzünden ortadan kaldırıldığını "- Milli işinde benlik işi dil işi nin şikayetleri mucip olduğunu söy -
söyledi, halkta musiki zevkinin arttı- ile başlar. Dil üzerinde hassasi- ledi. Kitapların sık sık değiştirilmesi
rılması için tedbirler alınmasını talep yet göstermiyen milletler, milliyetle- nin bunlardan temin edilen faydayı 
etti. ri üzerinde de hassas olmazlar" dedi tahdit ettiğini izah etti. 
Öğretmen ve talebelerin saçlarının ve gençlerimize yabancılarla evlenme Muvaffakiyet imkanları hazırlandığı 

kıvrılmaması ve boyanmamaları hak - mek hakkında telkinler yapılmasını takdirde çocuklarımızın yapamıyacak
kındaki emirlerin tatbikini istiyen ha- istedi. Öğretici filmler hakkındaki ları iş bulunmadığını söyliyen hatip 
tip sözlerini bu hadiseye mani olun - kanunun niçin tatbik edilmediğini hayata miiteveccih mektepler açılma -
ması temennisiyle bitirdi. sordu ve tiyatro bahsi üzerinde dur- sını istedi. Küçük smatkar yetiştiren 
1 f · ı du müesseselerin kıymetini tezahür et • 

Nevzat Ayaş (Bursa) Maari ış e- B .. ~ıası'p Ahmet Aytuna, bir saat · .. · 
c tirdi, kız talebelerin terbiyesı uzerın-

rimizin sistemleşmesi, maarif siste · kadar su" ren uzun mu"talealarında, de durarak dedi ki: mimizde keyfiyet ve kemiyet mesele- h b"t'' maarifimizin hemen emen u un 
si, ilk tahsil mecburiyeti, maarifimiz- mevzuları üzerinde durdu ve kıymet- "- Ben liseleri iyi tanırım. On al -
de ahlak. ve ideal. dil ve terbiye ba · li tahliller yaptı. Bu arada maarif iş- tt sene içinde bulundum. Mektebim -
hisleri üzerinde durdu. · · b ·· de zaman zaman kız talebe üzerinde }erimizin büyük ehemiyetını te aruz 

Sami Erkman (Tunceli) Mektep - ettirdi, vatandaşı yetiştirmek mevzuu yaptığım sondajlara, aldığım cevaplar 
lerde yabancı dil tahsilinin metodsuz üzerinde durdu, gençlik meselesine beni müteessir etti. Ben hakim olaca
luğundan bahsetti, lise talebelerimi- temas etti, kemiyet ve keyfiyet maa- ğım, doktor olacağım, evlenmiyece -
zin Avrupa'da bilhassa fe? ve müspet rif ö"retmen meselesi, eğitmen me- ğim diyorlar. Fakat bunlar hiç bir za
ilimleri t.~kip ~d::ek sevır~e o~:ı~t~ sel.esi: kız enstitüleri, liseler, çift ted- man ana olmasına mani teşkil etmez. 
dığını .soyledı, ogretmen ~r e 1 risat, ö men öğretmenler meselesi. Onu bu analığa ufak bir yaşta hazır -
mcselesıne ve ders saatlerıne temas talebe !a;iyeti ilzerinde izahat verdi, lamak lazımdır. Bu, kızlarımızı kötil 
etti. son olaralt maarifimizin de muayyen maceralardan uzaklaştırıp. bu terbiye 

Bayan Hacer Dicle (Kastamonu) bir planı olmasını ve bunun neşredil- ve telkin ile kuvetli, demir gibi, ahla-
Kültürün en büyük davamız olduğu- d' kı yerinde analara sahip oluruz ... mesini israrla iste ı. 
nu söyledi, temin edilen muvaffaki - Süreyya Örgeev'rCn (Bitlis) orta Bundan sonra Maarif Vekilimiz 
yetlerden dolayı Maarif Vekiline te- mekteplerin sayısını elden geldiği ka Hasan • Ali Yücel hatiplere cevap ver 
şekkürler etti, ilk mekteplerde tale- dar artırmamızı, çünkü ilk mektep _ miş maarif politikamızı izah etmiştir. 
be fazlalığı ve tahsisat azlığı üzerin- 1 b 1 'tt 'k Bu nutıık bı'rı'ncı' sayfamızda ve ay-. ten çıkan ta e e er sayısının gı ı çe 
de durdu, ilk tahsili bitiren talebenın ··ğ 1 • rı sütünlarımızdadır. 
~~~Jise~h~li~pm~~~m~-~ ~-ğ~a_ı_m_a_k_t_a_o_ı_a_u_ğ_u_n_u_._o_r_d_m_e_n_e_r_ın _______________ _ 

küllerini anlattı, ilk mekteplere iki 
üç sınıf ilave ederek hayata hazırlayı
cı ve yetiştirici bir mahiyet verilme
sini istedi. 

Küçük çocukların veremi çok ça -
buk aldıklarını aöyliyen doktor Saim 
Ali Dilemre. çocuklara bu hastalığı 
aşılıyacak başlıca iki amil bulundu
ğunu, bunların biri süt, diğeri hasta
lıklı öğretmen olduğunu söyledi. in
şa halinde olan aanatoryomun tar_na~
lanması için konulmuş olan 50 hın lı
ranın 70 bin lira daha verilerek 120 
bin liraya çıkarılması suretiyle bina
nın ikmalini talep etti: "- Bu yetmiş 
bin lira için çocuklarımız tehlikede -
dir.,, dedi. 

Kültürümüzün devamlı inkişafına 
şükranla işaret eden B. Yahya Sezai 
Uzay (Kütahya) Mektep kifayetsiz
liğinden bahsetti, liselerde ve bilhas
sa yüksek mekteplerde kitapların pa
halı olduğunu söyledi, hatta bu yüz
den birkaç talebenin bir kitap aldı -
ğından bahsetti, mekteplerde gramer 
bulunmadığını, tahrir dersi gösteril
mediğini söyledi. 

Mekteplerin talebe hücumu karşı -
sında kaldığını söyliyen B. Nazmi 
Teker (İzmir), liselerimizin zayıfla
dığını, orta mekteplerden çıkan tale
belerin liseye devamdan önce bir se
çime tabi tutulmasının faydalı olaca
ğını anlattı. Ankara'da bir umumi kü
tüpane kurulmasını temenni etti. 

B. lstemat Özdamar (Eskişehir) E
kalliyet mekteplerinden bahsetti, bun 
lara ekalliyet adının verilmesini mu
vafık bulmadı, bu mekteplerin mual
limlerinin vaziyetleri üzerinde dur
du. 

B. Fuat Gökbudak (Konya) Gala · 
tasaray lisesi isminin değiştirilmesi
ni istedi ve Amerikalıların yaptıkları 
bir tetkikte ilk mekteplerimizi mü· 
kemmel bulmuş olduklarını, fakat or
ta mektep ve liselerimizi zayıf gör -
düklerini söyledi. 

B. Berç Türker (Afyonkarahisar) 
Memleketteki tahsil arzu ve heyeca · 
nından, mektep ve muallim kifayet# 
sizliğinden, muzır filmlerden bahset· 
ti. 
Eğitmenlerin müspet faaliyetleri 

üzeri;de şükranla duran B. Ahmet 
Hamdi Dikmen (Konya) Köy mual -
lim mektepleri üzerinde durdu. 

Türkiye . İngiltere 

İtilôfm gayesi Akdenizde 
sulh ve emniyeti tesistir 

B. Fethi Okyar'ın son anlaşma hakkında 

radyoda İngiliz dinleyicilerine hitabı 
(Başı ı incı sayfada) ı kularından kurtaracak ve her hangi bir 

. .• . tecavüzün muvaffakiyetini imkansız 
melerınden daha tabıı bır şey tasav· bir hale koyacak kadar kuvetli olacak-
vur olunamaz. . tır. 

Hüsnüniyet sahibi hiç bir milletın, Bununla beraber, bu muhavereyi bi-
tec~vüz niyetinde ~ey~ hakimi.yet e • tireceğim sırada, bütün milletlerin ve 
melınde olmıyan hıç hır d~~letın A~ • onların liderlerinin herkes için sulh -
rup~ sulh.una yapı~an bu muşt:rek hız- tan daha biıyük bir menfaat mevcut 
metı t~sdık~en g~rı kalmıyaca_gı.nı zan: olmadığını ve hiç bir arazi ilhakı eme
nederım. Fılhakık~ bu teşrıkı mesaı linin, hiç bir siyasi ihtiras muvaffaki
herkese açıktır. Bı~ ç~klarını~ .. su!h yetinin • bunun başarılabileceği farzı 
taraftarı oldukları ıddıasının ışıtıldı • mahal olarak kabul olunsa bile - bu -
ğ.i şu sı.ralarda herh~':~i bir sergüzeş~ günkü harbin getireceği muhakkak o
sıyasetınden veya kotu emellerdenbeı 1 lan fecaatleri ve binnetice bütün me
oldu~u dün~a~a mal~ı~ olan iki men_ı- deniyetin yıkılmasını, telafi edecek 
le~etın teş~ıkı n_ıe~aıs~.ne .. me~~~ bır kadar büyük olamıyacağını tanıyacak· 
mana atfedılmesını muşkul goruyo - lan ümidini ifade etmek isterim . ., 
rum. 

Memleketimin coğrafi vaziyetinin 
askeri ehemiyeti ve onun kara ve deniz 
kuvetleri ingiliz kudret ve miknetiyle 
el ele verince öyle itikat ediyorum ki, 
yakın şarkta ve Akdenizde devamlı 
bir sulh emniyet altına alınmıştır. 

İzmirin ihracat 
vaziyeti iyi 

İzmir (Hususi) - Türk - ingiliz 
detarasyonundan sonra İngiliz ticaret 
müesseselerinin türk mahsullerine 
karşı gösterdikleri alaka ve başladık
ları muameleler artmıştır. Mamafi. R
ge mıntakasında. stok çok azdır. Me
sela. incir mahsulü tamamen satılmış 
gibidir. Mevcut üzüm stoku ancak 
5.000 tondur. Bu mahsulün satışı da 
hararetlenmiştir. Çünkii talepler var
dır. 

Keza, pamuk. palamut, zeytinyağı 

hatta tütün üzerine de siparişler ço • 
ğalmağa başlamıstır. Fivatların düş -
mesi ihtimali kalmamıştır. 

Alakadarların fikrince, İstanbul'a 
gelen İngiliz heyeti, şehrimizdeki ih
racat müesseseleri yle. temas için İz -
mir'e de gelecektir. Bilhassa ağustos 
ayı içinde ingiliz koonerati fleri mü • 
dür ve miimessi"llerindcn bir grupun 
şehrimize gelmesi b .. klenmekte,liı ., •..••..••.•..•........ ,,., .....•.....• __ 

Çocuklarımız terbiyelidir, 
ahlaklıdır. Dütünün eski ida -
dileri her sınıfın baımda iz
bandut gibi bir mubaaaır, bü • 
tün mektepte azami 200-250 
talebe. 3 tane muavin bir mü
dür. Mubaaaırlar ve onların 
batında da bir ıermubaaaır. 
Buna rağmen o günün vakala· 
rını bir de bugünü dütünün. 
Mekteplerde 1500-2000 - 3000 
talebe, bir müdür, üç muavin, 
mubassır yok. Bu talebelerin 
hangi ahlaksızlığı, ha·ngi ter
biyesizliği vardır? Ben çocuk
larımıza atfedilmek istenilen 
ahlaki kusurları kabul etmiyo
rum. Ve arkadaılanmın bu 
husustaki fikrine katiyen itti
rak etmiyorum. (Alkıılar). 

Yeni tedbirler 

Lise ve orta mektep, meslek mek • 
teplerinin talimatındaki, inzibat mad
delerini Vekilliğimiz yakından tetkik 
etti. Mevcut müeyyedeleri klfi gör -

Ben, bu filtre de iıtirak et
miyorum. Partide genyönku -
rul üyeıi ilren cümhuriyetin 
15 inci yıldönÜ"!Ü iıini bende
nize vermiılerdi. Mekteplere 
tamim deildi ve 15 inci yıl 
cümhuriyet ve İ•tilrl&l mev:ıu -
larındalıi talaa,.üslerini çocuk
lara yauınlar denildi ue bin -

Çandarlı, 25 a.a. - Bugün Berga -
ma kermesinin Çandarlı köyünde va
li, parti erkanı, Bergama kermesi bü

rosu, Bergama halkı hep buradalar. 

Çandarlı plajı civarından gelen bin -
lerce halkla doludur. Mızıka ve da -
vul sesleri, efe ve zeybek oyunları 

her tarafta neşe uyandırıyor. Tarihi 
Çandarlı nahiyesi pehlivan güreşle -
rine ve spor müsabakalarına sahne o· 
luyor. Kayık ve yüzme yarışları ya -
pılıyor ve kermes coşkun neşe ile de· 
vam ediyor. 

Gece, Trakyadan gelen seyyar si -
nema makinesi ile halka filmler gös
terilecek ve yarın gündüz ve gece 
Bergama halkevinde çocuk balosu ve 
rilecektir. 

B. Ali Karni Akyüz (İstanbul) 
Maarif Vekaletinin ehemiyetine işa
ret ederek muhtelif meseleler üzerin· 
de durdu, bilhassa disiplin meselesi
ne temas etti, disiplinin kUi derece
de olmadığını söyledi, otorite üzerin
de düşüncelerini anlattı. 

Bayan Türkan Örs (Antalya) ter -
biye meselesinden bahsetti, tahsil ve 
bilgi bakımından dünkü nesilden üs
tün olan bugünkü gençlerin nezaket, 
terbiye, hayırhahlık, itiyat, hattıha -
reket bakımından olan durumlarını 
tahlil etti. Maarif Vekiletinin bu 
mevzular üzerinde ıumullü bir terbi
ye programının lüzumuna işaret et • 

Her iki milletin tam bir itilaf halin
de olduklarına ve birbirlerine karşı 
tam bir itimat beslediklerine mutmai · 
nim. Türk ordusu her zaman ingiliz 
ordusunun kıymet ve şecaatini tak • 
dir etmiştir. Diğer cihetten Londrada 
ikametim esnasında benimle görüşmüş 
olan bütün ingiliz zabitleri memleke -
timin ordusu hakkında gayet takdir -
karane lisan kullanmışlardır. İngiliz 
halkı, eminim ki. Atatürk ile onun kud 
retli ve parlak halefi İsmet İnönü'nün 
idaresi altında Türkiye Cümhuriye -
tinin takip ettiği dürüst siyaseti tas -
vip etmiştir. Bu siyaset, teahhütlerine 
sadakat ve milletler arası ihtilafların 

sulh yoliyle halli suretinde hülasa e -
dilebilir. Büyük Britanya'nın beynel
milel muamelelerde takip ettiği şaş -
maz dürüstlüğü türk milleti ve onun 
hükümeti aynı suretle takdir etmekte 
ve Büyük Britanya'nın son buhran • 
danberi medeniyeti bir felaketten kur
tarmak için sarfettiği cesurane gay -
retlere hayranlık duymaktadır. 

Bu müşterek gayretler arasında 
Fransa'nın da Büyük Britanya ile me
saisini te§rik ettiğini görmeicle mem -
nunuz: ve eminiz ki sovyet ittihadı ile 
devam etmekte olan müzakerat o mem 
leket ile dahi tam bir anlaşmaya mün -
cer olduktan sonra bizim müşterek 

sulh cephemiz insaniyeti bütün kor • 

Ucuz kiralık ev 
Yenişehirde Yüksel cadde Mi

mar Kemal mektebi karşısında 

Ateş Hakkı apartmanı birinci da 

iresi ucuz kirayc. verilecektir 
Parkeli altı oda ve geniş salon 
içindekilere müracaat. (Telefon 
2488. 3130). 

"'······································--
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26 - 5 - 1939 

4 üncü Kurultaydan beşinci Kurultay'a kadar 

Parti programının daima devam eden tatbikatı 

Başarılan isler mesut ve 
ret ahlı Türkiyeye Yü<ul verdi 

(Baıı 1. inci sayfada) 

Adliyede: 

1 - Hakimler kanunu, hakimlik ve 
mtlddeiumumilik mesleklerini koru -
yacak ve mensuplarını mesleklerine da 
ha büyiık alaka ile bağlıyacak şekle 
konmuştur. 

2 - Yurdda adaletin sürat ve mükem 
meliyetle tatbiki için kanunlarda ica
beden değitiklikler ve tekemmüller 
yapılmıı ve mahkemelerimizin sürat 
ve intizamla iş görmelerini mütema -
diyen kontrol ve takip edici tedbirler 
konmuıtur. 

3 - İcra ve iflas kanunu ile bu ka • 
nunu tatbike memur teşkilatın verimi
ni arttırmak için icap eden tetkikat ya
pılmıı ve bir de mütehassıs getirtile • 
rek teıkil edilen komisyon ile yapı -
lan çalışmalar sona ermek üzere bu -
lunmuştur. 

4 - 936 senesinde kabul edilen meş
hut suçların mahkeme usulüne dair çı
kan kanunun tatbikatından müsbet ne
ticeler ve faydalar elde edilmiş ve bu 
kanunun tatbik sahası 1938 senesinde 
genışletilerek ağır suçlara da teşmil o
lunmuştur. 

5 - Geçen kurultayın dileği üzeri -
ne ihtiyaç gösterilen on üç mınta • 

kada yeniden adliye teşkilatı vücuda 
getirilmiştir. 

6 - Ceza kanunumuzun bazı kısım • 
larında esaslı degişiklikler yapılmak 
suretiyle devletin iç ve dı§ emniyeti 
geniş mikyasta müeyyidelerle takviye 
edilmiştir. 

yük kurultayda verilen karar mucibin 
ce akar sahiplerine değil vatandaşla -
rın ev sahibi olmalarını kolaylaştır -
mak esası içersinde çalışmasını değiş
tirmiş, tanzim etmiş ve bu cümleden 
olarak Ankara'da üç büyük ev inşaat 
kooperatifine yardım etmiş olduğu gi
bi beş vilayette aynı mahiyette muvak
kat vasıtalarla ikraz işleri yapmış bu 
usule daha ziyade teşmil edilecek ted
birler araştırmakta bulunmuştur. 

2 - Tediye muvazenesini düzelt -
mek ve denk tutmak hususunda ku -
rultayın tesbit ettiği esas, daima göz
önünde tutularak dış i§ ve dış ve tica
ret anlaşmaları buna gc.ire tanzim o • 
lunmuştur. 

misinin islahına ait tedbirler alınmış 
ve bu müessese, memleketin bu boşlu -
ğunu dolduracak tekamül yoluna so -
kulmuştur. 

Keza, memleketin gene bu yoldaki 
müstakbel ihtiyacını tamamlamak için 
de Ankara'da devlet konservatuvarı 
ve tiyatro okulu açılmıştır. 

8 - Maarif vekaleti bu dört sene i
çinde mektep programlarında lazım o
lan faydalı tadilatı yapmış, ders ki -
tapları hazırlatma ve dağıtma işini da
ha iyi bir hale getirmiş memlekette fay 
dalı neşriyatı teşvik eylemiş ve mem -
leket için faydalı eserleri tab ve tercü
me ettirmiştir. 

3 - Parti programındaki denk büt -
çe esası her sene artan bir muvaffaki • 
yetle tatbik edilmekte bulunmakta • 
dır. 
İmkan elde edildikçe mükellefler 

lehine vergilerde azaltmalar yapılma
sına rağmen memleketin gittikçe inki
şaf eden ihtiyaçlarını karşılıyacak ıe -
kilde bütçe gelirinin arttırılmasına 
muvaffakiyet hasıl olunmaktadır. 

4 - Vergi matrahlarının mümkün ol 
duğu kadar safi irat ve vasıtalı esas -
lara ircaı hedefi göz önünde bulundu
rulmakla beraber, vergi kanunları; a -
meli ve tatbiki kolay ve milletin tedi • 
ye kabiliyetine uygun zihniyetle te -
kamili ettirilmektedir. Bu dört sene i
çinde, bina, arazi, hayvan, kazanç ver
gileri ve madenler resmi tadilatı, şe -
ker, çimento, tuz, benzin, petrol gibi 
havaiç zaruriye maddeleri üzerindeki 
tahkikler bu prensipler neticeleridir. 

Bundan başka harf inkilabının on 
yıllık semeresini gözönünde toplamak 
için Ankara'da bir sergi ve gene basırp 
ve yayım işlerini daha düzenli b~ 

program altına almak için ilk kongre
yi yapmıştır. 

Müze: 

9 - Kültür iahasındaki verimli iş -
lerden birisi de mı.ize ve hafriyat çalış
malarıdır. 

935 senesine kadar memlekette 26 
müze ve deposu mevcut iken bu miktar 
bugün 33 e çıkarılmıştır. 

Türk tarih kurumu ile işbirliği ya -
pılarak muhtelif yerlerde bir çok haf
riyatta bulunulmuş ve bu sayede tari
himize ve kültürümüze yardım ede -
cek çok kıymetli eserler meydana çı -
karılarak bunların bir kısmı ile müze
lerimiz yeniden zenginleştirildiği gi -
bi bir kısmı da enstitülerimizin fay -
dalanmalarına tahsis edilmiştir. 

lınmış ve bu husustaki büyük müş -
küllere rağmen konan büyük tahsisat
la faaliyete geçilmiş bulunulmakta -
dır. 

Elyevm Susığırlık, Bakırçay, Gediz 
Büyük Menderes, Adana ovası, Malat
ya ovası, Uzunyayla, Yeşilırmak, Sa
karya, Iğdır ovası, Erzincan ovası hav
zalarındaki bataklıkların kurutulma -
sı mazarrat veren suların islah edile -
rek zararların bertaraf edilmesi ve mü
sait olanlarının civar araziyi sulama -
larına imkan verecek hale getirilmc'Si 
işi faaliyetle devam etmektedir. Bu 
sahalardaki işlerin en güç safhaları 
iktiham edilmiş ve en geç beş sene 
içinde tamamlanmış olacaktır. Bu su
retle milyonlarca hektarlık arazi ka -
zanılmış ve gene milyonlarca hektar -
lık arazinin sulama i§i temin edilmiş 
olacaktır. 

İktisadda: 

1 - Madenler bakımından zengin de 
necek bir varlıkta bulunan memleketin 
bu işini yola koymak için evel emirde 
fenni bir etüt yapmak ihtiyacını mü • 
him gören hükümet, 935 yılında kurdu 
ğu "Maden tetkik ve arama enstitüsü., 
ile işe girişmiş ve bu mesai hayli iler-
lemiş bulunmaktadır. 

Kömür, bakır, demir, krom, kurşun, 
simli kurşun ve altın madenleri üzerin 
de yapılan aramalarda miısbet neti • 
celer elde edilerek kısmen işletilmiye 
başlanmış diğer kısmının da işletmi -
ye hazırlıkları ve etütleri bitirilmek 
üzere çalışılmaktadır. 

Bu bakımdan memleketin istikbali 
ümit verici yoldadır. 

da gelmiş bulunan on doğum evi de 
murakabe ve direktif altında tutulmak 
tadır. • 
Diğer taraftan devlet sihat mües -

seseleri, müracaat vukuunda doğum 
hususunda parasız ve belediye yardım 
lar yapmaktadır. Şehir ve kasabalarda
ki ebe ihtiyacının ikmaline çalışılmak
la beraber köylerdeki gebelik ve do -
ğum işlerinin fenni bakımını temin i -
çin köy ebeleri yetiştinniye başlanmış 
ve ilk olarak Balıkesir ve Konya'da bi
rer köy ebe mektebi açılmıştır. Bun -
lar çoğaltılacaktır. 

Süt ve mektep çocukları için de iki 
yerde bakım evi ve yedi yerde de mu
ayene ve müşavere evi açılmıştır. 

2 - 39 Şehir ve kasabanın fenni su 
işleri ikmal edilmiş ve edilmek üzere
dir. 52 şehir ve kasabanın projeleri 
bitirilmiştir. 

3 - Muzır hastalıklardan korunmak 
için .faydalı afişler yaptırılıp köyle -
re kadar dağıtılmakta ve gene bu hu -
susta faydalı filmler gösterilmekte -
dir. 

4 - Mevcut hastanelerimizin fenni 
ihtiyaçları her giın bir kat daha ik -
mal edilmekle beraber icabeden tev
silcr yapılmakta bundan başka dokuz 
vil.1yette yeniden hastane inşa edil -
mekte ve yedi vilayette yapılacak 
hastanelerin de projeleri tamamlan -
mış bulunmaktadır. 

5. - Sıtma, verem, frengi, trahom 
ve btltün bulaşık hastalıklarla müca -
dele işlerine ehemiyetle devam edil
mekte ve bu yoldaki teşkilat her sene 
genişletilerek memleketin umumi sı
hatinin sağlaştırılmasına çalışılmakta 
dır. Bu hususta kongre dilekleri 
imkan nispetinde ehemiyetle dikkat
te tutulmaktadır. 

Petrol işine gelince jeolojik ve ara
ma esnasında görülen ifadeler tam ol
mamakla beraber neticeden ümit etti -
rici vaziyettedir. Bu aramalara tam o -
!arak müsbet ve menfi bir kanaat geti
rilinceye kadar devam edilecektir. 

2 - Memleketin gittikçe inkişaf e • 
den iş hayatını tanzim için parti pro-

6. - Göçmen işleri gelecek göç
menleri, derhal yerli ve müstahsil ha
le koymak gaye ve esası göz önünde 
tutularak hükümetçe tesbit edilmiş 
bir program içinde muntazaman yü • 
rütülmektedir. 

... 
kombinalara ve talip olan zürraa sa· 
tılmıt ve dafıtılnuştır. 

5. - Zirai sanayi üzerinde esaslı e· 
tüdler ve çalışmalarla meıgul olun• 
maktadır. Muzır hayvanlar ve hasta 1 
lıklarla mücadele işi fenni bir suret• 
te tatbik edilmektedir. 

6. - Memleketin hayvan neslinin 
ıslah ve hastalıklardan korunması i 
çin gittikçe artan ve teşkilatı geniş· 
liyen bir mesai tatbik edilmektedir. 
Bu hususta mevcut depolar ve istas • 
yonlar çoğaltılmaktadır. Bundan baş· 
ka mensucat fabrikalarımıza maddel 
iptidaiye verecek hayvan cinslerinin 
ıslahı ve çoğaltılmasına da çalışılmak 
tadır. 

7. - Ormanlarımızın fenni işletme, 
imar, arttırma ve koruma işleri ehe J 
miyetle göz önünde tutularak bu işle .. 
rin inkişaf ettirilmesine ait tedbir1 eı 
alınmış Üzerlerinde çalışılmakta bulu 
nulmuştur. 

Ticaret iıleri : 

1. - Parti programının talep etti
ği "memlekette kredi faizinin ucuzla
tılması işi" çıkarılan bir kanunla ve 
kurulan kredi müesseseleri ile kıs -
men temin edilmiı, tefecilikle kanu
nu mahsusuna tevfikan mücadele e • 
dilmektedir. 

2 - Bankacılığımızın tekniğini ve 
halkımızın bankalarımıza emniyet .ve 
itimadını takviye etmek üzere çıkarıl
mış olan kanundan bu yolda müsbet 
neticeler ve inkişaflar elde edilmekte 
dir. 

3 - Sigorta işlerimiz millileşmekte 
ve türk gençleri bu sahada da ihtisaa 

peyda ederek bu boşluğu doldurmak -
tadır. Aynı zamanda alınan ve alın • 

makta olan tedbirler sayesinde sigor -

tacılık işleri ve sigorta mefhumu mem 
leketimizde inkişaf etmektedir. 

4 - İhraç maddelerimizin standar • gramındaki hükümlere uyularak iş • 
kanunu çıkarılmış ve bunun tatbikatı - Gümrük ve lnhisarlarda : dizasyonu, ihraç edilen malların kon • 
nı kovalamak için İktisat vekaletinde 
kurulan iş dairesi faaliyete geçmiş bu
lunmaktadır. 

3 - Partinin devletçilik prensipini, 
hususi mesai ve faliyeti esas tutmak 

trolü, ihracatçıların ruhsatname iıinin 

tanzimi ve faaliyetlerinin murakabe 
altına alınması parti programının bu 

husustaki dileklerini tahakkuk ettir· 
7 - Avukatlık ve note 

rını, gerek mensupları v 
bipleri bakımından güni. 
mıyetin icaplarına uyguı 

m in edici kanunlar yapıl 
8 - Ceza evlerinin a} 

birer islah yeri olması ve 
ahlaki düşkünlüklerinin 
esası göz önünde tutular 
tirme sisteminde eaulı 
yapılmış ve ceza evlerinir. 
haline getirilmesine kara 
tır. Bu karara göre bir ço 
şimdiden bu hale ifrağ e 
tatbikattan müsbet netice} 

k meslekle
gerek iş sa
ve ileri ce-

üç ilklerin 
iderilmesi 
ceza çek -
fiıiklikler 
ır islahane 

Maarifde: 

1 - Parti programının bilimsizliği 
gidermek ve çok çocuk okutmak pren
sipinin tahakkukuna eldeki imkanın 

azamisi sarfedilerek çalııılmış ve 1936 
1937 de ilk mektep miktarı 5960 iken 
1938 - 1939 da 6171 e çıkımı talebe sa
yıaı 1936 - 1937 de 711 728 iken 745.llM 
e çıkmıştır. 

Beden terbiyen: 
10 - Türk gençliğini temiz bir ah

lak yüksek bir yurt aıkı içinde toplı -
yarak neıeli, sihatli, nefsine ve mil -
Jetine inanlı bir tarzda yetiştirmek ve 
mekteplerde devlet müesseselerinde, 
hususi müeueıelerde, fabrikalarda 
hüliaa hayatın her salwıındaki vatan -

ve gene hususi teşebbüsleri teşvik ve 
yapılanları tanzim ve murakabe etmek 
le beraber mümkün olduğu kadar az 
zaman içinde milleti refaha memleketi 
mamuriyete eriştirmek için milletin 
umumi ve yüksek menfaatlerinin ica
bettirdiği işlerde, bilhassa iktisadi sa
halarda, devleti filen alakadar etmek 
ve devletin filen yapıcılık alakasını 

1. - Gümrük ve inhisar işlerinde 
prensipimiz milli ekonomiye hizmet
tir. Bu bakımdan tarifeler tanziminde 
bu esaslara riayet edildiği gibi güm
rüklerde yolculara bilhassa turistlere 
kolaylık olmak üzere "broıür" neşre
dilmiştir. 

Kaçakçılıkla mücadele için lizım
gelen tertibat alınmış, gümrük muha 
faza teşkilatı kuvetlendirilmiş ve hu
dutlardaki kaçakçılığa karşı lizımge
len tertibat ittihaz edilmiştir. 

meğe imkin verici bir yol almıştır. 

5 - Satış kooperatifleri ve kredi 
kooperatifleri mütekabilen yekdiğer-
!erinin faaliyetini tamamlayıcı bir ma 

hiyet ve kıymet taıımaktadır. Kredi 

kooperatiflerinin tekasüf ettiği mın • 
takalarda satış kooperatifleri kurul • 

duğu gibi her satış kooperatifi de böl 
gesindeki kredi müessesesi ile takvi
ye olunmaktadır. Bu yoldaki faaliyet 

dq1ara ~ &ÖU . kW . temin e !emektir. 2. - Tütün zeriyatında tohumdan 

verilmiş -
eza evleri 2 - Mevcut köy okullarımızın ih • 

tiyaçtan çok eksik olduğunu ve bu itin 
daha ameli yoldan görülmesini gözö -
nünde tutan parti programının hük • 
müne uyularak, 935 yılında eğitmen 

usulü ile tam devreli ilk mektep açıl • 
mıyan köylerde köylüyü okutmıya te
§ebbiis edilmiı ve bugün muhtelif köy
lerdeki eğitmen sayısı iki bini, okul 
sayısı bin dokuz yüz elliyi, okutulan 
çocuk sayısı da altmıı bini bulmuştur. 

yesi meşguhyeti içine alacak bir teşki
lat vücuda getirmeyi esas tutan parti 
prensibine uyularak "Beden terbiyesi 
genel direktörlüğü,, kanunu çıkarıl -
mış ve Başvekalete bağlı olan bu direk
törlüğün, bir senedenberi çalışmaya 
başlıyarak yurdun spor ve beden ter -
biyesi disiplin altına alınmış ve dil -
zenli bir yola sokulmuş bulunmakta -
dır. 

ug ne a ar o a me z e u • 
na uyularak hususi sahada memleke • 
tin sanayileıme işi süratli bir inkişaf 

göstermekle beraber devletçe de aşağı
daki işler yapılmıı ve yapılmaktadır : 

ve yaprak tütünün işletmesi hakkın
da tetkiklerde bulunulmuş ve muvaf
fakiyetli neticeler alınmıştır. Son 
dört sene zadında tütün enstitüsü 

gittikçe arttırılmaktadır. 
lmiı ve bu 
alınmış -

tır. Bu sisteme maddi im nın azami 
nisbetinde devam edilecek 

9 - Memleketin muhtel f yerlerin -
deki ceza ve tevkif evlerin tamamen 
yeni baştan yapılması esas abul edil
mit ve tatbikata geçilmiıtiı. 

Keza; adliye binalarının 
tiyacını karşılıyacak mahi} 
ması karar altına alınmış v 
ta da faaliyete geçilmiştir. 
bir programla bunların sür 
bilhassa gayedir. 

urdun ih
te yapıl -
u husus -
Muayyen 
e ikmali 

10 - Bir çocuk iılahanes apılmıJ· 
tır. Bunlar lüzumuna gör çoğaltı
lacaktır. 

Dahiliyede : 
1 - Yurdun, en medeni memleket • 

lerde olduğu şekilde tee&sÜli etmiş o -
lan emniyet ve asayiı iıleri ıer gün 
daha ileriye götürülmektedi 

2 - Maddi ve manevi evsa 
artan polis ve jandarma teşk 
tandaılar arasında vazifesinı 
la ifaya muktedir olacak 
sempatik ve güvenilir bir an 
har olmuştur. 

3 - Şehir ve kasabaların 
imarı itini planlı ve ahenkli 
te yürütmek ve kendilerine 
len rehberliği yapmak ve 
gôstermek için bu işleri m 
planlıyacak tetbirler alınmı 
İmar işlerinin husuli için 

ler bankası en kıymetli bir y 
esseıesi olmuıtur. 

nzim ve 
r suret
ım ge -

olay lığı 
kezden 

Sermayesi yedi milyon li ı bulan 
bu bankanın 927 mali yılı son a kadar 
bilfiil ikraz ettiği miktar 3.700 00 lira
yı geçmiştir. Bu kadar da ke a eti var
dır. 

Halen kırk sekiz ıehrin ha ları bi
tirilmiş, yirmi üç şehrin ima planla
rı yaptırılmıştır. Ve 941 so na ka • 
dar da 80 ıehir ve kasabanın ene bu 
plan işleriyle beraber ıu teıiı tları ta
mamlanmış olacaktır. 

3 - Gene köy ıeraitine uygun vasıf
ta ve köylerde çalışacak köy çocukla • 
rından ilk okul öğretmenleri yetiştir -
mek üzere muhtelif yerlerde bu tip 
öğretmen okulları açılmıı ve burada -
ki talebe mevcudu 600 Ü bulmuıtur. 

Orta okul: 

4 - Yurtta orta tahsili mümkün ol 
duğu kadar genışletmek, orta okul sa 
yısını arttıracak ve liseleri kuvetli biı 
hale getirmek için icap eden çarelere 

müracaat edilmektedir. 

924 senesi orta okul talebe miktarı 

9.674 iken bu miktar bugün yüz bini 

aşmııtır. Muallimlerin kemiyet ve key 

fiyeti de bu nisbette arttırılmıı ve son 
dört sene içinde bu mekteplere793 der

sane ilave edildiği gibi yeniden 41 orta 
mektep açılmıştır. 

5 - tlnivraite ve yüksek mektepler 
hakkında partinin "Kendilerinden bek 
lenen gayeleri verecek mükemmeliye
te çıkarılacaktır ve sayıları art -
tırmak fikrindeyiz,, prensibine uyu • 
larak mevcut üniversite ve yüksek 
mekteplerimizin tekami:fü için lizım-
gelen dikkat, emek ve masraflar ya -
pıldıgı gibi, yeniden Ankara'da dil, 
tarih coğrafya fakültesi açılmış, siya
sal bilgiler okulu Ankara'ya nakledi -
!erek daha mükemmel bir hale ifrağ e
dilmiş ve Gazi terbiye enstitüsünde de 
muallim yeti§tirmek için yeni kurslar 
vücuda getirilmiştir. 

Van gölü civarında münasip bir ma 
halde ilk okuldan başlıyarak üniversi
teye kadar gidecek bir kültür merke • 
zi kurmak iıi üzerinde tetkikat yapıl
makta bulunmuştur. 

Hariciyede : 

Parti programının siyaset ve düstu
ru, "yurtta sulh, cihanda sulh' dur. 

6 - Meslek ve sanat mektepleri it • 
leri de memleketin ihtiyacına göre, 
gözönünde tutularak bunların islihı 

yolunda çalıtılmııtır. 

Nafiada: 

1 - Demiryolu inpıı programına 
devam edilmektedir. Bu sene progra -
mın bu kısmı Erzurum'a kadar vara -
caktır. Programa yeniden eklenen 1 -
ran ve Irak hudutlariyle birle§me iti -
ne de Oiyarbakır'dan ba§lamnış bu kı
sımda da önümüzdeki sene içinde yüz 
kilometre ilerlenmiş olacaktır. 

Bundan başka tamamen millileşti -
rilmiş bulunan bütün demiryolları ü -
zerinde icap eden islahlar ve tevsiler 
kısmen yapılmış ve kısmen yapılmak -
ta bulunmuştur. 

2 - Trabzon, Samsun, Eregli, Mer
sia limanlarının inşasına, İnebolu, A
masra, Giresun,Antalya dalga kıranla 
rının tamir ve islahına ait avan proje
leri ihzar edilmiş ve Tekirdağ limanı
nın etüdüne başlanmıştır. 

3 - Parti programındaki esaslar ve 
geçen dördıincü büyük kurultayın 

tesbit ettiği ihtiyaçlar dairesinde şo
se ve köprü işleri, bu işe mahsus tah
sisat daima arttırılarak muayyen pro
gramla ve en mühimlerinden başlana
rak tatbik sahasına alınmıştır. 

Bunların içinde bilhassa Trabzon -
İran transit yolu ve İstanbul - Edirne 
asfalt yolu en ehemiyetlileridir. 

Keza umumi istikametleri bağlıyan 
esaa köprülerin çoğu bitirihniı bulun
maktadır. 

4 - Devlet yapı işleri nizam altına 
alınmak için Nafıa vekaletinde 935 yı
lından itibaren bu itleri kontrol etmek 
ve veçhe vermek üzere bir daire ku -
rulmuştur . 

Bu daire tarafından dört sene zar -
fında yapılan ve esaslı surette tamir 
edilen devlet binalarının adedi 2500 
dür. 

Devlet planları mucibince kurulan 
fabrikalar : 

1) Bakırköy bez fabrikasının tevsii. 

2) Kayseri bez fabrikası, 
3) Nazilli basma fabrikası, 

4) Eregli bez fabrikası, 

5) Bursa merinos fabrikası, 
6) İzmit kağıt fabrikası, 
7) Gemlik sunğipek fabrikası, 
8) İsparta gülyağı fabrikası, 
9) Kükürt fabrikası, 

10) Zonguldak sömikok fabrikası 
l1) Cam ve ıişe fabrikası, 
Planlar mucibince kurulmakta olan 

fabrikalar : 

vasıtasiyle tütünlerimizin cinslerinin 
daha ziyade iyileştirilmesine teşeb
büs edilmiştir. 

3. - Müskirat imali için lazım olan 
iptidai maddelerden bir kımının ka -
litesinin yükseltilmesi bir kısmının 
da fazla istihsaline imkan verilmesi i
çin çalışılmaktadır. 

4. - Tuz fiyatı altı kuruştan üç 
kuru_şa indirilmiş zirai sanayiin ve 
deniz mahsullerinin muhtaç oldukla
rı tuzun temininde kolaylıklar gös -
terilmiştir. 

Tuz tevziatı da rasyonalize edilmiş
tir. 

1) Malatya bez ve iplik fabrikası, Ziraat iılerinde: 
2) Karabük demir ve çelik fabrikası, 
3) Karabük boru fabrikası, 
4) İzmit kağıt fabrikasının tevsii .. 

"İkinci kağıt fabrikası,, 
5) Sellüloz fabrikası, 
6) Hamzı kibrit fabrikası, 
7) Süperfosfat fabrikası 
8) Klor fabrikası, 
9) Sivas çimento fabrikası 

10) İzmit kaolin fabrikası, 
Aşağıda yazılı fabrikaların da kurul

ması mukarrerdir : 
1) Bakırköy bez fabrikasının ikinci 

tevsii 
2) Kendir ihzar fabrikası 
3) Ateş tuğlası fabrikası, 
4) Motor fabrikası, 

1. - Buğday kanunu tatbikatı her 
sene daha ziyade genişletilerek mem
leketin buğday istihsal mıntakalarına 
teşmil edilmektedir. Yirmi alım mer
kezi, dört sene içinde arttırılarak alt
mış bire çıkarılmıştır. Keza beheri 
dörder bin tonluk dört mühim merkez 
deki siloya ilaveten bin ile on bin ton 
luk arasında olmak üzere on bir silo 
daha inşa edilmiştir. 

2. - Meyvalarımızın cinslerinin ıs

lahı ve standart tiplere ayrılarak tek-

siri esası göz önünde tutularak fidan

lıklar yapılmış ve buna göre yetişti-

Memleketin her köşesinin iktisadi rilen fidanlar paralı ve parasız olarak 
icaplar nazara alınarak mümkün oldu - bol bol dağıtılmıya başlanmıştır. Ke
ğu kadar bu sanayileşme hareketinden za mıntakaların hususiyetine göre 
müstefit olması daima gözönünde tu • bağ yetiştirme iti esaslı bir mevzu o
tulmaktadır. 

4 - Memleketimizi ucuz ve bol e • larak ele alınmış ve buna göre muh-

6 - Memleketin ekonomik faaliye-

tine ait resmi "konjonktür" tetkikleri 

ni yapacak bir merkez olarak kurulan 
"konjonktür" ıervisi faaliyetine d e • 
vam etmektedir. 

7 - Bir çok bakımdan bir turist 
memlekti olmak istidadında bulunan 
yurdumuzda bu işi plinlamak ve bu 
yoldaki faaliyetimizi artırmak için 
bir turizm şubesi teşkil edilmiş ve e -
tüdlere, bunun için alınacak tedbirle
rin tesbitine başlanmıştır. 

8 - Ziraat bankası, son ziraat ban • 
kası kanunu ile sahipleıtirilmiş ve 
programın ziraat bankasına kredi hu· 
susunda tevdi ettiği vazifeler, çıkarı
lan kanunlar dairesinde tatbikat yolu· 
nu almış bulunmaktadır. 

Muhabere ve Münakale iıleri : 
---------------1 - Kara, deniz, hava nakliyatına ta 
allük eden işletme faaliyetlerinin tan
zimi memleketin iktisadi ve içtimai 
ihtiyaçlarına uygun mahiyet ve ahen
gi alması için bu işlerin bir elden yü
rütülmesi zaruri olduğu görillen ve bu 
hizmetler yeni tetkil edilen Münaka
lat vekaletinde toplanmıştır. Keza bil 
yük bir ehemiyet iktisap eden ve ihti
yaç halinde muhaberat işleri de bu biz 
metlerle ilgili görülerek aynı vekalete 
bağlanmıştır. Binaenaleyh yurdun en 
mühim işleri sırasında olan bu hizmet 
Jer bu yeni teşkilat altında en uygun 
şekilde nizamlanacaktır. 

2 - Posta ve telgraf hizmetlerimi • 
zin memleketimizin en uzak noktalan 

na kadar teşmiline çalışılmakta ve 
nerjiye kavuıturmak yollarını aramak telif devlet fidanlıklarında yeti§tiri - merkez adetleri her sene muntazaman 
maksadiyle 1935 senesinde kurulan len fidanlar meccanen dağıtılmakta - çoğaltılmaktadır. Keza tren ve vapur 
"Elektrik iıleri etüd dairesi,, de ken- dır ve denebilir ki bu hususta son se. larımu:da da müraselat kabulü usulü 
disine verilmiş olan direktifler daire - nelerde büyük inkişaflar elde edil- tesis editmiıtir. 
sinde mesaisine devam etmekte ve miştir. Telefon şebekemizin tevsiine mun-
memleketin zengin enerji kaynakları; 
ehemiyetlerine, yerlerine ve bu yer • 3. - Rize mıntakasında çaycılık işi tazam bir programla devam edilmek -
lerde enerjiye olan ihtiyaca göre etüd inkişaf halindedir. Tesis edilen to - tedir. Bu dört sene zarfında bir çok 
edilmektedir. 

Bunlardan bazılarına ait projeler de 
hazırlanmış bulunmaktadır. 

Sıhat ve i~imai yardım iıleri : 

hum ıslah enstitü ve istasyonlarında vilayet merkezleri birbirine bağlan -

memlekette ekilen hububat tohumla- mıı bulunmaktadır. Telsiz telgraf te-

rının uılahına çalışılmakta ve elde e- sisatımız da asrın icaplarına uygun 

dilen tohumlar bazı mıntakalarda bir tarzda takviye ve islih edilmekte-

meccanen bazı yerlerde de maliyetten dir. Hariciyemiz bugüne kadar bu esası 
kudretle tahakkuk ettirmiş ve elyevın 
bu prensip üzerinde yürümekte bu • 
lunmuştur. 

f1aliyede: 

934 senesinde bu tipteki 31 mektep -
te 5012 talebe varken 939 yılında 57 
mektebinde 16894 talebe bulunmakta -
dır. 

Güzel Sanatlar: 

Bu daire gene bu dört sene içinde 
90 ıehir ve kasabanın 56299 hektarlık 
hali hazır planlarını ve belediyelerin 
20 ıehir ve kasabanın müteha11ıılara 
yaptırdıkları imar planları tetkik ve 
tasdik edildiği gibi 29 ıehrin de imar 
planı bu dairece tanzim edilmiıtir. 

Su İflerİ: 
7 - Memleketin gU.zel sanatlar ba - S - Bu devre içinde memleketin en 

k~mından eksikliği ehemiyetle nazarı hayati meselelerinden biri olan büyük 

1 - Bugün on viliyet merkezinde 
birer doğum evi kurulmuş ve bir diğe
ri gene bir vilayet merkezinde de bu 
sene tamamlanacaktır. Keza Ankarada 
175 yataklı bir doğum ve nisaiye klini
ği ve İzmir'de 100 yataklı bir çocuk 
hastanesi inıa edilmektedir. Bunlar -

dun fiyatla dağıtılmaktadır. Halkın 3 - Kültüre] ve sosyal haytam mü-
essir bir neıir vasıtası olan radyo işi, elindeki tohumların meccanen temiz-

lenmesi için de ıelektörler alınarak 

muhtelif yerlere dafıtılmış ve faali -
yete geçirilmittir. 

4. - Orman çiftlifi pulluk fahri -
kası tevsi edilerek e en aı>tınl-

Ankara'da en son teknik terakkiyatı-
nı cami büyük ve kuvetli bir radyo is
tasyonu kurulmak suretiyle tahakkuk 
ettirilmiştir. 

Halkımızın ucuz radyo temin etme
si . cin . caheden t,.tlrilrt .. r ......... '-·- ··-



26. 5 - 1939 

iş verenler : -------
Kalfa aranıyor - Eyi bir terzi ya-

?tnda çalışmak üzere birkaç Bayan 
1§çiye ihtiyaç vardır. Atatürk bul -
\'arı Alemdar Ap. No. 8 Nedret. 

1848 

Aranıyor - Dikişten anlıyan 3 ba· 
l'an işçiye ihtiyaç vardır. Cebeci: Bay 
&al Cad. No. 2 evde Tan Bayanlar ter-
~i Evine müracaat. 1801 

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

l<irahk : ------

Küçük ilôn şartları 
Dört satırlık küçük illnlardan: 

Bir defa içio 30 Kuruı 
İki deta içio SO Kuruı 
Uç defa içio 70 Kuruı 

Dört defa lçio 80 Kuru1 
DeYamlı kiıçıik illnlardan her de
fası için 10 kuruş ahnır. Meıeli 10 
defa neşredilecek bir illn için, 140 
kuru1 alınacaktır. Bir kolaylık ol
mak üzere her satır, kelime arala
rındaki boıluklar aılistesna, 30 harf 
itibar edilmiştir. Bir küçük illa 
120 harften ibaret olmalıdır. 
Dört satırdan fazla her .atır lçio 
beher ıeferinc aynca on kuruı alı-
nır. 

Küçük lllnlann 120 harfi ıeçme
memı llzımdır. Bu miktan ıeçen i
llnlar ayrıca pul tarifesine tibidir. 

Müstakil ev - Yenişehir İsmet İ- Satıhk : 
nönii caddesinde bahçe içinde müsta· 
kil bir ev satılık ve kiralıktır. 7 oda 
bir holü kaloriferi ve sair konforu 
\'ardır. Telefon 3780 1882 

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 

Acele satılık arsa - Maltepe'nin en 
hakim yerinde S30 ve Kocatepede 630 
M2 köşebaşı arsa ehven fiyatla verile· 
cektir. Telefon : 1S38 1754 

Acele satılık arsa - Yenişehir De
mirtepede en güzel yerinde 620 ve 800 
M2 arsalar uygun fiyatla verilecek. 

Tel: 1538 1755 

uı.:us 

Çünkü ASPİRİN seneler· 
denberi her türlü soğukal

gınlıklarına ve ağrılara karşı 

tesiri şaşmaz bir ilaç olduğunu 

isbat etmiştir . 

.A S P İ R İ N in tesirinden 

olmak için lütfen 

dikkat ediniz. 
mar· 

-9-

Kirahk yazıhane daires; 
Ulus Meydanında Koçak Hanında son katta üç veya dört 

odalı tam konforlu bir daire kiralıktır. Telefon: 2305 

Hafla talili ruhsatnameleri hakkında 
Ankara Belediyesinden: 

1 - Müddetleri 31·5-939 akşamı hitam bulacak olan hafta tatili ruhsati· 
yelerinin 22-5-939 dan itibaren değiştirilmesine başlanacaktır. 

2 - Hafta tatili kanununa tevfikan pazar günleri ticarethanelerini açık 
bulunduracak olanların 939 yılına ait hafta t iltili ruhsatiyelerini Belediye 

reisliğine yazılmış istidaya bağlıyarak müracaatları. 
3 - Haziran 39 birinci gününden sonra ruhsatiye almıyanların ticaret· 

haneleri kapatılacak ve sahipleri hakkında k·ınuni taltibat yapılacaktır. 
p878) 11854 

Et ve kömür alınacak 
Ankara Nümune Haıtao.:ai Baştabipliğinden : 

Cinsi 

Karaman eti 

Kuzu eti 
Sömikok kömürü 

Miktarı Tutarı 
Kilo Lira 

40000 21200 

2000 900 
1200 Ton 31200 

Muvakkat 
teminatı İhale 
Lira K. şekli 

İhale 
tarihi 

1590 00 kapalı) 30 Mayıs 1939 salı 

67 50 
2340 00 

) saat 10.30 
.. ) .. .. .. .. saat 11 de 

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

Acele satılık ev - Sıhiye vekaleti 
arkasında asfalta yakın altı odalı: -~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

bahçeli ve bol güneşli kat çıkmağa Kı·ralık du·· ka" n, ardı.ye ve saı·r\e 
1 - Ankara Nümune Hastanesinin 1939 mali yılına ait et ve kömür mik· 

darlariyle tutarı ve muvakkat karantisi ve ihale tarih ve saati yukarda gös· 
terilmiştir. lsteklılerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dairesinde hazırlıyacak 
ları teklif mektuplarını belli gün saatten bir saat evveline kadar Ankara 
Nümune Hastanesinde müteşekkil komisyona vermeleri. 

1787 

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

1811 

Kiralık ev - Bahçeli evler ikinci 
durak No. 19 geniş antre, kı~ bahçesi, 
büyük salon, 3 oda hizmetçi odası 
bodrum, konforu tamam. 1813 

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 
rnobilyalı sağlık bakanlığı otobüs du
rağında 10 numaralı bakkal Mehmet 
Mustafaya milracaat. 1833 

Kiralık - Sağlık Bakanlığı karşı
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 
nıanzaralı 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 • 
nıir caddesinde 6S-2 No. lu evin bi -
tinci katı 4 büyük 1 küçük oda mo
bilyasiyle birlikte. Tl: 34S6 dan 33 
»o : ya müracaat. 1838 

Kiralık - Kavaklıdere Macar se -
fareti karşısı köprü başı Bakanlıkla
ra 10 dakika mesafede No: 83 apart
nıanın konforlu 3-4 odalı dairesi eh· 
ven fiyatla kiralıktır. 1839 

Kiralık - 3 büyük oda 1 hol ban· 
Yo mutbak, elektrik havagazı su gü
:tel bir bahçe. Y. §ehir Sıhhiye Ve· 
kaleti arkası pazar yeri İstanbul kur
tuluş sokağı No: 2 Ti: 2648 ! 1846 

mütehammil tel 2406 Bayram caddesi 
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 başı, Bakanlık
lar karşısında Akay caddesinde M. 
773 Tel : 3595 müracaat. 1820 

Satılık arsalar - Çankaya cadde -
ıinde Rus sefareti yanında sefaretha 
ne ve büyük apartman yapmağa müsa 
it küçük arsalar Tel: 2406 Bayram 
caddesi No. 1 1822 

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

1842 

Satılık arsa - Sıhat vekaleti civarı, 
İlkiz caddeıi, ada 1149, parsel 23, Te· 

lefon: 3563. 1843 

Satılık otomobil - 36 model Şev· 

role Taksi Zincirli camide Ayaşlı Ah 
mede müracaat. 1844 

Satılık Mobilya - Lokantaya el· 
verişli mobilya. Bankalar Cad. Çiçin 
yurt sokak No: 3 Vagonli yanında. 

1847 

Acele satılık apartman - Ankara · 
nın merkezi bir yerinde kübik beton 
4 daireli fevkalade manzaralı iyi irat-
lı. Uygun §erait. Tl: 3130. 1850 

Satılık Hisse - İnşasına başlanmış 
olan küçük evlerden bir hisse devre
dilecektir. Ueuz" fiyat. Tl: 3130 

1851 

Satılık arsa - Bahçeli evler yanın
da parsellenmiş 1000 M. luk ucuz fi -

Kiralık apartman - Ankara Ata • yat. Tel: 3130 1852 
ti.irk ilk okulları arkasında bol hava 
\'e manzaralı 4 oda tam konfor. Halk 
Eşya pazarına veya Tel: 3130. 1849 

Ucuz satılık arsa Kavalıderede 

Tahta köprüde asfalta yakın ada 1101 
persel 4 m2 4000 müracaat tatil gün -
!eri hariç telefon 3481 den 39 da Maz-
har. 1859 

Fırsat - Harbiye mektebi civarı 

Vakıflar Umum Müdürlüj{ünden : 
Senelik 
muhammen Muvakkat 

kirası teminatı Vakıf 
Lira Lira K. No. Nevi Mevkii 

7SO 56 25 27 Pansiyon binası Anafartalar 
1350 101 25 32/ 1 Dükkan .. 

610 45 75 32/ 2 .. .. 
383 28 75 Sl Daire ., 
800 60 78 Dükkan Koyun pazarı 

50 3 75 81 Ardiye Ulukapı 
200 15 114 Dükkan At pazarı 
200 15 220 Çiftlik Muhatlı 
612 49 90 221 Sey hamamı Kızılcahamam kazasında 

55 4 15 459 Bostan Üç taş 
1401 105 75 479 Dükkan Koyun pazarı 

120 9 139 Beş oda Dedebey 
180 13 50 113 Dükkan Atpazarı 
100 7 50 60 Ev Atpazarı 
Yukarda evsafı yazılı akarların birinci arttırmalarında senelik kiralarına 

talip çıkmamı~ ve bir kısmına da sUrülen :peyler layık had görülmemiş ol
duğundan arttırma beı gün daha uzatılmı§tır. İhaleleri 29 Mayıs 939 pa -
zartesi günü saat 15 de Vakıflar Umum Müdürlilğü Varidat müdürlüğün· 
de yapılacaktır. Tutmak ve ıartlarını öğrenmek istiyenlerin adı geçen mü-
dürlüğe müracaatları. (1985) 11961 

P.- T. ve T. Md. 
Çankaya Malmüdürlüğünden: 

2 - Şartnameleri görmek iııtivenler her gün Ankara'da Nümune hasta• 
ne-si idaresine fsta.,bul'da Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdürlüğünde gö-
rebilirler (1670) 11750 

Çuval almacok 
Malaty~ B~z ve İplik Fabrikaları T. A. Ş. ldare Merkezinden: 
Fabrikalarımız İplik paketleri ambalajında kullanılmak üzere 71 X 123 

boyunda on bin çuval alınacaktır. Nümunelerle beraber tekliflerin en son 
1 Haziran 1939 tarihine kadar Ankara'da Yenişehir Posta kutusu 2 adresi-
ne teahhütlü olarak gönderilmesi. 1895 

Ankara Birinci icrasından : metre SO santim şapka kumaşı ile mü-

Mahçuz dört koltuk 6 halı seccade teaddit panama şapka 29. 5. 939 pazar

Hazaran sandalya. masa bir telefon tesi saat ikide birinci muhammen kıy
bir ayna iki sandalya bir elektrikli sa- metin % 7S işini bulmazsa 31. 5. 939 
at bir madeni şamdan bir vantilatör çarşamba günü aynı saatte ikinci ar -
bir etejer sedef kaplamalı sığara ma- tırmaya belediye müzayede salonun • 
sası 9 madeni çay takımı maa ibrik da çıkarılacaktır. Taliplerin orada bu
bir bakır mangal bir dökme soba 94 lunmaları. 1892 

Vergi borçlan 
Bir akkü bataryasi alınacak S Mükellefin İsmi İşi 

İhbarname 
Tarh senesi Tarh No. Matrah Kazanç Buhran Zam No. 

P. T. T. Umum Müdürlüğünden: 

1 - Telefon santralı için bir akkü 
bataryası açık eksiltmeye konulmuş· 
tur. 

2 - Muhammen bedel 3000 muvak· 
kat teminat 22S lira olup eksiltemsi 1 
haziran 939 perşembe günü saat 16 da 
Ankarada P. T. T. U. Müdürlüğü bi· 
nasındaki satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

3 - fstek1iler muvakkat teminat 
makbuz veya banka mektubu ve kanu· 
ni vesaik ile beraber o gün ve saatte 
mezkur komisyona müracaat edecek · 
}erdir. 

4 - Şartnameler, Ankarada P. T. 
T. Levazım Müdürlüğünden ve İstan
bulda Kınacıyan hanında P. T. T. Le
vazım ayniyat şubesinden parasız ve-
rilir. (1343) 11357 

1 Uşer ve §eriki 
2 .. .. .. 
3 Osman Toker, 
4 Yusuf Yıldız, 
5 Yusuf Yıldız, 
6 İsmail Candar, 
7 " " 8 Hamdi oğlu Mansur 
9 Rüştü Eruğurlu 

10 Halil Oğ. Rahmi 
11 Halil oğ. Rahmi 
12 Eşraf Sazan, 
13 Zekiye Doğanlar, 
14 Ömer Nuri 
ıs Ömer O. Mehmet 
16 
17 

,. " " 
Abdullah Öztürk 

18 İbrahim lşmen 
19 Belkis Yalın 
20 Ahmet Özcan, 

Komisyoncu 

.. 
Müteahhid, 
Postacı 

.. 
Sebzeci, .. 
Pansiyoncu 
Kasap, 
Sebzeci 
Sebzeci 

.. 
Terzi, 
Kunduracı 

Bakkal, 
.. 

935 
936 
937 
937 

938 

7 
35 

677 
862 
862 
861 
861 

265.82 
292.32 

40.00 
3.00 

30.00 
180.00 

30.00 
750.00 
118.76 
80.00 

6.66 
195.00 
83.34 
36.67 
40.00 
16.67 
66.72 

31.90 
35.08 
10.00 

.90 
9.00 

45.00 
7.50 

19.67 
29.69 
20.00 

1.67 
48.75 
26.00 
11.00 
10.0Q 

12.76 
14.03 
2.00 
.18 

1.80 
9.00 
1.50 

21.94 
5.94 
4.00 
.53 

7.31 
5.98 
2.53 
2.00 

31.90 
3Ş.08 

90.00 

11.12 
3.90 
1.65 

1.80 
5.35 

10/ 36 
10/ 37 

1/ 51 
9/ 97 
9 96 
9/ 99 
9/ 98 

10/ lS 
9/ 69 

10/ 29 
10/ 28 
10/ 10 
9/ 90 

10/ 3 
10/ 7 
10/ 8 
9 40 

10/ 1 
10 19 
9/ 73 
9 Sl 

Mobilyalı oda (kiralık) - Atatürk 
bulvarında. Hususi duşu havi tuva • 
lct odası bulvara nazı; balkonu var
dır. Kapısı koridora açılır. Üç ay için 
ucuza verilir. Tl: 30ll 1876 

Öveçte muntazam 20 dönüm bir arsa ---------------
30 mayısta Ankara icrasında müzaye • 

21 Reşad Yavuz, 
22 Osman Karabin 
23 Hüseyin 
24 Halil 

Zahireci 
Kundura Ta., 
Terzi 
Kömürcü 
Boyacı 

Berber 
Taş ocağı 

Kahveci 
Terlikçi 
Bakkal, 
Taş ocağı 

Aşçı 

935 
938 
938 
937 
938 
938 
938 
938 
938 
938 
938 
938 
938 
938 
938 

6 
342 
346 
346 
311 
883 
821 
480 
480 
114 
860 
764 
371 
100 
864 

935 3 

187.50 
131.90 
60.00 

142.68 
76.63 
35.16 

4.17 
30.02 
37.50 
39.57 
12.00 
35.67 
26.83 
10.55 

.83 
6.00 
7.50 
7.91 
2.76 
8.20 
5.36 
2.42 
1.58 

1.58 
1.42 

.31 

9 100 
4/ 81 
1/ 17 
4 86 

Kısa müddet için ev kiralamak iste
Yenlere fırsat - Havadar ve mükem· 
tnel bir ev çok uygun şartla kiraya ve 
tilecektir. Yenişehir İsmet İnönü cad-
desi No. 92. 1878 

Kiralık - Telgaz civarı Dikmen 
caddesi İzer sokak yeni yapılmış a
partman dört oda bir hol mutbak. ban 
Yo, hala, su dahil birinci kat S7 lira i· 
kinci kat 67 liradır. (İçindekilere mü· 
raat.) 1879 

Kiralık - Işıklar caddesi meyda • 
nında kiralık dükkanlar her gün 16 · 
18.30 arasında 3 numarada terzi Ah -
tnct Sirel'e müracaat. 1881 

Kiralık daire - Bakanlıklar karşı
sında Karanfil ve Bilge sokağı karşı
sındaki apartmanda 40 lira. Aynı a -
Partınanda 8 No.lu daireye müracaat. 

1887 

de edilecektir. Müracaat ve istifade e-
diniz. 1860 

Satılık Lonkanta - Taşraya azimet 
dalayısiyle mükemmel konforlu An • 
kara postane caddesindeki Şen tokan· 
tası devren satılıktır. Taliplerin mez
kur lokanta müsteciri Osman Orpak'a 
şifahen müracaatları. 1869 

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

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

Acele satılık ev - Ayda 100 lira i
carlı 3 kat 6500 liraya verilecektir. 
Tel: 2487 1890 

Kiralık - Etfaiye meydanı Beledi· 
lcr bankası arkası Pamukçu apartma- Aran ıya r : 
nında kiralık daireler. 1884 

Kiralık ev - İsmet pa§a Akşehir 
sokak No. 23 de 3 oda 1 mutbak banyo 
su elektrik hava gazı 3. ci kat. İçinde-
kılcre muracaat. 1883 

Aranıyor - Bir ev bir de apart· 
man alınacaktır. Her semtte olabilir 
Satıcıların 3714 nuIPuaya Telefon et 
mel eri. 1772 

Bankalar 

İngilizce bilen daktilo ahnacak 
Sümerbank Umum Müdürlüğün

den : 

Karabük Demir ve Çelik fabrika -
mızda istihdam edilmek üzere İngiliz 
ce bilen dört daktiloya acele ihtiyaç 

vardır. Kendilerine iktidarlarına gö
re 120 liraya kadar ücret ve ayrıca ıs 
lira mesken tazminatı verilecektir. 
Talip olanların derhal Ankarada u· 
mumi müdürlük personel şubesine ve 
İstanbul'da Sümerbank İstanbul şu-
besine müracaatları. (1907) 11898 

iş arayanlar: 

lş arıyor - Ticaretten mezun, bü • 
yük şirketleri~ fabrikalarda muhase • 
cilik etıni~ bir genç akşamları çalış -
mak üzere ig arıyor. Uluı Ş. P. N. ad-
resine. 1856 

25 Mustafa O. Adem 
26 Muharrem, 
27 A. Hüseyin, 
28 İzzet O. Osman 
29 
30 
31 

.. .. 
Hüseyin, 

.. 
32 Bayram, 
33 Ali Özyiğit 
34 Şerif Öçvar 
3S .. .. 
36 Osman 
37 Seyyid, 
38 Seyyid, 
39 Fikri, 
40 Kaplan, 

.. 

41 Sedad Zencirkıran 

.. 
Taş ocağı 

.. .. 
Bakkal, 
Sinemacı 

.. 
Köy imamı 
Kahveci 
Bakkal, 
Müteahhit, 
Bakkal 
Mimar 

935 3 
935 21 
935 820 
936 3 
936 12 
937 12 
937 3 
937 3 
937 3 
937 1 
937 63 
938 63 
935 19 
935 4 
935 4 
935 58 
935 13 

22.50 
8.33 

33.02 
60.00 
10.42 
25.00 
60.00 
12.50 
20.00 
50.00 
60.50 

151.24 

938 873 805.00 

7.88 
2.08 
8.26 

18.00 
3.13 
7.50 

18.00 
3.75 
6.00 

12.SO 
54.55 
68.06 

277.92 

.48 
1.65 
3.60 
.72 

1.50 
3.60 

.85 
1.38 
2.88 

12.52 
15.65 

.18 

.11 

.09 
3.07 
.13 

63.92 

.47 

.56 

.90 
1.88 
8.17 

10.21 

41.69 

10 58 
4 82 
1/ 21 
2 30 
4 83 
4 84 
4 85 
3 64 
8, 63 
8 ' 64 

10 67 
10 63 
10 62 
10 61 
10 60 
9 88 

HİZMET ERBABI VERGİ BORÇLARI 
Hava K. İhbarname 

S. Mükellefin İsmi Ticaretgah M. İJi Senesi Kazanç Buhran Muvazene Yardım V. Cezalar No. 

1 Heniz Havman Yenişehir Mühendis 935 408.00 498.72 389.28 96.00 1026.80 10/ 54 
2 .. .. .. .. 936 408.00 498.72 389.28 96.00 1026.80 10/ 55 
3 .. .. .. .. 937 347.60 422.50 333.61 82.13 873.00 10/ 56 
4 Galip Sinab Kavaklıdere Müteahhit 937 909.63 409.65 817.28 145.09 1062.097 10/ 49 

Yukarda isim ve nev'i işgali yazılı mükellefin namına tarholunan vergilerine ait tanzim kılınan ihbarna -
meleri, adres ve ikametgahları meçhul ve maHim olmadığından hukuk usulü muhakemeleri ka.,ununa tevfika? 
ilanen tebliğ olunur. (1996) 11967 
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Nafia Vekaleti 
4 kalem ve <eman 20 takım bir bin sekiz yüz dört lira 82 kuruş o

lan Ankara'da muhafız alayı hayvan- İcra ve İflôs hadde silindiri ahnacak ları için iki tane ahır inşaatı kapalı 

zarfla eksiltmeye konmuştur. 
Ankara Birinci İcra Memur]u

ğundan : Sulama, hafriyal ve sınai 

imalar yaptırılacak 

Askeri Fabrikalar Umum Mü- 2 - Eksiltmesi 12. 6. 939 pazartesi 
dürlüğü Merkez Satm Alma Ko- günü saat 11 dedir. 
misyonundan : S - İlk teminatı 9340 lira 24 kuruş 

Tahmin edilen bedeli (6500) lira o- olup şartnamesi 810 kuruş mukabilin
lan 4 kalem ve ceman 20 takım hadde de komisyondan alınır. 

Bir borçtan dolayı satılmasına ka -
rar verilen aşağıda yazılı gayri men
kul, yine aşağıdaki şartlar dairesinde 
açık artırma ile satışa çıkarılmıştır. Nafıa Vekaletinden : 

Eksiltmeye konulan iş: 
1 - Karadere sulaması hafriyat ve 

sınai imalatı keşif bedeli (361,388) li
ra (30) kuruştur. 

2 - Eksiltme ıs. 6. 939 tarihine rast 
lıyan perşembe günü saat 11 de Nafı
a vekiileti Sular umum müdürlüğü su 
eksiltm~ komisyonu odasında, kapalı 
zarf usuliyle yapılacaktır. 

silindiri Askeri Fabrikalar umum mü 4 - Eksiltmeye gireceklerin kanu
dürlüğü merkez satın alma komisyo - ni teminat ve 2490 sayılı kanunun 2, 
nunca 10. 7. 1939 pazartesi günü saat 3 .. ~~ddeleri_nd.e yazılı_ bel~eler v_e b~ 
15 te kapalı zarfla ihale edilecektir. gıbı ışlerle ıştığal ettıklerıne .daır tı· 
Şartname parasız olarak komisyon - care.t ~dasından alaca~ları vesık~lar 
dan verilir. Taliplerin muvakat temi _ la bırlıkte zarflarını ıhale saatınden 
nat olan (487) lira (50) kuruşu havi behemhal bir saat eveline kadar M. 
teklif mektuplarını mezkur günde sa- M. V. satın alma komisyonuna verme-
at 14 de kadar, komisyona vermeleri leri. (1958) 11959 

Tapu T. N. Hissenin muhammen 
Haziran Sl Ada. P. kıymeti 

341 1250 lira 
Mevkii Sahibi 

Döşeme M. İkametgahı meçhul bu-
lunan Nikola karısı 

Anne 
Evsafı: Pamuk Çırçır fabrikası, 

bahçe ve hanenin 72 sehimde 9 sehmi. 
3 - İsteklilerin eksiltme ş:grtname

si, mukavele projesi, bayındırlık işle
ri genel şartnamesi, fenni şartname 
ve projeleri (18) lira (10) kuruş mu
kabilinde Sular umum müdürlüğün -
den alabilirler. 

ve kendilerinin de 2490 sayılı kanu -
nun 2 ve 3. maddelerindeki vesaikle 
komisyoncu olmadıklarına ve bu işle 
aJakadar Tüccardan olduklarına dair 
Ticaret o<İası vesikasiyle mezkur gün 
ve saatte komisyona müracatları. 

(1946) 11925 

Şatış şartlar: 

G.· ve inhisarlar V. 

Matbaacılara 
Gümrük ve inhisarlar Vekale-

tinden : 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin (18.205) lira (5S) kuruşluk 
muvakkat teminat vermesi ve eksilt -
menin yapılacağı günden en az .sekiz 
gün evel ellerinde bulunan vesikalar
]a birJikte bir dilekçe ile Nafıa veka
letine müracaat ederek bu işe mah -
sus olmak üzere vesika almaları ve bu 
vesikayı ibraz etmeleri şarttır. Bu 
müddet içinde vesika talebinde bulun 
mıyanlar eksiltmeye iştirak edemez -
ler 

30 ton yonga satılacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satın Alma Komis
yonundan : 

Beher kilosuna bir kuruş fiyat tah
min edilen 30 ton yonga Askeri Fab -
rikalar umum müdürlüğü merkez sa -
tın alma komisyonunca 14. 6. 1939 
çarşamba günü saat 14.30 da açık ar -
tırma ile satılacaktır. Şartname para
sız olarak komisyondan verilir. 

1 - 939 mali yılında neşredilecek 

tahminen 38 formalık genel buyrukla
rın bastırılması açık eksiltmeye kon -
muştur. 

1 - Satış 939 nisanının 22 inci gü -
nünden itibaren 3. 6. 939 cuma günii 
saat 10 - 12 ye kadar 1 inci icra daire
sinde yapılacaktır. Bu günde artırma 
bedeli tahmin olunan kıymetin % 75 
şini bulmadığı takdirde en son artıra
nın taahhüdü bakı kalmak üzere Ha -
ziran 939 zun 17 inci günü saat 10 - 12 
ye kadar aynı dairede yapılacak 2 in
ci artırmada en çok artırana ihale edi 
lecektir. 

Ancak satış isteyenin alacağına 
rüçhani olan bir başka alacaklı olup w 

ta teklif edilen bedel bu alacaklar mec 
muundan fazlaya çıkmazsa ihale ya -
pılmıyacaktır. 

5 - İsteklilerin teklif mektupların 
ikinci maddede yazılı saatten bir sa -
cıt eveline kadar Sular umum müdür
lüğüne makbuz mukabilinde vermele
ri lazımdır. 

Taliplerin muvakkat teminat olan 
(22) lıra (50) kuruş ve 2490 sayılı ka 
nunun 2 ve 3. maddelerindeki vesaik • 

2 - Bu iş için 950 lira bedel tahmin 
edilmiş olup muvakkat teminatı 71 li
ra 25 kuruştur. 

3- İhale 13. 6. 939 salı günü saat 
15 te yapılacaktır. 

2 - Artıracaklar muhammen kıy -
metin % 7,5 buçuk nibsetinde pey 
akçesini veya kanunen muteber temi
nat mektubu tevdi edeceklerdir. 

Postada olan gecikmeler kabul edil-
mez (1842) 11820 

le mezkur gün ve saatte 
müracaatları. (1947) 

komisyona 
11957 

4 - İsteklilerin ihale gününden la
akal bir gün evci iğreti teminatını ve
kalet veznesine yatırmaları ve alacak
ları makbuzla belli gün ve ~aatte ve -
kalet levazım müdürlüğünde kurulan 
alım satın komisyonuna müracaatları 
ilan olunur. 

3 - Artırma şartnamesi 22. 4. 939 
T. hinden tibaren 725/939 No. ile dai
remize müracaat edecekler için açık -
tır. Artıracakları ilanda yazılı olan -
dan fazla maliimatı artırma müddeti 
içinde icraya gelip bu şartnameden a
labilirler. 

Regülôtör inşaatı 
Nafıa Vekaletinden : 
Eksiltmeye konulan iş: 
1 - Horsunlu - illi sulama ka-

Milli Müdafaa V. 
5 - Bu işe ait şartnameler her gün 

vekalet levazım müdürlüğünde görü-
lebilir. ((1942) 11956 

Nakliyat yaptırılacak 
naliyle Pirlibey sula kanalına su 
vermek üzere Biıyük ı1enderes nehri 
üzerinde inşa edilece >lan Feslek re
gülatörü ile Akedüğü mşaatı keşif be
deli (431.787) lira (4 ) kuruştur. 

11 adet benzin tankı yaphnla• ak Ankara inhisarlar Başmüdürlü
ğünden : : 

4 - İpotek sahibi alacaklılarla di -
ğer alakadarların gayrimenkul üzerin 
deki haklarını, hususiyle faiz ve 
masrafa dair olan iddialarını ev -
rakı müshiteleriyle 20 gün i -
çinde icra dairesine bildirmeleri, aksi 
halde hakları tapu sicilleriyle sabit ol 
madıkça satış bedelinin paylaşmasın -
dan hariç kalacakları ilan olunur. 

2 - Eksiltme 20-6- 9 tarihine ras
lıyan salı günü saat 11 tle Nafia Ve
kaleti sular umum mi :.ırlüğü su ek -
siltme komisyonu .ısında kapalı 
zarf usuliyle yapılaca 

J - lstekliler eksil şartnamesi, 

mukavele projesi, ba ndırlık işleri 
genel şartnamesi, fenr. 
projeleri (21) lira (60 
bilinde sular umum 
alabilirler. 

şartname ve 
uruş muka -
dürlüğünden 

4 - Eksiltmeye g bilmek için 
isteklilerin (21 021) lir 50) kuruşluk 
muvakkat teminat verm i ve eksilt -
menın yapılacağı günd en az sekiz 
gün evel ellerinde bul nan vesikalar
la birlikte bir dilekçe i e Nafia Veka
letine müracaat ederek işe mahsus 
olmak üzere vesika alm rı ve bu ve
sikayı ibraz etmeleri şa ır. Bu müd
det içinde vesika talebi e bulunmı -
yanlar eksiltmeye iştira edemezler. 

5 - İsteklilerin teklif ektuplarını 
ikinci maddede yazılı s ten bir saat 
eveline kadar sular umu müdürlü -
ğüne makbuz mukabilin vermeleri 
lazımdır. 

Postada olan gecikm< r kabul e-
dilmez. (1840) 11871 

Askeri Fabrikalar 

M. M. Vekaleti Saun Alına Ko
misyonundan : 

1 - Muhtelif mahallerde.11 adet 
benzin tankı yaptırılacaktır. Keşif be 
deli yüz yirmi bir bin yüz kırk iki li
ra seksen iki kuruş olup ilk teminat 
miktarı 7307 yedi bin üç yüz yedi lira 
15 on beş kuruştur-. 

2 - Kapalı zarfla ihalesi 2. 6. 939 

cuma günü saat ıs de vekalet satın 

alma komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Şartnamesi 6 lira 10 kuruş mu

kabilinde alınabilir. 
4 - Eksiltmeye gireceklerin ihale 

gününden bir hafta eveline kadar ha
va müsteşarlığı altıncı şubesine mü -
racaatla vesika almaları şarttır. 

5 - İsteklilerin ilk teminat ve tek
lif mektuplarını belli saatten bir saat 
eveline kadar komisyona vermeleri. 

(1810) 11816 

Hangar yaptırılacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - lzmirde yaptırılacak bir han 

garın şartnamesi tadil edilerek yeni . 
den kapalı zarfla eksiltmeye konul
muştur. Keşif bedeli ( 134012) yüz o
tuz dört bin on iki lira 30 kuruş olup 
ilk teminat miktarı 7950 yedi bin do-
kuz yüz elli lira 65 kuruştur. 

2 - Kapalı zarfla ihalesi 2. 6. 939 
cuma günü saat 11 de vekalet satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi 6 lira 72 kuruş 
mukabilinde alınabilir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin ihale 
gününden bir hafta eveline kadar ha
va müsteşarlığı altıncı şubesine mü
racaatla vesika almaları şarttır. 

939 mali yılı içinde Başmüdürlüğü
müz merkez ve mülhakatının dolu tü 
tün ve içki sandıklarile ispirto bidon
larının taşınması ve boş kapların da 
mahallerine iadesi için iki defa yapı
lan açık eksiltmede talibi çıkmıyan 

Bala, Çubuk, Çankırı, Şabanözü, Il
gaz nakliyatiyle teklif edilen fiyatla
rı yüksek gBrUlen merlter-naxnyan 
s;in bir ay is;inde talipleri çıktığı su
rette ve yapılacak teklifler muvafık 
görüldüğü takdirde pazarlıkla ihalesi 
icra edileceğinden nakliyata talip o -
!anların şeraiti anlamak üzere Başmü 
dürlüğümüz satış şubesine müracaat-
ları itan olunur. (1997) 11968 

Muhabere ve Mü. V. 

18 kalem malzeme 

alınacak 
Muhabere ve Münakale Vekale

ti İstanbul Elektrik İşleri Umum 
müdürlüğundcn : 

ı - C. 1. F. İstanbul teslim şartiyle 
satın alınacak olan ve muhammen be
deli "48.107,75" kırk sekiz bin yüz ye 
di lira yetmiş beş kuruş olan 18 kalem 
muhtelif cins kesici, enversor ve en -
terüptör ve teferrüatı kapalı zarf u -
suliyle eksiltmeye konmuştur. 

1894 

Levazım Amirliği 

400.000 adet yumurta 

alınacak 
Ankara Levazım Amirli~i Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 -Ankara garnizonu birliği ve mües 

seseleri ihtiyacı için 400.000 adet yu· 
murta K. zarfla eksiltmeye konulmuş · 
tur. 

2 - Tahmin edilen bedeli 7600 lira 
olup muvakkat teminatı S70 liradır. 

3 - Eksilmesi 29. 5. 939 pazartesi 
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 eveline kadar teminat ve 
teklif mektuplarını Ankara Lv. amir
liği satın alma komisyonuna vermele-
rı. (1734) 11734 

65000 kilo süt alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 

2 - Eksiltme 23. VI. 939 cuma gü· 
nü saat 15 de idarenin Tünel üstünde 
Metrohan binasının 5 inci katında 

toplanan eksiltme komisyonunda ya -
pılacaktır. 

1 - Garnizon birlik ve müessesele
ri ihtiyacı için 6S.OOO kilo süt kapalı 
zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

26 - 5 - 1939 

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

Sermayesi : 100.000.000 Türk lirası 

Şube ve ajans adedi : 262 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para biriktirenlere 28.800 lira 
ikramiye verecek 

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

4 Adet 1.000 Liralık 4.000 Lira 
4 

" 500 .. 2.000 .. 
4 " 250 .. 1.000 

" 40 
" 100 .. 4.000 .. 

100 .. 50 .. 5.000 .. 
120 .. 40 

" 4.800 .. 
160 

" 20 
" 3.200 

" 
DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 li

radan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde o/o 20 
fazlasiyle verilecektir. 

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

Umumi Heyet toplantısı 
Milli Reasürans Türk Anonim Şirketinden : 
Şirketimiz fevkalade Hissedarlar Umumi Heyeti 13 Haziran 

1939 tarihine rastlayan Salı günü saat on lbeşte Ankarada Türki~ 
ye lş Bankası Umum Müdürlüğü binasında toplanacatkır. Şirket 
•ı.aa mulc.av•l•nsarn••İ mıu:ihinCP urnıuni h .. v .. ta iüi .. ôl, .. ..1-.. lr ... ı~-
hissedarJarın hamil bulundukları hisse senetlerini veya bunu 
müshil vesaiki içtimadan bir hafta evvel Ankara' da Türkiye it 
Bankasına veya İstanbul' da Türkiye Hanında Şirket muamelat 
merkezine tevdi ederek mukabilinde duhuliye kartları almaları 
lazımdır. 

Hissedarların muayyen gün ve saatte Ankara' da bulunmalar~ 
ilan olunur. 

MÜZAKERAT RUZNAMESi: 
1. - Müdür intihabı, 
2. - Fen mütaviri hakkında karar ittihazı ve intihap icrası. 

«==========================================~ 

Cereyan kesilecek 
Ankara Elektrik Türk Anonim Şirketinden : 

Mayısın 28 inci pazar günü sabah saat 6 dan 8 e kadar 
zaruri bir ameliyenin icrası için Öncebeci, Cebeci ve Ma
mak semtlerinden elektrik ceryanının kesileceğini sayın 
abonelerimize ilan olunur. 1893 

Sığ1r eti alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan ı 

miktarı M. bedeli İlk tem. Eksiltme Eks. 

Tesviyeci 
ve tornacı 
alınacak 

5 - İsteklilerin ilk teminat ve tek
lif mektuplarını ihale saatinden bir 
saat eveline kadar komisyona verme -

3 - Bu işe ait şartnameler ve muka 
vele projesi idare veznesinden 241 ku 
rnş mukabilinde tevzi edilmektedir. 

2 - Tahmin bedeli 9750 lira olup 
muvakkat teminatı 731 lira 2S kuruş
tur. 

Birlik ismi Cinsi Kilo Lr. K. Lr. Kr. şekli Tar. Saat 

Askeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüğünden : 
Kırıkkaledeki fabrik ımızda ça-

lıştırılmak üzere iyi teS\ eci ve tor
nacı alınacaktır. İsteklil n imtihan
ları yapılmak üzere Kırık le gurup 
müdürlüğü ile Ankara, 1 mir \'e Zey
tinburnu silah fabrikaları z müdür
lüklerinden birine müraca ları. 
(16SS) 1 672 

4 kalem ve 20 takım 

hadde silindiri hakkında 
Askeri Fabrikalar l um Mü

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko· 
misyonundan : 

19. Mayıs 1939 pazartes gunu saat 
ı 5 te kapalı zarfla ihale edıleceği, ı, 

3, S ve 7 mayıs 1939 tarihi rinde ilan 
edilen 4 kalem ve ceman 20 takım 

Hadde silindirlerinin şartnamesinde 
ihale günü sehven yalnış yazılmış ol
ması sebebiyle ihalesi ba~ka güne ta -
lik edileceğinden mezkur günde çıkan 
ilanlar hükümsüzdür. (1945) 11924 

leri. (1811) 11817 

Ahır inşası 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko· 

misyonundan : 
1 -Keşif bedeli 80902 seksen hin do 

kuz yüz iki lira 41 kuruş olan Anka -
rad'a 32. aly hayvanları için bir tane 
ahır inşaatı kapalı zarfla eksiltmeye 
konmuştur. 

2 - Eksiltmesi 12. 6. 939 pazartesi 
günü saat 15 dedir. 

3 - İlk teminatı 529S lira 12 kuruş 
olup şartnamesi 405 kuruş ritukabilin
de komisyondan alınır. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin kanu
ni teminat ve 2490 sayılı kanunun 2, 
3. maddelerinde yazılı belgeler ve bu 
gibi işlerle iştiğal ettiklerine dair 
Ticaret odasından alacakları vesika -
!arla birlikte zarflarını ihale saatin -
den behemehal bir saat eveline kadar 
M. M. V. satın alma komisyonuna ver 
mel eri (1957) 11958 

Ahır inşası 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - Ke~if bedeli 161804 yüz altmış 

4 - Muvakkat teminat (3608,08) üç 
bin altı yüz sekiz lira sekiz kuruştur. 

5 - Teklif mektuplarının 2490 sa -
yılı kanun ahkamına uygun olarak ve 
eksiltmeden en az bir saat evci mak
buz mukablinde komisyon reisliğine 

verilmiş bulunması lazımdır. 

(3591/1990) 11962 

Ankara Valiliği 

Kum parseli arthrması 
Ankara Valiliğinden : 

Çubuk deresı mecrasında idarei hu
ımsiyeye ait 530 ve 230 lira muham · 
men bedelli 1 ve 4 No.lı kum parseli 
2490 sayılı kanun hükümlerine tevfi
kan açık artırmaya konulmuştur. , 

İhalesi 5. 6. 939 pazartesi günü sa
at lS de vilayet daimi encümeninde 
yapılacağından taliplerin muhammen 
bedelin % 7,5 nisbetindeki teminatiy
le birlikte yevmi mezkurda vilayet 
damii encümenine ve şartnamesini 
görmek isteyenlerin de hususi idare 
tahakkuk ve tahsil müctürlüğüne mü
racatları ilan olunur. (1885) 118S8 

3 - Eksiltmesi 27. 5. 939 cumartesi 
günü 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 eveline kadar teminat ve tek
lif mektuplarını Ankara Lv. amirliği 
satınalma komisyonuna vermeleri. 

(1735) 11735 

90 bin kilo yoğurt alınacak 
Ankara Levazım Amirli~i Satın 

Alma Komisyonundan : 
l - Garnizon birlik ve müessesele

ri ihtiyacı için 90.000 kilo yoğurt K. 
zarfla eksiltmeye konmuştur. 

2 - Tahmin bedeli 18000 lira olup 
muvakkat teminatı 1350 liradır. 

3 - Eksiltmesi 2. 6. 939 cuma gü -
nü saat 15 dedir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt
me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3, ün
cü maddelerinde istenilen belge1eriyle 
birlikte ihale gün ve saatinden en geç 
bir saat eveline kadar teminat ve tek
lif mektuplarını Ankara Lv. amirliği 
satın alma komisyonuna vermeleri. 

(1826) 11822 

Merkez Sığır eti 234.000 58500 4387 50 K.Z. 5-6-939 11 
Babaeski 

" .. 72.000 18000 1350 00 
" 6-6-939 11 

Hayrabolu 
" .. 37.000 8250 618 75 

" 6-6-939 15 
Kaynarca .. " 

32.000 8960 672 00 ,, S-6-939 15 

Tümen birliklerinin senelik sığır eti kapalı zarf usuliyle eksiltmesi ya
pılacak ve mukaveleye bağlanacaktır. Evsaf ve şartları komisyondadır. İs

. teklilerin yukardaki cetvelde gösterildiği veçhile belli gün ve saatlardan 
bir saat evvel kanuni vesaikle teminat mektuplarını komisyon başkanlığına 
vermiş bulunacaklardır. (1844) 11827 

Kuru ot alınacak 
Ankara Levazım Amirllgi Satın Alma Komisyonundan : 

miktarı M. bedeli İlk tem. Eksiltme Eks. 
Birlik ismi Cinsi Kilo Lr. K. Lr. Kr. şekli Tar. Saat 

Tüm anbarı K. Ot 180.000 5400 405 00 K.Z. 7-6·939 11 
4. Sv. Alayı ,, 405.000 12150 912 00 ,, 7-6-939 11 
Hayrabolu ,, 405.000 12150 912 00 ,, 7-6-939 ıs 
Kaynarca ,, 405.000 12150 912 00 ,, 7-6-939 lS 
Babaeski Sv. A. ,, S40.000 16200 121S 00 ,, 8-6-939 ıo 

,, Top. Tb. ,, 405.000 12150 912 00 ,, 8-6-939 11 
Tümen birliklerinin 12 taksitte birlikler anbarlarına teslim şartiyle se

nelik kuru ot ihtiyacı kapalı zarf usuliyle eksiltmesi yapılıp mukaveleye 
bağlanacaktır. Evsaf ve şartları komisyondadır. İsteklilerin yukardaki cet
velde gösterildiği veçhile belli gün ve saatten bir saat evvel kanuni vesika
lariyle birlikte teminat ve teklif mektuplarını komisyon başkanlılına ver• 
miş bulunacaklardır. (1845). 11828 



26 - 5- 1939 

Ordu hasta bakıcı hemıireler okuluna ait 
bazı izahat ve okula kayıt ve kabul ıartlart 

M. M. Vekaletinden : 

1 - Hııstabakıcı hemşireler yeti§tirmek üzere Ankara'da M. M. Vek~
leti tarafından (Ordu hastabakıcı hemşireler okulu) açılmıştır. 

2 - 3433 sayılı kanun mucibince bu okuldan mezun olacaklar, memur 
olup tekaüdiye alacaklardır. 

3 - Mezun olanlar altı senelik mecburi hizmetlerini ordu hastahanele-
rinde yapacaklar, ondan sonra arzu ederlerse memleketteki bütün sıhhi te

ıekküller kendilerine açık olacaktır. 
4 - Tahsil müddeti üç sene olup, bu müddet içinde okurlara ayda be~ 

lira harçlık verilecek ve iaşe ve ilbasları tamamen Okul'a ait olacaktır. 
5 - Okuldan mezun olanlar, barem kanununa göre 17,5 lira asli maaş· 

dan başlamak üzere maaş alacaklar ve bu mikdar gittikçe çoğalacaktır. Bu 
zaman dahi iaşe, giydirme ve barındırma orduya ait olacaktır. 

6 - Okul, ıs Eylül 1939 da tedrisata başlıyacaktır. 
1 - Okul'a kayıt ve kabul şartları şunlardır: 
a - Türkiye cümhuriyeti tebaasından olmak ve türk ırkından bulunmak. 
b - Sıhhati yerinde olmak ve durumu her iklimde vazife görmeğe müsa-

it bulunmak. (bunlar her hangi bir hastahane heyet raporu ile tevsik ettir-
mek ve evraka bağlamak lazımdır. • 

c • Yaşı on altıdan aşağı ve yirmi ikiden yukarı olmamak 
d - Kendisi, ana ve babası iffet ehlinden olmak (bu vaziyet polisçe tev

sik ettirilerek evraka bağlanacaktır. 
e - En az orta okul tahsilini bitirmiş olmak veya bu derecede tahsil gör

düğünü ispat etmek (tasdikname suretleri musaddak olarak eklenecektir). 
f • Evli veya nişanlı bulunmamak (evvelce evlenip boşananlarla kocası 

ölmüş olanlar kabul edilir.) (Buna alt medeni hali bildirir müsbit evrak 

keza eklenecektir). 
g • Sıhhi sebepler dıtında Okulu kendiliğinden terkettiği yahut evlen· 

mek suretiyle veya diğer inzibati 5ebcplerle okuldan çıkarıldığı yahut altı 
senelik mecburi hizmetini yapmadığı.veya tamamlamadığı yahut sıhhi se· 
beplcr dışında okuldan çıkarıldığı takdirde tahakkuk ettirilecek mektep 
masraflarını tamamen ödiycccğine ve gösterdiği vesikaların tamamen doğ· 
ru olduğuna dair noterden tasdikli ve kefilli bir taahhUdnamc vermek. 

8 - Bu evrak sahipleri Okula imtihansız olarak kabul edilecektir. 
9 - Altıncı maddedeki evrakı tamamlıyanlar bunları Ankaradakiler M. 

M. Vekaleti sıhhat işleri dairesine, diğer viHi.yet merkezlerindekiler Vali· 
liklerine, kazadakilcr kaymakamlıklara takdim edecekler ve bu yol ile M 
M. Vekaleti sıhhat işleri dairesine yollanacaktır. 

10 - Taliplerin kabul edildikleri ve mektebe hareket etmeleri aynı ma· 
kamlar tarafından kendilerine bildirilecektir. 

ı ı - Kabul edileceklerin Okulun bulunduğu Ankara'ya kadar sarf ede
cekleri yol parası kendilerine ait olacak ve (M. M. Vek!Ueti ' sıhhat işleri 
dairesi reisliği) ne hitaben yazacakları dilekçede bunu tasrih edeceklerdir. 

{1869) 11849 

/ # 1 ·", Kaza ar 
2 - Şartnamenin 33 ve 34 üncü mad 

deleri kaldırılarak bu masraflar bele· 
diycye bırakılmııtır. · ı 3 - Şartnamenin 19 uncu maddesi· 

Elektrik tesısah nin (D) fıkrasındaki % 20 son taksit 

C B l d
. • d mukavele tarihinden itibaren bir yıl 

erze e e ıyesın en : . . . . . . 
18 S 939 

be günü saat ıs t ıçmde tedıye cdılmıg olacaktır. 
. . perşem c 11971 

ihalesi illin edilmiş olan Gerze kasaba 

sı elektrik tesisatına talip çıkmadığın Elektrik tesı·satı 
dan aşağıdaki ıekilde ve bir ay içinde 
pazarlığa konmuıtur. 

ı _ Tesisat üç kısma ayrılmıştır. Milas • Küllük Nahiyesi Küllük 
Brincl kısım. Dbel makine ve elek- Köyü Muhtarhinıdan ı 

trik kıımı. 
İkinci kısım: Şebeke, malzeme ve 

montajı. 
Üçüncü kısımı Santral binası, ma -

kine temeli ve ahtaP direklerdir. 

Köyümüzde in§a edilecek elektrik 
tesisatı bir ay içinde pazarlıkla yap -
tırılacaktır. Talip olanların her gün 
köy odasına müracaat edebilecekleri 
ilin olunur. (3S92/1992) 11964 

ULUS -11-

Hava Kurumu 

Muhtelif malzeme ihalesi tehiri 
Türkkuıu Genel Direktörlüğün· 

den: 
17. 5. 1939 d alı nı usuliyl 

eksiltmeye konulmuş olan 10500 L. 
muhammen bedelli muhtelif malzeme 
nin ihalesi, istekli çıkmadğından, 26. 
5. 1939 cuma günü saat 15.30 a hıra . 
kılmıştır. Diğer şartlar evelki gibidir. 

Fazla bilgi veya ıartname almak is· 
teyenlcrin Türkkuşu aatın alma amir
liğine miiracaatları ilan olunur. 

1806 

Tesviyeci takımları ve 
ölçü aletleri alınacak 

Türkku§u Cenel Direktörlüğün
den: 

17. 5. 1939 da ihale edileceği ilan e
dilmiş olan 2700 L. muhammen bedel· 
1i tesviyeci takımlariyle ölçü aletleri· 
nin eksiltmesi, verilen fiyatlar layık 

hadde bulunmadığından, 26. 5. 1939 
cuma günü saat 15 e bırakılmıştır. İs
teyenlere şartnamesi ve diğer malU · 
mat Türkkuşu ıatın alma amirliğin · 
den verilir. 1807 

Muhtelif ili~ ve saire ahnacak 
Türkkutu Genel Direktörlüğün

den : 
1 - Türkkuşu Sağlık bürosu için 

(1801J) lira muhammen bedelli muh -
telif ilaç, (1750) L. muhammen bedel
li Laburatuvar ve revir malzemesi, 
(1600) L. muhammen bedelli Pansı -
manhanc, Ameliyathane malzemesi ve 
Tcsbit Aletleri, (2500) L. muhammen 
bedelli Rontgcn cihazı ve Diyatermi 
makinesi ayrı ayrı açık eksiltme ile 
ahı:ıacaktır. 

2 - İhale 8. 6. 1939 perşembe günü 
saat 15 te yapılacaktır. 

· · .-., . D. Deiniryollara 

lokomotif yedekleri ahnacak 
D. D. Lolları Satın Alma Komis· 

yonundan : 
Muhammen bedeli 57500 lira olan 68 

kalem ingiliz lokomotif yedekleri 6.7. 
1939 perşembe günü saat 11 de kapalı 
zarf usulü ile Ankarada idare binasın
da satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isti yenlerin 4125 lira· 
lık muvakkat teminat ile kanunun ta • 
yin ettiği vesikaları ve tekliflerini ay· 
ni gün saat 10 a kadar komisyon reis
liğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 287 kuruşa Ankara ve 
Haydarpaşa veznelerinde satılmakta • 
dır. (1872) 11893 

Otomobil kiralanacak -
D. D. Yolları Satın Alma Komis· 

yonundan : 
Senelik icar bedeli 2160 lira tahmin 

edilen kapalı bir binek otomobili 8. 6. 
1939 perşembe günü saat 15 te Ankara 
da idare binasında açık eksiltme yo
lu ile kiralanacaktır. 

Bu eksiltmeye girmek isteyenlerin 
162 liralık muvakkat teminat ile ka · 
nunun tayin ettiğ\ vesikları ve oto -
mobil sahibi olup Ankarada icrayı san 
ate mezun bulunduklarına dair almış 
oldukları vesaiki komisyon reisliğine 
vermeleri lazımdır. 

Bu i§e ait 9artname parasız olarak 
Ankara'da malzeme dairesinden ah -
nabilir. 18889) 11916 

Muntazam yolcu 
trenleri 

D. D. Yolları ikinci ltletme Mü
dürlüiünden : 

26. S. 939 tarihinden itibaren Anka· 
radan Haydarpaşaya ve 27. S. 939 tari
hinden itibaren Haydarpaşa'dan An • 
kara'ya işarı ahire kadar 3005 ve 3001i 
No. tahtında munzam yolcu trenleri 
her gün işliyecektir. 

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

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

119Sl 

Kiralık büfe 
. O, olları 2 ci lıletme Art

tırma ve Ekailtme Komisyonundan: 
Senelik muhammen kira bedeli 240 

lira olan Çatalağzı istasyon büfesine 
ait açık arttırma işi talip zuhur etme
diğinden on gün müddetle uzatılmış -
tır. 

Kira müddeti üç senedir. 2. 6. 93C) 
tarihine rastlıyan cuma günü saat 15 
te Ankara'da ikinci i§letme binasında 
toplanacak komisyonda ihalesi yapı -
lacaktır. 

İsteklilerin 54 liralık muvakkat temi 
nat makbuz v~ya banka rncktuplariy -
le kanunun tayin ettiği vesaiki hami
len muayyen gün ve saatte komisyon
da hazır bulunmaları lazımdır. 

Şartname ve mukavele projeleri i -
kinci işletme kaleminde ve Çatalağzı, 
Zonguldak istasyonlarında parasız ve 
rilmcktcdir. (1960) 11960 

Ankara Belediyesi 

Sahlık çuvallar 

Elektrik tesisatı 
Vilôyetler Afyon Lisesi Direktörlüğünden ı 

Afyon lisesinde yaptırılacak 

Garaj santralı 

yaptırılacak 
lzmir Belediyeıinden : 

Garaj santralın yapılacak 75.000 li
ralık kısmı baş mühendislikten 3 lira 
yetmiş beş kuruş mukabilinde tedarik 
edilecek keşif, proje ve şartnamesi 
vcçhile vahidi fiyat esası üzerinden 
kapalı zarflı eksiltmeye konulmu§tur. 

(4145) lira (13) kuruş keşif bedelli e
lektrik tesisatı 8. 6. 1939 tarihinde aa 
at 15 te komisyonda ihale edilmek il· 
zere açık usulle eksiltmeye konulmuı 
tur. Keşifnamc ve şartnameler lise di
rektörlüğünden alınabilir. Muvakkat 
teminat (310) lira (88) kuruştur. 

Muhammen bedeli yetmit beş bin 
lira olup ihalesi 6. 6. 939 salı günü sa
at 17 dedir. 2490 sayılı kanunun tari -
fatı dahilinde hazırlanmış teklif mek
tupları ihale günü azami saat 16 ya 
kadar encümende riyasete verilir. Mu 
vakkat teminat beş bin liradır. 

(1730/1543) 11716 

Pazarhk ilônı 
Eskişehir Nafia Müdürlüğün

den: 
4. 5. 939 tarihinde kapalı zarf usu -

liylc eksiltmeye çıkarılıp talibi zuhur 
etmiyen Sarıköy • Mıhalıççık yolunun 
13+ 293 - 15+803 kilometreleri ara
sında 1644.40 lira keşif bedelli şose e
saslı tamiratı 2490 sayılı kanunun 40 
ıncı maddesine tevfikan ve evclc:e i
lin edilen şerait dairesinde pazarlığa 
çıkarılmıştır. İsteklilerin ıartnamede 
yazılı vesikaları hamilen vilayet dai -
mi encümenine müracaatları. (1833) 

11797 

300 bin adet parke taıı alınacak 
Erzurum Vilayetinden : 

1 - Beheri 10 kuruş muhammen 
bedelli 300.000 adet parke taşının mü
bayaası kapalı zarf usuliylc eksiltme· 
ye konmuştur. 

2 - İhalesi 3-6-939 cumartesi günü 
saat 11 de hükümet konağı içinöeki 
daimi encümen odasında yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat 2250 liradır. 
4 - İstekliler bu işe ait şartname 

ve saireyi her gün daimi encümen ka· 
leminde okuyabilirler. 

5 - Taliplerin kanunun 2 ve 3 ün
cü maddelerinde yazılı veııikalarla 

birlikte teminat ve teklif mektupları· 
nı 32 inci madde veçhile ihale saatin
den bir saat evetine kadar vilavet da
imi encümeni reisliğine vermeleri la
zımdır. Postada vuku bulacak gecik . 
meler kabul edilmez. (3429-1909) 

11886 

Su işleri 
Seyhan: Osmaniye Belediye

sinden : 
Kasabanın Nafıa vekaletinden mu • 

saddak su projesinin 1272 lira 85 ku
ruşluk kaptaj 4934 lira 26 kuruş isale 
17024 lira 20 kuru~luk su depoau inşa
atı 21. S. 939 tarihinden 21. 6. 939 ta
rihine kadar kapalı zarf usuliyle mü
na~asa):a konulmuştur. Bu gibi su iş
len tesısatı yaptığı nafıa vekaletince 
tanınmıı bir müteahhide vcrilc:cktir. 
İsteklilerin eksiltme ve artırma kanu 
nunun bütün ahkamına riayet etmek 
şartiyle mezkür günde belediyemize 
müracaatı şartname ve keşifnameyi 
görmek ve bu üç inşaatın her birini 
a~rı ayrı almak isteyenlerin belcdiye
mıze müracaatları ilan olnur. 11891 

İnşaat münakasası 
Muğla Nafıa Müdürlüğünden 

Muğla merkezinde yaptırılmakta 

olan halkevi ve hususi idare otelin -

İsteklilerin şimdiye kadar buna mil 
masil işler yaptıklarına dair ellerin • 
deki vesaiki bağlıyarak ihaleden se • 
kiz gün evel vilayete istida ile müra -
caatla alacakları vesika ve ticaret o • 
dası kayıt vcsikasiyle birlikte lise ko
misyon reisliğine müracaatları. 

(3594/ 1993) 1196S 

Çöp işleri 
İstanbul Belediyesinden ı 

Belediye hududu içinde toplanan 
çöplerin tayin edilen iskelelerden 
mavnalarına alınars·ı~niıe dökülme
si işi 32000 lira tal fi bedeliyle ve 
kapalı zarfla eksiltmeye konulmuş • 
tur. Şartnamesi 160 kuruş mukabilin • 
de levazım müdürlüğünden alınabi '" r. 
Eksiltme 8. 6. 939 perşembe günü .. a
at 15 te daimi encümende yapılacak 
tır. İsteklilerin 2490 sayılı kanunda ya 
zılı vesaika ve 2400 liralık ilk teminat 
makbuz veya mektubiyle birlikte tek· 
lif mektuplarını havi kapalı zarfları • 
nı yukarıda yazılı günde saat 14 de 
kadar daimi encümene vermelidirler. 
Bu saatten sonra verilecek zarflar ka· 
but olunmaz. (3607/ 1994) 11963 

Ekmek eksiltmesi 
Afyon C. M. U. liğinden: 
Afyon hapisanesinin 1 haziran 939 

tarihinden mayıs 940 sonuna 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 usuliylc eksiltmeye konul
muştur. Teminatı muvakkate 900 lira
dır. Eksiltmesi C. M. U. Jiğinde mü
teşekkil komisyonda 15 haziran 939 
tarihine müsadif perşembe gilnü sa
at 15 de yapılacaktır. Şartnameyi gör· 
mek istiyenlerin komisyona müracaat• 
lan illin olunur. 

(1964) 11936 

Mahkemeler 
Zile Sulh Hukuk Hakimliğin· 

den: 
Zilenin Zincirli rnahaJlesinden K'lr• 

taloğlu Hacı Hüseyin tarafından açı • 
lan hasımsız tescil davasında: 

30 • 40 sene evel Mehmet nam şahıs
tan haricen satın alıp bu suretle bu 
tarihtenberi bila niza ve fasıla tasar • 
rufunda bulunan Zile'nin Zincirli 
Sufla mahallesinde sağı Çakır Musta· 
fa oğlu, solu Civelek oğlu veresesi, 
arkası Kethuda oğlu Mehmet evi, önü 
yol ile çevrili evin tapuca kaydı olma 
dığından kanun medeninin 639 uncu 
maddesi mucibince davacı namına tes 
çili istenmiş olduğundan yukarıda hu· 
dut ve evsafı yazılı evde bir hakkı bu· 
lunanların ilan tarihinden itibaren bir 
ay içinde mahkemeye müracaatla hak
larını istemeleri ilan olunur. 

(1995) 11966 

DİKKAT 
den otel kısmının 8194 lıra keşif be· 
delli noksanlarının ikmali iti açık ek· Mehmet Keçecinin vefatı do • 
siltmeye çıkarılmıştır. layısiyle belediye karşısında Ha-

l - Eksiltme 30. 5. 939 sah günü tay apartmanı altındaki mefru • 
saat 14 tc Muğla vilayeti daimi cncü- şat ve mobilya mağazası 27.5.939 

cumartesi saat 9 da kati ihalesi 
meninde yapılacaktır. 

Ankara Belediyesinden : 2 - Muvakkat teminat 614 lira 55 yapılacaktır. 
Bu müddet zarfındaki mecburi 

1 - Su i"leri anbarında bulunan kuruştur. :r 3 t kl"l · · satış dolayısiyle yapılan ucuz -
2608 adet müstamel Çimento ve Mo - - ste ı erın tıcaret odasına ka· 

ı b 1 d ki d 
• luktan istifade etmelerini sayın 

zaik telis çuvalları ıs gün müddetle yıt ı u un u arına aır vesika ibraz · ·h 
1 

d müşterilere tavsiye ederiz. 1870 
açık artırmaya konulmuştur. etrnelerı ve 1 a e en sekiz günü evci .. ••••••••••••• .. 

2 - Muhammen bedeli 521,60 lira - resmen müracatla vilayet makamın · 
dır. dan vesika almaları lazımdır. Zayi - 927 senesinde Çorum cüm • 

3 - Muvakkat teminatı 40 liradır. 4 - lsteklil.er kc§if, bayındırlık ge- huriyet mektebinden aldığım şahadet• 
4 - Şartnamesini görmek isteyen . nel şartnamesı, yapı İ§leri fenni ıart· namemi zayi ettim. Yenisini alacağılll 

terin her gün yazı işleri kalemine ve namesi ve sair evrakı Muğla nafıa dan eskisinin hükmü yoktur. 
isteklilerin de 6. 6. 939 salı günü saat müdilrlilğünden görebilirler. Ömer oğlu Mustafa Türkmen 
l~~daBele~~encümen~emüra~ __________ ı_ı_8_9_6----------~S:u:n~g~u:r:~~3:2:8_~ 

3 - İsteyenlere ıartname ve liste • 
leri Tk. Satınalam Amirliğinden pa -
rasız olarak verilir. 

atları. (2001) 11969 

20 tüp klör gazı alınacak 
,:!111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111. 

= -- -- -Türk Hava Kurumu 5 4 - İhaleler ayrı ayrı ve bir birini 
takiben yapılacağından isteklilerin 
yanlarında Ticaret vesikalariyle ta -
lip olacakları malzeme, ilaç ve 
cihazın muhammen bedeli üzerinden 
yüzde 7,5 nisbctinde muvakkat temi • 
natını beraber getirmeleri ilan olu -
nur. 1896 

, Satıhk 
Döşeme parkesi 

Ankarada on senedir kurumuş 
Karaağaç ve diıbudaktan ma -
m(tl 14SO m2 parke, toptan veya 
perakende, satılıktır. Yenişehir 

posta kutuıu 1029 a müracaat. 
1493 

Ankara Belediyesinden : 

1 - Su idaresi süzme havuzları için 
alınacak olan 20 tüp klor gazine veri -
len fiyat haddi layik görülmediğin -
den eksiltme on gün uzatılmıttır. 

2 - Muhammen bedeli 1700 liradır. 
3 - Muvakkat teminat 127,50 lira -

dır. 

4 - Şartnamesini görmek isteyen -
lerin her gün yazı işleri kalemine ve 
isteklilerin de 6. 6. 939 sah günü saat 
on buçukta Belediye Encümenine mü 
racaatları. (2002) 11970 

Zayi - Tahsil derecemi gösteren 
kültür kurulu bakanlığının 6. 3. 939 
tarih ve 2 • 345 numaralı sureti kay -
bcttim. Yenisini alacağımdan eskisi • 
nin hükmü olmadığı ilin olunur. 

1885 Sanı.iDeva 

-- --- -- ----------
-------- Büyük Piyangosu - -- -- ------------- ikinci keşide: 11 haziran 939 dadır 
- -- --- -- -
~ Büyük ikramiye 45.000 liradır ~ - -- -§ Bundan baıka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiye- S 
: lerle. 20.000 ve 10.000 liralık iki adet mükafat vardır... 5 
: ~ enı ~ertipte~ bir bilet alarak iştirak etmeği ihmal etmeyi. 5 
: nı~. Sız de pıyangonun mesut ve bahtiyarları arasına gir- E 
: mış olursunuz. = - -- -- -.. 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 




