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29.5.1938 Pazar saat 16 da ilkbahar 
at yanılan 4. üncü haftası 

4.6. ve 5.6.1938 Cumartesi ve paı,ar Türki
ye cüret birincitrkleri 

Kamutaydan ordumuza selam! 
Ord~muzu en son sistem harb vasıtalariyle teçhiz ederek milletimizin 
yüksek menfaatlerini IOyıkıyle koruyacak bir hale koymuş bulunuyoruz 

Milli müdafaa bakan1m11ın Kamutaydaki beyanatmdan 

Atatürk dün akşam 
İstanbula hareket ettiler 

Reisi Cumlıur Atatiirk Refakatlerinde Genel Kurmay 
Başkanı Mareşal Fevzi Çakmak olduğu halde diin !'aat 18.30 
da hususi trenleriyle lstanhula hareket buyurmu~lardır. 

Başveki1 Celal Bayar ile Vekiller Heyeti, lı.ımet İnönii, 
Afehuslar, Biiyiik Erkanı Harbiye ve Milli Miidafaa Vekaleti 
ile diğer V ckalctler Erkanı, Daireler Umum Müdürleri Biiyiik 
Şeri teşyi f'tmi ]erdir. 

Büyük Şel'in Ank!"'adan ayrıl1Jıntlan iki İntiba, soltla: Atatürk 
Ankara gannda kendilerini teıyi edenler arcuında - Yukarda: 

Atatürk tqyie gelenlere iltifat ediyorlar 

, ' 
Cümhurlyetlmlı~n 

kıymetli ve kudretli 
ORDUSUNA 

Dün kamutayda milli müda
faa büdceainin kabulünden aon
ra -.ağıdaki iki takrir ittifakla 
ve sürekli alkıtlarla taavib o
lunmuştur : 

Milli müdafaa velıilimi.in 
bütün milletin emniyet ve iti
madını teyid eder beyanatı mü
ntuebetile cumhuriyetimi~ 
kıymetli ve kudretli ordu.una 
yüksek meclisin Hlcim ve sevgi
sinin iblciiını rica edem. 

Şükrü Koçak 
Kcizım Sevüktekin 

Milli müdafaa 1>ekciletimizin 
büdcHi mü1'aker• ve tıuvib o
lunurken B. M. Mecli.inin or
dumu"" olan uv11i ve hürmeti
nin vekalet vantıuile ordumu.&a 
ulaflırılmaını yiilrHk ta.n>ibe 
nınanz. 

Antalya Erzurum 
Rasih Kaplan AzizA.kyiirelı 

·--:--~--------~----~-----· r ı. Ali (etlDkaya yeni bikkenln Yeni sene kültür 
davalarımız için bir 
hamle yılı olacak 

Dün Kamutayda milli müdafaa, maarif ve 

nafia büdceleri konuşuldu ve kabul edildi 

Milli müdafaa bakanımız diyor ki_: 
Bütün dünyayı ateşe verecek ve bize de 
sirayet edebilecek olan bir harbin zuhur 

etmiyeceğini kimse iddia edemez 

Her ihtimale karşı ordumuzu 
hazırlamak mecburiyetindeyiz 

. . 

esaslarını anlaHı 

Yurd bayındırlığı 
. için bu yıl 

yapılacak işler 
Kamutayın dün

kü toplantısında 
büdce dolayıaiyle · 
Nafıa Vekili B. A
li Çetinkaya §U i
zahatta bulunmuş
tur: 
"- Nafıa veka

leti büdcesi geçen 
seneler gibi mem
leketin ümran, te-

B. Safi el Ar1kan Kamutayda· yeni 

programını izah eHI 
Maarif büdcesi 

dolayısiyle Kül -
tür Bakanımızın 

dünkü Kamutayda
ki beyanatı şudur: 

"- Sayın arka
daşlar, tedkik için 
huzurunuza sunu~ 
muş olan maarif 
büdcesinin müza
keresine geçilmez
den evel bu büdce-
nin ne gibi esasla
ra dayandığım ve 
938 - 939 ders yı
lında bu büdcede-

rakki ve inkişafı 
huauıundaki sey
rini takip etmek 
esasına müstenic\ 
olarak tanzim edil· 
miştir. Tetkik bu-
yurdunuz, adi büd- . . . . ki mevzuat ve tah-
cemizde 8 milyon Nafıa ~ e~ılımı.z B: Alı Maarif Vekilimiz. B. Sal/et sisatla neler yapıl-
küeur lira vardır. etinkaya Arıkan mak istenildiğini 

. •ı. . . .. . . B~nun 3 milyor. küsur lirası, diğer ı pı işlerine aid bir paradır. Ve usulen 1 kısaca ve sizi sıkmıyacak şekilde arz-

.------------- vekaletlerin yaptırmak istedikleri ya- (Sonu 6. mcı sayfada) (Sonu 7. inci sayfada) -- -
l{amutay dün B. Hilmi Uran (Sey

h~n) ın reisliğinde toplanmış ve ye· 
nı sene büdcesinin görüşmelerine de
vam etmiştir. 

Milli Müdafaa büdcesinin müzake
~~e. başlanması dolayısiyle söz alan 
ö ıllı Müdafaa Vekilimiz B. Kazım 

zalp şu beyanatta bulundu: 
"- Arkadaşlar: milli müdafaanın 

geçen seneki bildcesiyle bu seneki a
rasında 15 milyon lira kadar bir fark 
vardır. Bunun 6,5 milyon lirası kara, 
~eniz ve hava teşkilatımızın genişle
tılmesi dolayısiyle artacak olan mas
r~flara karşılık olmak Uzere büdce
nın muhtelif fasıllarına tevzi ve tak
sim edilmiştir. 8,5 milyonu da Bilyük 
Şefimiz Atatürk'iln irade ve tasvible
r!yle hazırlanan yeni beş senelik ıi· 
l~hlanma programının ilk senesi tak
aıtıeri karşılığıdır. 

Arkadaşlar; bildiğiniz gibi büyük 
küçük her millet ordularının teşkila· 
tını genişletmekte, teşkilatını çoğalt
tnakta ve bütiln varhklariyle barba 

(Sonu 6.1nc1 sayfada) 

Milli Müdafaa Bakanımız 
KGun ôzal P. 

YARIN 

16 sayfa 
ilclvemiz 

Türkiye Cumhuriyeti 
Ziraat Banluuı 

Türk hava kurumu 

genel merkez toplantısı 
Türk Hava Kurumu Bqkanlıim

dan: 
~nel merkez kurulu 28 mayıs 938 

cumartesi günü saat 16 da altı aylık 
toplantısını yapacağından üyelerin 
kurum merkez binasında bulunmaları 
rica f)kmur. 

Hatayda hôdiseler 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Dün sabah Garo bizzat 
Reyhaniye halkevini basil 

Usbeciler türk evlerine girdiler, bir çok 
türkleri tevkif ettiler, yaraladılar 

SU1ZlNC1 SA YF AMl1.DADIR.] 
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27 - 5 - 1938 = __..,, "-.. 

j_se_Hi_R_H_AY_A_Tı_j GeneralMariç Hükümet hesabına tahsil~ 
Diinkii koııfcrans İstanbulda edenler hakkında Oı Dün saat 18 de Ankara Dil, Tarih, 

Coğrafya Fakültesi asistanlarından 

_. ............................................................................• 
: ~ . . 
~ iÇTEN. DIŞTAN ~ . ; 
~ •.....•.....•...•.•..•.....••.......•.•....•.............................•..• --

T~kniğin senfonisi 
Kulaklarımız seneler senesi alaturkanın oda sazlarını, daha yakın 

yıllarda avrupai müziğin büyük sentezler ifade eden güzel ahengiııi 
dinledi. Bu musikilerin dışında alışmadığımız, bizim için çok yeni bir 
ses manzumesini duymaya başlıyoruz: · 

Bayan Muine Atasayan tarafından İstanbul, 26 (Telefonla) - Yugos- devlet A k 
(Beşer ırklarının tasnifinde esaslar) lavya Har.biye ve Bahriye Nazırı Or- şu ra s 1n1 n ara rı ·Ç' 
hakkındaki verilen konferans sonuna general Mariç, beraberlerinde Genel fti . 
kadar aliika ile takib edilmiştir. Kon- Kurmay İkinci Başkanı Orgeneral A- Bakanlrklar hesabına memleketimizde yahud yurd dışında ~~' 
ferans~ı sonunda kendisini dinliyen- sım Gündüz ve Donanma Komutanı o~~~an ve tahıill~rini bit.irdikten sonra muayyen bir müddet tah- d:: 
ler tarafından 9iddetle alkı§lanmışhr. Amiral Şükrü Okan ile refikası, mai- sı.lını yaptıran daıre emrınde çalışacaklarını teahhüd eden bazı Tekniğin musikisi. 

Bir fabrikaya girdiğiniz zaman kasnak kayışların çevirdiği demir 
dairelere bağlı çarklarla dönen bin bir makinenin çıkardığı ses .• Muh
teşem bir orkestrasyonu ifade eden hu ilim, fen, teknik notalarının bir 
araya gelmesi o sesi yaratıyor. O seste asabı hareket, zekayı işlemeye 
götüren bir kudret var. 

Konferansçı, be§cr ırklarının tcş- yeti erkanı ve mihmandarları olduğu kımseler mecburi hizmetlerini bitirmeden başka bakanlıklar 
hisi ve tefrikini yapabilmek için na- halde bu sabah "Kocatepe" destroye- emirlerine geçmektedirler. Bunlar bu memuriyet degıy·~tirilmesinİ 

· "b 1 k 1 · riyle Müdanyadan hareket etmiş ve k b ~ zarı ıtı are a ınan arakter erı - saç, ço zaman eski akanlıklarının muvafakatini almak •uret"ıyle. . 12.45 de Fındıklı önüne muvasalat ey- .. cıld emgi, boy, baş şekli, yüz, bu- yapmaktadırlar. 
!emiştir. 

run, göz - izah etmiş; büyük be- Müttefik devlet nazırı beraberinde-
9eı· ırklarının doğuş ve kUtüğünU ki zevat ile birlikte donanma komu
ve bilhassa beşeriyetin orta Asyadan 

Finans Bakanlığı bu gibi memur-ı-

Tekniğin senfonisi .. Münzevi kösesinde Bethofen büyük eserleri
ni verirken, alman zekasının fabrikas;nda yarattığı musiki .. Biri olma
dan öbürünü duymaya imkan yoktur. Çünkü medeniyet; büyük ter
kipler, büyük sistemler vücuda getirebilmek liyakatidir. Wagner Tan
havzer'i, Göyte Favst'ı vücuda getirmekte nasıl bir zeka yaratıcılığı 
göstermişlerse Zays veya Krop fabrikalarım vücuda getirenler de aynı 
ince, dikkatli, muazzam ilim sentezlerini hnlketmişlerdir. 

Cumhuriyet neslinin ne kalbi zekasından, ne sanatı ilim ve teknik~ 
ten bir adım geri kalmryacaktır. Ufuklarında fabrikalarının makinele
rinden çıkan sesler aksetmiyen diyarlarda kemanların, viyolonsellerin, 
piyanolann ahengini duyamazsınız. Politekniği olmayan diyarda kon
servatuvarın temelJeri sağlam olamaz. Kalp, dimağı beslemeli; dimağ, 
duyguları yükseltmelidir. Olgun cemiyet, her ihtiyacım muvazeneli 
karşılayan, her kabiliyetini ahenkli inkişaf ettiren, asla bir cebheli ol
mak iptidailiğine düşmiyen rnüıterek bir vicdanın timsalidir. 

doğduğunu ileri süren nazariyeleri tanlığının motörü ile deniz yollan 
rıstımma çıkmış ve burada vali ve be-telhis etmiş; bundan başka ırk mef- Ü 
lediye reisi stündağ, İstanbul Komuhumunu da anlatmıştır. 

Konferans güzide bir dinleyici küt- tan .Korgeneral Halis Bıyıktay, Mer
lesi tarafından alaka ile takib olun- kez komutanı İhsan Ilgaz, üssübahıi 
muş, itina ile seçilen ve projeksiyon- komutanı Mahmud Gökbora, Emniyet 

dircktöril, Yugoslavya Jeneral konsola gösterilen resimler konferansın u-
yandırdığı alakayı bir kat daha ar- losu ve konsoloshane erkanı, matbuat 

mümessilleri tarafından karşılanmış-

lar hakkında yapılacak muamelenin 1 ... 
tayinini başbakanlık yoliyle Devlet K ı 
Şurasından istemiştir. Finans Bakan- amu ay 
lığının bunlar hakkındaki düşüncesi 
şöyle hulisa edilebilir: 

1 - Tahsil yaptıran Bakanlık baş- encu.. e lerı•nde 
ka Bakanlık emrine geçmesine müsa- Dl! 
ade etmek hak ve salfihiyetini haiz 
midir? 

Hcuan. Ali Yücel 

Adli tebliğler 

tırmıştır. 

Bugünkü konferans 
BugUn saat 1 de İstanbul ilniverai

tesi umumt fizik doçenti Bay Sara 
Şerif tarafından (Son fizik proplem
lerinc genel bir bakıı) mevzulu bir 
konferans verilecektir. lstanbul Uni
versitcsi doçcntlcrinin en son konfe
ransını teıkil eden bu konferansın 
gUzel olacağı tahmin edilmektedir. 
Konferansa herkes gelebilir, ayrıca 
davetiye yoktur. 

tır. 

BB.Jta bir bando mızıka olan a•keri 
bir kıta ihtiram resmini yapmııtır. 
General Mariç, Perapalaı oteline in
mittir. 

General Mariç, öğleden sonra mih
mandarlarile birlikte müzeleri ve şeh
rin görülecek yerlerini gezmiştir. 

2 - Muhasebei umumiye kanunu
nun mukavelelerden çıkan ihtilafla
rın sulhan hal için bir takım mera
sim kabul etmesine nazaran başka ba
kanlık emrine geçmek hususunda ve
rilen milsaade bu maddenin §Ümulü
ne giren bir mevzu olabilir mi? 

3 - Mecburi hizmet sahibinin baş
ka bakanlık emrine geçme suretiyle 
davanın sulhan halli cihetine mi gi
dilecektir? 

Adliye Erıcünıeı'ı.inde : 

Tütün ve tütün inhisarı hakkındl' 
ki kanun layihasının müzakeresine 
başlanmıştır. 

Milli MifrlafaaBncümeninde: · 

Askeri fabrikalar tekaiid ve ml1B • 
venet sandığı hakkındaki kanun layi· 
hası müzakere ve neticelendirilmiştir· 

Muvaklwı Erıcümeride : 

Hazırlanan proje 
baıbakanhğa veriliyor 

i~ bakanlığı merkez 
teıkllaf ı kadrosu 

lç Bakanlığı merkez teıkilitında 
ı;alı.§&n memurlarının tcrfihini temin 
için esaslarını hazırlamıı bulunduğu 
kanun projesini bugUnlcrdc Batbakan 

Çağrı 

X!ktisad cncUmcni bugUn saat 10 da 
toplanacaktır. 

XDahiliyc cncUmeni bugiln saat 10 
da toplanacaktır. 

General Marir;'in :iyaretleri 
lıtanbul, 26 (Husul! muhabirimiz 

bildiriyor) - Dost ve müttefik Yu
goslavya hUkUmcti harbiye ve bahriye 
nazırı orgeneral Mariç bugün Yalova
ya ve oradan GölcUjc gitmiı, GölcUk
te deniz mUeaaesclerini ziyaretten 
sonra Adalar gerisinde donanmamı
zın yaptığı atıf talimlerinde bulun
muıtur. 

Misafir general yarın harb akade • 
misini ve topçu atıf mektebini ziyaret 
edecek ve topçu mektebinin atıf ta
limlerinde bulunacaktır. 

4 - Alakalı vekaletin müsaade ver
mesi esas kabul edilirse, teahhüdna
me kabulü ortadan kalkacaktır. Bu 
takdirde yeni bir teahhüdname mi a· 
lınacaktır? 

Devlet Şfirası tanzimat dairesi bu 
mesele üzerinde mevcud hükümleri 
gözden geçirerek görüşünü madde ha
linde teıbit etmiı ve i§in bir kere de 
umumi heyetçe dUşUnillmek Uzcrc "ev
rakı reisliğe takdim etmiştir. 

Sermayesinin tamamı devlet tarr 
fından verilmek suretilc kurulan ikti• 
sadi te§ekkUllcrin teşkilatı ile idare ı 
ve murakabeleri hakkındaki kanuD k. 
layihasının müzakeresine devam edi> e 
miştir. 

Cumhuriyet Bayramında 
yapılacak yazı müsahaka8I Adliye Bakanlığı 1938 finans yılı 

büdcesinin kamutay umumi heyetin -
de müzakeresi sırasında Adliye Ba
kanı B. Şükrü Saraçoğlu adli tebliğ
lerin posta ile yapılması hakkında bir 
kanun projesinin yakında Kamutaya 
ıevkedileceğini bildirmişti. 

Adliye Bakanlığı bu hususta hazır
ladığı kanun proJesını bugünlerde 
Başbakanlığa verecektir. Projenin 
esaslarına göre, adli tebliğler posta 
müvezzileri tarafından yapılacaktır. 
Tebliğ işlerinin posta idaresince 
yapılmaya başlanması ile adliyenin 
milbaşir servisi postaya geçecektir. 
Mübaşir servisinde çalışanlar lmımcn 
posta idaresine devrolunacak ve kıs
men de memur olarak Adliye Bakan
lığı teşkiUitında çalıştırılacaktır. 

Posta, telgraf ve telefon idaresinin 
adlt tcbliğat İJini muvaffakıyetle ba
§arabilmesi için şimdiden mufassal 
nizamname projesi adli tebliğ varaka
ları hazırlanmıştır. Bu formül ve teb
liğ usulU mümkün olabildiği kadar 
basitleştirilmiş ve tebliğlerde düşü

nülebilecek en ufak zorluklar kaldı
rılmıştır. 

Raporunu göndermek üzere memle
ketine gitmiş olan icra mütehassısı 
da icra tebliğlerinin, gönderilecek pa
raların postalar vasıtasiylc yapılma
sı lazımgeldiğini ve ancak bu suret
le icra dairelerindeki izdihamın azal
tılabileceğini aöylemiıtir. 

Adli tebliğlerin posta ile yapılma
aının en mühim kolaylığı, posta mU
vczzilerinin mübaşirlere nazaran ıa· 
hıaları daha iyi tanımalarıdır. Diğer 
taraftan adli tebliğlerin posta ile ya
pılmasında yalnız posta Ucreti alına
cak ve bu suretle mübaıir ücretleri 
de inmiş olacaktır. 

Garip bir davı 

İhtiyar bir kadın zehirli gaz 
koklatılclığını söylüyor 

İstanbul, 26 (Telefonla) - Bugtin 
ağır cezada garib bir soygunculuk da
vbının muhakemesine başlanm•ştır. 
Suçlu Sirkeci istasyon memur~ar.~ı
dan Kemal isminde bir genç, oavacı 
Hasibe adında yetmişlik bir kadmdır. 

Bir iddiaya göre Kemal bir gün be
raber oturduğu ihtiyar kadının oda· 
sına girmiş, kadının burnuna bir teY 
koklatmış ve bu sırada da kadının 

çekmecesindeki 300 lirasını daı.aşırmış· 
tır. 

Kadın zehirli gaz olduğunu söyle· 
diği bu şeyi kokladıktan sonra Uç gtin 
kendisine gelemcmit ve hep kan kı.1:.
muştur. 

Kemal bu suçu inkar etmiştir. Şa
hidler de zehirli gazı görmedik le: inı 
söylemiştir. Mahkeme diğer şahidlc 
rin celbine karar vermiştir. 

Trakya hattında hububat 
. . ·ı" ıçm tcnzı at 

lstanbul, 26 (Telefonla) - Bi::- h3· 
zirandan itibaren Trakya hattında 
hububat için tenzilatlı tarife tatbik 
edilecektir. 

Küçiikçckmece - Sirkeei banliyö 
hattının yaz tarifesi de haziranda baş 
layacaktır. 

XMilli MUdafaa cncUmeni bugUn sa
at 10 da toplanacaktır. Devlet ıfirbının bu mUhim mesele 

hakkındaki karar sureti ıudur : 
lığa verecektir. Bakanlık, projenin 
hazırlanması scbeblcrini ıöyle izah 
etmektedir: 

"Yilksek mcktcb mezunu olmıyan 
memurların 70 liraya kadar yilksel
meleri esasını kabul eden barem ka
nununa mütenazır olarak biltlin ba· 
kanlıkların merkez ve taşra tcıkilit 
kanunları yapılmış olduğu halde da
hiliye memurları kanunu bu umumt 
hükme aykm olarak bazı esasları ih
tiva etmesi yüzünden bu vaziyette o
lan memurların gerek merkezde, ge
rek taşrada 35 lira asli maaştan yuka
rı sıkarılo;laaına iınkin hasıl ol~
maktadır. 

XAdliye encilmcni bugUn saat 10 da 
toplanacaktır. 

XMaliye cncilmcni bugiln saat 10 da 
toplanacaktır. 

Arazi tahriri İJİ en kısa zamanda 
bitirilecek 

Öğle yemeğinde Tarabyada Tokat· 
liyanda ıcrcfinc verilecek ziyafete iş
tirak ettikten sonra akıam konvanıi
yonellc Yugoılavyaya hareket edecek. 
tir. 

" Bu yolda tahsil etmiş bir zat için 
alakadar vckAletçe baıka bir vekilet 
emrine geçmek hususunda verilmiı o
lan milsaadc neticesinde taahhUdUn 
ifa ettirilmesinden ıarf ınazar edilmc
ıi gibi bir vaziyet mevcud olmadığı 

cihetle aradaki mukavelenin tadili 
mahiyetinde tclikki edilerek muhase
bei umumiye kanununun 136 mcı mad 
desinde yazılı merasimin tatbikine 
mahal g8rUlmcdiği, 

İstanbul, 26 (Telefonla) - Cumlıu· 
riyetin 15 inci yıldC>nUmUnde mcktcb
lcrdc yapılacak yazı mUsabakası pro-
gramı bugUn mektcblere tebliğ edil· ~ 
mi~tir. Bu mUaabakalarda yazı mev· :t 
zuunu edebiyat ve tiirkçc muallimle· e 
ri verecektir. il 

Dahiliye memurları kanununun .di
ğer vekalctlerdc olduğu gibi bareme 
uygun ıekilde tadili yoluna gidilmek 
üzere şimdilik merkezdeki memurla
rın derecelerinin ytikseltilmesi ve bu 
suretle baıka vekaletlere intisabları
na meydan verilmemesi muvafık gö
rülmüştür. Bu sebeble tcıkilat kanu
nuna bağlı kadro cedvcllerindc deği
§iklik yapılmaktadır.,, 
Yapılan değişikliğe göre dahiliye 

memurlarının ilk memuriyet maa~la
rı 20 liradan başlayacaktır. Kanun 
projesi kabul edilip yürürlüğe gir
dikten sonra şimdi 30 lira alan şefler 
40 lira, 35 lira alan tefler de 45 lira 
asli maap terfi cttirilmit olacaklar
dır. 

Milli Müdafaa Bakanı 
dün İstanbul' a git~i 

DUn .abah lzmirdcn tehrimizc d6 -
nen Millt Müdafaa bakanı general Ki 
zım Özalp kamutayda milli mildafaa 
bakanlığı bUdccsinin milzakcresindc 
bulunduktan sonra saat 19.lS de kal
kan ekspresle !atanbula gitmif ve is
tasyonda uturlanmıştır. 

File dair ... 
Milletlerin karakterlerini, çalış

ma tarzlarını, ruhi halet/erini, te
lakkilerini giistermek için zaman za
man, hikayeler uydururlar, vecize
ler yazarlar. Rahmetli Ahmed Ha
§im, "Frankfurt seyahatnamesi" n
de alınanların konferans dinlemek 
itiyadı na şöyle işaret etmişti: "Bir 
kspımn llzerıne «cennet», bir kapı
nın üzerine de "burada cennete da
ir konferans vardır,, levhaları as
sanız, alman/ar konferans levhası
nın asıldığı kapıdan girerler ... " 

Son günlerde okuduğum bir ki
tabda da gene nıiJJetlerin temayül 
hususiyetlerini g-Osteren bir fil hi
kiyesi okudum. Dinler misiniz? 

Ayrı ayrı be§ mJ/letten beı kiıi 
bir izi hakkında biru kitab yazacak
lardı. lngiliz, Hindistana gi~ip bir 
av partil'*i kurdu, mulas.:;aJ bır seya
hat kitabı yazdı ve adını " llk fili 
nasıl vurdum?,, koydu. 

Fransız., hayvanat bahçesini ziya
retten sonra sarı kaplı ve ''L'E1e
lont et ses amours" isimli bir kitab 
yazdı. 

Alman, yıllarca süren uzun bir 
tetebbQe daldı ve ıonunda "lil hak-

Finans Bakanlığı, arazi tahrir ve 
tatbik muamelelerinin en kısa bir za-
manda başarılmasını kararlaştırmış -
•ır 'Ru hnaıumn +_...,ini._ $Gl,. 'Q&J.·

hk, haziran 1938 başından ağustos 

1938 sonuna kadar daha üç ay ınüd
detlc vilayet merkez kazalarına aza
mi iki lira ve mUlhak kazalara bir li
ra yevmiye ile birer yardımcı katib 
kadrosu daha vermiştir. Bu yardımcı 
katib sayıları çoğaltılmıyacak ve ka
tibler üç aydan fazla çalıştmlmıya
caktır. Tahrir İ§leri tamamen biten 
kazalardaki yardımcı katibler bakan
lığın müsaadesiyle vilAyetin diğer 
kazalarında çalıştırılacaktır. 
Yardımcı katibi olan kazalardaki 

yevmiyeli katiblerdcn birden fazla 
sının 1 hazirandan itibaren vuifele
rinc nihayet verilecek, her kazada 
bir katib bırakılacaktır. Birikmiş ara
zi ihbarname iıleri ağustos sonuna ka 
dar tamamen bitirilmiş olacaktır. 

Husust muhasebelerin en milhim 
varidat mcnbalarından birini teıkil 
eden arazi vergisi tahakkuk ve tahsil 
muamelelerindeki gUçlüklerin izalesi 
için yapılan arazi tahrir neticelerinin 
bir an evet tatbik sahasına konulabil
mesi için tahrir itirazları bir an evci 
karara rabtolunacak ve tahrir neti
celeri katilcttirileccktir. Hususi ida
re mUdUrlcri kaza kaymakamları tah
rir itlerini daimi surette takib ve mu 
rakabe edeceklerdir. 

kında bir tedkik monografrna mu
kaddeme,, isimli beş cildlik bir eser 
vücuda getirdi. 

to<uk esirgeme kurumunun 
mıdılyı verdili mebüslaramıı 

Çocuk cairgeme urumu genel mer
kca ve idare heyetlerinde on bet senc
aen oerı oevamınnr surcne ıuınwıcı 

fahri hizmetledle değerli yardımla-

rını nazarı dikkate alan Çocuk ceir-
geme kurumu umumi merkez heyeti, 
Edirne saylavı Bay Faik Kaltakkıran, 
Kütahya saylavı Bay Receb Peker, Te
kirda aaylavı Bay Faik Öztırak ile 
Kocaeli saylavı Bay İbrahim SUreyya 
Yiğit'i gümü§ madalya ile taltife ka

rar vermiş, madalyalar genel merkez 
batkanlundan kendilerine verilmiı

tir. 

Arsmlmıal afyon ihzarı 
içtimaı 

lsviçreden gelen maliimata göre, 
Cencvrede bu ayın 23 ünde toplanan 
arsıulusal afyon istişari komitesinin 
ihzari iı;timaı çalışmasını bir iki gün 
içinde bitirecektir. 

İçtimada daim1 murahhasrmız ya
nında bulunan ihracatı teşkilatlan
dırma müdürü B. Servet Berk ile u
yuşturucu maddeler inhisarı müdürü 
ve Yuıoslavya merkez btirosu türk 
delegesi B. Hamza Erkan içtimaın 
sona ermesini müteakib memleketi
mize avdet edeceklerdir. 

yareleri, oralara bomba değil, beyan
name atnuılar. 

_llıcvolda tabefl ttmia oldui.u haJ
de al!kadar vekil ctın muvafakatı o -

maksızın diğer bir vek5.lcte intisab et
mesi üzerine hakkında davıi ikamesi 
suretilc takibata başlanmış olan bir 
zat hakkında vekaletçe bilahare muva

fakat edildiği takdirde yapılacak mu
ameleye gelince ortada açılını§ bir da

va olduğuna göre gerek davanın ter
kini gerek sulhan halli hususunda mu

hasebei umumiye kanununun 137 inci 
maddesinin hilkümlcri dairesinde mu
amele yapılması zarurt bulunduğu, 

Alakadar vekaletin müsaade verme
ğe salahiyeti kabul edildiğine göre e
velce vekiletc kar!ı taahhüdde bulu
nan zatın diğer bir veka.Iete karşı ta -
ahhildUnün tevsiki hususunda gerçi 
memurin kanunundaki hUkmUn mut -
lakiyeti karşısında başkaca bir mua
meleye mahal bırakmıyacağı düşünü
lebilirse de cvelce alınmış olan taah
hüdnamenin devir hususundaki müsa 
ade üzerine hükümsilz kalacağı mü
talcasile taahhild kendi namına devro
lunan vekaletçe yeniden bir taahhUd -
name istihsaline faide görüldüğü mü
talca kılınmı§tır.,, 

Evelki gün gene bir kaza ol
m\&f: Bu Hfer, bu kuyuya dii§en 
ufak bir çocuk, iki ayaklı bir in
an değil, eni ile, boyu ile, dört 
bacaiı ile koıkoca bir beygirdir. 

Açık kuyunun af:ını hadiaeyi o
kuduktan aonra heaab edebilirsi
niz ! 

. ly 

Tuğla ve kiremitten tayyare 
resmi 

İstanbul, 26 (Telefonla) - Ay ha· 
ıından itibaren Kireç ve kiremitten 
alınan belediye resminden dörtte bir 

. 

......... ---~~-----~--------------·-· kurumu vergisi alınacaktır. ~l 

Elektrik şirketi umumi heyeti ~: 
İstanbul, 26 (Telefonla) - Elek- ta 

trik şirketi umumı heyeti 30 hazirau ~ 
perşembe günü fevkalade olarak top· •t. 
!anacak ve bu toplantıda satın alma 
mukavclenamesinin tasdikine ve şirke
tin feshine karar verecek, tasfiye me
murlariyle muralableri seçecektir. 

Prens Bibcsko Ankaraya 

geliyor 
İstanbul, 26 (Telefonla) - Roman

ya hava federasyonu reisi pt'ens Bi
besko yarın tayyaresiyle saat 9.30 da 
Ye!ilköyc gelecek ve burada bir ge· 
ce kalarak Ankaraya gidecektir. 

Yerleri değişecek inhisar 
ııu:mur1arı 

İstanbul, 26 (Telefonla) - fnhi· 
sarlar idaresi memurları arasmda ye
ni tayin ve nakiller yapılacak ve bun
lar haziran içinde alakalı memurlara 
bildirilecektir. 

Rus, votkasını çekmekte kusur et
miyerek ~vine çekildi ve ''fil - ger
çekten mevcut mudur?,, başlıklı fel

sefi bir ~ser telif etti. 

Yabancı ve Çin kaynaklarından 
gelen haberler, japon tayyarelerinin 
Çin kasabalarına bol bol bomba yağ
dırdıiını bildirirken Çin tayyareleri
nin bomba yerine beyannameler yağ
drrmalarına ne dersiniz ? 

Sıp~ak I 

Uazı yerlerde yağmur yağdı 

Dün hava şehrimizde umumiyetle 
çok bulutlu geçmiş, öğleden eve! 9.25 
ile 10.05 arasında gök gürültüsü ile 
birlikte yağış olmuş ve bulgur büyük· 
lüğündc dolu düşmüştür. 

Günün en düşük ısısı 9, en yüksek 
ısısı da 20 derece olarak kaydedilmi,. 
tir. 

Lehli, milli kütübhanede otura
rak şiddetli üs/Ob İle yazılmış şöy
bir kitab yazdı: "Fil ve Leh mesele-
si.,, . 

Hiklye burada bitiyor. Fakat bir 
japon dı yazsaydı, muhakkak ''Ni
pon'un genişleme davasında filin 
hizmetleri", amerikalı yazsaydı, 

"Holivudda sürat rekoru kıran fil
ler,, eserlerini yazacaklardr. - T. 1. 

Bomba yerine beyanname ! 

Bir gece yan11 Çin Mhillerinden 
havalanıp iki, iki buçuk aaat sonra 
japon adalan üı:erinde uçan Çin tay-

Buna ıembC>lik bir bômbardıman 
adını mı vermeli ? 

ihtimal ki çinliler tayyareciler, ih
tilafın hakikatini yazan beyanname
lerin japon karnoyu ü:ı:erinde yapaca
ğı tesiri, bombadan daha üstüıı gör
müılerdir ! 

Açık kuyular I 

latanbulun, yıllardan beri, çetid 
Çetid kazalara Mbeb olan açık ku
yulan hakkında, yıllardan beri, 
yazı yazar, dururuz. Biz ağzımızı 
açarız; fakat kuyuların aizı ka· 

Yeni aldıfrmız Trak vapuru, 

latanbul - Buraa yolculuiunu iki 
aaate indirdi, Bu .eyahatte inaan 

kılıfına airmit ist~koz, bina tek
linde paata yiyen iatanbullu arka
datlar aeferin tatlı hikayeaini bal
landıra ballandıra anlatıyorlar. 

Trak vapurunu bu aüratinden 
ötürü "ııpıak,, kelimeaiyle kafiye 
yapmak inaannı hatırına gelebi
lir. Eakiden buna imkan yoktu bel
ki; fakat yazı dilimizde argonun 
kullanılmaıma Va - Nu gibi edib
ler, Nurullah Ataç gibi münakkid
ler fetva verdikten aonra, haydi, 
haydi, mümkündür. 

Yurdun doğu, cenup doğuıu ve Ka
radeniz kıyıları bölgelerinde hava bu
lutlu, diğer bölgelerde çok bulutlu 
ve yağışlı geçmiştir. 

24 saat içindeki yağışların metre 
murablıaına bıraktıkları su mikdarı 
Sinopta 14, Edirncde 7, Çorluda 6, 
Samsunda 4, Kars, Tokad, Bolu ve 
Kastamonuda 2, Çanakkale, Gümüşha· 
ne ve Sarıkamışta l kilogramdır. 

Yurdda en düşük ısı Muğlada 9, Ço
rum ve Kütahyada 7, Sıvasta 3, Kayse· 
ridc 5 derecedir. 

En yUksck ısı da Karsta 22, A
dana ve Antalyada 24, Malatyada 26, 
Diyarbakırda 29 derecedir. 
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Hakim Robinsonun 
katli 

Orta Ayru pa krizi ve 

1 Polonya 
tti:~ltoılovakyadaki alman ekalli -

da ıh~·~. ınukadderatı meselesi, hakikat
h- ~d ruk devletler araıında bir mü-

a:ıı .;.Y~de:n. ibarettir. Eğer böyle ol
Jar a ~ 1• Almanya, Çekoslovakya 

sirıİ ~~ •rn<fakj ihtilifı kııa bir zaman 
yle. • "e ~endi noktai nazarına uy

"-a tekılde halledirdi. Almanya, 
._ Avusturyanın ilhakından 

!....---' a, F • alcl ranaa ve Sovyet Rusyaya 
İlty a baih bulunan bir Çekoslo
a. •. ,~Yt. kendi emniyeti bakımından 

Henlayn halkı almanca 
konuşan yerlerin 

AlmanyayQ rabtını istiyor 

İsmindeki tefrikamız bitti. 

Yarından itibaren 
Me~hur İngiliz Edibi 

Oskar Vayldln 
Lord Artur 

Sevilin cinayeti 

Cümhuriyetin en yüksek 
rakamh büdcesi 

CUMHURlYEA'te B. Yunus Na
di dört günden beri kamutayda u
z~kere edilmekte bulun,n büdce d?
layısile yazdığı bapno.kalede, .Celal 
Bayar hükümetinin bu 250 mılyon
luk büdcesinin bütün yurdda mem -
nuniyetle karşılandığını yazarak vasıf
larım tebarüz etirmekte ve sözlerine 
J(>ylece devam etmektedir : 

"Bll§ka memleketlerde harb i!leri 
adile anılan faaliyet mevzuunun ~dı 
bizde milli müdafaadır. Daha ılk 
günden itibaren bu unvanı derin bir 
anlayı§la böyle kabul eden cuınhu • 
riyet Türkiyesi onunla !UDU isbat e • 

!lllı•elı .. klo gonnektedir. Binaenaleyh Çe· 
~ "akyayı Fransa ve Sovyet Ruıya-

'Yfr'rna .. 61 k t Yol ya ~ıııyor. Bunun en o-
~ b" u Çekoslovakya almanlanna ge
lıı~r-.ekonomi temin ederek, bunlar 
l&ı .. ••yl~ çekoslovak iç ve dı§ politi-

Henlayna göre südet meselesi halledilmezse 
umumi bir harb çıkması muhtemeldir isimli romanını tefrikaya diyor: Biz sulhu korumak için kuv-

başlıyacağız. İçinde nükte, vetli olmağa ehemiyet veriyor~z. 
zarafet ve cinayet gibi bir- İtte bu yıl meclise 250 milyon ı~,,a: 

Uterın .. . I~ t e nıuessır o mut tur. Londra, 26 a.a. - İki Südet alınanı- 1 meği istihdaf eden tabiyevi bir taz-
.r;•naada Çekoslovakyanm alman nın cenaze merasiminde bulunmak ü- yik olduğunu ümid etmektedirler. 

~~·;ı.ti b"'a kapılmasını ken~i ~~i - zere Deyli Meyi gazet~i tarafından Diğer bazıları ise, bedbin davrana
ı;ı!l ~ •ktrnından tehlikeli gordug~n- bilfıassa gönderilmiş olan B. Vord rak almanların mütemadi surette he

;,~.u devlete her türlü maddı ve Prays'a beyanatta bulunan B. Konrad yecan halinde tutulmasının vahim ne-
• ~ ~.Yardımı yapmaya karar ver- Henlayn, çekoslovak hükümeti tara- ticeler doğurmasından korkmaktadır-
• ~~0riinüyor. Demek oluyor ki fmdan geniş mikyasta müsaadekcir- lar. 

ııa: ftill;:;akyda mesele~, 1~ab~kaAtte lıklarda bulunulmadığı takdirde Sü· Diğer taraftan öğrenildiğine göre, 
layı·~. rece e . ehemmıy~t .1 ır v- det meselesinin Çekoslovakyanın al- İngiltere, Çek kıtalarının hudud mın
ştir·ı.ı lnlla2enesı me.elesıdır. Acaba man lisanı ile mütekellim olan mınta- takalarından çekilmesini teklif et

ıl't~~"azene içinde Polonyanm yeri katarının Almanyaya raptedilmesi su- mek fikrinden vaz geçmiıtir. Zira 
.. ~dir? 1934 ıenesine kadar retiyle halledilebileceğini söylemiştir. Prag'dan alınan haberler böyle bir 

tara- h!r sualin sorulması bile akla Bay Henlayn demiştir ki: tedbirin tehlikeli hadiseleri teshil et-
'kti· .t dı. Polonya 120 ıene esaret "- Südet meselesinin önümüzdeki mckten baıka bir netice vermiyeceği-
ı ~--".t~l a kaldıktan sonra müstakil nı· arıkra go"sterm kt d" V b" l ... • et h son bahardan evvel halledilmesi icabe- :s ::ı e e ır. e oy e 

uıı k.d ayahna ayak basar basmaz der. Bu memlekeheki siyasi galeyan, bir tedbir, çeklerle alm~nlar arasın-
dJ·ı. .. derabnı Fransaya bag~lamı•tı. d ük. h t l'd t w d 

r " .\ k '" orta Avrupa memleketlerinin kaffesi- a 8 un ve uzur ev 1 e mege e 
ı..,,_d \'rupa ıtaaında Fransanm yaramıyacaktır •,,, ıı nin vaziyetini vahimleştirmektedir. E- · 
~ t :t !artıız yardımcısı idi. An- ğer bu hal uzun müddet devam ede- İngiliz müşahidler gönderilmesi 
'91c lcrarısa., Lehistana kal'fı daima sa- cek olursa Avrupa için son derece meselesi mütemadiyen münakaşa e-
ı:L l)Jn• lf Ve duru-00St bı"r $J

0 y&•At ta• d") kt d' ! "ltere hu"'kü"met'ı ba 
"Q e._ ..... harablığı mucib olacaktır. Umumi bir 1 me e ır. ngı • -
L -• -uı. 1f deöildı"r. Lokarno muahe- · 1 1 b"rlı'kte ın· gı·ıı· • ataşe 
~ı~ irnu.İarken Lehistanı ihmal harb çıkması muhtemeldir. Bu harb- zı muavın er e ı .. -
-.,, d.. 

1 
te sağ kalacak olanlar, Afrikaya gi- militerini göndermek fikrindedir. 

ıu· ~~ ort er misakını yapat'ken derek muz dilenmek mecburiyetinde 
eb- latan d. menfaatini unutmuf. Le- kalacaklardır. 
r.o· lrıde li" aücenerek, 1934 aene-
dıl· btatrı itl~r alınanyası tarafmdan 
e'I· 1 d an elı alnııı ve dört seneden be 
le· ~ll~lı ~:vnıpa muvazenesinde iki 

J-ı ır rol oynamaktadır. Bu rol, 
t.. Yannı büyük harbden evel Avru
sr:llvazeainde oynadığı role ben

. MalUnıdur ki ltalya büyük 
le en evel, Almanyaya bir itti-
1• b•ğh idi. Fakat Fransa ile 
2 aıılaınıaaını imzaladıktan aon-

Çek hududunda alman 
tayyareleri 

Prag, 26 a.a. - Ncıredilen bir teb
liğde son bet gün zarfında yani 20 
mayıatan 25 mayısa kadar alman as
keri tayyarelerinin Çekoalovakya hu
dudu üzerinde uçmu§ oldukları bildi
rilmektedir. 

Prag, 26 a.a. - Neşredilen reımi 
bir tebliğde son 5 gün içinde 17 al-

man tayyaresinin çek toprakları üze
rinde ve 16 tayyarenin de hudud bo
yunca uçtuğu teyid olunmaktadır. 

Çok hareketler buhman hu ile gelen büdcenin bize ilham ettıgı 
ve herkese ilham edeceği hakikatle-

eseri okurlarımızflli' lezzet- rin hülasası budur. 
le takip edeceklt.rinden Ancak Cumhuriyet Türkiyesinin e-

lngiliz hariciye nezareti parbi • • konomik ve finarual faaliyetinin yal-
emınız... 1 b 250 

A.vrupa i§leri §efinin seyahati mz umumi büdce rakamı o an u 
Londra, 26 a.a. _ Öğrenildiğine Romanı ArkaJCJ§ımız milyon liraya inhisar etmediğini de 

göre hariciye nezaretinin garbi Av- NURETTiN ARTAM kaydedelim. Cumhuriyet Türkiyesi 
rupa işleri dairesi şefi B. Vilyam Tercüme. etmiftir • mali vaziyeti itibarile memlekette 
Strang, gizli bir vazife ile Paris, Ber- \ hayat ve hareket yaratan büyük bü-
lin ve Prag'a hareket etmiştir. Mu- --------------'...ı "yük ayrı kombinezonlara vücud v~r-
maileyh, bu üç payıtahttaki ingiliz mittir: Sümerbank, Etibank Denız• 
mümessillerine ingiliz kabinesi tara- Ü bank, Emlak aBnkası Belediyeler 
fından ittihaz edilmiş olan başlıca 1 ş tca rette banka&ı gibi nice milli ve mali mü~ 
kararlan izah edecektir. aeaelerimiz. vardır ki devlet kuvve· 

İngiltere hükümetinin "tahriri ve- - tile beraber kendi baprıcıhklarma 
saik,, vücuda getirmemeğe karar ver- da mÜ&tenid itibarlarile kendi alem -
miş olduğuna alamet sayılan B. St- Amerikanın takip lerinde yekunları onlarca ve onlar-
rang'ın bu seyahatine büyük bir ehe- ca milyon liralara baliğ i~ler gör-
miyet atfedilmektedir. mektedirler. Memleketin umumi ha-

Gene öğrenildiğine göre B. Strang, ettig~ İ politika yatında vilayetler ve belediye}er hu-
zikri geçen Paris, Bertin ve Prag hü- auai büdcelerile efradın husu5ı teteb-
kümetlerinden hir biri ile temasa gir büsleııini de göz önünde bulundurur-

:s Vsuıington, 26 a.a. - Harici ticaret k lek h tmdaki umumi miyecektir. .,. sa mem et aya 
haftası münasebetiyle B. Kordel Hül, f l" · h h ide umumi büdce-Dünkü kabine irtimaında ittihaz e- aa ıyetın er a 

:s radyo ile B. Ruzvelt'in bir mesa1·ını · b" k · ı· balıg"V oldugun~ uko 
dilmş olan başlıca karar, südetler me- nm ır aç mıs me ne~retmi•tir. Bu mesa1·da Amerika hü- 1 ı A k bu tali hareket-
selesinin devamlı bir hal suretine ik- .,. .,. ay an anz. nca • .. 

kümetinin kartılık caaaına müstenid len"n cümlesinin ba§ı wnuını büdc::e-
tiran ettirilmesini derpiş etmektedir _ ..ı itilaflar ıiyueti ile ticari mübadele- nin sağlamlığına bağlıdır, ve onuan 

Londra'Clak {;ek elçisi 
Londra, 26 a.a. - Londradaki Çe

koslovak sefiri B. Jan Mazarik, bu 
sabah tayyare ile Prag'a harekte et
miştir. 

leri teşçi etmek maksadiyle dört ıene- dolayı feyizli ve denk olmakta de
denberi aarfetmiı olduğu meaai hatır- vam eden umumi büdceınize bu ka -
!atılmaktadır. Bu c.aa üzerine timdi- dar faz.la ve bu kadar haklı bir kıy:
ye kadar 17 millet ile muahedeler ak
tedilmittir. Meaajda deniliyor ki: 

met veriyoruz.,, 
MENFAAT AVI 

~.11 hen.en hemen her meselede 
ır ~.·• İfp lu~r.11ne viirüme te idi. 
~ e PolOlıya r&JY&ya ir itti
.3"' bağlıdır. Fakat Almanya He 
~ 4 .itilafmı imzaladıktan aonra, 
~ ;ı:ı. barıı meselelerinde Alman
t ~ bırlikte yürümektedir. 

ek· ~er Fransa Almanyanın taarru
aıı t tıfraraa, Polonya §Üpheıiz 

B. Henlayn, çeklerin geni§ müeaade
karlıklarda bulunmanın bir zaruret 
olduğunu anlamalan lazım gelmekte 
olduğunu ve sathi hiç bir hal suretine 
yana§lllıyacağını ilave etmiştir. Bay 
Henlaynin istediği halihazırdaki çekos
lovak devletinin tam ve cezri bir suret
te forme edilmesidir. Eğer çek tazyiki 
devam edecek olursa, intikam hissinin 
tesiri altında hareket edecek olan ıü
det almanların alman hükümctini doğ
nırfan doi!ruva harekete gecmcğc ve 
kendilerini alman hut!utiları dahiline 
almağa icbar etmeleri muhtemeldir. 

Daha vahim anlar Ytı§anacak 
Praı. 26 a.a. - Hükümet partisi o

lan cumhuriyet Zurra partisi reiai 

Japon kabinesinde bazı 
mühim tadiller yapıldı 

"Kendi iktıaadi refahımız için ted
rici surette daha sağlam temeller vücu
dc getirmeye r.abır ve ıük.un ile ve mu
annidanc bir ıurcttc çalışıyoruz. Ayni 
zamanda medeniyetin terakkili ve bü
tün milletlerin refahı için çok eaaalı 
bir fey olan devamlı sulhun temelleri
ni tarain etmeye de ıayrct ediyoruz.,, 

B. Hül, kendi namına fUnları ilave 
etmittir: 

TAN' da Bay Ahmed Emin Yalman 
Hataydaki seçim propagandalan dola
yıaiyle aarfedilen sözleri ele alarak di
yor ki: 

"Hatayda aynı silahlan kullanarak 
türider araaında tefrika çıkarmağa, sün 
ni mü~üman diye bir cemaat yaratarak 
tüıK ekseriyetini ikiye bölmeğe, diğer 
un11Urlan türk aleyhtan bir blOk haline 
getirmeğe uğrqıyor. Bu da kafi gelmi· 
yor. Türkleri korkutmak, türle doatla
nnı tethiı etmek için her silah kullanı
lıyor ve Milletler Cemiyetinin bir çok 
mlimeuilleri de bu maksadla kör bir 
alet haline indiriliyor. Bu mümeuiller
den vaz.iflerini ciddiye &lanlar derhal 
birer bahane ile bqka bir vazifeye sön· 
deriliyor. 

p- ~~~..._Ya. yardnn edecektir . Fakat 
3 Jti~Yanm bugün takib ettiği po -

e- ~a ..,~ askerlik tabiyesi kartmnda 
e- ) bar ihtimal varid değildir. Al-

>'• ile Fransa araaında bir harb 
"lcak oluraa, bu, harbdan evel ol
~ gibi, Almanyanm Franaaya 
~-~ Yapacağı bir taarruz il~ batlı -
~tır. Calib ihtimale gore, Al
,!lhy"'• Franaanın orta Avrupa.da a
-~~r. olduğu bir devletle harbe 
p-~ ve Fransa da bu devlete 
t::!_ıın için Almanyaya kar§ı ha~ 
~ . ~aktır. Çekoslovakya meseles.ı 
~•Ya bir misaldir. Bu vaziyette Po-
~ Y~tn rolü ne olacaktır? Polon~a 
Mt·~ekoılovakya meselesinde takıb 
ıa b~ ıiya.aete bakılacak oluna, böy-

ll' hllrb F tm. p~ • te ranaaya yardım e ı-

1 
•• le"1ei! gibi, belki de bu orta Avrupa 

etin· hi ı. .._~n paylatdmasmda bir ı-
~ alrnek için Almanyanın yar
rt~ sı olacaktır. Gerçi Çekoslovak· 

a ~ k ~l"en bin kadar polonyalı 
~~~ alliyet vardır. Ve eğer Çekoa -
·~ Ya Parçalanacak olursa, büyÜk 

~İr- tnı Almanya almakla beraber, 
p~~•aı Macariatanm, küçük bir 
~ilir aı~ da. Polonyanın eline geçe • 
~ılrl· akat acaba orta Avrupada 
~ -~Yaya hegemonya temin ede-

~
ll .: an böyle bir netice Polonya -
~ dereceye kadar itine elverir. 
atı~ da unutmamak ıerektir ki, e

~'ıi~Ye.tler meselesinde Polonyanm 

Beran söylediği bir nutukta demittk 
ki: 
"-Şimdi yaşamakta olduğumuz an

lardan daha vahim anlar yaşamağa ha
zır bulunmamız lizımdrı. Bugün bir 
askeri ihtilafın çıkacağını zannetmi
yorum. Fakat cümhuriyete kargı yapı
lacak her hangi bir teşebbüsü akim bı
rakmak için tedbirli davranmamız 
icabeder . ., 

Hariciye nezaretine general logakl geldl 
Tokyo, 26 a.a. - Bu aktam kabinede mühim tadilat yapıl· 

mıı olduğu haber verilmi,tir. Hariciye nazırı B. Hirota'nın yeri· 
ne ıeneral Lugaki getirilmit ve milli terbiye nazırlığına general 
Uraki tayin edilmi§tir. İmparator, B. Hirota istifa ettiği zaman 
general Lugaki'yi Baıvekalete getirmek istiyordu. Fakat ordu, 

Al mumaileyhin ordudaki genç zabitlerin siyasi tahrikatmı ıiddetle 
nıan sefirinin te§ebbüsü tenkil etme.inden korktuğundan bir takım itirazlarda bulun-

Prag, 26 a.a. - Alman sefiri, çek tay 
yarclcrinin iki defa alınan erazisi üze- muştu. Ordu ve donanma müme.ailleri, ha-
rinden uçmalarından §ıikiyet etmek Ü· lihazırda beş mühim nezaret işgal et
zere Hariciye nezareti siyasi daire , 

d . mektedirler ki, tun tardır: 
mü iırü B. Krno'yu ziyaret etmiştir. ı 

B. Krno, hükümcte malumat verece- Hariciye, Dahiliye, Harbiye, Bah-
ği mukabelesinde bulunmuştur. riye ve Terbiye .. 

Bir tebliğ ne§redüdi 

Bu teşebbüsten sonra neşredilen bir 
resmi tebliğ, hükümet memurlanının 
mevzuubahs meseleler hakkında bir 
anket açmış olduklarını beyan etmek
tedir. 

Çindeki idarenin tenaikine dair o
lan eörüt ihtilaflarının japon kabine
sindeki bu buhrana sebebiyet vermiş 
olduiu zannedilmektedir. 

Kabinede yapılan değifiklikler hü
kümete bir harb kabinesi mahiyetini 
vermektedir. Kabine Hankov üzerine 
harekata giriıilmcaine karar vermiı
tir. General Lugaki 

Tebliğde her türlü yeni bir hadiae 
vukuuna mahal vermemek için çek 
tayyarelerine hudud mıntakasında 
hududdan beş kilometre mesafe dahi
linde uçmamaları için emir verilmiş 
olduğu ilave edilmektedir. 

Tebliğ, alman sefirinin müracaati es 
nasında başka hiç bir meselenin müza
kere edilmemiş olduğunu beyan ile 
sona ermektedir. 

Alikante müthiş· bir 
bombardımana uğradı 

"Amerika diğer milletlerle beraber, 
çok vahim milli ve beynelmilel hadi
seler muvacehesinde bulunmaktadır. 

Bugün ciddi aurette bahis mevzuu o
lan fCY• asırlarca vücuda getirilmesi
ne çalışılmıt olan Avrupa medeniye
tinin devam ve bekaıtdır.,, 

B. Hül, netice olarak, yeni hayata 
terakki ve medeniyetin iki başlıca a
milinin verilmesini istemiştir. Bu iki 
amil, şunlardır: kaıwni nizamın inki
şafı ve beynelmilel ticaretin tevessüü. 

Çin müfrezeleri 
Nanklne yaklaıtı 

Hankov, 26 a.a. - Bir Çin memba
mdan verilen haberlere göre ıeyyar 
Çin müfrezeleri, Nankin'in 24 kilo
metre şark cenubunda bir noktaya var
mışlardır. Bu noktada muharebeler 
devam etmektedir. 
Diğer haberlere nazaran Çin kıtala

rı geçen hafta Vuhu 'imendifer hattı
nı geçmişler ve Nankin'in cenubunda 
harekat. icr.a ~tmektc olan diğer Çin 
kıtaatı ıle ıltısaklarını temine muvaf
fak olmuşlardır. 

, 

Milletler Cemiyeti konaeyinin komi
tesi (Sünni müslüman) diye çlkanl· 
mak istenilen feaadrn önüne geçmİ§tİr. 
Fakat bu vasıta, Hataya aid anlapnayı 
tatbikatta hiçe indirmek için müracaat 
edilen çirkin ailahlardan ancak biridir. 

Pariste çıkan (Lö Tan) gazetesinin 
son aayıamda Hatay seçimlerine aid 
haberler gördük. Fransa: hariciyesine 
en yakın olan bu gazetenin lisanı, se
çimlere kar!ı bitaraf, taahhüdüne sa
dık, dürüat bir Fransanın lisanı değil
dir. Türkleri düıman bir taraf tutan 
ve onlara karıı bloklar teıkil ederek, 
propagandalar yapılarak açılan entri
ka ve feaad dolu mücadeleyi tiddetle 
benimaiyen bir lisandır • 

Bizim bu itlerdeki baılıca duygulan
mızdan biri, adına bu kadar küçük ve 
çirkin iıler yapılan ve imzası kendi mü 
meuilleri tarafından çiğnenen fransız 
milletine acrmaktır. 

Hatayın akibetine gelince, bu nokta
da tamamiyle müsterihiz. Cenevre an
latmalannm metnine ve nıhuna uygun 
olnuyan her türlü tatbikat hareketleri, 
bizim gözümüzde hiç hükmündedir.,. 

~e d~ eli, Çekoslovakyanın vaziyetin- Londradaki endi§e 

f :_ f;~~:::~~':i~~ !e!i!~:· ::~:ı;::~: Londra, 26 a.a. - Diplomasi mah- 2 4Q KİSİ .öl D Ü B İ N DEN f AZ LA 
f ı.: olan bir Avrupa memleketidir. filler alman gazetelerinin son tayya-

hd ~~iatildere göre, Çekoslovak- re ııa'diseleri münasebetiyle şiddetini ADAM YARALAN D 1 

Gazetemiz için 
iki memur 
ah nacaktır 

Guatamala milletler 
cemiyetinden ayrıldı 

k Dlı.ı~~ ekalliyetlerin nisbeti yüzde arttırmış olan Çekoslo~akya ale!hi~-
r· ~. ~ fazladır. Ve bunlar arasın- deki neşriyatı dolayısıyle e~dışe ı- Madrid, 26 a.a. - Dün Alikante 

~- ~1~~111:. ;:!llyoonnyaa yhaku .. ~u~moelatı·~~enraı.natyea-_ çindedirler. Bazı nikbin mahf~!l~: bu müthiş bir bombardımana maruz kal-
~ q "" • iMi neşriyatın daha ziyade Prag hukume-
~- \..,,_ ehr~, ~azi almanlarınm Çekoslo - tini askeri kıtaatını südetlerle mes- lmıştır.1240 kişi ölmüştür. Binden faz
~ l. ~ uk · b t a yara ı vardır. 50 bina harab olınuf-

ı-

,, 

u IQtı-- umetinden istediklerine çok kün mıntakalardan çekmeğe ıc ar e -"'4;er n· w tur. t\ic ·. •&er taraftan Almanyayı A 1 e ~~ndınnek de Polonyanm İ§ine el- ra arında fransız ve ingiliz konso-
i -. •Qez c.. ··ı ---------------"",..,. losları da bulunan 28 konsolos, Ali-

~ı illllti...· · .oru Üyor ki orta Avrupa - ' k • d 
5 lh ... -.ıYetı etrafındaki bu fransız - A ant ın ünkü bombardımanı gibi ha-
' ·••ata .. YU RODAŞ UN UTM diselerin tekerrürüne mani olmaları i-

·e '°'~ .rnucade)esinde Polonyanın · h'"k" 
Yetı çok naziktir. çın u umetleri nezdinde tetebbils-

lerde bulunacaklarını natık bir nota 
A. Ş. ESMER Yurdunda binlerce yavru ı .. 1 imza amı~ardır. 

---- yardımına muhtaçtır. Onla- Konsoloslar, bu notayı sivil valiye 
~ w Yer sar mtılan ra yardım en büyük borcun- tevdi ederek 'ehrin ıivil halkının 

'ıu~Uğta, 26 a.a. - Dün sabah saat 4 de dur. Bu borcu Çocuk Esirge- bombardıman ediİmesinden mütuvllit 
S ;ıa ve Marmaria'te biri hafif saat me Kunımuna üye olarak infiallerini izhar etmi•lerdir. 

' .. ve ıaat 4.30 da ikisi §iddetli ol- ,. 
uı ·· ödeyebileceğini unutma. Hükümet,.ilerin Ueri L-reketı' 

~ ere uç yer sarsıntısı olmuştur. \... ...ı ~ na 
r Yoktur. ~ -------------"' BNıclo~, 26 a.a. - Şark ccıbbHin-

de cumhuriyetçiler Tremp mıntaka
sında erazi kazanmakta devam ediyor
lar. İsona'nın şimalinde bir çok dağla
rı ele geçirmişlerdir. 

Korbalan mıntakasmda aai kuvvet
ler mühim mikdarda tank ve tayyare 
yardımile ilerliyerek hükümet kuv
vetlerinin şiddetli bir mukavemetin
den sonra Umbirya Kadezoyu zaptet
mişlerdir. 

Korbala'nın cenubunda hükümet 
hatlarını delemiycn düşman bu hatla
rı garptan çevirmeğe teşebbüs etmiş 
ve dün bunda kısmen muvaffak olmuı 
ise de cumhuriyetçiler Moşkueruela
nın şarkından mukabil taarruzda bu
lunarak 1Garig tepesini geri almıılar
dır. 

Akşamlan on sekizden iti
baren gazetemizde tashih 
iılerinde çalışmak üzere iki 
memur alınacaktır. Aylık 
ücretleri yüzer lira olacaktır. 

Bu memurların intihabı i
çın 5 haziran pazar gü
nü gazetemiz idaresinde bir 
müsabaka imtihanı yapıla
caktır. 

Lise mezunu olmak prtiy· 
le bu müsabakaya girmek 
istiyenler timdiden gaze
temiz idaresine müracaat et· 
melidir. 

Lisan bilenler tercih olu
nacaktır. 

Cenevre, 26 a.a. - Bugünden itiba· 
ren Guatamala, artık Milletler Cemiye
ti azasından değildir. Çünkü bu husus
taki kararını 25 mayıs 1.936 tarihinde 
evelden ihbar mahiyetindeki müraca
ati üzerinden iki sene geçmiş ve mu
karrer m?hlet munkazi olmuştur. 
Umumı sekreterlik, Şilinin çekile

ceği hakkında henüz bir müracaat al
mamıştır. 

İtalya kıralının Afrika 

seyahati 
Gadanes, 26 a.a. - İtalya kıralı, bu

gün buraya gelmiştir. Hükümdarı se
limlamak ilzere Tunus ve Cezayirden 
huauai surette bir takım fransız tay
yareci heyetleri gelmiştir. 
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1 - Her teyden evvel Arıburnun

daki ihracı karıılayan ve öğleyin 
Atatürkün tiddetli aaldırımlan İn
gilizlere yer kazandırmadı. En u
zak aiper parçası sahilden iki kilo
metre kadar içerde idi. (Seddülba
hirde ise S kilometre kadar) bu me
aafe dahilinde bir taarruz hazırlığı, 
kuvvet yığma ve nihayet büyÜk 
kuvvetlerin yayılıp açılmaaı müın
kün değildi. Arıburnunda böyle bir 
imkan verilmemiıti. Sonra Seddülba
hirde ve Soadenutern tarafında kar· 
ma karıtık surette idare edilen mu
kabil taarruzlara karıılık Anbur- , 
nundaki mukabil taarruzlar çok in
tizamla ve can alacak tekilde ya
pılmııtı, düpnanm tam manaaiyle 
gözünü yıldırmıttı 

2 - Seddülbahir çıkıtmın üç ta
raftan atef altına almması ve fil~ 
nun daha müeaair surtte orduya 
yardımı da itilafçıların taarruzları
nı buradan yapmalarma veaile tet
kil ediyordu. . 

Bu aebeble bizim Seddülbahirde
ki mukabil taarruz 4 mayısta aona 
erince ve Hamiltona ilk yardım kı
talan gelmğe baılaymca bunları 
Seddülbahirde istihdam etmeğe ve 
taarruzlannı oradan yenilemeğe 
karar verdi. 

Hamiltona gelen yardım kuvvvet-
leri ıunlardı: 

1 mayısta 29 uncu Hind tümeni 
Seddülbahire ihraça baılandı. 

42 inci İngiliz müstahfaz tümeni 
JO nisandan itibaren Çanakkaleye 
a.evkedilmek Üzre MısıTda gemilere 
binmeie baıladı • 

Fransız hük\ımeti İngilizlerin is
ran üzerine 156 mcı tüıneni "Şark 
kuvvei aeferiyeainin 2 inci tümeni'' 
adını almak üzere gene 30 nisanda 
Franaadan vapurlara yüklemeğe 

bqladı. 
6 mayısta İngiliz kuvvetleri (yani 

2 inci tümen) tamamen Secldülba
hire çıkarılmıt ve franaız tümeninin 
ilk kademesi de buraya varmıı bu
hmuyordu. Bu ilk yardan kUYTetle
rini alınca g~ral Hamiltonun ilk 
düıünceai de taarruz oldu. O da .,, .. _ 

kit geçirmeden Ye fırsat Yermeden 
Alçrtepeye ulapak istiyordu. Ha
miltonun taarnıx pli.nı fÖyle: 

)Ik gün franaızlar taarruz dereık 
JC.erevizdereye ut-....caklar ye bu
nun yamaçlarmı tahkim edecekler. 

ilk ve ikinci günü ingilizler taar
ruz edip Kirteyi ele geçi~ekler. 

Oçüncü gün her iki cenah m~te· 
reken Alçıtepeye yürüyecek. 

General Ha.milton bi:ı.imkilerin 4 
ma.yısa kadar yaptıkları taarruzlar
dan dolayı verdiğimiz zayiat ve kı
taatın yorgunluğmıun telafiaine ma
hal bırakmadan taarruz etmeği dü
tündüiü için geriden gelen ikinci 
franıız tümeninin tamamen karaya 
çıkmasmı bile beklemeden ve tıpkı 
Sadenstrn gibi gelen kıtalan ay&k
lar:mm toziyle (veya ayakkablarm· 
da.ki deniz suyu ile) ileriye sürüyor 
ve 6 mayıata taarruz baılıyor. 
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Seddülbahir cephesinde İngiliz ve Fransızların ilerleme tarzı ve 
vasıl oldukları en ıon hat 
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Mektebden evvelki çağlarda 
çocuğun sosyal durumu 

Yazan : Tezer TAŞKIRAN 
Bundan evvelki iki yazımızda ço- muamelesini yapmamamı ve onu in

e.uğun etrafındaki büyükler ve ya9 citmekten sakınmasıdır. 
arkadaşları ile münasebetlerinin şe- 3 - Dikkatin merkezi olmak iıte-
killerini tahlil etmeğe çalışmıştık. ği: 
Bu yazımızda umumi olarak mekteb- Bu çağlarda kendisini göstermek 
ten evvelki çağlarda görülen ve kil· isteği çok kuvvetlidir. Evde kendi
çük çocuğun içtimai cebhesini düşü- sinden küçük bir çocuk yoksa çocuk 
nürken göz önünde bulundurulması dikkatin merkezidir. Evde bir kaç 
lazım gelen ruhi haletleri tetkik et- çocuk varsa her çocuk sırasında dik
mek istiyoruz. kat merkezi olmuştur. Çocuk kendi 

ı - Küçük çocuk canlı ve cansız benliğini yalnız büyüklere değil aynı 
şeyleri henüz birbirinden ayırama- zamanda yaş arkadaşlarına da göster
makta ve canlılara cansız, cansızlara mek ister. 
canlı imiş gibi muamele yapmakta- ı Hata hazan çok küçük çocuklar bi
dır. le arkadaşlarını güldürmek için bir 

Canlı şeylerin cansız telakki edil- ıürü maskaralıklar yapmaktadırlar. 
mesini bilhassa birinci yaşla ikinci 4 - Yalnız başına oyun oynarken 
yaf arasında görürüz. Çocuk kendisi diğer çocukların veya büyüklerin ka
ile oynayan büyüklerin ve yaş arka- rışmasına kızmak: 
daşlarının saçlarını çeker, cimdikler, Bu hal bilhassa henüz grub halinde 
iter, ısırır ... Aynı zamanda çocuk, o- oynamağa müsaid olmayan çocuklar
yuncakları ile canlı varlıklar imiş gi- da görüldüğü gibi, müşterek olmayan 
bi oynar. Meseli bebeğini yedirir, içi- bazı oyunlar oynanırken daha ileri 
rir, uyutur, okşar, öper ... Fakat bu ka- yaşlarda da görülür. Üç yaşından aşa
dar itina gösterdiği bebeği taşırken ğı olan çocuk her hangi bir oyunu oy
saçlarından tutarak sürüklediği gibi narken oyunun esaslı kısımlarını tek 

Amad kıtaJarını zorluyor, saat 5 rine dönüyorlar. Bu filoya karıı hiç baş aşağı da götürebilir. Çocuk ken- başına yapmak ister. Mesela kutular
aonra da tekrar taarruz başlıyor, iki bir ıey de yapılamıyordu. Onlar için disine arkadaşları tarafından cansız dan kule yaparken, arabasını oyun
aaat daha devam ediyor, fran11zlar karadaki ordu ve onun tahra topla- bir şeymiş gibi muamele yapıldığı; cak ile doldurup taşırken, trenını 
az gidiyorlar, uz gidiyorlar, bir de rı tamamen zararsız şeylerdi. Avcı- meseli itildiği, vurulduğu, saçı çe- yürütürken bu faaliyete başkalarının 
arkalarına baktıkları vakit ancak ya kartı bir kuş ne kadar tehlikeli kildiği zamanlarda duyduğu acılarla; karışmasına kızar. Bazan diğer ço
bir çuvaldız boyu yer gitmiı olduk- iıe demir atıp bizim hatlarımızı diğer taraftan yaptığı hareketlere cukların aynı oyunu oynamalarına 
larım anlıyorlar. Kerevizdere yakı- bombardıman eden gemiler için de karşı gösterilen hiddet, isyan ve ız- veya aynı materyalı kullanmalarına 
nma aokulmuılar, fakat yamaçları karadakiler o kadar tehlikeli idi. tırab karşılıkları ile etrafındaki şey- bile razi değildir. Muayyen bir ga
tamamen elde edememiılerdir. Nihayet ordu ve 05manlı amiral- }erin hepsine aynı muameleyi yapa- yeye varmak için değil fakat doğru-

lngilizlerin Kirteye yaklaşma&ı lığının buna karşı bir çare dütün- mıyacağı,mescli bebeklerine yaptığı dan doğruya o faaliyet içinde bulun-
da bundan fazla olamıyor. mesi icab ediyordu. Kara ordusu hareketlerin arkadaşlarına ve büyük- mak için oynanan bu oyunlar saye-

8 mayısta umumi taarruz batlı· nasıl inandmıyacak kahramanlıklar lerine tatbik olunamıyacağını, onla- sinde çocuk bir çok bedeni ve ruhi 
yor. Bu eanada fran.aızların ikinci ve fedakarlıklar ile kendisini ölü- ra karşı daha ince hareket lüzumunu kabiliyetler elde etmektedir. Aşağı 
tümeni de tamamen karaya çıkarıl- me atıyorsa filonun da bu Çe§id ha- sezer. Bazı çocuklarda bu öğrenme yukarı üç yaşından sonra çocuğun bu 
mıttır. Bizzat franaız ve İngiliz kuv- reketler göstermesi gerekiyordu. çok yavaş olursa da muhitin bu hu- tek oynama istekleri yerine, müşte
vetlerinin Seddülbahirdeki en bü- Bu dütünce kabul edildi ve haylı sustaki hassasiyeti ve çocuğa verilen rek oyun oynama istekleri hakim ol
yük rütbeli kumandanları birinci aüratli (30 mil) olan ''Muaveneti terbiye yoliyle bu farkın daha erken mağa başlar. 
hatta geliyorlar, ön hatlarm ıçane milliye" torpidosunun bir gece te- sezdirilmesi ve telkini mümkündür. 5 - Çocuğun etrafındaki eşyaya ve 
giriyorlar, boru ve trampetlerle as- tebbüsiyle ''Morto limanı" civarında 2 - Kendisinden küçük çocukları insanlara tahakküm etmek isteği: 
keri tetci ediyorlar "önümüze ve ar· demirleyip bizim sol yanımızı ve korumak ve büyük tavrı takınma~: Bu hal az çok her çocukta görül
dmıza bakmadan hücum ediniz!'' geriJerimizi bombardıman eden Çocuklar az çok 'uurlu olarak (bu- mektedir. Öyle çocuklar vardır ki 
diyorlar. Dört büyük zırhlı Morto zırhlılara torpido ile taarruz etme· yümüf insan) oyunlar~ oy~arlar. ~~ fikirlerini kabul ettirmedikçe diğer 
koyuna sokularak yandan Kereviz- a vazifesi verildi. h~ ~~~e~.en evv~lkı. çaglarda go- çocuklarla oynamazlar, daima h1kim 
dere Ye AJçıtepeye doğru bütün ıid- ''Muaveneti milliyenin" süvarısı r~~dugu gıbı daha ılen Y.aşlarda ~a olmak ve bu gayeye varmak için de 
deıtleriyle at~ açıyorlar. Nafile, tür- türktü, mürettebatı ve her teYi türk· muşahede olunur. Annenın sokaga bedeni ve ruhi bütün kuvvetlerini 
kii yerinden aöktüremi~rlar 'Ye tü. Bunda da gene semi üzerinde çıkması, çocuğu yatırması: gezdirme- kullanmak isterler Bövle vapan bir 
".ikin.c.i irte" muharebe&i de bu ali· tek bır aıman RUH&.7•• unu• yuzu.y ••• ••• , ...... m .. w .... -~-- - - • •• .. çoeug•fKa:t§ı oıgcf' çocuıu«1u uuuu· 

retle ve hiç bir netice elde edeme- "Firle" bütün te§ebbüsün teref tara- euklar tarafından taklid ?lun~r. Bu la oyun oynamamaları veya onun ta-
fmı UZ .. en'ne a]mak üzere torpidoda büyu"k vaziyeti takınmak ııteğı dola- rafından vuruldukları zaman muka-

den aoın& eriyor. · ;;.l d 
bulunduruluyordu. (SUfOO insaflı yısiyle mektebdcn evvelkı ça., ar a bele etmeleri ve umwniyetle çocukla· 

1-3 ma.yHta devam eden türk ta- k 1 k d insandı, her §eyi, kendi a.damlarma çocukların ıüpü~ • toz a ma • yı- rın kartı kar§ıya getirilmeleri neti-
a1TUZlarma mukabil 6-8 ma.yıeta e- baaretmek istemiyordu, yalnız teref kamak, yemek pı§ırmek, sofra hazır- cesinde bu hal kendiliğinden yava9 
vam eden ingiliz ve franaız taarruz- h k ı · ı b'lh ua 

uh aeJıin kafi). Fakat hakikat ıu idi lamak gibi ev are et er .. ıy e ı a . 112vaoı:. itidale u~rar. Ç_ ocuklarm Ya§ 
ları da duruyor ve müstakar m a- • d kl h d d 1 " - s " 
rebe Seddülba.hirde baflıyor. ki itin bütün tehlikesi, mayına çarp· alakada~ ol u arı mup e e e 1 

·, arkadaşları ile karşdaşmaları bu hu· 
mak, görülüp batırılmak ve saire mektedır. ıusta en tabii Ye doğru yoldur. Şüp· 

4 hazirana kadar devam edecek gibi bütün tehlikeler yÜzde dok&an Bundan maada ken~~l~.rinden ancak he yoktur ki yalnız kuvvet kul~a~a-
olan bu niabi ıükiin arasında bir dokuz türk olan gemi ıubay ve mü- bir kaç ar farklı k.uçuk.lere kar,ı rak ve yalnız tecavüz ederek bakım 
kaç vaka vardır ki bunlar denizde rettebatına racidi. Şeref tarafı ise şefkatli muamele ~.t~~klerı ve. onları olmak isteyen bir çocuğun bu tema
yapılmakla beraber doğrudan doğ- yalnız bir kİ§iye. Bu bahisleri çok korudukları da gorulmekted~r. Bu yüllerini inkişaf ettirmek yanlı~tır. 
ruya kara harekitiyle alakadar olduk· konuıtuk, timdi asıl tetebbüaü göz- hususta dikkate değer olan_ cıh~; b~ Ancak çocuğun rehberlik, önderlik 
lan için burada zikredi,memeleri İca· den geçirelim: tarzda himaye edilen çocuga dıgerı- kudretini tahrib etmek de aym nie-
beder Bunlardan biri bizim "Muave- (Sonu var) nin canlıyı cansız gibi telaki etmek bette hatalıdır. Bunun için bu husus-
neti milliye'' torpidomuzun 13 ma· ta çok dikkatli hareket etmek U.zrm 
yısta ingiliz "Golyat" gemisini tor- gelmektedir. 
pilleyip batırması had iaeaidir · Ge- _, 111 111111111111111111 11111111111ııııı111111111111111111111111111ıı111ııı11111 ı ı ı 1 ~ çocukların büyüklerine bakim ol-
rek 1 mayıatan 4 mayısa kadar de- - Al . T l • No· 101 : mak isteg-ine gelince: Hırçınlıklar, 

ıd l d : Ya ... an: ex11 o ıtoı · : vam eden bizim sa ırnn arunız a : M : uydurma hastalıklar, yemek yememek 
ve gerekae ondan sonra İngiliz ve : : tehdidiyle bütün bir aileye ha.kim o-
fransız aaldırmılarmda itilaf donan- : : lan çocuklar vardır. Çocuk, bu si-
maaının oynadığı büyiik rolü gör- - : }ahların müessir olduğunu sezdikçe 
müştük. Geceleyin elde edilen bü- :; : sayısını ve §iddetini artırır. Bu nevi 
yük muvaffakiyetler, hatta bir de- - : hareketlere karşı ciddiyet ve sükQnet-
fasmda Morto limanına kadar ınış = E le tedbirler almalıyız. Çocuğun eşya-
gündüz olunca filo ateti altı.nda sı- : E (Sonu 9. uncu sayfada) 

RADYO 
Ankara: 

Öğle Neşriyatı: 12 30 karışık 
neıriyatı - 12.50 Plak: Türk musi~ 
halk prkılan - 13.15 Dahili ve ııar 
berler. 

Akşam Neşriyatı: 18.30 Karıf 
neşriyatı - 19.15 Türk musikisi ~ 1 

ıarkıları (Hikmet Rıza ve arkada51 
20.00 Saat ayarı ve arabı;a ne~riyat.,., 
Türk musikisi ve halk aarkıiP rı ( 10 ve arkadaıları) - 21.00 Saksofon s0 

hat Esenein Piyanoda Marsel Bi .,., 
Plikla dans musikisi - 22.00 Ajans1 leri - 22.15 Yarınki program ve 
marıı. 

İstanbul : 

Öğle Neşriyatı: 12,30 Plikl• 
musikisi - 12.50 Hlvadis - 13.05 
türk musikisi - 13.30-14.00Muhtelif 
neıriyatı. 

Akşam Neşriyatı: 18.30 Ptikll 
musikisi - 19.15 Konferans: Ali Kiıll' 
yüz (Çocuk terbiye.i) - 19.55 Bo 
berleri - 20.00 Mu.uffer İlkar ve ar 
lan tarafından türk musikisi ve halle 
lan - 20.45 Hava raporu - 20.48 öııı00 za tarafından arabça sbylev - 21. 
zeyyen ve arkadaşları tar.ıhndan tür) 
sikiıi ve halk ıarkıları (Saat ayrı) .,., 
ORKESTRA : 1 • Mnfred : Ton" 
Strava: Viener Blut vals. 3 • Gtinlıt 
donte - 22.15 Ajans habeıleri _. 
Pllkla sololar, opera ve operet parı; 
22.50 - 23. Son haberler ve ertesi 
proeramr. 

Avrupa: 
Or-..:.,._ A VE OPERETLER: 14 

- 17 Varşova - 18.30 Moskova -
dapeşte, Kopenhac - 20.10 Hamburl 
Roma. 
ORK~STRA KONSERLERİ V:E 

FONİK KONSERLER: 15.20 Kolo 
18.30 Moskova - 19.10 Hnmburg 
Moakova, Breılav, Varşova, Viyaıı' 
20.20 Prai - 21 Stuttcart - 22.15 1' 
hac - 2'2.15 Stokholm. 

ODA MUSİKİSİ: 16 Miinih-21 
furt - 22.35 Liiksemburg. 

SOLO KONSERLERİ: ıs Frankf 
15.30 Layp:ıig - 17.15 Milano. ~o 
18.10 Hamburı - -21.:ıS Milano. 
NEFESLİ SAZLAR (Mar:ı v. • 

Könicsberg - 6.30 Keza - 12 Halll 
Laypzic - 20 Brüksel 

ORG KONSERLERİ VE KORO. 
17.45 Kbnigsberg - 20.15 Droyt\lt 
20.55 Prağ - 22.5 Lüksemburg. 
HAFİF MÜZİK : 6.30 Kolonya _.. 

Keza - 8.30 Frankfurt, Kolonya, 1' 
- 10.30 Hamburg - 12 Alman is~as)' 
- 14.10 Kolonya - 14.15 Berlin, M 
15.25 Hambure - 15.35 Be:ıin - 16 
istasyonları - 16.lS Münih - 17.10 1' 
17.30 Stokholm - 18 Bertin - 18.20 
- 19.10 Kolonya, La7p;:İg - 19.15 
cart - 20 Kolonya - 21 Münib 22.30 
cart 24 Königsberg. 

HALK MUS1KlS1: 10.30 Viyana_. 
Stuttcart - 18.25 Könipbere - 19~_. 
7ana - 20.10 Frankfurt - 24 St'ııtıP'-1 
Milano:. 22 F loranÜ,-Leml>erc. Va 
- 22.25 London • Recyonal - 22.so , 
sic - 23 Lemberg, Lüksemburg, Jd5ı Roma. Vilna - 23.15 Droytviç - 23.S 
lu.ı. 

Türkiye için Moskovada 
Radyo konseri 

Sovyetler Birliii Radyo Komitctİ 
Sovyetltt Birliği ile dıt memleketıct 
srnda külti!r münasebetleri cemiyeti . 
fından 29 mayıs gecesi ~ilhas~a :ru.rıcj 
çin bir radyo-konser tertıp edılmıljtı~· 
sere en muktedir artistler ittirik eyh 
tir; bunlar arasında Türkiyeyc gelerclı 
serler vermit olan, türk halkının ta 
Sovyetler birliği milli artisti mueanl11 

Banova ve viyolonist David Oy&t 
vardır. 

Radyo-konserin mufassal programı 
ca bildirilecektir. 

Radyo-konser, 19,76 metrede rv 
24,88 metrede rv 59 Moskova radyo!• 
ayrıca 1210 metrede Kiev, SimferopO 
rivan ve Tbiliıi istasyonları taraf 
netredilecektir. . a 

Radyo-konıer Türkiye saatile 18."" 
batlıyacalı: ve konserden yarım saat 
yani tam saat 18 de konserin teknik pr 
yapılacaktır. 

Bu konser, Sovyetler birliği radyo 1' 
teainin Sovyetler birliği milletleriniıı 
at eıerlerini tanıtmak maksadile mı 
çinde tertip ettiği radyo-konserlerin 
ciıidir. Birincisi 7 mayısta Amerika1' 
rilmiş ve 50 Amerika radyosu ile de ıı 
dilmiştir. 

Taarruz fransızlar tarafından .o 
saat 1 t de batlıyor. ileri hattaki bi· 
rinci fransız tümeni bizim 7 inci tü
mene saldırıyor, ilk zamanlar biraz 
ilerleme oluyor ve fakat öğleden 
eonra saat üçte duruyor. General fıra iniyor ve bizimkiler eıkı yerle- - -:L-~-----~~~-~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~-----111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

da parmaklarının ueu yere de- k31et etmi9ti), kısa dudaklarının u~- : 
~:~surette eğilip dul ka.dını selam- lariyle hafifçe gülümsedi. Boğuk hır : 
layıp hemen dıprı fırlıyorlardı.. acele: : 

S k . · · gu··n her konakta değişti- - Felaket, felaket ... Dedi. -e ızıncı , ., · · 11 -
rilen atları çatlatarak,Petro Vo~oneJ - Ve gocuğunun eteklerını sa araya· : 

d geldi. Altı at koşulmuş derı kap- rak saraya girdi. Saynka da onu takib 
en • ayı . -1 landosu doğruca Lö For un sar • ettı. : 1 

"tmek üzere Moskovayı dört nala Çarı görür görmez Lö For'un kar~sı : 
na :.

1 
A donlu atlar ıslak karınla- iskemlcainde süzülmeğe başladı. Bır· : 

geç ı. lyar~aldırıyorlardı. Bir perde- denbire ayağa kalkıp Petronun ayak· E 
rını zor b" 1 k "b' t p t nin düğmelerini çözmek isteyen ır arına apanryormu§ gı ı yap r. o ro -

1 ·· t"'l altından çıktı. kadının tepesinden tabuta bakarak o- : 
e or u er .. t" "ğ .. b -

B r da Aleksandra İvanovna nu o.p u, go sune astı. - : 
u 81 a 

1 
d Sara· Hızmetkrlar koşuşup çarın gocugu- : 

Volkova saraydahann aly~ı ı~~r ~· d on nu çıkardılar. Pctro, dostuna veda et· -
yın merdiven sa ıgı uzerın e • .. f" . . b : 

k' kt Türlü renkli rnek uzere otr çızmelerıyle ta uta : 
da

1
n baş~a ı~e ~~ g:İenin pek ehe- yaklaştı. Ellerini sandukanın kenarı- E 

at arı goren yn _ . koydu, uzun zaman kımıldamaksı- -
· ti' b'r adam olmadıgını zannettı. na : mı ye 1 ı . d' _. zın durdu. Eğilip sevgili dostunun al- : 

K~ndi landosunun yolu keaıl .1~ıne mı ö tü. Yeşil kaftanı altında o- : 

Eııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı -: Mons, anası ve küçük kardcıışi Villim 
~ ile birlikte bu eve yerleşti. -- Çar eve açıkça girip çıkıyor, ekse-
: riya gecelerini de orada geçiriyordu. 
: Kukuy'da (hatta Moskovada) bu eve 
E "çariçenin sarayı" adı ve'riliyordu. 
: Anna İvanovna şatafatlı bir hayat 
: sürmeğe baf.ladı: bir majordomu, hu
: ıusi elbiseler giymif uşakları, ahırın
: da bir düzüne kadar güzel Polonya at
: ları, her münasebetle kullandığı lan
: doları vardı. - Artık Mons'ların ovine, vaktiyle 
: handa olduğu gibi, sadece bir bardak 
: bira içilmek üzere gelinemezdi. Al· 
_ manlar "Hah t Hah 1" diyerek hatırlı
: yorlardı ki mavi gözlü Anhen'in, ö
- nünde temiz prostelası ile bira çam
: çaklarını ta,ırken, mü,terilerden biri 
: onun genç kız arka.sına vurarak: 

--

canı sıkılarak rarın arabacısına. yo· n P ld . . d 'l · -
:s - - ları sarsı ı, ensesının erı erı 

lun ortasına kakılıp duracagına lagar mu~ . 
atlarınla beraber çekil, git," dedi. gerıldı. uzlarına dı'k'l . lan 

Çiftlik &ahiplerinin köleleri tqhir ediliyordu 
"Haydi Backfish köpüğünü iç: çiçe
ği senin, birası benim ... " dediği za
manlar geçeli pek çok olmamııtı. 

li hallerle kupalarını sallıyor, bıı 
yada her şeyin istikrarsızlığını d 
nerek, memnun, içlerini ~kiyorl 
Anna lvanovna evinde muaşere 
sullerini tatbika pek ziyade ria 
diyordu. Son seneler zarfında ' 
liği çok gelişmişti. Hal ve tavrın• 
ciddiyet ve huzur, bakışlarına bi 
deh ve hüzün gelmişti. Her ne d 
se densin, onun camlı landosu gö 
düğü zaman yerlere kadar eğilip 
lam verilmesine rağmen, çar gidi 
nunla yatıyordu. Ya bunun netic 
Hediye olarak köyler aldı, artık 
tara diğer kadınlarınkinden daha 
olmayan elmaslarla süslenerek 
mekte, göğsünde Petro Aleks1ye 
in pırlantalı ve fincan büyüklüf 
bir resmi sallanmaktadır. Çar onutlı 
bir arzusuna karşı gelmemekt 
Fakat "iş"in başka neticeleri de 
tur. 

Zaman hızla geçiyordu. Petro 
çok Voronej'de yaşıyor, yahud ko 
tarda at değiştire değiştire cenub 
nizinden şimal denizine koşuyo 

Anna lvanovna ona kısacık me 
lar, her fırsatta yarım düzine ti 
portakal, alman sosisonları, tülril 
larla bizzat hazırladığı vodkadan 
deriyordu. 

- - d k k Petronun om ı mı~ o 
El, çengeli bulamadıgın an ızar3: Sa nka'nın frÖzleri yaşla dold~, du-

kayışı çekti, ko~ardı, v~ kula~lı~h bır da~larından tiz bir ses çıkararak inle 
kadife başlı~, kill reng~ k~p ~ oyun d' eli anağına gitti: tıpkı bir köylü 
postundan bır gocuk gıymış hır ada?1 kı,d y p t bir çocuk gibi burnunu 
landodan çıktı ... Öyle uzun boylu bır a ın ... ke ro, t "ndi Saynka'nın 

k .. .. .. ·· ehil çekerek erevet en ı · 
adam ki Sayn a onun yuzunu gor • .. .. d d Sa nka muztarib, bir 
mek i in başını yukarı kaldırmağa onunde ur u. Y · 
mecb!r oldu... Zayıflamış, yuvarlak kilr kerre başını salladı. 
çehreli, patlak gözlü, küçücük kıvrık Petro: . . . bir daha 
b kl b . dam "Aman allahım ra- - Bunun gıbı bır dosta 
ıyı ı ır a ... • :s d di 

k .;ı • • !" katiyen malik olamıyacağım, e · 
rın en~ısı . y 1 1 k 

Petro oğuşmuş olan bacaklarını bi- (Yüzünü ellerıyle kapadı. o cu u 
rer bire'r uzattı, kaşlarını çattı, Sayn- esnasında biribirine yapmnış olan ko
ka'yı tanıdı (düğününde babasına ve- yu renk saçlarını salladı) Beraberce 

gülüp eğlendik, beraberce kaygmlan
dık. 

Birden bire elini yüzünden çekti. 
Gözleri kurudu. Bir kediye benzedi. 
On kadar boyar, acele acele istavroz 
çıkararak salona giriyorlardı. 

Usul veçhile, derecelirne göre biri 
birinin arkasına düşüp Petro Alek1ii
yeviçe doğru ilerlediler, diz çöktüler, 
ve avuçlarını yere koyup alınları ile 
meşe zemine vurdular. 

Petro bunlardan hiç birini yerden 
kaldırmadığı gibi öpmedi de ... Hatta 

başını bile çevirmeyip kayıdaız ve 
mağrur olduğu yerde durdu. Kısa 
burnunun kanadları açılıyordu. 
Boğuk bir sesle: 

- Hepiniz memnunsunuz, mem
nusunuz, dedi, ve saraydan çıkarak 
landoeuna doğru yürüdü. 

O sene, Kukuy'da, Proestan kilise
si yanına tuğladan felemenk usllıbun
da bir ev inta edildi: Sokağa bakan 
sekiz pencereli bir ev. tn,a i'ini Bü
yük Saray prikazı idare ediyordu. Ev 
iki ayda ikmal olundu. Anna tvanovna 

Şimdi Mons'ların evine, ancak bay
ram günleri, tabii hususi davet üzeri
ne, Kukuy'un hürmete layik tüccarla
rı, fabrikacıları gelebiliyordu. Tabii
dir ki bununla - fakat elden ihtiyat 
bırakılmıyarak - alay ediliyordu 
Protestan papas Ştrumpf daima An-

hen'in sağ tarafında oturuyordu. Böyle mektublar ve hediyelerle 

Papas, Roma tarihinden alınmıt 1 a,ıkı tutmak kabil midir? Ya 
eğlendirici ve öğretici hikiyeler nak- bir kadın onu kendine bağlamağa. 
letmeği pek seviy<>rdu. 'Gülmekten bo- hir etme~e muvaffak olacak ol 
ğulacak gibi olan mieafirler dü9ünce- (Sonu., 
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Mide ve iklim 
mesi onları teıkin eder. Yükaek ik- ' 
limlerin birinci haaaaaı da, bilirsi
niz ki barometrenin düfltlesidir. 0-

İkl~erçekten &ağlam bir mide her 
Ye ·~de geçinir ve kendisini hiç bir 
ı,/ e belli etmez. Dünyada en mut
fedada"? §Üphesiz - meıhur hika
d I e, dız kapklarını göstererek mi
:deriın ağrıyor diyen adam gibi -
qq e •• 
ol •ının yerini hiç ogrenmemiı 

11.ndır. · 
" F' akat bugünkü medeniyet dün-
.rll.ıınd .. 1 J d . d • a oy e mut u a am hıç yok 
~lebilecek kadar azdır. Hemen 
)' t es tnidesinin bir halinden ıika
~ı· eder. Bununla beraber midenin 
it' ıınJe münasebetini düşünen pek az 
etıırn~ vardır. Mide rahatsız olunca 
11\ik 0 nce ha.tıra gelen yemeklerin 

darı yahud bozukluğudur. 

11 
tii. - Galiba dün çok yedim de bu-

0!' n midem rahatsız .. 
Yahud: 
- Efendim, yağla'r o kadar bo-

tlaldu k" · 
8unla~

0

da çok defa doğrudur. Çok 
t~ınek de, karı§ık yağlar da mide
~e ~ik~yet ettirirler. Ancak. i.klim 
h iııtınnenin, yahud aynı ıklımde 

~ b~"~daki değiıme.lcrin de. ?'ide ve 
f , "1Un hazım üzerınde tesırı vardır. 

~esela sıcakta iıtah azalır, hazun 
'~ırlaıır. Bunu herkes bilir. Onun 
tb~ soğuğun İ§tahı artırdığı de bQT-
eaın tecrübesiyle sabittir. Çünkü 

'?iukta vücudun metabalizmaın 
l•ddetlenir, karaciğerin ve pankre
~nı ifraz ettikleri maddeler çoğa-
ır Ye bunların hepsi hazım Üzeri-

l'le • • • l ıyı tesır yapar ar. Şu kadar ki 
'<>iuk arttıkça, hele birdenbire sı
~tan soğuğa çıkınca, bu ifrazlar 

' 2 la artacağından o vakit hazım 
:ene bozulur. Onun için midelerin
i en ve barsaklarından rahatsız o-

• d'nlar aoğuk, hatta serin iklime 
h:r;ruunazlar ve öyle yerlerde is-

en kurtulamazlar. 
d Rutubet soğukta da olsa, sıcakta 
u a olsa ınide ve barsak sancılarını 
Yandırır. Rutubetli bir günde kar

:•nu: ağrır-sa kabahati hemen bak
alın karııık yağına yahud ahçının 

~eıniliğine vermemelisiniz. 
Her vakit bulunduğunuz iklimde 

barometre düşerse mide ve barsak 
&ancıları gene uyanır, yahud zaten 
var._ artar. Barometrenin yÜk&el-

Ev Kadınına 

Reçeteler 

Limon marmalôtı 
AtQlzeme: 

}' 10 limon, 5 kilo §eker, 2 litre su. 
Clp_rlması • 

• 1~onlı:r yıkanır, ortasından ke-
•ı ır 3 .. v k d .. ilt• ' gun aogu su a (ıu gunde 
ltı 1 defa değiıtirmek ıartiyle) hıra· 
~ır. Suyu aıkılır ıekerle beraber bir 
~ kalır, erteai gün limon kabuk

s:ekilir, ilave edilir orta hara
~tte 1 aaat piıirilir. Koyulaıınca a· 
.. ten indirilir. 

incir marmalôtı 
"1Ql2eme: 

C 1 kilo incir, 200 Gr. Glikoz, 750 
}' r, teker, 250 Gr. su. 
Gpılması: 

t· l'aze incir alınır, kabukları ezi· 
~· teker, au ilave edilir. 20 dakika 

Ilı •• . flrılir. Glikoz, ı buçuk vanilyanın 
l .... 
dÇt ılave edilir. Koyulatıncaya ka· 

fl.r Pitirilir. Kavanoza konur. 

Ahu dudu marmalôtı 
Af~'-'"•: 
100 

kilo Ahu dudu, 1 kilo ıeker, 
}' Gr. Glikoz. 
Gpıfmcuı: 

h. Ahu dudu temizlenir, ıeker bil" 
ru rda.k. au ile kaynatılır. Koyu fU• 
L P halıne getirilir. Kaynayan §W"U
ııa. ·1-
1' 1 &ve edilir. Oldukça aert hara· 
ette p· . ·1· 1 w• _,_ 1. it lfırı ır. necegı\le yu.n.ın g ı· 
02 ilave edilir. 5 dakika daha kay

n.trlır, aletten indirilir. 

Dut mormolôtı 
1'f Ql.zeme: 

,... 1 kilo dut 1 kilo §eker, 100 Gr. 
'-likoz, ' 
l' ~rlma•r: 
l lınuı dut alınır, &apları çıkarı-
l~,., ezilir, ıekcr ve glikoz ilave edi· 

l~r hafif hararette 45 dakika pişiri· 
il', 

, 
1 ld -nun için mideniz bozuk o ueu za-

manlarda yüksek yerlere gitmeden 
önce iyi dütünmelisiniz. 

Havadaki elektrik de mide için, 
önemli bir meseledir. Elektrik m~ 
bet olunca midyi teheyyüç eder, 
sancılar varaa onları artmr. Elekt· 
dk menfi olunca her ,ey aakinle§ir. 
Havadaki elektriğin müabet veya 
menfi olduğunu, mikdar1nı gösteren 
aletler henüz barometre ve termo
metre gibi yayılmıt olmadıiından. 
hatırınıza getireyim ki deniz üatün
de ve deniz kenarında müsbet elek
trik, dere ve göl kenarlarında, or
man ve çok ağaçlık olan yerlerin 
yakınlarında menfi ,elektrik çoktur. 
Bir de fırtına zamanı müabet elek
trik artar, fırtınadan aonra ·elektrik 
menfi olur. Onun için fırtınadan 

karnınız ağrırsa merak etmeyiniz, 
fırtına geçince o da geçecektir. 

Rüzgarlarm, hele lodos rüzgar
larının bütün vücude ne kadar fena 
tesir ettiğini de bilirsiniz. Çünkü 
rüzgarlı zamanlarda havanm rutu
bet dercceai azalır, ona kar§ılık in
sanın vücudundaki lüzumlu &U aza· 
hr. Bundan da ilkin karaciğer bo~ 
zulur. O bozulunca mide de düzgün 
kalamaz, hem de bütün vücud ağ· 
rıları meydana çıkar. 

Topraktan ve sulardan meydana 
çıkan radiasyonların, uzaklardan, 
yıldızlardan gelenlerin mide üzerine 
teairlerine dair henüz bir haber çık
mamıftır. Bir gün olur, elbet, onları 
da tetkik ederler. Fakat güneş ı~ık
larının tesiri iyice bilinir. 

lnsan midesi ve karnı ağrıdığı va
kit - tabii karnı açık olarak - gü
neıin kar§ısına yatsa ağrıları geçer, 
ağrı olmadan karnında burkulma 
bulunsa o da kaybolur. Günet bo
zulmuı mideleri de düzeltir, ittah
aızlar ittah verir, hazrmaızların bat 
airılarını geçirir, uykuauzlara tatlı 
uyku getirir. 

Onun için günef banyoau mide ve 
barsak haatalıklarınm en iyi ilacı· 

dır. 
G.A. 

Çorumda güreşler 
Çorum, 26 a.a. - Mmtaka gilre§ bi

rinciliklerine iştirak için vilayetimiz
den de muhtelif sikletlerde beş gilreşçi 
iki idareci ile birlikte Kastamoniye ha
reket etmişlerdir. 

Teşekkür 
Samsun saylavı Ethem Tuncel'in 

ölümü milnasebetiyle telgraf ve mek
tubla bilyük acımıza iştirak eden 
dostlarımıza karşı duyduğumuz min
netdarhk hislerinin iblağma gazete
nizin tavassutunu rica ederiz. 

Zevcezi: Nafia Tuncel 
Bilyük oğlu: Bedreddin Tuncel 
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Teşekkür . 
Bursa saylavı ve eski maarif vekili 

Esad Sağayın kaybı dolayısiyle uğra
dığımız büyük kedere telgraf çeke
rek ve cenaze merasimine iştirak ede
rek alaka gösteren Sayın vali üstün
dağa, İstanbul komutanı Halis Bıyık
toya, Emniyet direktörü Salih Kılıca 
kültür ailesine ve diğer sayın zevata 
ayrı ayrı teşekküre teessürümüz ma
ni olduğundan derin şükranlarımızın 
iblağını gazetenizden rica ederiz. 

Zevcesi ve oğulları 3204 

Memleketimizde 
Yeni bir şan yıldızı 

Ankarada, en büyük simalar ve 
muhterem §ahsiyetler huzurunda pek 
muvaffakiyetli konserler vermiş olan 
ve Ankara radyosunda okuduğu par
çalarla pek ziyad~ alkışlanan güzel ve 
tatlı sesli Bayan Melek Tokgöz'ün 
en nefis ve güzide şarkılarını Colum
bia plaklarında okumak üzere 1stan
bula gittiği haber alınmıştır. 
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konur kaynatılır. Ezileck hale ge
lince ~te§ten indirilir. Elekten geçi
rilir, teker ve glikoz konur hafif 
ate§te 20 dakika piıirilir. 

rl 

1 
Şeftali marmalôtı 

l'tfalzeme: 

Kabak marmalôtı 
Mal:zeme: 

' 1 kilo kabak, 2 kilo ıeker, 250 
1 kilo -ft l" C ,..- a ı, 
r. Glikoz 

1 kılo §eker, 200 Gr. Glikoz. 

l' . 
apılmaaı: 
Şeftalilerin çekirdekleri 

Yıkanır, Üzerini gçjnceye 
çıkarılır, 

kadar su 

Yapılması: 
Kabak pi,irilir, ezilir, ıekere gli-

koz ilave edilir. Koyulaııncaya ka
dar hafif atotte .Pifirilir. 

-5-

Balkanların en büyük tıb 
fakültesi Ankarada kuruluyor 

-----

rllw 
1 y d . d"" .. 1 Ankara'da kurulacak Tıb Fakül-

tesi için 8.5 milyon lira harca
nacaktır. Bu paranın 3.300.000 lirası 
ile bugün yatak sayısı 400 olan 
Nümune hastanesinin 1000 yatağa 

çıkarılması kararla§mıştır. En az 
1200 talebe için pansiyon binası ve 
cihazlama masrafı olarak 1.800.000 
lira harcanacaktıl'. Nümune hasta
nesinin yatak sayısı 600 fazlalaştı
rılırken, yeni pavyonlar, poliklinik 
binaları inşa edilecektir . 

750.000 lira sarfiyle bir morfolo
ji enstitüsü, anatomi. enstitüsü ile 
morg, fiyoloji, ve histoloji anatomi 
pantolojik ve fiziyoloji, tecrübe la
laboratuarları inşa tdilecektir. 900 

bin lira tıbbi ilimler eflfStitüsüne (ha
yati kimya, farmakoloji, farmako
loji dinami, hifzı&Sıhha, bakteriolo
ij, parozitoloji) enstitüleri için har
canacaktır. 700.000 lira enstitüle
rin cihazlanmasına sarfedilecektir. 
Merkez binası 550.000 liraya mal o
lacaktır. Yeni tıb fakültemiz, bu
günkü erkek liıesi binasınm yeri
ne kurulacağından, kültür bakanlı
ğına yeni bir lise binası yapması i
çin 500.000 lira verilecektir. 

* • • 
Sekiz buçuk milyon lira gibi bu 

büyük rakamı, Türkiyede ikinci tıb 
fakültesini açarken, ondan ne 
bekliyoruz, biliyornıusunuz?. Sağ
lığımızı ..... 

!statistik teşkilatımızda çalış
mak üzere getirilmiş İsviçreli mü
tehassıs Bay Jakor, 935 nüfus sa
yımının neticeleri alındığı zaman, 
Türkiye nüfusunun dünyada ikinci 
millet olarak göz karartan artan 
seyri kar§ısında dü§Üncelerini an
latırken, bu hadisenin, halk emrinde 
ki bütün hizmet kadrolarının ge
nişletilmesine lüzum göstereceğini 
işaret etmiş : 
"- Bilhassa sağlık kadrosu .. .'' de

mişti. 
Çünkü bugün memleketimizde, 

bir doktora düşen nüfus nisbeti, 
5516 dır. Bir memleketin, nüfusuna 
göre hekim ihtiyacının tayininde o 
memleketin topragına göre nüfus 
sıklığı derecesi, halkın umumi kül
türü, sosyal sağlık korunma bilgisi 
gibi amiller vardır. Mesela, ileri 
memleketlerde, 2000 nüfus için bir 
tabib" normal had sayılmakla bera.ber 
.... ~.h &o& ~·- -inki~( halin<l• v• 
her çeşid i~i için mecburi sigorta 
teşkilatı olan memleketlerde iki bin 
vatandaşa bir hekim yetişmemektc
dir. 
~imdi, bizim bir doktora isabet e· 

den nüfusun ıayısı olan 5516yı 
hatırda tutarak baıka memleketle
rin nilfuslarına göre tabib sayıları· 
nı gözden geçirelim. O zaman, An· 
kara tıb fakülte11inin hasertini daha 
kuvvetle duyacağız: Amerika birle-
'ik devletlerinde 879, Norveç 1067, 
Oroguvay 1080; İsviçre 1231: Ma
caristan 1290; Japonya 1358; Dani
marka 1467, İngiltere 1490, Alman
ya 1552, Fransa 1697, Yunanistan 
1727, Belçika 2345, lsveç 2837, Be
rezilya 2958, Bulgaristan 3059, Le
histan 2289, Yugoslavya 2658, Mek
sika 4237, Şili 5075, Iran 40.000 ... 

Gene, bizim 5516 rakamını unut
mıyarak, yukarıdaki nisbetlerin bu 
memleketlerde kaç nüfuaa, bir tib 
mektebi veya fakülteıi isabet etti
ğine bakınız: 90.000 nüfuslu lzlan· 
dada bir tıb mektebi vardır. 
3.800.000 nüfuslu tsviçrede 6 tıb fa· 
külteai vardır ki 630.000 nüfuıa bir 
tıb fakültesi düşüyor. Amerikada 
1.380.000 nüfuaa, Meksikada 1 mil
y~>n 500 bin nilfusa, Hollandada 
1.700.000 nüfusa, Almanyada 2 mil
yan 727 bin nüfusa, Norveçte 2 mil
yon 600 bin nüfusa, Berezilyada 
3.825.000 nüfusa, Yugoslavyada 4 
milyon nüfusa, lngilterede 4 mil
yon ıs bin nüfuıa, Bulgaristanda 
4 milyon 500 bin nüfusa, Romanya
da 5 milyon 333 bin nüfusa, Yuna
nistanda 6 Milyon 590 bin nüfusa, 
Mısırda 7 milyon 80 bin nüfusa bir 
tıb fakültesi veya mektebi düşmek
tedir. 

Türkiyede, bugiln tele bir tib fa
kültesi bulunduğuna göre, bizde on 
altı milyon kUıür nUfusa bir tek he
kim yetiıtiren müessese isabet e
diyor demektir .. Ankaramııdaki i· 
kinci tıb fakültesi kurulduğu za
man, bu niabet, yarı yarıya, yani ae
kiz milyonda bire düşecektir. Re
jimin, aağlık tesisleri adına hiç bir 
şeye malik olmadan, bir çok haı;ta
lrklarrn ve bakımsızlıkların harab
laştırmış bir halde olarak ele aldığı 
yurdda, hekim sayısını normal se
viyeye çıkarmak için, belki on se
ne sonra, üçüncü bir tıb fakültesi 
kurmak, sağlık politikamızı idare e
denlerin ana g~yelerinden biridir .. 

• • • 
sek.iz buçuk milyon liralık bilyilk 

bır inşa olan Ankara tıb fakül
tesi avan. projesi hazırlanmış Avrupa 
ve Amerıkanm büyük tıb fakilltele-

Tıb mahallesinin inşası için 
dünyanın en meşhur mimar ve 

mühendisleri proje hazırlıyacaklar 
ri ve hastanelerini inşa etmiş olan 
enternasyonal şöhretteki mimar ve 
mühendislere gönderilmiştir. Fi
kirleri sorulan mimar ve mühendis
ler, bu gibi inşalarda muvaf fakiyet 
göstermiş olan tanınmış sanatkar
lardır. Sihat bakanlığı hususi bir 
inşa tarzı isteyen tıb tesisleri için 
fikirlerini sorduğu bu salahiyetle
rin, bilhassa bu saha üzerinde ihti
sas sahibi olduklarına dikkat etmiş
tir. 

Ankara tıb fakUltesi ve müştemi
latı, şu binaları ve inşaat işlerini ih
tiva edecektir : 

1 - Fakülte ve tefe :-~atı bina 
gurupları. 

2 - Hastane ve teferruatı ve bi-
na gurupları. 

3 - Talebe yurdu binaları, 
4 - İnşaat arazisinin ıslahı, 
Fakillte şu kısımları ihtiva ede-

cektir : 
Fakülte merkez kısmı, Anatomi 

enstitüsü, marazi teşrih enstitüsü, 
Histoloji ve ambriyoloji laboratu
arları, adli tababet enstitilsü (morg) 
tecrübi bakteriyoloji Jaboratuvarla
rı, hayati kimya Hlboratuvarla
rr, fizyoloji enstitüsü, farmako
loji ve farmakolodinami, bakteriyo
loji laboratuarları, hıfzıssıhha labo
ratuarları, paruitoloji, tecrübe 
hayvanatı ahır ve kafesleri. 

Ankara tıb fakültesinin ne kadar 
geniş ve mükemmel bir sağlık tesi
si olac~ğını anlamak için yapılacak 
olan binaların sayısına ve faaliyet 
sahalarına • kısaca - bakmak kafi
dir .• 

Hastaneler gurupunun birinci bi
nasında dahili hastalıklar, çocuk 
hastalıkları, bula§ıcı hastalıklar, 

1 SanGaı hayalı 

klinikleriyle bu binaya aid müşte
rek kısımlar bulunacaktır. lkinci 
bina cerrahi kliniği, çocuk cerrahi
si kliniği, üroloji kliniği ve bu bi
naya aid müşterek kısımlar buluna
caklardır. 

vcüncU bina, doğum ve nisai has
talıklar pavyonudur. 

lkinci grup hastanelerin tef erru
atı binalarıdır. Bu binalar, umumi 
mutfak, umumi çamaşırhane, umu
mi dezenf eksi yon santral, umumi 
teshin merkezi, elektrik santralı ta
mir atölyeleri, ve garajlar vardır. 

lkinci grupun ikinci kısmı polik
linliklerdir ... Birinci poliklinik bi
nasında dahiliye, çocuk polikinlik
leri vardır. Hariciye, üroloji ve ço
cuk cerrahisi polikliniği ile ıehir 
tıbbi ve cerrahi İmdad istasyonu 
bu binada bulunacaktır. 

Üçüncü poliklinik binası; göz, 
burun, boğaz, kulak, ,cildiye, akli
ye ve asabiye polikliniklerini ihti
ıa edecektir. 

üçüncü grup hastane §Ubeleri, 
hastanenin memurlar ve müstah· 
demler evlerine mahaustur. Burada 
haf tabib evi, hemşirelerin evi, has
ta bakıcı kadınların evleri vardır. 
Burada ikinci olarak asiatan evleri 
bulunacaktır. 

Üçüncü kıs~m. tıb tlebe yurdu 
binalarıdır ... Burada, talebe, idare, 
mU&tahdemin, hastane yurdları, 
mutfak ve çamaşırhane, müdür evi, 
spor sahası vardlr • . 

' Dördüncü it ola~ak yıkılacak bi
nalar, arazi tesviyesi, ve ihata dı
varları faaliyeti vardır. Tahnit ye
rinde 30 talebe için bir amfiteatr bu
lunacaktır. 

B lgar ressamın • • 
sergısı 

Bulgar meslekdaşımız ve komşumuz 
ressam Bay İvanof Halkevinde bir re
sim sergisi açtı, 90 dan fazla olan tab
lolarının ekserisi peyzaj diğerleri na· 
turmort ve portreden ibarettir. Bu e· 
&erler fevkaHide bir teknik mahsulli· 
dr. 

12 Sene gibi uzun bir zaman mem
leketim.izde kalan Bay 1vanof Türki
>:~de, bılhassa htanbulda taınamiyle 
turk atmosferi içinde eserlerini hazır· 
ıa:nıştır. Bu aanğatkarın renk hayran
Iıgı eserlerinde pek barizdir. Bilhassa 
peyzajlarında, renk tesiri altında ka· 
tarak tabiatin muht'lif nUanılarmı a
rayan bir aanğatkar olduğu anlaşıl
maktadır. 

, ~nğatkir aynı zamanda türk ekol
lerıne. bigane kalmış değildir. Bazı e· 
s~rlennde Nazmi Ziya ve Namık tesiri 
goze çarpmaktadır, bu meyanda bir il.i 
peyzajı, bilhassa sabah efesi olanı fev
kaladedir. 'Görülmeğe §&yandır. 

Bay lvanof Sofya güzel sanğatlar 
akadenıiainden mezun olarak Pariıte 
~i?e ressam olan kardeşinin yanında 
ıkı ~ene çalışmış, etUdler hazırlamış 
ve bıUihare memleketimize gelerek bu 
güne kadar çalışarak bir sergi hazır
lamıştır. 

Bay lvanof klasikleri pek çok sev
diğini söylemektedir. 
Kıymetli sanğatkarın memleketi

miz~e ilk defa olmak üzere açtığı ... u 
s~r~ı çok çalışılmış müdekkik bir gö. 
ruşun verimidir, yaş itiıbariyle genç 
o~a~ ?u rneslekdaşımızm sanğat mu
hıtımıze verdiği bu kıymetli zevklere 
teşekkUr ederken Sanğatı himaye ve 
yayma hususunda bUyUk yardımlarını 
daima sanğatkArlarımtzdan esirgemi
yen halkevinc teıekkür ederiz. 

Turgut Zaim 

luanof'un eserlerinden bazıları 

Edirnede güreş seçme 
müsabakalan 

Edirne, 26 a.a. - 4 ve 5 haziranda 
Ankarada yapılacak otan Tiirkiye ser
best gUreş birincilikleri için Trakya
nın Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ vi

layetlerindeki pehlivanlar arasında 
seçme müsabakaları yapıldı. Bu seç· 

meler~ ayrılan ye<iitcr kitilik güreş· 
çi grupları Edirneye gelmiftir. Bun
lar arasında bu akşam halkevinde ya
pılacak olan Trakya böleeıi grup bi. 

rinciai ayrılacaktır. Bu müaabakalara 

lftirak etmek üzere Edirneye bat, peh
livan Tekirdağlı HU.eyin de gelmiş-
tir. ' 

aza oır uşunce er 
Dün aabahlô gök gürültülerini işit· 

tikçe, yağacak bir kaç dam a yağmu
run, daha şimdiden karşıki yamaçlar
da sararmağa başhyan zayıf otlar ıçi ., 
bir sıcak temmuz. gününün nkşrunı iki 
elle sarılarak içtiğimiz soğuk limona
ta kadar carllandırıcı olacağını düşü
nürken içimin daraldığını da hiasettim: 
Fazla karlı ve yağışlı geçmemiş olsa 
bile uzun kı§tan sonra, gönül, yeşillik
leri daha taze cösteren sabah rüzgarla
n, çiçeklere dahi başka renkler veren 
pal".lak güneıi, günlerce mavi kalan 
gök yüzünü, aşina gözler gibi derdini· 
zi anlarcasına kırpııan yıldızlan, gaJna 
sızken ruhunuza elemin tannı akıtan 
ayı, kokulan ve sesleriyle yazı arıyor. 
Fakat yaz gelmiyor. Artık gelseydi ..• 
1 Evet, her ıeyile artık yaz gelseydi; 
sabahleyin erkenden ufuklardaki bu· 
tut amareleri ile sinirlenmeden Çanka
yaya kadar yürür, oradan Ankaranm 
uyanıımı seyrederdiniz. 

Asfaltı yumu§atan, yapraklan yere 
doğru iğen öğle aıcağınr dü§ünmeyiniz: 
A.nkaranın tatlı aktamları size bir kaç 
saatlik a~ntınızm mükafatını vennek
te gecikmiyecektir. O zaman, mesela 
Güvenlik Anıtı bahçesine girip bir ka
nepeye yaslanınız, ve gözlerinizi ae~ 
ya dikiniz : Gecenin gittikçe tcffafla
tıp mavileştiğini görür, ve tayed ço
cukluğunuzda, Çamlıca tepesinde Ka
rabaılar arasına uzanarak yıldızlar ale
minin manasını anlamağa çalı§ırken 
kalbinizin göğsünüze sığmayacak ka
dar büyüdüğünü hiç hissetmişseniz 
bir daha geri dömniyecek olan o günle
re bir an iç.in tekrar kavuıtuğunuzu •· 
nırıınız. 

O beklediğimiz yaz bir gelseydi 
hava ile, ıu ile, günqle adeta laüba
liletmek için daha ne imkanlar bu
lurduk ! Kırların, dağ tepelerinin, 
au kenarlannın, gölgeli ağaç altla -
rırun bizleri beklediğini bilmiyor mu-

sunuz? Onnan çiftliğine Keçiören 
bailarına, Dikmen aırtlarma ne za
man gideceğiz? Sonra ... Deniz kıyı
larını Moda koyunu, Suadiye plaj
larını Boğaz iç.ini, Floryayı Uludağ 
çamlıklarmı Yalovayı bütün o uzun 
kı§ta tahayyül etti~imiz güzellikleri 
özlemiyor musunuz? Kabahat biz
de değil gelmiyen yazda •..•. 

Yaz gelse, hangimiz bu hülyalanr 
mı:ıu tulltikatleımit görmiyeceğiz ! 

Hayır kabahat geçkin yazda de
Jil, bizde ..... 
lılerimiz, imkansızlıklarımız; bel

ki de beceriksizliğimiz yüzünden 
yaz hülyasına dalıyor fakat yazın 
gelip geçmekte olduğunu fark ede -
miyoruz. Böyle olmasaydı pençere -
lerimizi açıp ürkek üııkek bulutlara 
bakmaz, kapılarımızı açıp güzel ta
biatın aineaine kendimizi atar
dık. - N. Baydar. 

Buz denizinden 
dönenler 

Moskova, 26 a.a. - Buz denizinde 
mahsur kalan Sadko, Sedof ve Maliğin 
buz kıran vapurlarında sefer yapan üç 
deniz tayyaresi Moskovaya dönmüştür. 
Üç ay süren bu vazifeleri esnasında 
tayyarelerin her biri 22 bin kilomet-
relik bir mesafe katetmiş ve en müı
kül şartlar altmda buz kıranların mü
rettebatından 184 kişiyi tahliye ederek 
kalanlara da iki senelik yiyecek ve mU
himrnat götürmiıştür • -

Polonyado büyük bir 
yangın oldu 

Varşova, 26 a.a. - Zaltin köyUnde 
iki çocuk kazara evlerine ateş vermiş
ler ve yangın birdenbire büyüyerek o 
köyde 28 evi ve civar köyde de 70 evi 
yaknuştır. 4 kişi ölmüş ve 13 kişi de a
ğır surette yaralanmıştır. 

Küdi < Dış Haberler 1 
X Londra - Kıraliçe Mari bugün do

ğumunun 71 inci yıl dönümünü kutlu
lamıştır. 

XVarşova- Polonya ile Litvanya, 
iki memleket arasında deıniryolları mü 
nakalatını tanzim eden mukaveleyi im
zalamrşlardrr. Bu mukavele mucibince 
her gün bir taraftan öbUr tarafa iki tren 
geı;eeektir. 

XLondra - Avam Kamarası, hava 
i§leri nezaretinin idnresi hakkında bir 
anket yapılmasını taleb eden amele 
fırkası takririni 144 reye karşı 329 rey 
ile reddetmiştir. 

XKudüs - Gece ışık yakmak ve so
kağa çıkmak yasağı bu akşamdan iti
baren kaldırılacaktır. 
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ünyayı alete verece ve bize de Yurd bayındırhğı için Yakında yürüyen otomobil 

sirayet edebilecek olan bir harbin zuhur bu yll yapılacak işler H•~e~:!:=1:tm~~~11!~~ap~~. 
tın• ği• • ki •dd • d ( B l · · f d nayırında ıbir çok enteresan ve 

e iyece m ınle 1 la 
. _aşı. ·. zncı say a a ) . . senesi içinde Zonguldağa kadar gittik. icadlar arasında bir tanesı· bil e emez ~a~ıye ~~kalet_ının arzu ve tensıbıle Ve bu hattı işletmeg-e artık. Sıvas _ b b d d · "' dikkate şayandır: "Telemobil" a 

ızım u_ c~~~z e ~O&teri~k~edir. Erzurum üzerinde Çetinkayadan Ma-Şu halde adı budcemızde bı.ze ai.d ol- latyaya kadar olan iltisak hatt d riyen yeni bir alet sansasyonel bi 
k ·· 5 ·1 · ınıın a rakter arzetmektedir. Bu bir rad 

ma uzere mı yon lıra kadar bir pa- açıldığını biliyorsunuz. Ondan sonra 

Her ihtimale karsı ordumuzu 
hazırlamak me<buriyetindeyiz 

ramız vardır. Bundan gayri olarak Divriğe kadar olan hattı illletm _ lef on aletidir ki, her hangi bir n 
f k l"d b .. d de 24 ·ı · "' ege aç- dan, arada· telli rabıtaya hacet 

d
ev ba.a tahe ~ ce mdı yon lıra ka- tık. Bu sene teşrinlerck, ı..:umhuriyet 
ar ır sısatımız var ır. Bu da fev- bayramında Erzincana mutlak su~ttc madan şehrin telefon şebekesiyle 

kalı::de ol k l k t dah'l' d havere etmek imkanını vermekt 
"' ara ~m e ~. ı ın. e y~- varacağız. (Bravo sesleri) 

p~lmak_ta ol~ ımar~ yukse!tme_ ı~lerı- Dün veyahut evelki gün Ilıça kadar Bu makineyi otomobiline yerle 
nı?, ~ımendüefrllerın, su ışlerının ve demir ferşiyatı bitmiştir. Kemaha yak cek olan bir insan, yolda gide 
saırenın masra arın~ karşılamak üze· !aşmak üzereyiz. Erzfocana kadar o- şehir şebekesine merbut her han 
~ konul~uş~.u~: Yanı Nafıa yek.aleti lan toprak tesviyesi tamamen bitmiş- abonenin numarasını isteyip on 
hı~etler~ hüku~.e~e .. ehemıyetle ve tir. Demir köprülerin bazı aksamı kal- görüşebilecektir. Bunun zıddına 
tabu scyrınde duşunulerek takip e- mılltır. önümu··zdek" .. 1 d f rak, hatta 100 kilometre süratle g 
d·ı . V . . :ır • ı gun er e ray er- k b'l h ı mektedır. e zannederım kı yapı- şjyatına devam edilecektir. en ı e, er hangi bir abone tat (Başı 1. inci sayfada) de reye koydu ve takrirler alkıtlar a-

h:ızırlanmaktadırlar. Gerçi beynelmi- raımda ittifakla kabul edildi. 
tel müesseseler sulhu idame için in
saniyetkarane gayretler sarfediyor
lar. Sonra devlet adamları maruf si
yasi şahsiyetler tarafından her yerde 
sulhperverane nutuklar söyleniyor. 
Ama bir taraftan da silahlanma yarı
şına çıkmış olan milletler biribirleri
ni geçmek için olanca kuvvetleriyle 
çalıtıyorlar, uğratıyorlar. Ba haller 
sulhun tehlikede olduğuıw gösteren 
alametlerdir. Bütün dünyayı ateıe ve
recek ve bize de sirayet edebilecek 
olan bir harbın zuhur etmiyeceğini 
hiç kimse iddia edemez. Ve bunun ne 
kadar yakın veya uzak olduğu da te
min olunamaz. Böyle olunca her an 
her ihtimale karşı ordumuzu hazır 
bulundurmak mec •etinde olduğu
muzu söylemeğe hacet yoktur. 

ArkadQflaT, kabul buyurduğu
nuz kanunlarla, verdiğiniz İMi· 
betli kararlarla ordumuzu en aon 
sİ•tem harb vcuıtalaıiyle teçhiz 
ederek milletimizin yük•ek men
laatlerini l«yikiyle koruyacak 
bir hale koymuf bulunuyoruz. 
(Bravo •e.Ieri) (tiddetli alkq
lar ). 

Bu .ayede bugün cihan hadi-
selerini •ÜkUnetle talt.ib etmelrte 
ve aleyhimize vuku bulabilecek 
herhangi bir tqebbü• ve hareke
ti tiddet ve emniyetle lıarıılama
ğa amade bulurvnaktayı.z. (Bra
vo se.Ieri, tiddetli ve mrelıli al
klflar ). 

Kuooetimdin en bii,,aiii. BU.. 
·yük Şelimizin yük•ek kudreti ve 
her hua,.ta yük•ek kabüiyetini 
gö•termİf olan milletimizin le
dakarlığulır. (BraıJo sealeri, fÜI· 
detli allnflar ). 

Maddi ve manevi lnwvetleri 
böyle iltihara Jeğer bir derece
de olan onlumu.zun Atatürllün 
yüksek sevk ve idare e1e kuman· 
dası alhnda ne katlar büyülı İJ
ler bafarabileceğini takdirinize 
bırakır, büdcenin lıabulünii rica 
ederim. (Bravo sesleri, ıiJJetli 
alkl§lar) .,, 

Orduya, aaygı ve .eltim 
Bugünkü kahraman tUrk ordusu

nun sarsılmaz ve yenilmez bir kuvvet 

olduğunu aöyliyen B. Berç Türker 
(Afyonkarahiaar) - Zehirli gazlara 
kartı maskelerimizin kolaylıkla ve u
cuz bulunabilir bir matağ haline ge
tirilmesi ve hava hücumlarına kartı 
sığınaklar yapılması temennilerinde 

bulundu. 
Bizim silihlanmamızın dünya için 

bir sulh ve ıükun unsuru olduğunu 
anlatan ve askerimizin fedakirlık, 
kahramanlık, cesurluk vasıfları üze
rinde B. Türker, büyük harb gemile
ri yapan bir tersane ile Ankarada bir 
meçhul asker abidesinin yapılması 
meseleleri üzerinde durdu. 

Milli Müdafaa kara, deniz, bava 
büdceleriyle askeri fabrikalar ve hari
ta umum müdürlüğü büdcelerinin ka
bulünden sonra, reis, verilmiı olan şu 
iki takriri okuttu: 

YÜKSEK REISLICE 

Milli Müdafaa Vekilimizin bü
tün milletin emniyet ve itimadı
nı teyid eJ er beyanah münase
betiyle, cumhuriyetimizin kıy
metli ve kudretli ordu.una, yük· 
sek mecli•in •elam ve •evgisinin 
iblağını rica ederiz. 
(Erzurum) (Diyarbakır) 
Şükrü Koçak Gl. K. Sevüktekin 

YÜKSEK REISLICE 

Milli Müdafaa Vekaletimizin 
büdceıi müzakere ve taıvib olu
nurken Büyük Millet Meclisinin 
ordumuza olan sevgi ve hürme
tinin vekalet vaırtuiyle ordumu
za ulqtırılmuını yüksek tasvibe 
ıunanz. 

(Antalya) (Erzurum) 
Rasih Kaplan Aziz .Akyürek 
Reis, aynı mealde olan iki takriri 

Maarif 
• 
büdçesi 

Milli Müdafaa büdcesinin kabulün
den sonra, maarif büdceainin müza
keresine batlandı. 

Bayan Nakiye Elgün (Erzurum) 
bu sene büdce fazlasından sivil daire
lere ayrılm14 olanının büyük kısmının, 
kültür işlerine haaredilmif olmasın

dan dolayı şükranını bildirdikten son
ra, bakanlık büdcesinin fasıl maddele
ri üzerinde tetkikler yaparken kendi
sinde hasıl olan kanaatin en faydalı 
tekillerde sarf yolunda olduğunu, 
mekteblerde vekil ve yardımcı ögret
menlerin elinde olan deralerin aalihi
yetli elleıre verilmesi, köylere kültür 
lılgati götüren egitmenlerin sayısının 
devamlı olarak artması, meccani tale
belerin sayısının 1000 den 1500 ze çı
k.arılmMı, gibi hadiseleri kaydederek 
kimeesiz ve bakımsız çocukların üze
rinde durdu. Geceleyin sokaklarda se
fil kıyafetli çocuklara rastlandıgı 
hakkındaki bir gazete yazııını okuyan 
Bayan Nakiye lı:Lgün, etı hakiki vazi
yeti, devletin ıeıkat ve alikaaından 
baika olmayanlara, bu şefkatin eair
genmiyeceğine emin olduğunu ıöyli
yerek dedi ki-
"-... bunlarn adedi azdır. Velevki 

bir bile olaa, bunu k.atiyen ihmal ede
meyiz .. Çünkü muhterem heyetiniz 
milli hazneden bir kuruf üzerinde na
ııl titriyorsa, milli bir acryet olan ço-
..._ ............ apai. b ;, +ı- .... 
hatt.i daha ziyade titremesi lazımdır. 
(Bravo sesleri, alkışlar). 

Bu çocuk meaeleainin halli için 
memleketin bir tarafın.da bir yatı mck 
tehi kurulmaaını iatiyor\MD. Bu yatı 
mektebi bu vaziyette olan bütün ço
cukları çat•ı altına toplıyacak bir ya
tı mektebi olacaktır. 

Benim dileğim bugün için değildir. 
Biliyorum ki bu pnun imkinaızlıkla· 
rını yarına mümkün kılan türk mille
tinin Kültür bakanı 1938 de değilse 
bile, 39 da bunu olmuf bir halde yük
sek bu.ıurunuza ıetirmeye muktedir
dir.,. 

Muvafık bir uer önünde ••• 
Ankara Sergi evinde açı.lmı9 olan 

kız enatitUleri ve saniat okulları aer
giainin içini dolduran gurur ve iftihar 
hiaaine itaret eden B. Fikri Mutlu 
(İçel) bu, cidden muvaffak eaerin türk 
sanat ve kabiliyetinin olduğu kadar 
Kültür bakanlığının da bir bafarı ve
likuı oldu&unu tasrih etti ve dedi ki: 
"- Büdceainin darlığına rağmen 

mazideki türk C9el'lerimizin muhafa
zaıında ıöeterdiği enerjiden, sanayii
mizin her sahasında muhtaç olduğu
muz biJ&ili elemanların naaıt yetişti
ğini bize canlı bir kitab &ibi anlatan 
bu serci dolayııiyle Kültür bakanını 
tebrik ederken, onun ve bütün türk u
lusunun her aaha.da ilham ve il'JCld 
kaynağı olan Büyük Önder Atamızı 
ela huzurunuzda yürekten saygı ile se
Iamlanm.,, 

Kitab meıeleıi 
Maarif iflerinin büyüklüğünün su 

götürmez bir hakikat olduğunu söyli
yen B. HU.nü Kitapçı (Muğla) maarif 
ıuruının te,ekkülünün ye orta mek
tepl•c ili.ve edilen ıubelerin açıhş:
nın geç kal11larına i9aret ettikten son
ra kitap mceelcaine geçti ve bu işin 
muhakkak halledilmesi zarureti üze
rinde durdu. Leyli meccani talebenin 
daha çok artırılmuı temennisinde bu
lundu. 

Büdce fasılları arasında bulunan ilk 
ve orta mektep programlarının yeni
den tabii masraflarına temu eden B. 
Hüsnü Kitapçı, bu itin önümüzdeki 
sene kurulacak olan Maarif turasına 
bırakrlmaaının muıvaf ık olacağı müta
leasında bulundu. 

Köylerdeki mekteb, muallim ihti
yaçları üzerinde duran B. Bcrç Tür
ker (Afyonkarahiar) ilk mektep ta
lebelerinin muqeret ve diaiplin terbi
yKine temas etti, liee ve orta mektep 
programları fazla yüklü olduğundan 
muallimlerin her hangi bir terbiyevi 
telkine değil, sadece derse bile vakit 
bulamadıklarmı duyduğunu söyledi. 

D.mna ilerlemekte olan maarifimi· 

zin takdire değer olduğunu söyliyen 
B. Berç Türker, gayret ve muvaffaki
yetlerinden dolayı 'V'Ckili tebrik etti. 

Kayna§mı§ varlik 
B. Berç 'J. ur kerden sonra söz alan 

B. İstemad Özdamar türk bayragının 
himayesi altında korunan, yurdun ni· 
metlerile perverde olan, mezhebi ne 
olursa olsun, her türk vatandaşı, her 
sahada oldugu gibi kültür sahasında· 

dahi türk kültürünün hamuru içinde 
vahdet halindıe hiç bir infirad ve zer
re kadar cüzi bir ayrılık hissi değil, 

en hafif gölgesi ve eserini gösterme
dikten bafka, bunları kaynaşmış bir 
halde görmek istedigini söyliyen B. 
Estimat Özdamar (Eskişehir), tanıdı
ğı bu yüksek mefkürenin ancak türk 
~kullarında bulunabileoeğini, Büyük 
Önderin kültür tarihinde mükemmel 
bir eser olarak yarattıkları türk harf
lerinin, yurdun dötr köşe.sindeki hal
kı aydınlattığını anlattı. Programlı 

mesai.sinden dolayı Saffet Arıkana te
şekkür etti. 

Hususi mektebler mcvzuuna geçen 
hatib, bu mekteblerin en ufak .sınıflar
dan itibaren yaptığı tetkiklerin, kendi
sinde, buradan yetişenlerin vatana, 
bağlı, türklüğe sadık olarak hizmet e
decekleri kanaatini doğurduğunu türk 
muallimlerinin mesailerinin bu sene da
ha fazla randman verdiğini bahtiyarlık 
la kaydettiğini, burada okunan tarih 
coğrafya, yurdbilgisi gibi derslerden'. 
bilhassa, tarih dersinde, çoğrafya der
sinde bir kaç satır ve isimle kalmıyarak 
çocukları, şerefli tarihimiz üzerinde ay
dınlatmaları ve devamlı telkin yapma
ları l~u. duvduiınu,\. }'>n..P.""lrt-.h. 
lerde muallımın yurd· füıgtsı dersiyle 
talebesine istediği fikirleri aşılamasına 
dikkat etmesini söyledi ve kültür ba
kanından bu mekteblere meslekte ye
titrnit muallimler tayin etmesini tcmen 
ni etti : 

.. _ Bu dava büyük bir davadır, bu
nun için fedakarlık ihtiyari lazımdır. 

Bu mektebler için ayn muallimler, yük 
sek maaşlarla vazifelendirilmelidir. Bu 
mekteblere biraz daha fazla himmet et
memiz lazımdır.,, 

Son bir ricası olduğunu söyliyen B. 
Eatimad Özdamar dedi ki: 

"- Kadrolarını tetkik ettiğim bu 
mekteblerde, türk muallimlerden ba.,
ka diğer muallimlere de aldığı parayı 

altı ayda bir veriyorlar. Gerçi bunlar 
hususi mekteb muallimleridir ama, 
Bunlar da istikbali besledikleri kültür 
bakanlığına sığınmışlardır. Kültür ba
kanlığının bunlar hakkında da tedbir 
almasını rica ederim.,, 

Müzik ve beden terbiyesi 
meseleleri 

Kültür hayatımızdaki inkişafın çok 
bariz olduğunu söyliyen Doktor Os
man Şevki Uludağ (Konya) 932 • 938 
seneleri mekteb, muallim ve talebe ra
kamları arasında bir mükayese yaptı 

ve dershanede muallimler sayısının 

düştüğünü işaret etti : 
"- 932 de 20.5 talebeye bir mual

lim isabet ediyorken bugün 35.5 tale
beye bir mualim dü§üyor,, dedi. 

Orta tahsil çağındaki talebe ile mu
allim, mekteb, ve dershane sayıaının 
mukayese ve nisbetlerini yapan Doktor 
Uludağ, beden terbiyesi meselesi üze
rinde durdu ve müzik meselesinin ıs
lahı lüzumundan bahsetti. 

Sınıf imtihanlarını muvaffakiyetle 
verdikleri halde bazı gençlerin olgun
luktan ikmale kaldıklarını ve bu genç
lerin bir senesinin böylelikle heder ol
duğunu söyliyen B. Sırrı lçöz (Yoz
ğad) bu gibi gençler için tedbirler a
lınmasını istedi. 

Hatiblerden sonra Kültür bakanımız 
kürsüye seldi ve Kamutayın büyük bir 
dikkat ve alaka ile dinlediği izahlarda 
bulundu. (Bu nutuk ayn sütunları

mızdadır). 
B. Arıkan'ın izahlarından sonra 

maddelere geçildi ve maarif büdcesi ka. 
bul edildi. 

Nafıa büdçesi 

lan ~ yapılmakta o~an işler yüksek Euincandan Erzuruma kadar olan dan telefona çağrılabilecektir. 
heyetın ve memleketın arzularını tat- kısım üzerinde ehemı·yetl' t . . .. Bir sinema müessesesinde 

· d k h" . ı esvıyeı tu- h d' . 1 ~~n ~ ece ın:a ıy~t.tedır. Bununla ta- rabiye ve köprüler kısmen bitmi ve en ısı o an mucid Gasman 
bıı bız de vazıfemızı yaptıgımıza kaıl kısmen bı"tm k.. d' H haldş şöyle anlatmaktadır: 

l k 
.. "h e uzere ır. er e 38 

o ara musterı ane çalışmamıza de- senesi ·re · · d d . f . - Ben, telemekanik prensible 

d
. ı::s rısın e emır erşıyatına 

vam e ıyoruz ve edecegiz. Şimdi işle- başlanacak 39 da d tl k yani uzak mesafeden Hertz şual 
· · · h h" .. . • a mu a surette 1 k ~ımahızın er vekç _ı uze_rınd~ uzun boylu bitecektir. (Alkışlar) e onuşmak esasını tatbik etme 

ız at verere sızlerı tacız etmeği fa- başka bir şey yapmadım. Oto 
ideli görmüyorum. Hulasatan bazıları Su İ§lerimiz me yerleşmiş olan telefon maki 
üzerinde tatmin edebilecek derecede Ma!lımunuzdur . .tSuyı.ıtc su işlerine kısa dalgalı bir verici telsiz maki 
izahat vereyim. ehemıyetle başladık. 31 milyon hra- ne merbuttur. Telefonda bir numa 

Milli ıoseler lık bir tahsisat aldıgımızı oılıyorsu- çevirdiğim zaman, otomatik suret 
Evvela budce hatckında Maliye ve- n.uz. ı~emleketin buyuk su işlen üze- vimde yerleştirilmiş olan buna be 

kili arkadaşımızın sözleri esnasında rınde her tarafta bılfiil çauş!lmak- bir aleti harekete getirmektedi 
diğer bazı arkadaşlar da temas etmiş- tadır. Etıidlerı yapılmış ve her turııi makine evdeki telefonda otomatik 
!erdir. Bunda hepınizin hakkı olduğu- hazırlıkları bitırumiş olan yerlerde rette aradığım numarayı çerir, tel 
nu ve memleketin ehemiyet vermeıoi münakasaya koymakta ve iııale etmek- nun ha~lı olduğu şebekeden çağı 
lazım geldigini ben de sizinle beraber teyiz. Birçok yerlerde ihaleler yapıl- istediğim abonenin zili çalar ve t 

kabul ve tasdik ediyorum. Fakat ma- mıştu. Bir taraftan da hazırlıklar ya- fonunu açar. 
alesef bunun üzerinde 2-3 senedenhe- pılmaktadır. 38 senesi içinde diyebili- O zaman ben de onun aletini a 
ri durduğumuz halde file iktiran etti- rim ki her tarafta ihaleler yapılmış 0 • olduğunu anlarım ve verici telsizi 
recek bir istikamete götüremedik. E- lacaktır. Bu 31 milyon liranın tahsısa- mikrosuna konuşurum. Dalgalar, 
velce bir proje hazırlanmış ve ~lirayı tını Ziraat bankasının temin etmesi ü- kı telsizde olduğu gibi evime g 
Devlete gönderilmişti. Memlekette zere kararlaştırılmıştır. Bunun için radvo ııhizesi tarafından zabted 
yol yapılması için nasıl hareket edil- bir kanun da heyetinize gelmektedir. sese tahavvül eder ve onun vasıta 
meli ve nasıl para tedarik edilmelidir? Bununla Ziraat bankasının esaslı bir le muhatabımın telefonuna gider. 
~u ~sas üzerinde yaptırdığımız pro- vazifesini temin etmiş olmak ve aynı vimdeki telsiz ayni zamanda hem 
Je Şurayı devletten geçti. Geçen sen<: zamanda mutlak surette halka feyizli cı, hem de verici olduğu i.çin, ko 
v.e daha _evelisi sene bunu Meclise ge- bir iş, sulama cihetinden müstahsılle- sanın cevabı da. ayni mekanizmaya 
tıremedık. Bu sene Erkanı Harbiyenin re bu sahada hizmet temin etmiş ol- bi olarak. kulağıma gelir. Demek k 
gösterdiği lüzum üzerine bu işi Baş- mak ciheti düşünülmüştür. Yani bu su icadım, abonelerin telefon hatlar 
vekalet makamı ele aldı ve yeniden işleri faide verebilecek sahalarda dü- otomobillerin gittiği yere kadar u 
tanzim edildi. Fakat bildiğiniz veç.hi- şünülmüf olduğu isin iki, üç sene son- maktadır. 
le yol parası işi ida~i hususiyelerde ra sulama ameliyesine başlamış olaca- - P. T. T. idaresinin bu icadı 
karışrk vaziyettedir. Yani yolları ka- ğız. Bu suretle hesab edildiği için ve said karşılayacağını sanıyor mu 
nunla temin edilmiş olan parasile ya- bunu yapabileceğimize kani bulundu- nuz? 
pabilmek için idarei hususiyelerle 0 • ğumuz için Ziraat bankasının koyaca- - Neden olmasın? İdare iç.in bir 
lan karışık vaziyeti ıslah etmek icab ğı bir para ile iki üç sene sonra feyiz- rar mutasavver değildir. Çünkü 
ediyor. Yani iptidai maarif, sıhiye, zi- li topraklar sulamaga başlıyacağız. muhavere gene eskisi gibi hesaba 

~;d;:·~·i:~:~-;~;.:il·;~;;~tl';~:;;;, de hükümetinfaide;;-·edeceğini ··=·F~at ':~dalgalarla ırtThata 
Bu paranın hükümetçe tefrik edilme- zannediyoruz. İnşaallah bunda utan- güvenilir mi? s~ çok defa kaybol 
si wnndır. Büdcenin aon zamanına mıya.cağız. Büyük su işleri için böyle Hangi dalga uzunluğunda ncfri 
raat geldiği için hükümet bunun önü- 31 milyon konmakla beraber öteden- yapacaksınız ? 
müzdeki seneye kadar tehir edilmesi- beri halkm gösterdiği arzuya ve çalış- - Tecrübelerimi yinni metre uz 
ni, 1939 senesinde göz önüne alınma- masına hükümet.çe yardım olmak üze- lukta dalgalarla yaptım. Fadin 
sını kararlaıtırdı. Bu, hükümetin de re sedler ve köprüler gibi halkın ya- mücadele için hususi tertibat düş 
ehemi~t verdiği bir vaziyettir. Her pamıyacağı feyizli işleri de biz yapı- düm. Esasen zayıflama fasılası 
halde buna da baflıyacağız ve elimiz- yoruz. İki taraflı bir çalışma ile ufak geçmesini beklemek de bu mahzur 
den geldiği kadar süratle yapmaya ça- sulama i~lcrini de başarmış oluyoruz. zale eder. Bunun pek de ciddi bir 
lı~ğız. Bunu büdcemizde göreceksiniz. zur olacağını sanmıyorum. 
Şimdi şoseler işinde bizim yüzde 15 Yapıi§leri - Ne kadar uzak bir saha içi 

varidatımızla ve büdcemize koydug-u- B mükalemelerin emniyeti temin edi ir de yapı işlerimiz vardır. Bir fU- b"l k..ı ' 
muz 300 bin lira kadar bir para ı"le ı ece ı-ır · be tesis ettiğimizi hatırlarsınıa. Bu N 
mühim gördüg-ümüz hususlara a.ıa·ka - aı:ari olarak kısa dalgalar şubede vekaletlerin bütün inşaatının h h · · · • göatermckteyiz. yanın er angı ıkı noktasını biribı 

T 
nezaretini ve kontrolünü yapmakta, ne bağlamak icab eder. Pratik ol 

ransit yolu plan ve projelerini hazırlamakta ve ben, telefon muhaverelerinln sa 
Bir de transit yolu vardır. Bu yolu devlete aid, resmi müesseselere aid in- nı, sabit istasyondan bir kaç kil 

birkaç senedir yapmaktayız. Ve ya- şaatın bir intizam dahilinck cereyan re çevresi için müm'kün telakki edi 
kında bitirilmesine çalışıyoruz. Trab- etmesini temin etmekteyiz. Bu büro- rum. Bu itibarla daha çok kısa dal 
zondan Karaköseye kadar lazım gelen nun mesaisi çok güzel semereler ver, tar, bir metreden ve hatta bir desi 
tamirler yapıılmıştır. Bu gün Karakö- meye başlamı~tır. Şimdi devlet inşa- reden daha kısa dalgalar kulla 
seye kadar vasıtalarımız emniyetle it- atı, mektepler, hastahaneler, şu, bu, kabildir. 
liyor. Hududa kadar olan kısım ki 80 her ne işler vana bu büronun kontro
kilometre kadardır, bu seneki paralar- lü altında ~apılmakta ve plan vıe pro
la yapılacaktır. jelerinin bir usul ve sistem dahilınde 

Sonra yapılmlfl olan yolları daimi ve mümkün olduğu kadar bir nizam i
bakıma tabi tutuyoruz. EveJce de söy- çinde yapılmasına devam edilmekte
leınittim; bunda çok lüzum ve fayda dir. Bu huausta çok büyük neticeler 
hissettik. Daima nezaret altında bu- elde edilmiştir. Zannederim bu suret
lundurmaktayız. Bunun için ek bir le 8-9 milyon liralık inşaat yapılmıf
mikdar para koyduk. Bu paradan bil- tır. Bu sene konulan tahsisatla da bu 
yük sular üzerinde bulunan köprüleri büro bu vazifesine gene devam ede
yapmak siyasetine devam ediyoruz. cektir. 
Yapılmıf olan 80 kadar büyük köprü
ye bu sene 30 köprü daha ilave edece
ğiz; vilayetlerin yapamıyacağı büyük 
köprüleri bu suretle biz yapmıt olaca
ğız. 

Şimendi/er i§lerine gelince 
Bu siyasete devam etmekteyiz. 1938 

sonra, Demiryolu politikasına muva
zi olarak bir yol politikası, posta ta
sarruf &andıkları ve ecnebi firketleri 
mevzularına temas etti. 

B. Berç Türkerdeın sonra, Nafıa ve
kili Ali Çetinkaya kürsüye geldi ve 
Kamutayın sıksık alkışladığı izahatı 

verdi. Okurlarımız bu konuşmayı di
ğer sütunlarımızda bulacaklardır. 

B. Çetinkayanın beyanatından son
ra nafıa büdcetıi kabul edildi. 

lktisad büdçesi 
Nafıadan sonra İktısad büdcesinin 

müzakeresine bqlandı. BB. Hüsnü 
Kitapçı ve Berç Türker söz aldılar. 

As/alt yol i§i 
Bu sene yaını.t ı..uıeourgazdan öte 

tarafa devam etmek için bir milyon li
ra kadar bir tahsisat aldık. Bir taraf
tan da projeleri hazırlıyoruz, az za
manda işe bafhyacağız. 
İstanbul - Ankara asfalt yolunun ya

pılması meselesi de hatırunızdan ge
çer ve garptan şarka doğıu bir otomo. 
bil yolunun da uzaması şayanı arzu
dur. Yalnız bu büyük bir iştir. Şimen
difer iti devam ederken bir taraftan 
da pahalı olan aafaılt yol işin~ fazla 
para koymak tedbirsizce bir hareket 
olur. Ötekioi bitirdikten sonra ııra i
le buna geçeceğiz. Yalnız bunun üze
rinde de ufak bazı hareketler yapmak
tayız. Tayyare meydanına kadar olan 
dokuz kilometrelik bir k111mı yaptık. 
Etimesuda kadar bu yol uzatılacaktır 
ki bununla 19 kilometre olacaktır. 
Yani ihmal etmiyoruz, hatırımızdadır. 
Böyle fırsat buldukça ufak tefek yap
mak istemekteyiz. 

Posta ıelgra/ sandıkları 

- Bütün otomobil ve telefon sah 
terinin aletinize rağbet göeterecek 
rini sanıyor musunuz? 

- Benim icadım, bilhassa, iş ada 
!arı, dokt<>rlar ve şehir telefon şebe 
siyle daimi muhavere halinde bul 
mak zaruretini duyan bazı idare ad 
!arı için tasarlanmıştır. Bu makined 
~emiler ve tayyarelerde de istifade 
dilebilir. Her halde bu tesisatın i 
ettireceği masraf bir çok hususi 
hıaları bile korkutmayacak bir 
darda olacaktır. 

yapmak istiyoruz. Çünkü bizim m 
leketimizde kolay para yatırmak, k 
lay para almak işi çok faydalı neti 
!er verecektir; bundan halk çok ist" 
de edecektir. Buna kani olduğutn 
içindir ki bu i§i yapmak istiyor 
(Bravo sesleri, alkışlar). 

Gençlik parkı için 300.000 lira kO 
duk. Yakında bu parkı yapmağa bat 
yoruz. 

Maarif büdcesinden sonra Nafıa Vakit geç olduğu için riyaset maka
büdceainin müzakerC8ine baflandı. aıı. müzakerelere bugün saat 14 de de
Söz a.Ian B. Berç Türker (Afyon Ka- vam edilmek üzere celsenin tatilinı 
rahisar)_ ~etink~yanın azi~kir .ve. f~- \teklif etti ve teklif kabul edildi. 
al mesaısı sayesınde nafıa ıtlerımızın Kamutay bu.gün aaat 14 de toplana-
verimA gi.di§i üıerindc durduktan caktK. 

Posta - Telgraf büdcesi gel<iiği va
kit gene izahat vermek mümkündür. 
Şimdiden söyliyeyim ki tasarruf san
dıkları üzerinde arkadaıtımı.z durdu
lar. Bu sandıklar üzerinde eaaelı tetki
kat yaptırmaktayız, bunu herhalde 

Ecnebi şirketler meselesi üzeri 
arkada~ temas etti. Umumiyet 
şirketleri millilettirmek prensipi 
vekil oldugum gündenberi takip 
mekteyim ve takip ediyoruz. (Atkı 
!ar). Geçen sene dıe vaid ettiğim gi 
teveccühünüze ve itimadınıza mazh 
oldukça bitireceğim dediğim bu i 
Allah nasib etti bitirdik, İstanbul 
lektrik şirketi işi hallolundu. (Süre 
li alkı9lar ve braeo sC81cri) Diğer i 
üç şirket kalmıştır, onlar da kolaylı 
la hallolunur. 

Arkadaşların başka arzusu ve su 
varea söyliyeyim. (Bravo sHleri, 
kıtlar)". 

B. Çetinkayanın izahatıooan soıı 

büdce kabul edilmiftir. 
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Kültür bakanımız dün Kamutayda 
kültür davalarımızı izah etti 

tele ~. (Başı 1. inci sayfada) 
cegım. 

Büdcenin taksimleri 
ol Bu sene bize verilen para yani zam 
d unan paranın yekunu 2.631.000 lira
~·~· Geçen sene de arzetmiştim ki 

Ultür b k l • b .. d . d. • ' b .. d a an ıgınm u cesı, ıger 

el~ celerden farklı bir mahiyeti haiz -
~r. O da otomatik olarak artmak za -

1 retidir. Sebebi heyeti aliyece ma
tlUlıdur. Orta mekteb talebeleri ar
try~~· U<! artış nisbetinde muallim, 
eç ızat, tesisat ve bina nisbetleri de 
:Y.~r. Bu paranın tevzii hususun
el. Yuksek başvekalet, vekaletimize şu 
ırektifi vermiştir. Maaş ve ücret fa-

8Illar "h · · t f ı, ı aleye raptedilmış olan ınşaa 
a.s~ı bir de Gazi terbiye enstitüsünde 
~et~ştirilmekte olan orta ~ekteb ~u~l 
ını kurslarile eğitmenlerın tezayudu

nu nazarı dikkate almak şartile büdce
lrıizin tevzinidir. 

2.631.000 liranın, 811.000 lirası maa
§ata, 329.000 lirası ücretlere ve ayrıca 
410.000 lirası eğitmenlere, 299.000 li
rası kursa, 231.000 lirası geçen sene
deki tahsisata zamimeten, ihalesi ya -
~ılınış olan inşaata, 124.000 lirası ley-
1:_nıeccani talebenin bin beş yüze ib
la.gına ve ilh •.. tahsis edilmek suretile 
2.387.000 lira tevzi edilmiş bulunuyor. 
nunlar büyük rakamlardır. Bunu 
Z~medilen parçadan çıkarırsak 244 
bın lira kadar bir para kalır ki bu pa -
tayı da tekaüdiye, harcirah, ikramiye 
v: s. gibi haklara, bir de talebe artımı 
nısbetinde tesisata, iaşe masraflarına 
ve mübrem ihtiyaçlara serpiştinniş 
bulunuyoruz. Büdcenin heyeti uııın.u
ın· ıycsinde bunu arzetmekle bu sene 
bi~e yapılmış olan zammı istisgar et -
nıış olmuyorum. Nihayet bu dar sene
de :ıvıaarif Vekaleti işlerini ayakta tu
tabılınek ve talebe tehacümünü önli -
yecek irnkanı verebilmek için bu pa
rayı bize temin ettiklerinden dolayı 
gerek başbakanımıza ve gerek Maliye 
vekili arkadaşımıza teşekkür etmeği 
borç bilirim. 

ilk ıedrisat 

lzin verirseniz ilk tedrisat hakkın
da bu sene ne yapmak imkanını ve fır
aa.tını bulacağız, onu arzedeceğim. 

~rkadaşlar, biz memleketin kültür ih
~yacını şu suretle nıütalea ediyoruz: 

lr kere şehir ve kasabalar 800 nüfus
tan fazla olan 400 - 800 arasında nü -
fllsu olan · köyler vardır. Nüfusu 400 
den aşağı olan köyler vardır. Bu su
l'ctıe bir tasnif yapmak mümkündür. 
:Sugün elimizde ilk tahsil ve ilk tedris 
ıxıuallimi olmak üzere 14 bin küsur ki
ti ınevcudsa da nüfusu 800 den fazla 
'ley<ı. 800 ile 400 arasında olan köyler 
de dahil olmak üzere bütün kasabala -
ra ve bu kabil köylere vermek üzere 
daha 12 bin muallime ihtiyacımız var
dır. Nüfusu 400 den aşağı olan 32 bin 
köy bunlardan ayrıdır. Onun için 
nıevcud muallim mekteblerini takviye 
Cderck mümkün olduğu kadar bu 12 
bin muallimi az zaman zarfında ye
tiştirmek için bu sene aldığımız ted -
birlerden biri de muallim mektebleri 
talebesi adedini çoğaltmak olmuştur. 

Nüfusları 400 der. aşağı olan köyler 
için 1936 senesinde yapmış olduğu
tlluz eğitmen kursu tecrübesi hakika
ten muvaffakiyetle bitmiştir. Bu mu
'Vaffakıyet ve tecrübenin faydalı ol
duğuna kanaat getirerek geçen sene 
600 küsur eğitmen yetiştirdik. Trak -
Yada, Eskişehirde, Erzincan~a ve 
~'da açılan kurslardan yetışenler 
buyülı:: yaşta olan erkek ve kadı?.ları 
0kutına faaliyetleri hariç olmak uze -
re elyevm 18 _ 19 bin çocuk okutuyor
!~. Bu okutma faaliyetlerini mem~u
nıyetle huzuru alinizde tebarüz ettır -
!Xıek isterim. Hakikaten bu eğitmenler 
köylerde cumhuriyetin feyzini, me
deni kanun, vergi kanunları ve ferdin 
hak ve vazifelerini öğretmek husu
ıunda da çok faydalı olmaktadırlar. 

Denıin arzetmiştim ki, nüfusları 
~00 den fazla olan köy ve kasabalar 
ıçin 12.000 muallime ihtiyaç vardır. 
Muallim mektebleri talebesini ekse-. ' 
.tıya şehirlerden alır. Şehir nüfusları 
ıse bugünkü istatistiğe göre, 3.500.000-
3.700.000 arasındadır. Halbuki memle
ketin nüfusu 16.000.000 küsurdur. Son 
ra köylerde öyle kabtiiyetler vardır ki 
bu kabiliyetlerden behemehal istifade 
ctınek lazımdır. Bunun için şöyle biT 
denemeye başvurduk ki o da köy zeka
sını toplayarak muallim mektebleri -
ne almak ve buradan muallim yetiştir
tnek. Geçen sene kabul buyurduğunuz 
tahsisatla satın alınmış olan Kızılçul
lu mektebi - İzmirde - bu şekle kon 
ınuştur. Beş vilayetin zekasını burada 
topladık. Son aldığımız raporlara gö
re size iftiharla arzedeceğim ki, bun
ların % 96 sı tam numara almak sure
tile sınıfların~ bitirmişlerdir. Bu kabil 
bir mektebi gene aynı suretle beş vila 
Yetin zekasını toplıyacak şekilde Es
kişehirde Çiftelerde açmış bulunuyo
ruz. Bu sene Trakyada da açacağız ve 
nıümkün olduğu kadar bu mektebleri 

çoğaltmak kararındayız. 

Orta tedrisat 
Arkadaşlarıma geçen yılda bilmü • 

nasebe arzetmiştim ki hakikaten ma
arifin en büyük sıkıntılarından birisi 
de orta tahsilde bulunan talebenin ke
mali memnuniyetle kaydediyoruz, ar
tunı nisbetinde muallim kadrosunun 
darlığıdır, artmamasıdır. Geçen sene 
orta mekteblerde ve liselerde mevcud 
talebemizin adedi; liselerde 18270, or
ta mektblerde 71.000 küsur idi. Buna 
mukabil muallim artması geçen sene 
alınan tedbirler de dahil 300 - 350 de 
kalmıştır. Gazi terbiye enstitüsünde 
açtığımız kursta yetişen muallimler 
bu sene yaptığımız müşahedelerde ha
kikaten muvaffak olmuşlardır. Bina -
enaleyh bu kurslara memnuniyetle 
ve ati yen büyük bir ümidle devam ede
ceğiz. Muallim adedini istenilen ade -
de çıkarmak için kurstan büyük isti
fadelerimiz olacağını düşünüyoruz. 

Bu sene demin arzettiğim 811.000 lira 
maaş zammile orta mektebler için 410 
muallim yani gerek yüksek' mekteb
den, gerek Gazi terbiye enstitüsünün 
ve ehliyetnamelilerden 410 muallim 
geleceğini tahmin ediyoruz. 
Şu halde bu sene 2600 adedinde bu

lunan orta tahsil muallim adedi 
3000 e çıkmış olacaktır. Bu arzettiğim 
tahmini bir hesabtır. 

Demin arkadaşlardan bazıları bu
yurdular ki, yatılı, leyli, İneccani ta
lebenin adedini geçen sene gösteri
len arzuya tevfikan 1500 e çıkarmış 
bulunuyoruz. Muallim yetiştirmek i
çin bu sene aldığımız tedbirlerden 
birisi de lisan muallimi için Galata
saray veya İngiliz ve alman mekteb
lerinden herhangi birsinde tahsilleri
ni bitirmiş gençlerden alıp bir sene 
lisan tahsil ettirdikten sonra içeri
sinden muvaffak olanları bir sene 
müddetle Avrupaya gönderip okut
mayı ve lisan hocası yapmağı düşün
dük. Bu suretle iyi lisan hocaları el
de edeceğimizi zannediyoruz. Bu se
ne de bunu tatbike başlayacağız. Bun
dan başka geçen sene kanunun bir 
fıkrasının tadilinden bilistifade Ga
latasaraya leyli meccani talebe ver
miş bulunuyoruz. Bu mikdara bu se
ne 50 ye iblağ edeceğiz ve bunlardan 
lisan hocası yetiştireceğiz. Leyli mec
cani talebenin % 7 5 ini muallim ye
tiştirmek üzere gelecek seneden iti
baren yüksek muallim mektebine a
lacağız. 

Mesleki tedrisat için arkadaşlarım 
çok lütüfkar ve cemilekar sözler söy
ledikleri için fazla bir şey ilave ede
cek değilim. Buradaki sergide sanat 
mekteblerindeki evtadlarımızın eser
lerini gördünüz. Yalnız bunların a
dedleri pek azdır, mahduddur. Mem
lekette fabrika, atölye inkişafına mü
tenazır olarak talebe yetiştirememek
teyiz. Kıymet itibariyle yetişiyor, fa
kat aded itibariyle kifayet etmiyor. 
Dün bir tahrirat aldım. Milli Müda
faa Vekaletine merbut olan askeri 
fabrikalar umum müdürlüğü bu sene 
için bizden muhtelif meslekte olmak 
üzere bu talebeden 450 tane istiyor. 
Fakat maalesef bu sene çıkacak tale
benin adedi bunun ancak yarısıdır. 

Vniversite işlerimiz 
Büyük Şefimiz Atatürk yılbaşı nu

tuklarında, üniversitelerimize hakika 
ten şerefli bir vazife tahmil buyurdu
lar: Bu vazife, memleket davalarının 
ideolojisini anlıyacak, anlatacak, ne
silden nesile yaşayacak ... Ferd ve ku
rumlar yaratmak gibi çok esaslı bir 
vazifedir. Bu hususta memleketin üç 
bölgeye ayrılmasını, garb bölgesi i
çin İstanbul üniversitesinde başlan
mış olan ıslahata radikal bir şekilde 
devam olunmasını, merkez bölgesi i
çin Ankarada bir üniversite kurulma
sını ve şark bölgesi için de Van gö
lü sahillerinde bir ktiltür şehri yara
tılmasını irade buyurdular. Bunlar
dan İstanbul üniversitesi normal in
kişafını takib etmektedir. Geçen se
ne kabul buyurmuş olduğumuz tahsi
satla Gurebadaki hariciye pavyonu, 
kulak, burun, boğaz, doğum pansiyon 
lan bitmiştir. Hasekideki tedavi pav
yonu ile Cerrahpaşadaki göz bitmek 
üzeredir. Cerrahpaşadaki. hariciye 
pavyonu ihale edil?1'iştir. B_u~lar bi
t'p dahili tesisatı ıkmal edılınce ls
t~nbul üniversitesi 47 5 yatağa daha 

k uşmuş olacaktır. Ankara üniver-
av k··ı . 

sitesi için Dil, Tarih Fa u tesı esas 
teşkil eder. Gelecek sene 1939. sene
si mayısında bina hazırdır: Bın ya
taklı bir pansiyonu ve hın yataklı 
hastahanesi ile beraber. Ankara tıb 
fakültesi için vermiş olduğunuz kre
di gelecek seneden itibaren kullanıl
mağa başlanacaktır. Ma!Umu aliniz bu 
kredi Sıhiye Vekaletinin elindedir. 
şu halde Ankaradaki üniversite. bu 

suretle teessüse başlamış demektır. 

J' an üniversitesi 
Van üniversitesine gelince: O ha

valide kış mevsiminde arazi üzerinde 
tetkikat yapmak imkanı olmadığını 

tasdik buyurursunuz. Yalnız bu kış 
mevsiminde hava rasatları ve etnoğ
rafik yönümden tetkikat esasını ha
zırlamış bulunmaktayız. Yakında şe
hircilik mütehassısı, mimar ve muk
tedir ilk ve orta tedrisat elemanlariy
Ie beraber bu sitenin nerede kurulma
sı Iazımgeldiğini tetkike gideceğiz. 
Bu havalinin inşa mevsimi, vasıtala
rı ve malzemesi mahduddur. Gerek 
bunlar gerekse inşaat planlarının ha
zırlanması müsait olursa inşaat faa
liyetine de girişeceğiz. 

Sırrı İçöz (Yozgat) - Onu Alişar
da kurun. 

Maarif Vekili Saffet Arıkan (de
vamla) - İstanbuldaki Güzel Sanat
lar Akademisi inkişaf seyrini takib 
etmektedir. Şu kadar arzedeyim ki 
bundan iki sene evvelki talebe mev
cudu üç misli artmıştır. Bu rağbeti 
Akademiye getirmiş olduğumuz mü
tehassısların faaliyetine medyunuz. 

Burada, Ankara Konservatuvarı 

Flarmonik orkestra inkişaf halinde
dir. Tiyatro kısmında iki senedenbe
ri talebe mevcudu bir misli artmış, 
48 e çıkmıştr. 

Demin de arzettiğim gibi inşaat iş
lerimiz ancak ihale edilmiş kısımlara 
aiddir; yeniden inşaat yapmak imka
nına bu sene malik değiliz. 
Neşriyat işlerine gelince; bu sene 

mekteb kitablarmı eylO.lde mahalleri
ne göndermek üzere tertibat aldık. 

Umuyoruz ki buna muvaffak olaca
ğız. Arkadaşlarım bilirler ki kitab 
yazmak kolay bir iş değildir. Bahu
.sus kitabı devletleştirmek ve iyisini 
intibah etmek çok tetkik ve tetebbua 
muhtaç bir iştir. Bu kitabları yeni 
kabul edilmiş olan türkçe temrinler
le birlikte bu sene mekteblere gön
derebileceğimizi umuyoruz. 

Kimsesiz çocuklara yunl 
1zin verirseniz hatib arkadaşların 

beyanatına geçiyorum. 
Evvela arkadaşlarım Kültür Bakan

lığı hakkında gösterdikleri tevecüh 
ve iltifata teşekkür ederim, biz buna 
layık olmağa çalışacağız. 

Nakiye Elgün arkadaşımın kimse
siz çocuklara bir yurd, bir mel'c~ bir 
yuva yapılması hakkındaki mütalea
ları hakikaten şayanı dikkattir, hepi
mizin mustarib olduğu bir mevzudur. 
Bu etüd mevzuudur. Kendilerini tat
min edici bir şekil bulmağa çalışaca
ğım. 

Fikri Mutlu arkadaşımın ·sergi hak
kında gösterdiği pek lütüfkar, cemi
lekar sözlere bilhassa teşekkür ede
rim. Biz daha iyisini yapmağa çalışa
cağız. Bu takdirde bizim için bir te§· 
vik olacak. 

Hüsnü Kitabçı arkadaşım, Maarif 
şurasından kitab ve programlardan 
bahsettiler. Arkadaşlar, burada anla
şamadığımız bir nokta vardır. Pro
gramlar esasen tesbit edilmiştir, bu e
sasa göre kitablar yazılmıştır. Başını
zı ağrıtmıyacağımı bilsem bu hususta 
heyeti celileye teferruatlı izahat ve

rebilirim. 

Programlar meselesine 
gelince 

Programlar bir sene önce evvela 
üniversite profesörleri tarafından ha
zırlandı. Sonra en iyi muallimleri
mizden mürekkeb bir komisyona ha
vale edildi. O komisyon tarafından da 
tetkik edilerek muvakkaten kabul o
lundu. Bu hazırlıkları toplanacak o
lan Maarif ŞQrası için yapıyoruz. 
Bunları müstahzar olarak şura'ya ve
receğiz. Şura burada program hazır
lamakla, tercüme tetkikiyle vakit ge
çirmesin. Hepsini hazır bulsunlar. 

Orta mekteb birinci sınıflarından 
bahsettiler. Bunların kadrosu vaktile 
hazırlanarak bu sınıflar niçin vaktin
de açılmıyor, dediler. Arkadaşlar, ge
çen sene ilk mekteb beşinci sınıfla
rında 55.000 talebe vardı. Bunlardan 
25.000 i orta mektebe gelmesi lazımdı. 
Fakat tahminimiz hilafına az çıkmış
tır. Bunun evvelden kestirmek kabil 
olmuyor ve olamaz. Bu sene son sı
nıflarda 58.000 talebe var. Bunun ka
çının geleceği malOm olmuyor. Açı
lacak, dershane en erken eylul ayın
da tekarrür edecektir. Ondan evvel 
ne kadroları tesbit etmek ne sınıfları 
açmak kabil olmuyor. 

Kitab meselesi hakkında demin ma
ruzatta bulundum. Bu kitabları ey
H'ilde yerli yerine göndenneğe gayret 
edeceğiz. Yalnız arkadaşımın söyle -
diği bir şey var: Muallim yetiştir
mek için Yüksek Muallim mektebin
den istifade edilsin gibi bir şey bu
yurdular. Arkadaşlar Yüksek Mual
lim mektebi denilen şey lstanbulda 
üniversitede okuyupta hizmetimize 
dahil olan talebenin yetişmesine la
zım olan pansiyondur. Bunlar üniver
sitede fen ve edebiyat fakültesinde 
tahsil ederler. 

Sonra büdceye mevzu bir paradan 
bahsettiler. Bu sene için talimatname 
ve programlar bastrrılmasın. Mesele 
şudur. Talimatname ve P.rogramların 

mevcudu kalmamıştır. Onları bastı
racağız, yoksa eski program ne ise, 
bu da odur. Bu para da basım para
sından ibarettir. Yeniden yapılacak 
bir iş değildir. 

Sınıf geçme hususundaki tamim. 
lerden bahsettiler. Bu, kültür ailesi 
arasında mahremane yazılmış bir ta
mimdi. Fakat maalesef gazeteye inti
kal etmiştir. İntikal ettiren zevat hak 
kında tahkikat yapılmaktadır. Bu mü
nasebetle rica ediyorum. Matbuatımız 
buna dikkat etsin. Talebeye söylene
cek söz vardır, muallime söylenecek 
söz vardır. 

Zannediyorum ki bu izahatımla 
Berç Türker arkadaşıma cevab ver
miş oluyorum. 

Muallimsiz köyler ve nisbeıler 
Mualimsiz köy adedinin şu kadar 

bine baliğ olduğunu biraz evel arzet
miştim. Bizim vazifemiz mümkün o
lan her çareye baş vurarak biran ev
vel lazım olan muallimleri yetiştir
mektir. Eğer aldığımız tedbirler me
yanında daha başka tedbirler alınma
sını istiyen arkadaşlar varsa onları 
da maalmemnuni dinleriz. 

Ozdamar arkadaşımın cemilekar 
sözlerinden dolayı teşekkür ederim. 
Mekteblere ehemiyet veriniz, dedi

ler. Kendileri pek iyi bilirler ki biz 
bunun üzerinde çok hassasız. Yalnız 
muallim paraları için bir şey söyledi
ler. Eğer hakikaten bu muallimler pa
ralarını alamıyorlarsa çok rica ede
rim nerede, ne alınmamıştır, lütfet -
sinler derhal takibine başlıyacağım . 

lstamat Özdamar (Eskişehir) -
Teşekkür ederim. 

Maarif Vekili Saffet Arıkan (De
vamla) - Biz muallimleri bunun ve 
şunun diye asla tefrik etmiyoruz. 
Hepsi kültür ailesindendir ve hepsi 
aynı salahiyete malik zevattır. 

Osman Şevki arkadaşım istatistik
ten bahis buyurdular. Filhakika ken
di ifadeleriyle de teeyyüt etti ki, ta
lebe artımı nisbetinde muallim art
mamıştır. Otedenberi davamız da bu
dur. Beden terbiyeai hakkında geçen 
.ene bize vaki olan tesir emir ve ikaz
larının tutulmadığından bahsettiler. 
lyi hatırımdadır ki geçen sene beden 
terbiyesi için mütehassıs doktorlar
dan istifade edilmesini söylemişlerdi. 
Ilcrdc bir beden terbiye enstitüsü a
çılmak taeevvuru vardır. O anuları 
o zaman tahakkuk edecektir. Yalnız 
ısrarla istedikleri bir şey var• muhak
kak ben musikiden anhyayım. (Gü
lüşmeler). 

Bu sene çalışayım eğer imkanı var
sa inşallah gelecek seneye kadar öğ-
ren irim. 

Süleyman Sırrı arkadaşımın olgun-
luk imtihanı hakkındaki dikkate de
ğer sözlerini ayrıca tetkik edeceğim. 
Maruzatım bundan ibarettir.,, 

Ali Şevket Öndersev (Gümüşhane) 
nin Ankara liselerinde leyli teşkila
tın olmadığı hakkındaki bir sualine 
cevab olarak Arıkan, şu cevabı ver
miştir: 

"- Bu sene için bu sıkıntıyı çek
mek mecburiyetindeyiz. Bu sene ha
zirandan itibaren Ankarada 1500 mev
cudlu ve yatılı 200 talebeli bir lise 
kuruyoruz.,, 

Kitablarrn eyllllde muhakkak mek
teblerde bulundurulması hakkında B. 
Hüsnü Kitabçı'nın, temennisine ce
vab olarak, Vekil: "- Bütün kuvve
timizle bu hususun teminine çalışa
cağız. Bunun icin tertibat aldık.,, 
cevabını vermiştir. 

B. Saffet Arıkan, ticaret mekteble
ri hakkındaki B. Osman Dincer 
(Mardin) in bir sualine cevaben fUn
larr söylemiştir: 
"- Bizim ticaret liselerimiz malO.

mu aliniz Ankara, İstanbul, lzmirde
dir. Bunlar da tıpkı diğer liseler gi
bi muallim artması nisbetinde, maddi 
imkanlar nisbetinde arttırılmağa ça
lışılacaktır. Belkı bir müddet sonra 
yüksek ticaret mektebi dahi Kültür 
Bakanlığına raptedilecektir. Onun da 
kanununu ayrıca getireceğiz.,, 

B. Arıkan'ın izahatından sonra fa. 
sıl ve maddelere geçilmiş, büdce ka
bul edilmiştir. 

Fransada bir define 
bulundu 

Paris, 26 a.a. - Mofetar sokağın

·da bir evi yıkmakta olan ameleler, bü

yük bir hazine bulmuşlardır. Bu ha -

zine, on beşinci Lui'nin hassa ahırla -
rı nazırına aiddir ve iki buçuk milyon 
frank kıymetinde altın sikkeden mü
rekkebdir. 

Tahran veliahdi kıral Faruk, un 
kardeşiyle nişanlandı 

Ta.ıhran, 26 a.a. - İran veliahdının 
Mısır kıralı Farukun hemşiresi on ye
di y~ında Prenses Fevziye ile nişan
landığı resmen bildirilmektedir. 

Sanatla inkilab yapan adam: 

Miki Mavz müellifi: 

VALT DİZNEY 
1 Yazan· Emil Hanriyo 1 

Pariste, şu anda, nefis bir film gös
teriliyor: Karbeyezr. Bu bir peri ma
salıdır, fakat büyükler için bir peri 
masalı, çünkü küçuk çocuıdarın gece 
ruyalarına girecek korkunç hayaller
le doludur. lVLuvaffakiyet ispat edi
yor: büyük adamların, kenaılerinde 

çocukluktan kalan ve kimsenin tama
mile iyüeşemedigi o his'.>eyı canlan
dıracak masallara ihtiyaçıarı vardır. 

Bizdeki bu çocukluk .nissesıni ilunal 
etmekle hata ediyoruz, çünkü ancak 
onun va.sıtasiledir ki, bazen şiire eri
şebiliriz. IVıikinın Silli Sentonilerin 
ve bu latif Karbeyazın babası, gü
nün sinema kıralı Valt Dizney hak
kında bır §ey bilmiyorum. Onun, zen
gin bir altın damarİnx istismar eden 
bir iş adamı mı, yoksa, daha ziyade, 
münhasıran, çocuk ruhunu oldugu gi
bi muhafaza etmiş bir şair mi olougu
nu bilmiyorum. l<akat, hepimize, si
hirbaz kaleminin taze çağın kaybedil
miş tahayyüllerinin hatırasınx bize ye
niden tattıran canlı resimlerile ço
cukluk ruhumuzu iade ettiği için 
dünyanın en sevieln adamı olmalı idi. 
Bizi mütehassis etmek için ne kadar 
az şeye ihtiyaç vardır 1 En basit hika
ye buna katı gelir: güzel küçük kızla 
hain kalpli kıraliçenin hikayesi, or
manda kaybolan, hayvanlar ülkesine, 
sonra cüceler diyarına sığınan Kar
beyazı, hain perinin kin beslediği, kü
çü.lc kızın hikyesi.. Şüphesiz ki bu va
ka; ne pek muğlak, ne de pek kuvvet
lidir; Andersen daha iyisini icad eder. 
Fakat burada vaka bir vesileden baş
ka bir şey değildir; işin asıl hoş tara
fı, onu canlandıran sanat, o çizilen ve 
boyanan resimlere, en mükemmel şe
kilde stilize edilen peyzajlara, hay
vanlara verilen harekettir. 

Takdire şayan olan şey, bu hudu
dun aşılmamasıdır. Azami haddinde 

dekompoze edilmiş bir canlı resim ha-

yatın tam bir illüzyonunu veriyor ve 

bu &.Uretle fotoğraflı sinemaya reka

bet etmeye kadar varabiliyor. Valt 
Dizney doğru yolu tutmuştur; o, san
atkarın ha.kim olduğu, yaratıcılığın 
sanatkar elinden çıktığı, reeli yeniden 
yaratarak işi yegane idare edenin o ol
duğu sanat yolunda kalmıştır. Hayatı 
kopya etmekten başka bir şey yapma
yan bayağı sinema yanında hakiki sa
nat eseri olan budur. 

İtiraf ederim ki müzik-hol kulisle

rinden, Brodvaydan, film halinde yon

tulmu~ romanlardan ve sinemanın ti
yatronun yerine g~eye çabaladığı 

faka_t muvaffak olamadığı erzatz ko
m~dılerdcn bıktım. Film, fantezinin 
şiirin tabii vasıtasiydi; Muhayyele' 
onun vasıta.sile tahayyüllerini müm.~ 
kün kılacaktı. Realist fotoğrafçılar 0 • 

nu en yüksek taliinden geri çevirdi
ler ve onu iyi yapılmış d<>kümanter 
~~nta~la~m.~a._(mese~a zaman dışında, 
g~zlerı~ız ~.n~nde bır insan gibi bü
yuyen hır gulun veya böceğin hayatı) 
ve elle yapılan sinema resimleri d 
bulmaktadır. Sinemada hakikat a n ke 

·cıe . d . , nca 
ye.n~ ~ ı~. edılmiş olduğu takdir-
dedır ki bızı enterese eder Ka b . · r eya-
zını çevıre<:ek olan etli kem·kr b. 

ld b • !Aka ı 1 ır 
yı ,.ız enı a yd bırakırdı. Valt Diz-
n~y ın tavşanı, bahçemde salatalarımı 
yıyen canlısından da.ha hakı·k~d· B imk. ı ır. e-
n . ı .~orkak bir hayvandır; Valt 
Dısney ın tavşanının kalb" kA 
h 

ı, ze ası, ru-
u vardır. O tavşan gibi düşünür ve 

hareket eder. hic olmazsa b . ta • ~ , enı v-
?.3nın, düşünebildiği takdirde ancak 
o 1 d .... 
b~ ~ . . uşuneceğine ikna ediyor. Bu 
~~UK sanatkarın hayvanları insan gi

bıdır; çocug· un onları g·· d .. • ·· . _. . . or ugu ve sev-
d.~gı gıbıdir. Bunları beyaz perde i.is
tunde 0 kadar garip, o kadr tatlı oka
dar sevimli hallerıle seyrederk;n bu 
sene av p · · · k ' . rımımı ullanmamaya karar 
verıyorum. 

Bu güzel film gözlerim önünde i· 
majlarını geçirirken, şu eserinde ka

biliyetini vücuda getiren halitada en 

fazla tazeliğini mi, yoksa hiımorunu 
mu, o müşahedeyi mi, o acaip icadlar 
belagatini mi, tipi tesbit etmekteki i
sabetini mi, o tatlı fonu mu, eşyay.;, 
şahıslandıran, cansızlara can veren sa· 
nata mı daha fazla hayran olacağımı 
bilemiyere.k müellifı düşünüyorum. 
İşte bir şairin meziyetleri; ve artık 
şüphe kalmamıştır, Valt Dizney bu
gün hayatta olan şairlerin en büyüğü
dür. Fakat o, meşhur adam nasıldır? 
Oğrcnmek isterdik. Hüzünlü mü, ne
şeli mi ,açık yüzlü mü, sevimli mi? 
Yoksa, fikrini araştırırken daima alnı 
kırışık, sanatının esiri., teşebbüs şef
liği ve imalathane direktörlüğünün 

yükü altnda ezilmi~ bir adam mı? Mü
barek sinema, eğer mevcudsan, iyi, ca
zip, lüzumlu Valt Dizney'i koru. O da 
diğerleri gibi, kendi muvaffakiyeti
nin elinde kurban bir sinemacı olma· 
sın. Kalbinin safiyeti, safdil ruhu ba
ki kalsın. Kolay ve -eşsiz dehasının te
mizliğini muhafaza et. Dünyadaki 
hemcinslerine, her şaytaıı sayısız ço
cuklardan mürekkep seyircilerine 
verdiği saadet ıçın onu mesud 
et. Bugün bizi, çocuklar gibi, fenalığa 
baş vurmadan güldüren yeırane adamı 
mesud et. 

Mareşal Peten diyorki: 

Fransanın kuvveti 
nisbelen azalmııtır 

Kaen, 26 a.a. - Eski muharihlerin 
milli birliği kongresinin kapanması 

münasebetiyle bir nutuk söyHyen Ma
reşal Peten, Almanyanın kalkınması 
münasebetiyle Fransa'nın olduğu hal
de kalmış olan kuvvetinin n~bcten te
nakus etmiş olduğunu söylemiştir. 

Mare~l demiştir ki: 

"Ciddi bir vaziyet karşısında bulu
nuyoruz. İstikbalimiz, tohdide maruz
dur. Maamafih herşey kaybedilmiş 
değildir.,, 

Bir kalkınmanın ilk şartı, milli bir
liktir. Biz biliyoruz, bütün dünya bi
liyor ki bir tek ecnebi askeri milli top
rağımızı çiğnediği dakikada farnsız
lar, derhal tamamiyle müttıehid bir ha
le geleceklerdir. Mesele, bu ecnebi a11-

kerinden böyle bir harekette bulun
mak temayülünü refıctmektir. 

Bu gayeyi elde etmek için zaruri o
lan şart, vahdetin tam zamanında w
c:uda getirilmesidir.,, 

Bükre§teki dava 

Demir muhafızlar 
reisinin 25 sene 
hapsi isleniyor 

Bükreş, 26 a.a. - Demir muhafız
lar reisi Kodreanonun muhakemesi
nin bu günkü celsesinde müddeiumu
minin ittihamnamesine tahsis edilmiş 
tir. 

Müddei umumi, Kodreanonun hi

yanet cürmünden, umumi nizama kar .. 

şı auyk•dlar tertibinden ve yanında 
milli müdafaayı alakadar eden vesi
kalar bulundurmasından dolayı mah -
kumiyetini istemiştir. 

Taleb edilen ceza 25 seneye kadar 

hapistir. 

Kanşmazlık 

komi tesinde 

Gönüllülerin çekilmesi 
projesi ka bul edildi 

Londra, 26 a.a. - Saat 15 de topla

nan karışmazlık tali komitesi, Sov
yet delegesi hariç olarak bütün diğer 

azanın ittifakı ile İspanyadaki yaban
cı gönüllülerin geri çekilmesi ve kon
trolun yeniden tesis edilmesi projesi
ni kabul etmiştir. 

Mısır' da hükümetin vaziyeti 
Kahire, 26 a.a. - Ayan meclisinde 

kıralın nutkuna verilecek cevabın mü

zakeresi sırasında, ayanda hala ekse
riyeti muhafaza eden Vafd mensupla

rı hükümete Ş,iddetle hücum eclerek 

son yapılan seçimin volsuz olduğunu 
ileri sürmüşler ve hükümeti halk üze
rinde tazyikte ve tehditlerde bulun
muş olmakla itham eylemişlerdir, 

Bu müzakere de ispat etmiştir ki i
ki meclis arasında çıkmasından kor
kulan ihtilaf baş göstermiş ve hükü
met müşkül mevkie düşmüştür. 
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Devlet demiryollannın 
temin ettiği. 
yeni imkanlar 

Kamutayca geçen gün yeni biidcesi 
kabul edilen Devlet Demir Yolları U
mum MüdürlüğünUn, 1934 ıenesindcn 
beri, gerek mevcud hatlar ve gerek 
yeniden in!ll olunan veya ~rketlerdcn 
ı>atın alrnıp kendisine bağlanan geniş 
gebeke ilzerindcki aeyir ve seferleri 
mUtemadi bir dikkatle takib ederek a
lınmasını milnasib gördUğU yeni yeni 
tedbirler ve tairf e ten.zilleriyle zirai 
kalkınmamızda, ticari gelişmemizde, 
sanayileşip bayındırlaşmaıruzda, ve 
nihayet, halkın maddi ve manevi isti
fade m.ıksadlyle memleketin bir tara
fından diğer tarafına ucuzca gidip 
gelmesinde oynamakta olduğu rolU 
ıu kelimelerle izah edebiJiriz: Bu rol, 
sok hayırlı bir roldr. 

Devlet demir yolları umum mUdUr
lüğü büdcesinin mucib sebebler lAyi
hasında nazara çarpan yenilikleri şöy
le tesbi t edebiliriz: 

1 - Ankara, İzmir, İstanbul banli
yölerinde % 20 tenzilli 15 günlük, % 
30 tenzilli bir aylık ve 

% 40 tenıilli ilci aylık karneler ih
das edilmek suretiyle şehir ve banli
yö halkının sıkı münasebetlerini da
ha ziyade kolaylaştırmııtır. 

2 -Bir sene evel satın alınan Avru
pa hattında: 
Yalnız gidişte % 50 
Gidit gelifte % 60 tenzilAt yapıl

mıttır. 

3 - Gazetecilere, memleketin her 
tarafını kolaylıkla gezip görmelerini 
ve memleketin içtimat ve iktisadi 
vuiyeti hakkında mUsbet ve faydalı 
neşiryatta bulunmalarını kolaylaftır
mak için, iki aylık halk ticaret bilet
leri üzerinden % 60 tenzil yapmış
tır. 

4 - Tahsil çağındaki bUtün talebe
lere şamil olmak üzere umumi tarlfe
ilzerinden % 80 tenzil yapmıştır. 

ğu limanJarda palamar ücreti olarak 
ton batına ve geminin rejiater tonu 
batına alınmakta olan 8,80 kuruş yarı
ya indirilmiştir. 

F - Liman ve rıhtım ücretleri % 
50 tenzil edilmiştir. 

G - Sirkecide tahmil ve tahliye 
Ucreti 9irket zamanında ton ba§ına 80 
kuruş ile 120 kurut arasında mUte
havvil idi. Bu da (25) kurufa indi
rllınittir. 

H - Mersin limanı iskele Ucreti % 
35 : 65 arasında mUtehavvil olarak 
tenzil edilmiştir. 

Yalnız ıon sene zarfında yapılan bu 
ıslah ve tenıillerln :zahire nakil ve 
ihracında ve ihraç limanlarındaki 
maliyetleri Uzerinde yapacağı mUsbct 
tesirin takdiri gUç değildir. 

Yolcu ve eşya naklinde tutul:ın u
cuz tarife usu1U memlekette iş hac
minin genişlemesine yardım ettiği 
kadar bizzat Deylet Demiryolları ge· 
llrinin de artmasını temin etmiştir. 

ŞfmendUferlerin zararlı çalıştık
ları bir çok memleketler için TUrki
ycnin bu bakımdan da iyi bir örnek 
teşkil ettiğine sevinmek hakkımız
dır. - N. B. 

Amerikada 

Sıhi olmıyan 

meskenlere 
kar§ımücadele 

Lentranıijan gazetesine Nevyork
tan yazılıyor: Cumhurreisi Bay Ruz
velt kulilbe ve tavan arası gibi mes· 
kenlere kartı mUcadele açmak iste
mektedir. Bu mücadele, tabit, Ameri
ka ölçUıilnde olacaktır: 

- 3 ila 4 milyon mesken inta edi· 
lecektir. 

Felôkete 
uğrayanlara 

yardım 
T. C. Kızılay U. Merkezinden; 

Yer sarsıntısından felikete uğrayan 
vatanda~arımıza yardım yapılmak ü
zere aşagıda isim ve adresleri yazılı 
zevat tarafından hizalarında yazılı pa· 
ralar veznemize yatırılmıştır. Bu ha
yır sever zevata f elAketıedeler ve ce
miyetimiz namına teşekktirlerimlzl 
sunarız. 

122 50 Kızılay Çerkeaköy ıubeainden 
50 Bergama ikinci okulundan 

750 00 Kızılay Çatalca şubesinden 
50 00 Kızılay l!:rdek ıubeıinden 

3 37 Babaeski Dojanca kö1 Oklllu ta
lebelerinden 

96 52 Kızılay Hadım ı;ubcsinden 
100 00 Kızılay Akyazı ıubc:aiuden 

1 10 Hayrabolu Lihna okulundan 
4 00 Ulukııılıı Adliye memurlarından 
ı 25 Hayrabolu 2 inci okul ıalebele· 

rindcn 
3 50 Cine 2 inci okulundan 

28 3Z Silvan 1 inci seyyar jandarma ta
bur kumandanhtındaıı 

l 60 Orhangazi Mamuca okulu tale
belerinden 

31 00 Rize orta okul talebelerinden 
50 00 Ankara 2 inci orta okul tnualllm 

ve talebelerinden 
500 00 Kızılay Hendek şubesinden 
219 00 ,, Resadlye ,, 

10 50 ., Cide ,, 
50 00 Gokıun ,, 

200 00 ,, Arapsun H 

85 05 ,. Maden ,, 
60 50 ,, Emet ,. 

300 00 ,, lzmir merkezinden 
300 00 " .. .. 

112 22 Akhisar KUltUr lıyarhfından 
800 00 Kızılay Kayseri merkezinden 
500 00 .. Ordu ,, 
500 00 ,, Bafra ııubesindcn 

1000 00 ,, Manisa merkezinden 
530 00 ., . Balıkeılr ,, 

40 00 Takıam orta okulundan 
3000 00 Kızılay Beyoğlu f\lbeslnden 
421 35 H Ödcnılı 

2000 00 ,, Erzurum merk;~lnden 
630 62 ., Afyon ,, 
1117 00 ,. Bercama ıubesindcn 
441 28 .. Gaziantep merkezinden 
200 00 ,. Ayvalık ıubeainden 
300 00 .. Bergama 

80 75 Kandilli kız lisesinden " 
500 00 Kızılay Antalya merkezinden 
500 00 ,, Ceyhan ıubesinden 

12632 64 Sov~et Kızılhas cemiyeti icra 
komıteslndcn 

75 lımlni bildirmek isteıniyen iki 
mektep talebesi tarafmdan 

u~us 

Hatayda hôdiseler 

Dün sabah Garo bizzat 
Reyhaniye halkevini basil 

Usbeciler türk evlerine girdiler, bir ço 
I 

türkleri tevkif ettiler, yaraladılar 
Antakya 25 a.a. - Anadolu Ajansınm huauai mu

habiri bildiriyor: 
Dünkü yol keame hadiaeıinden aonra hükümetin 

tiddetli tedbirler aldıiını ve bu tedbirlerin bu sefer 
dahi türk unauru aleyhinde tecelli etmesinden kor • 
kulduiunu dünkü telırafımda bildirmiıtim. Filha -
kika da böyle oldu . 

Reyhaniye'nin ayrancı şarkı köyünde milli· 
yetperver arablardan birinin esrarengiz bir su
rette öldürülmesi ve diğer birinin de ağ"rr suret
te yaralanarak hastahanede ölmesi bahane edi
lerek bu sabah bizzat Garo Reyhaniye Halke
vini basını,, uıbeciler jandarma ve asker hirna
yeıinde türk evlerine girmit ve türkler tevkif 
edilmiı, döğülmüt ve yaralanını§tır. Bunlardan 
birinin yarası ağırdır. 

Halkevi basılırken kapısı kırılmış ve zabıt tutul
mak gibi kanuni merasime lUzum görülmemiştir. 

Ölen iki arab için Suriye bayrağı ile resmi cenaze 
merasimi yapılmıştır. Halbuki geçenlerde öldürülen 
Çakallı muhtarı daha nafiz bir tUrk milliyetperveri ol
duğu halde galeyana sebeb olmamak için türkler mu
tantan merasim yapılmasından içtinab etmişler ve za -
vallı büyük türkün cesedi bir hayvan gibi örtüldükten 
sonra maznun olarak da gene birkaç tUrk tevkif edil
mi§ti. 

Antakyada emirler verilerek sahibi tUrk olmıyan 
dUkkinlar matem aJ~eti olarak saatlerce kapatılmış
tır. Reyhaniyede ise türk çarıısı Usbecilerin, jandar
manın ve askerin tedhit hareketleri yüzünden kapalı 

bulunmaktadır. Türkler tamamen yuvalarına çekllın 
ler, mUdafaasız kapılarının arkasında geceyi nasıl ge 
çireceklerini düşUnmekle meşguldürler. 

Türkün ve türk listesine yazılmak istiyenld 
i~tiraki bu suretle filen menedilmit olmaaına r·a.i:m.-ıl 
teacil muamelesine devam edilmektedir. Artık el" 
yanın bütün hüanü niyetlerine, bitaraf denilen 
misyon azalarının bu isme layık olduklarını taaa...
ra imkan bırakmamaktadır. Ve yahud bu a.damıı.ı:• 

kulaklarının dibinde patlayan kurıun aealerini •-ı• 
duymıyacak kadar sağırdır. Bir zamanlar 
donyada olupf bitenler §İmdi Hatayda tekrar ecl 
yor. Fakat bir taraftan Garo, difer taraftan komi9 
yon reisi her itin yolunda gittiği hakkında be,...._ 
ta bulunuyor. 

Ölen iki arabı kimin öldürdüğü tamamen meçhul 
olmakla beraber bunların sen mebus olacaksın, bell 
mebus olacağım diye birbirlerini öldürdükleri muhak• 
kaktır. Bununla beraber delege Garo birkaç tiridi 
maznun olarak tevkif ettirmittir. 

f;ıi tiirklerinin bir müracaatı. 

Antakya, 25 a.a. - Anadolu Ajansının husus! ma
habiri bildiriyor: 

Dört ayaktaki Eti türklcri komiıyona müracaat ede
rek tUrk yazılmak istediklerini fakat tazyik edildilde. 
rini bildirmişler ve reylerini serbest verebilmek ~ 
kendilerinin tıürk mıntakasındakl Şeb Mehmcd camii 
bürosuna kaydedilmelerini istemişlerdir. 

5 - Tatil mevsimlerinde öğretmen
lerimizin memleketin muhtelif yerle
rini gezip görmelerini ve ayni zaman
da dinlenmelerini kolaylaştırmak için 
hazirandan te§rinievele kadar devam 
etmek üzere % 80 tenzil yapmıftır. 

6 - Gilttl sanğatlarımızın, temsil 
ve muıiki zevkinin en Ucra köıelere 
kadar yayılmasını kolaylaJtırmak 
maksadiyle (temsil ve musiki grupla
rına)% 50 tenzil yapmıştır. 

- Bunlar beş senede meydana ge- 27275 32 
tirilecektir. 115221 65 Evelki liıtelerden 

lstanbul belediyesi şehir 
tiyatrosu temsilleri 

Ankara Borsası 

7 - Memlekette atıcılık ve avcılık 
sporunu tetvik etmek mabadiyle av
cılarmuza iki av köpeği ile 30 kilo av 
etinin meccanen t&fıyabilmeleri hak
kını bahşeden tarife ihdas edilmiştir. 

8 - Aile efradından birinden tam 
bilet, diğerlerinin her birinden tam 
biletin % 20 si alınmak esasına isti
nad eden iki ay için muteber aile bi
letlerinin müddeti dört aya çıkarıl
mak suretiyle yeni bir tenzile tabi tu
tulmuıtuır. 

9 - Tenzilith gidif • dönilj bilet
leri şimdiye kadar bir ay için mute
ber iken bu da iki aya çıkarılmak au
ertiyle yeni bir ten.zil daha yapılmıt· 
tır. 

10 - Ek:apreı zamları %20 den % 
12,S e indirilmek suretiyle % 50 ten
zil cdibni,ıir. 

11 - Yataklı vagon şirketiyle mu
tabık kalınarak yataklı ücretlerinden 
de % 20 tenzil ettirilmiştir. 

Son bir sene içinde yapılan bu ten
zilitın gerek iç ve gerek dı~ turizm 
üzerinde yapacağı tesiri izaha lüzum 
var mıdır? 

ı - Memlektin imar siyaseti -
ni kolaylaştırmak maksadiyle inşa 
malzemesi tarifesi ıslah edılmi§ ve 
nevi ve cinsine göre % 10 dan % 40 
a kadar bir tenzile tabi tutulmuştur. 

2 - Memleket hayvancılığını ve 
hayvan ihracatını teşvik etmek ve ha
yat ucuzluğuna yardım etmek gibi, 
ıoosyal ve ekonomik maksadlarla tat
bik edilmekte olan % 65 tenzilli hay
van tarifesi üzerinden % 10 daha ten· 
zil edilerek tenzilat mikdarı % 75 c 
çıkarılmıştır. 

3 - Memleketin zirai kalkınma
sına yardım etmek ve köylünün top
rak mahsulünü kıymetlendirmek ve 
yerli mahsullerimizin ihracını kolay
laştmnak gibi içtimai ve iktisadi 
maksadlarla zahıre ve hububat nakli· 
yatı üzerinde mustahsil ve ti.ıccar le
hine mi.ıhim tesin olacak olan şu ted
birler de alınmıştır: 

- Bu inıa iıine yılda en az bir 
milyar dolar aarfolunacaktır. 

Bu proğramı, kulübelerle tavan a
t'alllffnlrb?"Jl'be J'nlnt•'"tnrpıan ıex- ~· 

linde telakki edebiliriz. Programın 
tahakkuk ettirilmesi için beş milyar 
dolar (yani altı milyar tUrk lirası) 
sarf edilecektir. 

:Teşekkur _...,. ,.,-. t ... -ı...ı~ı.•-. ••r .. --· .ıı.. .. ~... '\Uu nert~nenn1 o ~rı:tJtım~ n 

Bu kadar parayı bulmak nasıl ka
bil olacaktır? 

Dört milyonluk meskenin inşasına 
lUzumlu sermayeyi ya hükOmet avans 
suretinde temin edecek, yahud mali 
müesseselerce teminine kefalet ede
cektir. "Federal Housing Bill" adı 
verilen bu programın mevzuu işte bu
dur. 

Bu kadar geniı bir program, pek 
tabir olarak, bazı mahfillerce tasvib 
olunmaktadır. Bazı mahfiller ise bun
dan bir çekingenlik, bir ürkeklik his
setmektedirler. Meseli, ''American 
Public Healt Association" na göre, 
bütün Amerikanın milnasib surette 
iskin olunması için 4 milyon değil, 
6 milyon mesken lbımdır. 

Curnhurreili Bay Ruzvelt, kulübe 
ve tavan aralarına kartı açtığı müca
dele ile - hali önüne geçilemiyen -
i§sizliği de azaltacağını iimid etmek
tedir. 

Bugün Amerikada ne kadar işsiz 

vardır? İltatlstiklere bakılırsa Ame
rikada, altı milyon aile, ya§ayabilmek 
için, hükQmetten para yardımı gör
mektedir. Halbuki hakiki işsizler sa
yısı para yardımı görenler sayısından 
fazladır: Erkek, kadın ve çocuk ola
rak yirmi milyondan fazla Amerikalı 
bu suretle yardımla yaşamakta bulun
mak gerektir ... 

Şako ihlilafmı hal i~in 

Ruıvellin teıebbüsü 

Vukua gelen yer sarsıntısı yilziin
den feJAkete uğrayan vatandaşlarımı
za yardım olmak üzere (Askeri fabri
kalar) da bir iane defteri açılarak fab
rikalara mer.sup subay, milıhendis, 
memur, müstahdem, usta ve ifçilerinin 
toplamağa başladıkları ianeye mahau

ben ikinci parti olarak (ASkeri fabri· 

kalar U. müdürlüğü) nden makbuz mu 
kabilinde cemiyetimiz veznesine (2847 

lira 93 kuru9) yatmlmıştır. Felakete 
uğrayan vatandatlarımıza yardım hu
susunda önayak olan Askeri fabrikala~ 
rının hayır sever ve şefkatli mensub
larına gerek cemiyetimiz, gerek f ela
ketzedeler namına en derin teşekkür
lerimizi sunarız. 

••• 
İktısad vekaleti merkez teşkilitı 

memur ve miıstahdemleri tarafından 
vukun gelen hareketi arzdan yardUllB 
muhtaç düşen vatandaşlarımıza Cemi
yetimiz eliyle yardım yapılmak üzere, 
veznemiıce "463,95" lira yatırılmıştır. 

Istırap seken yurddaşlarımızın acı
larını azaltmak için yapılan bu insani 
yardımdan dolayı gerek cemiyetimiz 
ve gerek fellketzedeler namına lktı
aad vekaleti merkez tefkilatı memur 
ve müstahdemlerine tefekkürlerimizi 
takdim eyleriz. 

Halkevinde temsillerine devam et- bütün imkanlar kendisine hazırlan
mcktedir. Temsil programım gözden mıştır. Bu tarz çalışma müstakbel 
geçirenler intibah edilen piyeslerin türk tiyatrosunun her elemanını baş
her zevke ve her seviyeye göre muh- lıbaıına memleketin bir köşesinde ti
telif tiyatro janrlarından ayrılmış ol- yatro sanatını yayacak ve yükseltecek 
duğunu görüyorlar. Bir vodvilden çok faydalı bir uzuv olarak hazırla
sonra bir dram, bir dramdan sonra maktadır. 
hafif bir komedi, bir komediden son· Hasılı Cumhuriyet Halk Partisinin 
ra bir trajedi ve bir trajediden sonra yüksek himaye ve teşebbüsleriyle §eh 
hafif bir piyes konmuş olması, her· rimize gelen lstanbul ıehir tiyatrosu, 
keıin kendi zevk alacağı eserleri se- onbef senelik cumhuriyet devrimizde 
çerek onlara gelmesini temin için ya- ne kadar genç sanatkir yetiştirmiş 
pılmııtır. Heyetin ayrıca küçük ço- olduğunu bize göstermek bakımından 
cuklara temsiller veren kısmı da ço- da ayrıca takdire değer. 
cuk piyesleri oynıyacaktır. Başvekil Celil Bayar •. Dahiliye Ve-

lik gece oynanan bir vodvilden son kili Şükrü Kaya her temsilde hazır 
ra geçenlerde ölen meşhur italyan e· bulunarak sanatkarlarımızı teşvik ve 
dibi (Luici Pirandcllo) nun "Size tiyatromuzun inki§afını yakından a
öyle geliyorsa,, mecaziğ piyesi ve on- likalariyle takib ediyorlar. Bu alaka, 
dan sonra "İntikam maçı,, komedisi tiyatromuzun istikbalde takib etmesi 
oynanmıı, evelki gece de dost Yuna· lazım gelen yolda hükümetçe ahna
nistanın meşhur muharrirlerinden 1 cak tedbir ve himayeyi tayine yardım 
Pandel Horn'un "Fidanaki,. isminde· edecektir. 

::e~~a!~a;e~i~:~~ te~;:~ae:~ımt~;;~n~~ ~ .... B ....... L,,.. ..... ,l ...... ,Y, .. Q .... ,G .... R .... A ....... f _YA] 
Balkan matbuat kongresi mukarrera· 
h araıındaki piyea mübadelesinin ilk """"""""""" '"'"""""""'"""'""' 
tezahürüdür. Tiyatromuzun bu kararı 
ilk tatbik etmeıi ve dostlarımıza ön
ayak olması cidden takdir edilmeye 
layıktır. 

Mütareke 
Bize "Çanakkale" destanını vermiş 

olan Haluk Nihad Pepeyi, genç şair
lerimizin en kıymetlilerinden biridir. 
Mütevazi ve sessiz bir faaliyetle ça
lışan gairin, şimdi, gene milli bir mev
zu üzerindeki yeni eseri karşısında
yız: Mütareke. 

İstanbul Şehir Tiyatrosu dün ak
ıam İngiliz dahisi Vilyam Şekspirin 
"Makbet,, trajedisini oynamıştır. Bu 
eser malOm olduğu üzere dünya kla
ıik tiyatro edebiyatının en başında 
gelenlerden biri sayılır. Tiyatro kUl-r,,,...,.,.,.-....... ..,.,., ........ ..., ...... ,.,.. ,,., . .......,....,...,.,.,....,.._..,.,.,,,,,,. ... ..,. tilrlimüzU her şeyden evel sağlam 

klasik temeller üzerine kurmaya ça
hıan Şehir tiyatrosu repertuvarına 
her yd bu beynelmilel şöhretli klasik 
eserlerden birkaç tane ilave etmekte
dir. Bunların temsil tarzları en müte
kamil Avrupa sahnelerinin tarzlarına 
uygun ve onları aratmıyacak kadar 
orijinaldir. Londranın "Old Vic,, ti
yatrosu "Makbet" i nasıl ve hangi e
saslar üzerine temsil ediyorsa aynı 
dütüncenin hakimiyetini Şehir tiyat
rosunda da bulmak mümkündür. 

"Mütareke" muhtelif parçalardan 
mürekkcb bir destandır. 

Plevne 

müdafaasında .bir 
. 
lngiliı zabitinin 

haflralan 

Müellifin bir ön söziyle başlayan 
eserde okuyucuya manzum bir hitab, 
Siberyada esirler, Mütareke olmu§tu, 
Esirler tstanbulda, İstanbul yılbaşı 
gecesinde gene eğleniyor, Anadoluda 
başlıklı kısımlar ve kitabın sonunda 
Hilmi Ziyanın .şair ve eseri hakkında 
kısa bir tahlili vardır. 

26 - 5- 1938 

ÇEKLER 
A-çnq~-:rı:trp1ml1i': 

Londra 
Nevyork 
Parıa 
Milano 
Brukıel 
Atina 
Cenevre 
Sof ya 
Amatcrdam 
Prac 
Madrid 
Berlin 
Vareova 
Budapeı;te 
Biıkreı; 
Belgrad 
Yokohama 
Moskova 
Stokholm 

6.25 
0.7905 

28.585 
15.0160 
4.605 

87.44 
3.4720 

64.08 
1.4350 

22.88 
13.12 

1.9708 
4.2144 
4.-

106.511 
34.84 

2.7465 
23.845 

3.1032 

Ulll 
0.7901 

28.5711 
15.01 
ueaı 

87.405 
S.47 

64.0MI 
1.4146 

22.17 
13.115 
1.17 
4.JW 
3.9914 

106.5175 
34.lllO 
2.7451 

23.155 3.1-
ESH.Aı'1 VE TAHVİLAT 

(Vadeli) 
1933 türk 
borcu ı. (kuponsuz) 18.90 1LIO 

1g33 ikramiyeli 
Ergani 

Sıvaa - Erzurum 
95.-

hattı ls. I 97.
C. Merkez bankası 91.<40 \.. ________________ _, 

Ankar:a Destanı 

Halk şairlerimizden Talibi C()flnlO 
Ankarayı gezdikten sonra yudı 

manzumeleri "Ankara destanı" iabnli 
kUçük bir kitabcıkta toplamııtır. şa
irin hayatı hakkında bir izahı da lb• 
tiva eden bu kitabda halk afı:mcld 
söylenmiş güzel mısralara raıt~ 
kabildir. 

Mesela Meclis bahçesinden hah.e
derken: 

Doyamadım bu bahçenin zevkioe 
Hiç bir bahçe gelmez bunun lnlliae 
Ilkıt ılklt sular akar avkuna A - Şimdiye kadar zahire vagonu 

başına is kapak ücreti namı altında 
alınmakta ohm 30C kuruş tamamen 
kaldırılmıştır. ve 

Vaşington, 26 a.a. - B. Ruzvelt, Ar
jantin, Brezilya, Şili, Peru ve Urugu
ay reisicumhurlarr ile birlikte Boliv
ya ve Paraguay reisi cumhurlarına bir 
mesaj göndermiştir. Bu mesajda yarın 
tavassut komisyonu tarafından ken
dilerine tevdi edilecek olan Şako ihti
lafının kati surette halline matuf olan 
sulh tekliflerini kabul etmeleri bu iki 

1 

reisicumhurdan istenilmektedir. Okurlarımızdan aldıfnnız 
bir takım mektublarda gaze
temizde tefrika edilmiı olan bu 
güzel eaerin kitab halinde çı
kıp çılmııyacağı 10rulmaktadır. 

Şehir tiyatrosu temsillerinde en 
çok dikkat edilecek nokta, temsille
re ittirak eden geniş sanatkar irupu
nun her gece değişmesi ve her tem
silde seyircilerin yeni yeni genç sa
natkirlarla kaflılaşmalarıdır. Behzat 
1. Galip, Hazım, Vasfi, Bedia, Neyire 

Vezne ve lisana çok kuvvetle ha
kim olan şair, bu kitabında milli acı
ları her kalbe akıtmanın, nıUtareke 

günlerinin boğucu havasını mısrala
rında canlandırmanın yolunu bulmuş
tur. 

Nıır dökülmüş toprağına taşına 
Mısraları ne kadar munis ve tatlı 1 

Sonra: 

B - Vagon başına tartma ücreti o
larak alınmakta olan 200 kuruş % 50 
indirilmiştir. 

C - Açık vagon başına örtü mu
fambası ücreti oiarak alınmakta olan 
500 K. yarıya indirilmiştir. 

D - Takoz, zincir, halat gibi tes
bit teçhizatı bedeli olarak vagon ba
tına alınmakta olan 200 K. keza yarı
ya indirilmiştir. 

E - Dcmiryolunun nihayet buldu· 

Yeni doğan çocuğunu boğan 
bir ınuıe 

İzmir, 25 (Husust) - Kar.nı~da ur 
bulunduğu için ameliyat ıstıyerek 
hastahaneye müracaat eden torbahlı 
bir kadın memleket hastahanesi hela
sında gizlice doğurmuş ve çocuğunun 
göbeğini koparıp öldUrmUştUr. Cesed 
bir teaadilfle bulunduğundan kadın 
yakalanarak hakkında takibata ba§la • 
nılmııtır. 

Kitab tamamile basılmıfh1'; gibi tanınmış üstad sanatkarlarımızın 
şu günlerde kapafı basılmakta· yanında yarının büyük sanatkar nam· 
dır. zetleri de sıkı bir disiplin içinde ça-

Onun için kısa bir zaman için- hştrıdıkları rolleri muvaffakıyetle 

İlhamının kaynağını daima milli 
mevzularda aradığı için kıymetli şai
ri tebrik etmeliyiz. Çanakkale desta
nını büyük bir alaka ile kar§ılayarak 
takdir etmiş olan okuyucuların bu ye
ni sanat eserini de aynı takdir hissiy
le okuyacaklarından eminiz. 

lstanbulda İnkilab kitabevi tarafm
dan dağıtılan eserin fiyatı 25 kuruş-de kitabm aatıp çıkacafmı ao- başarmaktadırlar. Hemen hemen de-

ran okurlarımıza haber veri- nilebilir ki her yeni piyes, yeni bir tur. 
• gens aanatkarın müstaid olduğu aa- Kalem rız. 

\... ..ı nat janrında inkipf ını temin için 
·-------------'-' bulunmuı bir saha Kibidir, orada bil· 

Muallim ve münekkid Mustafa Ni
had Ozön tarafından negredilen bu 

Bilmeyenler görsün bu Ankarayı 
Ben usandım ev arayı arayı 
Bir göz eve ister onbcş lirayı 

Gibi, başşehrimizin mesken bulata• 
nını da bir kaç mısra içinde canlaA· 
dırıveren spiritüel mısraları var. ~ 
libi Coşkun, pil, elektrik gibi, halk 
ağzının hususiyetini bozan kellmel .. 
re rağbet etmek hatasına arasıra dlf
mekle beraber, yaşayan şairlerirnlS lpta 
de, muhakkak ki ilk dikkate depr _. 
lanlardan biridir. 

)ı 



H i K A y E -
SORGU 

caıaı.: C. B. Windt Çeviren: Hilımet Tuna 

· ~? Pligs, gözlügü üstünden ziya-ı - imtihan olup diplvına alacağım. 
U _ ~c. baktı. ~e Onun i~i?. . . . 

Or ır emnnız mi var? Diye sordu. - Nıçm ımtıhan olup dıploma ala-
g ta ~Ylu ince yüzlü bir parça sı- caksınız? 

_ ~r delikanlı olan Tom Berki, - Avukat olmak istiyorum da, on-
etedeki ilanınız üzerine gel- dan dolayı. 

B~ Ccv~bını verdi. Jimi, kardeşinden daha ~abuk dav-
- Y Plıgs, ranarak, 

• Dernek d'ğ" ·1· N d . Ud gazeteye ver ı ım ı anı - e en avukat olmak ıstiyorsu-

- ~nuz. lioca mısınız? Diye sordu. nuz? Diye so~du. 
cd~Yır; henüz üniversiteye de- Tom Berki cevah vermeden bir 

kteb.1Y0r~ın. Maamafih, vaktiyle müddet dü,ündü: 
ın bırinde bir yıl hocalık et - - Ameli haya.ta atılmak istiyorum. 

a'a . • . - Niçin ameli hayata atılmak isti-
ıır y :lıgs bir sigara yaktı. Ondan yoraunuz? . 

a Söze ba§l.adı. Tom Berkı şaşkın şaşkın etrafına 
- liiri sekiz, digeri dokuz y°'mda bakındı. Onu bir diışiınce kapladı. t1 0 ilum Jimi ve Teri ile ders ha- ]imi., kardeşinin sorgusunu tekrar-
r a~ataksınız. İkisi de gayet kurnaz ladı. 
.ı::u &ibi, ikisinin de &Orgu sormak Delikanlı, kendini topladı. Kelime
:n ~~1 .vardır, Benim aradığım, on- leri sanki teker teker tartması lazım 

\;;";1,Utıin sorgularına hemen karşı- imiş gibi yavaş yavaş cevab verdi: 
ir k~lC Hiiır cev ve münevver - Para Kaianiiii1' mecouriyetinae-
1' ~ olmalıdır. yim de onun için. 
~ Berki, hay hay demek ister bir - Niçin para kazanmak istiyorsu-
ılc başını eğdi: nuz? 

;- Anladım, anladım. Onlara verile- Hayretler içinde kalan Tom, ne ya-
y dcralcr, sual ve cevab şeklinde ce- pacağını şaşırmıştı. ltimad edemiyen 
lian edecek. Dedi. bir in&an tavır ve haliyle her iki çocu
ltt~~. Plip koltuğuna yaslandı ve ğa bir müddet dikkatle baktıktan son
l gı sigaranın dumanını tavana ra cevab verdi: 
Cdi. - Yaşayabilmek için, para kazan-

':' ~Yle anlıyorum ki, kanaatiniz, mak istiyorum. 
ır;'1 başarabileceksiniz merkezinde- Şimdi de Jimi, 

- Niçin yaşamak istiyorsunuz? Di-
;. liiç. ınerak etmeyiniz, bay Pligs, 

Cinin olabilirsiniz. 
; lleınek ki ıiz ilmin her sahasında 
ın ntalUnıat sahibisiniz? Bundan 

.... ka, günlük hayatın bin bir çeşid 
-elcle . . b'l . l" ıtnd rını de yakından ı menız a-

il ır. Benim çocuklarım her şeyi 

en~ek, öğrenmek isterler. Sizin vazi-
ız h' • 11 ıç tercddüd etmeden kendile-

İıı~ ceva.b vermek olacaktır. Verece-
1 :~evablar dudaklarınızdan su gi-

""llCllıdır. 

·r- Müsterih olunuz Bay Pligs. va-
ı erni . • ' 

sızı tamaıniyie tatmin edecek 
lirette yapacağım. 
~ay Plip delikanlıy~ tekrar tetkik 
ılıı:ten ııo k '' l" .. 

- ilkt' nra, sigarasının u unu 
ı. 

- Muvaffak oldug~unuz takdirde, 
v ' f 
b.1~

1 e uzun müddet uhdenizde ka-
ı ır. 

u 
cret rncselegi de görüşüldükten 

nra, bay Pli 
-ö . p, 

t .. yle ııe yarın öğleden sonra sa-
Uçtc gel· . . . 

ı<1 ırsınınz; diyerek delıkan-;n ayrıldı. 
le~ B.e~ki, ertesi günü saat üçte 

ii .. crının evine geldi. Hocalarını 
eY\ik bir alaka ile bekliyen Jimi ile 
yrı, bu yeni hoca karşılarındaki ma

'l'o a oturduğu zaman, onu süzdüler. 
~uı:\~erki, çantasından çıkardığı kü
ltıaı ır muhavere kitabını, her ihti
her ~. ~rşı önüne koydu. Bir müddet 
ltfıt u~u ~e sustu. Nihayet hoca bu sil
le u ıhlal etti ve büyük bir ehemiyet-

• 
l):- Afrikada vahp hayvanlar çoktur. 
c~{~rek lafı açmak istedi. Fakat, ço-

J
. ar buna hiç aldın' etmeyerek, 
ltni, 

'i - Ne vakıttanberi buradaıınız, di-
t Sordu. 

air<len bire ,aşıran Berki, 
:; ~ç yıldanbcri. Cevabını verdi. 
.ı. crı, 

- Niçin buradaamız; dedi. 
- Burada ünivenıiteye devam cdi-

}'oruın da onun için. 
- Niçin üniversiteye devam edi

~fl4ınuz? Diye, bu defa her ikiai bir
~ll IOrdu. 

ye sordu. 
Ayni sorg4yu Teri de tekrarladı. 

iki talebe hocalarının vereceği cevabı 

büyük bir merakla bekledi. 
Tom Berki, derin bir nefes aldı ve 

kaşlarını çatarak, 

- YaŞ:amağa mecburum da, ondan. 
Bundan sonra gelen sual, 
- Neden yaşamağa mecbur oluyor

sunuz? 
Şeklinde idi. 

Hoca, talebelerine dik dik baktı ve 
- Çünkü ben, ckdikten sonra içini 

çekti ve devam etti, ölü değilim de o
nun için karfılığını verdi. 

Hiç vakıt kaybetme~en, bu sefer 
jimi sordu: 

- Niçin ölü değilsiniz? 
Şafkına dönen Tom, 
- Çünkü, yaşıyorum. Diyebildi. 
Her iki çocuk birden davranarak, 
- Niçin yaşıyorsunuz? 
Sualini sordu. 
Tom Berki soğuk terler dökmeğe 

başladı. Büyük bır teessür içinde mu
havere kitabına bir göz attı. Ondan 
sonra, sanki biribirini veya bir şeyi 
bekliyormuş gibf, ağır ağır nefes ala
rak oda kapısına baktı. 
Sabırsızlanan Teri, 
- Cevab verecek misiniz? Diye ho-

cayı zorlaınağa batladı. 
Hoca, birdenbire yerinden kalkarak, 

oda kapısına doğru 1~rü?,ü .. v~. evden 
çıkıp gitti. Tom Berkı, g~rultuye ~ 
ğulmuş olan caddelerde bır çılgın gı-
bi yürüyordu. 

Kendi kendine: 
- Hakları var; evet, niçin yaşıyo-

rum? Diye mırıldandı. 

Çorumda pamuk ziraati 
Çorum, 26 a.a. - lki yıldır vilayeti

mizde tecrilbeai yapılan ve iyi netice
ler veren akala cinsi pamuktan dokuz 
bin kilo tohum celbedilınif ve zürraa 
tevzi edilmiftir. Yapılan tetkik neti
cesi ekimin iyi netice vereceği anla
tılmıttır. 

u~us 

i~K·Jll•Z•lmi 
Nöbetçi Eczaneler 

Pazar : Yeni ve Cebeci eczaneleri 
Pazarteıl : Halk ve Sakarya ., 
Salt : Eıe ve Çankaya ., 
Çartamba : Sebat ve Yeniıehir " 
Perıembe : İıtanbul eczaneai 
Cuma : Merkez ., 
Cumartesi : Ankara 

HALK ve YEN l 

SİNEMALAR 
Seanıı ıaatleri 

Her ıün 
YENİ HALK 

-
14.45 14.30 
16.45 16.30 
18.45 18.30 

Cumartesi ıünleıi 
YENİ HALK 

13 13 
14.45 14.30 
16.45 16.30 
18,45 18.30 

Pazar rünleri 
YENl HALK 

11 11 
13 13 
14.45 14.30 
16.45 16.30 
18.45 18.30 

Geceleri sut 21 de 

Lüzumlu Tetefon 
Numaraları 

Yancm ihbarı: (1521). - Telefon, müra
caat şehir: (1023-1024). - Şehirlerara
ıı: (2341-2342). - Elektrik ve ~avaıazı 
Arıza Memurluiu: (1846). - Meaajeri 
Şehir Anbarı: (3705). - Taka i Te
lefon numaraları: Zincirli cami civarı: 
(2645, 1050, 1196). - Samanpazarı civa
rı: (2806, 3259). - Yeniıehlr, Havuzba
t•ı Bizim takıi: (2323) - Havuzbaşı: 
Güven taksi: (3848); Birlik taksi: (2333) 
- Çankırı caddeıi, Uluı takıi: (1291). 

Otobüslerin ilk vf" ıoo 

Seferleri 

Ulus M. dan K. dere'ye 
K. dere'den Uluı M. na 

Ulus M. dan Çanbya'ya 
Çankaya'dan Uluı M. na 

Uluı M. dan Dikmen'e 
Dikmen'den Uluı M. na 

Ulus M. dan Keçiören'e 
Keçiören'den Uluı M. na 

Uluı M. dan Etlik'• 
Etlik'ten Uluı 'M. na 

Ulus M. dan Cebeci'ye 
Cebeci'denUluı M. na 

Cebeci'den As. fabl. ra 
As. fabl. dan Cebeci'ye 

Yeniıehir'den Uluı M. na 
Ulus M. dan Yeni$ehir'• 

Sabah Akp.m 
İlk Son 
sefer ıefer 

o.45 23.00 
7.15 23.20 

7.25 23.00 
7.10 23.20 

6.30 20.00 
7.00 20.30 

6.30 21.00 
7.00 21.30 

G.30 21.00 
7.00 21.30 

7.00 23.00 
7.00 23.00 

7.00 -.-
-.- 17.00 

7.00 23.00 
7.10 23.00 

S. puarı'na&n Alik&prU'ye 6.15 7.00 
Akköprl1'den 8. paaarı'na 7.30 9.45 

§ U. Meydanı ile lıtaayon ara11nda her 
bet dakikada bir Hfer olup tren za
manları aeferler daha 11ktır. 

§ U. Meydanı ile Yeniıebir, Bakanlıklar, 
Cebeci, Samanıı-sarı arS11nda aaat 1 
den 20 ye kadar vaaatl her beı dakika
da; aaat 20 den 21 • kadar her on da
kikada; ıaat 7 den a e ve 21 den 23 e 
kadar her 15, 20 ve 30 dakikada bir 
muntazam ıeferler vardır. 

§ Aktamları Uluı Meydanından aaat 23 
deki ıon ıeferlerle bunlann Uluı Mey
danına dönüıleri sinemaların dağıl:ı 

saatlerine tibidirler. 

Poıta Saatleri 

Posta İaat 19 a kadar İıtanbul cihetine 
mektub kabul eder. 
Teahhutlü 18 e kadardır. 

Tren Saatleri 

Haydarpaşa'ya 

Samsun hattına 

Her sabah 11.20. Her 
akıam l!l.15 ve 19.50 
de (Puarte1i, per
şembe, cumartesi 
Toroı siirat.) 

: Herciin 9,35 (Kayse
ri, Sıvu, Amaaya bu 
hat üzerindedir.) 

Diyarbakır hattı : Herıün 9.35 
Zon&ııldak hattı •• ., 15.00 
Kırıkkale'ye rayotobüı ,. 16.05 

r.ONDELIK 

Hicri - 1357 Rumi - 1354 
Rebiül'evvel: 27 Mayıs: 14 

S. D. S. D. 
Güneı: 4 33 Akpm: 19 30 

Bakaye vergilerin terkini 
Finans Bakanlığı, varidat bakaya

larına aid terkin muamelelerinin bir 
an evel intaç ve ikmali~i kararlaıtır
mıttır. Bakanlık, terkin cetvellerinin 
sıhatini temin için malmildlirlerinin 

ve defterdarların bu cedvelleri esaslı 
bir tetkika tibi tutmalarını valilikle· 
re bildirmig ve cetvellerin hazırlan
masında bazı hususların gCiz önünde 
bulundurulmasını istemittir. Buna 
göre kazanç ve hayvanlar vergisi ba

kayaları için ayrı ayrı cetvel yapıla
caktır. Terkin edilecek varidat baka
yaıının müruru zamana uğrayıp uğra

madığı, müruru zamana baglangıç tct 
kil eden tarihin tesbitiyle bulunacak
tır. 

Bu eaaalara riayet etmiyen ve Ba
kanlığa yanh9 cetvel gönderen def

terdar ve malmUdUrleri hakkında in

zibati muame~ Y•P.ılacaktır. 

Hava kuvvetleri hususunda 
Fransız • İngiliz anlaşması 

28 ve 29 nisan 1938 de Londrada ya· 
pılan görüşmeler, B. Nevil Çember
layn ile B. Daladiye arasında Fransa 
ve İngilterenin müşterek bir hava mü
dafaa cephesi kurulması hususunda 
prensib itibariyle mutabık kalmalariy
le neticelenmiştir. Anlaşma yalnız 
hava planına münhasır kalmamakta, 
kara ve deniz kuvvetlerinde de iş bir
liğini icab ettirmektedir. Fakat kur
maylar arasındaki konuşmaların tas
rih edeceği hava teahhüdleri, hepsin
den daha ehemiyetli görilnmektedir. 

Lord Rotermir'e göre, alman hava 
kuvvetleri 20.000 tayareye sahihtir ve 
Almanyanın tayyare imalatı senede 
7000 dir, fakat bu mikdarı derhal iki 
misline çıkarmak imkanı mevcuddur. 

Bu rakamlar ~imdilik lüzumundan. 
fazla •ikin görünmekle beraber, bü
yük bir devletin hava kuvvetinin nor
mal kapasitesine tekabül ettiğini iti
raf etmek lazmxlır. 

31 llkteşrin 1918 de, İngiltere 
22.171 tayyare ve 37.702 motöre sahib
ti. B. Vinston Çörsil'in belirttiğine 
göre harb 90nuıxla teç.hizat bakaınlığr 
ayda 2000 ve senede 24.000 tayyare 
teslim ediyordu ve 1919 aenesi için 
planlar bu muazzam rakamın hemen i
ki misli bir istihsali gözetiyordu. 
Fransa için de vaziyet aynidfr. 1918 de 
fransız fabrikatörlerinin imalatı da 
ayda 3000 tayyareye baliğ oluyordu. 

Terbiye bahisleri 
( Baıı 4 IJncü •aylada) 

ya hakimiyet dileğini teıvik etmeli 
ve önüne çıkan mUtkUllerl, engelleri 
kendi kendine yenmesine çalı§malı

yız. 

6 - Bir topluluğa ilk girişte görü
len 5ckingcnlik: 
Apğı yukarı her çocuk bir toplu

luğa ilk defa ıircrken az çok bir mah
cubiyet duyar. Çok !ula tefhir edi
len ve tethir edilmek için zorlanan 
çocukların bir kısmında kendisini 
göstermek meyili, diğer bir kısmında 
ise çekingenlik temayülleri artar. 
Fazla tazyik, büyüklerin çok fasla 
hakimiyeti, bizzat ana ve babanın 
korkak, mahcub olmaıı gibi haller 
çocuğu çekingen yapabilir. Çocuğun 
çekingenliği ile mücadele için kendi
sine ceza vermek veya dikkatini bu 
mevzua çekmek, meseli bir toplulu
ğa girerken gösterdiği şaşkınlıkları 
tasvir etmek bu hali artırır. Alınacak 
tedbirlerin başlıcası böyle çocukları 
ya,lariyle uygun hoş ve sevimli top
luluklara sokmaktır. 

7 - Başkalarını taklid etmek: 
Çocukların retid vaziyeti takınma

sı da bu tcmaylilUn hususi bir safha
sıdır. Çocuk, büyüklerini taklid et
mekle beraber daha ziyade kendi se
viyesinde ve yaşında olan arkadaşla
rını taklid eder. Meseli annenin yü
rüme tarzı, babanın yemek yiyifi, tu
tuk konuşan bir arkadatın konuıma 
şekli, topallayan bir çocuğun yürü
yüşü ... Bütün bu haller bir çocuk top· 
luluğunda sart olabilen huıuılardır. 

Mesela bu arada mevcud meme ço
cuklarından birisi ağlamağa başlarsa 
bütün diğerleri de onu taklid eder • 
ler. Beş aylık bir çocukta görülen 
muannit bir öksürüğün tıbbi yollar
la bir türlü izale imkanı olamamış, 

nihayet babasının böyle bir sebebsiz 
öksürme ihtiyadı olduğu dikkati çe
kerek çocuğun babasını taklid ettiği 
anlaşılmıştır. Çocuk büyüdükçe tak
lid etmeke üzere kendisine bazı reh
berler seçer. Taklidin çocuklarda bu 
derece mühim bir rol oynadığını he
sablıyarak çocuklarımıza, temaıa ge
tirdiğimiz çocuklar ve kendi hareket
lerimiz itibariyle dikkat etmemiz ço· 
cuğumuzun istikbali hesabına mühim 
bir vazifedir. 

Mektebden evvelki yatlarda çocu
ğun içtimai hataları bir' yandan vera
setin, diğer taraftan muhitin mahıu
tüdür. Uç yaşından yukarı çocuklar
da daha ziyade muhit hlkimdir. Ma
rut haller istisna edilirse uosiyal va-

ziyet ve şahsiyet eksikliği doğrudan 
doğruya yanlış terbiyenin mahsulü
dür. Evinde korku hakim olan, başka
lariyle içtimai münaaebete getirilrni
yen, yalnız büyütülen, muhitinde kav
ganın ve kavgada kol kuvvetinin ha.. 
kim olduğunu ve emsali halleri gören 
çocuklar muhitlerine göre aksulamcl
lerde bulunurlar. ÇUnkil Watson'un 
dediği gibi .. şahsiyetimiz, kurduğu

muz ihtiyatların neticesidir.• 

Lö Jurnalde 
Loran Eynak 

yazıyor 

Halbuki 'imdi gerek Fransa ve ge
rebe İngilterede havacılık endüstri
sinin tedenni ettiği müf8hade edil
mektedir, bu tedenni Franaa huauıun-
da daha barizdir. · 
lnıilterede "Şedov İndıu.tri", Fran• 

aada -'Nasyonalizaayon" prensibi mu
cibince tayyare endüatrisinin yeniden. 
organizasyonu, bC'klenilen neticeleir 
vermedi. Tedenni öylesinedir ki 
Fransa ve İngilterenin endüatri saha
sında gayretlerin; teşrik etmeleri al
ınanların üatünlüğünü ortadan kaldır
maya kafi gelmiyor ve'azalmı' bir is
tihsal kapasitesini arttırmak için ihti
mal ki bir yabancı endüstrinin yardı
mına ba' vurulacaktır. 

Harici yardım, görünüte göre, terci
han birleşik devletler :veya Kanada
dan gelecektir. Faka{ bu formulün 
mahzurları vardır. Amerikanın hava 
orousu lehine konulmuş tahdidat ve
ya "bitaraflık"m icabları. gibi hailler
le kar9ılapnaktadır. Amerika ve Av
rupa tapare tipleri arasındaki, bil
hasaa motör ve yakacak bakımından 

mcvcud farklar dolayısiyle teknik 
müıkilit da vardır. Halbuki bir hava 
ordusu bunları standardize etmek ih
tiyacındadır. 

Nihayet Franu veya fngilterenin 
hariçten tayare almaları miııt endüst
rilerinin kifayetsizliğini açığa vur
mak, bundan ticaret muvazenesi ve 
ihracatın istikbali hu&\.&unda çıkacak 
bUtün neticelere katlanmak demektir. 

Bu slpariıler Kanadaya yapılınıa. 
İngiltere için bu mahsurlar bir dere
ceye kadar hafiflepıit olur, çUnkU Ka
nada nihayet tnıilteernin bir domin
yonudur. Fakat Franaa için ayni kalır. 

tnılliz - fran11z hava anla,maaı or
taya ikinci bir mesele çıkarır: Kar
ıılıklr filoların müıtereken kullanıl
ması. 

FraMız ve İngiliz hava orduları kı
yaoalanabilccek bir kıymettedir. Buna 
mukabil, iki memleketin kara orduları 
terkib ve ehemiyet itibariyle tamami
le biribirinden farklıdır. Ayni •ebeb
ten, ingiliz hava kuvvetlerinin büyük 
endişesi İngiltere adalarının müdafa
ası olmak tehlikesini arzeder, halbu
ki franaız hava kuvvetleri kara harb
leirne müdahale etmeye daha sarih 
surette temayül edecektir. 

Ne kadar ehemiyetli ve halli nazik 
bir iş olsa da, bu noktalar Londra gö
rüı:melcrinden çıkan vakıanın ehemi
yetini azaltmaz, ve iki büyük A vru
pa demokrasisinin kuvvetleri arasın
da faal bir it birliğinin temellerini at
maktadır. 

Bununla beraber, bu tedafüi ittifa-
1crn perdesi altm~ıt. Farnsaya bilhassa 
askeri ve havacılık hususunda dUıen 
kalkınmayı ihmal etmek doğru olmaz. 
Yalnız kara kuvvetlerinin ehemiyetli 
ıurette artması değil, ayni zamanda 
askeri organizasyonun ıslahı artık da
ha uzun müddet geriye bırakılamaz. 
Bu reorganizasyonu yaparken, mo
dern harbın yeni faktörünü, seri taar
ruz ,ekillerini, asker mikdarına üs· 
tünlü~~ kaza~an ~ilahların kıymetini, 
faal nuve lehıne ıhtiyatların ehemi
yeti azah,ını hesaba katmak lazımdır. 
Nihayet orduların ve endüstrinin se
ferberliğini hesaba katmak lhımdır. 

Tayyare imalatı hususunda sarf e
dilecek gayert daha az milhim değil
dir. Bunun için, imalatın, şimd;ye ka· 
dar kalmış olduğu sanğat aafhastndan 
çıkarak büyük seri halinde istihsale 
elverişli bir endüstri safhasına gir· 
rncsi lazımdır. 

İnolltere .. 

Çek tehlikesi 

SanJey T aymİ• waete.inin 
bcqmaltalninJen: 

Bir hafta evci, Çekoılovakyadaki 
alman azlığının lideri B. Henlayn 
Londrada idi. Kendialni her g6ren, 
onun mutedil halinden ve çeklerle al
man azlıfr arumdaki ihtilafın iyi bir 
surette halledileceğine bellediği iti
maddan iyi bir intiba almıtlardı. Fa
kat huauıl mubabirlmbden aldığımız 

• 
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haberlere göre onun Londrada gös
terdiği itidali, Çekoslovakyada görül
memiş, bu sebeble Çek Kamoyu pek 
nikbin görünmemekte bulunmuştur. 
Berlinden ve Pragdan gelen haberler-
de bu kaygıyı teyid etmektedir. .. 

Bu merkezlerden gelen ve gerek u
mid, gerek korku ifade eden haberler 
de mübaleğa bulunduğunu ~abul ~t· 
mekle beraber, gene vaziyetın endışe 
verici olduğuna hükmetmek lazımge· 
lir. 

Berlinde bulunan ingiliz bUyük el-
çisi, alman dış bakanlığına Çekoslo· 
vakya hududuna uzak olmıy~n. yer
lerde bulunan alman askerlerının ha
rekatı hakkında sualler sormuştur. 

Gelen haberlerde müstesna bir ha· 
reket yapılmadığı, bütün bunların 
mutad askeri hareketler olduğu bildi 
rilmektedir ki asıl felaket de burada· 
dır. Çekler, tabiatiyle, kendi hudud
larına yakın yerlerde alman askerle
rinin biriktirilmesine bir tehdid saf-
hası vermektedirler. . . 

Hissiyat ziyadesiyle alevlenmı,tır. 
Bu sebeble iki taraftan birinin hesa?
sızca yapacağı taşkn~ bir h~r~ket, bır 
harb için sebeb teşkıl edebılır. . 

Tam müzakerelerin başlanacağı bır 
sırada hadiselerin bu kerteye gelm~
sine müsaade edilmiş olması esef edı· 
lecek bir haldir. . 

Bay Fon Ribbentiop, alman mılle-
tinin sabrına bir hudud olduğ~~u 
söyliyor. Yalnız alman hükümetını!1 
işi yatıttırmak için bütün kuvvelen
ni kullanması ve başkalarının da kul
lanmasını iyi karıılaması iyi bir ala-
mettir. 

Biz Rayh'in siyasetini iyi anladı-
ğımız için, böyle ehemiye.tli. mesele
lerde son hükmü, halkın hıssıyatı ver 
miyeceğini biliriz. 

Almanyada alınan her tedbirin en 
genit manisiyle mesuliyeti onu ida
re edenlerin üzerindedir. 

İhtiyat ve buiretle hareket edile
ceğini Umid etmek için vakit pek geç 
midir? 

Alman dış bakanının Çekoslovak
yadan Almanyanın bir tehlike göre
ce~\n\ :söylemes1 lıiıs, uıno. hi~ hllk~· 
bir eaaaa istinad edeme%. Zayıf hır 
komtu devlet olan Çekoslovakya, Al
manya için, hiç bir zaman, bir tehli
ke değildir. Dürüst bir müzakere yo
lu ile itleri hal ve faaletmekten de 
hiç bir zarar gelmiyeceği meydanda
dır. Eğer bu yapılmıyacak olursa bu
nun kabahati, Almanyayı idare eden
lerindir. Eğer i§ azışacak olursa bu
na, onların bu azışmaya müsaade et
meleri ıebeb olacaktır. 

Pariıten gelen haberler, eğer böy
le bir hadise olur ve Çekoslovakya 
hududlarına tecavüz edilirse Fransa
nın derhal müttefikinin yardımına 
kopcağına §Üphe bıraicmaınakt~dır'. 

· Böyle bir harb, saldırganın hıç bır 
tevil, bahane ve mazeret bulamıyaca
ğı bir harb olacaktır ki neticelerini 
şimdiden kestirmek mümkün değil
dir. 

Herkesin ümid ve temennisi, Bay 
Hitlerle arkadaıJlarının bu sefer, uz
laşma ve ıulh yolunu tutmalarıdır. 

Macaristan 
Macar gazctccrinin yazdıklan 
Budapeştedc gazeteler Çekoslovak

ya meselesiyle meşgul olmakta devam 

ediyorlar. . . . w. 

Matbuat vaziyettekı gergınlıgın 
hafiflemeğe yUz tuttuğunu memnuni
yetle kayde<Unektedir. 

Peşter Loyd, gerginliğin izalesine 
sUdet almanlarının gösterdiği disip
linin mühim derecede amil olduğunu 
kaydettikten sonra Almanya tarafın
dan askeri bir faaliyet yapıldığı hak
kındaki haberlerin uydu:ma olduğuna 
macarların 'üphe etmediğini yazıyor. 

Dünkü çapraz kelime1erin 
halledilmi~ ~ekli 
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Askeri Ok llara 
talebe a ınıyor 

manlarda teşriflerinde halkın heye
canlarını ifade eder mahiyette bir dbi
de olacaktır. 

5 - Bu abide için azamI (140.000) lira 
kadar sarfedileccktir. 

n buı~ ~ 938 • 939 ders yılı için lstan· 
l '1 kcrj ~· ulu~an Kuleli ve Maltepe as

fıkk ;selcrııc Bursa askeri lisesi, Kı· 
Ye l{.a ede bulunan askeri sanat lisesi 

' lar onya, Erzincan askeri orta okul-
huıına talebe alınacaktır. Kaydll ka
lik tartları hakkında malfımat asker-

6 - Müsabakaya en u İstanbul Gü
zel sanatlar akademisin! bitirmiş olan 
türk heykeltraşları girebilirler. 

1 - 30 haziran 1938 gUnü akşamına 
kadar maket ve projeler htanbulda 
Güzel anatlar akademisi direktörlü
ğüne teslim edilmiş bulunmalıdır. 

8- Maketler en az 1/50 büyüklüğUn-

de olacaktır. 

ıeler• 

ukal• 

2 ıubelerinde ve okullarda vardır. 
ıaına - koyıd ve kabul için müracaat 
•ında nı 1 haziran ile 25 temmuz ara 
ıaf dır. Talebe h ngl okula girmek 
ru l}'orsa bir dilekçe ile doğrudan doğ 

9 - Projeler anıtın nihai şekil hak
kında tam bir fikir verecek vuzuhta 
olmalıdır. 

10 - Anıt kaidesinin blok halinde 
mermerden ve heykel ile kabartmala
rın bronzdan alınası şayanı arzu ise de 
bu cihet heykeltraşın takdirine bıra
kılmıttır. 

cc{:, 0 0~ul müdürüne müracaat ed7· 
tan r. Dılckçeye ikl fotoğraf ile bır 

karşı buı e 6 kuruşluk posta pulu iliştirilmiş 
ğunıl lubun~alı ve menaub olduğu askerlik 

ite c~ • babasının adı ve mesleki ile 
ili ndı adı, okuduğu okulun ismile han 

nderı ku sınıfta bulunduğu, yabancı dil o· 
da{~rsa hangisini okuduğu ve okulun 

ma.f' lı~ 1 kayıd numarası, boyu, yaşı, ağır· 
la~c oturduğu yerin adresi vazıh O· 

11 - Proje ve maketler Güzel sanat
lar akademisinde tUrk ve yabancı sanat 
kArlardan teşkil olunacak jUri heyetin 
ce tetkik edilcrek'birinciye (1000) ve 
ikinciye (500) lira mUkGfnt veril~cek
tir. 

3 >'&zılmalıdır. 
ler - ~~kteplerin bulunduğu şehir • 
bel harıcındcn müracaat edecek tale • 
aaı_cr iyrıca ikinci bir dilekçe ile de 

ıı;erJ'L dı lıı: şubelerine baş vuracaklar-ti:- .\skerlik gubeleri sıhi muayenele· 
rıı c lüzumlu kayıd ve kabul kağıdları 
ta} laınamtattıracnklar ve 1 temmuzda 
y 

1
cbenln gireceği okul müdürüne 

t~ nız kağıdlarını gönderecekler ve 
d ebeler mekteb mlldilrleri tarafm
tn~n Çağrılmadıkça mektebe gönderil· 

12 - Anıt y pılac:ık mahal tam bir 
müstevi ş.ckilde kabul olunmuştur. A
nıt m hallinin fotoğrafları ile mevzua 
esas olacak yazılar KUltUr bakanlığı 
yüksek öğretim genel direktörlliğün

deDve güzel 6anatlar akademisi direk
törlüğünden parasız alınabilir. (1482) 
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~ose esash lamirah 
Eıki§chir Nnfin Müdürlüğünden : 

1Yccekt' 1. ır. 

QCv lcbi -O.kullar yatılı ve parı:sız?ı~. Ta 

Eski§ehir - Söğüt yolunun 9 + 500 
- 10 + 830 kilometreleri arasında 
yapılacak 12837 lira 90 kuruş keşif 
bedelli şose esaslı tamiratının 9.5.938 
tarihinde yapılan kapalı zarf usuliyle 
eksiltmesinde talih zuhur etmediğin
den 2490 r.umaralı kanunun 40 ıncı 
maddesinin 1 inci fıkrasına göre 
13. 5. 938 tarihinden 30. 5. 938 tarihine 
mü adif pazartesi günü saat 15 kadar 
temdit edilmiştir. Eksiltme kapalı 
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, . cnın ıaşcainden başka gıydırılme-
d\~cchizatı okul tarafından temin e • 
:ti;_ır ve her ay bir mikdar da maaş ve. 

ır ·0222) 2515 

Muhtelif inalar kiralanacak 
. M. M. V kaleli Satm Alma Ko • zarf usuliyle olup vilayet daimi encü-

bııaYonund n : meninde yapılacaktır. Muvakkat te-
V 938 mali yılı isin Milli Müdafaa minat 962.84 liradır. 
i tkSletince aşağıdaki semtlerde bina Bu işe aid evrak: Tafsilat ve hulfi
'l'car edilecektir. Mal sahiblerinin ma- sa keşifleri, grafik, sınai imalAt pro-
~a 938 sonuna kadar vek let satın al- jeleri, fcnnt ve eksiltme ıartnameleri, 

;na komisyonuna müracaatları iHin o - mukavele projeleri her zaman nafıa 
Unur. müdürlüğünde g~rUlebillr. lsteklilc-
t' A) Villiyetc civnr askerlik şubele - rln nafıa vekftletinden nlınmış milte-
ılc daire i için mUgtakil ve klrgir as ahhidlik vesikasını ve ticaret odası 

Rarı yirmi odalı bir bina 31 mayıs 939 vesikasını, teklif mektublarını ekle
ga:vcsinc kadar. meleri şarttır. Teklif mektublarının 
t ~~ Ycnicaıni Öksüzce civarında saat 14 de kadar makbuz mukabilinde 
cç ıza nb i in sekiz odalı müs.. daimi encUmen riya etine tevdii la-
kiJ ve ar r bi y1 93 .zun olu po vaki olacak teehhür 

Cii}'esine kadar. nazarı itibare alınmaz. 
C) AkköprU yolu ve civarı, Gök- (2786/1459) 

~co~ıu mahallesi ve civarı lş bankası -
./rı kışla arasındaki cadde ve müca
l 1ri sokaklarda olmak Uzere Ankara 

ı921 

c"azını yiyecek anbarı ittihazına cl
Verişli akalli yirmi mağaza ve antre -
Po, mayıs 939 gayesine kadar. 

4 
h) Yenişchirde ordu evi civarında 

t~ &~bayın tedrisi için kargir ve her 
rlu konforu haiz yirmi odalı bir bi-

~:· temmuz 938 den 31 birinci kanun 
8 gayesine kadar altı ay müddetle. 

{1501) 3016 

Nal mıhı ahnacak 
~· M. Vektıl ti Satın Alma Ko.dan: 

ter { 5.ooo.ooo beş milyon tane muh
ıı ~ ebad ve numarada nal mıhı mü
t~ı~aa gününde heyeti umumiyesine 
y·· ıf edilen (11599) on bir bin beş 
v Uz doksan dokuz lira 80 kuruş fiat 
k cltaJctçe gali görllldüğünden tekrar 
n ap1 alı zarf uouliyle münakasaya ko· 

u muştur. 

15 
2~ - .lhıılesi 28-6-938 salı günü saat 
ucdır. 

~ - llk teminatı 870 liradır. 
h vsar ve şartnamesi bedelsiz olarak 
a~r gün Öğleden sonra M. M. V. satın 
~ komisyonundan alınır. 

sa 
1
- Eksiltmeye gireceklerin 2490 

Yı ı kanu .k. . ü .. - d det . nun ı ıncı ve çuncu ma · 
ve ~;ın~e gösterilen vesaikla teminat 
Bant khf tnektuplariyle birlikte ihale 

ından . k · :>ton en az bır saat evvel omıs· 
~'Venneleri. (1429) 2861 

T rabzonda yapılacak 
Atatürk anıtı 

Mü abaka şar ları 
G:rnh2on llbnylığındnn : 

Yap ~rulen lil2um üzerine Trabzonda 
ka ı acak olan, Atatürk anıtı müsaba· 
dilsı ~O haziran 1938 tarihine temdit e-

ınıştir. 

lal -kTrabzonda bir Atatürk anıtı yapr
ca tır. 

ka!~ An.~t projesi 30. haziran 1938 ze 

3 
r munakasaya konulmuştur. 

,_ - Talipler bu hususta Kültür Ba-
"'an}ır,ı Y"k Ö 
t .. 6 u sek ğretim g~::nel direk-
or]" .. · 

._ dugu ıle İstanbul gUzel ısanatlar a-11:a e •• 
b'ı· ınısınden mufassal malfunat ala
ı ırler. 

tU 4 - Trnbzonda yapılacak olan Ata
l' rk anıtı bir portre heykeli olmayıp 

rabzonun mılli mUcadeledeki rolünü 
\'c Atatürkün Trabzonu muhtelif za. 

Granit par e taıı alınacak 
l2mir Belediyesinden : 

Yeni yapılacak ve tamir edilecek 
yollar için ince kumlukları tercih e -
dilerek alınacak 150 bin adet granit 
parke taşı 13. 5. 938 tarihinden itiba • 
ren on beş gün müddetle kapalı zarf
lı eksiltmeye konulmuştur. Muham· 
men keşif bedeli 21262 lira 50 kuruş
tur. Belediyenin talebi üzerine müte
ahhid ihale bedeli üzerinden ayrıca 
yüz bin adet taş daha vermeğe mec
burdur. Keşif ve şartnamesi baş mü
hendislikten ücretsiz olarak tedarik 
edilir. Taşradan istiyenler posta üc
retini göndermelidirler. 

Kapah zarfla ihalesi 31. 5. 938 
salı günU saat on altıda belediye en -
cümeninde yapılacaktır. Ve muvak· 
kat teminat mikdarı 1594 lira 75 kurut 
tur. İştirak edecekler 2490 sayılı ka· 
nunun tarifi dairesinde hazırlanmış 
teklif mektublannı ihale günü olan 
31. 5. 938 salı gUnü saat on beşe kad:u 
encümen reisliğine vermelidirler. 

(1594/1473) 2938 

Yeni ıose inıası 
Eskişehir Nafia Müdürlüğünden : 
Sarıköy • Mihalıccık yolunun 4 + 

400 - 13 + 450 kilometreleri arasında 
yapılacak 11571 lira 19 kuruş keşif 
bedelli yeni şose inşaatı kapalı zarf 
uauliyle eksiltmclerinde talib zuhur 
etmediğinden 2490 numaralı kanunun 
40 ıncı maddesine tevfikan evvelce i
lan edilen şerait üzerinde 13. 5. 938 
tarihinden 30 mayıs 938 tarihine ka
dar pazarlıkla ihalesi takarrür etmiş
tir. btckli1erin evvelce ilan edildiği 
şekilde vilfiyet daimi encümenine mü-
racaatları. (2785/1458) 2926 

Ekmel' münakasası 
Konya C. Müddei Umurniliğin

den : 
1 _ Konya ceza evin~.n .?ir yıllık 

ekmek ihtiyacı 23.5.938 gununden 9.6. 
938 gününe kadar 15 gün müddetle 
münakasaya konulmuştur. 

2 - İhale 9.6.938 tarihne dek gelen 
perşembe günü saat 15 de Konya C. 
M. U. liği dairesinde icra olunacak· 
tır. 

3 - Talihler teklifnaınelerini o gün 
saat 14 den evel komisyon riyasetine 
vermiş bulunacaklardır. 

'4 - Ekmek ikinci nevi yerli unun
dan has olacak ve talihler bedeli mu
hammeninin yüzde yedi buçuğu olan 
(1997) bin dokuz yüz doksan yedi lira 

ULUS 

(28) yirmi sekiz kuruş teminat mu
vakkatelerini teklffnameleriyle bir
likte komisyona vermi9 bulunacaklar
dır. 

5 - Dördüncü maddede nevi gösre
rilen has ekmeğin kilosu şimdiki narh 
ile 9.5 kuruştur. 

6 - İlan ve sair bütün masraflar 
müteahhide aiddir. 

7 - Fazla İ7.ahat almak ve sartna
m:yi görmek isteyenlerin Konya ceza 
evı DR. lüğünc müracaatları ilan olu-
nur. (1553) 3117 

Ekmek münakasası 
Urfa C. Müddei Umumiliğindenı 

1 Haziran 938 gününden 31 mayıs 
939 gününe kadar Urfa ceza evinin 
muhammen olan bir senelik (250.000) 
kilo ekmeği 16-5-938 tarihinden 'iti
baren bir ay mUddctle ve kapalı zarf 
usullyle eksiltmeye konulmuştur. 1-
bale gilnU olan· 15 haziran 938 salı gü 
nü saat 12 dedir. şeraiti anlamak ve 
pey ıUrmek istiyenler yüzde yedi bu
çuk teminatı muvakkateleriyle Urfa 
C. M. U. liğlne mürncnntlari ilan olu· 
nur. 3114 

Ek ek münakasası 
Samsun C. Müddciumumiliğinden ı 

Samsun merkez ceza evinde bulu
nan mahkC'lm ve mevkufların bir sene
lik ekmek ihtiyacı yüz bin kilodan i
baret olup 23-5-1938 gUnUnde ihaleli 
yapılmak üzere on beş gün müddetle 
ve kapalı zarf usuliyle münakasaya 
konulduğu gAzetelerle ilan edilmiı 
iıe de, ihale gününde taliplerin tek· 
lif ettiği fiyatlar layık hadde görül
mediğinden 24-5-193& gününden itiba 
ren yirmi gün mUddetle ve kapalı zarf 
usuliyle yeniden aşağıdaki şartlar 
mucibince münaka aya konulmuştur. 

1 - Teklif edilen {iat muvafık g8-
rilldUğU takdirde 13-6-938 pazartesi 
günü saat 15 de Samsun C. Müddei 
umumiliği makamında toplanacak ko 
misyon marifetiyle ihalesi yapılacak-
tır. 

2 - YUzde yedi buçuk nisbctinde 
543 lira 75 kuruşluk teminatı muvak
kate alınacaktır. 

3 - Şartname p. rasız olarak ceza 
evi mildllrlilğilndcn verilecektir. 

y f khk mu ah nacak 

1 - Orman koruma genel komutan
lık kıtaları ihtiyacı için 30000 ill 50000 
kilo yataklık pamuk kapalı %arf usulü 
ile ihalesi 28-5-938 cumartesi günü ~a
at 1 l de Ankarada Yenişchirde komu
tanlık binasındaki satıh alma komisyo
nunda yapılacnkt.ır. 

2 - Muhammen bedeli yirmi bir bin 
lira ve muvakkat teminatı "1575" lira
dır. 

3 - Şartnameler bir lira mukabilin· 
de satın alma komisyonundan alınabi . 
lir. 

4 - İsteklilerin §Brtnamesinde yazı
li vesikalarla beraber teklif mektupla
rını ihale saatinden bir saat evveline 
kadar komisynoa vermeleri ilan olunur. 

(1452) 2899 

! 
................................... ~ 

Denizbank .................................................... 
Mudanya postaları 

Deniz bank Deniz Y alları işlet
mesi Müdürlüğünden : 

23 mayıs 1938 pazartesinden itiba· 
ren Mudanya hattında yaz tarifesi
nin tatbikine başlanacaktır. Postalar 
Mudanyadan cumartesinden mada 
her gün saat 8,30 da ve !stanbuldan 
cumartesi ve pazardan mada her gün 
saat 16,30 da kalkacaklardır. Cuınar
te i postaları Mudanyadan saat 15 de 
ve htanbuudnn saat 14 de kalkacak
lardır. 

Pazar tenezzüh postası 
Ietanbuldan pazar günleri aaat 8,30 

da kalkacak vapur Armutluya uğra
yarak 11,10 da Mudanyaya varıp 

Gemliğe gidecek ve Gemlikten döne
rek .saat 19 da Mudanyadan kalkıp 
Armutluya uğrayarak 21,50 de latan
bula gelecek ve saat 22,20 de tekrar 
Mudanya ve Gemliğe dönecektir. 

4 - Teklif ınektup1arr ihale günil 
olan 13·6-1938 pazartesi gUnU saat 14 

lstanbuln 2l ,SO de ~elccek bu pos· 
tanın şehir dahili vapur ve tren ilti
sakı temin edilmi tir. Mudanya pos

' taları Karaköy rıhtımından kalkacak-
de kadar kabul edilecektir. 3211 

8 i r mühendis aranıyor lardır. lşbu postalara aid her türlü 
kolaylık ve teferruatı ihtiva eden ri-

Zonguldnk Urb ylığından : saleler .:ıcentclerimiıden Akay işlet

275 lira aylık Ucretli bir mühendis 
veya mimar mühendis alınacaktır. ls 
teklilerin vesaikilc Urbaylığa müra-
caatları. 3072 

Şose tamiri 
Eskitehir Nafia Müdürlüiünden : 
Eski§ehir .. Çifteler yolunun 3 + 

080 - 13 + 000 kilometreleri arasın· 
da yapılacak 17597 lira 18 kuruş keşif 
bedelli şose esaslı tamiratınm kapalı 
zarf usuliylc yapılan cksiltmelerinde 
işe talih suhur etmediğinden 2490 nu· 
maralı kanunun 40 ıncı maddesine 
tevfikan ve evvelce ilan edilen şerait 
üzerinde 13. 5. 938 tarihinden SO ma
yı 938 tarihine kadar pazarlıkla iha· 
lesi takarrür etmigtir. lsteklilerin ev
veJce ilan edildiği vekilde vilayet da
imi encümenine mUracaatları. 

(2784/1457) 2925 

Mozayik kaldırım inşası 
latanbul Belediyesinden : 
Kc§if bedeli 22943 lira 20 kurut o· 

lan Dolmabahçede yüksek mUhcndis 
mektebi yolunun mozııyik kaldırım 
inşası kapalı zarfla eksiltmeye konul
muştur. Eksiltme 8. 6. 938 çarşamba 
günü saat ıs de daimi encümende ya· 
pılacaktır. 

lstekliler 2490 numaralı kanunda 
yazılı vesikadan başka Nafıa• vekale· 
tinden ve belediye fen işlerinden ala· 
cakları fen ehliyet vesikasiyle 1720 
lira 74 kuruşluk ilk teminat makbuz 
veya mektubiyle beraber teklif mek· 
tublarını havi kapalı zarflarını yuka· 
rıda yazılı günde saat 14 de kadar 
daimi encümene vermelidirler. Bu sa· 
atten sonra verilecek zarflar kabul 
olunmaz. {3061/ 1610) 3208 

me i ve Şirketi Hayriye kişelerinden 
tedarik edilebilir. 

(2946/1544) 3089 

~nka·:ra Belediyesi 
. . ! ~ 

Belediye mecllsine 
,., . . za se~ mı 

• A~kara belediye meclisine aza e
ç!mı zamanı yaklaşmakta ve bu iş i
çın hazırlıklara giri ilmiş bulunmak
ta~ır. Seçmek ve sesilmek hakkını 
haız olan yurddaşların listesi zama
nında talik olunacaktır. 

. Anca~ .Belediye Meclisine aza se
çılmek ıçın diğer umumi hükümler
den _gayri 25 yaşını bitirmiş ve hem· 
şehrı hukukunu haiz bulunmak, en az 
altı aydan beri Ankara Belediye hu· 
dudları dahilinde ikamet etmekte ol
duğunu vesaiki ile isbat etmek An· 
karaya o suretle nakli hane ve nakli 
mekAn .etmiş bulunmak şarttır. 

Keyfıyet sayın halkımıza ilan olu-
nur. (1614) 3212 

Memur a ınacak 
B 1 diy~ Rciıliğindcn : 

Su işleri iaaresi için bir müracaat 
memuru ve iki tahsil memuru alına
caktır. 

Lise veya orta mekteh mezunu ol· 
mak ve otuz beş yaşından yukarı bu· 
lunmamnk şarttır. 
. İsteklilerin gerek evrnklariyle bir· 
lıkte su i leri müdürlilğiine müraca-
at etmeleri il~n olunur. (Hi12) 

---------------~ 3209 

İstimlôk edilecek 
Ankal"n Belediyesi imar Müdü rlüğündcn : 

Ada Parsel. Mevkii. Cinsi Sahası. Mutasarrıfı. -----

arsalar 
Bedeli 
L. K. 

522 20 Cebeci Arsa 167,50 Abdullah Fevzi ıoo 50 " ~! .. ,, 170 Mehmet O. Halis 102 00 
" ,, ., 161 Arif karısı MUncvvcr 99 00 
" i{ ., ,, 550 Abdullah Seyfi 210 00 
" 

22 
" ,, 302,50 Kaymakam Necati 181 50 

Yukarda " ,, 558 Abdullah Fevzi 334 80 
.. . yazılı arsaların hizalarında gösterilen bedelle istimliki tekar-

rur etmesınden ve sah. 1 . . d k • . 
d 

ıp erının e anunı ıkametgfilıları meçhul olmasın-
an ve zabıta marifet' 1 k'k ka b 

1 
ıy e yapılan tah ı atla da adreslerinin tesbitine im-

k n u u;ama~sından dolayı 2497 No. lu kanunun 5 ti maddesine tevfi. 
.and yapı ması lazım gelen tebliğ makamına kaim olmak üzere ilan edilme

sı~ e z~ruret mevcuddur. Sahihlerinin bir glına itirazları varsa kanuni 
mUddetı zarfında mercii aidinc mUI'l'caatları lüzumu ilfuı olunur. 3290 

Acele aablık hane - Devlet ŞUrası 
yanında 800 M. bahçe içinde Elgün so
kağmda S No, h haneye mUracaat. 

2829 

Acele satılık arıa - Dikmen asfalt 
caddesi, yapılmakta olan Fahri apartı -
manı ittisali 722 M2 cephesi 20 M. dir. 
T. 2527 ye veya Paplar tepesi Ekono-
mi sokak No. l/A haneye. 2935 

Sablık - Ankaranın her tarafında 

imarca parsellenmiı kUçUk çapta in a
ata elverişli arsalar Ne§et Seren Tel. 
2406 3036 

Snblık - Ankaranın her tarafında 
irat getirir beton, k1irgir ve ah ap ucu2 
ev1er ve apartrmanlar Neıet §eren Tel. 
2406 3037 

Satılık - Ankaranın her tarafında 
imar dahil ve haricinde parça parça a· 
tılabilecek toptn arazi, bağ ve bahçeler 
Neşet Şeren Tel: 2406 3038 

Satılık - 2 adet 516 model Fiat açık 
ve kapalı 6 kişilik otomobil. Görmek is· 
tiyenlerin Demirtepe Menekıe sokak 
No. 14 Şoför Riza Günere mllracaatla • 
n. 3098 

Acele sablık arsalar - Elektrik Ş. 
karşısında (550 M.) (20) M. c:epheli 
< 17) M. bina cepheli Lakavü.z bağla-

rında. 7500 M. Tl. 2181. 3103 

Acele satılık motosiklet - Mildafaai 
Hukuk caddesinde motosiklet tamircisi 
Recep Dinçman'a müracaat. 3104 

Satılık aran - Keçiören Tepebaşı 
otobüs durağında 81,000 M. arsa top
tan ve perakende. Atatürk bulvan 41/3 
No. lu dükkanda Ekrcme müracaat. 
Ti. 3816. 3183 

Acele aabhlc - MUsait §Craitle 335 
Şevrole 3 kamyon. Görmek için Etfai
ye Esnaf kahvesi yarundaki garaja gö
rüşmek için Hanef kardeıler Şevrole a-
centası Tl. 3150 3164 

Satılık Kaptı Kaçti - Şevrale 934 
modeli lhtikleri akomillfitörG yeni mo· 
t8rü iyi bir halde b«lcli 500 Jira mfira. 
caat Tl. 2979 3196 

Satılık Araalar - Maltepede münfe
rld inşaata mU&aid uygun fiatla. H. Dil 
man Koç apartmanı 4.Tl. 2181 3197 

epir Te-=Bilhçıe - Hacı ka-
dın dere ·ndc muntazam ev bol meşva 
ve üzüm. Su kuyu havuzlu. H. Dilman 
:Del : 2181 3198 

Aranıyor: 

Möbleli oda aranıyor - Yeni şehir
den Kavaklıdereye kadar her tarafta o
labilir. Konfor ve sükunet prttır. Ulus 
ta mUşavir rumuzuna mektupla müra • 
caat. 3163 

Acele Aranıyor - Bir veya iki oda
lık küçük ve ucuz bir daire 5 aylık veya 
senelik olabilir. Ulus'da D. B. rumuzu
na mektubla müracaat. 3194 

Arsa A1"ftnıyor - Cephesi 15 met
reden fazla olacak fiatı ve in!Ut vazi. 
yeti ile posta kutusu 64 de müracaat. 

3212 

lı arayanlar: 

Her nevi arazi etüd, mesaha inşaat 
aplikasyonu işleriyle hesabatı kabul 
edilir. Ankara P. K. 436 (Dip. Topo) 
ya müracaat. 3177 

lı arayorum - Tahsilim orta muhte
lif müesseselerde çalıştım. Bonservis -
lerim vardır. Hesap, yazı, daktilo işle • 
rinde sınangtlıyım. Ulus'ta F. z. rumu· 
zıın:ı mektupla miiracaat. 3166 

Kur lar: 

Daklllo kursu - 47 inci devresine 
haziran ilk haftasında başlıyor. 2 ayda 
diploma verilir. Ycnihal arkası yeni ha· 
marn apartımanı kat 2 Tel. 3714 3095 
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r·~~·~~~~~~-~:~·:;;····ı 
l Dört satırlık küciık ilanlardan : : 

Bir defa l<:ln 30 Kuruş : 

1
1kl dc(a lcin 50 Kuruş ! 
Ü.; cleia için 70 Kuruş i 
Dört defa lcin 80 Kurus i 

!
Devamlı kiıçUk l ı ın her defası içuJ 
10 kurut lınır. Mcıcl 10 defa nC$Ccdi-i 
lecck bir ilin lcln 140 kuruş alınacaktır.! 
Bir kolaylık olmıık Uzcrc. her aatır, kc-! 
ilme aralanndakl botluklar müstesna ı 

lli 
harf itibar cdllmlıtir. Bir küçük ilan! 

o harften ibaret olmalıdır.. i 
6rt utırdan fada bcr aaur icin aynca: 

kurut alınır. ! ................................... -.......................... : 
lngilizce d rıleri - Uzun müddet 

ecnebi mekteblcrinde, Boğaziçi lisesin
de hı>c 1 t nı ş ı crub ıı ır mualfün 
tarafından. Bilhııasa imtihanlara hazır 
olmak aynı zamanda iyi ingilizce öğren 
mek istlyenlerın Ulus'tn (N) rumuzu
na mektupla müracaatları. 3185 

Kiralık: 

Kir ık - 1atanbuldn Kızıltoprak is
ta&yonunn 5 dakikada 5 odalı yeni ve 
knrgir mUstakil bir ev yaz için kiralık -
tır. Bahçe, terkos; ve hava gazı, elek 
trik. K!zım Özalp cadde. Nihayetinde 
Ural sokak No. 8 Moiz apartımanı 2. ci 
katta Bayan Ragibe'ye mUracaat. 

3134 

Kiralık müsttı.kil ev aranıyor - Ye
nişehirde S odnlı konforlu bahçeli bir 
ev aranıyor. Telefon: 3117. 3136 

Kiralık daire - Yenişehirde 4 oda 
bir hol ve aynca hizmetçi odası kalori -
fer ve banyosu ve balkonları bulunan 
At türk bulvnnna ve parka nazır kon
forlu bir aparttman dairesi kiralıkt:Jr. 
Tel. 3117. 3137 

Kiralık- Vekfiletlere 3 dakika me -
safede bütün dükkAnlann bulunduğu 
Meşrutiyet Cad. köşesinde Özenli S. 
No. 6 alt kat 3 oda mutbak banyo 45 
lira. 3138 

Kiralık dükkan - Çocuk sarayı kar
şısında posta şubesinin bulunduğu dük
kfln ı · hazirandan itibaren kiralıktır. 
Biti ik kunduracıya müracaat. 3146 

Devren kiralık re - g oda ı hol 
mutbak, elektrik, banyo. 1~nde'ki mo
bilya da satılık. Işıklar Cad. Tırakya a
partnnanı 6 No. ya muracaat. 314'7 

Kiralık-Yeni ebirde Atatürk~ 
desinde Yenice aparttmanmda kiralık 
daireler vnrdır. Apartnnan katibim: 
mtlracaat edilebilir. 3149 

Kira ık kötk-:-- Etlik cami durağın
da otobüse 50 metre klirgir yeni yapı 3 
Oda 2 hol mul'bak, banyo, elektrik ve 
terkos. Görmek için alt kattakilere gö
ru~mek isin 2691 No. ya telefon. 3160 

Acele kiralık - Bahriye Cad. Kay • 
seri sok ağında Havuzlu apartıman 3. 
el kat S. ci daire 3. oda ı. hol mutbak. 
Banyo. Apartıman kapıCısına müraca-
at. 3176 

Bir bay için - Möble ve konforlu <>
da. Yenişehir, Tuna C. Yigitkoşun S. 
No.15 3179 

Kiralık hane - Cebeci caddesi Kur
tuluş istasyonu karşısında orta mekteb 
yanında Köşebaşı asfaltta No. 1 4 
bir hol, banyo, mutbak daraça. Göpnek 
için her gün aaat 5: 8 pazarlar her saat. 

3184 

Kirnlık - BAKANLIKLAR KA~
ŞISINDA Belçika sefareti arkasında, 
Karanfil sokak 4S No. da 3 oda, 1 hol, 
konforlu kapıcıya miltacn-Ut. 3186 

Kiralık - Yeni~hir Atatürk Bulva
n Ökmen apartımanmda küçük aı1elerc 
bekarlara elverişli möbleli sıcak sulu 
radyolu Uç odalı daire 5 ay kiralıktır. 
Saat l O - 12 müracaat. 3200 

Kirahk Od -Yenişehir Demirtepe 
Necatibey cadde.si Özveren Ulus sokak 
2 No. lu apartman alt kata müracaat. 

3205 

Bir memur ar 

Eti ban 
iyi imanca "·e Türkçe bilir hir memur alınacaktır. 

1\liiracnat)arın tahriren idare 

~--REÇETELERİNİZİ~==::... 
(Sakarya eczane) sinden yaptmnız. Her istedi· 

ğiniz yerli ve Avrupa ilaçları bulunur. Resmi hususi mUcs. 
scsata azam! kolaylık gösterilir. Balık yağı kilosu 85 kuruştur 
Ulu , Halk ılneması sırasında. Telefon 2018 1-613 
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HASAN RUJ 
ve A L L 1 K LA R 1 

Kadınların güzelliğini ve cazibelerini ziyadeleştirir, Pariıs ruj ve aUık
ları ayarında olduğ1ınu bütütı güzeller tasdik ediyor. 

Mandarin, oranj, leler movaycn ve zengin çe9itleri 30, lüks 50 kurUftur. 
Allıklar mandarin, brün, blondinet nevileri şaheserdir. 35 kurUftur. 

HASAN TIRNAK CILASI 
Türkiyenin en mükemmel dli.larıdır. Sedef ve renkleri birer ,aheserdir 

1, 2, 3, 4, 5, renkte ve mandarin nev'i fırça.ile ti~i 

Küçük 1 O kuruş, büyük 20 kuruştur. 
Her yerde Hasan ismini '9'e markacını isteyiniz. 2763 

Cereyan kesilecek 
Ankara elektrik şirketinden 

Çankaya - Kavaklıdere Yüksek Tevettür ıebekesinde 
yapılacak bir tadilat dolayniyle 29. 5. 1938 pazar ıünü sa
bah saat S den 8 e kadar San Kötkten Çan:kayaya kadar 
olan ıebekede umumi cereyanın kesileceği sayın abonele-
rimize ili.n olunur. 3201 

Çankaya EczanesinCle 
Daima soğuk maden ıuyu bulursunuz. Reçetelerinizi ucuz yaptı

rabilir&iniz. Yeni§chir Bakanlıklar kal'flmI metrutiyct caddesinde 
2787 

11111111111 111111111••••.••131111 iti 1 t 1111 .............. t 1111111111111111' 1111111111111111111 .. .. 

Kız enstitüleri ve sanğat okulları 
Sergisinin açılıt kapanıf saatleri " 

Pazar günleri 

Açılq 

Saat 10 dan 

Saat 10 dan 
Saat 14 den 

Saat 10 dan 
Saat 15.30 dan 

SERGl 

CwnartNi günleri 

Diğer günler 

Kapanq 

20 ye kadar 

12 ye kadar 
20 ye kadar 

12 ye kadar 
19.30 kadar 

21 Haziran 1938 günü akşam saat 20 de kapanacaktır. 
(1608) 32'07 

.Jllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!:, 
-----------
------
-----

Sermaye 2. inci ruhunun 
hissedarlardan tahsili hakkında 

Anadolu Anoni~ Türk Sigorta 
Sirkelinden : 

------------------------Şirketimizin 30 mart 1938 tarihinde f evkalide olarak § 
toplanan hissedarlar umumi heyetince dahili nizamname- -

: mizin altıncı maddesi hükmüne tevfikan sermayenin ikin- : 
: ci ruhunun hissedarlardan tahsiline karar verilmittir. § 
: ittihaz olunan bu karara tevfikan sayın hiıaedarlarmıı- : 
: zın sahih bulundukları beher hisse senedi için ödenmemit : 
- sermayeden ikinci nıbunun mukabili olan bet lirayı itbu : 
: iian tarihinden itibaren 30 Haziran 1938 tarihine kadar : 
: Ankarada Türkiye lt ve Ziraat Bankaları merkez müdür- : 
: lüklerine ve yahud lıtanbulda Yeni Postahane ka1111ında : 
- Büyük Kınacıyan hanındaki tirketimizin muamelat mer- : 
- kezine ödemeleri, aksi takdirde ödemeyenlerin sahih bu- : 
~ lundukları hisse senedlerinin, tirktimiz dahili niza.mna- : 
- mesinin 10 uncu maddesi hükümleri dahilinde Borsada : 
: sattırılmak suretiyle mezkur ikinci nıbu sermayenin isti.fa § 
: ve ıatıf bedeli noksan olduğu takdirde aradaki farkın hıs- : 
: ae senedi sahiblerinden aynca taleb olunacağı ilin olu- : 
- 3127 = : nur. . _ 
~ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııır" 

ULUS 27-5-W 

Gaip aranıyor 
1~11111111111111:11111111111111111111111~ 

--Oğlum Fahri bundan sekiz dokuz : KiREÇ : 
ay evel ve birdenbire ortadan kaybol- : En eyi cins damarsız halis mer-: 
du. Malatyaya kadar izini bulduk. : merden yapılmış Karaköy çalı ki-: 
Ondan sonra b~tün araştırmalarımız : reçlerini 2791, 2861, 1446 ve 3300: 
boşuna çıktı. Fahri 15 yaşlarında ve : telefonlardan arayınız. 2093 : 
ilk mekteb be§inci sınıf talebesinden ~llllllllllllllllllllllllllllllllllllllF 
dir. Nerede olduğunu - zabıtanın da -------------
araştırmasına rağmen - bulamadık. --------------, 
Bulan adresime haber verirse kendi-
lerini memnun da ederim. 
Elizığda Rüstempa.şa mahalle
sinde 17 numaralı evde 
belediye reisi Lütfi Ankut 

Ankara esnaflar kurumu genel 

sekreterliğinden 

Ekmekçi, börekçi ve simitçi f urun
cuları cemiyetinin 1938 yılı genel 
toplantısı ve yeni idare heyeti seçimi 

30 mayıs 938 pazartesi günü saat 14 

de cemiyetler binasında yapılacağın

dan alakadarların iştirak eylemeleri 
rica olunur. 3195 

Bir ortak aranayor 
Çok karlı bir iş için büyük 

sermayeli bir ortak aranıyor. 
Kuvvetli teminat verilecektir. 
Ortağın bilfiil çalışması müm
kün olduğu gibi çalışmaması da 
kabil olabilir. Taliblerin koya
cakları sermaye mikdan ile sarih 
adreslerini Ankara posta kutusu 
496 numaraya bildirmeleri. 2536 

Vakıflar Umum Md. -...... 

Kirahk bina 
Vakıflar Umum Müdürlüğün -

den: 
Ankarada Zencirli cami ittisalinde 

ve Türk Maarif Cemiyetinin oturdu-

ve Goxinocukırın 

yerli mamulaflmızı görmeden : ÇA
T AL, KAŞIK ve BIÇAK takım 

laranıu almaymız. 
Bütün mallarımız hem kalite itibarile 

~vrupanınkinden daha yüksek ve henı 
ele fiatça yüzde OTUZ daha ucuzdur. 

Ankara sat merkezi: Sümer Bank Yerli Mallar Pazarı 

Memen b i r . asra yakın bir 
tecrube 4, devrealne daya~ 
nan Revue •••tler• ; alze 
tamOIAyar ve temı,,ath b i r 
saat . takd i m ederler .. Te· 
kemmül etmlt fennf alot· 
ler, kontrol v• çah,ma 
metodu ..,yeal nde Rovue 
aaatto,.tnl n muvaffak olma,_ 

l ••• larına bafltce Amlllerdl r, 

Ankar~'da salı' yeri ı 

IE 
RIZA GÖ2:l.UKÇU · ..... u Bankaıor '.Caddosı No 8 

~ ~ ~ Ay"r• daha dakik 

~ ·~-~ Fiyatı daha ucu:ır 

f starı but BtlldllJISS 
ıehir1iyatl'osa 

111111111111111 

lSTANBUL BELEDiYESi 

Şehir tiyatrosu 
BU AKAŞM SAAT 21 de 

HALKEVlN'DE 
• • \J • ----ttttttttttt ...... tttttttffff...__~ A.:CEŞ BOC E G I~ ... 

Komedi 3 perde 
F. MOLNAR'DAN 

Tercüme eden- : Kemal Necati Çakuı 

DlKKAT: aaa.t 10 dan 18 ze kadar biletler Bankalar 
caddesinde (Orha.n Terzioğlu) mağazasında ve 18 den 
sonra (Halkevinde) satılmaktadır. 3115 

ğu bina teslim gününden 31 mayıs ---------------------------

NEOSTERİN 
Ağız, boğaz, burun yollariyle 

vücuda giren nezle, kızamık, kı
zıl, grip gibi bulaşıcı hastalık· 
lardan korur, dişleri ve diş etle
rini temizler, kuvvetlendirir. Ec
zanelerde reçetesiz satılır. 483 

ULU S - 19. uncu yıl. - No.: 6042 

İmtiyaz sahibi 
Nureddin Kamil Suner 

Umumi Neşriyatı idare eden 
Yazı İşleri Müdürü 
Mümtaz Faik Fenik 

Ulus Basımevi: Ankara 

939 gününe kadar senelik kirası on 
gün müddetle açık artırmaya konul
muştur. lhale 30. 5. 938 pazartesi gü
nü saat 16 da ikinci vakıf apartma· 
nmda vakıflar umum müdürlüğü va
ridat müdürlüğünde yapılacaktır. 

Senelik muhammen kira mikdarı 

(800) lira olup talihlerin (60) lira 
muvakkat teminat alınacaktır. Tut· 
mak ve şartlarını öğrenmek isteyen
lerin adı geçen müdürlüğe müraca-
atları. (1532) 3080 

Kirahk hamam 
Vakıflar Umum Müdürlüğün -

den : 
Kızılcahamam kazasına bağlı Gü

vem nahiyesinde kain vakıf (Sey) ha
mamı denilmekle maruf çifte hamam 
teslim gününden muteber olmak üze
re bir senelik kirası on gün müddet
le açık artırmaya konulmuştur. lhale 
30 mayıs 938 pazartesi günü saat 16 
da vakıflar umum müdürlüğü varidat 
müdürlüğünde yapılacaktır. 

Senelik kirasına . tahmin olunan 
bedel (500) lira olup artırmaya işti
rak edenlerden (37) lira (50) kuru§ 
muvakkat teminat alınacaktır. Kira 
şartını görmek isteyenlerin vakıflar 
varidat müdürlüğüyle Kızılcahaman: 
kazası kaymakamlığına müracaatla-
rı. (1543) 3088 

YENİ 
BUGÜN BU GECE 

Kirahk dükkan, ev, • 
saıre 

Vakıflar Umum Müdürlüiünderı : 

Senelik 
muhammen Teminatı 

kirası mu vak kate 
Lira Lira 

432 33 
325 25 
350 27 
360 27 
300 23 
980 74 
600 45 
60 5 
30 3 

150 12 
60 5 

Vakıf 
No. Nevi 
37 Dükkan 
40 .. 
41 
42 
45 
78 
99 

128 
202 Oda 

.. .. 
" .. .. .. 

Mevkii 
Zincirli cami .. .. .. .. .. .. .. 
Royunpazarı .. 
Saraçlar 

İnkilab mahallesi 
444 Dükkan Atpazarı 

459 Bostan Kışlaönü 

96 8 466 Ev Kalaba mahallesi 
75 6 25 Dükkan Atpazarı 
25 2 28 ., Atpazarı 

30 3 61 ,, Kapan han 
36 3 134 Araa Çıkrıkçılar 

Senelik kira mikdarlariyle muvakkat teminatları, mevkii ve numaralııt" 
yukarıda yazılı vakıf akaratın teslim gününden 31. 5. 939 gününe kad 
olan kiralarına birinci açık artırma müddeti içinde talib çıkmadığınd 
artırma beş gün daha uzatılmıştır. İhale 30. S. 938 pazartesi günü saat 1 
da Vakıflar umum müdürlüğü varidat müdürlüğünde yapılacaktır. Tılt 
mak ve şartlarını görmek isteyenlerin adı geçen müdürlüğe müracaatları· 

(1607) 3206 

SİNEMALAR HALK 
BU GÜN BU GECE 

.Jllllh. -- -- -Atkın - Musikinin - şiirin şaheseri - -- -- -
Göz kamaıtırıcı revü aahnele,.iyle 

dolu emaalaiz film 

LA HABANERA · 

Nefis ispanyol danslariyle dolu büyük 
musiki filmi 

Seanslar: 2,45 - 4,45 - 6,45 gece 21 de 
Programa ilaveten: 19 mayıs 1938 

İstanbul Spor şenlikleri 

- -- -- -- ---= --- -- -- -- -- ---- -- -

ALTIN YACMURU 
Ba, Rolde: ALiCE FAY 

Programa ilaveten: Güneş - Harbiye 
futbol maçı 

Seanslar: 2,30 - 4,30 - 6,30 gece 21 de 
Saat 2,30 da tenzilat: Fiatlar: 40, 30, 20 

HALK MATiNESi 12.15 DE 

ÖLDÜREN ZEHİR 

.... 
1 
t1' 
IO .... 

========================================' 

Yangın, hayat, otomobil, .cam 


