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Baeınuharrir 1111 
Fransızca Ankara 1063 
Yan itleri 1062-1063 
idare müdiirlüiü 1061 
Atölye 1064 

19 Mayıs stadyumunda ıe 

ıehir hipodromunda 
29.5.1931 Pazar saat 16 da ilkbahar 

at yarıılan 4. üncü haftası 
4.6. ve 5.6.1938 Cumartesi ve pazar Türld

ye ~reı birincilikleri 

Cumhuriyetin 15 inci, Celôl Bayor hükümetinin ilk büdçesi 
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Büdce görüşmeleri dün başladı 
Maliye vekili yeni büd(enin 

ana hallarını anlalll 
Hükümetimiz 57 .918.000 liralık 
fevkalôde tahsisat daha alıyor 

Kamutay, Cumhurreisliği, Divanı Mu
hasebat, Başvekalet, Devlet Şôrası, istatis
tik Umum Müdiirlüğü, Devlet Meteoroloji 
İşleri Umum Müdürlüğü, Diyanet işleri 
Reisliği büdceleri kabul edildi. 

Kamutay dünkü toplantısiyle büdce müzakereleri
ne başlamıştır. 

Maliye Vekilimiz, yeni büdcenin ana hatlarını u
zun ve veciz bir nutukla izah etmiş, B. Ağralı'dan 
sonra birçok mebuslarımız cumhuriyetin on beşinci 
ve Celal Bayar'm birinci büdcesi üzerinde düşünce
lerini söylemişlerdir. Hatibler bir rakam rekoru ve
ren yeni büdceyi memleketin daima inkişaf halinde 
olan umumi hayat seviyesinin yükseliıine aid bir 
vesika olarak takdirle kar1ılamı9lardır. Kamutay mü
zakerelerini ayrı sütunlarımuda bulacaksınız. 

Atatürk' ün Merıin :siyareılerine aid bir intiba 
- Uluı'un huıust fotoğraflan -

• 

Maliye Vekilimizin nutku ıudur: 

Menfur işaalardan müteessir olan 
Hatay halkının Atatürke tazimleri 

ilk biidce.i , 
Kamutayda 

biiviik bir tak
dirle lıarfıla-

.. _ Muhterem arkadaşlar, 1938 

mali yılı büd~si büyük meclisin 
kıymetli tedkikine ar.zedilmiş bulu
Trnvnr Rıı hiiık~ 250 milvon liraya 
yaklaıan umumi yekQnu ile cumhuri-

An.kara, 23 a.a. - Atatürk'· 
ün sıhati hakkında çıkanlan 
menfur İ§aalardan mütee11ir olan 
natay ba'llıtı namına l>ır heyet 

halle partisi batkanı Abdülsani 

Badce 
ba,iarken .• 

F. R. ATAY 
Dü hükü n, .K~utay, Celil Bayar 

baka tnetının ilk büdcesini mü-
hük" I& etıneğe bqlamqtır. Bir 
ri . 'fet! büdceıi ile imtihan ve
b "r. nıdı, 1938 yılı büdceıinin 
.. ır nıuvaffakıyet vesikası olduguhk tüphe yoktur. 
m·ı cunıhuriyet büdcesi 129 
~0'! lira idi: On beş senede 
v ?111Yonu buldu. Hiç bir yeni 
v erg~ tarhetmediğimiz, hiç bir 
ergı artı d .. b"l~'-· verı· t rnıa ıgımız, ı &Ali, 

de 1 enzilleri yaptığımız hal-
2l '.:.(en ıeneki tahminlerden 
ail ecİ·f~!' ~ bin lira fazla tah· 

•unııtır. 

nan Ba,balra-
namız B. 

Celôl Bayar 

Yeni b""d J · . ti u ce ve f evkalide tah- '(.amut ay a yenı yıl büdcennin 
ıısa ar IÖsten"y k" b" .. kud ana hatlarını izah etlen Malive 

1 
or ı utun - " 

ret er iki hed f "f Vekilimiz B. Fuad Ağralı 
ed'lm· . e üzerine teksı --------------

• ıttır: lnta v . il" .. da-f , I e mı ı mu 
~ · nıa, yani, maddi manevi ki yeni Türkiye cumhuriyeti, bir 
nıueueseleri ile yeni Türkiyeyi nizam ve medeniyet &milidir. 
kunnak! Fakat h illi Bar11Çıdır. lnta-cıdrr ve hakçıdır. 

. er ıey, m . h kk 
enınıyetin her türlü tehlikeden Onda kimsenın a ına tecavüz 
nıaaun kalmasına b .. 1 d Kan- etmemek prenıipi, kendi hakkı-
1 b" h ag 1 ır. · k · d 1 ır ürriyet savaşından doğan na tecavüz ettırmeme ıra eıi 
bu devlet, eğer emniyet tam ol- kadar kuvvetlidir. On bet ıene
tnazsa, ve bu tam emniyet doğ- lik ıayimizin eıeri, aynı tartlar 
~d~n doğruya ve yalnız milli içinde batkalarının daha iyisini 
ı~kanlara iıtinad etmezse, bir bataramıyacakları kadar muaz
:1~ ne acı akıbetlerle kartılq- zamdır. Onun için, hiç bir kötü
S ~ mukad~er olduğunu bilir. lüklerini istememekte olduğu
ın~t .. ve emnıyet, bir fedakarlık muz diğer milletlerden kendimi-

afatıdır. ze hürmet isteriz. 
yeni büdceden, Atatürk'ün Celal Bayar hükümeti 1938 

Pl'ogram - nutkundaki esaslarla büdceıi ile milli murakabe kar
~ esasları programlaıtıran bü~ tısında umumi politikaaı~m ye
kunıet beyanatının ne suretle ni izahlarını da verecektır: Bu 
ıerçeleıtirHmekte olduğunu gör- izahlar, eıerimizi tamamlama~ 
nıekteyiz. Tatilden evel Kamu- ve onu müdafaa etmek kudretı
tayda müzakere edileceğini bil- mizin müsavi olduğunu göstere
diğimiz bazı kanunlar hüküme- cektir. Hemen aöyliyelim ki bu 
t
. , 
ın bu huauıtaki faaliyetlerini eserin öz mayası milli ıerel'dir. 

takviye edecektir. Ona kartı her türlü kaad, tekmil 
His kimsenin ıüpheei Y.oktur milleti a7~ bulur. 

yet devrinin en yükaek büdc~ini teı
kil ediyor. l Aianm riya.ti altJnda Menine 

1 

(Sonu 1. inci sayf acla) 

lstanbul elektrik şirketi 
satın alma mukavelesi 

Nafia vekaletinde imzalandı 

B. Ali Çelinkaya diyorki: 
"İstanbul elektrik şirketinin imtiyazlı 

adı artık tarihe devredilmiştir ... ,, 

8. HANRI SPESiYAL DiYOR Ki : "Amme hizmetleri 
müesseselerinin memlekete mal edilmesi suretindeki 
politikanıza karşı gidilmenin imkansızlığını anladim." 

Nalıa Vekilimiz B. Ali Çetinkaya •atınalma mukavelesini 
imza ederken 

İstanbul elektrik firketine aid sa
tınalma mukavelesinin pazartesi gü -
nü imzalanmak üzere hazırlanmakta 
bulunduğunu evelki gün haber ver
miştik. Cumartesi ve pazarın tatil 
günleri olmasına rağmen iki taraf 
murahhas ve alakadar memurları ge -
celi gündüzlü çalışarak hazırlıkları 
bitirmit ve mukavele dün, Nafıa Ve
kaleti salonlarında Nafıa Vekili B. 
Ali Çetin kaya ile tıuınbul türk elek • 

trik şirketi murahhası olarak salibi· 
yetdar kılınmı!t olan Sofina şirketi 
murahhası B. Hanri Spe&iyal arasın -
da imza edilmiştir. 

Saat 16.30 ... Nafıa Vekaleti binası_ 
nın büyük tören salonundayız. Vekil 
B. Ali Çetinkaya, elektrik şirketi mu
rahhaslarının ellerini sıktı. Geniş 
~nın etrafına - bir tarafta B. Ali 
Çetınkaya, ve diğer tarafta B. Hanri 

(Sonu 8. inci sayf adaJ. 

giderek Büyük Şerimize hisle
rini ve tazimlerini arzetmek ar
zuıunu izhar etmiılerdir. 
hukume~ ıntıhabalin devam 

ettiii ba emtld& vazifeleri ba 
ımdan a:rnhnamalan daha mu-

Büyük Şel Atatürk'ün Mer
Iİn ziyaretleri e•naaıntla 

alınmlf re.imleri 
- Uluı'un huıuıi fotoirafları _ 

Kamu tayda 
Kamutayda, dün, büdce 
müzakereleri münasebeti-
1~ mebuılarrmızın aöyle
dıkleri sözler dokuzuncu 
sayf amızdadır. 

vafık olacağmı ve ziyaret arzu
larına saik olan sebebin Ata
türk'ün yüce huzuruna arzedil
dığini ve bu hiaaiyata bü)'UK on
der'in çıok mütehauia oldulda
rmı kendilerine teblii ettinnit
tir. 

Alalürkün ıiyarelleri 
Atatürkün evelki ~ Menindeki zi· 
yaretlerine dair huıuıi muhabirimizin 
bir haberini ne,retmiıtik. Büyük Şe· 
fin bu ziyareti hakkında Anadolu A· 
janıı dün su tafsilitı vermiştir: 
Mersin, 23 a.a. - Şehrimizin aziz 
misafiri Büyük Şefimiz Atatürk 
dün de ak§.ama kadar köşklerin
de mefgul olmuşlar, akşam üstü 
saat 17 .30 da maiyetlerindeki ze
vatla birlikte motörle bir deniz 
gezintisi yapmışlardır. Diğer bir 
motörde Vali ve belediye reisi ve 
Tü.nkomutan bulunuyvrdu. Ha
va güzel, deniz çok sakindi. Sa
hillerde ve bilhassa şehir plajın
da toplanan ve te§riflerini sabır
sızlıkla bekliyen binlerce halk 
tarafından hararetle alkışlanan 
Ulu Önderimiz kendilerini se
lamlamak suretiyle iltifatta bu
lunmuşlardır. Bu gezinti saat 
20.30 a kadar devam etmiştir. Ak
şam yemeğini kögklerinde ye
mişler, Vali ile Belediye reiaini 
ve Tümkurnandanını sofraların· 
da ahkoymu9lardır. 

8. Şükrü Kaya 
İıtanbuldan geldi 

lç Bakanı ve Parti Genel Sekreteri 
B. Şükrü Kaya dün sabahki Anadolu 
ekspresiyle lstanbuldan ıehrimize 
dönmüf ve istasyonda karşılanmıttır. 

Südetlerle meskQn yerlere 
bir İngiliz komisyonu 

gönderilmesi düşünülüyor 
Hitlerin devlet ve ordu adamlarını 

çafırması Londrada endişe ile karşılandı 
Çekoılonkya meaeleıi etrafında aldığımız telgraflar ve hu 

meıele hakkında lnıi~erenin ıiyaıetini izah eden Çemberlayn'in 
Avam ~ beıuMı 3. ilnçü ıayfamızdadır. 
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Biz yaptlk 
Sergi evini yepyeni bir manzarada gördüm. Türk Cemiyetinin mad

di hayat ihtiyaçlarını karşılama cehdi ve kuvveti, faydalı, güzel ve eko· 
nomik bir şekilde yeryer tecessüm etmişti. Demir şamdanlardan mik
roskop, terazi gibi en hassas alet ve makinelere kadar bu teknik eser· 
!erinde türk zeka ve liyakatiyle karşı karşıya geldik. Kitabdan, hayata 
uzun yıllar intikale muktedir olamamış ve nazari kalmış ilmimiz, hu· 
gün artık bizimle beraber canlanmış ve aramızda yaşayabilecek olgun
luğa ermiştir. 

Yurdun pek çok yerinde cumhuriyetin kurduğu yeni sanğat mües
seseleri, fabrikalar, sergide gördüğümüz bu eserleri vücuda getiren 
yeni neslin eline verilecektir. Dıvarlarımızı on iki, on üç yaşında kö· 
yünden gelen usta mektebinde okuttuğumuz genç işçi yapacak; evle
rimizin bütün modern tesisatını türk işçisi kuracak: türk sanğatkarınm 
yaptığı karyolada, türk kızının türk fabrikasından alıp işlediği ve dik
tiği eşyanın içinde yatacağız. T ayyarelerimizin pervanelerini türk tes
viyecisi en ince itinalarla çizip vücuda getirecek. Yediğimiz ekmeğin 
buğdayı~ı, onun yaptığı makine öğütecek; onun yaptığı makine eleye
cek; onun kurdugu modern fırın pişirecek. 

Kız enstitüleri ve sanğat okulları sergisinin göğsüme dolan ve benim 
gibi her görene takdir ve iftihar duygusu veren havasında şu iki keli
melik küçük cümlenin büyük manasını buldum: 

Biz yaptık. 
Delalet ettiği mana bir hakikat olmak üzere bu sözü bize söyleten 

türk emeğine ve zekasına minnet duymamak kabil mi~ Kendimiz yap
tık demek, biz milletçe maddi ve teknik hayat bakımından da mesud 
o.lacağız, demektir. Atatürkün "Herşeyi kendimiz yapacağız,, vecize· 
sı artık gerçekleşmeye ba~lamıştır. Bu sergiyi gezip de sanğat mekte~ 
!erimizin hala Mithatpaşa devrindeki halde bulunduğunu zannedenler 
varsa dalaletlerinde artık ısrar edemiyeceklerdir sanırım. Bu müesse
seler için de pek haklı olarak diyebiliriz ki: 

Onları biz, kendimiz yaptık. 

Gül bahçesi 
Dıwarlı teraslar : 

Meyilli bahçe yerlerinde kademe 
topraklarını dıvarlara dayamak sureti. 
le kurulan tera.ıar çoktur. 

Bu teras dıvarları beton, örme veya 
kuru taı duvar olarak kurulabilir. 

H a•an - Ali Yücel 

Perakende 
Benzin azami 

sallı fiafları 
Ankara 23 a. a. - 1ktısad Vekfile. 

tinden tebliğ edilmiştir: 

21 mayıs 1938 tarihinden muteber 
olmak üzere benzinin perakende aza
mi satış fiatı bet tehir için aşağda 
gösterildiği gibi tenzil edilmiştir. 

çift bUylik 
Dökme litre teneke 

ULUS 

HAYATI 1 
ŞEHİR --; 

Ankara halkevinde: 
..._,u 

"Bir adam yaratmak,, 
Necib Fazıl Kısaküreğin (Bir adam 

yaratmak) isimli 3 perdelik piyesi An
kara Halkevi sahnesinde 28 mayıs cu
martesi akşamı temsil edilecektir. İs· 

tanbul ve İzmirde emsalsiz bir muvaf • 
fakiyet kazanan ve garb dillerine ter • 
cümeye başlandığı haber verilen bu e· 
ser şehir tiyatrosunun bu seneki ilk 
yerli telif eseridir. Baş rolü Ertuğrul 
Muhsin tarafından temsil edilecek o -
lan bu eseri ehemiyetli bir sanat hadi
sesi olarak sabırsızlıkla beklemekteyiz. 

Diinkü konferans 

Kamutay 

encümenlerinde 
Arzuluıl enciimeninde : 

Encümene tevdi edilen arzuhaller
den ruznartteye alınmış olanlar hak
kında vekaletlcrden ve encümenler
den gelen cevaplar tetkik edildikten 
sonra bu arzuhaller karara bağlanmış
tır. 

Dalıiliye enciimeninde : 

Köy kanununun bazı maddelerinin 
değiştiirlmesine ve mezkur kanuna 
yeni hükümler eklenmesine dair olan 
kanun layihası müzakere ve intaç o
lunmuştur. 

DiV<ını ıllu/uısebat. 

Dün saat 18 de Halkevinde lstanbul encümeninde : 
liniversitesi hukuk başlangıcı ve ta
rihi ve felsefesi doçenti Bay Yavuz 
Abadan tarafından verilen konferans 
sonuna kadar alaka ile dinlenmiş ve 
alkışlanmıştır. Konferansta bilhassa 

Devlet demiryolları ve limanları iş· 
letme umum müdürlüğünün 1934 yılı
na aid hesabı kati kanun layihasiyle 
mutabakat beyannamesinin tetkikine 
devam edilerek intaç edilmiştir. 

konferanıçıyı seven ve takdir eden· Hariciye encilmcnindc : 
ler ekseriyeti teşkil ediyordu. 

Bugünkü konferans 

Bugün saat 18 de Ankara Dil, ta
rih, coğrafya fakültesi doçentlerin
den Bay F. Kurttandolsun tarafından 
(Arkeolojik tetkikler için çömlek sa
natının ehemiyeti) hakkında bir kon
ferans verilecektir. Enteresan bir 
mevzu etrafında verilen bu konferan
sın güzel olacağı şüphelidir. Konfe
ransa herkes gelebilir. 

Kırşehir felaketzedeleri i~in 
Hasılatı Kırşehir yer sarsıntısı fe

laketzedelerine verilmek üzere Anka
ra Halkevi sosyal yardım komitesi
nin bir yardım haftası hazırladığını 

yazmıştık. Halkevinin muvaffakıyet
le başardığı bu hafta bitmiş, biletle
rin son derece ucuz olmasına rağmen 
safi hasılat "916" lira tutmuş, bu pa
ra Kızılay merkezine teslim olunmuş
tur. Ankara Halkevinin bu güzel te
şebbüıUne ankaralılar memnuniyete 
şayan bir müzaharet ve alaka göster· 
mişlerdir. 

1 - Gümrük tarifesinin 552 B. pozis
yonundan Yugoslavyaya verilen 100 
ve 400 tonluk munzam kontenjanların 
'l ürkiye - Yugoslavya anlaşmasına i
lavesine dair, 

2 • Türkiye • Efganistan muhadcnet 
ve teşriki mesai muahedenamesinin 
temdidi hakkında kanun layihası 

3 • Türk • İsveç ticaert ve kliring 
anlaşmalarına merbut protokolda icra 
edilecek değişiklik hakkında 

4 • Türkiye - Çekoslovakya arasında 
imza edilen ticari mübadeleleri tanzi
me mütedair anlaşmanın tasdiki hak
kında 

5 - Türk - Sovyet ticaret muahedesi
nin 15 inci maddesine mütedair Sovyet 
hükümeti ile teati olunan notaların 
meriyete konulması hakkındaki İcra 
vekilleri heyeti kararının tasdikine 
dair 

6 ·Türk· Yunan dostluk, bitaraflık, 
uzla~a ve hakem muahedenamesi ile 
samimi anlaşma misaluna munzam mu· 
ahedenamenin tasdiki hakkında, 

7 - Türk - .Yugoslav ticaret ve seyri
sefain muahedesine munzam protoko-
lun tasdiki hakkında kanun layihala
rını müzakere ve kabul etmiştir. 

24 - 5 - 1938 

Zelzele mıntakasında 
sarsıntl devam ediyor 

Ziraat 
gören 

bankası zelzeleden 
köylülere yardım 

zarar 
edivor 

Şehrimize gelen malumata göre ötey gün Kötkerde fasılalı 111" 
rette müteaddid zelzele olmuıtur. Aynı gün Diyarbakrrın Ha• 
ni nahiyesinde 3.19 da hafif, 21.42 de tiddetli, 22.40 da hafif ol
mak üzere üç defa zelzele olmuttur. Hasar olmamıthr. Gene ay• 
nı gün Çapakçur merkezinde saat 20.20 de hafif bir zelzele ol
muştur. 

Felôkete 
uğrayanlara 

yardım 
Türkiye Kızılay Cemiyeti Umumi 

Merkezinden : 
Yer sarsıntısından fellkete utrayan va· 

tandaşlarımıza yardım yapılmak üzere aşa
ğıda isim ve adresleri yazılı zevat tarafın
dan hizalarında yazılı paralar veznemize 
yatırılmıştır. Bu hayır sever zevata ııerek 
cemiyetimiz ve gerek felAketzedeler namı
na teşekkürlerimizi sunarız. 

400 00 Kızılay Bodrum !iUbsinden 
1000 00 Diyarbakır merkezin· 

40 00 
1076 68 

140 00 

.. 

.. 
den 

Beypazarı ıubesinden 
Elazığ merkezinden 
Boğazlıyan ıubesinden 

76 00 
460 00 
105 00 
300 00 
500 00 
500 00 

Menemen ,, 
Fethiye ,, 
Menemen ,, .. Mihalıççık ,, 

" .. Yeniıehir, Bursa,, 
Diyarbakır merkezin-

200 00 .. ı s k i 1 i p 
473 63 Tire 
90 00 ,. Kanııal 

211 25 Taıköprü 
27 5 00 N evıehir 
206 ıo Akçaabad 
108 65 Alaca 
400 00 11 Aksaray 
50 94 .. Urla 

125 00 ., Nevıehir 

den 
ıubeıinden 

" 

" 
" 
" .. 
" 

" 105 00 .. Gürün 
916 14 Ankara halkevi sosyal ya"rdım 

komitesi tarafından 
142 87 Emniyet Md. &.mir ve memur. 

!arından 
7902 26 

1 OO!l84 89 Evelki listelerden 

107987 15 

SaylavJar sokağındaki 

Ziraat Bankası Kırşehir ve Yozıı' 
zelzelesinden zarar gören 125 köydl 
bankaya borçlu bulunan 3658 borçll 
çiftçinin 93.060.72 lira mikdarın~ 
borçlarının tecilini kararlaştırnuştıf• 
Bu borçlar usulü dairesinde tecil "' 
lunacaktır. Ziraat Bankası idare d]e' 
lisi zelzeleden zarar gören çiftçileri 
mahsullerini kaldırabilmeleri için yr 
niden kredi verilmesini ve ziraat ba1I" 
kası memurları ile noterlerin köylere 
de gönderilerek ihtiyacı tesbit 'ff 
mahallerinde tevziat yapmalarını kr 
rarlaştırmıştır. Banka bu karar üzeri• 
ne zelzele mıntakasmdaki çiftçileriıl 
ihtiyaçlarını tesbite başlatmııtır. Kô'/ 
lere gönderilecek Ziraat Bankası me
murları ile noterlerin masrafları kÖ)"' 
lüye tahmil edilmiyerek Banka tara
fından ödenecektir. 
Diğer taraftan Ziraat Bakanlığı bd 

gibi afet gören çiftçilere yardım yr 
pdması hakkindaki kanuna iıtinaddl 
yapılacak yardım listelerini mahallf 
ihtiyaçlara göre tesbit etmelerini zel" 
zele mıntakaaındaki te9kilitına bil• 
dirmi9tir. Gelecek listeler üurine zel 
zeleden hasar gören çiftçilerimize to
humluk ve yemeklik buğday tahsiı o
lunacaktır. 

Orman çiftliğindeki 

pulluk fabrikası 
Ziraat Bakanlığı, Orman Çiftliğill" 

de kurulması mutasavver pulluk fab
rikaama aid bütün plinları hazırlr 
mııtır. Pulluk fabrikası ıenede yUI 
bin pulluk imal kabiliyetinde ola 

Beton veya çimento ile örülmüt 
ta§tan yapılan teras dıvarlan tabiatiyle 
sagıam uıurıar. 

1.o.o.-ua~~~-~~~~ 

ıseıeoıyeıer ouaceıennoe 
Milli Alüdafaa encümeninde: 

vı.ııı MM..1PR&ifh4.jirt• ~dbesınae 
Saylavlar sokağında İbrahim Hakkı 
Eskişehirlinin apartunanmın bodru
munda yorgancılık yapan Şemsi Yor
ga~cının dükkanında yangın çıkmı!
tır. İtfaiye derhal yeti§llli9 ve alev i· 
çinde bulunan dükkAna su ıkdmak su
retiyle ateş kısmen söndürülmU. ve 
itfaiye efradı duman içinde bulunan 
bodruma maskelerle girmek ve içeri
sinde bulunan e9yayı ve pamukları dı· 
şarı çıkarmak suretiyle yangını ıön· 
dürmüştür. 

tır. Fabriıkanın Aletlerinin ve maki-
1 

nalarının yakında ıipari9 edileceği 

ki1'\i~~iir~c&e~ı>aŞtilmii ~ 
lunacaktır, Buna kartı kuru taı dıvara daya

nan terasm da kendine mahsus tabii bir 
güzelliği vardır. 

Dikkat edilirse; umunüyet itibari • 
le bahçelerin hoıa giden tarafları en 
tabii olan parçalandır. 

Resimde görülen örme taı dıvarlı 

teras parçası da kendisini yer yer sak • 
layan sarmaıık gül dallan arasında ta
bii bir güzelliğe sahihtir. 

Terasları; umumiyet itibariyle yük· 

sek yapmaktan kaçınılmAlıdır. Çünkü 
yüksek teraslarla çevrili bahçeler insa
na kale sıkınbsından batka bir his ve • 
remezler. 

Bununla da teras dıvannm daha 
fazla yükselmesinin önüne geçmek iste
nildiği anlaıılabilir. 

Binaenaleyh teras dıvarlannm faz. 
la yüksek kurulmasını İcab ettirecek 
kadar meyilli bahçelerde divarla bera· 
ber ıevin yardımına da müracaat edil • 
mesi İcab eder. 

Kuru taı dıvarh teraslarda dıvar 
t&§lannın aralanna bahçe toprağı yer • 
leıtirilerek buralarda birçok çiçekli ne· 
hatlar da yetiıtirilebilir. 

Böyle teras dıvarları çiçeklerle süs
lü de olacaklanndan çok güzeldirler. 

Teras dıvarlanmn olduğu gibi bah
çe yol taşlannın aralannı da bezemek
te kullanılan çiçekli Halide nebatları 
bahçe severlere ayrıca tanıtacağızı 

ULUÇAM 

. 
ilk mektebler 

Haziran 4 <le tatil edilecek 
Ankara viiayeti ilk te<lrisat mecli· 

sinin kararına göre şehrimiz ilk okul
ları 4 haziran cumartesi günü tatil e· 
dileccktir. 

İlk okulJarın beşinci sınıflarının 
ilk tahsilini bitirme imtihanları 8 ha
ziran çarıamba günü başlayacak v~ 22 
haziranda imtihanlar bitecektir. 14 
mayısta tatil yapan Onuncu yıl ve Kı
zılcahamam yatı okullarının beşinci 
sınıflarının ilk tahsili bitirme imti
hanları 28 mayıs cumartesi günü bite· 
cektir. 
Beş sınıflı köy ve nahiye ilk okul

lariyle kaza merkez okulları 28 mayıs
ta tatil olunacak ve ilk tahsili bitirme 
imtihanları da 1 haziranda başlıyaark 
11 hazirana kadar sürecektir. 

1938·1939 ders yılında kayıdlara 1 
eylülde ve derslere 15 eylülde başla· 
nılacaktır. 

Ankara 18 660 
İstanbul 15.5 580 
lzmir 15.5 sso 
Samı un 15.5 sso 
Mersin belediye is-

tihlak reımi hariç 575 

Diğer yerlerde azami satış fiatları 
lstanbul ve lzimrde çift büyük tene
kenin depo fiyatı olan 521.75 kuruşa 

nakliye ve mahalli resimlerle listesi 
vekAlete mevdu yerlerde satıcı ko
müsyonu ve bayi karı ilbe edilerek 
tayin ve teıbit olunur. 

., •....................................• -.. 

YARIN 
19 mayıı spor bayramı mÜ· 

naaebetile genel kurmay T. yar 
baokanı tarafından radyoda 
gençliğe hitaben çok kıymetli 

bir nutuk aöylenmiıtir. Bu nut· 
ku okurlarımız yann gazete· 
mizde aynen bulacaklardır. 

~ •....................................• --

İç Bakanlık merkez ve mülhakat 

belediyelerinin 935, 936, 937, 938 vari

dat yekunları ile bu seneler içinde bele· 
diyelerin umumi idareye, hesab işleri -
ne, sağlık, tenvirat, tanzifat, itfaiye, i-

nun 14 üncü maddesinin son fıkrası

nın tadili hakkındaki kanun layihası 

2 - Ordudan çıkarılacak 12 yaşından 
yukarı hayvanların köylü ve yetiştiri
ciye satılması hakkındaki kanun tayi
hası müzakere edilmiştir. 

mar ve terbiye işlerine, sair muhtelif Maliye encümeninde : 
işlere koydukları tahsisat mikdarmı 

sormuştur. Bakanlık, gelen cevabları 

tasnif edecek ve mukayeseli listeler ha

linde hazırlıyacaktır. Bu listeler yapı 
ve yollar kanununu tadil etmek üzere 
hazırlanan projenin tatbiki için yapıla 
cak ilk hazırlıklarda göz önünde bulun· 
durulacaktır. 

Beynelmilel Nevyork sergisi 
Türkiye komiserliği 

Uzun müddet Amerikada bulunmuş 
olan beynelmilel kömür sergisini tan 
zim eden İzmir fuarı hUkümet komi
seri 1ktısad VekUeti murakıb komi
serlerinden Suat Şakir Kabaç 1939 

beynelmilel Nevyork sergisi Türki
ye komiserliğine tayin edilmiştir. 

Toprak mahsulleri ofisi kanun layi
hau müzakere edilmiştir. 

Çağrı 

X Bugün arzuhal encüme.ni umu
mi heyet içtimaından sonra toplana
caktır. 

X Nafıa encümeni bugün saat 10 
da toplanacaktır. 

X Sermayesinin tamamı devlet ta
rafından verilmek ıuretiyle kurulan 
iktıaadi teşekküllerin teşkilatı ile i
dare ve murakabeleri hakkındaki ka
nun layihasını müzakere eden muvak 
kat encümen bugün saat 10 da top
lanacaktır. 

X Dahiliye encümeni bugün saat 1 O 
da toplanacaktır. 

X Milli Müdafaa encümeni bugün 
saat 1 O da toplanacaktır. 

Yapılan tahkikatta bodrumda bulu
nan beş balye pamuğun teebit edile· 
mi yen bir sebeple ateı aldığı ve ikinci 
bodrumda bulunan kömürlerin de tu· 
tuştuğu anlatılmıttır. Yarım aaatlik 
bir çalışmadan sonra pamuklar ve kö
mürler söndürülmUştUr. 

Ceviz büyüklüğünde dolu 
Malatyadan gehrimize ıelen malu

mata göre ötey gün Arabkir kaza11nın 
Ağın ve Mutmur nahiyelerine bağlı 
Kenk, Kastek, Sinekli ve Ballıca köy
lerine ceviz bUyilklUğilnde dolu yağ· 
mıı ve mezruat ile ağaçlarda bir hayli 
ziyan yaprruıtır. Şimdiye kadar teabit 
edilen hasar iki bin lira kıymetindedir. 
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Leylekler 
Bir ita/yan kıırikatürü gördüm: 

bunda modern bir yapının üzerinde 
uçuşan kırlangı~Jar ~öyle konu~u· 
yor/ardı: 

- Bu insanlar, gitgide akıllarını 
kaybediyorlar; telsiz telgrafı icad 
edip telleri kaldırdıkları yctişmi· 
yormuş gibi, şimdi de evlerden sa· 
çakları, çatıları ve damları kaldır
dılar! 

Gerçekten, bugünkü mimariııin 
dünkü mimariden ne kadar farklı 
olduğunu kuşlar çok iyi farketmek· 
tedirler: 

DDn, iki modern apartımanrn ara
srnda kalmış eski biçim bir Ankara 
evinin bacasının üzerı'nde kocaman 
bir Jeylck yuvası gördüm. Bir za. 
manlac, şehrimizin modern yapıla
rrna itiraz eden eski zevkli ve eski 
kafalılar çıktığını, bilmem, hatırlar 
mısınız? 

Hacı leylek de, tıpkı onlar gibi, 
yapılarımız içinde ancak eskiden 
kalma olanlarında tünemcktedir. 

O halde çıok geçmeden Ankaranın 
leyleksiz ıehir haline gelmesini 
bekliyebilirlz. 

Ve o zaman, burada yilz ve tüne-

yecek bir yer bulamayan hacı ley
lek, bunak Klod ı-~arer ve bedhah 
Kamil Mokler gibi: 

- Türkiyeyi imar etmişler; bU
tOn yapılar yenile~ti: orada pito· 
resk kayboldu; ne yazık/ diyecek· 
tiri. T.I. 

Atlayan cunuırtesi 

Bizim de tatbik ettiğimiz "in· 
giliz haftası,, cumartesi günü öi
leden aonra bitip pazartesi sabahı 
yeniden baılar. Aradaki bir bu
çuk istirahat gününe de inarilizler 
hafta aonu manasına W ~•k - end 
derler ve bu kelime enternaayo
nal tabirlerden biriıi olmuıtur. 
Bir müddetten beridir, Nazi Al
manya da mühim siyasi darbeleri 
indirmek Üzere bu Week - end'i 
en elveritli ~an olarak seçi· 
yor. 

Bu aebeble bu curnarteai günü 
Çekoılovakyaya dair birçok kor
kunç haberler çıktıiını öirenen
ler: 

- Yeni bir cumarteai darbe&i 
mi? diye telltlandılar. 

Hamdolaun, bu cwnarteai hadi· 
sesiz geçti; darısı öteki cumarte
silerin batına ! 

IJ,; ba.~lrk ! 

Bir gazetede alt alta çıkan iki 
haberin baıhkları ı 

''Taymiı «Türkiye hükümeti bü 
tün yakın tarkta ve palkanlarda 
sulh amilidir.:t diyor.,, 

Alttaki de ıu: 

"Franıızlar, Türkiye - Suriye 
hududundaki köprüye dinamit 
koydular.,, 

Bu iki baılık ve bunların dela
let ettiğ-i mana hakkında biz, faz-

la bir ıey söyliyecek değiliz. Ya· 
rın, siz kıyaslayın! 

Uzun ımkallılar ! 

Japonya' da uzun sakallılann bir 
cemiyeti varmıf. Bu cemiyete aza 
olabilmek için aakalm bilmem kaç 
tutam olması da ıart koıulmut· 
tur. 

Bu cemiyet, insana uzun sakal
lıların aptal olduğu hakkındaki 
meıhur hikayeyi hatırlatıyor, 

Japonyada kurulan bu cemiye
tin Çinde bir benzeri olmadığını 
zannederim. Çünkü, son zaman
larda çinliler, bütün cayretlerini 
aakaUarını japonların eline ver
memek için harcamaktadırlar l 

Celd <liiznı ! 

!stan.bul belediy..i bütün ha
mallara ve limanda çalıtan bütün 
kayıkçılara bir biçim elbise S"İY
dirmeği düıünüyor. 

O halde evlere, meydanlara ve 
tarihi eserlere verilmeğe baıla
nan çeki düzen, - basitten batlı· 
yarak - kıyafetlere de •İrayet et 
ti demektir. 

Hamal ve kayıkçı... Bunl•r da 
ls.tanbulun iki tarihi eMri .. yıl· 
maz mı ? 

Büyük ziraat k0191sl 
Ziraat Bakanlığı, büyük ziraat IDoo

gresini önümüzdeki cumhuriyet bay
ramına bırakmayı kararlaştırmıttır. 

Kongre için bastırılmakta olan rapot 
tar, kanun projeleri ve dileklerden eJ. 
li kadarı lıtanbulda basılarak ıehri· 
mize gelmiştir. Diğerlerinin basılma• 
sma devam olunmaktadır. 

Orta okul öğretmeni olmak 
için imtihan açılıyor 

Kültür bakanlığı. orta okullara al
retmcn olmak istiyenlere her yıl olda
ğu gibi bu yıl da, 'Gazi •!.Enstitüsünde 
bir imtihan açacaktır. Bu imtihana gi
receklerin öğretmen okullarından me
zun olmaları ve en az iki den yılı öl
retmenlik etmitı bulunmaları lazımdır. 
Gerek ıözlü ve gerC'k yazılı imtihan 
sualleri üniversite ve yüksek öğret
men okulu talebesıinin takip ettifi 
ders müfredatından seçilecektir. 

Namzetler, imtihanda kazandıklan 
takdirde gösterilen dereceler dahilin
de herhangi bir orta öğretim okulu 
yaröğretmenli&ine seçileceklerdir. 

Havalar gittlk(e ısınıyor 

Şehrimi.de hava eabahleyin açık 

ıonraları u bulutlu &e~mittir. Rü· 
iir garb istikametinde aaniyede S 
metre kadar hızla esmittir. En dil,uk 
ı11, 14, en yUksek 111 da 30 derece o
larak kaydedilmittlr. Yurdun Kara
deniz b<>lgclerinde hava bulutlu, dl· 
ğer bölgelerinde açıktır. 24 saat için· 
de yurdda hiç bir yerde yağıt olma
mıttır. Rüzglrlar orta Anadoluda. 
cenubun doğu kıyııında ve Karadı· 
niz kıyılarmda §iınalden ıaniyede 5, 
diğer böl&elcrde umumiyetle garb iı• 
tikametinde 3 metre kadar hızla et· 
migtir. · 

En dllşilk ısılar Ulukı§lada 7, Van 
ve Karsta 5, Boluda 4 derece olarak 
kaydcdilmi9tir. En yUkıek mlar dı 
Çanakkalede 25, İzmir ve Adanada 27 
Edirnede 28, Diyarbakırda 31, Adana
da 34 derecedir. 
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Neler yapmağa mecburuz! Bulgoristondo normal 

.. 
reıım 

Ye • bul ie.te .;: gar parlamentoıunun Ma • 
le 8 

1 
r~ Boria tarafından açılmaııy

~ u garııtan tekrar nonnal rejime ka
~ktadır. Eğer yanılmıyonak, par

~· .. to ll\ay11 1934 darbeıinin dör-
"'lllC\i Yıldö .. 

Çekoslovak yada (emberlayn diyor ki : 

Südetlerle meskOn yerlere Va~iy~!. 0.isbeten . 
bir İngiliz komisyonu gergınlıgmı kaybettı 

Bir lürk jandarmalann gözü 
önünde dövüldü 

lskenderun (Hususi) - Halkevi i
dare heyeti azasından ve Eti türkle
rinden Ali Seltum yeni şehirdeki in
tibah şubesine kaydedilirken milis ve 
jandarmaların gözü önünde isyancı
lar ;tarafından döğülmüı ve fakat mü
tecavizler hakkında hiç bir kanuni ta
kibat yapılmamıştır. 

TAN'da B. Ahmet Emin Yalman 
Denizbankın Trak adındaki vapuru ile 
Mudanyaya ve oradan Bunaya yapı • 
lan yolculuk münasebetiyle yazdığı bir 
baş makalede eski günlerin vapur se
yahatlerini anlatmakta ve ba!fka mem • 
leketlerin kullanıp attığı vapurlarda 
çekilen zorlukları hatırlatmaktadrr. 

B. Yal~ yazııına ıu cümlelerle 

son vermektedir : 

""1 nuınünde açılnuttır. Bina • 
~!~ parti rnücadelelerinden doğan 
'ltı"' 1111~ bu kornıu memleketi içine 
tir.~ reJ~ tam dört ıene devam etmiı-
~ u dö~ •ene Bulgariıtanın tarihin
~. nazık bir devirdir. Mayıs 1934 
k..cı.., 1.nde? evvel, Bulgariıtanda kırk 
da •• sıyaıı partinin mücaddeai arasın· 
ı ... tnust-.kar bir hükümet kurmak müın 
ll\Q\ de ... "ld" 

gönderilmesi düşünülüyor 
Londra, 23 a. a. - İngiliz ileri ge -

tenleri Südetlerle meskun mrntakaya 
müşahit erfatiyle bir ingiliz ~omi~y~nu 
veya ingiliz ajanları gö.nderilmesı .ım
kanını derpiş etmektedırler. Bu şekılde 
bir teklifin lokal Anzeizer gazetesi ta
rafından yapılmış olduğu ve bu teklifin 
mesul ingiliz mahfillerinin dikkatini 
celbettiği hatırlardadır. Bu mahfiller 
bu suretle hadiseler çıkmasrrun önü a -
lmmış olacağıni ümid etmektedirler .. 

liğinin te§Cbbsü üzerine, Çekoslovak 
hükümeti son alınan askeri tedbirle
rin katiyen Polonya aleyhine müte
veccih olmadığını, çünkü dahili asayi
şin muhafazasını istihdaf eylediğini 
bildirmiştir. 

İngiltere bir hol sureti 

için bütün goyetlerini 

sorfediyor 

Nü/us dalavereleri 
İskenderun (Hususi) - Oradan, 

buradan toplanan 50 cır oeni bidayet 
mahkemesinin bir kar ..ıiyle 2 saat i-

''Trak vapuriyle Muda~ya acy~~ti· 
ni yapıp Çelik Palas otelinın zevkim ve 
iıtirahatini duyduktan sonra Bursa • 
Mudanya yolu bende derin bir iıyan 
uyandırdı. Baktnn: Bütün yol arkadat: 
lanmda aynı iıyan hissi var. ~epu 
(Trak) vapuruna layık bir fOleY1 nor
mal bir ihtiyaç tanıyor ve bunun has • 
retini ıiddetle duyuyorlar. 

• ~· .K1 ı. 1934 mayıa darbesi bu a-
~ •• 1"1n '-ksiyonudur. Fakat bu dar-

uzerin "k • f b"" ~ . e ı hdara geçen Corcıye u-
ti l>" ti 3:arnanında te§ebbüs edilen ikin 
Iİai ırd dar'oe, parti mücadelesinin anar
till ~ en ~~lan bu komtu memle~e
lll -"- büyulc tehlike ile karıılaıtıgı • 
.._:ıatınııtır. Hükümdarlığa kartı bir 
be lcet ınalrıadını iıtihdaf eden bu dar
Jtri-:~ak Olmadı. Corciyef cekilerek 
frnda: Zlatef geçti. Bulgar.~~ tara· 
"- d lrrraıa lcarıı göaterdıgı ıtunad~n 
~ ~e Yerinde olduğunu onu takıb 

Söylendiğine göre dün Lord Halı
faks ile yaptığı müUikat esnasında Al -
manya sefiri, Prağ hükümetinin intiha
batı yapılan mıntakalarda nizam ve 
asayişi temine muvaffak olan askeri un
surlarla askeri mahiyette olan Sokol 
l:ıtalarını tamamile kontrol etmediğini 

Çekoslovak hükümeti Polonya hu
dudunun, bütün boyunca, ancak tak
viye olurunuş gümrük muhafaza me
murlarının nezareti altında bulundu
ğunu ehemiyetle kaydeylemiştir . 

Seçim ~;; kı'ln içinde yapıldı 
Prag, 23 (A.A.) - Çeteka ajansının 

bir tebliğinde pazar günkü seçim gü
nünün tamamiyle sakin bir akşam ile 
sona ermiş olduğu beyan edilmekte
dir. Prag sokaklarında halk, radyolar
la neşerdilen intihabat neticelerini 
dinlemiştir. 

Londra, 23 a. a. - Başvekil B. Çem- çinde Hatay vatandqı olarak nüfusa 
berlayn, Avam Kamarasında Çekoslo- kaydedilmiştir. Hatırlardadır ki bi
vakya hakkında beyanatta bulunmuş dayet mahkemesi müddeiumumisi 
ve Çekoslovakyada vukua gelen son Mehmed Halebte Hasan Cebbarenin 
hadiseleri kısa surette hulasa ettikten en yakın akrabasındandır. Halbuki 
sonra ezcümle demiştir ki: türklerin müracaati türlü bchaneler-

tngiliz hükümeti, bir sükun hal su- le jandarmalara havale edilmektedir. 

retine doğru bütün gayretlerini tev- istihbarat zabitleri 
cih eylemiştir. 
Öğrendiğime göre, B. Henlayn ya propagandası 

bu akşam ya yarın sabah Çekoslovak- Antakya, (Hususi) - Fransız istih 

Artık çaremiz yok. Geriye gi~ 
te yok. Trak vapurunun delalet ettıgı 
ölçüyü ha.yatımızın her köıeaine. •«>!'· 
mak için modern usullerle, tam bır •ı· 
birliği ile ve müabet hedeflerle çalıı· 
mağa mecburuz. 

. . uç Yıl ve dört aylık zaman göster· 

ya Başvekili B. Hodza ile buluşacak- barat zabitleri artık açıktan açığa pro 
tır. Şimdilik vaziyet nisbeten gergin- pagandalarına devam etmektedir. 
liğini kaybetmiş gözükmektedir. 

İngiltere hükümeti, kendi fikrince 
vakaların önüne geçmek için bütün 

Siinni tiirklcr meselesi 

;:~~:· Filhakika bulgar milletinin m~· 
~ l"atı ve Balkanların sulhu bah~s 
,. ·, d u olduğu bu nazik zamanlar ı-
1' ll e M · ... 
rr..L· &Jeste Boris devlet gemıaını 
·· .... urb' • 
.L ır kaptan gibi dalgalı denizler-
.._ll ae .. ' • 
aöt .. ~•efer ettirerek sakin lunana 
re .. "':"!üıtür. lıte normal parlamanto 
~hlin~n. kurulması böyle sakin bir li-

a 11rı•tir F· 'l' • 

lllr '1~ika evvelki gün açılan bul • 
~rı ~~toıu, eski parlamentoya 
ihtt i 7°"· Fuat bulgar milletinin 
f\ip~ç ~. daha uygun o~du~una 
>'etli Yoktur. Bütün bulsar malleb, bu 
Ayl ıuı.n._ üzerinde çok dunnuıtur. 
cld~ .. ıaaeteler bu mesele ile me~gul 
lad ·

1 
ln\itehaaaıa hukukçular ve iktı -

lırıaa ~r bulgar milletinin tarihinden a
... rı •rale.-den istifade ederek ihtiya..... uy. • . 

iddia etmiştir. İngilizlerin serdedilen 
bu gibi mülahazalar üzerine müşahid 
göndermeyi derpiş etmiş olmaları muh 
temeldir. Von direkscn tarafından 
Lord Halifaksa yapılan ziyaretten son
ra tngilterede hasıl olan kanaate göre 
lngiltercnin bu husustaki azimkarane 
hareketi Almanya üzerinde müessir ol
muştur. Zannolunduğuna göre Lord 
Halifaks lngiltcre'nin, Çekoslovakyayı 
müdafaa etmek için Fransa'nın girece
ği bir anlaşmazlıkta alakasız kalamıya

B. Hodza, ingiliz ve fransız elçile
rini kabul etmitşir. Mumaileyh, B. 
Henlany'ın mümessili mebuslardan 
B. Frankı kabul etmiş ve kendisine 
bazı idari ,artlar teklif etmiştir. Hü
kümetin sükunu temin etmek maksa
diyle izhar etmiş olduğu temayüller, 
çok iyi bir tesir hasıl etmiş ve tam bir 
muvaffakiyetle n-cticelenmiştir. İhti
yat ve munzam ihtiyat sınıflarının ça
ğırrlmasr i'i ideal diye tavsif edilebi
lecek bir intizam dahilinde yapılmı~
tır. 

tedbirleri almanın ve südet meselesin Ankara, 23 a. a. - Malüm olduğu 
de devamlı ve tam bir hal suretine üzere Hatayda yapılan menfi propa
varmak için her şeyi yapmanın te- gandalar ve tazyikler neticesi olarak 
menniye şayan olduğunu Çekoslovak küçük bir mikdar türk, • diğer ce
hükümetine bildirmiştir. İngiltere hü rnaatler • namı altında mevcud olan 
kümeti, bu hususta fransız hüküme- ve türk, alevi, arab• ermeni, rum, orto
tinin tam muzaharetine nail olmuş- doks, kürd cemaatleri haricinde kalan 
tur. Çekoslovak hükümeti, İngiltere- küçük ekalliyetlerin bir araya toplanı
nin bı: teşebbüslerine, kendisinin de tarak bir mebus çıkarmağa çalıımalarr
çabuk ve tam bir hal suretine varmak nı istihdaf eden hususi listeye kendile -
kararında bulunduğu cevabını ver- rini müslüman sünni diye kaydettirmiı
miştir. lcr ve Hatay anayasasına muhalif olan 

İngiliz hükUmeti diğer taraftan, al- bu kayıd şekli hUkümetimizin protes -
man hükümetine de müracaat ederek tolanna rağmen Hatayda cemiyeti ak
Avrupada sulhun idamesini temin e- vam intihabat komisyonu tarafından 
decek bir hal sureti arzu eylediğini idame edilmişti. 

j~ ... e urı bir anayuanm tannmı 
~ ugraıtılar. Yeni anayasa bu 
'& • lheaairdn neticeıidir. Anaya
Ot 11:Yaıi Plll'tilere yer TCrmİyor. 

uz ntnıa bunnl olan her er
bulgar -.-.ı.dqı, siyasi parti kur

r ke~agaai parti mücadelelerine n. , c:ıı. ttU°UJI h..& .. D ~hı 

~vla ve dul olan kadınlar .-çile -
İçil'I fakat aeçerl.. Geçen mart ayı 
..ı~ Yapılan seçim neticesinde yüz 
tir I 1 azilrk bir parlamento seçilmiı -
hud ile lara1 Boriı'in açtığı meclis 
~ uı-. ille içtimamda yapılan araya 
-~t, köaeivanof hükümetinin bu ---·te .. . d 
bilec:etı ~.kadar elcaeriyet t.-na~. e .. e· 
tnete l\i ıcıtermiıtir. Bu da huku -
bil' .':;1". bir çalııma devri bahşeden 
~ dleriY•t olmalıdır. Hükümetin 
. e ol~ ·ı ... dnw•• • 
ıı vekiıı . ı en sur ugu re11 ve re-
ıeriyetl ~ ~ ile yüz arasında ek-

e •ntihab -.J·ı . 1 d. 
Biiy"k h '""'' mıı er ar. 

de her u arbı ~ib eden yıllar için-
ffe .. hlİlınel rnlk eketin rejimi yıkılmııtır. 

et -d· mah b' .. ~ k .... ıne ıuı ır reJım 

l)ora;d orniiniatlik, aoıyalistlik, kor
lilc, ~et! f~iıtlik milli sosyalist
ler ii . •aı, dıktatörlük gibi tekil • 
İrisi, zerinde durrnuılardır. Bunlann en 
hn 0~~etin ihtiyacına en uy • 
de...; b .. ~.r. Büyük harbtan sonraki 
•Yıra~ b~Y';; ~tan evvelki devirden 
~İrde d ırl u .. aıyet ıudur ki yeni de • 
ortad ev et ıekillerinin kopyacılığı 
rın iki an ~1krnııtır, On dokuzuncu as
~ n_cı. ruhundan sonra yanın asır 
t.r ~de. her memleket, parliman· 
ola...ıc ka lo-aııyi ideal bir devlet rejimi 
be.. bu!. etmiıti. Siyaıi hürriyeti 
l'liin feYden ~·~ün tutan bir rejim gü
lllill ~11 ıdı, Bu tenkidcilik bir çok 
tu .. ~.•re çOk aiır pahaya mal olmuı· 
ketİer ına~eyh harbtan sonra memle
.;.._ reınn ararken, daha çok tarihle • 
8u ... milli tempremanlarma baktılar. 
ti .. •ydaha nıuvaffakiyetli netice vennit· 

· en· b ı lictcir .... 1 u gar anayaaaıı da eski tak -
ta"ı •ı•n. ~sulii değildir. Bulsariı -
Yaçln tarilunden, bulıar milletinin ihti-

•rından d ~ hrill r ogrnuıtur. Bunu bulcar 
..: · • ıne kutlarken, Majeste Kıral Bo
• ·••rı p.a ı· 
~ekil' .r ~rnentoyu açıı nutkunda bq-
liirk •mızın Sofya ziyaretini anarak 
diğ' • b~lgar dostluğu hakkında aöyle
lu 1 

Cemileki.r ıözlerden dolayı duydu-
• tentnu-z lnenınuniyeti de ifde etmek iı -

z. 

A.Ş.ESMER 

Çanakkale mezarlıklarmı 
1 ziyaret 

kal:t~nb~~· 23 (Telefonla) - Çanak
tnek ngılız mezarlıklarını ziyaret et
hi Uzere Avusturalyadan ağustosta 

r heyet gelecektir. 

1 
Yeni damızlıklar 

'V •tanbul, 23 (Telefonla) - Ziraat 
ckAletinin Macariatandan getirttiği 

so damızlık kısrağın memlekete gir
nıeıt için gilmrliğe tebliğat yapılmrı
tır. 

cağını itrap etmiştir. 

Çeklerin enerjik hareketleri Sct;im neticeleri 
Prağ, 23 a. a. - Hüklimct memurla- Prag, 23 a.a. - Seçim neticeleri sol 

rının enerjik hareketi Henlayn tarafta- cenahtan milli sosyalistler 142.000; bu 
rı tahrikatçılar üıı:erinde büyük bir te - fırkanın kazancı 35.000 dir. En çok 
air hasıl etmiştir. rey alan bu fırkadır. Komünistler 89 

bildirmiş ve alman hükUmctinin bu Hükilmetimiz bunun üzerine cemi-
hu5usta işbirliğini taleb eylemi~tir. yeti akvama mÜracaat ederek anaya-

Bohemya'nın garb ıimalinıde birçok bin 500; kazançları 21 bindir. Çek aoe
§ehirlerde tanklar geçerken Henlayncı- yal demokratları: 77 bin, kazançları 10 
Jann bayrakları ve nipneleri derhal or bindir. Henlayncılar; 15.351, kazan~
tadan kalkmııtrr. Çek ahalinin kuvvei ları 10 bin. bqlıca kaybeden fırkalar, 
maneviyesi mükemmeldir. sağ cenaha mensup olan fırkalardxr. 

Henlayn'lerin tebliği A.lnwnlara göre havadaki 
rı'I>• &..J ili lli - u .... ı-,-.,.-..:.-ı ~- 11gırlı~JU1il oldu 

rafından nctredilen bir teblitde Çekos Bcrlin, 23 a.a. - Havas ajansı mu-
lovakyada1d alman halkınm, hWrümet, habirinden: 
devamh bir sU.kGnet teal9lne müeait bir Dün akıpm ıtyut havada afırhk bir 
hava yaratmadığı müddetçe kendiaiyle as daha zail olmut gibi idi. Hüküm 
mUzakereye girif!DCkten hiç blT fayda ı\lrmekte olan umumi intiba, alman 
haııl olamıyacağı kanaatinde bulundu- hükümetinin ihtlli.flara mani olmak i
ğu kaydedilmektedir. çin çok milıteyaWciı: olması lbım gel-

Tebliğde ezcUmle ş(Syle denilmek. mekte olduğu merkezindedir. 
tedir : Matb1J&tın liaanr, bilb11ı1&& Şeb hi-

" Son iki gün zarfında vukubulan di•eei dolayıaiyle 9iddetli olmakta 
hadiseler hükümetin böyle bir hava ya- berdevamdır. 
ratmak hususundaki arı:ueu hakkında Montag gazetesi, Çekoslovakyada 

Avrupanın saiını tehlikeye sokacak 
şüphe uyandrrmıttır" tekilde komünist ve marksist tahrikl-

Tebliğde son askeri karartann ka- tı yapılmakta olduğundan bahsetmek-
nuna mugayir olduğu noktaaında ısrar tedir. Bu delil cvelce Avusturyada 
edilmekte ve südetlerin bulunduğu Şuttıig aleyhinde kullanılmlf idi. 
mıntakada tam bir sllkQnet hUkilm sür- Aynı gazete, Südet alınanlarının Çe
düğü nazarı dikkate alınması Hizımge • koalovak hükümeti ile müzakerelere 
leceği ilave edilmektedir. ' giripneden evel ecnniyet ve eerbeati-

Çekler bir alman k()prüsünü leri hak.kında tam teminat almaları 
lhım olduiu noktasında ıarar etmek· 

berhava etmek istemi~ler tedir. Bu gazete Südetlerin kendi mın-
Berlin, 23 a.a. - D.N.B. tebliğ edi- takalarında intizamı biz.zat kendilerl4 

yor: Mitesbah'dan bildirildiğine göre nin temin etmeleri llzım gelmekte ol
cumarteai günü eaat 12 ile 14.10 ara- duğunu Ulve ediyor. 
srnda bir takım çek askerleri alman e- Re1mt iatihbarat ajanıı olan D.N.B. 
razisinde Berhart vadisinde idin tah- neşretm~ oldutu bir notada Südet 
ta bir köpüryü berhava etmeye teşeb- f ırkuının Eıgerde markti~t mili•l.e
biil etmi9lerdir. Bu köprü çc.k araıiıi rin .'emniyet aervillerl,, ne ıthal edıl· 
iatikametine doğru Thaya nehrini ka- miş olduklarını ve koaıilniatlerin u • 
tetnıektedir. Alman muhafızları, her keri üniforma ıiymclrte bulundukla· 
biri 500 gram protil ihtiva eden birçok rını teyid etmekte oldufunu beyan ey
kutular bulmuşlardır. Bu kutulara in- lemektedir. 
filak edici maddeyi ate9liyecck olan ltalyanların fikri 
kordonlar raptedilmi§ bulunuyordu. 
Bu kutular köprünün muhtelif kısrm- Roma, 23 a..a. - Çekoslovakyanın 
}arına konulmuftu. Çek askerleri al- bugünkü vuiyeti kaqıtında lnıilte· 
man muhafızları görür görmez ka!i- renin takınmıt olduiu tavır haldun~ 

h f 1 b mütalealar eerdeden Stampa pıeteıı, 
mıtlar ve bu suretle mu a ız ar u ca- meseleyi vahtmle~lrmekten b .. ka bir 
niyane tcıebbüsün önüne geçmişler- işe yarammıyan devamlı tehirler de· 

·dir. ğil, mU.bet bir hal ıureti talep etmek-
Hitlcr ordu ve devlet adamla· tedir. 

rini davet etti · Bu gazete diyor ki: 
Paris, 23 a.a. - Jurnal gazetesinin "Çekoslovak meselesi, radikal su-

Londra muhabirinin bildirdiğine gö- rette halledilmelidir. 
re Hitlerin von Ribbentrop, Göring, 
General Keitel, Henlein, Raedcr, vo? 
Braut§ihi Berhtesgadene davet etmı9 
olduğu hakkındaki haber Londrada 
endişe ile karşılanmıttır. 
Fransız matbuatında hasıl olan u-

mumi inti.baa göre vaziyet sük61!eti~i 
muhafaza etmesine rağmen tehlıkelı-

dir. b" . 
Jurnal gazetesinin Bertin m~ha ırı 

Sir N evil Henderson'un evelkı gece 
Berlinde ingiliz gazetelerinin muha
birlerini kabul ettiğini bildirmekte 
idi. Sefir her zamanki ihtiyatkirlığı
na rağmen "vaziyetin ciddiyetini mu
hafaza ettiğini,, söylemekte tereddüd 
etmemiştir. 

Çek, Polonya huÖ-flduncla 
Vartova. 23 a.a. - Pat ajanaı bildi

riyor: Polonyan111 PrJlidaki o,ct.a elsi-

B. Hodza B. Henlaynle 

görüjtü 
Prag, 23 a.a. - B. Henlayn, bugün 

öğleden ıonra Praga gelmittir. B8.§ve
ki1 B. Hodza bu ak~m saat ıs de B. 
Henlaynı kabul etmittir, Saat 20.30 da 
görütme h!ll devam eylemekte idi. 

Çekoslovak hükümetinin mesajı 
Praı, 23 a.a. - Çekoslovak hUkü

meti, bu akşam radyo ile halka aŞ:&ğı
daki mesajı neşretmiştir: 

"Dünkü seçim, tam bir sükOn için
de ve Mdiaeaiz olarak geçımlftir. Bu, 
Çekoslovakya ehalieinin bütUn unsur
larının ,P.Olitlk olgunluiunu ~at r,<y: 

lngiliz hUkümeti, alman hükümeti- sanın ihtıit edilmiş olmasından ıiU
ne Prag nezdinde yaptığı te§ebbUsle- yette bulunmuı ve tUrklerln "müslU
ri ve Çekoslovak hükUmeti tarafın - man sünni,. namı altında, "diğer ce
dan verilen teminatı da bitdirmiftir. maatler,, liateaine kaydedilmelerine 
Alman hariciye nazırı, bu gayretleri nihayet verilmesini iatemigti. Cemi
sel!mladığx ve alman hUkUmetinin yeti Akvam kitibi umumiliğinin iniıi
lngilterenin temennilerine tama~i?'- yativi üzerine içtimaa davet olunan 
le iştirak eylediği cevabını vermı§tır. konsey komitesi, Tür ki yenin bu şi -

:L<Jıü HalUa\u• cln '}..QTdla~ kaman.- ldy~t\n.i tetkik etm\D ve "diğer cema-
ısında aynı beyanatta bulunmuıtur. atler,. listesine "müslilman sünnt,. 

namr altmda his bir·kimıenin kayde

İspanyada 
dilmiyecefinl ve liıtesıin ancak kil· 
çük ekalliyetlerden çerkeı, marunt, 
dürzt, ismaill, mclkit, muscvi ve JJtin 
cemaatlel:'ine mensub kimselerin ka-
yıdlarma münhasır bulunduğuna ka-

(u mhurl•yef ıi lerl n rar vermiı ve keyfiyeti Cemiyeti Ak-
~ vam Katibi umumisi deliletiyle Ha-

taydaki intihabat komiıyonuna tebliğ 

ilerl harekeller
ıl ettirmittir. MahalU idarenin teıiratı-

na tabi olarak böylece hiç bir türk 
. ün ''diğer cemaatler•• liıte.ine kay-

Barselon, 23 a. a. _ Cumhuriyetçi • dedilmesine imkin kalmamıt ve yapı
ler mühim mlkdarda topçu kuvvetleri lan menfi propaganda bu huıuııta ta
ve tankların himayeıinde olarak yük - mamen akamete uğram19tır. 
ıck ~rene nuntakalannda hatlannr ile- _ 
riye götUrmeğe muvaffak olmu§lardrr. 

Franlciıtler bu noktada cumhuriyet 
çilerin Fransa ile irtibatını kcameğe tc4 

§CbbUa etmekte idiler. 
Cumhuriyetçiler mUhim sevkulceyş 

noktalan ltıal etmefe muvaffak ol
muılardır. 

lstanhulda çöp f ınnlan 
lıtanbul, 23 (Telefonla) - btan

bul belediyeıinin müsaadesiyle bir 
Çekoılovak firması çöp fırınları yap
mak için tetkikler yapmaktadır. 

İstanbul gümrüklerinde 
sahibsiz eşya 

htanbul, 23 (Telefonla) - htan
bul gümrüklerinde uzun zamandanbe
ri bekleyen ıahibsiz eıyanın 8700 li
ra ~utan bedeli Kı'"tehir f eliketzede
lerıne verilecektir. 

lcmiftir. Halkı, partileri, grupları ve 
bütün te1ekkülleri, tezahürlerden sa
kınmaya davet ederiz. Bu tezahürle
rin mukabil tezahürlere ve başka ha
diselere bahane teşkil eylemesi pek 
muhtemeldir. Bunu göz önünde tut
mak icap eyler.,, 

Seçimin karakteri 
Prag, 23 a.a. - Dünkü seçimin u

mumi neticeleri Çekoslovakya politı
kası bakımından şudur: 

Seçim, sola doğru umumt bir hare
~et göstermiştir. Sağ cenah ve bilhas-_. 
sa nasyonal demokratlardan mürek
k~p olan mUfrit sağcılar çok kaybet
mışlerdir. DünkU seçimin galipleri, 
sağ cenah partilerinin dağılmaamdan 
istifade eden B. Benşin, millt sosya
listleri, sosyal demokratlar, komünist
ler ve çiftçilerdir. Pragda sol cenah 
partileri 67 bin yeni rey kazanmış, sağ 
cenah iıe 5 bin rey kaybetmiftir. Di
ğer taraftan bilhassa nUfusun yünel
meeinden dolayı eeçimc iftirik eden
lerin mikdarı fulal.,.rT. 

Kapıcıların şikôyeti 
İstanbul, 23 (Telefonla) - Kapıcı

lar ct!miycti belediyeye müracaat ede
rek yeni belediye zabrtaıı talimatna
mesinde kendilerinin nazarı dikkate 
alınmalarını rica etmiglerdir. Bunlar 
günde 24 saat çalıştıklarından şik~ • 
yet etmektedirler. 

, 
~ 

Hakim Robinsonun 
kaili 

Tefrikamız birkaç giine 
kadar bitiyor. O hittikten 
sonra meşhur İngiliz edibi 

Oskar Vayldln 
Lord Artur 

Sevilin cinayeti 
isimli romanını tcf rikaya 
haşlıyacağız. İçinde nükte, 
zarafet ve cinayet gibi bir-
çok hareketler bulunan hu 
eseri okurlanmızın lezzet· 

le takip edeceklerinden 
eminiz ••. 

Romanı ArkatlQfımu 

NURETTiN ARTAM 
T ercümet etmiftir. 

... ..ıl 

Bundan korkumuz yok. Türk mil • 
leti kendi kuvvetini it batında &ittikçe 
daha iyi keıfeden ve anlıyan genç ~r 
deve benziyor. Bu genç dev, yapmaga 
kendi kendini mahkum ettiği bütün it· 
lerin hakkından gelecek bir kudret ve 
iatidattadır. En büyük kudret kaynak· 
lanmızdan biri de kendimize böylece 
güvenmek hakkını kazanmıt olmama
dır." 

SiGORTACILIKTA TERAKKi 

KURUN'da Hasan Kumçayı ınüa-
tear adiyi~ fıkralar yazmakta ol~ B. 
Aımı Uı "Si&ortacılıkta terakki bat
lıiı albndaki yazısında ~ fikirleri ile-
ri •ünnektedir: 
"Şu İngilizler hakikaten pratik • 

damlardır. Yangın, ölüm, deniz k~a: 
n gibi tehlikeler hakkında olduğu. gıbı 
turistlerin hayal sukutuna karı• sıgor
ta usulü ihdaı etmiıler. Bundan aon • 
ra İngilizlerin biri biraz gezip eğlen
mek aynı zamanda kafasını dinlendir • 
mek' için, seyeate çıkmak iıterae yeni 
kurulan sigorta ıirketine müracaat e
decek: 

- Ben filan memlekete gideceğim. 
Şu tarzda bir aeyahat yapacağım. Eğer 
memmın kalmıyacak olursam seyahat 
maını.hnın ö&nmc51n\ isterim.'' 

Diyecek, ıitket te muan• bir prim 
mukahilincle ingiliz turiıtinin her hlın • 
gi bir hayal sukutu ihtimaline kartı ı.. 
zararı ödemek teahhüdinü üzerine ... 
cak. 

Hiç ıüphe yok ki ingili:zlerin İldl ... 
di tctebbüı eahasmda açtıkları bu yeni 
çığır siıortacıİık sanatında mühim bir 
ilerleme hamlesidir. Artık bundan ton

ra izdivaçlarda 1Udetten ınahrumiyet 
tehlikesine kartı ıiıOl'ta usulü ihdu e
dildiiini duyacak olur* hiç hayret et• 
memeliyiz. Hakikaten turiıtlerin ba:ral 
ıukuhı maddi bir tazminat ile telifi• 
dilmek imkinı bulunduktan sonra n • 
lenen adamm aile hayatından bekledili 
saadetten mahrumiyet tehlik .. i nİçİll 
böyle ıigorta edilmeıin?'' 

ZiRAi VARAN 

SON POSTA'da B. Muhiddin Bir
gen, ticaret kanunumuzda adı Seçesl 
varan kelimesi üzerinde durarak yakm 
zamanda inıaıına bqlanılacak umumi 
mağazalann ynında tican varan reji
minin ihdaı edileceiini y~kta •e 
zirai mahıuller jçin de varanm dütii
niihneıini temenni ebnekteclir. Muhar
rir sözlerine ıöyle devam ederek di· 
yor ki ı 

"itte zirai varan uıulü budul'. Bi· 
zim Ziraat Bankamız, bir aralık bu U• 

wlü bizde de ihdas etmeii dütünürkeo 
bunu yapmayı memleketin muhtelif 
yerlerinde ıilOlar tesis etmek ve varan
lı mahıulleri bu silolarda toplamak 
tubna muallak olarak mütalea etmiıti. 
Buradaki silolar, Ziraat Bankaıınm an• 
Jayııına göre, bir nevi Umumi mağaza. 
)ar vazifeıi görmüş olacaklardı. Bu te
kil, varan ıekli değildir, belki de ban • 
kalarca tatbik edilen alelade "avanı ıür 
marıandiz" uıulünün baıka bir tekli • 
dir. Zirai varanda ıart, mahsulün gene 
sahibi elinde kalmaaıdll'. 

Halbuki bizim bürokratik Ziraat 
Bankaaı iti bu tekilde düıünemez. 
Böyle dütünecek olursa köylüye ko • 
laylık olur. Ziraat Bankaıının hesabı 
ıudur: Köylüye kolaylık aıöatennek 
iyi; fakat, ben de mal ve emniyet bakı· 
rnmdan rahat etmeliyim." Bunun için, 
banka bürokrasisi, köylüye kolaylık
tan ziyade kendisine emniyet tarafını 
düıünür bir makine olmuıtur. Halbu • 
ki, bütün memleketlerde bu dediğim 
,ekillerde tatbik edilen varan uıulü Zi· 
raat Bankasına, malın siloya naklinde
ki emniyet kadar emniyet venneğe ka
fidir. Fakat, o der ki: "Bir emniyet da4 
ha fazla olursa bundan ne çıkar?" Doğ
rudur, bir ıey çıkmaz, yalnrz çektiii 
müıkilat aonunda köylünün canı ça
kar!" 
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-68-
l'-uılaaız bir alet bu defa da bu aİ· 
perleri yaktı, kavurdu. lngilizler öi
leden aonra bu aiperlere de girdiler. 
fakat arkaamdan gelen tiddetli 
türk aüngü hücumu kartıamcla ne
rede iae iki günhik kazancı topye
k\an kaybetmek tehlikeaine maruz 
kaldılar. Fakat yine bu it olamadı. 
Çünkü iki türk alayımn bugünün ak
fUDJDa kadar verdikleri zayiat 2 
bin kiticlen ataiı değildi (yani mev· 
cudla.rmm üçte birinden fazla). ve 
karfılarmdaki düpnan da kendile· 
rinden aağ kalan 4000 insana kartı 
20.000 den eksik değildi. insan sücü 
bu kadar büyük iıleri yenmeğe yetiı· 
mez. 

Bizzarur bugünün akfamında eski 
hiaarbktan Teke burnu ıimaline ka
dar olan mmtaka İngilizlere bırakı
lıyor ve bizimkiler bu hattm aiper 

Ya.zan: M. Şevki Yazman 

kımımclaki hattı tutuyorlar. Bu hat J iJ!-' · Ç k 
semi atqlerinden niabeten mahfuz 

0
). • ng ~aın ana kaleye •evlıiyatı 

duğu iç.in eaki karıtlk Yaziyetin dü- hıre tamamen naldolunmuttu. Ana- ı kin kuvvetleri aaat 8 de taarru 
zeltilmeai bizzat dokuzuncu tümen ~?lu Y.akaaın~an da nihayet 11 inci baıladılar v e aaat 10 na doğru bz; 
~utanlığı .. ta.~afmdan da arzu e- tum~ın naldı b~tla~~~· . mikdar ilerlemit bulunuyorlardılar. 
~t)'or. Bugunun. ~.ıamma doiru Bır taraft~ ~.ır d~g~ııkl~.k _ daha 87 inci tugay bu aaatte bizim Kirte 
aihay~ b.Ul"~dakı ikı alay bepnci oluyor. Kendı h~nm~ büyuk kıa- ileriaindeki mevziimize çatıyor. Du
'Ye yedıncı tumenlerden gönderilmit mı Anbumuna gonderilen oamanlı ruyor, bizimkiler tiddetli bir muk • 
bir kaç. taburl~ ta.k.viye olunuyor. albayı (alman yarbayı) ~on ~ bil taarruz yapıyorlar, fakat geı:i 

27 nıaanda ıngılız taarruzu 80) denıtern acele acele Seddulbahır- aletlerinden bu taarru ·ı · ··t·• 
d k

. ·· k k 1 • • zu ı erı go u-
cenahlarmclan (bizim aai yanmıız· e 1 tur uvvet enmn batına ge- remiyorlar Yalnız -ld k. t ~ iril. d N" • ? • .., a ı u1ray-
dan ve Sığındere manaabı iatikame- t ıyor a. .. ıç.ın Anlan gibi Eaad dan ayrı olarak Kirteye yakla§lllak 
tinde) ~qlıyo~, hen~z ki.fi derece- Paf& ne rune ~~~u ! Kendi İsteyen ve haylı ileri çıkan Killing 
d~ takviye edilmemıt olan 9 anca kolor~ua~ ık.ı ~nı buralar- ailah endazlarını geri püakürtüyor· 
~ bu . ~efa da bu yandan bir da mümıkun olM>ılen bir mukave- lar. Daha aağdaki 88 inci İngiliz tu
~dar çekiliyor ve fakat sene mü- metle k~orclu. Bu olmadı da iaymı da durdurtuyorlar. 
him bir arazi parçuı terketmeden bunun yenne ancak 4 mayıaa kadar ileri hatlar durunca Hamilton ih· 
Ye hatta Kirte hizalarma dahi ıel· burala~a kalıp itleri de baylı ber- tiyattaki 88 inci tuğaym ileri aürül
~en d~yor ve kartıamclaki ken- bad ~tıkten. ~~a ~ tarafın· meaini emrediyor. Bu tuğay 88 inci 
dıunden bır kaç miali düpnanı tea- dan bıle gen sonderılmeaa hayırlı tuğaym kıtaları arasından geçerek 
bit ediyor. olacağı kanaati getirilecek olan bu Kirle istikametinde taarruz etmek 

Bizim Sddülbahirde çalıtan iki Foa Socle~ern de nereden çıktı? istiyor. Bizim 9 uncu tümenin kah
alayonızla aonradan onlara iltihak B~ aua!I~ cevabı bizim için güç, raman alayları onu da 88 inci tu· 
~en bet tabur üç gündür mütema· ~ ~ .kola;,. O, kendi z~m- jaym hatları arumda çakılıp kal
eli barblerle yıprammtt clehtetli za,. ca Y«lieminler meydana gtiriyor- maya icbar ediyorlar. Ancak pek 
7iat vermiı ve hırpalanmıftı ama bu du. ufak bir kıarm Kirteye biraz daha 
ÜÇ alin kendiainden beklenebilecek Kirte • Secldülbahir yolunun aaiı· yaldafıyor, bir az sonra onlar da 
feyİn fazlaamı da yapmıftı. Value. na almuı 9 ancu tümenle 10luna a- geri atılıyor. Oileden aonra franan: 
27 niaa.nd~ ina'iliz*'in vaziyeti iman yedinci tümen zayıf hallerine kuvvetleri de biraz ilerleyerek insi· 
mannamyeti mac:.ib olmaktan çok w brpdakilerle ~ eclilemiyecek liz latalanıun bizuma vanyor 
azaldı. lnsllizler her ne kadar 'kıa· ..........._ ııat- ..wum.dan s-t 16 da :.....:ı:.. -... __ "_ L_ ... 

raya çı'lanrflar ve "bifil~ ......... " ır~ -· 
.. de ud hedeflerinden, boğaz İı· zim yedinci tümen kaJ11smdaki hir telgraf hattı boyunca bizim ta· 
tihkimlarma hakim vaziyette bulu- franıız kuvvetlerine tam üç defa raftan tiddetli bir mukabil taarruz 
nan Alç1tepeclen henüz haylı uzak. hücum yapıyor ve tabia.tiyle eeulı yapılıyor. Bu iatiki.mette düpnanr 
ta idiler. Seddülbahirde en ileri bir netice alamadan dwuyor. hayli geri aürüyor, ak.tama doiru 
sitmit lata Teke burunundan Dİ· 28 niaaa dÜflllan kuvvetlerinin bizimkiler epey yer kazanıyor ve 
laayet dört kilometre kadardL Hal- yüldeameai ve haylı iı..ledikten hatta bu yÜzden düpnan ve bilhu
buki 27 niaandan sonra ina'ilizlerin •nra bizimkilerin karfnmda çekil- aa İngilizler yanlannı geri almaya 
Taziyeti daha fenalqacak ve kolay meaiyle geçer. Muharebe daha ai- mecbur kalıyorlar ve "Birinci Kk· 
kolay ihraç zamanmdaki atratejik yade Kirle köyÜ etrafmcla olduju te'' muharebeai de düfm&IUD hiç ·bir 

t:#.:!:!:!:~:~:!:~:~:::~~::~~:~:~:~:~!I.1 
SAUNA NEDİR BİLİR Mİ·SİNİZ? 

Bir fin hamamında 
nasll yıkandık ? 
j Yazan: S. R. Kering ! 

Yeni tahassüslerden zevk alır ve 
başka bir milletin ceddani adetle
rine nüfuz etmek ister misiniz? 
Şayed böyle ise ve günün birinde 
Finlandiyaya yolunuz düşerse "Sa
una" adı verilen fin hamamında sa
kın yıkanmamazlık etmeyiniz ... 

Ladoga gölü civarına bir seyaha
tımızda Sauna'yı biz de tecrübe et
tik. Bakınız bu hamamda nas:l yı- 1 
kan.Iıyor: Yangın korkusundan do
layı sauna her evden biraz uzakta 
inşa ediliyor. Bu, iki odadan mü
rekkeb bir kulubedir. Birinci oda
da soyunulur ve ondan ikinciye ge
çilir. Bunun bir tarafında üzerinde 
sıralar bulunan yüksek bir kısım 
vardır. Diğer tarafında da - kıp
kırmızı oluncaya kadar ısıtılmış 

taılariyle - bir furun ... 
Bir kad:n bu taşlar üzerine su 

döküp odayı gürültülü bir buharla 
doldururken yıkanacak olanlar da 
sıralara uzanırlar. Oda çabucak bu
harla meşbu bir hale gelir. Artık 
göz gözü görmez, ve hararet 60 de
receyi bulur. Sıralar yüksekte ol
duğundan hamamın en sıcak yeri 
burasıdır. 

İnsan terlemeğe başlar, boğula
cak gibi olur. Buna mukabil dellak 
kadın cevalliğinden hiç bir şey 

kaybetmez. Sık yapraklı kayın a
ğacı dallarını eline alıp ilk önce 
sırtınızı ve sonra karnınızı bunun
la iyice pataklar. Daha sonra sizi 
adam akıllı ubunlayıp eline bir 
kese takarak saçlarınızdan tabanı
nıza kadar - ve bir ölüyü bile di
riltebilecek bir enerji ile - her ta
rafınızı oğar. 

Her yanınız böylece oğulduktan 
sonra hail üzerinizdeki derinin ye
rinde kalmıı olmasına pprsınız. 

Halbuki insan hamamcı kadının bu 
gayretli çalıfJDClımm neticesinde 
mtırab değil, huzur duyar. Terle· 

mut,__ oi.::t "ten ~ilke~~] ~te 
temizlenmiştir. 

Oğufturma bittikten aonra sau
nanın kapısını açan kadm bize ya
kındaki gölü göstererek hemen gi· 
dip ıuya atlamak lüzumunu anlat
mıı oldu. Hararet tefuulu büyük, 
fakat tahammül edilecek gibi 

setmez hale getirmişti. Bize, bazı 
finlandiyalıların, kııın hamamdan 
çıkar çıkmaz kendilerini karlar içi
ne attığını söylediler. 

Finlandiyada her aile, haftada 
bir iki defa, kayın ağacı dallariyle 
birbirini döverek• saunada yıkanır. 
Büyük tehirlerde sauna adeti ya 
umumi hamamlarda, yahud evlerde 
huauai olarak yerine getirdiler. Fa
kat bu takdirde iptidai fırınların 

yerini çok modern buhar verici a
letler tutar. 
Şimendöferde geçirilen bir ge

cenin yorgunluğunu çıkarmak için 
sauna kadar iyi bir şey yoktur: 
Hareket.iz kalan adaleler çabucak 
eski çevikliklerini kazanır. Bunun 
içindir ki 1936 Berlin Olimpiyad 
larına iştirak etmiş olan finlandi
yalı atletlerin meskenleri civarı
na saunalar inşa edilmiş ve bunlar 
da bu sayede formlarını muhafaza 
eylemişlerdir. Bu tarzdaki hamam
ların bir faydası da buharlı harare
tin nesicler üzerinde rahatlık ve
rici bir tesiri olması ve yorgunluk
tan gelen acıları defetmesidir. 

Finlandiyada bu mütevazi kulu
beler bütün bir ailenin, hatta bir 
çok nesillerin doğup büyüdüğünü 

görmü1 olduğundan kendilerine 
karıı mukaddes mahallerden esir
genmeyen saygı gösterilir. 
Saunayı finlandiyalılar pek eski 

asırlarda icad etmişlerdir. Vaktiy
le Varmland'dan İsveç yoliyle şi
mali Amerikada yeni lsveç adı ve
rilen bir yere doğru hicret etmi§ 
olan finlandiyalıların Sauna ade
tini beraber götürmüı oldukları 
farzedilmektedir. Nitekim ıimali 
Amerika ile Kanadanın bazı yerle· 
rinde Saunalar vardır. 1926 da Fi· 
ladelfiya sergisinin kurulmuş ol
duğu yerin eıki bartalardaki ismi 
Sauna idi. 
Almanyada - ve lsveç-t~ pek ziya~ 
yayılmıştı. Fakat sonralan Alman
ya ve Iıveçte katolikler tarafından 
ahlika mugayir farzedilerek kal
dırılmııtn. Halbuki Finlandiyada 
sauna o derece tabii bir tarzda ya
pılır ki ahlakçıların telati hakika
ten yersiz görülmek laznndır. 

RADYO 
Ankara: 

Oğle Neşriyatı: _ ... 
12.30 lı:a~ 

neşriyatı - 12.50 Plik: Türk m~ 
halk şarkılan - 13.15 Dahili ve blJ"'" 
berler. 
Akşam Neşriyatı: 

18.30 Pl
muıikisi - 19.15 Türk musikisi •• 
şarkıları (Hikmet Rıza ve arkada 
20.00 Saat ayan ve arabça neşriyat 
Türk musikisi ve halk ıarkılan ( 
din ve arkadaılan) - 20.45 Kemali 
Viyolonist; Necdet Remzi Atak 
~arıel Bi - 21.00 Sıhi konuıma: ( 
fık Vassaf - 21.15 Stüdyo salon 
ıı: 1 - Lahner: Die Koenden. 2 - il 
Ninna-Nanna. 3 - İtalo Brancucci: 
M'omour. 4 - Heinz Link: Pf 
Geburtsatac. 5 - Humphries: Dr 
Yesterday 6 - Leber: Pacanini -
janı haberleri - 22.15 Yarmlı:i pr 
İSTİKLAL MARSL 

İstanbul : 

Uğle Neşriyatı: ..... ,. 
12.30 Pl~ 

musikisi - 12.50 Hivadis - 13.05 
türk musikisi - 13..30-14.00Muhtelif 
neıriyatı. 

Akşam Netriyatı: 8 1.1<1: 
18.30 Pl..-

muıikisi - 19.15 Konferans : Bey 
kevi namına Avukat Mustafa Tunalı 
ı;ılık) - 19.55 Borsa haberleri - 20 
dia Rıza ve arkadaıılan tarafından 
&ikisi ve ballı: şarkıları - 20.45 Ha 
ru - 20.48 Ömer Rıza tarafından 
ııöylev - 21.00 Tahsin Karalı:uı ve 
ları tarafından türk musikisi ve halk 
ları (Saat ayarı) - 21.45 Orkestra: 
Ofenbah: La vi Parizyen. 2 - Po 
Danza Delore. 3 - Transla tör: RCl'f 
dö bal. - 22.15 Ajanı haberleri -
Plakla sololar, opera ve operet par 
22.50 - 23.00 Son haberler ve ertesi 
procramı. 

Avrupa: 
Ur' .t!.ı.<A VE OPERETLER: 12 S 

- 14 Laypzic - 19.30 Moalı:ova 
Frankfurt - 20.45 Bmo - 21 Roma. 
münıtcr - 24 Frankfurt. 

ORKESTRA KONSERLERİ VS 
FONİK KONSERLER : 12 F 
Kolonya, Viyana - 14.5 Lülı:seo 
15.25 Hamburc - 16 Könicıberc, 
zic - 16.10 Prac - 18.30 Moslı:ova 
Keza - 20 Stokbolm, Moılı:ova, Kol 
21 Milino, VaflOva - 21.15 Köoi 
22.10 Brüksel - 22.20 Kopenhac. 

ODA MUSİKİSİ: 14.10 Frantfoı' 
16 Münib - 16.15 Varşova - 11.20 
zic - 18.?5 ~burı - 20.15 
22.30 M ünih • 

SOLO KONSERLERİ : 15.30 Vi 
17.15 Viyana - 17.30 Prac - 18.45 
holm - 19.10 Laypzic. 
NEFESLİ SAZLAR (Mart v.ı.): 

Alman iıtasyonlan - 10.30 Hamburl 
Hamburı - 13.15 Frankfurt - 17 1' 
19.10 Münib - 20.25 Droytviı; -
Könicsberc. 

ORG KONSERLERİ VE KORO 
12.5 Stokbolm - 19.10 Brealav - 20.,0 
sil ya. 
HAFİF MUZIK : UO Hamburc -

Kolonya - 7.10 Keza - 8.30 Fruıkf 
Kolonya, Münib- 10..30 Viyana -12 B 
lav, MiUlilı..- 13.15 Stiitan~-4'üi,.MI• 
tasyoriları - 17.10 Münib - 18 B 
19.10 Bertin, Kolonya, Köoipberı -
Berlin, Breslav - 20.30 Sottcns. S 
- 21 Post Pariziyen - 22.30 H 
Viyana - 22.35 Ştütıart - 22.50 
furt - 24 Viyana • 

HALK MUSİKİSİ : 11.30 Ştütp 
21.45 Budapeşte (Siian orkestrası). 

DANS MUztoı : 20.45 Kolonya 

ütünlüiü elde edemiycekti. Çünkü için bizim tarafımuıclan da "'Birinci teY kazanamameaiyle bitiyor. 

idi. Öyle sanırım ki aaunada yıka· 
nırken vücudlarnnıza birikmit olan 
hararet bize bir an için soğuğu hm· r 

$tütcart - 22 Post Parizyen, Varto 
22.25 London - Recyonal - 22.30 Sto 
- 22.50 Lilksenburc - 23 Floransa, 
viç, Karakori, Millno, Vilna - 23.10 

~ kova - 23.30 Droytviç - 23.35 Tuıof, 
•ldınna zamanmda düpnanm ne- Kirtıe muharebea" adnu alır. (Sona oar) 
reye aaldsracaiı müdafaaca kolayca Hamilotonan raporuna göre bu
bilMaeınez. Nitekim Liman da bu giia wrilen emirde 29 uncu ingiliz hataya düftii. Fakat HamiltODUD tümeninden 10ldaki tujayı ile ve .ııllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHll iL. 

l»tmdan kazancı çok olamadı. Ba iiç filo bimaye8İnde hareki.tı ileri gö- E Ya.zan: Aluü Tolstoi No: 98 5 
cün içinde ancak dört kilometre türerek Kirteye yüriimea ve fran- 5 5 
ilerleyebilen İngiliz ana vatan tÜ· aızlarm da hareketlerini buna uy- 5 = 
meninin (Hamiltonun en çok güven- durarak KereTi:ıı: derenin cenub ya· 5 5 
ctiii 29 uncu tümen) :ıı:ayİab 1/3 de- maçlarmı tatmalı taleb edilmitti. 5 ! 
receaini bulmu§tu. Yeni gelecek yar· Franaıalar ba makudla 27 /28 ge- 5 5 

Büyük İngiliz ıairi Şekspir' -
in bütün eserlerini hulasa 
halinde bir tek kitab içinde 
okumak istiyorsanız: 

rr Jekspinlen hikiyeler r I İ 

okuyunıu 
dun iae ( 42 inci müstahfaz tümeni ceaincle bir :ıı:ubaf taburu, bir ecnebi : = 
ve bir İngiliz tuiayı) henü:ıı: Mıaırda lejiyon ta.buru, bir 75 milimetrelik 5 5 Nurettin Artam tarafından 
buhanuyordu. batarya daha celbettiler. : : 

28 niaanda Hamilton Kumkale- lngilizlerin en aolundaki hareki- 5 5 çevrilen ve dört yüz sayfa-
den çektiği franaız kvvvetlePini ele tı 87 inci tugayı yapacaktı. Bu tu· 5 5 dan fazla tutan bu güzel - -kendi Ai yanma aldı. Aynı giinde l'a~ aynca deniz tümeninden bir : 5 eser, 100 kuruşa satılıyor. 

Teşekkür 
Eşim Elazığ aaylavı Ahmed 

f et Ohkay'm kısa bir rahata 
müteakib ini vefatı münaaebe 
bizzat veya bilvuıta taziyette 
nan ve gerek cenaze merasimin• 
tirik etmek suretiyle acımızı 
çalıpn Kamutay ve meslek ar 
larına akraba ve dostlarına ayrı 
teıekküre teeaaürüm mani bul 
ğundan aleni teşekürlerimin bil 
mesine muhterem gazetenizin d 
tini dilerim. 

bizim yedinci tümen de Seddülba· taburla da takviye edildi. Müttefi- ı-=_= : .. ~ 

ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııE: ~ı 
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- -
Nasıl düşünmemeli... Eğer bu hal 

evam edecek olursa: Bütün prens ve 
.Jail aileleri harab olacaklardır; bütün 
haysiyetsizlikler ve dinsizlikler de ca
ba .•• "Şunlara bak, asaleti yok etmek 
istiyorlar ... Hele bir tecrübe etsinler 1 
Müthit tvan zamanında ... Buna teteb
bils edilmişti ... Ne netice verdi? b
yanlar, karııklıklar .•. Şimdi de böyle: 
Netice gene karışıklık olacaktır ... Biz
ler devletin bel kemiğiyiz... Bizi yı
karlarsa devlet de ortadan kalkar .... 
Hayatın gayesi kalmaz ... Ve sen, çar, 
kolopları mı idare edersin, o zaman? 
Bütün bunlar budalalıktır... Sen ki 
genç ve akılsızsın, ne kadarcık aklın 
vana onu da Kukuy'da içki içerek 
kaybediyorsun ..• 

Roman Borisaoviç gözlüklerini dü
zeltti, anane mucibince burnundan o
kumağa batladı. Fakat aklı bu satır
lardan uzaklarda dolafıyordu. 

"Asker yapmak için elli Kolopu
mu aldılar .. Voornej filosu için de el· 
li rublemi... Voronej'deki çiftliğimde 
mevcud buğdaylarımı parasını verme
den zabtettiler, bütün samanlıklarnnı 
botlttılar... Orada tam üç ttenenin 
mahsulü vardı; fiatların kifi derecede 
yükselmesini bekliyordum ... (içinin a
cısı ağzına kadar geldi). Anlaş.ılıyor 
ki timdi de bütün manastırların varı
nı yoğunu alacak, bütün gelirlerine el 
koyacaklarmıf ... On fıçı aalamora et 
teslim etmek emrini aldım ... Allahım, 
bütün bu etleri ne yapacaklar ki? ... " 

Okuyordu. Aşılmıyan pencerenin 

kurıun çerçeveli mikasından sabahın : : 
ye9ilimtrak ziyası ıüzülüyordu. Mit- § § 
ka, kapı önünde, alnını yere vuruyor- 5 5 
du. -'Perhiz günlerin<le asil ailelerine : : 
ne hakaretler edilmedi 1 Meskare kılık : : - -- -lı, yüzlerce kitiden mürekkeb bir ka- : : 
labalık, gece yarısı, hattı daha sonra 5 5 
evi İfgal ediyordu ... Ne feci tey 1 yüz- : : - -terine yatlı isler sürmüş sarhotlar 1 : : 
çar da huni.arın arasında. Ne bulurlar- : 5 
sa yutuyor, aarho§ oluyor, kusuyor, : ~ 
kızlara tasallut ediyorlar... Hayvan : : 
seslerini taklid edip teke gibi, horoz : : 
gibi, kutlar gibi ötüyorlar ... , Roman : E 
Borisaoviç v!icudunun yükünü öteki KATERINA 

- Seyuka ne gibi iyi haberler var? 
- Allah sayesinde Boris Boriaso-

viç ... 
Ve hep öyle diz çökmüt olarak otu

ran Seyuka, gözleri tavanda, ezbere ha 
vadis vermeğe bafladı: Bir gün evvel 
kimden para veya erzak alınmış, öden
memit Borçlar hangileridir. lvaynko
vo köyünden dün iki inadcı borçlu 
getirildi • Fedka ile Koska • ve şimdi, 
kendileırine merhametsizce bir değnek 
atılmak üzere avluda bulundurulu
yor ..• 

Roman Boriıaoviç, soğuk hava ce· 
reyanlarının ôolqtığı merdivenlerden ayağına verirken, perhizin son günü 

onu haddinden fazla aarhoı ederek 
arkasını çırıl çıplak açıp, bir kuluçka asillerinin ortadan kalkmasına razı o
tavuk gibi, kenevirden bir sepete, yu· lamaz ... Beklemeli, sabretmeli (içini 

"" , .. aya Npmaaaızın. . . . . .ı. da Fakat mUbal~ğ ,__ 1 inip koridorlardan geçti. Bu uarda. 

iti.dal .il.e .... Ve hiç bir vakit hırım:lığı· nemde~ tıımıt bı~.~pıyı açtı: Ek11, 
nı da ıtıraf etmezdi. Roman Borisso- sıcak bır buhar yuzune çarptı. Ayak
viç onu, karma karıtık sakalından ya- ları çıplak dört müjik, sırtlarında yal
kalayıp sürüklemit ve ensesini duva- nız gömlekleri, is çıkarıan bir çıra par· 
ra çarparak: "Çaldın, çalıyorsun, hay- çasının ıfığında yünler çiğliyorlardı. 
di itiraf et 1,. diye bağırırdı. Seynka, Roman Boriaaoviç onlara: "Çalıtınız, 
Kızıl kirpiklerini kırpmadan, bir tan- ltahi ka~unu unutmayınız 1,. dedi. Mü
rıya bakar gibi efendisine bamrdı. Bo- ji.kler hıç ceva.b vermediler. Daha ile
ria BoriHOviç onun yakasını bırakın- ride bir başka kapıyı açtı. Yirmi ka
ca o da ailamağa bqlar, Burnunu ka- dar genç kızla küçük kız, gergefleri
ba kaftanmm eteğine silerdi. nin, masalarının önünden kalkıp onu 

murtalar üzerine nasıl oturtmuı ol- çekti). 
duklarını hatırladı!... Bu, gülünecek Şevk ve heyecanla duadan aonra, 
teY değildi ... Karısı da, Miıka da onu kubbe altında, pencere önünde, üzeri 
bu halde görmüılerdi... Ah allahım, bir kilimle örtülmüş bir masanın önü
allahım 1 neden bunu yapmıılardı? ne oturdu. Her feyin dikkatle kayde-

Roman Boriaaoviç kendini zorlıya- dilmiş olduğu büyük bir defteri açtı: 
rak dütünüyordu: Bütün bu feliketle- Kime borç para vermişti, alacakların 
rin sebebi nedir? Yoksa günahlarımı- tahsili için ne gibi takibat yapılmıttı, 
zın bir cezası mı? Moskovada f(>yle fı- hangi köy para veya zahire borçlu 
sıldqryorlar: Muğfil (iblis) bu dün. tdi? Matruş dudaklarını oynatarak 
yada görünmüştür. Katolikler, ve pro- hepsini yavaş yavaı okudu. 
teatanlıar onun hizmetkarlarıdır: Bü- Baş kahyası Seyuka - bu mertebeyi 
tün yabancı malları Deccal'ın damga- bulmut bir kolop - içeriye girdi. Na
sını tqanaktadır. Dünyanın ıonu yak- dir zekiaı ve diğerlerine kartı derin 
lafryor. fenalığı ile hakiki bir çoban köpeği ... 
Boriı Boriuoviç, yilzü bir mumun Efendisinin alacaklarını eon yarmı 

alevi ile kıp kırmızı, içini fliphe ke- j kopeğine kadar, her vasıtaya bq vu
miriyordu: '"imkanı yok. •• Alı.h rııs rarık tahlil ederdi. Haklı olarak çalar 

- Himıetkarlarını haksız olarak yerlere kadar selamladılar. Boyar ba
dövüyorsun, Roman BoriHOviç . . . 9111ı çevirdi: "Buruı lef gibi kokuyor, 
Allah seni afetain. Sana kallı hiç bir kızlar,.. Çalışınız, çalışınız, llihi ka-
kuıurum yok... nunu unutmaynız ... ,, 

Seyuka aralık kapıdan saygı ile 
içeri girdi, Mucizeci Nikola'nın önün· 
de istavroz çıkardı, boyarı aclimlayıp 
diz çölıd. 

Pemeee Avdotiya ile üç kızı, masa
nın tl ucuna, açılır kapanır Hollanda 
iakcmlekriAe oturmuflardı. MaAnın 

bu ucunda, beyaz örti1, kirlenm 
için kaldırılm1Ştı. Prenees ar 
koyu renk kadifeden bir rua h 
giymiş. bafına acaib bir botu 
mişti.Kızları uzun etekli alman 
seleri giymiflerdi. Nataliyanmld 
tali rengi, Olganınki ye9il çizgili. 
yükleri Antoniyanınki "unut 
grup rengi" idi. Üçünün de ~tat• 
vırcık, yukarı kalkık, ve koladan 
beyazdı. Yanaklarında düzgünler 
reler vardı, kqları kara kalemle 
mitti. 

Vaktiyle, pek tabidir ki, ne A 
ya ve ne de kızları yemek odasına 
meğe cüret edemezlerdi: Nakit 
örğü örerek küçük odalarına ka 

kalır, ve pyed yaz ise, ıebze bah 
de salıncakta sallanırlardı. Bir 
Çar, Sarıhoı arkadatlariyle birli 

geldi. Yemek odasının eşiğinde 

rup korkunç gözleriyle içeriye 
-'Kızların nerede? sofraya ge 
ler ... ,, gidip onları bizzat aradı. 
kes telif içinde bağrıyor, ağlıYo 
'Oçünü de tafkın, adeti kendileri 
geçmi' bir halde getirdiler. Çar, 
birinin ayrı ayrı çenesinden tutup 
du: "Daıuı etmek bilirmisin?,, ( 
koyduğu hangi dan&tı? utançlatl 
baygınlıklar geçirmekte olan k•• 
gözlerinden yatlar akıyordu) ... 
lara dans öğretmeli.. Mönüegi, 
neği, Kontr damı bilip perhiz 

.( Soııu .,,ı. 
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Yem işten ziyade · şiir 
y . 1 . 

dah e~§ crın hemen hepsi in&anın, 
h a agzına lezzet vermeden önce, ru

una güzellik heyecana getirir. Fakat 
~u ~udundaki tiirin verdiği heyeean 
epıınden derindir. Onun adı bile her· 
«eıin .. w• 
. . Yuregınde yazılı olan mo;hur şi-
ll'i hatırlatır. 

kı Ahu dudunun rengine gelince, ba· 
nız, o büsbütün derin bir §İirdir. Ef

~e.ıe_r hiç bir vakit yalan söylemedik· 
e~rı ı~ın, do~ulu.ğundan elbette ş.ü~he 
h"'~yeceğinız nvayete göre, vakıtıyle 
t Utün ahudutlan süt gibi beyaz renk· 
eyken bir ·· J"" • b'" d-'L ki w • gun upıter, ta n ana ço-
~; ~gunda, ağlamağa başlar. Dağlan 
~ e. ı~leten bu feryada Girit adasındaki 

rı ızı 1 da daynnamıyarak o tanrılar 
tanrııı r.... w k .. 

w :r~-.ugun ağzına verme uzere 
~gaçtan bir beyaz ahu dudu koparmak 
ııter lanı k d 

w ' oparacağı sırada, ahu du u 
agacının d'ık . . k "tt da ha .. enı pen ızının su en • 
bir ~uzel beyaz göğsüne batar. Oradan 
"' :"'tla kan fı•kınr bir ahu dudunun 
U7Cl'J " t 

. ne sıçrar. Öteki ahu dutlan zaten 

dPerı kızıııın göğsü kadar güzel olama• 
ıkıarı •. 

iis .. nl\ utandıklanndan bir tanesının 
fa~ne knn~n bu bir damla kandan isti-

e ederek hepsi birden ktzanrlar ... 
Tabiat alimleri bile ahu dudunun 

Yerdi'" tarar! heyecandan kendilerini kur· 
adı dıkları için, ona Rubus ldaeus 
ha"~ "erıniJerdir. Bu ilmiğ terim İdil 
h it rtleni l"mek ı>lmakla beraber ru· 
• us Yakut rengini de hatırlattığından, 
ııterse • . b"I' . . nız, ona peri yakutu dıyc ı ırıı • 
hız. llir taraftan da ahu dudu gül ile 
~Ynı sınıfta bulund~ğundan ilim kitab· 
arın~ da daima §İİr ifade eder. 

Nebatat alimlerini heyecana getire
~ 0 nlara terim koymak için tuttukla
rı Yolu 1_:_ \eri • unutturan ahu dudunun hell.llll" 
eli allkasız brrakamıyac.ğ-r fÜphesiz • 

·Onun için ahu dudu pek eski za-
h'ıanlar.1__ be • ·· ı· b" ·ı~ lm t C ·· ~ n o nem ı ır ı aç o U§ u. 

k Uzel renginden dolayı pek tesirli bir 
UYvet ·ı· ·ı· 1 acı sayılır, hatta gene kuvvet 

~I açları diye lrullanılan gök yakut ta§ı 
1 e :ıürnriid taırnın tozlanna tercih oluM 
11.urdu. Meşhur Bartolen hekim yüre
ği zayıf olanlara ahu dudu peltesi yedi
rirdi. Bahuin adında gene me!hur baş· 
.. bir hekim de, mideleri hasta oldu-

';~':ı'd Yediklerini çıkaranlara bol bol 
u ycdırır, hem de anududunun .. ,. ___ .. 

h tını ezmeğe kıyamadıiı için • 
~"-klannı ezerek onlarla dııardan 

Yaptınp koydururdu. 

d Fakat, hekimlerin arasında ahu du
y unun ıiirini ve ha11aıını en iyi anla • 
d:n Şaı:aa olmuıtu. Bu hekim ahu du
Ya ~ llnbikle çıkardığı suyunu, ba -

11 nlcarın hem yüreklerine ve fikirleri-
e """ be • 1 · · .Lı et vermek hem de nız erını 

"«Ula ~ ' 
çekt lu:ı:elle§tirerek onları lda gibi gr-
d' en Peri haline getirmek için içirir-

ı ... 

yen: alnız, .kimyağerler ahu dudunun 
rak !len zıyade ıiir olduğunu unuta • 
Jo~~u Potalarında analiz etmeğe kal
Yiiz~ ardrr. Bulduklan maddelerin 
~iyad !14.S i sade ıu, birden azıcık 

eıı az t d w .. de be k 0 , gene o ka an yag, yuz. 
IÖ 1 f adan da ıekerdir. Ost tarafı da 

Y ernegw e d .. • • ah d cJu • eıonez. Onun ıçın u u-
ınsanın bed . . . k b" da cnını beslıyece ır gı-
&aYJlA-~- z •• ıı•w• hed -·-.u;. aten şiirin ve guze ıgm 

--':~e gıda olduğunu kimse iddia et • 
-·-.;ınıstir. 

ler ~tnvagerler gibi olan bazı hekim· 
~ e ahu dudunun surubunu ıirkevle 

•lırtarak bow w ·1· d' e gaz agnsına ı aç ıv 

kullanırlar. Fakat onun aade ıurubunu 
atetli haıtalara ıel'inlik vermek için içir 
mek daha iyidir. Kimisi de ahu dudu 
ıurubunu mide ve barsak hastalıkla· 
nnda, idrar yollan hastalıklarında İliç 
olarak kullanır .. 

En doğrusunu isterseniz, ahu du • 
du doğrudan doğruya ne bedene gıda, 

e de derde devadır. Onun nefis lezze • 
n diğ' ti ve enfes kokusu ruha safa ver . ı 
için haıta olrnıyanlann itahmı artın, 
hasta olanlara ferahlık verir de, ahu 
dudunu gıda veya ilaç sanırlar .•• 

Sabahlan kahvaltı yemek için naz
lanan zayıf çocuğunuzu tombullaıtır • 
mak istiyorsanız, iki ince dilim ekmeği 
kızarttıktan ıonra, ikisinin de birer ta
rafına tereyağı, üzerine de • kendi eli • 
nizle kaynattığınız • ahu dudu peltesin
den sürünüz, sonra iki dilimi bir ara • 
ya getirerek çocuğun eline veriniz. 

O, kıtır kıtır ve ppı ıapır yerken si
zin de keyfiniz artar. 

Bu da ahu dudunun en güzel tiiri 
olur. C. A. 

Ev Kadınına 

Reçeteler 

Portakal marmelôtı 
Malzeme: 

10 Portakal, 2 kilo teker, 200 
gram gılikoz. 

Yapılmaıt : 

Portakallar hatlanll', 2 defa ıu 
değiıtirmek ıartiyle 24 aaat soğuk 
suda bırakılır. Sudan çıkarılır, ka· 
buklar; soyulur, makinada çekilir. 
Portakal auyu da çekilmiı kabukla
ra ilave edilir. teker gılikoz konur, 
hafif ateıte koyulatıncaya kadm- pi 
tirilir. 

Portakal marmelôtr 
(Diğer reçete .t 

Mal:ıeme : 
ı "1 JJU• L.ı..•11 D J.llv r-1..•• t D l~'°" "-

au, 1 limon. 

Yapdmcuı: 

2 defa ıu deiittinnk tartİyle 24 
saat portakallar aoiuk auda bırakı-
111' kabukları çıkarılll', içeriainin çe
kirdkleri ve beyaz kımu ayrılır. Por 
takal auyu çıkarılır, kabuklar ve 
auyundan kalan posası badem maki
nasmdan geçirilir. Portakal ıuyu ka 
buk ve posaaı 2 litre su tekerle ka
rııtırıhr. Bir gün bırakılır alete ko
nur. 50 dakika piıirilir. Ateıten in
dirilir, ertesi gÜne kadar bırakılır. 
Tekrar elli dakika pifirıilir. Atetten 
indirilir kavonoza konur. 

Pancar n1armalôtı 
Malume: 

1 Kilo pancar, 1 kilo 250 Gr. te· 
ker, 200 Gr. Glikoz. 

Yapılma•ı: 

Pancarlar soyulur, hatlanR", ezi
lerek elekten geçirilir. Şeker glikoz 

ilave edilir. Hafif karıttınlarak ko· 
yulatmcaya kadar pifirilıir. 

HAKiM ROBİNSONUN 
KATLİ 

37 
Üzerimd • Un ÖIU e taşıyordum. Klayton · 

ttörnı rnUnden iki giln evel Oliv beni 
iten tebe gelmişti. Arkası bana dön ilk· 
durrı ; ancayı masanın gözüne koy
lllU! · S arağı ararken tabancayı gör
l"-- · 0 nra, muhakeme esnasında si
llllı tan d 

fanta . 1 1• Parası kalmayınca bana 
S J :Yapmaya kal kıstı. 

baa Ustu. Tarn randır~anla dönen mat· 
hata~akinelerini dUşUnUyordum. Mu· 
lc:ye ırnsa yağmurun altında beni bek
llu n ınavi otomobili düşünüyordu. 
lllak?tornobilin içinde ellerinde birer 

A. ı~eli tüfekle üç kişi bekliyordu. 
kal~ r!yu Robinson birden ayağa 
taba ı . air dolaba doğru yUrUdU. Elim 
ta}d~carnın kabzesinde hareketlerini 

.P iki k ediyordum. Dolnbtan bir fişe ve 
rl adeh çıkardı. 
J' - 1çrnek · t · · • ? ,.. ıs er mısınız 

Ytsk' • 
Kadch·ıy_ı kadehlere boşalttı. !çtik. 
ne, 

1
• 1~1 sehpanın üzerine bırakarak 

e 1 hır tavırla dedi ki: 
-Ya · ky· . nı, sizin anlayacağınız, hiç bir 

1 1sbat edemiyeceksiniz. 

Ya:an: R. ff. Goldman 

_ Fakat acele etmeyin, hikiyemin 
mabadini dinleyin. Kardeşinizi itiraf 
etmek ilzere olduğu için öldürdünüz. 
Sizi kurtarmak için Oliv Kalyton'u 
timarhaneye koyan kararı imaalamıt· 
u. Fakat Hatfild'in nüfuzu altında su
çunu alenen itiraf etmek üzereydi. Bir 
ak!WD Vilka'e bu niyetinden bahset-

l~ti. Doktor kop kop gelip ıize ha
~er verdi. O zaman kardeıin!zi arzu 

dan vaz oeçırmeye çalıştınız, fa. 
sun • . d' s· d kat sizi dinlemek ıateme ı... ız e O· 

nu öldürdünüz. 
Andriyu omuz silkti. 
_Daha altı aylık bile ömrU kalma

mıştı. Doktorlar ümidi kesmitleröi. . 
_ Şüpheleri sizden uzakla,tırmak ı

. "ki adamı taammüden öldürmekte 
çın, ı . . . . M ., 
tereddüd etmediniz. Sızın ıçın agı • 
·n ve Kenedi'nin hesaba katılır yeri 

;~ktu: Biri bir caniydi, öteki de y~ri
nc kolayca bir ba§kaıınm konulabıle-
ceği bir aardiyan. 

"Planınızı tereddlid etmeden tatbi~ 
ettiniz. GreY.&tıon'a .&itti;niz. Otomobı-
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İngiliz hava kuvvetleri 
senesinde dünyanın 

kuvvetlisi olacaktır 
1940 Sergi - Mekteb 

Kabil ola.aydı da memleketin her 
tarafından, bu bir ay içinde - ida -
re adamı, aanğatkir, muharrir, mual
lim, mütefekkir, aile babası, ana ev
lenme çağında genç kız, meslek ta
yini arifesinde delikanlı - binlerce 
vatandaıı Ankaraya getirebilsey
dik: Kız enstitüleri ve aanğat okul
ları &ergir.inden kasabalarına ve ıe -
birlerine türlü dersler almıf olarak 
dönerlerdi. Yahud imkanı bulun· 
aaydı da sergi' yi kasaba ka~a, şe 
hir tehir gezdirip herkese gogtere • 
bilseydik: Hayatın en çetin hakikat 
!erile onları kartı karııya bulundur-

Sekiz gündenberi ilin edil
mekte olan hava silahlanma

sı hakkındaki mUzakere avam ka
marasında yarın başlayacaktır. B. 
Çemberlayn'in sıhhi vaziyetinin bu 
müzakerenin tehirini icab ettirmi
yeceği umuluyor. Yeni hava bakanı 
B. King5lcy Vud da müzakerelerde 
hazır bulunacaktır. B. Çemberlayn, 
1935 den beri askeri havacılık saha· 
sında yapılmış olan işleri tafsilitiy
le izah edecek ve bugün tahakkuk 
safhasında olan muazzam silah 
programını anlatacaktır. Bu porg
ram, üç sene sonra, İngiltereyi as
keri havacılık itibariyle, dünyanın 
en kuvvetli devleti yapacaktır. 

1935 de, İngiliz hükümeti, hava 
silahları hususundaki zaafının 
memleket için ne büyük bir tehlike 
teşkil ettiğini birden bire anladı. 
Bir kaç ay içinde, hava bakanlığı 
teknisiyenleri fabrikalar tarafından 
verilen planlardan bir kaçını kabul 
ettiler. O zaman bu tekliflerin na
zari kıymetlerine istinad ederek, 
prototip'lerin tc;crübesi safhasından 
geçilmeden, cüretkar bir hareketle, 
bir sürü yeni tayyareler ı5marladı
lar. 

Parlamentonun kararı mucibince 
bunlardan 1500 tanesi, tamamiyle 
yenileştirilmiş İngiliz hava kuvvet
lerinin ön safını tcş.kil edecekti. 

1937 de, bu rakam 1750 ye çıkarıl
dı. Ve son günlerde, ingiliz orduau
nun 2500 muharebe tayyaresine ih
tiyacı olduğu söylenmeye bafladı. 
Deniz aşırı ülkelerin müdafaası i
~in gözetilen 450 tayare ile, donan· 
maya bağlı 450 deniz tayyaresi bu 
arkamlarm drşında kalır. 

Son .zamanlarda bazı istizahlara 
verdiği cevabta B. Çemberlayn. 
mevcud tayyare filolarından ekaeri
ainin nizami mikdarda yeni tipten 
tayyarelerle teçhiz edilmi• oldufu
n u teyid etmiştir. Böyle olduğu hal
de endişeler neden dağılmaımıtır, 

sualler ve tenkidler neden yağmak
ta devam ediyor, ve nihayet neden 
ingiliz hükUmeti, birleşik devletler
le Kanaaa·ya, ou memlekeLlerden 
elde edebileceği harb tayyaerleri
nin mikdarını öğrenmek Uzere he
yetler göndermek lüzumunu hiı et· 
mittir. 

Çünkü, plin mucibince ısmar
lalll1llf olan tayyarelerden 

anc ..... % 20 ıi hava kuvvetlerine tes
lim edilmittir. Hizmetteki diğerle
ri, en az dört ıenedenberi kullanıl
makta olan alellde tipten tayyare· 
lerdir. 

Demek ki bir gecikme vardır. Se-
bebleri ıunlardır: 

1) Tatmin edici neticelere varın
caya kadar, eksperlerin talebi üze
rine, tamamiyle yeni planlar daire
sinde ısmarlanmış olan prototipler 
üzerinde, hazan 2000 e kadar tadilat 
yapmak icab etmiştir. 

2) Senede 60 tayyare imal edecek 
şekilde cihazlanma' olan fabrikala
rı, senede 300 tayyare yapacak hale 
getirmek icab etmittir. Bunun için, 
lazım gelen makineleri ve cihazları 
yeniden kurmak ve ~ni mU!e~a•ıa 
işçiler hazırlamak icab etmı9tır. 

3) Nihayet lüzumu kadar ham 

linizi eski binalar yanında durdurdu· 
nuz. Kapıaı hiç bir zaman kilidlonıni· 
yen .zemin kata girdiniz. Depodan 
ne,terle çekici aldınız, hay~r ~a~n~z 
çeki.ci aldınız. Asıl kapıdan gırdığını_z 
zaman ıaat daha dokuz olınamıftı. Sı
zi ıördUler mi? Geçtiğiniz farkedildi 
mi? Burunı bilmiyorum. Bunları tah· 
kik etmeye girif8em projelerim mey
dana çıkardı. F&ka.t icab ederae bu 
tahkik.atın yapılması kolaydır. 

- Beni gl:SrmUş olmaları neden bir 
itham teşkil etsin? Vilks'in bürosuna 
sık sık giderdim. 

- Fakat akpmları, tek ba9ını" ti
marhane koridorlarında dol&ftıiınız 
pek ıık vaki değildi. 

- Kimaenin beni glSrmemil oldu
ğundan eminim. 

- Buttun ehemiyeti yok, diye de
vam ettim. 1C5 ncı dairenin koridoruna 
açılan kapının ardında &iılendiniz. 
Kenedi devriye gezmeye çıkınca Uıtll· 
ne atıldınız, boğazını ııktmı•, kendi· 
ni kaybetti. Ondan anahtarları alarak 
demir kapıları açtınız ve ıardiyanın 
ceıedini Maıi'nin oduına ıürlkkledi· 
niz. Deli uyuyordu. Belki de Vilka'in 
suç ortakhiiyle yemetine uyku illcı 
atılmııtı. 

- Fena değil 1 Diye Robinaon gUl· 
dil. 

- Kofuıa ıtrdiniz ... Evvel& Magi'yi 
orada öldürmüş olduğunuzu sanıyor
dum. Fakat sonra fikrimi defiıtirdim: 
Ona her halde bir enjeb~onla uyku 

On sekiz ayda 200 bombardıman 
tayyaresi inşa edilecektir 

Klod Veyye Lavalle 
Londradan Pari - Suara yazıyor 

muı olurduk. . 
Evimiz, hayatımız.ın mahbesı de· 

madde ve bilhassa duralumin bul· 
mak kolay olmamıştır. 

İngiliz hava kuvvetlerinin, imkan 
nis.betinde doğru bir şekilde, bugün· 
kü vaziyetlerini ve muayyen zaman 
sonra alacağı genişliği öğernmeye 
çalıştık. Bu anket pek de kolay ol· 
madı. Harb bakanlığı bu hususta 
çok ketum davranmaktadır. 

Bugünkü vaziyette, İngiliz hava 
kuvvetlerinde filoların son model 
tayyarelere sahih oluşu şöyle hü1a· 
sa edilebilir: 

ı - Ağır bombardıman tayyarele
ri - "Hendley Peye Harrov" çift 
motörHi, takribi sefer sürati 275 ki· 
lometre. Sabit bir nisbet dahilinde 
imal edilebilen yegane tayareler
dir. 

2 - Hafif bombardıman tayyare
leri - 100 den fazla '-Blenhaynl", 
dünyanın bu neviden tayyarelerinin 
en süratlisidir. Seferi hızı saatte 424 
kilometredir. Bir kaç tek motörlü 
"Velesley"; daha yavaı, fakat pek 
genif bir aksiyon sahasına sahibtir
ler. Seferi sürati 390 kilometre o
lan "Fayri Betl"lerden kü!jük bir 
mikdar. 

3 - Avcı tayyareleri - "Havker 
Harriken" tipi, 650 kilometrelik 
faatastik bir vasati ile Londra - E
dimburg yolunu 48 dakikada almıt· 
ur. Filolarda mahdud bir mikdarda 
görünmeye ba§.lamıftır. Kanadların 
hücum borda•ına yerlettirilmiş e
lektrikle mücehhez altı mitralyözü 
vardır. 

4 - Ke~if tayyareleri - "Avro 
Anaon"lar iki aencdenbcri hizmct
tedir, ve ingili.z hava kuvvetlerinde 
bunlardan büyük bir mikdarda var
dır. Hatti Kanada ve Avu.turalya
nın hava orduları da bunlarla cihaz
lanmı9tır. Bununla beraber bunların 
iııtaaı da yeni programa dahildir. 

İhtiyacı i.ter 17 50 iater 2500 
tayyaer olaun. ingiliz hava kuvvet
leri, yeni mU9killt çıkmama 1939 
sonunda icabı kadar yeni tayyareye 
aahib olacaktır. 

Saydığun12: tiplere o zaman ıun
lar da eklenecektir. 

1) Ağır bombardıman tayyareleri 
- "Armstrong Vitvort Vitley", iki 
motörlüdür, -'Henley Peyc"lerden 
biraz daha yavaş olmakla beraber 
pek fazla mikdarda bomba taşıyacak 
surette techiz edilmiştir. 

2) - Hafif bombardıman tayya
releri - .. Vikera • Velington"lar 
çift motörlUdiır, "Vesley"lerin ağa
beyiıidir. İtalyanların Savoya. Mar
ketti'lerine cevab teşkil eden bu 
tayyareler 12 bin kilometerlik bir 
uçuı aahaaına sahihtir, vaaati sürati 
285 kilometredir. 

J - Avcı tayyareleri - "Super 

ilicı tiringa ettiniz. Sonra gardiyanı 
soğuk kanlılıkla boğazladınız. Ve iki 
.zavallının elbiıelerini değiıtirdiniz. 

. Sonra avlu kapısını açarak, baygın 
bır halde olan Magiyi görerek bodrum 
kata götürdUnU.z. Tekrar geri dönerek 
koridorda elektrik düğmesini çevire
rek ı91ğı ıöndürdünüz. Ölüm halinde 
o~an ve bir koğuş..ı kapatılan bir gar
dıyanm geri dönerek ııığı aöndUremi
yeceğini hatırmıza getirmediniz. 

Katlarını çattı. Bu hatası canını 
sıkmıştı. 

- Sizi benden şüphelenmeye sevke· 
den bu nokta mı ? 
- Hayır. Bu noktayı, cinayet gecesi 

farkottim, f ıkat fazla ehemiyet atfet-
medim. Biraz sonra, VUlcaden 9Uphe
lendim, aonra da ıizden. Hiklyemin 
bu noktuına ıelince Mitçelin gUlmek 
te devam edecetini aanırmıatnl'% ? 

- Devam edin dedi, bakalım, daha 
neler yumurtlayacak11nız 1 

- Sonra kapıları kapıyarak on al
tıncı daireye ıeçtlnis. Avludan geçti
niz. Maılyi hemen o .zaman mı glStUr
dUnUı, yokaa aonra mı gelip aldınız, 
bilmiyorum. Çekiçi de ift~ o zaman 
aldınız. Saat dokuzu kırk raddelerin
deydi. Bir çeyrek aonra karde9inizin 

yanındaydını•. Bahçeden girince, o
nun kUtUphanede yalnız bulunduğunu 

mÜJahede ettiniı. Yazıyordu. Vasiyet 

namettini yazdığını biliyordunuz. 

Marin Spit - fayr". Azami sürati 576 
kilometre ve seferi sürati 520 kilo
metredir. Diğer tarafdan "Havker"
in tezgahda yeni biı av tayyaresi 
olduğu ve bu tayyarenin çok daha 
yUksek vaaıflara malik olduğu söy
leniyorsa da karakterifltikleri he
nüz bilinmiyor. 

l ngiliz hükümeti, son mali 

takdirlerinde, muazzam ha
va antrepoları inşası için altı mil
yon sterlinlik bir bücke tahsis et
miştir. Bu anterpolar neye yaraya
caktır? Tayyare imalatı 1939 sonun
da duracak değildir. Fabrikalar ay
ni süratle tayyareler imal etmekte 
devam edecekler ve hizmet halinde
ki tayyarelerin üç misli bir yedek 
vücuda getireceklerdir. Bu tayyare· 
ler pa~a halinde anterpolara yer
leştirilecek, harb halinde, bu parça-
lar bir kaç gün içinde monte edile
rek 7500 kadar tayyare ingiliz hava 
kuvvetlerinin emrine amade olacak
tır. 

Diğer tarafdan, hükümet, iatihaal 
süratını arttırmak için, "yardımcı 
fabirkalar" yaratmııtır. Bunlar u
mumiyetle otomobil kar~risi ve 
motör yapan imalithanelerdir. 

Böylece, ingilis hava kuvvetleri, 
her aene artmaktan geri durmaya
caktır. tld aene aoııra, Jngiltere, Av
rupada e,i olmayan bir kuvvete aa
hib olacaktır. 

1 Yeni malt yıl tahsil~! 
kadrosu kunetlendirildl 

Finanı Bakanlıfı, 1938 finanı yı
lında tatbik olunacak tahıilat kadro
sunu defterdarlıklara göndermiştir. 
Kadro tamamiyle tevzi edilmit oldu
tundan viliyetler yeniden kadro iı
temiyeceklerdir. Kadrolar isteklere 
vil!yetlerin huıuıl vuiyeti göz önü
ne alınarak huırlanmıı ve kuvvetlen 
dirilmittir. 
Tahıildar kıdroıuna ilive yapılma

aı :zaruri glSrillen yerler bulunduğu 
takdirde bu yerler, mıntakalarının 
huıuıi vaziyetini, köy ve mükellef 
aayı11nı ve kaç tahıildara ihtiyaçları 
olduğunu haziran sonuna kadar Fi
nans Bakanhğına bildireceklerdir. 
Gelen cevablar tetkik olunacak, kad
ro istemiyen viUlyetlerle mukayese 
yapılacak ve imkin niıbetindc bu vi
IS.yetlere tahsildar verilecektir. 

ğil, doğumdan ölüme.kad~, !1lları· 
mızı içinde rahatça geçırecegımız yuva 
maızdır. Sergiyi bir kere bu bakan
dan seyrediniz: Aile yuvasının i.nta· 
sından tefritine kadar gözlerimiz., 
dimağmuz - hatta damağunız -
gururumuz, kıaaca manevi ve ~di 
huzurwnuz için nasıl olması iktıza 
ettiğini iıter istemez düfiinürsün~:. 
Bir parça bez, evini düşünen aıle 
kadını elinde, renk renk nakı§larla 
.üslenip bir gömlek, bir bluz, bir e • 
teklik, bir maaa örtüsü, bir perde, 
her ıey olabilir. Burun tıkanarak 
kapısı önünden geçilen mutbağı bir 
miaafir odası kadar cazib kılmak 
mümkündür. Yatak odaıı -Anri 
Lavdan'ı nasıl hatırlamam.alı? -
Daima bir gelin odaıı zarafetini mu 
hafaza edebilir. Evde aalon~ pahalı 
mobilyaların duvarlar boyunca aı· 
ralandıiı bir müze değil, bir dövme 
tamdanm, bir Anteb iti ya.atığın, ba
kqlan üzerinde tevkif eden, fakat 
belki eaki bir koltuğun, modaaı geç
mif sanılan bir masanm kıymetlen • 
dirilmesi, ve iyi resmedilip tatlı bir 
renae boyanmıı birkaç tahta parça
ıından mürekkeb bir etajerin yerli 
yerine konulmaaı •uretile tanzim e • 
dilmit bir kabul oda•ıdll'. Bütün 
bunlan yemek odasına, çocuk oduı 
na tepnil edebilir..miz: Sergi, kadı
nm evindeki hakimiyetini mı güzel 
tekilde tebarüz ettinniıtir. 

Sergiyi bir de endüstııi ve küçük 
aanğatlar bakımından tedkik ediniz: 

Bu, en eauh davalarımızdan biri

dir, ve ııergi, bu davanın nasıl halle

dilmekte olduğunu göatermektıedir. 
Kız e..titüleri ve Nnfat okulları. 

bir taraftan, ailede ananın mü.tah • 

eil ve mürebbi rolünü, ve difer ta
raftan, endüstrimiz.de bilgili unaur • 
larm yapıcı ve ilerletici vazifesini 

gençlere öfretmektedir: Dikif di· 
ken ve yemek pi.f.iren kadın gibi de

miri dövüp teaviye ederek bir bona 
rakoru haline getinm, bam tahtayı 
en modem ma1a halinde i.atifademi
ze arzeden emfin yetifme yollan 
ayn bile olaa uıul birdir: T e k n i • 
k'e liyık olduğu mevkii nrdik~ 
muvaffak olacaiız. - N. Baydar 

Yolların asfaltı 

Finanı Bakanlığı 1 hazirandan iti
baren ücretli ve aidatlı milli emlak 
tahıildarlarını kaldırmı§tır. Şube o
lan yerlerde mili iemlik ıatıı ve icar 
bedelleri: tahıil 9ubcleri tarafından 
ıube olmayan yerlerde ve köylerde 

Ge~en sene kıt girdiğinden yarım 
kalan Uluı meydanı - Samanpa.zarı 
yaya kaldırımlarının ~·~a~tlaşt!rılma
aı itinin bir an evel bıtırılmesıne ça
lı§dmaktadır. 

atlı ve yaya tahıildarlar taıafından 
tahsil edilecektir. 

Birden auatum. Robinaon uabiyetle 
sordu : 

- Daha aonra ? 
- Arkadan ona yakla9tınız .. 
- Hayır. Yanıhyoraunuz. Son bir 

~efa onu meıum projesinden va.z ge· 
çırmeye ~alı9tım: bu çılgınlığını yap
mamaaı ı.çin yalvardmı. 

- Sonra da ağabeyinizi l:SldürdünUz. 
Tehlikeli vesikayı beraberinizde gö • 
türerek evinize gittiniz, ıize cinayeti 
haber veren telefon mükalemesini 
beklediniz. 

"Takib eden altı gün sonra Kenedi
nin üniformasını giyerek bazı akşam· 
lar kenar mahallelerde dolaıtınız, tek 
tük raatladığını.z inunlara kendinizi 
gösterdiniz. Bu eanada, ill.çlarla u· 
yutuğunuz Magiyi aakhyordunuz, ni
hayet onu öldUrdünür, ve ceudini ıa
raja götürdünüz, orada Tema.hanla an 
!aştınız ve ccaedin Uzerine iki defa 
ateş ettirdiniz. 

İfte hikiyem. Ne b~runaunıu ? 
SUkönetini tıoplamııtı • 
SUkönetini tıoplamııtı • 

- Fena delil ı dedi. Maaleaef. bil· 
tün bu anlattıklarınız aadece faruıye-
ler iıtinad ediyor. Elinizde hiç bir 
delil yoktur. Beni Oliv Klaytonu öl
dürmUı olmakla itham edebileceği-

nizi aanırmıaını• ? 
-Hayır. 

- Bir jürinin beni, ağabeyimin ka-
tili ııfatiyle mahkQm edebileceğini 

aamr mısınız ? 
-Hayır . 
_ o halde anlattrklarınızı ne9ret-

mek iıtemenizde mani var mı ? 
_Var. ÇilnkU bu netriyat makine

yi harekete getirecektir. Ne yapa<:ak-
11nız? Bize davi açacaksınız. Bir Hti· 
ra davlar, değil mi? Benim de iatedi -
iim buruian ibaret: Sizinle bir mahke
me huzurunda kartılaımak. Orada 
bUtiln bildiklerimizi söyleyeceğiz. 

Bir şey söylemeden uzun uzun bana 
baktı, sonra kalktı ve şömineye dayan
dı. 

- Bana söylemediğiniz şeylerde mi 
var? 

-Evet. 
- Ba,ka bir bildiğiniz var demek ? 
- Evet. 
- Yoksa Oliv Klayton'u mu ka.ı:e-

diyonıunuz? Onun nerede mevkuf tu
tulduğunu iabat edemezsiniz; Eaki bi
nalar artık yıkılmı,trr. Onun 1929 da 
ölmlit olmadığını isbat edcme.zainiz. 

- Ederim 
Batını kaldırdı ve hayretle bana 

baktı. 

- Ya Dora Vilb dedim. 
- Bu ka.dm ölmUJtür. Diln ak,am, 

bir ameliyat yapı1ırken ölmüştür. 
Greyaton hekimlerinden üçü bu ame
liyatın lüzumuna karar vermişlerdir. 

Ameliyatı Vilks yaptı, fakat bütütn 
maharetine rağmen hasta öldü. 

(Sonu var) 
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DÜNYADA NELER 

Sihirli paket 
Son zamanlarda Paris bonmarıele· 

rinden birine sık sık gelerek bir çok 
eşya ve mallara karşı yakın bir alaka 
gösteren fakat hiç bir §CY satın alma
yan iki kadın dikkati çekmiştir. Bu 
kadınlar bonmarıeye gelip gittikle
rinin her defasında ellerinde büyük 
bir paket olduğu görülmüş ve gene 
her sefer hesab ve kitab dı,ında bazı 
eksiklikler tesbit edilmiıti, Son gün
lerde bu iki kadını göz hapsine alan 
mağazanın iki memuru, kadınların 
mağazayı sık sık ziyaretlerindeki 
hikmeti ve paketteki sırri meydana 
koymağa muvaffak olmuşlardır. 

Geçenlerde iki kadın gene aynı pa
ketle bonmarşeye gelmişler; bütün 
kısımları dolaıtıkları halde hiç bir 
şey satın almamışlardır. 

lki müşteri, mağazanın muhtelif 
yerlerini dolaştıktan sonra, nihayet 
kürklerin bulunduğu kısma gelmiş
ler. Burada gösterdikleri alaka ( 1) 
o kadar büyü11lÜ4 ki, kadınlardan bi
ri elinde tuttuğu paketi bir "tesadüf 
eseri,, olarak bir kalpak üstüne koy
mak zorunda kalmış ... 

Bunlan: gözetlemeğe memur edilen 
şube şefi, yanında kimse olmadığı 
halde paketin kalpağı yuttuğunu hay
retler içinde seyretmiş ve tabii, he
yecanlı ve her şeye karşı büyük bir 
alaka gösteren müşteriler, bu sefer 
de hiç bir şey satın almadan bonmar
şeden çıkıp gitmişlerdir .. 

lki 'ube ıefi sapa bir yerde bulu
nan bir kahveye giden kadınları hiç 
farkettirmeden takib etmişler ve kah
veye gelerek kadınlara yakın bir ma
sada oturmak üzere ilerlerken, birisi 
"kazaen" pakete çarpmış; paket yere 
düşünce, kutunun kapağı açılmıt ve 
kenarından bir kürk parçası sırıtmış .. 

lş polise intikal etmiş. Kadınlar, 
isim ve adreslerini vermişler; fakat 
çok geçmeden yalan söyledikleri an
latılmıı. Polis komiseri paketi mua
yene etmeğe baılamıı. Paketin, üze
ri kağıdla kaplanmış bir tahta kutu
dan ibaret olduğu anlaşılmış.. lpler 
bağlı değil, pakete yapışıkmış. Ku
tunun alt kısmı müteharrik imiş. Ga
yet ustaca tertib edilmiş olan bir ma
kine, kutunun dibini çeviriyor; bu
raya yerleştirilmiş olan çengeller, te
mas edip takıldıkları maddeyi yuka-

f!X! !t~~~..sekJı<!r. _Çekil~~~c!_e 
tunun dibi otomatik olarak kapanı

yormuş. Şimdi hınız müşteriler mah· 
kemeye verilmiş .• Ve sihirli kutunun 

halka tethirine bqlanmıştır. 

Beklenmiyen ziyaret 
Geçenlerde Fransanın Bonö şeb· 

rinde, kürkçülük eden Jorj Jamea a· 
dında bir adam polise müracaat ede· 

rek esrarlı bir meselenin aydınlatıl· 
masını istemittir. 

Kürkçü, evde bulunmadığı bir sı
rada, kom,uları, evin çatısından bir 
alev çıktığını görmüşler ve yangın 

çıktığını zannederlerken alev kesildi
ği için itfaiyeye haber vermekten vaz 

geçmitler. 
Bay J ames eve dönünce bidiseyi 

kendisine anlatmışlar. Evin her ta· 
rafı iyiden iyiye araştırılınca çok a
cayip bir hadise ile karşılaşmışlar: 
Odanın birinde bir ucu bir telle ta

vana asılı yerde uzun bir demir boru 
duruyormuş. Tavan delinmit olduğu 
için borunun nereden geldiğini anla· 
mak güç olmamış. Araştırma derin· 

leştirilince, çatının da delinmiş oldu· 
ğu ve delinen yerde otuz beş kiremi

din kırıldığı görülmU,. 
Bunun üzerine mesele polise haber 

verilmiş. Evvela bomba atılmıt oldu

ğuna hükmedilmiı. 
Hadise meğer ne imiş biliyor mu

sunu? Aakert tayyarelerden biri u
çarken, antenini 1 düfürmüş. Epey 
yüksekten kopup gelen demir boru, 
evvell çatıyı, ondan sonra odanın ta· 
vanını delmiş. Borudaki tel, elek
trik kablosuna temas edince, kontak 
yaparak büyük bir alev çıkarmış, 

komıuların telap düştükleri ve yan
gın batlangıcı sandıkları alev, itte 
bundan ileri gelmiş .. 

Kadınlar kendilerine bir 

güzellik krali~esi ~iyorlar 

bu seçimi kadınlardan 
jüri heyetine yaptıracaktır. 

Litelhamptonda bu yıl yapılan 
liçe seçiminde, jüri heyeti bir 
anlaşamamıştır. Bunun sebebiJIJr 
mumun takdir ve kabul edebil 
derecede güzel bir kadının 
olmadığında aramamak lazımdır. 
likıis güzellerin sayısı epey 
Bundan dolayı da erkeklerin ~ 
ri bir tek kadın üzerinde bir 
birleşememiş ve jüriyi teşkil e 
rin her biri bir başka kadına " 
vermiş. Bunun üzerine jüri heyeti 
tifa etmiş ve yerlerine dört kad 
mürekkeb bir jüri heyeti geçiri 
Kadın gözüyle güzel kadın ne 
oluyor diye şimdi herkes merak 
de imişi 

Frans11ıar ni~in ellerini 
ırkalarma bağlarlar 1 

Fransaya gelen yabancılar, d" 
çekecek derecede çok erkeklerin 
bunlar arasında hususiyle yaşlı 
ellerini arkalarına bağlayarak ıo 
ta yürüdüklerini görmüşlerdir. 

Fransızların bu adetine dair 
kikler yapan bir amcrikah, Paril 
zetelerinden birine müracaat ed 
bu hususta tenvir edilmesini iste 
tir; aldığı cevab şudur: 

Fransız mekteblerinde çocuk 
ellerini pantalon ceblerine 
dolqmaları, nizama aykır. • ır. 
mekteblerde elleri pantalon cebi 
ne sokup dolaşmak yasaktır; 
hususi ve gece mekteblcrinde ell 
pantalon cebine sokulması kötü 
terbiye alameti telakki edildiği i 
talebelerin pantalonlarındaki ceb 
~ızları dikilidir. 

Bu sebebleair ki, terbiyesi yeri ·lı 
olan bir fransız, küçükten alışl:ıgı • 
bi, eldivenlerini elind~ tutar ve 
tiyen cebine yerleştirmez. İşte_ -"" 
tün bu sebeb ve mülibazalar dollı" 
siyledir ki, ellerini arkalarına ~ 
yıp dolaşanların sayısı çoktur. Al 
lan terbiyenin icabı, ellerini 
lon ceblerine sokmak akıllarına 
mez. Yalnız muhafazakar olmayar._ 
kendilerine göre bir tavur verme 
isteyen bazı delikanlılar elleri ceb . . . ·- . .. 

Yllan -adamın akibeli 
Nevyork, ıs mayıs - Dün, Mo 

svil belediye hapishanesinde mü 
bir hidiae olmuştur: Mesleki 
tık olan, 29 yaşlarında ve Ştayera 
dında bir adam asılacaktı. Ştay 

bir gangster çetesiyle birlikte işf 
ettiği bir gece hücumunda bir kad 
öldürmüş ve bundan dolayı asıl 
suretiyle idama mahkum olmuıtu. 

Fakat, yılan - adam, kendisine • 
senin el aüremiyeceğini, çünkü 
çuk gibi eğilip bükülebildiğinden 
pishane gardiyanlarının kendisini 
kalayamıyacaklarını iddia etınifti. 
kalsın, bu iddiasının doğru olduğ 
da isbata muktedir olacaktı. 

idam saati gelip de mahpusun höc 
sine giren gardiyanlar, Ştayen'i 
mak istedikçe o, parçalanmıt 
bütün mafsallarını gevşetmit ve 
diyanlar neresinden tutsalar, onu 
ğılmıt bir külçe imişceaine, bir tiir 
yerinden kaldıramamışlar. Niba 
hapishane direktörüne haber ve 
miş, direktör gelmiş ve mah.kO.ı.ı• 

kuvvetli iplerle ve yalnız batı me 
danda kalacak ıurette tahtalara 
dırmıştır. 

Ştayen bu vaziyette asılmıştır. 

Kali/orniya kıyılarında 
YlJf'Jftm.ıf bir Jilm 

Denizde bir YodYil 
Reks'in yanma gelince müddei 

mumi gemiye çıkmak istedi. Ve it 
o zaman vodvil de başladı. Küçüc 
bir motörlü sandal tasavvur ediniz 
on metre yüksekliğinde bir gemin 
yanında sallanır durur; Böyle bir 
miye çıkmak isteyen adam, kim ollJ 
aa olsun, ancak tayfalar iyi niyet gör.: 
terirlerse bu arzusunu yerine getir 
bilir, değil mi? 

lıte, müddeiumumi de, gemiııı; 
yanında, tam üç saat çalkandı. lçe 
alınmadı. 

Kadınlar, kadınlar bakkıl)da bir 
büküm vermeğe kalktıkları zaman, bu 
hükümlerinde ekseriya objektif de
ğildirler. Belki de güzellik kraliçe· 
leri seçilirken, jüri heyetlerinin sırf 
erkeklerden tertib ve terkib edilme· 
leri bundan ileri gelmektedir. Fakat 
Litelhampton 1938 güzellik kraliçesi-

Nihayet müzakerey~ giritildi. ~~ 
tan, üzerlerinde neleri varsa hep•~ 
kaybetmit olan ve bir an evvel s~ 
ta Monikaya dönmek isteyen bir dD' 
züne kadar yolcuyu müddeiumuminilt 
sandalına indirmeğe razi oldu. 

Şimdi bu on iki kiti mahkeme>" 
verilecek ve mahkeme müddeiUJll11"! 
minin görüıüne ittirik ederse .. sef~ 
bet vapurları" hakkında umuaU 

• eeçeı'keo, bu teamülden a,rJ1ank, hiikim almmıt olwııklW. 
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Cumhuriyetin 15 inci, Celal Bayar hükümetinin ilk büdçesi 

Bodce görüşmeleri dün başladı 
Maliye vekili yeni büd(enin 

ana hallarını anlalh 
( Başı 1. inci sayfada ) 1 

Şu .n?ktayı derhal kayıd ve işıuet 
etmelıyırn k" b" . b"" d 1: ırçok memleketlerın 
~ bce tevazününü temin idn vergi 

nıs etl · · ~ 
b 1 erını arttırmaktan başka çare 

u amadıkla . 
nele d b ~1 §U sırada hız, uzun se -
riy tr. en erı teessüs etmiş ve cumhu-

e ın Umde! . . . 1 
nan denk . erı arasına gırmış bu u-
vergi ın·· büdce hayatını, halkımızın 
nı"u" h· ukellefiyetlerinde her sene 

ırn tahf' fl saretıe .... ' er yapmak yolunda ce -
baırn Yururken ve hiç bir vergi men 
haf~zda ~am yoluna gitmeksizin mu -
rerç a edıyor ve her sene denk büdce 
:s eves· · · nıetı 1 ıçınde umumi ve hayati hiz-
nı here ~yırdığımız tahsisat mikdarı-

e eınıyetl" . b .. . b ıu ı nıs ette yukseltmış u-
nuyoruz 

r 

MALİYE VEKİLİMİZİN NUTKUNDAN : 
• Hükümet, 57.918.000 liralık fevkalade tahsisat taleb etmekte

dir. Bu tahsisatın ; 

• 850.000 lircuı hükümet konakları inıaatı, 

• 3.220.000 lirası 944, 1091 sayılı kanunlar mucibince demiryol
ları inıaatı için çıkanlan haz.ine bonoları, 

• 120.000 liraaı jandarma silahlarının yenilenmeai, cephane ve 

bomba mübayaası; 

-7-

zc ~a~ın ~rkadaşların, her rakam ü
tn;~~ _ .e tevakkuf ettiğine şüphe et-

tahl.11~1m bu büdcenin ana hatlarının 

• 700.000 lirası Ankarada yaptırılacak tıb fakültesi İnf(Ult ve te. 
aisatı; Mebu•larımız Maliye Vekilimizin nutkunu dinlerlerken 

ı ıne · · aon .. ~ı~ışmeden evci, hayatının 

na gunlerını yaşıyan 1937 büdcesine 
zaran .. ··ı •ekr - · goru en 19 milyon liralık yük 

l'eal~gı tesbit ve hurunuza arzederken 
ıtelere . t' . d -nı . ıs ınad etmış bulun ugu-

ri~zu ıfade ve izah etmek isterim. Va
Yap~t ğtahrninlerimizde 10 ay zarfında 
neni 

1 ınıı~ tahsilat ile bir evelki se
raka:ı~on ıki ayında yapılan tahsilat 
dek· arını birleştirmek ve önümüz -
piş 1 

sene için yapılan tahfifleri der
rin/~ tenzil etmek suretile tahminle-

ızın sa · ı . . 1 dikka g am ve samımı o masına 
ın t etmiş bulunuyoruz. Gerek u
da Uı:ni hizmetlerin selametle ifasın-

gerek hazine itibarının muhafaza 
ve ·ı~ b 1 .ısında muvaffakıyet temin eden 

u yolun müsbet neticelerini saymak 
Surctile kıymetli vaktinizi almak iste
mem. 

b .. Yalnız yekfinen bir sene evelki 
f udceyc nazaran y üzde ona yakın bir 
~zlahkla 'Dağlanmış olan 1938 yılı 

b~dcesinin bu chemiyetli yüksekliği; 
hır taraftan memleketin iktisadi ha
~tında görlilen devamlı inkişafın di
gcr cihetten vergilerimizde ve mali 
esas ve mevzularımızda yapılmakta o
~a~ ~slahatın neticesi olduğunu ve her 
iltı~ı~in doğrudan doğruya yüksek he 
~e~ı~ızin aldığı isabetli kararlar ve 
. Uyuk Şefin çok kıymetli direktif ve 
~r~~larının mahsulü bulunduğunu te-

aruz ettirmek benim için bir vazife 
teşkil eder. 

Ana hatların tahlili 
zat:Sü:cc hakkındaki bu umumi maru-

larım an sonra müsaadenizle ana bat
ının talın· 
ı9 

1 ınc girişeceğim : 
lif e~~l rn:11i yılı için hükümetçe tek -
Yaridat rnış olan büdcc layihasında; 
yon 300 ~~-masraf yekunları 248 mil -
dilmi t' usur bin lira olarak tesbit e-

ş ı. 

Hakiki ve saıni • b"" sini d 1 . mı udce muvazene 
ıay~ e;~~- malıyesinin ana prcnsipi 
b .. d n . uınet, varidat tahminlerini 

u cenın tanzimi sırasında elde bulu
n~n 8 aylık kati tahsilat rakamlarına 
g~c hesaplamış ve umumi hizmetlere 

baı 1 
muhtelif ihtiyaçları bu suretle 

u duğu muhamm . -.. en varıdat yekunu • 
nb~n tnusaadeai nisbetindc karşılıyan 
ır masraf btldc . h 

kümeti t k . csı . azırlamıştı. Hü-

d b 
.. dn a dım ettıği layiha üzerin -

e u ece ·· 
nüz tama ~lcub~eninin tedkikatı he· 

mı c ıtrneden 1 l" . 
irinde bul d - eve e ımıze 

:ı • r. un uguınuz senenin on ay -
lık tahsılat rakamları d . b 

1 d B a geçmış u u-
nuyor u. u son raka 1 .. 
hük.. t "n t kl"f'l m ara gore ve 

.. ume ı . e ı ı e vaziyeti yeniden 
gozden geçıren encümen .d , varı at mu-
h~menatınlı gene hükümetle tama
mıle mutabı ı: kalmak su t •l ( . . re ı e 250 
mılyon 49.000) hra olarak tesb"t . .. . ı etmış 
ve budce muvazenesı zaruretile kar ı-
lanamıyan ve kısmen sonrada kş 
'h · 1 · d t kl'f n çı an ı tıyaç ara aı e ı !erimizi det tk"k 
ederek bunlardan lüzumlu gö d":klı 

. 'b r u e -
rini nazarı. ıt.ı (ara almak suretile mas-
raf büdcesını 249.954.020) lira olarak 
bağlamağı muvafık görmüştür. B 
nazaran önümüzdeki seneye aıd m~n~ . . ~ s 
raf büdcesının u~umı yekunu 1937 
den (18.934.000) lıra fazladır. Muhte _ 
lif dairelerin büdcelerine ayrı ayrı ya 
pılan zamların yekfinu ise 31,5 mil
yon lirayı mütecavizdir. Bu iki ra
kam arasındaki 12 milyon liralık fark 
fevkalfidc .nenbalardan temin edile
cek karşılıklarla idaresi caiz ve müm
kün olan şimendifer inşaatı ve maden 
tedkikatı ve taharriyatı gibi hizmetle
rin bu menbalardan elde edilecek va • 
ridatla karşılanması suretile adi büd
cede bu hizmetler için mevcud tahsi -
satın tenzili ve buna mukabil dünya -
nın silahlanma yauşı muva~hesindc 

• 2.270.000 lirası muhacir İskanı iıleri; 

• 1.700.000 maske imalatı için; 

• 899.000 Ankarada yaptırılacak fakül ~e mekteblerle latanbul 

üniveraiteainin inıaat, tamirat ve tesi&atı 1 

• 144.000 lirası umum müfettişlikler inıaatı ı 

• 825.000 lirası Scuon bölgesinde yapılacak yollar, köprüler ve 
aaire inşaatı; 

• 500.000 Ankarada yapılacak li&e binaaı ; 

• 300.000 Ankarada yapılacak gençlik parkı mcuralları. , 

• 150.000 Meriç nehrinde ulahlar; 

• 1.000.000 Edime - latanbul asfalt yolu; 

• 1.000.000 Hava yolları devlet iıletme idaresine yardım; 

• 518.000 lircuı içme 811.)'u teaiıleri için Trabzon belediyesine 
yardım; 

• 20.650.000 lirası demiryolları inıatının bütün maaralları. , 
• 100.000 lirası YC'f meyva ve seb~lerin ihracı maralları. , 
• 2.000.000 maden tedkik ve arama enstitüsüne yapılacak 
yardım; 

• 300.000 elektrik iıleri etüd idaresine yardım; 

• 700.000 lira yaı ve kuru meyvaların ıslahı ve bu maksaclla kul
lanılacak memur ve müstahdemlerin ücret ve mcuralları; 

• 10.000.000 lira milli müdafaa kara kısmına (dört mily&n top ve 

cephane sipariılerine, üç milyon malz.eme, teçhizat ve tahkimat 

masraflarına; üç müyon motörlü vasıtalar satın almaya); 

• 6.520.000 lira milli müdafaa hava kısmına; 

• 350.000 lira milli müdafaa deniz. kımıına; 

• 2.500.000 lira tUkeri fabrikalara cephane, imalat ve tesisleri 

olarak fevkalade tahsisat verilmi§tir. 

• Su iıleri ile z.iraat bankası meıgul olaeaktır. 

• Sumer bank bu .sene yeni fabrikalar kuracaktır. 

• Bakır maclenlerimizde teaisler bitmek üzeredir. Divriki demir 

madeni iılemeie başlamııtır. 

• Vergileri az.altma politikamız.a devam edeceği~. 

• V asıtaaız. vergiler kanunu ile usullerimiz.i ıslah etntİf olmaktayız.. 

• imparatorluk borçlarının takaitlerinin tamamının Türkiyeden 

mal mübayaası auretile translerinin icra.sı yolunda alakadarlara 

tebligat yapm'f bulunuyoruz.. 

• Milli bankalardaki mevduat mikdarı, 298 milyon liraya 1Jarrnıı 
bulunmaktadır. 

lunurken her sene muntazaman arttı
ğından ve 1937 de beş sene cvelkinin 
iki mislini geçmiş olduğundan bahset
tiğim bu büdceye yapılan mütemadi 
ilavelere rağmen ,halkımızın maarife 
karşı gösterdiği emsalsiz heves ve 
rağbeti işaret etmek ve cumhuriyetin 
bu feyizli neticesini görerek bunu 
karşılamaktan büyük zevk duyduğu -
mu huzurunuzda arzetmek isterim. 
(Bravo sesleri). 

Bu netice her sahada feyzini gös-
teren cumhuriyet devrinin cidden en 
çok iftihar edilecek büyük eserlerin • 
den biridir. İmparatorluk devrinde ye 
tiştiği için ne hükümctten bu türlü a
laka gören, ne de kendinde bu hevesi 
inkişaf ettirebilen eski nesil bunun 
değerini en iyi takdir edecek vazi
yettedir. 

Nafia, lktısad• Ziraat 
Nafıa büdcesine 2 milyon, iktisada 

(861.000), zirata (1.030.000) lira zam 
yapılmıştır. Nafıa büdce5indeki zam
mın (888.000) lirası doğrudan doğru
ya bu vekalet ihtiyaçlarına, bakiyesi 
muhtelif vekaletlerin nafıa büdccsin • 
de toplanan inşaat ihtiyaçlarına ay
rılml§tır. 

Zira.at 
Ziraat büdcesine yapılan 1 milyon 

liralık zam bilhassa geçen sene kabul 
buyurduğunuz kanun icabı olarak zi
raat teşkilatının takviyesine tahsis o
lunmuştur. Maamafih ötedenberi kar
fılığı masraf tertiplerinden temin olu
nan kadrolar teşkilat kanununa alın
mış olduğundan, o tertiplere konul
muş olan tahsisatın tamamen müca
dele hizmetlerine ve diğer ziraat ihti· 
yaçalrına sarfı mümkün olabileceğine 
göre, yapılan zammın mühim bir kıs
mı hakikatta bu ihtiyaçlara tahsis e
dilmiş oluyor. 

Nafia ve İktısad büdçelerinin umu
mi yekünlarında 1937 senesine naza
ran görülen eksiklik biraz evel izah 
ettiğim gibi fevkalade mahiyetteki 
bir kısım hizmetlerin adi büdce hari
cinde bırakılmış olmasından dolayı
dır; hakikatte bu büdcelere yukarıda 
arzettiğim mikdarlarda zam yapılmış
tır. 

Emniyet ve Jandarma 
Dahili ve inzıbat teşkilatımızın 

muhtelif ihtiyaçları için Emniyet u
mum müdürlüğü ve jandarma büdcelc
rine (1.736.383) lira zam yapılmıştır. 
Bu suretle geçen sene Yüksek Mec
lisçe kabul buyurulan, emniyeti umu
miye teşkilat kanununun süratle tat
bikini temin edecek tahsisat 1938 büd
cesinde azami derecede nazarı itibara 

memleket müdafaasının istilzam etti
ği müdafaa tahsisatının takviyesi için 
ihtiyar ve terviç edilen şekil ve zaru
ret icablarından doğmuştur. Şu nokta
yı da işaret etmeliyim ki; bu sene için 
ihtiyar olunan bu değişikliğin büdce -
!erimizin müstakbel inkişaflarından 
istifade edilerek kaldırılması ve cum
huriyetin takib ettiği mali sisteme 
göre bu hizmetlere de ileriki seneler -
de gene adi büdcede yer verilmesi 
düşüncelerimizin başındadır. 

alınmış bulunduğu gibi jandarma teş-

1 
kilatını tanzim ve takviye için hükü

nunu ahiren kabul buyurulan 125.5 metin çizmiş olduğu beş senelik bir 
milyon liralık programın ilk seneye programın önümüzdeki seneye aid i
aid karşılığıdır. Bu mikdarın 1939 da capları da tamamen kar§ılanmıştır. 
12,5 milyon liraya çıkarılması mukar
rerdir. Silah ve mühimmat ihtiyaçla • 
rımızı mümkün olduğu kadar dahilde 
temin için öteden beri aarfcttiğimiz 
gayreti bir kat daha kuvvetlendirmek 
üzere, askeri fabrikalar tahsisatına 
125.5 milyonluk programda tefrik e
dilecek mikdarın haricinde olarak da
imi imalat ihtiyacı için ayrıca (2 mil
yon 200.000) lira ilave edilmiş ve bu 
suretle (3.065,000) liradan ibaret olan 
fabrikalar büdcesi yüzde 72 fazlasiy
le (5 milyon 255.000) liraya çıkarıl
mıştır. Geriye kalan 4,5 milyon lira 
milli müdafaanın ihtiyaçlarına karşı
lık tutulmuştur. 

Milli Müdafaamız için 
Arkadaşlar; milli müdafaamıza ta

alluk eden hizmetler üzerinde yüksek 
heyetinizin gösterdiğ büyük hassasi -
yctle mütenasib olarak bu hususta da
imi teyakkuz halinde bulunan hükü
met, zammın yansına yakın mikdarını 
(15.300.000) lirasını bu hizmetlere a -
yırmıştır. (Bravo sesleri). Bunun 8,5 
milyon lirası kara, hava, deniz ve as -
keri fabrikalar için hazırlanan ye ka-

lHaariJ 
1938 mali yılı için maarif büdcesine 

(2.440.000) lira zam yapılmıştır. Ge
çen yı~ bi\<ice hakkındı& ~ruutta b\ı-

Sıluıt ve içtimai Muavenet 
. Zammın 1 milyon lirası Sıhat ve iç
tımai muavenet hizmetlerine tefrik e
dilmiştir. Vakıa bu büdcenin 1937 ve 
1938 umumi yekftnları arasındaki fark, 
(1.400.000) lira ise de bunun (400.000) 
lirası şimdiye kadar Hudud ve Sahil
ler Sıhat Umum müdürlüğü mülhak 
büdcesindc iken bu sene umumi mu
vazeneye alınan Merkez Hıfzıssıhha 

müessesesiyle Hıfzıssıhha mektebi 
masrafları ka11ılığıdır: 1937 senesin
de esasen umumi muvazeneden yar
dın şeklinde temin olunan bu masra
fın Sıhat ve İçtimai Muavenet büdce
sine konulması hakiki bir zam mahi
yetinde değildir. 

Maliye 
Maliye büdcesindeki (1.300) kiııMlll" 

bin.liralık farkın (500.000) lirası Pos
ta ve telgraf ve tclefon'(400.000) lirası 
Orman U. müdürlükleri mülhak büd
celerine yardım olarak 1937 büdcesin
de mevcud tahsisata ilavedir. Gerisi 
umumi muvazeneye dahil dairelerin 
müşterek ihtiyaçlarına mahsus muhte
lif tertiplere konulmuştur. 

1938 büdccsindeki zammın 4 milyon 
lirası da, geçen senelerde alınmış ve 
önümüzdeki sene alınacak fevkalade 
tahsisat karşılığını teşkil eden borçla
rın ödenmesi için 1937 de düyunu u
mumiye büdccsine konulan 6 milyon 
liraya eklenmi§tir ki. bu suretle mez
kur borçların ödenmceinc 1938 sene
sinde 10 milyon lira tabaia edilmiş o
lqyor. 
Şu noktaya bilhassa yüksek nazar

larınızı cclbetmck isterim ki; Cumhu
riyet maliyesi gerek kıaa, gerek uzun 
vadeli olarak temin ettiği ve edeceği 
kredileri münhasıran memleketin ik
tiudi inkifaf ında ve aa.nayi progra
mının tatbiki ile fabrikaların kurul
maaı, madenlerimizin i91ctilmcsi, de
niz ticaretimizin ilerlemcai gibi der
hal ıcmcrceini elde edeceği faideli 
hizmetler için kullanmakta ve bu 
borçların ödenmesinde büyük bir has
sasiyet ve dikkat göstermektedir (bra
vo sesleri) 

Bu faslın bu sene 10 milyon liraya 
çıkarılması bu sözlerimin kati ve fili 
delilini teşkil eder. 

Önümüzdeki senenin inkişafından 
da gene büyük bir hisse ayınnak su
retiyle bu fasıldaki tahsisatın artırıl
ması crnelimizdir. Müfredatını bu su
retle arzetmiş olduğum rakamlar ha
ricinde kalan ve yekünu 2 milyon lira
ya yaklaşan diğer :zamlar da., muhtelif 
dairelerin mütefcrra ihtiyaçlarma 
tahsis edilmiştir. 

1938 mali yılı maara.f büdcesine ya
pılınış olan zamların tahlili burada 
bitmiş oluyor. 

Varidata aid izahata geçmeden evel 
mahiyetleri itibariyle adi büdcede 
yer almayan ve esa.sen iki senedcnberi 
fevka~ade varidatla karşılanmakta o
lan hızmctlerden önümüzdeki sene 
programına dahil bulunanlar hakkın
da maruzatta bulunayım: 

57 milyon f evkaliide rohsisat 
Bu hususta takdim c-tmiy olduğu

muz kanun layihasiyle mevzuubahs 
?izm~:~er. için sarfına mezuniyetinizi 
ıstedıgımız tahsisat mikdarı 57.900.000 
liradan i~arettir. Bunun 25 milyona 
Y.akm .m.ıkd.arı demiryollar inşaat ih
tıyacı ıçındır. Demiryollar i~aatı için 
19.38 mali yılında sarfı lizım gelen 
mıkdar 30 milyon liraya yakındır. 

Bunun 4,5 milyon lirası Sıva.s - Er
zurum iatikraziyle karşılanmaktadır. 

Bakiyesi de fevkalade tahsisatla kar· 
şılanacaktır. 

Memleketin içtimai ve iktisadi va· 
ziyeti bakımından olduğu kadar mü
dafaası bakımından da demiryollar in
şaatına ötedenberi verdiğimiz ehemi
yet yüksek heyetinizin malfımudur. 

Bunun için çizilen programın ta· 
mamen tatbikine şimdiye kadar old~
ğu giibi ayni hızla devam edilecektır. 
Önümüzdeki sene içinde şark vilayet
lerimizin mühim bir merkezi olan Er
zincana varmıt olacağız. (Bravo sesle
ri). 
İ&tcdiğimiz fevkalade tahaisatın (21 

milyon 220.000) lirası da milli müda
faa hizmetlerine karşılıktır. Bu saha· 
daki ihtiyaçlarımıza, gerek adi büdce
de gerek fevkalade programda bütün 
diğer ihtiyaçlara tercihen yer ayır
makta olduğumuzu bu rakam dahi ifa
de eder. 

FcWca.wldc •dwiılltlll •. lG0.000) li-

rast büdce haricinde bırakılan Maden 
Tetkik ve Arama Enstitüsü ile Elek-
trik işleri etüd dairesi ihtiyaçlarına, 
2 milyon lirası muhacir iskan masraf· 
!arına, 1 milyon 200 bin Ankara tıb fa. 
kültesi inşaat ve tesisatına, 1 milyon 
lirası İstanbul - Edirne yolunun inşa· 
sına, ı milyon lirası Hava yolları dev
let işletme idaresi ihtiyaçlarına, 4 mil
yon lira kadarı muhtelif inşaat ve i
mar hizmetleriyle müteferrik iktısa
di, zirai işlere tahsis edilmiştir. 

Su İ§leri 
Cumhuriyetin iş programında yer 

alan bilyük mevzularımızdan biri de 
su işleridir. 

Evelce hususi kanunlarla verilen sa
lihiyct dahilinde ihalesi yapılmıi o. 
lan Küçük Menderes havzası bu sene 
tamamiylc bitmif, Cellat bataklığı 

kurutulmuş bulunacaktır. Nilüfer neh 
rinin Bursa ovasında yaptığı tahriba
tın önüne geçilmesi ve T erme bataklı
ğının kurutulmas işi de bu sene ikmal 
cdilmi9 ola<:aktır. 

3031 numaralı kanunla verilen sali
hiyete istinaden Adana, Iğdır, Tar&ua 
- Mersin, Kermasti, Menemen mınta
kal'1rındaki su işleri kısmen ihale e
dilmiş, bir kısmının da projeleri ha
zırlanmıştr. 

Yüksek Meclisin üzerinde ehcmi
yetle durduğu bu büyük işin i&tilzam 
ettiği karşılıkların, büdcelcrde derpi§ 
edilmek suretiyel tahakkuk ettirilme
si uzun senelere mütevakkıf olduğu
nu hesaplayan hükümet, memleket is
tihsalatının artmaSında büyük bir i · 
mil ve kuvevt olacak olan su işlerinin 
finansmanının Ziraat bankasına dev-
rini daha faydalı görmüş ve umumi 
büdceden her sene iki buçuk milyon 
liraya yakın sermaye ile takviye edil
mekte bulunan bu kıymetli müessese
mizin geçen sene kabul buyurduğu· 
nuz kanunla iştigal mevzuuna giren 
bu işlerin daha süratle başarılması iı
tihdaf olunmuştur. 

Bunun için icab eden kanuni sala
hiyet encümenlerde tetkik edilmek

tedir. 
Siimerbank 

Sanayileşme faaliyetim.iz: progra
mı dahilinde ilerlemektedir. Çimento 
porselen ve kimya sanayiine aid mü
teaddid fabrikaların tesisine önümüz
deki sene başlanacağı gibi demir sa
nayii inşaatı meyanındaki yüksek fu. 
runlardan biri de i§ılemeye başlamış O• 

lacaktır. 
Bu mali sene zarfında Sümeııbankın 

sanayileşme sahasında sarfına muhtaç 
olduğu paralar bu müessesenin haiz 
olduğu kredilerle temin olunacaktır. 

Etibanl· 
Maden işleri: 

Eti Bank tarafından işletilen Zon
guldak kömür madeninin 1937 deki 
istihsal mikdarı 400 bin tondan iba
ret iken istihsalatın tezyidi için alı
nan tedbirler sayesinde 1938 mali yı· 
tında istihsal edilecek lave kömür 
mikdarı 600 bin tonu bulacaktır. Bu 
mikdar ve program dahilinde her se
ne artmak suretiyle 941 senesinde 
1.100.000 bulmuş olacaktır. 

Ergani bakır madeni önümüzdeki 
kanunusaniden itibaren başlayacak
tır. Senelik kapasitesi 7500 - 8000 ton 
olan bu madenden 1938 mali yılı için
de 3000 ton elde edeceğimizi tahmin 
ediyoruz. 

Divrik demir madeni işlemeğc ba§
lamıştır. Önümüzdeki mali yılı için 
de 100 bin ton maden cevheri istihsal 
edebileceğiz. Elycvm hali faaliyette 
bulunan Krom madeninin 50 bin ton-

• Litfen sayfayı ~evfriniz-
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dan ibaret olan istisalinin indelihti-, le vergisinde beş, gümrük resminde 
yaç 100 bin tona çıkarılması için la- üç, istihlak vergilerinde iki milyonu 
zım gelen tesisat şimdiden tamamen kazanç vergisinde bir buçuk, damga 
ikmal edilmiştir. Senelik kapasitesi resminde bir milyonu mütecavizdir. 
Ergani gibi 7500 - 8000 ton olan Mur- lktısadi hayattaki inkişaf ile vergi 
gul bakır madeni ile Bolgardağı, Ke- sistemimizdeki ahengin ve vergi ka
ban altın ve kurşun madenleri İ!jin nunlarmda alınan ıslah ve tensik ted
icabeden tesisata da önümüzdeki se- birlerinin semereli tesirlerine borçlu 
ne başlanacak ve bunları dahi prog- bulunduğumuz bu neticeyi huzuru-
ramlarına göre işletecektir. nuzda memnuniyetle kaydediyorum. 
Halkımız için yeni bir iş sahası ve Vergilerimizi bir taraftan milli is-

aynı zamanda döviz bakımından ye- tihsali koruyacak, diğer taraftan da 
ni bir menba teşkil etmekte olan ma- müstehlikleri tazyik etmiyecek şekil
den işlerinin çizilen mesai programı- de ve ileri memleketlerin tatbik etti
nın tahakkuku için önümüzdeki sene- ği en iyi usulleri, milli bünyemizin 
de ihtiyarı lazım gelen bütün sarfi- icablariyle telif ederek inkişaf ettir
yat, Eti Bankın mevcud kredilerin- mek için icabeden ıslahatı dikkatle 
den temin edilmiş bulunacaktır. takib etmekteyiz. 

Denizbank Ulu Öııderimizin yüksek direktif-
Deniz ticaret filomuz için hususi lerine uyarak, mühim bir vatandaş 

kanunla verilmiş olan salahiyet isti- kütlesini alakadar eden hayvanlar 
mal edilmiş ve sipariş olunan vapur- vergisi üzerinde evvelki sene olduğu 
lardan biri bu ay içinde getirilmiş ol- gibi bu sene de mühim bir tahfif yap
duğu gibi, bir kısmı da önümüzdeki tık, buna aid kanun layihası geçen ay 
sene teslim edilmiş bulunacaktır. bidayetlerinde yüksek heyetiniz ta
Milli bankalarımız tarafından teşkil rafından kabul buyurulmuştu. 
edilen (r-nsyete Şilep) faaliyete geç- Bu sene elimizde bulunan yeni se
miş ve şin -\iden 3 şilep mübayaa et- ne kayıt neticesine göre vergisi ten
miş bulunm• ~tadır. Gerek harici ti- zil edilen sığır hayvanlarında 632557, 
caretimiz, gerek döviz sarfiyatı ta- tiftikte (93657) ve hiç bir tenzil ya
sarrufu bakımından memlekette bu pılmayan koyunlarda (1,330,809), di
sosyetenin temin edeceği faydalar ğer hayvanlarda da (53,979) adet faz. 
çok ehemiyetlidir. lalık kaydedilmiştir. Bütün hayvan-

Yukarda arzettiğim kanun ile sar- lardaki fazlalık adedi yekunu ( iki 
fına mezuniyet verilen 10 milyon li- milyon 111,002) ye baliğ olmaktadır. 
radan şimdiye kadar hazinece temin Bu suretle yaptığımız tahfifin tev
cdilen 6 milyon liranın üst tarafı De- lid ettiği varidat noksanının üçte bi
,iz Bank müessesesince kendi kredi- ri şimdiden telafi edilmiş bulunmak-
erinden temin edilmiş bulunacaktır. tadır. Bir taraftan vergi tahfifinin 
)enizbank mevzuuna giren işlere te- yaptığı tesir, diğer taraftan yokla
nas etmiş iken, önümüzdeki mali yıl manın yapılmasında gösterilen dik
çinde lstanbulda azami beşer bin ton kat ve itina sayesinde, elde edilen .hu 

.uk ve defaten 12 bin tona kadar ge- neticeler, hayvanlar vergisi üzerinde 
mi inşa edebilecek kapasiteyi haiz önümüzdeki senelerde de meşgul ol
yeni bir tersane kurulmağa başlanma- mak ve büdce muvazenesini bozmıya
sı mukarrer bulunduğunu da arzede- cak imkanlar buldukça yeni tahfifler 
yim. (Alkışlar). yapmak cesaretini bize vermektedir. 

H<ıva yolltırı (Maamafih bu husustaki mesaimi -
Hava yolları Devlet işletme ldare- zin yalnız tahfif cihetine inhisar et

sine normal hizmetler için adi büdce- miyeceğini, bu vergiyi zirai irat ver
den (450.000) lira yardım edilmiş, fev- gisi şekline koymak imkanlarını da 
kalade tahsisattan da bir milyon lira araştırmaktan geri durmayacağımızı 
tefrik olunmuştur. Mevcud hatlara i- arzederim). 
ıaveten önümüzdeki mali yıl içinde Atatlirkün yüksek direktiflerinde 
Ankara • İzmir ve Ankara • Adana işaret buyurulan ve hükümet progra
lıatları açılacak, Ankara • Diyarba- mında yer alan vergi ıslahatında, hiz-

1 met erbabının vergilerinde yapılacak ila" hattı için istihzaratta bulunu a-
tahfifi bu sene muvazene vergisi ücak ve bu servisler için icabeden ve-

sait de mübayaa edilmiş olacaktır. zerinde tatbik ediyoruz. 
lki senedenberi büdce haricinde Tahfife bu vergiden başlamamızın, 

fevkalade menabiden temin edilen sebebi, muvazene vergisinin istisna· 
karşılıklarla idare olunan hizmetlere ları en dar ve binaenaleyh şümulü en 
aid maruzatım bundan ibarettir. geniş bir vergi olması, çok büyük bir 

Büdcenin masraf kısmını aliikadar mükelef kütlesini allikadar etmesidir. 
eden maruzatıma 'B\ly\l\c-'Mec~u- ~- Bu verııide. bir taraftan niabeti vüz
diın edilmiş olan 1936 mali yılr hesab de sekize indirmek diğer taraftan 
kat'isiyle bir sene evvelki hesap ~at'ı muafiyet haddini genişletmek sure
arasında bir mukayese yaparak nıha- tiyle bir tahfif yapmış oluyoruz. ~u-

nun rakamla ifadesi ( 4.500.000) lıra-yet vereceğim. 

Tahsilat fazlalıkları 
1935 senesinde büdceden ve fevka

lade menbalardan (231,4) milyon lira 
tahsil ve (217,1) milyon lira tediye 
edilmiştir ki aradaki fark (14,3) mil
yon liradan ibarettir. B~ndan, sene 
sonunda büdcc emanetıne alınmak 
suretiyle ertesi seneye borç olarak 
devredilen (6,6) milyon lira indiri
rilirse hesap devresi (7,7) milyon li
ralık bir fazlasiyle kapanmış demek-

tir. 
1936 senesinde ise gene büdceden 

ve fevkalade menbalarda 271 milyon 
lira tahsilat yapılmış ve bunlara mu
kabil (240) milyon lira tediye olun
muştur ki ; aradaki fark (31) milyon 
liradan ibarettir. Bundan sene sonun 
da büdce emanetine alınmış olan 
(20,2) milyon lira tenzil edilir~e, he
sap devresinin bir se~e evvelkı. (7 ,7) 
milyon liraya mukabıl (10,8) lıralık 
bir fazla ile kapandığı görülür. 

Bu rakamlar yüksek meclisin her 
işde olduğu gibi. daima isab~t ~e has
sasiyetle verdiğı k~r~rlara ıstı~ad. e
den büdce vaziyetımızde tahmın ıle 
tatbikatın ne kadar biribirine yakın 
olduğunu ve aradaki ufak far~m da 
büdce muvazenesini kuvvetlendırecek 
mahiyette ve tahsilat fazla~ı. ~ekl~n
de bulunduğunu göstermek ıtıb~rıy: 
1 cumhuriyetin bu eser ve netıcesı e ~ d ~ 
üzerinde iftiharla durulmaga eger. 

J' cırultıt biiclcesi 
1938 mali yılında normal menba~~~

dan elde edileceğini tahmin ettıg~
miz varidat mikdarı (250.049.000) .~ı
radır. Bu mikdar 1937 mali yrh bur
ce muhammenatına nazaran 19.029.000 

lira fazladır. 

ya yakındır. Yukaı:da .masraf bü.~~e
sine aid izahat vesılesıyle arzettıgım 
gibi bütün umumi hizmetleri ve. bi~
hassa Milli Müdafaa ve Nafıa ıhtı
yaçlarım tamamen karşılamak için 
her sene büdcelere yapmıya mecbur 
olduğumuz zamlar göz önüne getiri
lirse ihtiyar edilen fedakarlığın ehe
miyeti daha ziyade göze çarpmıf ve 
takdir edilmiı olur, sanırım. Bunlar
dan başka tıbbi ve ispençiyari m~s: 
tahzarat üzerindeki istihlak vergısı 
tamamen kaldırıldığı gibi kazanç ver
gisi ve damga resminde ağır görül.en 
bazı nisbetlerin tahfifi hakkında yük
sek mecliıe takdim olunan layihalar
da encümenlerde tetkik olunmakta

dır. 

1' asıtasız vergiler Jwnımu 
Vasıtasız vergilerimizin tahakkuk 

ve tahsil usullerinde basitlik, itiraz 
ve temyiz usullerind;. ~irlik .~emin et
mek tatbikatın verdıgı tecrubelerden 
de i'stifade ederek bu vergilerin ba· 
kiyesi üzerinde icab eden ısll~at ve 
tadilatı ihtiva eylemek ve bır ço.k 
memleketlerde olduğu gibi, muhtelıf 
zamanlarda müteaddit tadillere uğra· 
mış olan vasıtasız vergi kanunlarımı· 
zı Kodifiye etmek üzere hazırlamış 
olduğumuz (vasıtasız verg.iler kanu?u 
layihası) da yüksek mechse takdım 
edilmiş bulunmaktadır. . . 

Bu layiha ile vasıtasız vergılerın 
tarh ve tahakkuk ve tahsil muamele
lerine müteallik bütün hükümleri bir 
arada toplanmış ve her vergi kanu
nunda ayrı müddetlere ve mercilere 
bağlanmış olan itiraz ve temyiz usul
leri ve mercileri birleştirilmek sure
tiyle tatbikatta tam vahdet ve hem 
mükelefler hem kanunu tatbik ede
cek memurlar için büyUk kolaylık 
temin edilmiş oluyor. 

Varidat büdcesi hakkındaki maru
zatıma nihayet vermezden evvel, ya
pılmakta olan arazi tahriri hakkında 
da, yüksek heyetinize izahat vermek 
isterim. 

ULUS 

cüzütamlarda (20246315) parça erazi 1 Ciddi bir müşkülat neticesi olan bu 
tesbit olunmuştur. teklifimizin alakadarlarca takdir edi-

Geri kalan (2278) cüzütanun da bu leceğine ve bu mevzu üzerinde yakın -
ay sonuna kadar yazılacağım ve hazi- da başlıyacak olan müzakerenin hüs
ran 1938 başında bütün memlekette nü neticeye varacağına inanıyorum. 

yazılmamış erazi kalmıyacağını buzu- Şurasını da arzedeyim ki, bir taraftan 
runuzda memnuniyetle arzederim. sanayileşme programımızın hiç bir ta-
Şimdiye kadar yazılan eraziden bü- dile uğramaksızın tatbikatına devam 

tün itirazları tetkikten geçirerek ko- olunmas ve diğer cihetten döviz geti
nulan kıymetleri katileşmiş olan cü- ren madenlerimizin istihsalatının tcz
zütam adedi (14848) dir. Kalanların yidi yolunda alınan teşebbüs ve ka
da 1938 yılı içinde itiraz tetkikleri bi- rarlar ve bilhassa Ergani bakır made
terek katileşeceği ve 1939 yılından i- ninin yakında bizim için yeni bir dö
tibaren memleketin her tarafında ara- viz membaı yaratması gibi hususlar, 
zi vergisinin yeni tahrire istinad ede- döviz vaziyetimizin salfih ve kuvvet
ceği muhakkaktır. 3.250.000 lira sarfi- lenmesi ümidlerini bize vermektedir. 
le temin edilmiş olan bu tahrir Cum- Harici ticaretimizi gösteren rakam
huriyet hükümetinin başardığı en lar da bu bakımdan ümitleri kuvvet· 
mühim eserlerden biri olacaktır. lendirmektedir: 

Evelce 1275 (1859) senesinde baş· Şöyle ki, 1937 senesinde 114.379.0zG 
lanmış ve 50 seneye yakın bir zaman lira ithalata mukabil 137.983.551 lira
devam etmiş olan erazi tahririnin iki lık ihracat yapılmış ve bu suretle 
sene gibi çok kısa bir zamanda ve em- 23.604.525 lira bir ihracat fazlası temin 
saline göre istiksar edilemiyecek bir olunmuştur. 
masrafla başarılmış olduğunu söyle- Harici ticaretimizin de bu inkişafı 
mek vücuda getirilen eserin ehemiye- büyük memnuniyetle kayda değer bir 
tini tebarüz ettirmeye kafidir. (Alkış- keyfiyettir. 
lar) ltlilli partı 

Bu suretle, üzerinden birkaç nesil 
geçmiş kimseler namına şimdiye ka
dar tahakkuk ettirilmekte olan arazi 
vergisinin mükellefl.eri belli edilmek 
suretiyle bu verginin tahsilatında vı
lfiyet hususi idarelerine çok mühim 
bir kolaylık temin edildiği gibi tahrir 
kayıtları haricinde kalmış birçok ara
zi de tesbit edilmek suretiyle vergi 
matrahı da yükseltilmiş ve ayni za
manda bugünkü rayiçlere göre hiç lıir 
şey ifade etmiyen mevhum kıymetle
re istinaden tahakkuk ettirilen bu ver-
ginin hali hazır rayicine istinad etti
rilmesi de mükellefler lehine büyuk 
bir iyilik vücuda getirmiştir. 

llcızine vaziyeti 
Hazine vaziyeti, her sene büdcelcr

de görünen inkişaf nisbetinde müsait 
bir durum arzetmektedir. Bu sebeple
dir ki , Devlet tediyatı tam bir intizam 
altında cereyan etmekte ve bunun ne
ticesi olarak da hazine kredisini ifa
de ve işaret eden devlet tahvil ve bo
noları yerli ve yabancı bütün müesse
seler için en emin ve karlı plasman 
mevzuu olmaktadır. 

Muhtelif kanunların vermiş olduğu 
salahiyetlere istinaden ihraç etmekte 
olduğumuz bono ve tahvillerimizin 
dahil ve hariçte rağbet bulmaıu, uznn 
vadeli teahhütlerde müfkülata maruz 
kalınmaması büyük işlerimizin geni~ 
kredi teklifleri ile ve rekalıetl~ karşı
lanması bunun bariz misalleridir. Bu 
münasebetle şunu da arzetmek isterim 
ki. Tiir.ki.Y.cUlLiie&.ti ve ilct~dl.aıü· 
nase atı kuvvetlendıııme1t ve genitlet-
meyi ayni zamanda her iki tarafın 

menfaatleri icabı olarak mütalea eden 
ingiliz sermayedar ve kredi müessese
leri ile mümessillerimiz arasında mü
him bir kredi mevzuu üzerinde yapı
lan temaslar ve bunun üzerinde cere
yan eden müzaJ!;ereler müsbet bir neti
ceye iktiran etmiştir. 

Teahhüdlerimize gösterdiğimiz sa
dakat, tediyelerimizde takip ettiğimiz 
intizamın dahil ev harice telkin ettiği 
itimadın ve cumhuriyet maliyesine 
karşı beslenilen yüksek itibarın mah
sulü olan bu neticeyi huzurunuzda ar
zederken bunun münhasıran yüksek 
heyetinizin asla yanılmayan isabetli 
kararlar ve irşatkar direktiflerin bir 
eseri olduğunu kaydetmeyi vazife sa-
yarım. 

J)öviz V<.ı.ziycıimiz 
Döviz vaziyetimizin 1936 muvaze

nei umumiye kanunu ile kabul olunan 
bir maddeye istinaden bütün döviz ih
tiyaçlarımız nazarı itibara alınmak 
suretiyle tanzim ve İcra Vekilleri He
yetince tasdik olunan cedvellerle i
dare edilmekte olduğu malumunuz
dur. Takvim senesi itibariyle yapılan 
bu cedvellerde gelirlerimiz için yaptı· 
ğımız tahminlerde, tıpkı büdcemizde
ki tahminler gibi isabetle ve fazlasile 
tahakkuk etmektedir. 

1937 yılına aid gelir tahminimiz 2 
milyon 500.000 lira fazlasiyle tahak
kuk etmiştir. Döviz sarfiyatı için bu 
cedvellerde kabul ettiğimiz mikdJr
larm da tecavüz edilmemesini, büyük 
bir dikkat ve itina ile takip etmekte
yiz. Ancak dünya silahlanma yarışı 
karşısında Türkiyenin de şerefli va
ziyetinin muhafazası ve sulhun ida
mesi yolunda kendine düşen vazifenin 
ifası için lüzum gördüğümüz müdafaa 
vesaitinin takviyesi uğrunda ihtiyarı 
icab eden döviz sarfiyatından kaçın
mamak mecburiyetindeyiz. 

Büyük Önder Atatürkün milli para
mızın kıymetinin muhafazası husu
sunda verdiği direktif, yüksek heyeti
nizin bu maksadı istihdaf eden karar
ları daima göz önünde bulundurul
makta ve milli paranın korunması ve 
fili istikrarının devamı için icab eden 
bütün tedbirler alınmaktadır. 

Dünyanın bugünkü nazik devrinde 
dahi paramızın istikrarının müemmen 
bulunduğunu bir defa daha ifade et· 
meyi vazife bilirim. (Alkışlar) 

Yüksek huzurunuzda geçen sene 
1937 btdcesini izah ederken, borsa ha
ricinde alınıp satılan türk altının ted
rici bir tercffüc meylettiğini ve bu 
tereffua muhtelif ecnebi paralarının 
devalüasyonunda müessir olduğunu 

ve bu yükselmenin yersiz bulunduğu
nu arzetmiştim. 

Sebebsiz ve bir kısım vatandaşların 
zararını müeddi olan bu hareketler ü
zerinde tedkikler yapılmış ve icabe
den tedbirler alınmıştır. Aldığımız 

tedbirler neticesinae, 1115 kuruşa ka
dar yükselmiş olan altın, bugün mem
leketin her tarafından 1000 - 1035 ku
ruş arasında muamele görmeğe başla
mıştır ki, bu da dünya altın fiatlarma 
nazaran normale çok yakın addedile -
bilir. 

Giimiiş JHlra 
Muhtelif kanunlarla verdiğiniz sa

Iahiyetlere istinaden tedavüle çıkarıl
mış olan gümüş paraların yekünu ma
yıs nihayetinde (20) milyon liraya ba-
1:&,.-1---ı ........ -

Verilmiş olan salahiyet 25 milyon 
liradır. Mütebakisi önümüzdeki sene
de ikmal edilecektir. 

Eski nikel ve bronz paraların teda -
vülden kaldırılarak yerlerine yenileri
nin çıkarılmasına ehemiyetle çalışıl -
maktadır. Şimdiye kadar on kuruşluk 
lardan 801.650 lira, beş kuruşluklar
dan 494.240 lira, bir kuruşluklardan 
170.000 liralık mikdarınm piyasaya 
çıkarılmış olduğunu ve bunun muka
bili olan eski paralrın piyasadan kal -
dırıldığını ve bir buçuk nihayet iki 
sene zarfında eski paraların tamamen 
piyasadan kaldırılacağını arzederim. 

Borçlar 
Harici ve dah·ili borçlarımızın 938 

mali yılına aid faiz ve itfa karşılıkları 
tamamen büdceye konmuıtur. Sıvaa • 
Erzurum demiryolu inşası için veril
miş olan 30 milyon liralık salahiyet • 
ten şimdiye kadar (15.500.000) liralı -
ğı istimal edilmiştir. Önümüzdeki 
sene de 4,5 milyon liralık bir kısmının 
emisyonunun yapılması düşünülmek
tedir. 

Memleketin umranı yolundaki mas 
raflarımızı karşılamak için yaptığı
mız tertib dahilinde ihraç ettiğimiz 
tahvillerin halkımızca ve milli mües -
aeselerimizce gördüğil rağbeti huzu
runuzda şükranla yadeder ve halkı
mızın bu vesile ile hem milli bir vazi
feyi ifa hem menfaatini idrak husu
sunda gösterdiğ şuurlu hareket karşı
sında büyük bir inşirah duyduğumu 
da arzederim. 

Borsa 

lçinde bulunduğumuz senenin ?n 
aylık hakiki tahsilat rakaJ?llarına ıs· 
tinad eden tahminimizde hayvanlar 
ve muvazene vergilerindeki tenzila
tın gelecek sene varidatında yapaca
ğı tesir dahi nazarı itibare alınmış ol
masına göre, hakiki f a z 1 a 1 ı k 
(25.629.000) liradan ibarettir. 

Görülüyor ki büdce muhammenatı
na nazaran 1936 mali yılı tahsilatın
da görülen fazlalık aynı se~riyle .1~37 
mali yılında da devam etmış ve ısın
de bulunduğumuz senenin 11 aylık 
tahıilat yektınu daha şimdiden sene
lik varidat muhammenatını (S.366.000) 
lira geçmiştir. 

1936 yılı başında kabul buyurulan 
arazi tahrir kanunu mucibince yapıl
makta olan bu tahrir işi için, azami 
itina ve ihtimam gösterilmiş ve yük
sek arzunuza tevfikan iki senede bi
tirilmesi için Hızım gelen bütün ted
birler alınmıştır. 

lşte bilhassa bu mühim amilin tesi
ri altında bütün tekayyüdatımıza, çok 
ciddi ve hayati olmayan masraflarımı
zın tahdid edilmesine ve azami tasar
ruflar yapılması yolunda icab eden 
bütün tedbirlerin alınmasına rağmen 
döviz vaziyetimizde bu sene içinde bir 
ferahlık arzedemiyeceğim. 

Bu vaziyetin ilcasiledir ki, sakit 
imparatorluktan müdevver harici 
borçların yüzde ellisini döviz ile öde
mek hususunad alacaklılarla mutabtk 
kaldığımız esasın tadilini teklif etmiş 
ve bu borçlarımızın türk parasiyle 
muntazaman ödenecek olan taksitleri
nin tamamının Türkiyeden mal müba
yaası suretiyle trapsferinin icrası yo
lunda alakadarlara tebligat yapmtş 
bulunuyoruz. (Bravo sesleri ve alkış· 
lar). 

1937 yılındaki mali hadiselerden bi
ri de, menkul kıymetler ve kambiyo 
borsasının Ankarada açılmasıdır. 

Cumhuriyet merkezinin her gün bü
yük bir hızla inkişaf eden mali işleri
nin kolaylıkla tedvir ve murakabesi 
için Ankarad bir borsa açılması lüzum 
ve zaruretini hissettik. Bu sebeble 
milli paranın istikrarı ve devlet es
ham ve tahvilatmın kıymctlerile ya
kından alakadar olan bu müessese va
zifesini Ankarada ifa etmek üzere 1 
nisan 938 de küıad edilmiş bulunu· 
yor. 

Bankalar 
Milli bankalrımızın hemen umumi· 

yetle karla kapatmış oldukları 1937 
bilançoları; devlet kredisinin temeli
ni teşkil eden milli ekonominin doğu
rucu ve yaratıcı ıimilleri meyanında 

bulunan hususi kredinin tanzim ve 
murakabesi hakkında alınmış olan 
tedbirlerin isabetini teyid eylemekte
dir. 

Biitiin vergilerimizde 
yiikselmc 

Tahsilattaki bu fazlalık belli başlı 
bütün vergilerimizde kendini göster 
mit olmakla beraber bilhassa muame-

Şehir, kasaba ve köy cüzütamlarına 
ayrılma suretiyle yazılan ve cüzütam 
üzerine tatbik mevkiine geçirilen a
razi tahririnde, bütün memleket için 
( 40.471) cüzü tam tesbit edilmiş ve 
bunlardan nisan nihayetine kadar 
(38193) adedinin yazımı bitirilerek bu 

Bunun en kuvvetli ve kıymetli de
lili de, halkın milli bankalarımıza o
lan emniyet ~ itimadının günden 
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Nafıa Vekilimiz B. A li Çetinkaya ve türk heyeti Üe 
elektrik firketi heyeti 

lstanbul elektrik şirketi 
satın alma mukavelesi 

Nafia vekaletinde inızalandı 
(Başı ı. inci sayfada) ı mcğe götürmüş olan kapitülasyo~ 

Spesiyal - bütün murahhaslar otur - rm türk milletinin maddi ve mane.t 
dula.r: Eski siyasi müsteşar B. Sırrı mevcudiyeti ve kabiliyeti üzerin.d~ 
Day, müsteşar vekil ve münakalat re- ne derecelere kadar ıstırablar verdıli 
isi Kadri Musluoğlu, nafıa şirket ve ni birçoklarımız hatırlarız. • 
müesseseleri umum müdürü Emin !p- Bugün Atatürkün bayrağı altında 
likçi, hukuk r.ıüşaviri Avni Turel, baş- kendi benliğini ve varlığını ve iati.klA
muavin Namık Cemal Nazikoğlu, dev- lini duymuş olan türk ınilletıinin ııoO 
Jet demiryolları umum müdürü Ali Rı- beş on sene zarfında gösterdiği fen ye 
za Erdem, elektrik şirketi murahhas- sanğat kabiliyeti ve terakki ve umraO 
ları B. Spesiyal, Kleren, Döbarsi, Bil- istidadını türk milletinin ruhunu ok• 
yoti ve diğer memurlar.. şamağa ve iftihara değeri vardır. ~~ 

Mukavelenin hazırlanmış, iki taraf- lunduğu coğrafi vaziyeti itibartlc 
ça karşılaştırılmış olduğu haber ve- beynelmilel siyasi, iktısadi daha yü~
rildi. Bay Ali Çetinkaya, gayet mem- sek mevkiini almak lüzumunu takdıt 
nun kalemi eline aldı ve: "Günlerce eden yeni idare ve yeni nesil yolu ~~ 
çalışarak meydana getirdiğimiz mu. rinde duran imtiyazlı şirketler gib' 
kaveleyi müsaadenizle imzalıyorum . ., maniaların da bir an evel bertaraf e • 
sözlerile ilk kağıda imzasını koydu. dilmiş olduğunu görmeği haklı olar~ 
Saat 16.40 ı gösteriyordu. Mukavele istemekte idi. İstanbul türk anonırıı 
ile merbutlarmm imzası tam elli da.ki- elektrik şirketinin imtiyazlı adı art~ 
ka sürdü. tarihe devrolunmuştur. Dünkü b'! 

Bu muamele bittikten sonra B. Ali şirketin cihanıümul ticari ve iktisadı 
Çetinkaya, elektrik şirketi murahha- töhreti ve alakası olan Sofina ana §İt"" 
sı B. Hanri Spesiyal'in göstermiş ol- ketinin, çalışkan ve civanmcrd tüt~ 
duğu anlaşma zihniyetini methederek milletinin bu ruhi ihtiyacını anlaya · 
kendisine ve arkadaşlarına teşekkür rak bir anla'1'11a yoluna girmesi ve atı" 
etti. B. Hanri Spesiyal de vekile ve laflnıŞ olması bizim için ehcmiyet• 
çalışma arkadaşlarına, kendilerinden le kaydedilmeğe değer bir hadisedi~· 
gördüğü uzlaşma fikrini sena ederek Yeni idaremizin manevi ve madO\. 
teşekkürde bulundu. İstanbul elek- alakasını takdir ederek yeni bir vazi
trik şirketi Türkiye Cumhuriyetinin yetle ve günün şartlarına uygun bir 

Bundan sonra diğer bir salona ge -
çilerek çay içildi ve iki taraf burada 
da pek haklı olarak birbirini tebrik 
etti. 

••• 
Mukavelenin imzasından sonra, İs -

tanbul elektrik şirketinin satın alın

ması meselesi hakkındaki intıbalrmı 
Ulus'a lütfetmesini rica eden bir ar
kadaşımu:a Nafıa Vekili B. Ali Çe
tinkaya şunları söylemiştir : 

"İstanbul elektrik tirketinin satın 
alınması, Yeni Türkiye cumhuriyeti -
nin Lozan muahedesile temin ettiği 
istiklal ve hakimiyetinin ve beynel
milel hak, menfaat ve mlinasebetleri • 
ne tealluk eden şeref ve itibarının bir 
zarureti ve raliteıidir. Eski padip.h
ların kuvvet ve saltanatlarının kemal· 
de olduğu devirlerde ticari münase
betlerde bulunduğu küçük ve büyük 
devletlere lCttuf ve atıfet politikası o
larak bahşettikleri müsamahaların bir 
zaman sonra ahlak ve esas ukdelerin
den uzaklaşmış ve zayıf düşmeğe baş
lamış olan osmanlı idaresinin önünde 
her cihetten birer mania ve hail tefkil 
etmeğe başlamış ve inkıraza sürükle -

güne artmaııdır. 
Bir gaye olarak 200 milyonu bul

masını beklediğimiz mevduat mikda
rı çoktan bu yekunu aşmıştır. 

1934 ıenesinde 202, 1935 senesinde 
213, 1936 senesinde 242 ve 1937 sene
sinde 298 milyon liraya baliğ olmuş
tur. (Alkışlar). 

Bu rakam milli tararrufun seneden 
seneye inkişaf ettiğinin ve aynı za
manda milli paramıza ve kredi cami
amıza gösterilen mütezayit itimadın 
en beliğ ifadesidir. 
Maruzatıma nihayet verirken büd

celerimizin tetkikinde tevzininde ve 
ana prensiplerinde büyük bir dikkat 
ve hassasiyetle çalışan ve çok kıymet 
li yardımlarını esirgemiyen büdce en
cümenine huzurunuzda en samimi 
şükranlarımı arzetmeği vecibe bili-
rım. 

Arkadaşlar; ana hatlarının tahlilini 
arzetmeğe çalıştığım bu btidce ile a
ziz halkımıza ve türk vatanma yapıl
ması düşünülen ve vadedilen faydalı 
işler, yüksek meclisin feyizli ve nur
lu direktiflerine dayanmakta oldu
ğunu ve evvelce kabul ve tasvib bu
yurduğunuz büdcelerin başarılı tat
bikatı ve müsbet neticeleri bu kuv
vetten doğduğuna inanarak yüksek 
irşadlarınızın bu büdce müzakeresi 
sırasında da esirgememesini büyük 
bir hissi minnet ile dilerken takdim 
edilen büdcenin kabullinüze layık bir 
eser olduğunu umduğumu arzediyo
rum. (Sürekli alkı9lar) (Bravo ıeı
leri), 

ı..,.._..,ı.....1-- ı..:- ._, ___ :,, __ •• __ ._..,.. e-

gibi, herhan i teşriki mesaiye de ko~ 
!arımız açık olacaktır.,. 

*** 
Arkadaşımız, Bay Spcsiyel'den de 

intıbalrını öğrenmek istemiş ve şu ce· 
vabı almıştır: "Yirmi beş sene kadar 
evel İstanbul elektrik şirketi tcsie o
lunduğu zaman sermaye bulmak, ilk 
hattı ve ilk ıebekeyi inşa etmek hueua 
larında büyük güçlüklerle karşılatıl • 
mıştır. Bunun içindir ki beynelmilel 
bir konsorsiyom teşkili lazım gelmi§ • 
tir. Zira bu kadar sermayeyi tek başı
na hiç bir Avrupa memleketinden te • 
ınin etmek imkansızdı. Bu güçlükler 
iktiham olunduktan sonra da ilköncc 
İtalya muharebesi, onu Balkan muha· 
rebeleri ve nihayet büyük harb çık• 
mış ve şirket bunlardan mütevellid 
güçlükleri yenmek zaruretile kartı· 
laşmıştır. Türkiye için ancak 1922 za
feri ile nihayet bulan bu güçlüklerle 
dolu devir, unutmamalıdır ki bütün 
cihan için de bir iktisadi buhran devri 
idi. 

1923 den beri yeni bir refah çağına 
eren vatanınızda, amme hizmetleri mü 
esseselerinin memlekete mal edilme• 
leri suretindeki politikaya karşı gi· 
dilmenin imkansızlığını anladım. 

Elektrik ~irketini satın almakla hü· 
kümetiniz parlak bir iş yapmııtır. 

Fakat bu işin kurulmasına teşebbüs 
etmiş olanlarla onu idare etmek mcsu 
liyetini Üzerlerine almış olanlar bu 
memleketten kendilerine karşı mcm -
nuniyet ızhar edilmesini beklerler. 

Nafıa Vekilinize dediğim gibi Tür· 
kiye ecnebi ıermayesine dü'1'11an de· 
ğildir. Bundan dolayı saadet hissetti
ğimi beyan ederim. Zira en büyük te· 
rakki unsuru milletlerin mal, fikir ve· 
ya kapital mübadelesile birbirinden 
faydalanmasındadır. · 

İstikbal bize memleketinizde ser
maye kullanmak imkanını verecek mi· 
dir, tayin edemiyorum. Zira temsil et· 
tiğim mali grup yalnız amme hizmet
leri işlerine ıermaye koyar. 

Müzakeresini bitirdiğimiz konvan
siyondan dolayı memnunum. Nafıa 

Vekiliniz Bay Ali Çetinkaya arzula• 
rını daima tahakkuk ettirmesini bilen 
bir zattır. Kendisini samimiyetle teb· 
rik ederim.,, 

*** 
Nafıa Vekilimizle mesai arkada§l&· 

rının imtiyazlı şirketler sözleri arka· 
sında gizlenen eski zihniyeti gayet 
iyi sezerek, iki ıeneden beri yorul· 
maksızın, dikkat ve basiretle adım a • 
dım ilerleyip İstanbul elektrik şirke

tini de dostça bir anlaşma ile satın al· 
mağa muvaffak olmaları memleket 
için değerli olduğu kadar hayırlı ~ir 
hizmettir. Kendilerini bir kere daha 
tebrik ederiz. 
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Macar hikayesi i~K·JRl•Z•ISi 
Nöbetçi Eczaneler 

TUZAK 
Pazar : Yeni ve Cebeci eczaneleri 
Pazartesi : Halk ve Sakarya • 
Salı : Ege ve Çankaya " 
Çartamba : Sebat ve Y eniıehir • 
Perıembe : İstanbul eczaneli 

l'azan: Erz•ebet Szontho 

Erkek er d k' k' lanı . 1? e ı ıtabı yavaşca ma-
i,.. n .üzerıne bıraktı. Şöminenin 
~ındekı küt'"kl du . u er sıçrayarak yanıyor-
Yaİ ?.tavı, kırmızı alevler birbirini 

11 :~:a: yanıyordu. Nisanın hafta
tdi ~. halde, kıtın soğuğu devam 
-ğp gıdıy?r.du. Sabahdanberi yağan 
,,,. nıurun ırı damı 1 la a arı ara sıra cam-

ra çarpıyordu. 
Sir Robert K halan emcedy, koltuğuna 

tereye mıı k~r~sına bakıyordu. lngil
'ti . otuz ıkı sene evvel gelmişti. 
to rml 1 •ene zarfında büyilk bir servet 

P atnı1tı. On 'k' · du. Lo . 1 ı ıenedır çahşmıyor-
IÜzel b~:r~ cı.varında aldığı küçük 
ha çıftlıkte karıaiyle sakin bir 

Yat geçiriy 1 teıniz k or ardı. İngilizceyi çok 
rini de obnu!tuğu gibi ingiliz adetle-

enıınaenı · t' Al tiği hald . lf ı. tmıgını geç-
ili§ omu:İaçok dınçti. Uzun boyu, ge
bir macard rı ve mavi gözleriyle, o 
du. SeneJ an fazla ingilize benziyor· 
ııl vatan erdenberi hiç görmedi~i a
ilkbahar rnı unutınu1tu bile. Yalnız. 
&üneşli 1~: Lo~drada nadir görülür 
tıriardı ~~lerınde memleketini ha
lundan' oyle zamanlarda, çocuklu
havaıa kulağında kalan milli macar 
nıırıidrını dudaklarının arasından 

anır ve b' b k . rarak k ır u et çu:rek yaptı-
kun n arı~ının yanına koşardı. Coş
Yeler eı~sıyle karısına bir çok hika
lannıı:~~tır ve onu daha dün nişan· 
Jnadan ır nıektebli çocuk gibi dur
traa oktardı. Radyoda Çigan orkes· 

ını bulur k ~ 
dainıa h • arısının anlamadıgı ve 
rib h ayretıe baktığı bir takım ga-
ıiyte ~:ı:etle.rle hora teperdi. Karı
nriiddet i nelı otuz sene olmuıtu. Bu 
tllnde h çinde kadının harici görünü
olrtıanıııC:en hemen hiç bir değişiklik 
latı111, ı. "ialnız, aaçları biraz kır· 
incelere~e ince dudakları biraz daha 
gi gibi k ]ağzı adeta kırmızı bir çiz· 

k a ınrştı. 
adın kolt 

tuduğ uğunda kımıldandı. O· 
tr. Şö~· gaz~teyi masanın üstüne at
dern· ınenın yanında duran uzun 

s· ır Jnaşayı alarak ateti karıttırdı. 
le ır Robert karısına bakarken otus 
._nelik ınUıterek hayatlarmm her 
.fhaaı bir ıinema ıeridi gibi gözll-

lliin a ·· d ı ı d \i nun en geçiyordu. Ik gün er e 
Aç anaı~~tlardı. Acaba karııı 

k~ndısınin ektiği ıztrrabı çekmi§ 
1dı? Hiç zannetmiyordu. Potriaia 

Çe: 90ğukkanh blr kadındı. latırab 
ebilınek için inaanm daha batka 

~dılıtta olması lhnndr. Evet aon· 
~ları anlattılar. lngiliz dütünce ve 
t tllkkiıine gare meaud bir aile haya· 

h~ Yatadıtar. Fakat Robert kendini 
ıç bir • . d' Ç" k" zaman mesud hıssetme ı. un-
ru~ ~~.~ok aradığından, aşktan mah
la -uııııtr. Onun damarlarında do
ırt"' kan, •ıka, heyecana auaamış bir 

ın kanı idi. 

do~ağa ~l.ktı. Pencerenin önüne 
• u YUrüdü. Bir mUddet dışarıyı 
eyretti S .. 

• onra donerek masanın ya-
~:~~~d~ Biraz evet bıraktığı kita-

arııına uzattı· 

Çok Okumak iatemez misin yavrum? 
enteresan bi 

rim ki. Ell 'i r roman. Diyebili-
' en n •i d' ğı romanlar :s m ıye kadar yazdı· 

ın en an l' _ T .. '"-ze ı. 
maz eıekkur ederim. Eğer darıl-

aan, senden bir w 

Artık unutt §ey soracagım: 
un ınu? 

- Efendim? Anlamadım. 
- Anlamıyacak bir §ey yok .. Artık 

unuttun mu? .. Beni affettin mi? .. 
fe;l:~l.~ıyorum yavrum? Sen af· 
ki? e&ı ıcab ettirecek ne yaptın 

1 "":- A•ladrm. Tuzağa düıUrdüm siz· 
erı. 

.. Kad~n ayaia kalktı. Heyecandan 
gozlerı parlıyordu. Yüzü k k 
kesilmişti. Erkek .,.ıırdı Kaıp ırmızı ,... . rıaının 

Ç~ldırdığına hUknıetti. Kalbini vahti 
bır arzu kapladı. Şimdi, karıııındaki 
icadının yakasına yapıııp ana liaaniy-
1~, çabuk aöyle diye bağırmak arzu
ı~yle. ya~ıp tu.tuş~~ordu. Fakat ingi
lız lıaanıyle, ıngıhz ldetiyle böyl 
bağrılamaz, bu tarzda hareket edile~ 
nıezdi. 

Kendini topladı. Nezaketle söyle· 
di: 

-Seni dinliyorum sevgilim. 
Kalbi duracak gibi atıyordu. Şa

kakları zonkluyordu. Potriaia daha 
bir kelime söylememitti. Fakat Ro
bert karısının ne söyliyeceğini anla_ 
rnııtı. Karar verdi sonuna kadar sü
kunetle dinliyecekti. 
Kadın yavaf, yavaı anlatmağa bat-

1-dı · 
-· Robert • dedi. - Otuz sene evvel

ki hayatımızı hatırlıyor musun? O 
zaınan daha yeni evli idik. Hiç geçi
neınıyorduk. Senin hayat hakkında 
bUyitk projelerin vardı. Babam daha 
faaıa nakdi yardımda bulunamıyaca
ğını aöylemitti. Nihayet ayrılmaia 
Qrar verrnittik. 

_ Evet. Buna aen de razi olmuı-
tun. 

- Fakat ıonra caymıttım. 
_ Sebebini bugüne kadar ıöyleme-

din. Ben de sormadım. 
- Ayrılmaktan niçin caydılrtnm 

Çeviren: F. Zahir Törümküney Cuma : Merkez 
Cumartesi : Ankara .. 

dALK ve YENl 
SlNEMALAR 

Seans saatleri 

YENİ 

14.45 
le.45 
18.45 

YENİ 

13 
14.45 
16.45 
18.45 

YENİ 

Her gün 

Cumartesi ıiinleri 

Pazar cünleri 

HALK 

14.30 
16.30 
18.30 

HALK 

13 
14.30 
16.30 
18.30 

HALK 

11 11 
13 13 

! 14.45 14.30 
16 45 16.30 

~ 18
:
45 

Geceleri saat 21 de 
18030 

~ Lüzumlu Telefon 
~ Numaraları 
, Yangın ihban: (1521). - Telefon, müra

caat tehir: (1023-1024). - Şehirlerara· 
aı: (2341-2342). - Elektrik ve Havagazı 
An.za Memurlutu: (1846). - Mesajeri 
Şehir Anban: (3705). - Ta k s i Te
lefon numaralan: Zincirli cami civarı: 
(2645, 1050, 1196), - Samanpazan civa
n: (2806, 3259). - Yeniıehir, Havuzba
şı Bizim taksi: (2323) - Havuz başı: 
Gllven taksi: (3848); Birlik taksi: (2333) 
- Cankırı caddesi, Ulus taksi: (1291). 

aebebinh §imdi söyliyeceğim. Ellen'· 
in yüzünden caydım. 

- Ellen ile aramızda bir teY oldu
lunu nereden anladın? 

- Ofrendfm. Tahkik ettim. Birbi
rinizi ıevdilinize kanaat getirince 
ayrılamıyacağımı, seni serbest hıra· 

kamıyacağımı anladım. 

- O halde ... Beni seviyordun ... 
- Hayır Robert, seni, hiç bir za-

man sevmedim.. Benimle evlenmek is
tediiin saman bu teklif botuma git
miıti. Çünkü; aen, çocukluğumdan
beri tanıdıf ım insanlardan büsbütün 
ba§ka bir tiptin. Ne bileyim, biraz 
Yahıi biraz romantik bir adamdm. 
Düşünüraen hatırlarsın. Düğünden 

evvel müthit kavga ettik. Daha o za
man ayrılacaktık. Fakat ıen benim 
,erefimi düşünerek her ıeye rağmen 
evlenmeğe razi olduğunu söyledin. 
Bu düşünüş tarzı da tuhaftı. Hiç bir 
ingiliz erkeği böyle düşünmez. Son
raları tahammill edilmez olmuştum .. 
Aklına estikçe, toy bir nişanlı gibi 
bana, kendi karına s;içek getiriyor 
kur yapıyordun. Durmadan düşünü· 
yordun. Her dütünceni, her taaa~u
runu bana anlatıyordun. Bazan da oy
le zamanların oluyordu ki; bir kena
ra çekilip somurtuyor ve ağzını bı
çak açmıyordu. Hulba hiç bir hare
ketinin manaıını anlamıyordum. Se
ni artık ciddi bir adam olarak telak· 
ki etmemeğe batlamııtım. nazarım· 
daki mevkiin adi bir komedyacıdan 

başka bir fey değildi. Şimdi biliyo
rum ve takdir ediyorum. Sen hiç bir 
zaman komedi oynamadın. Namuslu 
ve çok dürüst bir adamdın. Yalnız 
hakiki bir ingiliz değildin ve hiç bir 
vakit olamazsın. Açık konuıtuğum 
için bana darılmıyoraun değil mi? 

(Sonu var) 

Bir gen~ arkadaıını 
bı~akla öldürdü 

İstanbul, 23 (Telefonla) - Davud
paşa'da 17 yaşında Ahmed, Sabahat
tin adındaki bir arkadaşını bıçakla 
öldürmüt ve kaçmıştır. Bu ~inaye~in 
aebebi. Sabahattinin Ahmedın ehn
deki f~tbol topunu almak istemesidir. 
Ahmed buna fena halde kızarak bı· 
çağını çekmif, Sabahattini öldünnüı
tUr. Suçlu aranmaktadır. -

Bursa belediyesinin turizm 
şubesi 

İstanbul, 23 (Telefonla) - Manna
ranın turistik bir bölge haline gel
meai üzerine Bursa belediyesi bir tu
rtmı fubeai kurmuıtur. Bu ıube İs
tanbul beledlyeıl turimı ıubesiyle 
beraber çalıpcaktır. 

Aymama ciftJi!!inrle ziraa 
kolonisi 

latanbul, 23 (Telefonla) - Bakır
köyde Aymama çiftliğinin iıtimlik 
havalesi gelmittir. Burada bir .ziraat 
koloniai kurulacaktır. 

Otobüslerin ilk ve son 
Seferleri 

Sabah 
t 1 k 
sefer 

Akpm 
Son 
sefer 

Ulus M. dan K. dere'ye b.4) 23.00 
K. dere'den Ulus M. na 7.15 23.20 
Ulus M. dan Çankaya'ya 7.25 23.00 
Cankaya'dan Uluı M. na 7.10 23.20 
Ulus M. dan Dikmen'e 7.30 19.00 
Dikmen'den Ulus M. na 8.00 19.30 
Ulus M. dan Keçiören'e 6.30 • 21.00 
Keciören'den Uluı M. na 7.00 21.30 
Ulus M. dan Etlik'e 6.30 20.30 
Etlik'ten Ulus M. na 7.00 21.00 
Ulus M. dan Cebeci'ye 7.00 23.00 
Cebeci'denUlus M. na 7.00 23.00 
Cebeci'den Aa. fabl. ra 7.00 -.-
Aı. fabl. dan Cebeci'ye -.- 17.00 
Yeniıehir'den Uluı M. na 7.00 23.00 
Ulus M. dan Yeniıehir'e 7.10 23.00 
S. puarı'ndan Akköprli'ye 6.45 7.30 
Alı:kl:Spriiden S. pazarı'na 8.00 9.45 
1 U. Meydanı ile lataayon arumda ber 

bet dakikada bir Hfer olup tren &&• 
manian seferler daha aıktır. 

1 U. Mqdanı ile Yeniıehir, Bakanlıklar, 
Clll>eci, Samanpuarı arasmda aaat 8 
den 20 ye kadar vaaatl her bet dakika
da; saat 20 den 21 e kadar her on da
kikada; saat 7 den 8 e u 21 den 23 e 
kadar her 15, 20 ve 30 dakikada bir 
muntazam seferler vardır. 

~ Akşamlan Ulus Meydanından saat 23 
deki ı;on ı;eferlcrle bunlann Ulus Mey
danına dönliıleri ainemalarm daiıhı 
aaatlerine tabidirler. 

Poata Saatleri · 

Poeta saat 19 s bdar !atanlMal cibetlne 
mektub kabul eder. 
Teahhiitlli 18 e kadardır. 

Tren Saatleri 
Haydarpap'ya : Her sabah 8.20.Her 

aktam 19.15 ve 19.50 
de pazartni, P•rwembe 
cwnarteai Toroa 

Samsun hattına ıürat.) 
: Hergüıı 9,35 (Kayee

ri, Sına, Amasya bu 
bat üzerindedir.) 

Diyarbakır hattı : Herıün 9.35 
Zonguldak hattı : 15.00 
Kırıkkale'ye rayotobüı • 16.05 

GONDELIK 
Hicri· 1357 
Rebiül'evvel: 24 

S. D. 

Rumi - 1354 
Mayıı: 11 

S. D. 
GUnet: 4 34 Akıam: 19 28 
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Dünkü çapraz kelimelerin 
halledilmiş şekli 
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Soldan satı, yukarıdan •taiIYB : 

1 - Sisaranın !cindeki - Usun baston. 
2 - Uttileme lleti - Sarhoı de&il. 
3 - Cöreiotu dumanı - Sanat. 
4 - Sarık sarmıı. 
5 - İdrarda bir madde 
6 - Beygir. 
7 - İakarpinin içindeki - Dünyanın en 

tanlı milleti. 
8 - Sırlanmıı 
9 - Buu - 11--.. 

ULUS -:f-

Büdce tetkikleri dolayısi"le 
Kamutayda görüşmeler 

Hatipler, yeni büdcenin yurdun bir 
refah vesi kası olduğunu belirttiler 

yük inkişaf olduğunu izah eden ti. 

Halil Menteıe seri ve ucuz münakale· 
nin ekonomi hayatında bir refah ve 
inkişaf imili olduğunu, bu vasfın da 
bizim devlet dcmiryollarında tama
miy le göze çarptığını, fakat bu ted
biri tamamlayıcı mahiyette olarak a
na yollar .meselesinin bilhassa ele a
lınmasının lüzumunu anlattı. Ticaret 
ve kliring anlaşmalariyle, dış ticaret 
prensipleri hakkında fikirlerini, ü
züm meselesinde muvaffakıyetin ma
liyeti rakib memleketler seviyesine 
indirmekle kabil olabileceğini söyle
di ve kalkınma programını en seri 
bir zamanda gerçekleştiren Celal Ba
yar hilkümetini tebrik etti. 

Kamutay dün B. Abdülhalik Renda
nın reisliğinde toplanmıştır. Ruzna
menin ilk maddesini teşkil eden bazı 
devlet daireleri büdcelerine yeniden 
tahsisat konulması ve münakale ya
pılması hakkındaki projeyi görüşerek 
kabul ettikten sonra yeni sene büdce
si üzerinde müzakerelere geçilmiş ve 
riyaset makamı, sözü Maliye Vekili B. 
Fuad Ağralıya vermiştir. 

Maliye vekili, olrurlarımızın diğer 
sütunlarımızda bulacakları bir aaat 
yirmi beş dakika süren uzun izahların
da, yeni bü<kenin ana hatlarının genit 
ve esaslı bir izahı ile, memleketin i· 
çinde bulunduğu inkişaf şartlarının 
rakamlara dayalı veciz bir tahlilini 
yapmıt; Kamutay, hükümet adına. ve· 
rilen bu izahatı büyük bir alaka ile 
dinletni§> B. Fuad Ağrah uzun ve de
vamlı bir şekilde alkışlanmıştır. 

Büyük i§lerimiz ve büdce 
Maliye vekilinden sonra bückenin 

umumi heyeti üzerinde ilk sözü B. 
Fuad'Gökbudak (Urfa) almıştır. Cum
huriyetin on beş.inci büdcesinin de 
mütevazin olarak ve açık alınla çıktı
ğını söyliyen B. Gökbudak, proje üze
rinde çok esaslı tetkikler yapan büd
ce encümenine teşekkür etti. 

Büdcenin, milletin istediği dina
mizmi mükemmel bir tarzda ifa etti
ğini, büdceyi eline alan her millet ve
kilinin onu tetkik vazifesini yaparken 
taşıdığı büyük me6uliyeti Celal Ba
yar hükümeti büdcesinin giderdiğini, 
Cumhuriyet bü<keleri içinde bir ra
kam rekoru yapmakla beraber bu büd
cenin de memleketin büyük ihtiyaçla
rını tamamiyle karıtılamadığını söyli
yen Urfa mebusu; bazı kültür ve ba
yındırlık meselelerine temas etti. Her 
kazanın bir orta mektep istediğini; 

mekteb kitablarının, mektepler açıl

dığı zaman hazır buluıunasının lüzum
lu olduğunu teıbarüz ettirdi, ıu mese
lelerine geçerek bunlarn en kısa bir 
zamanda hallini ietedi: "Urfa, yanı 

batındaki Fırattan su alamadığı için 
refahtan mahrumdur.,, dedi. Bataklık· 
ların, memlekette bir hastalık kayna· 
ğı olduğunu söyliyerek bunların ku
rutulması işinin hızlandırılmasını is
tedi ve 'yapılan muraf ın elde edilecek 
erazi ile kartılanacağmı anlattı: "Bu
nu, dedi, hükümetten miletacel bir 
vatan meaeleai olarak ele almasını ri
ca ederim.,, 

Nüfıu me•ele•i •• 
B. Gökbudakdan sonra B. HU.nü 

Kitapçı (Muğla) küraUye geldi. Her 
eldeki büdcenin vatanını seven her 
ferde zevk ve intirah verecek bir ma
hiyet tqıdığmı; 19-20 milyon lira faz
lalığın milletin refahını anlatan beliğ 
bir hidise olduğunu, bütün neticele
rin tükrana liyik olduğunu aöyliyen 
Muğla mebusu, hükümetin programın
daki nüfus meselesine temas etti ve 
memleketteki nüfus artışının kuvvet
lenmesi için devlet tedbirlerinin lü
zumlu olduğunu söyledi. 

Evveli. İzdivaçları teşvik etmek ve 
çoğaltmak: sonra da doğanları yaşat
?.18k. gibi iki kolda toplanan bu işler 
uzerın.de bazı memleketlerin ağır mü
kellefıyetlerden kaçınmadrklarını söy

liyen ~· Kitapçı evLcnmelerle ve ço
cuk dogumlarına vergi muafiyetleri 
v~ren ~~leketlerden misaller getir
dı. Bugun çok çocuklu ailelere yapı
lan _yar~ımların, muhtelif şekillerde 
genııtetılmesini istedi · bizde nüfusun 
temel~ni tetkil eden kÖylerde evlen
melerın ve doğumların istenecek ka
dar bol, fakat meselenin doğanı yaşat
mak olduğunu anlattı; bu arada sıtma 
~Uc~e~esi yapılanuyan mıntakalard;t 
bıle kının bulundurulmasını ve kini
nin kolaylıkla bol mikdarda bulunabi
lir bir hale getirilmr:sini istedi. 

Kimsesiz çocuklar meselesine te
mas eden ve bunların mekteblerde o
kutturularak, fabrikalarda yetiştiri
~e~ek gerek kendileri, gerek memleket 
ıçın faydalı birer unıur haline 
getirilmesini temenni eden B. Hüsnü 
Kitapçı, büdce rakamlarına temas et
ti. 

Atatilrkün büyük direlktiflerini ta
kib ederek, büdcenin bir misline çıka
cağı ıenelerin yakın olduğunu aöyli
y~n B. HU.nü Kitapçı bildce encilme
nıne, yaptığı çok ellulı tetkiklerden 
dolayı tetekkUr etti. lki rakama temas 
edeceğini aöyledi: 

" B - unlardan biri ıeker istihlaki 
rakamının cılız olmaıı, diğeri kazanç 
vergisinin ancak bir buçuk milyon li
ralık artış göetermeaidir. Kazanç ver. 
giai daha çok artabilir ve kabildir . ., 

Umumi yollar, memurlar ve 
halk hizmeıkri 

Büdcenin maaraf kısmılarına geçen 
B. Hüınü Kitapçı, Nafıa büdcesinde
ki nokaanlığa ve bilhusa umumi yol
lara ayrılan az paraya temas etti. Mem 
leketin milli müdafaaeı ekonomisi • • 
bütün ana davllar)lf le yakından alika-

1ı olan umumi yolu işinin ehethiyetle 
ele alınmasını temenni etti. Cumhuri
yet hükümetinin buna her zaman mad 
di i.mkin bulahileceiini söyledi. 

Büdcelerindeki mc;mur maa9larının 
yükseldiğini ve en çok imsak etıneai 
lazım gelen Maliye vekaleti büdcesin
de buna raatlanmaaının pek iyi olma· 
yan bir örnek olabileceğini i,aret e· 
den B. Hüsnü Kitapçı, maliye memur
larının halka kolaylık g&ltermeai hu
susunda Büyük Önderin tav.iyeleri· 
nin ne suretle gerçekletmit olduğunu 
Maliye vekilinin ağzından duymak iı· 
tediğini söyledi: 

"- Gördüm ki, dedi, temyiz komia
yonlarına gelen itlerden pek çoğu, 
yüzde 60-70 i nakzedilmektedir. Bun
dan vatandqların beyhude yere izaç 
edildiklerini anhyonız. Temyiz icra
yı tehir etmediğine göer bu vatandaş
lar bazen telafisi mümkün olmayan za 
rarlarla karşılaşmaktadır. Acaba adli
yede' olduğu gibi temyiz komisyonla
rında kararları ekseriyetle nakzedilen 
maliye memurları üze:ınde bazı karar
lar alınamaz mı?., 

Benzine ispirto kanştılması ve mem 
leketteki asfalt ocaklarının işletilme
si temennilerinde bulunan B. Hüsnü 
Kitapçı, benzin fiatlarının bazı kum
panyalar eline bırakılmaması, gayri 
mübadillerin vaziyeti üzerinde durdu. 
Amme hizmetlerinin yavaş vavaş hü
kümetin ve belediyelerin eline geçme
sinin memnuniyetle görüldüğünü, yal 
nız bu vazifelerin halkın azami fayda 
sına ve kolay bir tekilde başarılmaaı
nın matlup olduğunu, fakat bazı yer
lerde bu fBrta riayet edilmediğini söy
liyen B. Hüanü Kitabçı bu arada An
kara otobüslerinin fiat yüksekliğin
den ve izdihamından bahıetti. Otobüs 
ücretlerinde bir tenzilat · yapılması 
herhalde lbımdır . ., dedi. 

Mezbahaya, Emlak Bankuınm yük
sek faizine, Ankaranın husust •ui
yetine tema• eden Muğla Mebuau, 
içme suyu teıisatı meseleıinde bele
diyeler bankasının vazifelendirilme
si lüzumuna itaret etti. Evvela Nis'te 
sonra Roma'da zafer direğine şanlı 

bayrağımızı çektirmeye muvaffak o
lan ıubaylarımıza meclis kürsüsünden 
tilkranını sunmayı bir vazife saydı· 
ğını aöyliyerek dedi 1d: 
"- Subaylarımız, Atatilrk'ün her 

tUrkten istediği ve iıtemekte haklı 
olftuğu, bilgi, ıebat •e fera,atle ça· 
lıştığrmız zaman nerelere kadar yük
selebileceğimizi isbat ettiler. Süvari
lerimizin bu muvaffakıyeti günden 
gUne yükselmekte olan Ofdu muhiti
nin kıymetli mesaisinin mahsulüdür. 
Onun için ordumuza da hUrmet ve 
şükranlarımı ıunarım. (Alkııtar). 

Bilhassa ticaret muııazene
mizde inkişaf 

Yeni büdcenin taııdrğı yUkıek ra
kamla, daha çok emniyet, itimad ve 
cesaret verdiğini söyliyen . B. Halil 
Menteşe (İzmir) büdce dolayıaiyle 
memleketin içinde bulunduğu iktrsa
dt seyrin gUzel bir izahını yapan ve 
büdce üzerinde eksiksiz bir haasasi
yet gösteren büdce encümenine te
şekkür etti. 

Yeni büdcenin en mühim tarafının 
ticaret muvazenemizde görillen bil-

Tefecilikle mücadele 
1938 mali yılı büdcesinin büyük ra

kamının içinde memleketin mesud si
maaının en güzel akislerinin yaşadı
ğını ve bu mütevazin büdce ile Celal 
Bayar hükümetinin en muvaffak e
serlerinden birinin aelamlanmakta ol· 
duğunu söyliyen B. Berç Türker (~f
yonkarahiaar) mükelleflerle mahye 
memurları arasında zaman zaman mey 
dana gelen anlaımazhklardan bahset
ti. Halkla daima temas halinde olan 
memurların vaziyeti, kırtasiyeciliğin 
tasfiyesi, gayri mübadil meseleainin 
aüratle halli mevzuları üzerinde du
ran hatib, tcf eciliğe temas ederek, 
bilhassa İstanbul gibi büyük vilayet 
merkezlerinde tefeciliğin gizli şart· 
lar altında devam ettiğini söyledi ve 
faiz nisbetinin yüzde 8.5 indirilm.esi· 
nin bu vaziyeti düzeltip düzeltemıye
ceğini sordu. 

Esham borsaıının Ankaraya naklin 
den sonra olan vaziyet, gayrimenkul
lerin düşen kıymetleri ve Eml~k ban· 
kası bankalardaki tasarruf mıkdarı· 
nın ~ekQnu üzerinde duran .B. Tür~.er 
dıt politikamıza temas etmış ve .!'!r
kiyenin cihanda bir sulh ve sukun 
unsuru olduğunu belirtmiş ve Hatay 
meselesinin sürüncemede kalmasının 
bütün milleti müteee11ir etiğini aöy
liyerek aözlerini, hükUmete, orduya, 
millete muvaffakıyet temennisiyle bi
tirmiştir. 

Biidceler ve milletlerin 
lwyaıları 

Denk bir büdcenin bir millet haya
tındaki mevkiini, tanınmı§ bir hukuk ve 
maliye üıtadının nktiyle okuduğu 
mülihazalarına dayanarak anlatan B. 
Fazıl Ahmed Aykaç (Elazığ), büdce
lerine hauu bir itina göstermiyen 
milletlerin neslller boyu devam ede
cek felaket rahneleri açtıklarını ıöy
ledi. 

Büyük Şef'in asıt nutkunda ipret 
buyurdukları ve hükümetin proera
mında yer almıı olan maliye ve bld
ce prensiplerinin tahakkuk ettirtımek 
te olduğunu izah etti. 

Kabul edilen büdceler 
BUdcenin umumi heyetinde b8flıra 

söz istiyen olmadığından fasıllar ft 

maddelere geçildi. Kamutay badceai 
3.968.070 lira olarak kabul edildi. Bu 
büdcenin mecliı binasının intut mu 
rafları, istimlak ve satın alma mu
raflan olarak konulan 700.000 liradm 
500.000 lirası, büdce encümeninin tek
lifi üzerine Divanı Muhasebat büdce
sinin maa§ kıamına konuldu. 

Cumhur Reisliği büdcesi 406.280, 
Divanı Muhasebat büdcesi 601.830; 
Başvekalet büdcesi 1.298.620; Devlet 
şnraaı blidcesi 252.370; istatistik U
mum Müdürlüğü 243.640; Devlet Me
teoroloji işleri umum müdürlüğn 
646.140, Diyanet ltleri Reisliği bUd
celeri 608.100 lira olarak kabul edil· 
miştir. 

Kamutay bugiln saat 14 de toplana-
rak büdce müzakerelerine devam ede· 
cektir. 

Japonlar 500 bin kişi ile 
taarruza geçtiler 

Çinliler japonlara büyük zayiat 
verdirdiklerini haber veriyorlar 
Hankov, 23 a. a. - Ts.inpu hattı ü- uğraauıtı~: .. .. . . 

zerinde harekitta bulun · d • Dün butun gun Lungaı deınıryolu 
an Japon or u . Y"f y h 'k 

su mevcudu son seferberlik üzerine boyunca Neihangşı ı eng, e §1 a?g 
beş yüz bin kişiyi silah altına alınış ol _ 1 da tidd~tli mu.harebeler devam eylemış· 
duğu halde taarruzlarına tiddetle de • tir. Yetı~g ıstasyonu kıtaatımız tara
vam etmektedir. Bu kuvvetlere 600 den fından istirdat olunmuştur. 
fazla tayyare, 700 tank ve bir çok zırt\- Çin akıncılarının hücumları 
lı otomobil de müzaharet etmektedir. Hankov, 23 a. a. _ Çin akıncıları 
Japorıla.r ağır :iDyİat verdile~ şimali çinde japon orduları gerisinde 
Hankov, 23 a. a. - Çin ordusu Tsın hücumlarına devam etmektedir • 

puda düşmana dehıetli zayiat verdik· Kinchvei demiryolu 11ekiz yerinden 
ten sonra, Şuşovun tahliyeıi için emir tahrib edilmiş ve kuveçvei ile Poton a
almıştır. Çin başkuıniin.danlığı, ordu- raaında bulunan bir cok şehirler çin a
nun harlı kudretini muhafaza etmek, kıncılan tarafından iıgal olunmuştur. 
düşmanı hırpalayarak dahile çekmek ve Kolgan - Pekin yolu Uzerinde üç giln
uzun bir müdafaada bulunmak plinına denberi münakalat durmuştur. 
sa~ı~ kalarak bu tahliye emrini ver- Pekinin garbında Netakofda halkın 
mıştır. . i yardımı ile muharebe çinlilerin lehine 
Şantungun garbındaki çin mevzıler inkişaf etmektedir . 

yerlerini muhafaza ediyorlar .. ~uşov, Bugün Pekinin arbından Paotin-
ş Tahai T' ..+u elimızde • g engov, en ve ın&- gin cenubu garbisine kadar uzanan ve 
dir ve Şneyhin 30 kilometre ıimal gar • Kumandan geçen bütün saha çinlilerin 
bisinde bulunan Yugtcnıei ·de zabtet- elindedir. 

tik. Harb Fanengin garb ıimalinde 20 Japonlar Fonfemz'i aldılrır 
kilometre IDC88fede bulunan Kaoteng - Şanghay, 23 a. a. - Japonlar, tiddet-
de inkipf etmektedir. Japanlar muka - li muharebelerden sonra, bu akşam Fon 
bil Çin taarruzu brpmda afır zayiata feng mu..tahkem teôrini almıtlardır'. 
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Gürbüz gençliğin toplantı yeri 

19 Mayıs Stadyomu 
Yazan: 

K. Z. Gençosman 

Y eni ve güzel ismiyle 19 ma
yıs Stadyomu, haftanın 

her gününde sporla uğraşan genç
lerin, cumartesi ve pazar gün
lerinde de sporsever halkın toplan
dığı yemyeşil, temiz ve güzel bir 
merkez olmuştur. Kuruluş tarihi 
eski değildir: Henüz bir buçuk ya
tını bile doldurmadı. 936 yılı bi
rinci kanununun ortalarında Tür
kiyenin dört kuvvetli futbol takı-

mının yaptığı maçlar, bu yemyeşil 
sahanın ilk canlı günleri olmuştu. 
Fakat daha bu ilk günlerde görül
müştü ki yeni stadyom Ankaranın 

belli başlı bir ihtiyacını karşılamış 
tır. İlk üç günde arka arkaya yapı
lan müsabakalarda tribünler hınca 

hınç dolmuı ve 35 - 40 bin ankaralı 
yeni stadın ilk seyircileri olmuş
lardır. Ki o günlerde termometre 
sıfırın altında 10 - 12 dereceyi gös
teriyordu. 

O günden beri stadyom, her gün 
biraz daha zenginleıerek, güzelle
terek çalışmalarına devam etmiştir. 
Genç ve çalışkan bir teşkilatın e
linde en iyiye ve en güzele doğru 
gidiyor. Balkan memleketlerinin 

en güzel sahası Ankaramızdadır ve 
bir iki sene sonra stadımızı, belli 
başlı Avrupa merkezlerinin spor 
sahalarile mukayese edebileceğiz; 

eksikleri azalmış ve hatta kalmamış 
olacaktır. 

Ankara stadyomu, Ankaranın 

genç sporcusu ile yaşıd telakki edi
lebilir. Ankara sporcusu, tozlu ma
halle meydanlarından, çimli sahaya; 
yarı açık, yarı kapalı mekteb avlu
larından tam teşkilatlı atletizm pis-

tine modern stadın kapılarından gir
miştir. 

A vrupanın ileri spor teşekkülle
rini temsil eden kulüblerini artık, 
açık alınla karşılıyabiliriz. Çünkü 
onlara gösterecek ve onları imren
direbilecek bir spor sahamız var
dır. 

Yakın\ zamana kadar yabancı 
memleket sahalarında iyi netice ala
madan memlekete dönen türk ço
cuğu: 

- Evvela sahaya yabancıydık. 
Ömrümüzde eşini görmediğimiz bir 
stadda oynadık; mağlCıbiyetimizin 

en mühim sebeblerinden biri de sa
ha garibliğidir, direbiliyordu. 

Bugün Türkiyeden dönen spor
cuyu vatandaşları aynı mazeretleri 
ileri sürerken dinliyecektir: 

- Saha, ömrümüzde görmediği
mirkadar mükemmeldf. Yabancılık 
ve gariblik duyduk. Yenil.işmizin 
sebeblerinden biri de budur. 

19 Mayıs Stadyomunun mem

leket sporu bakımından dol-
- durduğu yeri anlatabilmek için bir 

buçuk senelik temas ve seyirci sa
y11ını zikretmek kafi gelecektir. 
Fakat, bu güzel stadın, bir ikinci 
hususiyeti daha vardır: 
Diplomatların yeşil çuhalı masa-

Stadın bir buçuk seneye 

varmıyan hayatı İçindeki 

seyirci ıayısım asgari bir 

rakamla ıöyle hesablıyabiliriz 

lar etrafında gördükleri işlerden bir 
kısmı burada genç insanların tem
sil ettikleri topluluklar arasında 
yapılır; ve on binlerce halk içle
rindeki samimi dostluk hislerini 
buradan açıkça ifade ederler. mo
dern Stad, bir sene içinde üç 
defa, yabancı takımlarla türk ço
cuklarının karıılapnasına ve en sa
mimi kardeşlik hislerinin ifadesine 
sahne olmuftur. 

Bütün bunlar Ankara istasyon 
yolunun bir tarafında gördüğümüz 
geniş stadyomun doldurduğu boş
luğu ifadeye yetmez. Stadyom, An
kara hususi muhasebesinin büdce
sinde yer alan en dolgun rakamlar
dan birinin amilidir: Bir buçuk se
ne gibi kısa faaliyet devresi 
içinde 36.656 lira kapı hasılatı te
min etmiş, vergiler ödendikten son 
ra bundan 28.697 lira kalmıştır. Bu 
paranın bir kısmı maç yapan kulüb 
lere dağıtılmış, içinden federasyo
nun hissesi ayrılmıı ve 8697 lirası 
da Ankar hususi muhasebesinin ka
sasına yatırılmıştr. 

Y erli takmlarımızın kendi a

ralarında veya yabancı ta
kımlarla yaptıkları maçlar, bütün 
memlekette olduğu gibi, Ankara-

ı-Anf alya ölrefmenlerinin 

yurd gezileri 
Antalya, 23 a. a. - Yakın yurd tet • 

kiki maksadiyle Antalya öğretmenleri 

tarafından tertip olunan gezilerin üçün

cüsü bugün kültür direktörünün baş -
kanlığında Korkuteli nuntakasına ya
pılmıştır. Elmalı kazası öğretmenleri 
de Korkute1ine gelerek tetkiklere işti -
rak etmişlerdir. Korkute1i öğretmenle· 
ri, memurlar, teşekküller ve halk mü -
messilleri tarafından kendilerine çok sa 
mimi bir kar~ılayış yapılmıf, şerefleri
ne çay ziyafeti verilmiştir. 

ltalya krah Libya 

manevralarında 

Trabluı garb, 23 a. a. - İtalya kıralı , 

dün Libya'nın büyük manevralarında 

huır bulunmuıtur. 

• • 
ışı 

nın sporseverleri arasında da canlı 
bir alaka yaratmakta ve zevkle ta
kib olunmaktadır. Bunlrdan başka, 
senenin, memleket gençliğinin ge
niş sahada toplanma vesilesi olarak 
kabul edilen bayramlarında da ıtad 
dolup boşlmaktadır: 23 nisan ve 
19 mayıs bayramları ..• Bugünleri de 
ilave etmek suretile, stadın 1,5 sene 
ye varmayan hayatı içindeki seyir
ci sayısını asgari bir rakamla §öyle 
ifade edebiliriz: 200.000 kişi... 

Genç türk cumhuriyetinin genç 
türk sporcusu Ankara stadyomun
da her aradığını bulabilmektedir. 
Stadyom ve Hipodromun çalışkan 
Direktörü B. Kerim Bükey, Anka
ra stadyomunun eksiklerini, Ber
linin muazzam stadında uzun uza
dıya tedkikat yaptıktan sonra tes
bit etmiştir. Bu tedkikin bir manası 
da şudur: 

Stadımızı, dünya kamoyunun 
haftalarca canlı bir alaka ile takib 
ettiği 936 Berlin oltmpiyadı için 
devlet parası ve alman emeğile vü
cuda getirilen muazzam stadla mu
kayese edilebilir bir hale getirmek. 

Dünya sporcularının hükümet 
merkezimizin modern stadına ak
tıklarını göreceğimiz gün uzak de
ğildir. 

Polonyada bir 
arbede oldu 

Varşova, 23 a. a. - Polonyanın mu
kaddes şehri olan Çensotoşova'da bir 

arbede olmuştur. Sağ cenah partilerine 

mensup 3000 talebenin ziyareti esna -
sında çıkmış olan bu arbede neticesin
de 2 kişi yaralanmıştır. Bu talebe, ge -
neral Frankoya göndermek istedikleri 
bir levhayı takdis ettirmek istemiıler. 
bu sırada kendileriyle sol cenah taraf . 
tarları arasında bir arbede çıkmıştır. 

Davis kupası 

Zağreb, 23 a. a. - İngiliz ve yugoı · 

lav ekipleri arasında yapılan davis ku
pası tenis tasfiye maçının ikincisinde 

Punçec Shayes'e 6-4 6-2 4-6 6-4 galip 

gelmiştir. Yugoslavya sıfıra karşı iki 
zafer kazanmııtır. 

Endüstri sagışı 
Lozan üniversitesi siyasal bilgiler 

ve yüksek ticaret fakülteleri mezunu 
ve Ankara ticaret lisesi öğretmeni B. 
Cevad Yücesoy, "Endüstri sağışı,, 
isimli bir teknik eser neşretmiştir. 
Ticaret liselerinin son sınıf proğram
larına göre hazırlanmış olan bu ese
rini, müellif, şu sözlerle takdim edi
yor: "Ulkemizde günden güne açı
lan fabrikalar ekonomik bünyemizi 
canlandırmaktadır. İhtiyacımız olan 
bir çok malları kendimiz imal etmek
te ve ecnebi piyasalara muhtaç olma
mak için bir çok endüstri planları 
hazırlamaktayız. Bu göz kamaştırıcı 
ekonomik kalkışmada genç Atatürk 
nesli endüstrinin ihtiyaç gösterdiği 
bazı teknik etüdler yapmakta ve bü
yüklerimizin bu yorucu işlerine yar
dım etmeğe gayret göstermektedir
ler. 

Ticaret liselerimizde okuyan genç 
bankacı veya tüccar okurlarımız ül
kede yapılan işleri anlayabilmek ve 
daha yapılacak işler arasında hissele
rine düşenleri icra edebilmek için en
düstri ve ekonomi hakkındaki malü
matlarını genişletmektedirler. Okur
lara bu sahadaki çalışmalarına yar
dım maksadiyle bu eseri meydana 
getirmeye çalıştık." 

Eser fU bahisleri ihtiva ediyor: 
Endüstri, endüstri sağışının hususi
yetleri,ticari hesablar, endüstri he
sabları, dahili fiyat takdiri, sabit kıy
metler hesabları, amortisman hesabla
rı, amortismanın gösteriş şekilleri, 

kıymetten düşmenin eleman ve 
prensipleri, nakde kabili tahvil bilan
ço, işletme bilançosu, kıymetten düş
me baremi, amortisman usulleri, tak
diri kıymet usulü, metodik amortis
man usulü, sabit amortisman, bugün
kü kıymetin hesablanması, iki kıy

metin hesablanması, amortosman nis
betin in hesablanması, amortisman 
kıymeti, amortisman defteri kebiri, 
işletme hesabları, işletme hesabları
nın imaiat ve kar ve zarar hesabla
riyle toplanması, tali mamul hesabla
rı ve freler, satı§ hesabları ve satış 

masrafları hesabı, satı§ yevmiyesi, 
endüstri sağış monografisi, ipek, ma
den ve bira endüstrileri. Kabil olduğu 
kadar sade bir ifade ile ve metodik bir 
şekilde vücude getirilmiş olan bu e-
ser sanayi muhasebesinde çalışanlar 

için kıymetli bir yardımcı olacaktır. 

'' Sef ahef gemisi,, ve 
Sanfamonika müddeiumumisi 
Holivud'dan yazılıyor: Eğlenceyi 

seven adamlar - ve böyleleri Los 
Angeles'de, Holivud'da, Santa Mon
tikada oldukça kalabalıktır - dün, 
üç saatten fazla süren acayip bir te
maşanın şahidi oldular. Bunlar, deni
zin ortasında cereyan eden bu küçük 
komedyanın safhalarını heyecanla 
şöyle anlatıyorlar: 

Se/ahet gemisi 

Reka, Okyanus kıyılarında sayıları 
çokça olan sefahet gemilerinden bi
ridir. Büyük bir itina ile tanzim ve 
tefriş edilmiş olan bu gemilere yal
nız bir gece geçirilmek üzere binilir. 
Bu gemilerin yolcularına da yüksek 
bir seyahat ücreti ödetilir. Bunlara 
mükemmel bir orkestra ve bilhassa 
ihtimamla hazırlanmı§ bir akşam ye
meği temin edilir. Fakat, bu gemile
rin yolcuları olan elmaslar içindeki 
kadınlarla fraklı erkeklerin bekledik
leri ne orkestra ve ne de akşam ye
meğidir. Reks gibi gemilerin en bü
yük cazibeleri rulet ve bakaradır. 

Sinema ile alakadar olanlar arasın· 
da heyecanlar peşinde koşanlar o ka
dar çoktur ki Kaliforniyada yasak o
lan bu gibi tali oyunlarında para ka· 
zanabilmek için bunlar sahilden üç 
mil uzakta demirleyen bu gemilerde 
ancak ihtiraslarını tatmin edebilir, 
yani bol bol para kaybederler 1 ... 

Santamonika müddeiumumisi 

Santa Monika müddei umumisi va
zifesine sadık bir memurdur. Böyle 
olduğu için de bu gemilerde herkesin 
gözü önünde kanuna muhalif olarak 
cereyan eden kumar partilerinin hu
kuki mahiyetini aylardanberi iyice 
tetkik etmit bulunuyordu. 

Müddeiumumiye göre ahlakı hiçe 
saymak için deniz kıyısından üç mil 
uzaklaşmak kafi değildi. Ona nazaran 
Reks nevinden gemiler kanunun hük
mü altına girmek lazımdı. Ve bu ka
naatledir ki müddeiumumi dün bir 
Şalopaya binerek Reks'e doğru yola 
çıktr. Deniz biraz dalgalı idi. Uç bin 
tonilatoluk bir gemi olan Reks'deki
ler sallanıştan rahatsız olmuyor, ken
dilerine göre eğleniyorlardı. Fakat 
müddeiumuminin binmiş olduğu ta· 
lopanın halini tasvir edenlere göre, 
adamcağız kımıldanamıyacak halde 
idi. 

Adamcağız lamıldanamıyacak 
halde idi. 

Plevne 
müdafaasında bir 
İngiliz zabitinin 

hatıralar1 
Okurlarnnızdan aldığunız 

bir takım mektublarda gaze
temizde tefrika edilmiı olan bu 
güzel eaerin kitab halinde çı
kıp çıkmıyacağı sorulmaktadır. 

Kitab tamamile baaılmıttır; 
fU günlerde kapağı basılmakta
dır. 

Onun için kısa bir zaman için
de kitabm aahfa çıkacağını so

ran okurlarımıza haber verı
rız. 

Hava 

illlll dnır1 " astalt tll 
münakasası 

Türk Hava Kurumu 
kezinden : 

1) Ankara Türk Hava Kurunıu 
kezi ve Türkkuşu okulu binalat 
ihata duvarları ve asfalt yolu yal> 
lacaktır. 

2) Keşif bedeli (10431) lira (13) 
ruştur. 

3) Muvakkat teminat (782) Jiat 
kuruştur. 

4) Proje ve keşif evrakı (1) l~ 
kabilinde Hava Kurumu hesap 
şubesinden alınır. 

\.. ..J 

5) İhale, 30 mayıs pazartesi 
saat 15 de Ankara Hava Kuruınu 
kezinde kapalı zarf usuliyle ya 
caktır. Teklif mektupları, ihaledell 
saat eveline kada. altıncı ma 
gösterilen vesikalarla birlikte bi · l 
buz mukabilinde Genel sekreter 
teslim edilmelidir. 

Ankara Borsası 

23 - 5 - 1938 

ÇEKLER 
Ac;ılııı Kapanııı 

Londra 
Nevyork 
Pariı 
Milano 
Brüksel 
Ati na 
Cenevre 
Sof ya 
Amıterdam 
Prag 
Madrid 
Berlin 
Varıova 
Buda peşte 
Bükreıı 
Belgrad 
Yokohama 
Moıkova 
Stokholm 

6.27 
0.790160 

28.325 
15.0160 
4.6950 

87.1610 
3.4675 

63.8755 
1.4336 

22.7368 
13.0780 
1.97 
4.2057 
3.9872 

106.22 
34.7288 

2.7375 
23.8.225 

3.0933 

6.30 
0.786396 

28.19 
14.9444 

4.6730 
86.7460 

3.4512 
63.5714 

1.4268 
22.62!5 
13.0158 
1.9610 
4.1857 
3.9682 

105.7142 
34.5634 
2.7250 

ZJ.9350 
3.0785 

ESHAM VE TAHViLAT 
1933 türk borcu I 

1938. yüzde 5 
ikramiyeli 

Sıvaa - Erzurum .. 

19.80 19.80 
(Vadeli) 

95.- 95.-
(Peşin) 

İ zm İ r Enternasyonal 

Fuarına hazırlanınız 

20 ağustos 20 eylül 

1938 3--7041 

DIŞ TABiBi 

M. AZİZ TUNÇ 
Pazardan maada her 1rün haı
talanm kabul ve tedavi eder. 
Adliye Sarayı yanında Sarraf 
Hakkı Aparbmam No. 1 

6) İsteklilerin, Nafıa vekaleti 
fından verilen müteahhitli.. vesik 
le (2490) sayılı kanunun ikinci fi 
çüncü maddelerinde yazılı vesi 
haiz olmaları Uizımdır. 2905 

Ankara Aıliye Birinci Hukuk 
kemeıinden: 

lstanbulda Beşiktaşta Valide 
mesinde çavdarcı sokağında 11 
lu handa oturur iken halen 
bulunduğu belli olmayan 
Yazıcı karısı Fatma Esma. 
Kocanız Mithat Yazıcı tarafıll 

aleyhinize açtığı boşanma davi• 
13. 5. 938 cuma günü saat 14 de i 
kılınan duruşmasında, mahke' 
gelmeniz için Ankarada çıkan 
ve İstanbulda Cumhuriyet gaze 
vasıtasiyle ilanen bu baptaki arıııl"l 
suretiyle davetiye tebliğ edilmif 
muayyen günde ne asaleten ve rıe 
tarafınızdan musaddak bir vekil 
dermek suretiyle mahkemeye gel 
diğinizden davacı Mithat Yazı' 
talebiyle hakkınızda gıyap karar:.; 
tihaz ve duruşmanın 10. 6. 938 ' 
günü saat 14 de talıkına karar r 
miştir. Mezkfır gün ve saaatte Ar ..... 
Asliye Birinci Hukuk mahken·~
gelmeniz ve yahud tarafınızd~ 
veKıı---go~emrrfkSltalCaıra 

yabınızda mahkemeye devam olu 
cağı H. U. M. kanununun 401 ve 
inci maddeleri mucibince gıyap 
rı makamına kaim olmak üzere 
kur kanunun 142 inci maddesine 
fikan ilan olunur. 31 

Zayi - Ziraat Vekaletinin Arapa 
rı nesilnamesinde 1-1-933 gün ve fi 
cilt numarasında mukayyet Bilal 
1,47 irtifaındaki kır atımın şehade 
mesini cüzdanımla beraber kaybe • 
Şehadetnamenin sureti alınacağı 

eskisinin hükmü olmadığı ilan olun 
Kağızmanda süvari yüzbaşısı Ne 
İnal. 3131 

Zayi - Ankara belediyesinden al 
ğım 2131 numaralı otomobil plaka 
kaybettim. Yenisini alacağımdan h 
mli olmadığı ilan olunur. Osman o 
Bahri Büyük Hanlı. 3129 
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24. 5. 1938 ULUS 

RESMİ İLANLAR 
teahhidlik vesikası ve tekliflerini ay
nı gün saat 14,30 a kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara
da malzeme dairesinden, Haydarpaşa
da tesellüm ve sevk gcfliğinden da-... 

~ levazım A~mirliOi · 

Sığır eti alınacak 
Al Ankara Levazım Amirliği Satın 
"'rna Ko · 

1 . mısyonundan : 
n· - Vıze bir ligi için 70 ton sığır eti
ın kapalı zarfla ıhaıesi 30 mayıs 938 

Paazrtesi ·· .. 
llma ko _gunu saat 16 da Vize satm 

2 
_ m~syonunda yapııacaktır. 

d • Sıgır etınin tahmin edilen be-
eıı 21 \lOO I' 

ıs75 1. · ıradır Muvakkat teminatı 
ıardır. 

'co
3 

:- Şartnamesı her gün satın alma 
rnısyonunda':l görülebilir. 

rı: - İsteklil'!rin teminat mektubla
ı saat ıs k kom· şe adar Vıze satın alma 

ve . hısyonu reısligıne teslim etmeleri 
ı ale 

ır:~l &aatında komisyonda bulun· 
... arı. (1446) 2894 

Sığır eti alınacak 
Alrn~ara. levazım Amirliği Satın 
Kırkı Olnıayonundan : 

&en . areıı tiımen bırlikleri 938 mali 
esı iht• 

Yıı 
9 

ıyacı için kapalı zarfla 3 ına-
bin k~8 &ah gı.iniı ihalesi yapılan 300 
Bant• ılo ~ıgır etine verilen 27 kuruş 44 
iün;r1 fıyat makamca pahalı görüldü
paz en Yeniden ihalesi 30 mayıs 938 

atreai ... 
l.luhaınzn &unu saat 16 da yapılacaktır. 
diı l en fiatı 32 kuruş 50 santim

. lk t • 
denı cmınatı 6125 liradır. Arzu e-
lın . er Şartnamesini 500 kuruş mukabi-

oe t · 
dand umen satın alma komisyonun-
nun an alabilirler. Taliblerin kanu
•ika ~ ve 3 üncü maddelerindeki ve
ıar~le teminat mektublannı havi 
bir rını belli gün ve saatten en az 
zna ~~t .evetine kadar tümen satın al· 

ltıısyonuna vermeleri. (1447) 
2895 

Sığır eti alınacak 
Alın A:rıkara Levazım Amirliği Satır 

1 
a ~onıi•yonundan : 
-Vıze Alpullu birliği için 70 ton 

•ığır etinin kapalı zarfla ihale 30 ma
Yıa 938 pazartesi günü saat 17 de Vize 
satınalma komisyonunda yapılacaktır. 
. ~ - Sığıı- etinin tahmin edilen bede-

l 
8200 liradır. Muvakkat teminatı 

365 ı· ıradır. Şatrnamcai her giliı aatın 
:ı.na komisyonundan görülebilir. ls
tklılerin teminat mektublarını saat 16 

Ya kadar Vize satın alma komisyonu 
rcı.ı· ~. 

ıgıne teslim etmeleri ve ihale sa-
•!ın11a komisyonda bulunmaları. 

(1445) 2893 

Sade yağı ahnacak 
Al Aııkara Levazım Amirliği Satın 

1 
illa k~isyonundan : 

on - Vıze Demirköy birliği için 15 
na •ide Yağın kapalı zarfla ihalesi 

Yıaın otuz . .. il 
ll de v· uncu pazartesı gun saat 
Yapıl ızc •atın alma komisyonunda 

acaktır 2 . 
deli -;-

8 
Sade. Yağın talunini edilen be· 
.ooo lırad M ır. 

3 
:akkat teminatı lSSO liradır. 

k . ~artnamesi her gün satın alma 
ornısyonunda .. ·· 1 b·1· 
4 

_ . g.oru e ı ır. 

İstekhlerın teminat mektubla
rının saat 10 k . na kadar Vize satın alma 
o~ısyonu reisliğine teılim etmeleri 

ve ıhale t •aa ında komisyonda bulun-
lrlaları. (1448) 2896 

Sade yağ alınacak 
Ankara Le•·- "_, 1. w . 1 nıa K · --•u l'UIUr ııı Satın A • 

onuıyonundan : 
1 - Ankara garnizon b " l'k .. 

1 . 'h . ır ı ve mu-
essese erı ı tıyacı olan 92 000 k"l 
d • k · ı o sa-
t 

e ya~lın ad~ğa~ı zarfla eksiltmesi in-
aç edı eme ı ınden 30 -a 93 1 ... yıs 8 saat 
5 de pazarlıkla eksiltmes' A k 

1 .e_· ı· - · 1 n ara 
evazım ilınır ıgı satın alma k . 

nunda yapılacaktır. omısyo-

"lk2 - ~uhammen _bedeli 90.160 lira 
ı temınatı 5758 lıradır. Şartnaın · 
451 kuruş mukabilinde koınisyo desı 
l A • n an 

a ınır. Kanunı ve tıcaret odası v 
§artnamesindc } azılı vesikalarla ko~ 
rnisyonda bulunın:ıları. 

(1549) 3124 

... M. M •. bakanhğı ., ' 

Yatakhane inşası 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

hliayonundan : 
1 - Eskışehir hava okulunda yaptı

rılacak yatakhane inşaatı kapalı zarf· 
la eks iltmeye konulmuştur. 

2 - Bu ınşaatın keşif bedeli vahidı 
kıyasi fiyatı iızcrinden (375.151.90) il~ 
Yüz yetmiş beş bin yüz elli bir lira 
doksan beş kuruştur. 

Talihler teklif mektublarında vahi 
di kıyut fiati il.zerinden tenzilat ya-

pabilirler. 
İdari şatrnamede bitme müddeti 30 

nisan 939 aur. 
3 - Eksıl tme 2 haziran 938 perşem· 

be gföıü saat 15 de M. M. V. satın 11~ 
ma Ko. da yapılacaktır. 

4 - İlk te17'.'inat 18756 lira 10 kuru~ 
olup ş<srtname keşif ve projeıer ıs li
ca 76 kuruşa M. M. V. satın alına Ko. 
dan alınır. 

5 - Eksiltmeye girecekler kanutıi 
teminat ~ e '490 sayılı kanunun iki ve 
üçüncU maddelerinde yazılı belgeler
le idari ,artnamenin 4 cü maddesinin 
(F) fıkarsında yazılı vesikalarla bir· 
likte teklif mektublarının eksiltme 
giln ve saatından behemehal bir aaat 
eveline kadar Ankarada M. M. V. aatm 
alma komisyonu riyasetine vermeleri 

(1431) 2889 

Kaputluk kumaı ahnacak 
M. M. Vekileti Sabn Alım Komis

yonundan ı 
ı - Beher metresine (575) bef yüz 

yetmiı beş kuruş olan ihale bedeli 
vekaletçe bahalı görülen (20.500) yir
min bin bef yüz metre kurıuni kaput 
luk kumaı yeniden kapalı zarf ile ek
siltmeye konmuftur. 

2 - Şartnamesi (646) kurut bedel 
mukabilinde M.M.V. sattın alma ko
misyonundan alınabilir. 

3- İlk teminatı (7.707) yedi bin ye 
di yüz yedi lira 50 kuru1tur. 

• - İhalesi 25-mayıs-938 çarşamba 
günü saat on beş buçukta yapılacak
tır. 

S - Eksiltmeye girmek istiyenler 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü mad
derinde yazılı vesikaları ilk teminat
ları ile birlikte teklif mektublarmı 

;hale saatinden en az bir saat evvel 
M.M.V. satın alma komisyonuna ver
meleri lizımdır. (1331) 2755 

Hangar yapt1rdacak 
M. M. Vekllet i Satm Alma Ko

miayonundan : 
1 - İzmir tayyare alanında yedi a-

det ahşab çatılı hangar infaatı kapalı 
zarfla eksiltmeye konulmuş.tur. 

2 - İ~bu hangarların keşif bedeli 
(140.455) yü kırk bin dört yüz elli bet 
liradır. 

3 - Eksiltme 3 huiran 938 cuma 
günü saat ıs de Ankarada M. M. V . sa
tın alma Ko. da yapılacaktır. 

4 - Şartname ketif ve projeler 7 li
ra 23 kurup M. M. V. aatm alma Ko. 
dan alınır. 

5 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun iki ve 
3 cü maddelerinde yazılı belgelerle i
dari şartnamenin 4 cü maddesinde ya
zılı belgelerle birlikte teklif mektub
larını ihale saatından behemehal bir 
saat eveline kadar M. M. V. satın al-
ına Ko. navermeleri. (1432) 2890 

Yol silindiri ah nacak 
M. M. Veületi Satın Alma Komiı· 

yonundan: 
ı) 6 Adet dizel motorlu yol silin

diri kapalı zarfla eksiltmeye konmug 
tur. 

2) Tahmin ecUlen bedeli 39000 lira 
olup ilk teminat parası 2925 liradır .. 

3) İhaleıi 25-haziran-938 cumartesi 
günü saat 11 dedir. 

4) Şartnamesini 195 kurıuf mukabi
linde M.M.V. aatın alma komiayonun 
dan alınabilir. 

5) Eksiltmeye &ireceklerin 2490 
sayılı kanunun 2, 3 Uncü maddelerinde 
istenilen belgeleriyle teminat ve tek
lif mektublarmı ihale gUnünde en &eç 
bir sat evveline kadar M.M.V. satın 
alma komisyonuna vermelerL 

(ı350) 2757 

r ~rman koruma J 
YllM n ylSfıkllk bez llılllClk 

Orman Genel Komutanlık Satm 
Alma Komisyonundan : 

1 _ Orman koruma genel komutan 
lık kıtaları ihtiyacı için 8000 metre 
yatak ve yasdıklık bezin açık e~ilt: 
ıne ile ihalesi 25.5.938 çarpmba gilnü 
aaat 13 Ankarada Yenitchirde komu
tanlık binasındaki satın alma komle
yonunda yapılacaktır. • . 

2 - Muhammen bedeli bır metreaı 
38 kurug muvakkat teminatı 228 lira · 

3 - Şartnamesi her gün parasız 

olarak komisyonda görülebilir. 
4 - İsteklilerin muvakkat teminat 

makbuzu ve şartnamesindeki vesika 
larla ihale gün ve saatinde komiıyona 
müracaatları ilin olunur. (1388) 

2785 

Adliye bakanhğı 
Satıhk eşya 

Adliye V ekfiletinden : 
Adet 

l 
18 

Kırmızı eski halı 
Ortası derili tahta koltuklu san
dalya. 

5 Büyilk masa. 
11 Masa 
16 
1 

24 
4 

Derili koltuk 
Derili kanape 
Tahta iskemle ve koltuk 
Su destiai dolabı 

ı4 Mukavvadan mamul evrak çan-
tası. 

Yukarıda cins ve adedi yazılı eşya
ların bedeli pe~n ödenmek şartiyle 26 
mayıs 938 peTfCmbe günü saat onda 
Yeni şehirde Temyiz binasında veka
let kısmı önünde açık artırma ile satı
lacağından taliplerin aynı gün ve sa
atte satıf yerinde hazır bulunmaları i-
lan olunur. (ı321) 2625 

Ankara Valiliği 

Göçmen evleri inşaatı: 
Ankara Valiliğinden: 

1 - Haymana kazası dahilinde 
muhtelif dört mevkide yapılacak 200 
göçmen evinin beheri 481 lira 51 ku
ruştan 96302 lira keşif bedeli üzerin
den açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bu inşaata mahsus olmak üzere 
1262 metre mikabı gayri mamfil çam 
ağacı karar mucibince müteahhidi ta
rafından Kızılcahamamın Karakısrak 
ormanlarından kesilebilecektir. 

3 - Teminat akçesi 6065 lira 10 
kuruştur. 

4 - İsteklilerin plan ve şartname· 
lerini Ankara iskan müdürlüğünde ve 
Haymana kaymakamlığında görebi
lirler. 

5 - 17. 5. 938 gününden itibaren 10 
gün müddetle açık eksiltmeye konul
muıtur. 

6 - Talihlerin 27. 5. 938 gününe 
kadar cuma ve perşembe günleri saat 
15 de vilayet makamında toplanacak 
komisyona mal sandığına tevdi ede
cekleri teminat makbuzlariyle ticaret 
odası veaikasını hamilen müracaatla-
rı ilan olunur. (ıS08) 2995 

Gümrük ve inhisarlar B. 

Çember ve çember 
makinesi ahnacak 

inhisarlar Umum MiicUirlüfün · 
den: 

1 - 4 adet siklop çember makinesile 
130.000 kilo çelik siklop çemberi pa • 
pazlıkla satın alınacaktır. 

il - Pazarlık 3-6-938 tarihine rast
lıyan cuma gilnü saat ı4 de Kabatagta 
levazım ve mübayaat gubesindeki alım 
komisyonunda yapılacaktır. 

111 - Şartnameler parasu olarak 
her gün sözü geçen gubeden alınabilir. 

IV - İsteklilerin pazarlık için tayin 
edilen giln ve saatte % 7,5 güvenme 
paralariyle birlikte yukarda adı geçen 
komisyona gelmeleri ilin olunur. 

(2793 - 1462) 2910 

ğıtdmaktadır. (1528) 3122 

Demiryol yoculanna 
D. D. Yolları Umum Müdürlüğün • 

den: 
Demiryol teşkilS.tı, trenlerde bilet 

satınağa müaaid olmadığından sayın 
yolcuların, biletlerini trenlere binme
den evvel almaları icab eder. 1 tem
muz 1938 tarihinden itibaren bilet al
madıklarını haber veren yolculardan, 
tevakkufa müsaid ilk istasyona kadar 
olan mesafenin ücretinden başka faz. 
laolarak (30) kuruş alınacaktır. Bi
letsiz bulunan yolcular hakkında da, 
biletsiz katedilen mesafeye aid üc
retten bagka ücretin iki misline kadar 
ceza almaktan ibaret olan muamele
nin tabikine devam olunacaktır. 

(1552) 3125 

· Vilô_ye.tle~_ .. . ·· 
Muhtelif kazaların haritalan 

yaphnlacak 
Antalya Belediyeain<fen : 

Antalyaya bağlı Akseki, Manavgat, 
Gündoğmuş, Serik, Elmalı, Finike, 
Kat kazalarında tahminen bin hektar
lık hali hazır haritalarının yaptırıl
ması işi belediyeler imar heyeti fenni
yesince tanzim olunan !artname daire
sinde eksiltmeye çıkarılmıştır. 

l - Yapılacak hairtaların muham
men bedii meskun arazinin hektarı 

yirmi gayri meskun onbeş liradır. 
2 - Münakasa kapalı zarf usuliyle 

2490 sayılı kanun mucibince icra olu
nacaktır. 

3 - Muvakkat teminat 1312 lira 50 
kuruttur. 

4 - Münakasa 6.6.1938 tarihine mü
aadif pazartesi günü aaat on beşte An
talya Belediye dairesinde icra oluna
cağından teklifler ayni günde saat on 
ikiye kadar Antalya belediye daire
sinde harita birliği riyasetine makbuz 
mukabili tevdi olunacaktır. 

5 - Posta ile gönderilen teklif mek
tupları iadeli tcahhütlil olması lizım
dır. 

6 - Şatroame Antalya belediye mu
hasebesinden parasız alınabilir . 

2906 

Granit parke taıı ahnatak 
Jsmir Belecliyeünden .: 

Yeni yapılacak ve tamir edilecek 
yollar için ince kumlukları tercih e -
dilerek alınacak 150 bin adet granit 
parke taıı 13. 5. 938 tarihinden itiba • 
ren on be§ gün müddetle kapalı zarf
lı ekıiltmeye konulmuıtur. Muham
men keşif bedeli 21262 lira 50 kuruı
tur. Belediyenin talebi üzerine müte
ahhid ihale bedeli üzerinden ayrıca 
ytls bin adet tat daha vermeğe mec
burdur. Ketif ve prtnameıi bat mü
hendislikten Ucretıiz olarak tedarik 
edilir. Tagradan istiyenler poeta üc
retini göndermelidirler. 

Kapalı zarfla ihalesi 31. 5. 938 
lalı günü saat on altıda belediye en -
cUmeninde yapılacaktır. Ve muvak
k.t teminat mikdarı ı594 lira 75 kuruş 
tur. lıtirak edecekler 2490 sayılı ka
nunun tarifi daireıinde hazırlanmış 
teklif mektublarını ihale gilnil olan 
31. S. 938 aalı gilnil saat on bege kadar 
encümen reialiğinc vermelidirler. 

(ı594/.1473) 2938 

Koyun eti ahnacak 
Satılık ipek mensucat lzmir Memleket Hutahaneıi Bat 

latanbul Gümrükleri 8afmiiclürlü- tabibliiinden ı;ı 
iünden : İzmir memleket ve ~ref paşa hasta· 

1294 sayılı artırma klğıdında kanu- hanelerinin bir yıllık ihtiyacını karfı
ni safi sıkleti 1365 kilo ı25597 lira de· layacak olan 40.000 kilo ve 18400 lira
ğerinde REF (W) 865/D marka 1/15 lık tutarı olan koyun eti 13.5.938 tari· 
No. safi ipek mensucat ı. 6. 1938 gil- hinden 2.6.938 tarihine kadar 21 gün 
nil saat 13 de Sirkecide Reşadiye Cad. müddetle kapalı zarf usuliyle ebilt-

gümrUk satış salonunda 2490 sayılı meye çıkarılımftır. latekli olanların 
kanunun hükümleri dairesinde pazar· şeraiti milnakasayı görmek isteyenler 
lıkla arttırmaya satılacaktır. lstekli- Ankara uhhat ve içtimai muavenet 
lerden % 7,5 pey akçeai makbw:iyle mUdüriyetine mUarcaatları. Ekailtme
ticaret odası vesikası aranır. Pey ak- ye ift:irak edeceklerin eksiltmenin ic
çelerinin saat 12 ye kadar vezneye r~~dan evel bedeli muhammenin % 
yatırılması macburidir. ye 1 buçuk niabetinde 1380 lira temi-

(2950/1545) 3133 natı muvakkateıini İzmir muhasebei 
hu~uaiye müdüriyetine yatırarak ala

Demiryolları 
Plôn freze tezgôh ı 

ah nacak 
D. D. Yollan Sabn Alma Komiayo· 

nundan ı 
Muhammen bedeli 18.000 lira olan 

bir aded plan freze tezgahı 8. 7. 938 
cuma günü saat 15,30 da kapalı zarf 
uıulü ile Ankarada idare binasında 
satın alınacaktır. 

Bu ige girmek isteyenlerin 1350 li
ralık muvakat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vcıikaları ve zıafp mü-

cagı makbuz veya muteber bir banka 
mektubunu bir zarf içine diğer bir 
zarf içine de teldifnamesini ve üzerine 
aarih adreainin yazılmaıı ve bu iki zar
fın bir zarf içine konularak üatil mü
hilr~enerek zarfm üezrine hangi it için 
~kaıltmeye iftirak edeceğinin derc:i ve 
ihale günü olan 2.6.938 tarihine rastla
yan pertembe gilnü saat 9 dan 12 ye 
k~dar İzmir ili vilayet daimi encüme
nıne müracaatları. (1616/1493) 2986 

Kapah 

yapı 

zarf usuliyle 
eksiltmesi 

Manisa Valiliğinden : 
1 - Manisa Atatürk bulvarı üzerin· 

.le bir ıiJınDA binaaı lnJaiı .(56802) ll-

ra 50 kuruşluk keşifnamesi üzerinden 
k.ıpal' .zarf uauliyle ekailtıneye konul· 
muş~ur. 

2 - Bu 1şe aid keşifname, şartname 
ve teft =rütı (285) kıuuş mukabilinde 
Manisa nafıa müdürlüğünden alınabi
lir. 

3 - Eksiltme 26.5.938 perşembe gü
nü saat o~ birde Manisa vilayeti dai
mi encümeninde yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat (4090) lira 
13 kuruttur. 

5 -Bu eksiltmcy~ girecek olanların 
1938 yılına aid ticaret odası vesikası 
ve 1938 yılına aid olarak nafıa veka
letinden alınmış ve yaptığı en büyük 
bina bedelinin elli bin liradan aşağı 
olmadığını bildiren yapı müteahhitlik 
vesikası göstermeleri ve bizzat yük
sek mühendis veya mimar olması ve
ya bunlardan biriyle müştereken tek
lif yapıp mukaveleyi birlikte imza et
mesi lazımdır. 

6 - Teklif mektubları 26.5.938 per
şembe günü saat ona kadar vilayet da
imi encümenine verilecektir. 

1 - Kapalı zarfların ihzarmda, tek
lif mektubunun yazılışında, bu zarfla
rın tevdiinde ve posta ile gönderilme
sinde talihlerin 2490 sayılı kanunun 
32, 33 ve 34 üncü maddelerine harfiyen 
riayet etmeleri lüzumu ilan olunur. 

(1387) 2794 

Bir makinist aranıyor 
Kayseri Valiliğinden : 

Nafıa silindirleri için 75 lira ücret
le bir daimi makinist alınacaktır. Ta
lip olanların ehliyet vesikalariyle be
raber 1 haziran 938 gününe kadar 
Kayseri Nafıa Müdürlüğüne müraca· 
atları. 3111 

Ekmek münakasaıı 
S.Vaa C. Müddei Umumiliğinden: 

Sivas ceza evinin 939 &enesi mayıs 

nihayetine kadar bir senelik ekmek ih

tiyacı beher çifti 960 gram heaabiyle 

en az 130000 ve en çok 150000 kilo ola
rak alınacak ekmek çarşıda satılan i
kinci nevi ekmekten ve belediye narhı 
üzerinden tenzilatla ihale edilmek Ü· 

zere 11.5.938 tarihinden itibaren kapa
lı zarf usuliyle yiımi gün müddetle 
mUnakaaaya konulmuftur. Talib olan
ların yüzde yedi buçuk hesabiyle te
minatı muvakkate veya banka mektu
bu ile haziranın birinci çaf'3mba gü
nü saat onda Sivas C. M. U. lik daire

sinde müteıekkil komisyona ve daha 
ziyade malQmat almak l.teyenlerfn 
ceza evi müdüriyetine müracaatları t-
an olunur. (1443) 2891 

Maden kömürü ahnacak 
İzmir Belecliyeainden ~fi 

Havagazı fabrikasının 938 malt yı

lı ihtiyacı olan 4750 ton zerodiz "0,10" 
lave Zonguldak maden kömürü 
12-5-938 tarihinden itibaren ıs gün 

müddetle kapalı zarflı eksiltmeye ko
nulmugtur. Bedeli muhammeni beher 
tonu on lira altmı§ kuru§tan elli bin Uç 
yüz elli liradır. İhalesi 27-5-938 cuma 
günü uat 16 da olup muvakkat temi
nat mikdan tiç bin yedi yUz atllDI§ ye • 
~~~~~~--~~~~~--' 

-11-

di lira elli kuruştur. Şartnameei 260 
kUrlJŞ bedel mukabilinde havagazı mil-, 
dürlüğünden tedarik edilir. Taşradan 
istiyenler şartname ücretile birlikte 
posta ücretini de göndermeli<lirler. İg
tirak etmek istiyenler 2490 sayılı ka. 
nunun tarifi dairesinde hazırlanrmt 
teklif mektupların!' ihale günü olan 
27-5-938 cuma günü saat on beşe kadar 
encümen reisliğine vermelidrrler. 

(1566-1454) 29<>7 

Vakıflc:ir- Umum Md~ -- · 

Kiralık daireler 
Vakıflar Umum Müdürlüğünden t 

Senelik 
muhammen Teminatı 

kirası muv;ıkkatesi 

Lira Lira Daire No. 

1800 135 3/ 4 
1800 135 3/5 
1968 146 3/ 6 

Senelik kira mikdarlariyle temina
tı muvakkateleri ve daire numaraları 
yukarıda yazılı Gökçeoğlu mahalle
sinde ikinci vakıf apartmanındaki ÜÇ 

daire teslim gününden 31. 5. 939 gü
nüne kadar olara kirasına birinci ar· 
tırma müddeti içinde talih çıkmadı
ğından artırma beş gün daha uzatıl
mıştır. İhale 26. 5. 938 perşembe gü
nü saat 16 de vakıflar umum müdür
lüğü varidat müdürlüğünde yapıla· 
caktır. Tutmak ve şartlarını öğren
mek isteyenlerin adı geçen müdür:ta-
ğe müracaatlarr. (1556) 3126 

Kirahk hamam 
Valuflar Umum Müdürlüiün • 

den : 

Kızılcahamam kuasına bağlı 00.. 
vem nahiyesinde kain vakıf (Sey) ha
mamı denilmekle maruf çifte hanwn 

teslim gününden muteber olmak ü.e
re bir senelik kirası on gün müddet
le açık artırmaya konulmuştur. !hale 
30 mayıs 938 pazartesi günü saat l6 
da vakıflar umum müdürlüğü varidat 
müdürlilğünde yapılacaktır. 

Senelik kirasına tahmin okmMl 
bedel (500) lira olup artırmaya işri
rak edenlerden (37) lira (50) kuruş 
muvakkat teminat alınacaktır. Kira 
prtını görmek isteyenlerin vakıflar 
varidat müdürlüğüyle Kızılcahamam 
kazası kaymakamlığına müracaatta-
rı. (1543) 3088 

Kirahk bina 
v.ır,a.r Um.n MiJM &iia. 

den: 

AnkaPada Zencirli cami ittisalinde 
ve Türk Maarif Cemiyetinin otmd. 
ğu bina teslim gününden 31 ma,_ 
939 gilnilne kadar senelik kirası Oll 

gün müddetle açık artırmaya konul
muştur. İhale 30. 5. 938 pazartcei gl
nü saat 16 da ikinci vakıf apartma
nında vakıflar umum müdürlii-ğil ft
ridat müdürlüğünde yapılacaktır. 

Senelik muhammen kira mikdan 
(800) lira olup talihlerin (60) lba 
muvakkat teminat alınacaktır. Tut· 
mak ve şartlarını öğrenmek isteyıen
lerin adı geçen mtidiirlüğe mlkaıca-
atlan. (ı532) 3080 

Kira lık dükkon • 
sa ı re 

V aloflar Umum Müdürlüğünden : 
Müzayedeye konulan akaratm: 
ecnelik 

muhammen teminatı 
kirası muvakkatesi vakıf 
Lira Lira No. Nevi Mevkii 
432 

325 
350 
360 
300 
350 
555 
555 
980 

33 37 Dükkin Zincirli cami 

60 
600 
155 
60 
60 
30 
84 

25 
27 
27 
23 
27 
32 
32 
74 

5 
45 
12 
5 
5 
3 
7 

40 
41 
42 
45 
68 
69 
75 
78 
85 
99 

114 
128 
147 
202 
244 

204 16 412 
150 12 444 
60 5 459 
96 8 466 

630 48 6 

• 

• 
• .. 
• .. 
,. .. .. 
,. 
,. 
• 

Oda 
Arsa 
Dükkan 

,. 
Bostan 
Ev 
Dük kin 

140 11 19 • 
60 5 24 • 

• ,. 
• 

.. .. 
• .. .. 

Çocuk sarayı 

• .. .. 
Koyun pazarı 
Ulukapı 
Koyun pazarı 
Atpazarı 

Saraçlar 
,. 

lnkılab mahallesi 
Yeğen bey caddesi 
Koyun pazarı fırı01 aralığı 
At pazarı 
Kışla önü 
Kalaba mahallesi 
Koyun ~azarı 
Ulucanlar 
Atı>aurı 

75 6 %5 • • 
25 2 28 • .. 
30 3 61 ,, Kapanhan 
50 4 82 Arsa Çankırı kapı 
36 3 134 • Çclmkçılar 
280 21 ı40 " Koyun pazarı 
Senelik kira mikdarlariyle muvakkat teminatları, mevki ve numaraları yu-

karıda yazılı vakıf akarat teslim gününden 31.5.939 günline kadar kiraya ve
rileceğinden on gün müddetle açık arttırmaya konulmuştur. İhale 25.5.938 
çarşamba günü saat 16 da ikinci vakıf apartımanında vakıflar umum müdUr 
lüğü varidat mi!dürlilğünde yapılacaktır. Tutmak ve s rtların ı E~nmek is-
teyenlerin adı ıeçen müdürlüğe müracaatları. (1495) 2987 
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Y ağb ve yağsız acı badem, yağsız kar veyanm yağh gece ve gündüz 

HASAN KREMLERi 
Çilleri ve sivilceleri ve lekeleri kat'iyyen i7.ale eder. 

İhtiyarları gençleştirir, gençleri güzelleştirir. 

11\lUJJMllel>ADA 
CAN KUQTAQI~ 

~--REÇETELERİNİZİ---. 

Hasan ismine ve markasına dikkat .. 2819 

~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 1 , .... ,,! ........ ~,..~·s:rw:; ~ 
§ Sermaye 2. inci ruhunun § l J' f GJt1 ;"W'W :J .,. ..:.. ~_!j 
~ hissedarlardan tahsili hakkında ~ saııhk: ı····~~·~~~··;·;~::::::::: 
§ Anadolu Anonim Türk Sigorta ~ ya~:~~ ~~·:.~ı::e iç~~v:~1g~~r:;~ D<>ruatırhk küçük ilanlardan= 

E ~· k ı• d ~ kağında 5 No, lı haneye müracaat. İf~[ S:f: ~~:~ ~g ~:~! - ır e ın en • = 2829 f Uç defa için 70 Kunıı 
Acele satılık arsa - Dikmen asfalt :_ • _ 1 Dört defa için 80 Kuruı 

: Şirketimizin 30 mart 1938 tarihinde fevkalade olarak : caddesi, yapılmakta olan Fahri apartı - Devamlı küçük ilanların her defası~~: 
10 kuruş almır. Mesela 10 defa neırcu-= toplana·n hissedarlar umumi heyetince dahili nizamname- : manı ittisali 722 M2 cephesi 20 M. dir. lecek bir ilan için ı40 kuruı alınacakut 

mizin altıncı maddesi hükmüne tevfikan sermayenin ikin- : T. 2527 ye veya Paşalar tepesi Ekono- :Bir kolaylık olmak üzere, her satır. k 
tlime aralarındaki boşluklar müst 

: ci ruhunun hissedarlardan tahsiline karar verilmittir. : mi sokak No. 1/ A haneye. 2935 i 30 harf itibar edilmiştir. Bir küçük i 

: ittihaz olunan bu karara tevfikan sayın hiasedarlarımı- =_ Satılık arsalar _ Yeni11.ehir Cebeci i 12.0 harften ibaret olmalıdır .... 
: zın sahih bulundukları beher hisse senedi için ödenmemiş : ve Maltepede inşaata elverişli ufak eh- ıo kuruş alınır. 

~ IDort satırdan fazla her satır ıçın ay 

: sermayeden ikinci ruhunun mukabili olan beş lirayı itbu : attadır. Tl. 2487 Vahdi Doğru Er .......................................................... ., .... , ____ ,_,. - -: ilan tarihinden itibaren 30 Haziran 1938 tarihine kadar = 2964 - -: Ankarada Türkiye İş ve Ziraat Bankaları merkez müdür- = 
: lüklerine ve yahud lstanbulda Yeni Postahane karşısında = 
: Büyük Kınacıyan hanındaki tirketimizin muamelat mer- : 
: kezine ödemeleri, aksi takdirde ödemeyenlerin sahih bu- _ 
: lundukları hisse senedlerinin, tirktimiz dahili nizamna- : 
: mesinin 1 O uncu maddesi hükümleri dahilinde Borsada = 
: sattırılmak s~etiyle mezkur ikinci rubu sermayenin istifa = 
: ve satıf bedeli noksan olduğu takdirde aradaki farkın his- : 
: se senedi sahiblerinden aynca taleb olunacağı ilan olu- : 
E nur. 3127 = -.,ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııır-

.:!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!:. - ---------- Kurumu 
---------Türk Haya 
-

Satılık ev, arsa, apartıman - Yeni
~hir ve Cebecide acele satılık ev, arsa, 
apartıman Tl. 2487 Vahdi Doğru Er 

2965 

Sahlrk - Anka.ranın her tarafında 
imarca parsellenmiş küçük çapta inşa
ata elverişli arsalar Neşet Şeren Tel. 
2406 3036 

Sablık - Ankaranın her tarafında 
irat getirir beton, kargir ve ahşap ucuz 
evler ve apartımanlar Neşet Şeren Tel . 
2406 3037 

Satılık - Ankaranın her tarafında 
imar dahil ve haricinde parça parça sa· 
tılabilecek toptn arazi, bağ ve bahçeler 
Neşet Şeren Tel: 2406 3038 

:= Sahhk Apartman - Y enitelıirde Dü------------
BÜYÜK PİYANGOSU 

ikinci Keıide 11 HAZiRAN 1938 dedir. 

= zenli sokakda 20 No: (Kazım Özalp = asfalt caddeden beşinci bina) İki daire--= si beşer odalı, bir dairesi dört odalı ay-= rıca çamaşırlık ve uşak odası. Ortakat= taki sahibinden sorulabilir. Telefon: 

katta Bayan Rag~be'ye müracaat. 
3134 

Kiralık - Çocuk sarayı bahçesi . 
şısı apartıman katı 4 oda müşt 
kapıcıdan sual. 3133 

Kiralık - Y enişehirde 1smet İn~ 
caddesindeki 4 No. lu ev 4 ay için kiri' 
ya verilecektir. İçindekilere müra~ 

3133 

Devren kiralık apartıman - Y enit" 
bir Havuzbaşı yeni Ali Nazmi a~~ 
manının beş odalı 10 numaralı daırP' 
devren kiralıktır. Kalorifer ve her gilf 
sıcak suyu vardır. İçindekilere ıniirl' 
caat. 3101 

Kiralık - Yeni şehir otobüs garıf 
karşısı Ersoy apartımanı telefon 365' 
3710 3053 

Kiralık - Şişlide istasyona 2 ""' 
kada abide caddesi asfalt üstünde 11° 
222 5 - 6 oda sıcak su kalorifer m~~ 
ve möblesiz 6 ay ve senelik Tel. 4.:'l 

3055 .-
( Sakarya eczane) sinden yaptınnu:. Her iltedi

gınız yerli ve Avrupa iliçları bulunur. Resmi humd mlles
aesata azami kolaylık cötıterilir. Balık yatı kiloau IS kunıttur. 
Ulus, Halk sineması ınrasmdL Telefon "20111 1~3 ~---'-_,..,_,_...,..,...,..,...._..r--.....Wlr-...t.,,...,.~-~ 

= 2572. 3067 
~.-600 lnudır~ · ,..__..._u .. n; ar3coar- .l!.fıenrnrş. = karşısında (550 M.) (20) M. cepheli 

Kiralık Daire - Sağlık Ba~~ 
l\'CU ı:mTUZl"Çll~tıuı.y :50.K"""d.ı.r-.NO:-Z-.t "" 

ri sandık odası olmak üzere 4 odalı il 
yet ferah bir daire 1 hazirandan kita 
lıktır. Yalnız öğleden sonr.a TL 191' 

Maarif Cemiyeti Türk 
Umumi Merkezi 

ve 

Resmi llôn işleri Bürosu 

Anafartalar caddesinde Zincirli cami yanındaki daire6ini 
Ulus meydanında it Bankası kartııındaki Koçak apartı-
manımn ikinci katma nakletmittir. 3109 

Muhtelif yiyecek ve yakacak ahnacak 
Liseler Alan, Sat11n Komisyonundan: 

Beher kilo 
tahmin llk Eksiltmenin Şartname 

Mikdan bedeli teminatı yapılacaiı Eksiltmenin bedeli 
Cinsi kilo k~ Lira Kr. giln ve saat ıekli kunıı 

Ekmek 420.000 10 3150 00 6.6.1938 pazartesi Kapalı zarf 210 
saat 14.30 da 

Daihç eti 6ı.ooo 47 ) 4802 13 6.6.1938 pazartesi Kapalı zarf 355 
X:araman eti 61.500 4-0 ) saat 14.45 de 
Kuzu eti 20.500 47 ) 
Sığır eti 23.250 35 ) 

Sadeyağı 37.500 100 2812 50 6.6.1938 pazartesi Kapalı zarf 188 
saat ı5 de 

Toz ıeker 72.000 28 ) 1956 38 6.6.1938 pazarteıi Kapalı zarf 130 
Kesme şeker ı9.750 30 ) saat ıs.ıs de 

38 kalem 274.700 ) ) 6.6.1938 pazartesi Kapalı zarf 160 
ya§ sebze "kilo" ) ) saat 11 de 

399.800 )31927) 2394 53 
"adet" )"Lr.") 
58.300 ) ) 

"demet" ) ) 

Tüvanen M. 2.070 ) 7.6.1938 Salı Kapalı zarf 
kömiıriı "ton" 1100 ) saat 16.30 da 
Kriple 100 ) 1867 13 

"ton" 1500 ) 
Türk antrasiti 25 ) 

111ton'' 2500 ) 

Komisyonumuza bağlı yatılı liseler in mayıs 1939 sonuna kadar ihtiyaçları 
olan yiyecek ve yakacakları eksiltmeye konmuştur. Bu huausta gerekli du
rum yukarıya yazılmıştır. 

Eksiltme lstanbul Kültür direktör Iüğü binası içinde liseler muhaaebeci
liğin<le toplanan liseler alım satım komisyonunda yapılacaktır. 

İstekliler ilk teminat makbuzu ve 9 38 yılı ticaret odaıı veıikalarile 2490 
sayılı artırma, eksiltme kanununun ta rifatı dairesinde hazırlıyacakları tek
lü zarflarını yukarıda yanlarında gösterilen belli saatten bir aaat cveline 
kadar komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde teslim etmeleri muktazi 
olup postada olacak gecikmeler kabul edilemez. 

Teminatlar İstanbul liseler muhaıe beciliğine yatırılacaktır. Ve tartname
ler liseler alım, satım komisyonu sek reterliğindcn bedelleri mukabilinde a-
lınabilir. (2915-1527) 3078 

Bundan bafka: 15.000 12.000 10.000 liralık - 0 7) M. bina cepheli Lakavüz bağla-
' ' - nnda. 7500 M. TJ. 2181. 3103 -ikramiyelerle (10.000 ve 20.000) liralık iki --- Acele sablık motosiklet - Müdaf aai 

Hukuk caddesinde motosiklet tamircisi 

Akkaya. 3103 

adet mükafat •ardır ••• 

Şimdiye kadar binlerce kitiyi zengin eden bu piyangoya 

iıtirak etmek suretiyle Iİz de taliinizi deneyiniz. 

--,_ ------------
Recep Dinçman'a müracaat. 3104 

Türkçeden ingilizceye ve in.gili 
den türkçeye bihakkın tercüme ya~ 
cak bir memura ihtiyaç vardır. Fransd' 
ca bilenler tercih edilir. Ankara P. '1 
23 e mektupla müracaat. 3086 

~ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııır;:: 

Sablık - 2 adet 516 model Fiat açık 
ve kapalı 6 kişilik otomobil. Görmek is
tiycnlerin Demirtepe Menekşe sokak 
No. 14 Şoför Riza Günere müracaatla -

Kursları 

Sayın Baylar: 
Yorulmayınız, nafife aramayınız 

ALTUN ÇiÇEK 
Tra§ bıçağından ve sabunundan 

daha iyisini bulamazsınız. Her yerde 
israrla ALTUN ÇİÇEK traş bı
çaklarını ve sabunlarını isteyiniz. 

3130 

Bulana mükôfat 
Ankarada Karaoğlan çartısı ile Ye

niJChir arasında port föyümdc mevcut 
bazı evrak ve bir mikdar evrakı nakdi
ye ile İstanbulda Kızıltoprctkta İhla
mur caddesinde 117 numarada ikamet 
eden Bay Ratide vermiş olduğum bin 
liralık borç senedimi ziyaa uğrattım. 

Ra§it ve zevcesinin imzasını havi olan 
işbu senedin İstanbulda Üsküdar Asli
ye hukuk mahkemesinde aleyhine 'ika -
me ettiğim alacak davi.sından dolayı 
mevcut dosyaya ait bulunması itibariy
le başka kimsenin i§ine yararmyacağı 
tabii bulunmakla cüzdandaki para bu -
lana verilmek suretiyle memnun edile
ceğinden mezkUr senedin namıma iraa
lini ve yahut zabıtaya teslimini rica e -
derim. İstanbul Kadıköy Kufdili cad -
dceinde 165 numaralı hanede Nafiz. 

3135 

n. 3098 
"'''llllllllllllllllllllllllllllllllllll~ 

. 
- -

Kiralık: E Dr. Bôsıt Ürek E - - .... ...._...._....._ .... 
Franuzca Dersleri - Diplomalı ~ 

tecrübeli bir Bayan tarafından tnıti' 
hanlara hazırlık. Nccatibey okulu yt'_ 
nında No. 2 1. ci kata müracaat 301• 

- -- -: Cebeci Merkez Hastanesi : - -: iç Hastalıklan mütehassısı : 
: Her gün hutalarmı Y enite- : 
: bir Meırutiyet caddesi Orek: 
: apartmanında saat 13 den: 
: sonra kabul eder. Tel: 1694 : 
':iıııııııııııııııııııııııııııııııııııııır:' 

ULUS - 19. uncu yıl. - No.: t039 

Imtiyaz sahibi 
Nureddin Kamil Suner 

Umumi Neşriyatı idare eden 
Yazı İşleri Müdürü 
Mümtaz Faik Fenik 

Ulus Basımevi: Ankara 

YENİ 
BU GECE 

Kiralık - İstanbulda Krzıltoprak is
tasyonuna 5 dakikada 5 odalı yeni . ve 
kargir müstakil bir ev yaz için kiralık -
tır. Bahçe, terkos; ve hava gazı, elek 
trik. Kazım Özalp cadde. Nihayetinde 
Ural sokak No. 8 Moiz apartımanı 2. ci 

Daktilo kunu - 4 7 inci dcvres&ıı' 
haziran ilk haftasında başlıyor. 2 ayd' 
diploma verilir. Yenihal arkası yeni hl' 
marn apartımanı kat 2 Tel. 3714 309f 

lsT~nbuf BelıdflJftt 

~ehir11"yaİl'OSll 

ııııııııııııııı 

iL 
Hlllll 

1STANBUL BELEDiYESi 

Şehir tiyatrosu 
BU AKŞAM SAAT 21 DE 

FİDANAKİ 
P. HORAN'dan tercüme eden 

FAHRi KOLiN 

DiKKAT: saat 10 dan 18 ze kadar biletler Bankalar 
caddesinde (Orha·n Terzioğlu) mağazasında ve 18 den 
sonra {Halkevinde) satılmaktadır. 3115 

SİNEMALAR HALK 
BUGON BU GECE 

"Danı devam ediyor,, filminin unu· 
tulmaz ve emsalsiz yıldızı Zaralı 

Lander'in 

"'lllllL - -- -- -- -- -- -
Heyecan - Esrar - Macera şaheseri 
BİR GECEDE OÇ CİNAYET 

Seanslar: 2,30 - 4,30 - 6,30 gece 21 de 
<,A HABANERA 

filmini sunar 
Gündüz: 2,45 - 4,45 - 6,45 seanslarında 

ÇİFTE ÇAPKINLAR 
Gece saat 21 de: Ankara Palas orkes

trasının refakatinde yepyeni dans 
numaraları 

- ----- ----- ------ -------
------ --'=iımır 

Saat 2.30 da: Tenzilat: 
Fiatlar: 40 - 30 - 20 

Programa ilaveten: Tekirdağlı Hü
seyin - Kara Ali güreş müsabakası 

Halk matinesi 12,15 de: 

VİCDAN AZABI 

-1 
~ 
IO -

Yangın, hayat, otomobil, cam 


