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TELEFON 

Ulus Postası 

Gazetemiz yarından itibaren bu 
batlık altında yeni kısım açacak
tır. Ulus Postası'nda dünya poli-
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İrtica değil, 1 

istikrar 
diyoruz! 

Barselon bomba yağmuru altında ! .. 
Yani ileri türkçcdc ka
rar kılmak! Yani on ~e
ndik zafer ve kazanç -
]arımızı teı-ıpit etmek ! 

Franko kuvetleri 

Yüzler<e tankın himayesinde 
yaptıkları hü<umdan sonra 

Barselon şehrine 

F. R. ATAY 

"Kelime ve ıstılahlarımıza is
tikrar verebiliriz!,, Başlığı altın
da çıkan yazımız, İstanbul gaze
telerinde geni§ bir akis uyandır
mıştır. Fakat ne yazık ki bizim 
''jstikrar,, kelimesi ile kasdettiği
miz manayı pek az meslekdaşı
mız anlamak istemiştir. Bir esas
ta hemen yalnız Hüseyin Cahit 
Yalçın'la mutabıkız: " ... Büyük 
ve esaslı tecrübenin semerelerini 
artık toplıyarak, Atatürk'ün vü
cuda getirdiği inkılaplardan biri
ne daha istikrar vermek ve lisan 
meselesinde takip edeceğimiz 
yolu O'nun irtadı dairesinde tes
pit etmek zamanı gelmiştir.,, 

Biz yazımızda meseleyi üçe a
yırmıştık: IU.gat, gramer ve ıstı
lahlar! 

Verdiğimiz hükümler de şu 
idi: 

1 - Konuşma diline geçen 
kelimeler, türkçedirler. Lugat 
kelimelerinde bugünkü lehçe ve 
ıivemiz esastır. 

2 - Gramerde osmanlıca öl
müştür. Artık türk gramerini vü
cude getirmek sırası gelmiştir. 
Bu gramer, yalnız türk kaideleri
ni alacaktır. Eğer vaktiyle arabi 
kaidelere göre yapılmı§ olup ko
nuşma diline yerleşen tabirler 
bul edeceğiz v~ gramerimizde 
ınüstesnalar olarak zikredeceğiz. 

3 - lstılahlarımızı yaparken 
medrese kültürü değil, üniversi
te kültürü kaynaklarını esas tu
tacağız. 

Tam 30 nisan 1935 de, gazete
miz "Osmanlıcadan türkçeye 
karşılıklar kılavuzu,,lugatini neş
J'ederken yazdığımız "Yenisine 
çalıtalım !,. unvanlı makalemiz
de osmanhcayı müdafaa edenle
J'e cevap vererek, gene bu üç e
aasr aynen ve harfiyen şöyle tes
pit etmişiz: 

1 - Yeni kelimelerimizi Uğuz 
.sesine göre ölçeceğiz. 

2 - Hiç olmazsa 50 yıllık dil 
.evriminin bizi nereye doğru gö
türmekte olduğunu düşüneceğiz. 

3 - Artık batı kültürünün çer
çevesi içinde bulunduğumuzu u
nutmıyacağız. 

Demek ki 1939 ikincikanu
nunda bu esas fikirlerimize bir 
daha imzamızı koymu§uz ! 

••• 

19 Ki LOMETRE YAKLAŞTILAR ! 
Hükümetçiler 

tatbik ederek 
çetin 
adım 

bir 
adım 

müdafaa sistemi 
geri çekiliyorlar 

1 Barselon, 23 a.a. - Havas Ajansının muhabiri bildiriyor : 

'

""'"'"""''' ..................... ,, ............ , Frankistlerin tayyareleri 22 sonkanunda saat 23 te 1 l inci defa ola -

B k•ı• • ıd• / rak Barselon'u yeniden bombardıman etmişlerdir. Bombaların infilakı, asve 1 ımız ge l l hava müdafaa bataryalarının şiddetli gürültüsüne karışmakta idi. 
~ ! Sükunet anlarında, alçaktan uçan tayyarelerin motör sesleri duyul -

Birkaç gündenberi lstanbul'da bu
lunmakta olan Başvekilimiz B. Celal 
Bayar, dün sabahki trenle şehrimize 
<dönmüştür. Başvekilimiz istasyonda 
Büyük Millet Meclisi Reisi B. Abdül
halik Renda, Vekiller, saylavlar, hü
kümet ve parti erkanı tarafından 
karıılanmıştır. 

maktadır. 

Frankistler dün Katalonya cephesi - ----,---·--------
nin bütün mmtakalarmda ilerıemiye 1 .. .. k M•ll M I' . d 
devam ederek cümhuriyet hatlarını üç Buyu ı et ec ısın e 
noktadan yarmıya teşebbüs etmişler • 
dir. Bu noktalara şu suretle taarruz 
etmişlerdir : 

ı - İgualda'nm cenubunda Capel • 
Jades'den başlıyan hilcumlarla, 
2- Villa F.ranka del l'anades'den 

Martorell'e yapılan hücumlarla, 1 
~ - Villamevay Geltru'den yapılan 

nucuıuıcu lClı 

100 tankın himayesinde .•• 
Kapellade .. mıntakasmda motörlü 

frankist kıtalan önlerinde yüz kadar 
tank olduğu halde ilerliyerek Hosta • 
lets kasabasını işgal etmişlerdir. Cüm
huriyetçilcrin tank dafii topları dur • 
madan faaliyette bulunmuşlar· ise de 
neticede ateşlerini kesmiye mecbur ol
muşlar ve tankların önünde yalnız ka
lan askerler geri çekilmek mecburiye
tinde kalmışlardır. 

Villafranka del Panades mıntaka -
sında altı saat süren şiddetli muhare • 
beler olmuş ve bu müddet zarfında 

(Sonu 8 inci sayfada) 

Zeytin 
projesi 

kanunu 
görüıüldü 

ALMANYA'DA Ziraat Vekilimiz B. Faik 
Kurdoğlu 

... 'tt 
A• w , t ••••••••• 444 , 

Gençliği askerleştiren 
yeni kararnameler 

Zeytin kanunu projesi dolayısiyle 
dün Büyük Millet Meclisinde Ziraat 
Vekili B. Faik Kurdoğlu bu mesele
nin ve rakamlara dayanan esaslı bir 
izahını yapmıştır. Ve muhtelif hatip
lerin sözlerine cevaplar vermiştir. 

Zeytin kanunu projesine ait tafsilat 
altıncı sayfamızdadır. 

Çinliler çete 
harbi yapıyor 

Hongkong, 23 a.a. - Çin çeteleri 
son günlerde düşman gerilerinde Pe · 
kin ile Ticntsin arasında büyük faali· 
yet göstermişlerdir. Çin süvarileri kı
sa bir müsademeden sonra Hang-Fang 
ve La-Tai şehirlerini azptetmişler ve 
düşmanı geri atmışlardır. Lang·Fang'
a giren Çin kıtaatı demir yolunu beş 
noktadan tahrip etmişlerdir. Üç köp -
rüyü atmışlardır. Bu suretle düşmanın 
geri münakalatı kesilmiştir. 

AK D f.N I 
1 ı nı rrın ı 

Barselon'un hemen civarına yakla§an Franko kuvetlerinin 
son defa işgal ettikleri araziyi gösterir harita 

1 Eski mütekaitlerle yeni mütekaitlerin maaşları 

arasında müsavat temin etmek kabil mi ? 

Maliye Vekili Meclis'te 

Mütekait maaşları 
meselesini izah etti 

Vekil bütçeye külfet tahmili ile alakalı 
olan bu mevzu üzerinde bir vaitten 

zaruretini duyduğunu söyledi kaçınmak 
Kamutay dün B. Refet Camtez'in reisliğinde toplanmıftır. On. 

ce Maliye Vekilimiz söz almıt ve İzmir mebusu B. Halil Mentefe
nin eski mütekaitlerle yeni kanun mucibince maat alan vatancla.
lar arasındaki müsavatsızlık hakkrnda hükümetin ne düıünmek
te olduğuna dair şifahi sual takririne cevap vermiıtir. 

llaliyc Vt>kilimizin izalıları: 
B. Fuat Ağralı şunları söylemiştir: 

1930 senesinde meriyete giren ye
ni tekaüt kanununun hükmüne tevfi -
kan tahsis olunan tekaüt maaşları ile 
eski tekaüt kanunu hükümlerine gö
re tahsis edilmiş olan maaşların ara • 
sındaki büyük fark yeni kanunun hi
ni tanziminde dahi nazarı dikkati cel
betmiş ve ilk safhada bu kabil r:ıaaşat 
eshabına % 10, malUllere de% 25 zam 
yapılmıştır. Ondan sonra neşredilen 

diğer bir kanım ile de askeri mallılle
rin terfi zammına bir misli ilave ya • 
pılmış ve bunun ailelerine de intikal 
etmek üzere lehlerine kabulü derpiş 
edilmiştir. Daha şümullü bir şey yap
mak imkanr olup olmadığının tetkiki 
de vekaletçe tekarrür etmişti. Bugü
ne kadar bu arzettiğimizden başka bir 
şey yapmak imkanı elde edilemedi. 

(Sonu 8 inci sayfada) Maliye Vekilimiz B. Fuat Ağralı 

İngiltere ve Amerika'da 
şiddetli fırhnalar var 

İ ngi ite re' de bir çok yerleri su bastı 
Nevyork, 23 a.a. - BurasJa ve Amerika'mn farkındaki mınta· 

kalarda tiddetli bir kar fırtınası hüküm sürmektedir. Fırtınadan 
§İmdiye kadar 2 kişi ölmüttür. Nevyork eyaletinin timalindeki 
yollarda nakliyat tamamiyle durmuttur. 

Birçok diller bir tasfiyecilik 
ifratı ile bir muhafazakarlık if
ratı arasında doğru yolunu bul
ntU§tur. Bizde lisanımızı sadeleş
tirmek çok eski bir dava idi. Ni
hayet onu da halletmek zarureti, 
Yeni alfabeyi kabul ettiğimiz za
nıan hissedilmiştir. Bakınız na
sıl: bizler alfabe komisyonunda 
çalıtırken, osmanlı gramerine 
göre harfler, işaretler ve şekiller 
aramıştık. Komisyonun içindeki 
nıünakaşaları bir tarafa bırakı
Yorum. Fakat o zaman İstan
bul' da bulunan Atatürk' e komis
Yon namına göndermiş olduğum 
Yeni alfabe tam Süleyman Nazif 
diline göre idi. Konuşurken a
"a.pça kelimelerin "ayın,, ve 
"hemze" sini erittiğimiz halde, 
l'eni alfabemizde onları bile ye
t\iden diriltiyorduk. Mesela ar
lık birinci harfin uzatılmasından 
ba.şka bir şey olmıyan ''makul,, 
~elimesindeki ''ayın,. ı bir koma 
'!a.reti ile meşhur softa hikaye
'1tıde olduğu gibi çatlatıyorduk: 
!!1' a.kul ! Büyük inkilapçı Şef: 
~ ......._ Fakat, dedi, siz türkçe dili 
l . 

Alman kıtalarının bir törende alınmış resmi 

Berlin, 23 a.a. - Alman hükümeti, bazı yeni gençlik tetkilat
ları ihdas eden ve mevcut milis teşkilatının da ordu terbiyesine 
esas olarak alınmasını emreden bir takım kararnameler neşret
miştir. 

Diğer taraftan Çin çeteleri Şang -
hay'ın yanı başında Bu-Tong'da düş
manla üç dört gün süren bir müsade · 
mede bulunmuşlar ve düşmana ağır Hararet derecesi birdenbire 1 
zayiat verdirmişlerdir. düşmüştür. Rüzgar saatte 12d T" k Al r· 

kilomet.re süratle esmektedir. 1 ur - man ıcaret 

,j'tı bir alfabe yapacaktınız!., 
~ 1stanbul'a gelen komisyon a

~a.,, ile çalıtarak, ana dilimize 
(Sonu 8 inci sayfada) 

B. Viktor Lutze, dün belediye şef- ı--
lerinin bir toplantısında yeni karar:n Dr. T. R. Aras bugün 
ehemiyetini anlatan bir nutuk vermış 
ve şeflerin perşembe günü Be~lin'dc Londra'ya gidiyor 
yapacakları toplantıda daha sarıh be -
yanatta bulunacağını bildirmiştir. 

Atman gençliği şefi Baudur Fon 
Şirahra ı"ün "İman ve güzellik" ismi 

( Sonu J. üncü sayfada) · 

İstanbulı 23 a.a. - Londra Büyük 
Elçimiz Dr. Tevfik Rüştü Aras, yarın 
ak~m eksprt'sle şehrimizden Londra'. 
ya hareket edecektir. 

llm·a harpları 
Hongkong, 23 a.a. - Dünkü pazar Ilır llollanda gemisi anlaşmasını görü_şen 

günü bir Çin tayyare filosu Kanton'- batnuık ii.zere / 
un cenubundaki japon topçu mevzile- P~r~:aan ismindeki Hollanda yük ge - heyet bugün _şehrimizde 
rini müessir bir tarzda bombardıman mısı ımdat işaretleri vererek gemide • 
etmiştir. Şiddetli bir hava muharebesi bir delik açıldığını haber vermiştir. İstanbul, 23 (Telefonla) - Türk -
neticesinde yirmi japon tayyaresi dü- Hamburg'a gitmekte olan Parklaan, Alman ticaret anlaşması için görüt • 
şürülmüştür. Nevyork'a 1300 millik bir mesafede melerde bulunmak üzere Almanya'ya 
Aynı günde, Hu-Men'de iki japon bulunmaktadır. Vapur şimdi kendisi - gitmiş olan B. Numan Menemencioi • 

harp gemisi de bombardıman edilmiş ne 1000 millik bir mesafede bulunan lu'nun riyasetindeki heyet bugün §eh
ve Şunking'de beş japon tayyaresi dil- Açores adalarına doğru yol almakta- rimize gelmiş ve Ankara'ya hareket 
şürülmüştür. 1 (Sonu 6 ıncı sayfada) etmiştir. 
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~ İSTANBUL MEKTUBU ~ 
-. •..••.........•......................................................•.........• ,: 

Gündelik ekmeğimiz 
Buğday fiatlanna dokunmadan 

ucuzlatllabi 1 i r mi ? ekmek 

Tramvay ~irkeli 

mümessilleriyle 
müzakere basladı , 

ULUS 

Ayhklar1n ayın 27 
sinde verilmesi 

projesi ruznameye 
ahndı 

24 - 1 - 1939 

Memurlar vazifelerinden 
ne gibi şartlar 

altında ayrılabilecekler? 
Hastalık halinde 

. . 
ızın müddetleri 

İstanbul belediyesi, bir halk ekme
gı çeşniı;ini tesbit etmek için tetkik
ler yapıyor. Bir aralık buğdaya % 30 
veya 20 nisbetinde mrsır karıştırmak 
bahis mevzuu oldu. Tecrübe müsbet 
netice vermedi, vazgeçildi. Belediye 
tetkiılclerine devam ediyor, belki bir 
hal tarzı bulur. Fakat ben şahsan bu 
tarzda bir tetkikin müs.bet bir netice 
vereceğine kani olanlardan değilim. 
İzah edeyim: 

Yazan: Neşet H. ATAY 
dur. Bazılarında ise fiyat teşekkülü, 
istihsal masrafları ile bile alakadar 
değildir. Tamamen siyasi şartlara ta
bidir. Vergi diye alınır, ceza diye ah
nır, bir tonu bir avuç boncukla müba
dele edilir. İlh ... İlh .. İlh .. 
!sta~bul belediyesi, Türkiye'de buğ

day f~yatım, buğday istihlakini azal
tarak düşürmek tedbirlerini ararken, 
hesabını hangi tip istihsal masrafına 
istinat ettiriyor? 

İstanbul Tramvay Şirketinin satın 
alınması müzakerelerine başlanması 

için şirketin salahiyetli murahhası B. 
Spesiyal'ın reisliğindeki heyetin şeh
rimize geldiğini yazmıştık. 

Dün Nafıa Vekaletimizde şirket 

murahhaslariyle bu husustaki müza -
kerelere başlanmıştır. İlk iş olarak şir
ketin tesisat kıymetleri mevzuu ele a
lınmıştır. Müzakerelere bugün de de -
vam olunacaktır. 

Devlet kinini mütedavil 

Hükümetin, bayramın ayın 31 ine 
rastlamasx ve dört günlük tatili ta
kip eden güntin cumartesi olması do -
layısiyle, ulusal bayram ve genel ta -
tiller hakkındaki kanunda yapılmxş o
lan son değişiklik dolayısiyle çalışıl -
maması üzerine, ikinci kanun ücret ve 
şubat aylıklarının bu aym 27 sinden i
tibaren verilmesini temin için bir ka
nun projesi hazırlandxğını haber ver -
miştik. 

Memurlar hakkında muvakkat encümenin toplanarak te 
kik etmekte olduğu proje, bilhassa, memurlarrn izinleri, hastalık; 
ları, memuriyetten ayrılma şartları, memurların yapamıyacakla 
hareketler hakkında yürürlükte olan kanun hükümlerini aşağı yu 
karı tamamiyle değiştiren yeni şartlar koymaktadır. Bütün me 
murlarımızı alakadar eden bu yeni hükümlerin, en esaslı kısımla 
rım alarak ve kısaltarak, yazıyoruz. 

Memurların izinleı·i ve lan memurlara üç aya kadar izin veri 
luıstalıklaı lecektir. 

Hizmet müddeti on seneye katla Her memurun senede bir ay ızın 
hakkı vardır. İzin müddeti içinde ma
aşa ve memurluk haklarına halel gel -
miyecektir. Senelik izinin ikiden faz
lasmın bir araya toplanması caiz olmı
yacak, ziyadesi sakıt olacaktır. Hari -
ciye vekaleti, memurlarfnın izinlerini 
iki aya kadar uzatabilecektir. Mual -
timler, tatil zamanlarında izinli sayı
lacaklar ve tedris müddeti esnasında 

Eğer şimdiye kadar edindiğim ma
lumat yanlış değil ise, İstanbul bele
diyesinin yeni bir ekmek çeşnisi tes -
biti hakkındaki kararı, lstanbulda ek
mek fiyatını ucuzlatmak fikrinden 
millheınıdir. 

- Ekmeği ucuzlatıınız her şey u -
cuzlar ! 

Eski iktxsatçılar böyle söylerlerdi .. 
Yeniler cümleyi aynen tekrarlamasa -
lar bile, aşağı yukarı ayru şeyi yapı -
yorlar. Büyük istihlak merkezlerinde 
ekmek fiyatını resmi otoritelere tes -
bit ettiriyorlar. Bunu·n niçin'inin çok 
tafsilatlı ve karışık bir mucip sebep -
leri vardır. Bellibaşlı "büyük şehir
lerin büyük politika merkezleri oldu
ğu ve bu büyük politika merkezlerin
de yaşıyan insanların memnun olma
dtklan zaman birçok şeyler yapmıya 
muktedir oldukları" faraziyesidir. .. ,, ,, 

Bu yazıyı yazarken ve bu sualleri 
sorarken, !stanbul'a geldiği günden
beri, bütün istanbulluları kendine 
minnettar ede ede çalışan, muhterem 
Lutfi Kırdar'a en küçük bir tarizi bi
le aklımızdan geçirmediğimize işaret 
etmek isteriz. Lutfi Kırdar, İstanbu
lun halledilecek bin bir meselesinden 
biri olan ekmek meselesine de parma
ğınx koymuş, ve belediyenin ekmek 
işleriyle uğraşan teşkilatına bu işi 
tetkik vazifesini vermiştir. Biz yazı
larımızda bu teşkilatın kararlarını 

münakaşa etmek istiyoruz ve Lutfi 
Kırdar'a yapabilec eğimiz tarzda fay
dalı olmaktan başka da bir şe-y: düşün-
müyoruz. 

" 
n '' 

Meseleyi biraz daha basitleştirelim: 
1 - İstanbul'da ekmeğin ucuzlama

sı Hizım mrdır? 

C - Evet? 
2 - Ekmeği ucuzlatmak için ekme

ğin kalitesini değiştirmek lazım mı

dır? 
C - Hayır! 
3 - Bugday fiyatlarına dokunma

dan ekmek ucuzlatılabilir mi ? 
C - Eveti 

Hükümetlerin ve belediyelerin bü
yük şehirlerde ekmek fiyatını, halkın 
tediye kabiliyetiyle muvazi bir sevi
yede bulundurmak cehitleri, böyle bir 
karışık mucip sebebe istinat etmekle 
beraber, aldıkları tedbirler memle
ketlerin hususi şartlarına göre biri-
birlerinden farklıdır. Bu iki "evet" ve bir "hayır" ı bun-

Biri; buğday ithal eden, diğeri; dan sonraki yazımızda izaha çalışa
buğday yetiştiren ve ihra_ç eden iki cağız. 
tip memleket vardır. Buğday ithal e
den memleketlerin ekmek ve ekmek 
fiyatı aiyasetleri; 
Halkı mümkün olduğu kadar ucuz 

ekmek ile bes e nek, harice buğday 
mübayaası için t di!}'e edilen parayı 
asgari bir mik ra ineli~ ....... ~~ 
ithaline mukaıl ı yapılan ihracatı kıy

r:netlendirmek, 
Buğday yeti t ren ve ihraç eden 

Beden terbiyesi isti~ari heyeti 
Türkku~u'ııda tetkikler 

yapacalt 
Beden Terbiyesi İstişare heyeti bu

gün saat 14 de otomobillerle Türkku -
§Unun UCiUŞ sahasına gıaereit meydan 
ve bütün tesisat hakkında tetkiklerde 
bulunacaktır. 

memleketlerin mek ve ekmek fiya-
tı siyasetleri d Mesut bir evlenme 

Buğdayı, mücot hsil emeğini iyi öde- Sxhhat Vekaleti Sıtma Muhasibi 
yecek, köy geli ı 1i arttıracak, köylü- Cemal Sözener kızı Sabahat Sözener 
ye müreffeh bi ıayat seviyesi temin ile Harta üıteğmenlerinden Münir 
edecek nisbette Dymetlendirmek, Çayırlının nikahlan 23 ikinci kanun 

. 
sermayesı 

Sağlık ve İçtimai Muavenet vekale
ti devlet kininini mütedavül sermaye -
si tesisi hakkında bir kanun projesi ha 
zırlanuştır. Prajeye göre devlet kini -
ni mütedavil sermayesi şimdilik 170 
bin lira olacak, mütedavil sermaye ile 
saf kinin tedarik olunarak ziraat ban
kaları vasıUisiyle muayyen fiyat ve 
şekillerde satışa çıkarılacaktır. Satışa 
çıkarılacak kininlerin maliyetine mas
raflardan sonra yüzde beş zam oluna -
rak satış fiyatı tesbit olunacaktır 

Kininin ne suretle satışa çıkarılaca -
ğı beyiye miktarı Sıhat ve İçtimai 
Muavenet Vekfiletince tayin oluna
caktır. 

Çağn 
X Maliye Encümeni bugün grup iç -

timaından sonra toplanacaktır. 

Kars' ta ısı nakıs 11 

dereceye düştü 
Dün şehrimizde hava umumiyetle 

çok bulutlu geçmiş rüzkar cenuptan 

saniyede 3 metre kadar hızla esmiş -
tir. En yüksek ısı 10 derece olarak 

Yurtta hava, Trakya, Kocaeli bölge
lerinde kapalı, orta ve Cenubu tarıki 

Anadolu ile Karadeniz kıyılarmın ve 
Cenup Anadolu'sunun şark kısımların_ 
da bulutlu, diğer bölgelerde kapalı ve 
yer yer yağxşlı geçmiştir. 

24 Saat içindeki yağışların kare 
metreye bıraktıkları su miktarı An -
talya ve cizre'de 5, Van, Bolu ve Bod
rurn'da 3, İzmin Şile ve Kilis'te 2, 
Çorlu, Kastamonu, İslahiye ve Zon -
guldak'ta bir kilogramır. 

Karla örtülü bulunan doğu ve orta A-

diye hulasa ·dilebilir. Türkiye pazartesi günü Ankara belediye sa -
ikinci tip meml ·tlerdendir. Ve Tür- !onunda tarafeynin güzide davetlile
kiye'de buğday fıyatı, büyük istihlak ri arasında icra kılmmıştır. Yeni ku
merkezlerinde planan halka ucuz rulan bu mesut yuvada her iki gen
ekmek yedirme] çin değil, Türkiye- ce saadetler diler, ailelerini tebrik e-
de ekonomik k ımı müreffeh bir 260 deriz. 
köylü kalabalığı istinat ettirmek i-
çin devlet taraf an tesıbit edilmiş -
tir. 

{""'''''''' ... ''"'""'"""-·"'"'''"".\ 
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·nadolu bölgelerinde karın toprak üze
rindeki kahnlığı Kars'ta 1, Erzurum'
da 2, Van'da 12, Ardahan'da 19, Ulu -
dağ'da 135 santimetredir. 

Bu böyle olu 
yesinin, ekmek f 
çin içpazarda, bt lay sürümünü a-
zaltmıya ve buğ Hyatlanm düşür-
miye matuf tetk ri ve bu tetkikler 

f lstanbul Üniversitesi Romonolo- J 
! ji Profesörü Doktıor Erich Auer- ı 
! bach tarafından Ankara Halke - J 
ı virıde bir konferans verilecektir. 1 

1 
Mevzuu - Roman Filolojisi - f 

~: nin Avrupa kültüründeki yeri. l 
: Fransızca - Tercüme eden -

Bay Nusret Hızır. Konferans 
İ serbesttir. ı 
'. .............................................. ...../ 

Rüzgarlar doğu Anadolu'da sakin 
kalmış Karadeniz kıyılariyle Tra:kya'
da şimalden diğer bölgelerde umu -
miyetle şarktan en çok saniyede beş 

metre kadar hızla esmiştir. 
Yurtta en yüksek ısılar Çanakkale, 

Konya ve İslah.iye'de 10, Bursa, Di -
yarbakır ve Antalya'da 11, İzmir'de 
13, Bodrum'da 14, Adana'da 117, de -
recedir. En düşük rsılar da sıfırın al -
tında Kayseri ve Sivas'ta 4, Erzincan'
da 6, Van ve Erzurum'da 8, Kars'ta 11 
derecedir. 

Proje Kamutay büdce encümenin -
den geçmiş ve ruznameye alınmıştır. 
Encümen projeyi olduğu gibi kabul 
etmiştir. Proje, Kamutay'ın yarınki 

toplantısında görilşülece ktir. 

Arazi vergisi 
bakiyelerinin affı 

projesi 
Son şeklini aldı 

Arazi vergisinin bakayasının affına 
dair olan kanun projesi, Kamutay da -
hiliye ve büdce encümenlerinden ge -
çerek ruznameye alınmıştır. Büdce 
encümeni, proje üzerinde esaslı deği -
şiklikler yapmş ve yeni bir metin ha
zırlamıştır. 

Bu metine göre, 935 mali yılı sonu -

na kadarki senelere ait olarak tabak • 
kuk ettirilmiş ve bu kanunun meriyet 
tarihine kadar tahsil edilmemiş olan 
arazi vergisi bakayasmın munzam ke

sirleri ve cezalariyle birlikte kayıtları 

terkin olunacaktır. Yukarıki fıkra 

hükmü, bu senelere ait olup da 2566 sa

yılı kanunun 6 ıncı maddesine göre 

taksite bağlanmış ve henüz tahsil e -

dilmemiş olan - bu taksitlerin tediye 

zamanlan gelmiş olsun olmasın - ara • 

zi vere:isi bakavesivle munzam kesir 
Vt: l.t:.Gclıcu ıucı. vf! lt:.t11'.<a c; u .. -.. ....... •uc uç 

şamil olacaktır. Bu kanunun yliri.irlü -
ğe girdiği tarihten sonra bu senelere 
ait olmak üzere yeniden arazi vergisi 
tahakkuk ettirilemiyecektir. 

Vergi miktarını anlamak için mil -
raca.at eden emlak sahipleriyle yeni -
den inşa olunmak, kıymeti arttırıl

mak veya cksiltilmek suretiyle vuku -
at görmüş olan bina ve arazi için bir 
defaya mahsus olmak üzere tezkereler 
mukabili alınmakta olan tezkere be -
delleri de vilayet hususi idarelerine 
devredilecektir. Malsandıklarında 
mevcut olan tezkereler parasız olarak 
hususi idarelere devrolunacaktır. 

2901 saydı kanunun 17 inci maddesi 
mucibince vilayet hususi idarelerinin 
Maliye vekaletine vermiye mecbur ol
dukları tahrir masrafı alınmıyacaktır. 

2901 ve 3161 sayılı kanunlara göre 

sarf edilmiş ve tahrir neticelerinin her 
vilayette tatbik mevkiine konulması -
na kadar sarfedilecek olan meblağlar 

1938 ve gelecek mali yıllar Maliye ve
kaleti büdcelerinde geçen ve eski se -
neler mahsupları adiyle açılacak fasıl
lardan 3010 sayılı kanun hükümleri 
dairesinde mahsup edilecektir. 

Proje, neşri tarihinden yürürlüğe 
girecektir. 

sene izini alamıyacaklardrr. Senelik i
zin memurun mensup olduğu vekalet

olan memurlara altı ay izin verilecek 
tir; 

Hizmet müddeti on sene ve daha zi
yade olan memurlara on iki aya kadar 
izin verilebilecektir. Bu müddet bit ~ 
tikten sonra da hastalıkları geçmiyen 
memurlar, bu hastalıktan dıolayı yeni 
bir vesile ihdas ederek tekrar izin ala
mıyacaklar ve 1683 numaralı kanunun 
tayin ettiği hizmet müddetlerine göre 
tekaüt edilecektir. 

ler ile umum müdürlükler ve valiler Hastalık izini, maaş ve tahsisat ü -
tarafından verilecektir. Mecburt se - zerinde hiç bir tesir yapmıyacaktır. 
beplere ve mazeretlere müstenit ol - Hastalık iznini geçirenler hakkında 
mak şartiyle kazalarda çalı.şan me - da diğer iznini geçirenlerin muamele
murlara kaymakamlar vilayetlerde ça- !eri tatbik olunacaktır. Memleket için
hşan memurlara valiler sekiz gün ka- deki resmi ve hususi sıhat müessese -
dar izin verebileceklerdir. Merkezde- !erinde tedavileri lüzumu fennen sabit 
ki memurlar hakkında bu salahiyeti, ı olan memurların yol masrafları kendi
umum müdürler ile vekiller kullana - lerine ve tedavi masrafları yattıkları 

caklardır. Bu izin senede üç haftadan müesseselere, mensup oldukları veka
fazla verilemiyecek ve bir haftadan letçe ödenecektir. Sıhi müesses ede ya
fazlası senelik izinden mahsup edile • tırılmıyarak ayakta tedavi edilen me
cektir. Gidip gelme günleri senelik i- murlara yalnız gidip gelme yol masra
zinlerde izin müddetine dahil edilemi- fx verilecetktir. 
yecektir. Sekiz günlük izinler de müd- Memurları ve nafakası kanunen 
dete mahsup edilecektir. Senelik izi - kendilerine ait olan ailesi efradmr hü
nin parça parça kullanılması halinde kümet, hususi idare, belediye doktor -
gidip gelme günleri yalnız bir defası ları ve memurların mensup olduğu da
için kabul olunacaktır. Senelik izin ire kadrosuna dahil doktorlar parasıı: 
verilirken devlet hizmetlerinin sekte- tedavi edeceklerdir. Nakliye vasıtala
ye uğramamasına dikkat ve memurla - rmın memur tarafından tedarik ve te
rm izinden istifade müddetleri dmir- mini şart olacaktır. 
lerinin mütaleası alınarak ona göre 
tertip edilecektir. İzinli memura ami- Menıurlu.kt.an ayrılma şartlan 
rinin göstereceği diğer bir memur ma
a'JStz vekalet edecektir. Bir memur, i
zinli bir memura iki aydan fazla ve -
kilet etmiye mecbur olmıyacaktır. 

M~?=.ı;.t~\ia\ ~uru~~l~ıınıJ~R'\hfü\; rm
mUl', izin bittiği gün vazifesi başında 
bulunmıya mecbur olacaktxr. Aksi tak
dirde verilecek inzi.bati cezadan başka, 
gelmediği her gün için maat ve hasılı 
mislinin otuzda ~kisi kesilecek ve bu 
devamsxzlık müddeti cın beş glinU te -
cavü zettiği takdirde istifa etmiş sa -
yılacaktır. 

Hastalık izni: 
Hastalık izini aşağıdaki şartlara gö

re verilecektir: 
A - Hastalık resmi bir tabip tara· 

fından verilen rapor ile tevsik edilmiş 
olacaktır. Memurun mensup olduğu 

vekalet veya vilayet lüzum gördüğü 

takdirde hasta memur, hastane heye
tine sevk ve muayene ettirilecektir. 

B - Doktor raporlarının tarih ve 
müddeti ne kadar olursa olsun her üç 
ayda bir yeni bir muay.ene yaptırılmış 
olacaktır. 

C - Yabancı memleketlerden alı -
nan raporlar konsolosluklar tarafın -
dan tasdik olunacaktır. Bu şartlar, ya
takta daima tedaviyi icap eden hasta
lıklarda aranmıyabilecektir. 

Hastalık izin müddetleri aşağıdaki 
vesikalara göre tesbit edilecektir: 
Beş sene hizmeti ikmal etmemiş o-

Her memur, istifa etmek hakkını 

haizdir. İstifa eden memur yeni me -
mur gelinceye kadar işini görmi'.)'c 
mecburdur. 
ye"Hfl~Uıl';f~l? °kiy\11" ruo}m11..4i'E}-vJ'!531a 
dirde, amirine haber vererek vazifesi-

1 
ni terkedebilecektir. Kabule şayan bir 
mazerete dayanarak istifa edenler, a
mirine ha.her vermek şartiyle bir ay 
kaydından müstesna olacaklardır. An
cak harp, isyan, ihtilal halinde me -
murlar, istifaları kabul edilerek halef
leri gelip işe başlamadıkça mevkile -
rinden ayrılamıyacaklardır. Aıksi tak
dirde bu hareketlerinin kanunen mu -
cip olacağı ceza mesuliyetlerine halet 
gelmemek Uzere memurluktan çıkarı
lacaklar ve müktesep haklarrndaın. 

mahrum olacaklardır. 

aonunda alacağı t birler, enaz devlet 
tedbirine karşı V< ıuvaf fakiyeti nis -
betinde devlet za ını arttıracak ted
birler mahiyetini ır. Bir taraftan 
devlet, buğday fi mı asgariden aşa
ğıya düşürmemek in para yardımla
rı yapacak, diğer t raftan, memleke
tin en büyük buğ Y istihlak merkezi 
olan İstanbul (yı ı vasati 115 bin 
ton) gittikçe dah z buğday sarfede. 
rek ve sarfettiği ~day için gittikçe 
daha az ödeyerel üyük devlet yar
dımını önlemi ye r ışacak ! 
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26 ıncı maddede yazılı yerlerden bi
rine tayin edildikten sonra vazifesi 
ba§ına gitmiyerek veya gidip te mu
ayyen müddeti bitirmiyerek is,tifa e -
denler, tekrar memuriyet istedikleri 
taıkdirde en evel bu yerlerden birinde 
memuriyet kabul ederek muayyen 
müddeti geçirmeğe mecbur olacaklar
dır. İatifa eden memurlar tClkrar me -
murluğa talip olurlarsa sıra be,klemek 
mecburiyetindedirler. Memurlar her 
ne suretle oluJ1Sa olsun vazifeden ay -
rıldıktan sonra beş sene içinde gerek 
doğrudan doğruya, gerek vasıtalr ve 
iştirakli olarak vazifelerinin alakah 
bulunduğu münakasalara giremiye • 
cekler ve müteahhit olamıyacaklardır. 
Aksi takdirde üç aydan üç seneye ka • 
dar hapis ve 100 liradan 500 liraya ka

dar para cezasına mahkum edilecek -

!erdir. Eğer İstanbul'd hakikaten ekmek 
fiyatını ucuzlatın< zarureti varsa ve 
bunun buğday fi) mı düşürmekten 
başka çaresi yok (ki bizce mesele 
tamamen bunun a dir) belediye, hiç 
olmazsa, bu zarur eri ve bu careleri 
evela devlete izah tmeli , sonra dev -
letten, buğday fi) mı ucuzlatmak i
çin tedbirler, hatt stanbul'a hariçten 
buğday veya un i tline müsaade is -
temelidir Bir şeh idaresinin devle
tin umumi siyase e aykm bir gıda 
maddeleri siyası olabileceği nasıl 
tasavvur edilebil 

ucuzlamalı! Mü
kemmel! Fakat kz «uıuşa kadar? Be-
lediyenin ekmek ;ıalılığı hakkında-
ki hesapları ne. istinat ediyor? 
Buğday mı pahalı ı · ? Pahalr ise ni
çi.n ve ne kadar ucu Iattlabilir? 

Ulus'ta bundan önce çıkan yazıla
rrmrzı burada tekı a r etmek istemiyo
ruz. Buğday maliyetı, buğday istihsal 
eden memleketlerin ıstihsal şartlarına 
göre biribirinden fnrdıdır. Bazr mem
leketlerde, mesela lıhde; istihsal mas
rafları istih1>al teknıği geri olduğu 
için yüksek, bazılarında toprak fabri
ka gibi makineleştirildiği için ucuz-

Misafirlerimiz ' . Geçenlerde bir fıkramIZda, aşağı 
yukarı, demiştik ki: ''Avrupa'nın 
bazı memleketlerinde radyosu olan 
vatandaş, kendi istasyonlarından 
başkasını dinlemiye izinli değildir. 
Dinlemiye kalkışırsa ihtar görür, ce
za görür. 

Türkiye, vatan~aşın esas hakları. 
nı bu kadar takyide taraftar hüriyet
si~ bir ülke değildir. Onun için böy
le bir tedbir, böyle bir yasak bizde 
hatırdan bile geçmez. Fakat umumi 
yerlerde, kahve ,lokanta, gazino gibi 
yerlerde iş/iyen alrc1 radyo makine
leri , Türhiye radyosu çalışırken 
başka yerleri almamalıdır!,. 

Bu hususta bundan bir iki sene 
önce bu türlü bir de yarı resmi bir 
tavsiyede bu/u:ıulduğunu hatırlıyo. 

rum. 
Gecen aksam, Yenişehirde uğra

dığım. bir lokantada, bu temenninin 
yerine getirilmekte olduğunu !Söre
rek hoşlandım. Fakat bu zevkım, U· 

zun bir müddet devam etmedi. Ma
salarda oturanların hiç şüphesiz yüz
de doksan beşi tiirktü. Bu sırada bir 
tek masayı işgal eden iki yabancıdan 
birisi, bir delikanlı, yerinden fırladı. 
Herkesin mevcudi.Yetini hi'e sayan, 

öteki müşterilerin huzurunu kaçıran 
bir tavırla radyonun düğmesini çe
virdi ve yabancı bir istasyonu bula -
rak yerine oturdu. 

Garsonu çağırıp sordum: 
- Bu zat kim ve necidir? 

ya da hüriyet veren, hatta ikram gös· 
teren bir ülkedir. Fakat bu hüriyet 
ve ikram, hiç bir zaman, bu türlü ha
reketlere imkan veremez. 

Yurdumuzda misafir saydığımız 
her meden1 adama saygı göstermeyi 
kendimize bir borç biliriz; fakat ka
pitülasyon devirlerinde Beyoğlu Jo. 
kantalarındaki ecanibin gösterdiği 
tavır/an yadırgamak da hem hakkı
mız, hem vazifemizdir 1- T. 1. 

Aldığım cevap, delikanlının lo
kanta üzerindeki otelde oturan bir 
yabapcı olduğunu gösteriyordu. 
Hem de hususi evlerdeki radyolarda 
bile kendi gönderici istasyonların· 

dan başkasım dinlemesinı , iisaade 
olunmıyan bir memlekete mensup l ki okııvucu mektubu 
bir yabancı. 

Garsona: 
- Git ve Ankara istasyonunu aç! 

dedim. Ankara tekrar açıldı ve bun
dan öfkelenen delikanlı, homurda· 
mp söylenerek önündeki tabağı ken
di eline alarak bir başka odaya se
ğirtti. 

Türkiye, hudutları içinde oturan 
her yerliye olduğu gibi, her yabancı-

"Bir okuyucu" imzasiyle fU 
mektubu aldım: 

"Sayın Bay (T. 1.), bugünkü 
Ulus'ta (Yankılar) dahi yazınızın 
aerlevhaaına (Ünye - Fatsa-Ordu) 
kelimelerini ilave etmeyi her hal
de unutmuıaunu.z: zannediyorum. 
Malum olduğu üzere (Vci - NU.) 
geçen sene Karadeniz'in bu §ehir-

leri ve havalisine bir seyahat ya
pıp da gene ( Akfatn) daki köıe
sine avdet ettikten sonra Anadolu· 
ya ait herhangi bir mesele karfı
sında daima buralardaki müfahe· 
delerinden bahsetmifti. Gü:zel (T. 
1.) nizi biraz da (Vci-NU.) ya ba
tırsanu; memnun olacağı:...,, 

Mektubu aynen koyarak sevgi
li okuyucumun arzusunu yerine 
getiriyorum. Fakat (Vi.-Nii), artık 
oralardan bahsetmemektedir. Hat
ta oralardan dönüp gene lstanbu
l'a yerle~tiğini esaslı bir iyma ile 
belli bile etmemişti. 

Yankılar•da ise daha çok aktü
alitelerden bahsetmeyi kendimize 
usul tutmuş bulunuyoruz. 

Bir başka okuyucumuz ·da "dai
mi okuyucunuz F. Yılmaz" imza
siyle yazdığı bir mektuba şöyle 
başlıyor: 

"Y ankılardaki lıkralarcnı:zı her 
gün zevkle okurum. 19·1-939 ta
rihli Ulus'taki "Hergünaç,, fıkra
sında anlatmak istediğiniz; §eyi bir 
bakıma doğru buldum. 

Fakat düşünmeli idi ki "Her
günaç,, soyadım almak iıtiyen lô
übali, patavatsız ( J) öğretmen, 
ıstırabının ifadesini böyle bir is-

Memurlukta öğrendiği mahrem dos

yalar münderecatını ve malumatını 

memurluktan ayrıldıktan sonra ifşa e

denler, daha ağır bir madde tatbikini 

icap ettirmiyen hallerde ceza ka·nunu

nun 198 inci maddesinde yazılı cezala

ra mahkum edileceklerdir. 

Üç ve daha ziyade memur, vazif ele

rini beraberce terkettikleri takdirde, 

kanunen takibata tabi tutulmakla be

raber, vazifeyi terke teşvik edenler 

daimi surette memurluktan çıkarıla -

caklardır. • 

tihza •ile kalıplaştırmak İstemiş
tir ..... ., 

Bu okuyucuma da ~u fikrimi bil
dirmek, tekrarlamak isterim: öğ
retmen, temsil ettiği nesli, daha 
genç nesil yanında küçiiltmemek, 
hor göstermemek suretiyle çalış
malarına devam mecburiyetinde 
olan içtimai bir adamdır. Siz tale
be olsanız öğretmeniniz ''Hergün
aç" ı sayar ve kendisine laz•m ge
len e bemi yeti verir miydiniz 1 
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l_oış POLiTİKA 
Berlin • Roma mihveri 

ve Orta Avrupa 
Ronıa - Berlin mihverj ile orta Av

rupa devletleri hariciye vekilleri ara
sında ba~lıyan karşılıklı ziyaretler 
6erisi devam ebnektedir. On gün ka
dar evel, İtalya hariciye vekili, Ma
caristan'a gitmiıti. Sonra macar ha
riciye vekili Almanya'ya gitti. Polon
Ya hariciye vekili Hitler'i ziyaret et
ti. Arkasından çek-slovak hariciye 
~•kili Berlin'e gitti. Şimdi İtalya ha
l'iciye Vekili Belgrat'ı ziyaret ebniş
tir. Bundan sonra da programda iki 
seyahat vardır: İtalya ve Almanya 
hariciye vekillerinin Varşova'yı ziya
retleri. 

Kont Çiyano'nun seyahatleri dai
naa gürültülü olursa, Almanya'nın te
llLaaları da kazançlı oluyor. 

Macariır.tan'ın Berlin - Roma rnih
•erine iıtirakini temin ettiği bildiri -
len aon aeyahatte bile Çiyano bu neti
cenin şerefini alınış, maddi kazanç 
tarafı da AJmanya'ya kalmıştır. 

Belgrat ziyaretinin hedefini Popo
lo d'ltalya gazetesi dört madde He 
hülaıa ediyor: 

1 - ltalya'ya, Almanya'ya ve Ma
eariıtan'a kartı yapılan Fransız-Y~ 
roılav ittifakmrn ve küçük antantın 
cesetleri üzerine ıağlam İtalya - Yu· 
aoal-avya dostluğunu kurmak. 

2 - Yugoslavya ile Macaristan a
l'aamda bir anlaş.ına temin ederek 
Roma • Budapeşte - Belgrat müselle
ıini kurmak. 

3 - Menfaati ltalya'nm Balkan po
litikasına doğru temayül etmek nok
taaında olan Romanya ile münase
betleri tetkik etmek. 

4 - ltalya ile Yuııoslavya aratın -
daki iktisadi münaaebetle1'i takviye 
etmek. Ve bu maksatla Triyeste'de 
Yugoslavya'ya serbest mmtaka ver
nıek. 

ltalya gazetesinin dördüncü ola
rak saydığı hedef, şüphesiz, Çiyano
yu Belgrat'a götüren sebeplerin en 
ehemiyetlisio.iir. Orta Avrupa' da Al
nıanya ile İtalya araaındaki görü§ 
birliği üzerinde ıararla durulmakta 
olmakla beraber, iki devletin iktısadi 
menfaatleri arasında tezat olduğu 
inkar edilmemektedir. Alman tica
reti bilhassa son seneler içinde şarka 
\re cenuba doğru büyük hamleler 
vaurnııtır. Bu hamleler neticesinde 
lerden biri de İtalya'dır. Ve bilhaaaa 
ltalya'nın Yugoslavya ile ticareti mu
tazarrır olmuştur. İtalyan muharriri 
Gayda, geçenlerde yazdığı bir maka
lede bundan acı acı tikayet ebnekte 
•e alman rekabeti karşısında İtalya· 
run harekete geçmesi lazım geldiğini 
bildirmektedir. Çiyano itte bu misi
Yon ile Belgrat'a gitmiştir. Ve bu 
cümleden olmak üzere, Belgrat hü
kümetine Triyesto'de bir serbeat mm
taka teklif ettiği de doğru·dur. Fakat 
Taymiı gazetesine göre, Yugoslavya 
hükümeti, Adriyatik denizi üzerinde
ki yugoslav limanlarına zarar verme
bıek için İtalyan teklifini kabul et· 
bıemiştir. 

ltalya ile Yugoslavya arasındaki 
dostluğa gelince; bu, esaaen 1937 se
~si martmdanberi kurulmuttu. Ve 
hakikaten bu anlaşma orta Avrupa'
•ıın aükun ve istikrarına yardım et
lbittir. Fakat Belgrat hükümetinin 
hundan daha ileri gitmek istiyeceği 
Sok ıüphelidir. Yugoslavya'nın ko
ttı.ünist aleyhtarlığı, ltalya'nm aleyh
tarlığından çok eskidir. Fakat komü
ttlst aleyhtarı olmak başka, koımÜ· 
tıi2m aleyhinde yapılan pakta iıtiriık 
~ek başkadır. İdeolojik cephelere 
lttirakten sakınan Stoyadinoviç'in 
böyle bir kombinezona ittirak ebni • 
~ceği şüphesizdir. 

D 0 N ,y A · H A B'· E R L E R İ 
. . . 

Dr. Şaht'ın çekilmesinden sonra 

lngiliz basını vaziyeti 
endişe ile karşıhyor 

Ekonomik 
tazyik 

yapıhrsa ... 
Japonya mukabele edecek 

Almanya' da gen~liği 

askerleıliren 

kararname 
(Başı 1 ınc1 sayfada) 

altında vücude getirilen yeni genç 
kızlar teşkilatının ilk tezahürüne ri -
yaset etmiştir. Bu teşkilat 11 yaşından 
18 yaşına kadar olan genç kızların 

kültür, fen, sanat ve ev işleri öğren -
melerini istihdaf etmektedir. Bu teş -
kil§ta 500-000 genç kız intisap etmiş -Londra, 23 a.a. - lngiJiz gazeteleri, sarih sebebi her ne olursa 

olsun, Almanya'da vukua gelen son hadiselerin Avrupa sükunu 
için endişe verici mahiyette olduğunu bildirmekte müttefiktir. 

Tokyo, 23 a.a. - Bir mebusun sor - tir. 

Tayms gazetesi ba, makalelerinden birinde diyor ki: duğu bir suale cevap veren hariciye Alman milleti askerlt>şiyor 

1 

nazırı General Arita, mebusan mecli - Ordu ile münasebet halinde, mille -
"Muhakkak olan bir şey varsa, dok- ı--------------- sinde şu beyanatta bulunmuı;tur : tin askeri hizmetten evel ve sonra as-

tor Şaht ile esaslı iş arkadaşlarının "- Bazı üçüncü devletler Japon - kerlik bakımından terbiye~i işini S.A. 
faaliyetten uzaklaştırılmalarının se- Sovyeller birlig ..... inin ya·nın üzerinde ekonomik tazyik icra- hücum kıtalarma veren kararnamenin 
bebi nazi ekonomik doktrinlerinin sına kalkarlarsa, Japonya, mukabele ehemiyetini, bütün alman gazeteleri te 
tam tatbikini tehir eder telakki olu- bilmisil tedbirleri alacaktır. barüz ettirmektedir. 
nan lan yüksek mevkilerden uzaklaş- on be( senelik Dokuz devlet muahedesinin tadili Frankfurter Saytung diyor ki : 
tırmak arzusudur. Bu nazi nazariye- '!l için İngiltere ve Amerika Birleşik "Bu yeni tedbirlerin fevkalade bir 
lerinin en ziyade imkan dairesinde 1 bl ,., Devletleriyle müzakerede bulunmak ehemiyeti vardır. Bu tedbirler saye -
görünenlerinden birisi, Hitler'in son ~a ı~ma an~osu arzuya değer. Fakat, Japon hükümeti, sinde, milletin manen ve maddeten as-
defa dediği gibi altın üzerine değil, ingiliz ve amerikan notalarına cevap ker zihniyeti daima muhafaza edile -
fakat iş kabiliyeti üzerine garanti e- Moskova 23 a.a. - Tas Ajansı bil- hazırlamakta olmakla beraber bu mü - cektir." 
dilecek kredi genişleyişinin, istihsal ı diriyor : ' zakereler için daha vakit gelmiş de - Silflh alımda bir millet 
de aynı zamanda ytikselirse herhangi . ,. .. .. .. .. . M 1 G · ,. t · ı 

'k i . Lenın ın yıl donumu munaseıbetıyle gv ildir.,, areşa örıng ı•n gaze esı o an bir enflasyon tehlı es göstermediği • 
fikridir. büyli·k tiyatroda yapılan bir toplantı - 1 1 "Nasyonal Saytung", silah altında bir 

' • da söylediği nutukta, B. çerbakof on Ku·· r U .. K D 1 < HABERLER millet başlığı ile neşrettiği bir maka -
Dr. Fun_~ un. en esnsfı vazı/esi beş yıl zarfında Sovyetkr Birliğinin \ </ lede diyor ki: 

Fakat böyle bır fazlalaşma, mevcut • v • ... l--------------- " s. A. kıtalan tarafından askerce · 'd " dd 'k . kaydettıgı yolun blançosunu yaparak . 
ıptı .~~ ~a ~ mı b ta_,7~ın abnı vazı ye demiştir ki : X Londra - Üstlerinde patlayıcı yetiştirilecek olan gençler, ordu hız -
te yu se mesıne ag ı ır. emek o- .. . ,. . . d L . 1 maddeler taşıyan iki kadın Mançes - metine girer girmez, daha ilk günler 
luyor ki doktor Funk'un en esaslı va- - Stalın ın ıdaresın e enın yo 0 - irinde silahını ustaca kullanmasını bi-

u tak· d k münist partisi cihan ter'de tevkif edilmiştir. Kıral ailesi - ~ 
zifesi, iptidai madde mübayaaları - n.. fi ıp eh' en ° 'hA ff k. - tecektir. Bundan bas,ka S.A. hücum kı 

ı:um l ma ıyette tan ı muva a ıyet nin ikamet ettiği Sandringham saraıyı 
na lüzumlu yabancı döviz elde etmek " . . - talarmın müdafaa teşkilatı çerrevesi -le ka d t t etrafında hususi emniyet tedbirleri a- :s 
üzere ihracat ticaretinin fazlalaştı - r Y e mış ır · ne girmesi ,askeri teşekküllerde göze 
rılma~ı olacaktır. Fakat bu da, mun- Elektrikleme planı muzaffer olmuş, lınmıştır. çarpmağa başhyan fakat üçüncü Rayh 
zam bir iş gayreti talep edilmeden üç misli fazlasiyle elektr~k verı:ı:ıiştir. X Tokyo - Tukuoka eyaletinde ka- ta yeri olmıyan bir takım iki yüzlü 
vuku bulmaz. Bunun neticesinde de 1938 de santraller 36.S mılyar kılovat in Miyadaşo maden ocaklarında bir in- zihniyet tehlikesini de ortadan kaldı -
Almanya'daki hayat çok daha güç o- elektrik vermiştir. Sovyetler Birli~i filak vuku bulmuştur. 70 kişinin bu racaktır." 
lacaktır. Diğer taraftan cumartesi 1923 de bu sah.ada 19 uncu sırada gelı- kazaya kurban gitmiş olmasından kor-
günü neşredilen asker! kararname_ yorken 1937 de üçüncü olmuştur. kulmaıktadır. İlk imdat ekipleri altı 
l d ·11 · bi madenciyi kurtarmıya ve beş ceset çı-er e mı etı yeni r gayrete mec - Ekonomi, endüstri ve ziraat 
bur tutmaktadır . ., k karmıya muvaffak olmuşlardır. 

Y k k l 
Milli sosyalist ekonomisine onan X Paris _ Beynelmilel mülteciler 

eni as ·eri ararname er sermaye iki be~ yıllık planda 167 mil-
" daimi komitesi, hariciye nezaretinde 

Liberal Niyus Kronik!, diyor ki: yar rubleye ve yalnız 1938 yılında da toplanarak B. Ruble'nin alman makam 
"Almanya'nın askeri hazırlanmasını 35 milyar rubleye baliğ olmuştur. . 

ları ile yapmış olduğu görüşmelerı 
biraz daha ileriye götüren ve Alman- 1938 de Sovyet endüstrisi 15 milyon 

hakkındaki izah.atını dinlemiştir. 
yanın harp kudretini arttırmayı istih- ton font, 18 milyon ton çelik, 50 mil -

XPrag - Geçen.de Teşen mmtaka -dafeyliyen yeni askeri kararnameler, yon traktör ve 200 bin otomobil çıkar-
. . sında bir lıı.udut hadisesi olmuştur. B. Hitler'in niyetleri karşısındaki en - mıştır. 1938 de büyüık endüstrının 

Polonya devriyesine taarruz edilmiş -
dişeyi ancak arttıracak mahiyettedir.,, istihsalatr 1923 den 23 misli fazladır. 

tir. Çek-slovaık makamları ciddi bir Mançester Guardian diyor ki: Sosyalist ziratin temelini bugün 250 anket açmışlardır. 4 kişi tevkif edil -"Parti makamları, son zamanlarda bin kolkoz, 6344 ziraat makinesi stas -
'ddA k mb' mi«tir, terhis edilen askerler arasında "cı ı yonu, 474 tıin taraktör, 150 bin o ı- "' 

· X Moskova - Ay sonunda yani Sov-
yorg_up!~_l~ ~~~etle::· kaydetmiş_ler.dı. ne ve yüz binlerce diğer ziraat maki - vet _ Polonya ticaret muahedesinin 
lCarşı pasif für mulCavemet belirdiğini · - ·• ' · " ımzasxndan sonra bır alman ticaret h e-
bildimiştir. Bunun üzerine B. Hitler yetinin buraya geleceği haber alınmış-
parti teşknauarı ve polis vasıtasiyıe Bir Leh gazetesinin tır. 
yapılan kontrolü fazlalaştırarak bu va- X Harrar - "Siyah gömlekliler,, 
ziyetin önüne geçmeği lüzumlu telli:- İstanbul den mürekkep ikinci bir ta:bur, geçen-
ki eylemiştir. de buraya gelmiştir. 

Müfrit nazilere göre hakkındaki fikri _ XLondra - Convay-ılıol'da mecburi 
Neşredilen karar suretleri filiyat- milli servis planı aleyhinde bir nü _ 

ta, naeyonal sosyalizmin müfritlerine Varşova, 23 a.a. Pat Ajansı bildiri - mayiş yapdmıştır. Amele teşekkülle -
ve ezcümle, bu suretle harbe gittikçe yor : rinin ve amele partisinin rnümessille _ 
daha totaliter bir halde hazırlanma ta- Ordunun organı olan Polska Zbroj- riyle sulh taraftarı cemiyetlerin 
lepleri isaf edilmiş bulunan B. Heas ve ne gazetesi neşrettiği bir lstanbul mek azası, ekseriyeti teşkil etmekte idi. 
B. Himmler'e karşı fedakarlıklardır. tubunda, eski hükümet merkezinin X H t Ka l 
Müfrit asyonal - sosyalistler, Doktor cu··mhurı'yet re3· 1'mı'nde çehresı'n'ı de - h"k .. ust. -b .. t·· rp~t ar_:ıltı ~kranyası 

u ume ı, u un sıyası partılerin lağ-
Şaht'ın çekilmesin ide mühim bir zafer gw iq,tiren büyük degv işikHkleri ıkaydet - a k · · F l' b 
olarak telakki etmektedirler. Müfritle- '$ vın arar vermıştır. aa ıyette u -

tikten sonra diyor ki : lunmasxna müsaade edilen yegane par-
rin düşüncesine göre, bu vaziyette par- " İstanbul nı'sbeten kısa bı"r zaman t' "Uk · 'k ı ranya mılli birlik partisi" dir. ti ve polisin muhafazakar bir politı a 

zarfında temiz ve muntazam büyük bir XRoma 1 ~uıbatta faşı'st mı'lı'sl cereyanlarrndan korkmıyacağı temin e - ..- e -
Avrupa merkezi olmuş ve Lu suretle rinin ihdasının 16 mc Id "' ·-m .. dilmiştir. Berlin'deki yabancı diplo- ıu 1 yı onu u, 

matik mahfillerin fikri de aynidir.,, batı medeniyetinin hududu doğuya !tal ya - Almanya dostluğunun tezahü-
doğru daha uzağa intikal etmiştir. rüne yeni bir vesile olacaktır. 

Filistin'de bir yahudi 
zengini öldürüldü 

Kudüs, 23 a.a. - Zengin yahudi tüc 
carlarından Beher Muraş, Kudüs'ün 
merkezinde araplar tarafından silahla 
öldürülmüştür. Katillerin yakalanma
sı için araştırmalar yapılmaktadır. 
Şehre 24 saat müddetle ateş söndür -
mc mecburiyeti tahmil edilmiştir. 

Kaymakamlar arasında 
değişiklik yapıllyor 

Dahiliye Vekaleti kaymakamlar a
rasında yeni bazı değişiklikler yap -
mrya karar vermiştir. Bu hususta ha -
zırlanmakta olan kararname projesi 
önümüzdeki günlerde yüksek tasdika 
arzedilmek üzere Ba~bakanJığa veri
lecektir. 

Bulgaristan elçisi 

İstanbul'a döndü 
İstanbul, 23 a.a. - 15 gündenberi 

mezunen Sofya'da bulunmakta olan 
Bulgaristan'ın Ankara sefiri Dr. Hris
tof, bugUn şehrimize avdet etmiştir. 

Dr. Hristof, bir iki gün sonra An -
kara'ya gidecektir. 

İstanbul Barosunda 

bir tetkik heyeti kuruldu 
İstanbul, 23 (Telefonla) - Baroda 

İtalya Kırahnın 
kızı evlendi 

Roma, 23 a.a. - İtalyan hükümdar -
}arının en genç kızı Prenses Mari dö 
Savua ile Prens L\.li dö Burbon-Parm
ın izdivaçları bu sabah Krinal sarayı -
nın kilisesinde yapılmıştır. 

D Ü o N Ü L E R yeni kanuna göre tetkikler yapmak ü

zere 20 kişilik bir tetkik heyeti ku -
rulrnuştur. Bu heyet on beş günde bir 

Masal ve Sinema 
toplanacak, avukatlık kanununun me
nettiği işleri görenleri ve takipçilik 
yapanları tesbit edecek ve bunlar hak 
kında takibat yapılmasını müddeiu -

TÜRKİYE BASINll 

Karon beğenmezsek ..• 
TAN'da güniın me:;e]eleri sütunun

da l&tanbuı'da ıkinci nevi ekmek me
selesi tetkik ediJmektedir: 

Belediye iktısat komisyonu halka 
mahsus ucuz bir ekmek çıkarmak i
çin tetkikat yaparken fırınlardaki i
maliye Ücreti üzerinde de durarak. 
bunun im:lirilebilip indirilemiyeceği -
ni araştrrmıya lüzum görmüş. 

Fırıncılardan biri, elinden lokması 
alınmış bir çocuk gibi, bağırıyor: 

- lktısat komisyonunun vereceği 
kararı beğenmezsek fırınlarımızcn 

Kapılartnı kapar, çekilir gideriz. 
Hu feryat büyiık bir tehlikeyi ha

ber veriyor. Bir giın belediye fırın
cıların hoşuna gitmiyen bir karar ve
rirse, demek şehir ekmeksiz kalabi
lir. 

Bu tehdit bugün için bir laftan iba· 
rettir, fakat bir zihniyetin ifadesi ol
duğu, ve bir tehlikeyi işaret ettiği i
çin üzerinde durulınak lazım gelen 
bir tehdittir. 

Ekmek halkın en büyük gıdasıdır. 
Halk elektriksiz kalabilir, tramvay
sız kalabilir, fakat ekmeksiz kala· 
maz. 

1' ilhakika böyle bir hal vukuunda 
hükümet lazım gelen tedbirleri ala
rak fırınları işletir ama, ne de olsa. 
bugünkü şekillerde halkın gıdası fı
rıncıların keyfine tabi görünüyor. 

Bunun çaresi, bir an evel ıehirde 
aari büyük fırınlar açarak bu itin be
le diyeleşmesidir. 

Fırınların belediyeleşmesi, hem 
halka temiz ve ucuz ekmek, hem be
lediyeye varidat temini bakımından 
lazım ve zaruridir. Bunun için li.zmı 
gelen sermayeyi de bulmak güç ol· 
ma&a gerektir. Çünkü karıılığı var• 

dır. Ve kar~ılığı olan her İt için pa.ra 
bulmak daima mümkündür. 

Belediyemizin, ekmek meaeleıine 
bu şekilde el koyması zamanı artık 
gelmiştir de.,, 
BİR MILLl lKTISAT MESELESi 

KURUN'da Asım Us, Urfa'da 
müşteri bulamadığı için bekliyeıı 
buğdaylardan ve memleket içi fiyat
ları ile memleket dışı fiyatlar ara• 
aıııdaki ni&betaizlikten bahseden bu 
başlıklı ya:uıında diyor ki: 

"- Buğday ofisi vaaıtasiyle icap 
eden yerlerde buğday &atın alarak 
ıtoklar yapılması için tatbik edilen u
sul çiftçilerin bir takım muhtekirler 
ta.rafından istismar edilmesine mani 
olma.k ve bununla beTaber ir.tih.aalatı 
teşvik etmek idi. Fakat bu uaul m~ 
leket dahilindeki fiyatların beynel
milel fiyat seviyesinden yukarıya çık 
masına sebep, bu yüzden memleket 
mahsulünün hariçte satdmaama en
gel olacak bir vaziyet meydana getir 
memesi de 18.zun gelir. 

Şu kadar var ki buğday iatilu.a.la
tında maliyet fiyatlarını beynelmilel 
seviyeye indirmek arzusu kolayca t~ 
hakkuk edebilir ıeylerden olmadığı 
da malfundur. Bu takdirde her sene 
istihsal edilen ve memleket ihtiya
cından fazla olduğu iç.in harice &atıl· 
ması lazrm gelen buğdayları ıda -
dahildeki piyasamız, hariçteki piya
saya nisbetle yiiksek olması yÜzün
den - elden çıkaraınama.k milli iktı
sa t bakımından büyük bir zarardır. 

Bu vaziyet bize t<)yle bir mülaha.. 
za telkin ediyor: 

Acaba ır.ilolanmızda toplanan ve 
memleket ihtiyacı için muhafazası i
cap etmiyen buğday atoklarmı mu
kabilinde mal değil ,döviz almak şar
tiy]e beynelmilel fiyat Üzerinde sata
maz mıyız? Dahildeki alış fiyatı ile 
hariçteki satış fiyatı arasındaki farkı 
döviz tedarik etmek için ihtiyar edil
miş bir zarar diye kabul edeme-z: mi
yiz? Merasimde İtalya kıral ve kıraliçe

&i ile, Bulgaristan kıral ve kıraliçesi, 
eski İspanya kıralı, bir çok prens ve 
prensesler, Musolini ve bir çok ecne -
bi rical hazır bulunmuşlardır. 

Bütün şehir, donanmıştır. 

Son günlerde şehrimizin iki. sinemasında birden "Pamuk prenses ve 
yedi cüce" ismiyle gösterilen filmi seyrettiniz mi? Seyretmedini:z.se ken
dinizi bii,yük bir zevkten mahrum etmişsiniz. 

mumiliğe biLdirecektir . 

İstanbul fırıncılarının 

Belediyeden dilekleri 

Bu muam~leyi dahilde tonunu on 
liraya istihlak ettiğimiz maden kö
mürünü döviz ihtiyacı için daha u
cuz fiyatla harice satmak usulüne 
benzetemez miyiz? 

B. Ciano Roma'ya döndü 

Budapette - Belgrat - Roma bloku 
da ltalya ile Macariır.tan ve Avustur -
~a arasındaki "merhum,, Roma blo -
lt\Uıa çok benzer. Şimalden gelen 
tazyik karşısmda tarihe kan§&Jl bu 
bloktan sonra ona benzer bloklarm 
ltul'ulması bahis mevzuu olabilae de 
taaavvul'da kalmıya mahkUındur. E
''aen Avusturya'nın akıbetinden alı
!llln derslerden biri, orta Avrupa'da· 
iti italyan nüfuzuna fazla güvenme
~ektir. 

Eğer Çiyano, Belgrat ile Budape§
~~ lll'aaındaki ihtilafların halli için 

Belgrad, 23 a.a. - İtalya hariciye 
nazırı B. Ciano, Naip Prens Pol tara
fından verilen akşam ziyafetinden 
sonra hususi trenle Roma'ya hareket 
etmiştir. 

Meşhur Mickey Mouse'i.yle kendinden çok bahsettirmiş olan Walt 
Disney'in, daha renkli Silly Senphonie'leri.ni seyrederken, bu orijinal sa
natkarın ve icat ettiği tarzın ne geniş imkanlara gebe olduğunu hisset
miş ve bu intıbaımı o :ıaman Ulus sütunlarında tesbit·etmiştim. Wal't 
Di.sney'İn bütün dünyanın hayranlığını kazanan ve ne :ıamandanberi sa
bırsızlıkla beklediğimiz uzun masal filmini gördükten s.onra bu imkan
ların tasavvurdan da geni§ olduğunu anladım. 

Kuru realizminin veya dar santimantalizminin yeknesaklığı içinde 
bocalıyan si.nema endüstri.sine birdenbire yepyeni ve genif bir alemin ka
pılarını aiO'I bu harikulade sanatkar, rüya ve masal dünyasını, fimdiye 
haclar muha;yyelelerimizin erişemediği bir §'İİr bolluğu içinde beyaz per
dede hayran gözlerimi:ıin önüne sermiye muvallak olmuştur. Gerçi. on
dan Önce, canlı artiatlerin tem•il ettikleri masal lilimle,,.i yapılmamtf de
ğildi. Ancak bunlarda, muhayyelenin bütün kaprislerine göre realitenin 
tağyiri imkanı i.ster istemez mahdut kalıyor ve biz masal havasına kendi
mizi tam mcinasiyle kaptıramıyorduk. 

İstanbul, 23 (Telefonla) - Fırıncı -
lar belediyenin yaptığı yeni tenziller 
aJeıyıhinde taleplerde bulunmaktadır -
)ar. İçlerinde yeniden tenzilat yapıl . 
dığı takdirde işlerinden vazgeçecek _ 
lerini söyliyenler de vardır. Belediye
nin istişare heyeti bu mevzu üzerinde
ki tetkiklerini ilerletmiştir. Neticeye 
göre karar verilecektir. 

Memlekette mevcut buğday stok
larını lüzumundan fazla elde tutarak 
çürütmekten ise bunları bir fiyat 
farkiyle beynelmilel piyasa üzerin
·den dövize kalbetmek elbette daha 
makul bir muam.ele olur. Kaldı ki bu 
fiyat farkından dolayı hükümetin ya 
pacağı fedakarlığı gene buğday yÜ
zünden hazinenin aldığı vergiler kar· 
şılıyabilir. Bunun için esasında ma
kul olan bu muamelenin tatbiki sala
hiyetini elinde tutanların Üzerlerine 
büyÜk bir mesuliyet yÜkü alacakları 
şüphesiz olmakla beraber hükümet -
çe bu maksadın temini için yüksek 
kontrollü bir satış usulü bulunabile-

ı:r t&\raasutta bulunabilirse, orta Av-
1'\tpa, sulhu için en büyÜk hizmeti yap. 
~!•olur. Fakat bu hizmet tam olmak 
J1tı ~acaristan ile Romanya arasm-

a. da bir anlatma temin etmeli. Ma
ca:r· 

.. 1•tan Çekoslovakya hesabına top. 
l'a.g. l . . . k" .. o an iştihasını tatmın ebni,tir. 
is~Ç\lk antantın diğer iki devletten 

ıyeceği ancak bu memleketlerde 
YJa ~ll>an ~acarlarm ekaUiyet hakları 
0 ahit· d b ll'. Yugoslavya da, Romanya a 
~ llokta.da Macaristan'• tatınin et-

mıye h l l M . t , B azll"dırlar. ta ya, acarı& a-
~ 1'.k~lkan antantına da dahil olan 

u ~ 1 de"letle anlaşmıya imale eder· 
se, f'Vl'\tr>a sulhu ve dolayısiyle kendi 
men al ati namına faydalı bir i, yap
mı§ o ur. 

A. Ş. ESMER 

Romanya'daki yeni 

partinin direktuar1 
Bükreş, 23 a.a. - Rador Ajansı bil

diriyor : 
Resmi gazete yeni parti direktua -

rının 30 azadan ve yüksek milli kon -
seyinin de 150 azadan mürekkep ola -
cağını bildiren bir kararname neşret -
miştir. Kıraliyet müşavirleri her iki 
teşekkülün müzakerelerinde her daki
ka hazır bulunabileceklerdir. 
Diğer bir kararname cephenin üç 

genel ıekreterliğine iki sene müddet -
le profesör Karnatziano, Silviu Dra
gomir ve Valkoviç'in tayin edildiğini 
bildirmektedir. 

Halbuki, Walt Dinaey'in harikalı buluşiyle dava halledilmiştir. Res
mi, edebiyatı, musikiyi, güzel sanatların bu batlıca üç kolunu vasıta gibi 
kullanarak bunları eşsiz bir maharetle terkip eden sanatkar, bizi günde
lik hayatımızın reel dekorundan kavrayıp çıkararak, bir buçuk saat, gü. 
zellik, iyilik ve ihtişamiyle cözlerimiz;i kamaştıran bilnıediğimiz, tanı
madığımız;, ancak rüyalarımızda müphem tadını duyduğumuz o hari
kulade masal alemi.ne kavuşturuyor. Hem öyle bir masal alemi ki yalnız 
çocukları değıil, ak saçlı ihtiyarları bile teshir edecek bir cazibenin sa
hibidir. 

Walt Disney'e zamanımu;ın en bÜJfük faİri demekle Emile Henriot 
mübalôga etmi§ değildir. Yaıar NABi 

İstanbul' da mualliml••rin 
taltif ve tecziyesi 

İstanbul, 23 (Telefonla) - Vilayet 
inziba.t ~celisi bugün toplanmış, 12 
muallımın taltifine, 5 mualJimin de 
ihtarla tecziyesine karar vermiştir . 

Yakalanan iki kaçakcı 
İzmir, 23 (Telefonla) - çe§me'de 

kara sularımızda kaçakçı iki yunanlı 
yakalandı. 
ı .................................................... . 

l Yılda bir lira verip Çocuk Esir- i 
geme Kurumuna üye olursan İ 
masum, kimsesiz yavrulan 1 

ı bağrına basmış olursun 1 J ...................................................... 

ceğini sanıyoruz.,, 

lzmir'de bir kaza 

İzmir, (Telefonla) - Comel ve or -
taklarına ait nebati yağlar fabrikasın
da kazan patladı, dört yaralı vardır. 

İzmir' de bir kadın iilclii 

İzmir, 23 (Telefonla) - İstanbul o
telinin balkonundan battaniye silken 
hizmetçi Lütfiye düştu ve öldü . 
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KOYLERIMiZ 
şehirdeki kasaplara yüksek bir bedel
le satarlar. .-······························································-.. 

1 FİNANS l RADYO J 
1111111111111111111111111111111111111111111111111 

Bugün nasıldır ? Dün nasıldı ? 
. Yarın nasıl olmalıdır. 

Bahçenin uzak bir köşesinde bir i
ki kovanı olan ev aynı zamanda tatlı 
ihtiyacını temin etmiş olur. Zengince 
bir de kümes yaşatabildi mi evin gı
da ihtiyacı bir parça ekmeklik ve 
bulgurdan ibaret kalır. 

. -
-- •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• r-

Müesseseler ücret baremi 
TÜ~KİYE RADYO DİFÜZYON 

~ O S T A L A R l 
rtiRKİYE Radyosu - ANKARA Radyos 

DALGA UZUNLUGU 

XIV 
H. Reıit TAN KUT 

Toptan köyün kuruluşna verdiği- O halde köy evlerimizi hava, ışık ve 
miz ehemmiyetten biraz daha fazlası· sıhat girecek şekilde birbirinden ayı
m köy evinin kuruluş tarzına ayırma- ralım. O zaman göreceğiz ki 0 evlere 
lıyız. Çünkü, tarla, istihsalci emeği hava ve ışık kadar gıda da girecek -
nemalandıran bir iş yeri ise, köylü tir. 
evi istihsalci emeğe kudret, enerji ve Ben köylerimiz toplamağa ne ka-
şuu katan bir ocaktır. Evinden sıhat- dar ehemmiyet veriyorsam, köy evle
li, kuvetli ve neşeli çıkmıyan çiftçi, rimizi birbirinden ayrrmağa o kadar 
tarlasının verim kıymetini canlandı- önem veriyorum. Bir avlu icinde ve
ramaz. Bugünkü köy evlerimizin ya-ı ya büyükçe bir tarla ortasında kurul
rzd:ın !rO~ fazlası sıhati .örseliyen ku- ?1uş köy evlerinin başlı başına birer 
vetı kemıren ve neşeyı bunaltan bi- ıstihsal birimi (ünite) oldukları'1a 
rer indir: Onları~ içinde - o da az ol- inanmak Hizımdrr. Çünkü böyle evler
mak şartıyle - bugday ve arpadan baş- de beş yaşındaki çocuktan doksan ya
ka bir yiyecek bulunmaz. Türk köy - ındaki ihtiyara kadar herkes müstah 
lüsünün ağzını yağa, süte, yumurtaya sil olabilir. Böyle bir evi ameli ve 
ve ete karşı kilitli yen o şom se- tatbiki olarak mutalea edelim: 

Bu yolda teşkilatlandmlmış köy ev 
!erinin asma çardağında veya örtme" -
sinin altında bulgurun taşını ayıkh
yan veya et tahtası üstünde satırla et 
kıyan annelerle beraber, çıkırkta ip 
büken ve tezgahta kumaş dokuyan 
genç kızlar ve gelinler görülür. Evin 
erkek çocuğu kuyu başında tayının 
yelesini ve ayaklarını yıkamaktadır. 
Daha ufakları evleklerin kıyılarında 
kuzularını otlatırlar. Bu mutlu evin 
iş çağındaki erkekleri dışarıda tarla
nın üstünde veya sürünün başında -
dır. Karınları tok, gönülleri rahat ve 
bilgileri kuvetli olduğu için emekle
rinin karşılığını tamamiyle kazanabi
liyorlar. İşte bu kazanç, tohum ve yi
yinti ayrıldıktan sonra tamamiyle 
pazarındır. 

Kemal. ÜNAL 
Ulus, 4 sonkanun sayısmda okuyu- j seler bünyeleri itibariyle devlet iktı

cularına devletle a!akalı banka ve mü- sadi teşebbüslerinden ayrı tutulamaz. 
esseseler için hükümetçe hazırlanan Binaenaleyh bunlarda da sayın ve 
barem kanunu projesını vermişti, bunun karşılığı ücretin devlet mües
metne haber olarak ilave etttiği bir- seselerindeki disipline tabi olmasr 
kaç satırla da bu layihanın Büyük gayet tabiidir. 
Millet Meclisinde, maaşlara ve dev- Müesseseler ücret baremi, on dört 
let ücretlerine ait baremlerle birlik- derecedir. Devletteki on lira asli ma
te müzakere olunacağını bildirmişti. aşlı on beşinci derece bunlarda yok· 

Bundan evelki iki yazımızdan bi- tur. Böylece asgari had 60 lira tutar· 
rinde maaşlara, diğerinde· de devlet la başlamaktadır. Müessese ücretleri 
ücretlerine ait haremler üzerinde kı- bareminde emsal daima dört olduğun
sa tahliller yapmıştrk. Bugün de ban- dan en yüksek hadler olan uçuncü, 
ka ve müesseseler bareminin ana hat- ikinci ve birinci hadlerin tutarları, 
larr üzerinde sütunların müsaadesi devlet maaş ve ücretlerinin aynı ola· 
nisbetinde duracağız. rak 400, 500, 600 liradır. Diğer dere-

*** celerin tutarları arasında emsal ayrr-

1639 m. 183 Kcs./ 120 Kw. 
T. A. P. 31.70. m. 9465 Kes./ 20 Kw. 
T. A. Q. 19.74 m. 15195 Kes./ 20 Kw • 

A11lwra 

SALI 24·1·939 
12.30 Proğram 
12.35 Turk nıuziği - Pl. 
13.00 Memleket saat ayarı, ajans, meteoro

loji haberleri. 
13.10.14 Müzik (Muhtelif senfonik plak • 

lar. 
18.30 Proğram. 
18.35 Türk müziği (hicaz faslı) Çalanlar: 

Hakkı Derman.Eşref Kadri,Hasaıı 
Giır, Hamdi Tokay,Basri Üfler. 

19.20 Konuşma Turkiye postası 
19.35 Ti.irk müzigi 1 Cevdet Kozan - Taksim 

2 - Suphi Ziya. Uşşak şarkı - aklımı 
başımdan alan. 3 - Lem'i - uşşak şar• 
kı - günler geçiyor 4 - Arif bey - mu
hayyer şarkı - iltimas etmeğe 5 - Arif 
bey türkü gıineş yuzlıi 6 - türkü mc • 
nekşeler Okuyan: Müzeyyen Senar. 
Çalanlar: Vecihe, Reşat Erer.Ruşen 
kam, C. Kozan. 

bep hangisi ise ona lanet olsun. İki dönümlük bir tarla ortasında 
Sebze ve meyva mahrumiyetinin bir köylü damı .. Evin duvarları sıva

ne_:~~re ~e h~~gi ~al~ere götürebile- lr ve etrafı süprülmüştür. Cephede 
cegını, agaç golgesı bılmiyen gövde- bir dut ağacı, ortada fesliğen saksr-
1~~ ~~e, çiçek ren~i emmekten mahrum lan ve kapının üstüne tırmanmış bo· 
gonullerde nelerın ve nelerin canla - razan çiçeği var. Tarlanın çiti boyun
nacağmı tahmih edebiliriz. ca iki kayısı, üç erik, bir kac vişne ve 
Be~c~, Bütün bunların sebebi köy kiraz dikilmiştir. Uzak köş;de büyük 

evlerının kurulş şeklidir. Daha evel- bir cevizin tok yeşilliği görülüyor. 
ki yazılarımda da anlattrğrm gibi biz- Bir kaç genç fidana elma ve armut a
de köy evleri Celali, Sarıca, Deli, mü- şısr vurmuşlar. Ev ile ahırın arasın
tesellim, ve keyfi şekilde salgın top· daki söğüdün altında bir kuyu ve ku· 
lar, başı boş, zorba kuvetlerin teca- yunun genişçe taşlığından sonra sı
vüzüne karşı siper olmak üzere ya - rasiyle; bir karık soğan, bir karık sa
pılmış zeminliklerden başka bir şey rımsak, bir tahta tere, maydanoz, na
değildir. Buna bir de - zorla ve can ne, bir tahta trup, marul, havuc, bir 
korkusiyle - ihtiyar ettikleri sakar tahta biber, domates, bir evlek ;atlı -
yerlerdeki tabiat gayzu şiddetlerini can, bamya bir evlek bakla, birer ev -
de ilave ediniz. lek nohut, mercimek ve kışlık sebze -

Böyle olduğu halde Türk köylüsü- si olarak birer evlek lahana, prasa, ıs
nün insafsız düşmanları oralara da panak ve kabak ekilir ve dikilir. Ev
yetişti. O zaman türk köylüsü en son !eklerin tonç (karık aralarındaki tüm 
müdafaa silahını, yani yoksulluğu sek yerler) Jarmda sıra ile mısır, 
kullandı. süpürge otu ve bunların diplerinde 

Ne istiyorsunuz ağalar, para mı? kışlık soğan ve bazı yerlerinde de sı
yok. At, pusat mı? yok. Giyim ku - rık fasulyesi yetiştirilir. Bahçesi mü· 
şam mı? yok. Yatacak, yakacak mı? sait olan evler kavun, karpuza da ev -
yok. Size, konak hayvana ahır mı? lekler ayırırlar. Bunlar taze olarak 
yok. Yiyecek mi, yem mi? Allaha şü- yenildiği gibi, kışlık olarak kurutur
kür o da yok. lar. Bu suretle bütün sene yiyeceği-

Bu ihtivari yoksulluğun daha ne nin mühim bir kısmı çrkmış olur. Bu 
sahalard. }Okluk yapabileceğini yaz- ziraat yanlız evde beslenen ehli hay-
mıyacağı Bugünkü köstebek yuva- vanların kışlık yemi için de zengin 
aı damla karanlsğ,ft.cla ..,......,... ..... ,..-.. • ı ,,. ' · ~· • '-- • --. --
sanlar ili afta olarak açtır. Vaziyeti la samanları, mısır sapları gibi .. Bu 
çıplakılğ le mutalea edelim. Bu kı- tarzda kurulmuş evlerde ahırın bah
sım vataı d şiar tedrici bir kansızlık- çeye bakan ön taraf mda sağmal bir 
la alabild "ne sönüp gidiyor. Açlığa, inek bağlıdır. Ev kadını bahçesini ça
havasızlır ışıksızlığa alışmanın da paladıkça çıkan yeşillikleri onun önü 
bir hal ve ir adet olduğunu tanımak ne atar. Bu inek nahırla uzaklara gi
kadar acı 1 talihsizlik olamaz. Bu dip yorulmadığı için sütü kuruyup 
köylüler erine yiyecek geçtiği za- çekilmez. Kımıldanmadan beslendiği 
man da y iyor. Uzak olmıyan bir için başkalarının iki kilo verdiği sü
mazide Bı ar idarecileri, memleket- tü dört kilo olarak verir. Onun için
lerinde bi çlrk adetinin hüküm sür- dir ki evde her gün sütlü sorba ve 

Anadoluda her köy bu hali bulur 
ve bu dereceye çıkabilir mi? planlı 

ve devamlı bir çalışma ile köylerimi
zin yüzde seksenine bu kıymeti ka

zandırmak olmıyacak şeylerden de -

ğildir. Kuyu kazılabilen yerlerde ku

yu, su getirilebilecek yerlerde kanal, 

toprak baraj yapılabilir yerlerde göl, 
arteziyen açılacak yerlerde artezin, 
dolap kurulacak yerlerde dolap bu 

köylerin halk edilmesi için kafidir. 

Köylerin bu kuruluş tarzına girişi i

le beraber hayvancılk canlanır. Yeşil 
yem ziraati başlar istihsal fazlası pa
zarlara dökülür. Ve okullar köy koope 
rasyonlarrnm çeşitlerine karşı bilgi 
ve sevgi telkin etmek kıymetini ka -
zanrr. Hayvancı ve çoban köylerden, 
hayvan cinsinin pratik ıslah şekille
rinden, köylünün günlük hayatı için
deki basit fakat tesiri çok muhrip ih· 
tiyaçlarmdan, köylüye doğru gitmek 
yollarından ileride vakit ve fırsat bul
dukça bahsetmek üzere yazılanına 
simdilik nihayet veriyorum. 

Kemalist Türkiye'de ileri hareketi 
hızını daima muhafaza edeck ve Milli 
Şef lnönü'nün yaratıcı eli ve yurt se
verliğinin sonsuz kudreti bize köy 
meselesi gibi büyük milli davaların 
hallinde de enerji ve imkanlar hazır
hyacaktır. --Son -

~1111111 YENİŞEHİR 111111.L -----
§ULUS~ -- -- ----Sinemasında ---- ---: Arzuyu umumi üzerine _ 
- saat 14,30 - 16,30 - 18,30 : 

ve 21 de : --- -- ----:PAR İS - --
IŞIKLARI§ ---- -- --

Hükümetin yukarıda bahsettiğimiz lrğından doğmuş bazı farklar vardır. 
projesinde "mahsus bir kanunla dev- Hizmete girilirken devlet bünye
letten bir hak temin eden veya ser- sinde maaşla ücret arasında bir dere
mayesinin yarısından fazlası devlete ce fark kabul edilmiştir. Mesela, yük
ait olan banka ve müesseseler,. yeni sek tahsili olanlar için maaşta azami 
ücret baremine tabi tutulmuştur. Şu had 30 ve ücrette 35 dir. Müessese üc
halde prensip; devletin sermayesi, retlerinde de bu had 35 liradır. Yük
yahut da hak ve sa l5hiyetleri teksif sek tahsil müddetinin fazlalığı, bir 
edilmiş olan ticari müesseselerde say veya iki yabancr dil bilmek müessese
ve bunun karşılığı olan ücreti disip- !erde de daima birer derece yukarıya 
lin altına almaktır. Bu takdirde yu- çıkmağı mümkün krlmaktadır. Son
karıdaki metnin şümulünü vuzuhtan- radan yabancı bir dil öğrenmiş olmak 
dırmak ve hududu içine giren uzuv· dahi bu derece hakkını vermektedir. 
larr teşhis etmek lazımdır. Terfi için devlet maaşlarında ve 

Geçen yıl kabul edilen bir kanun ücretlerinde ehliyet ve kıdem bakı
ticari mahiyetteki birçok devlet mü- mından bir fark yapılmıyarak her iki
esseselerini Başvekalete bağlr müte- sinde de asgari terfi müddeti dört ve 
hassıs bir heyetin daimi mürakabesi- yüksek tahsil için üç sene kabul edil
ne ve gene Meclis encümenlerinin ve miştir. Müesseseler bareminde de ter· 
hükümetin seçeceği bir umumi heye· fi için ehliyet ve liyakatten başka bir 
tin yüksek idaresine tevdi etmişti. derecede dört veya üç sene hizmet 
Etibank, Sümerbank, Ziraat Bankası, şart kılınmıştır. Bu terfi müddeti 
Denizbank ve Ziraat İşletmeleri ku- içinde alınacak üç takdirname bir se
rumu bu kanunun sarahatle içine al- ne kıdem zammı kazandırır. 
dığı müesseselerdir. Aynı kanuna gö- Devlet ücretlerinde ihtisas mevki
re bu bankalar ellerindeki teşebbüs- leri için barem tahditleri kaldrrıl
leri, sermayeler vererek hususi hu~ mıştır. Ancak bu mevkilerin nereler 
kuk hükümleri içinde kuracakları olduğu kanunla tayin olunacaktır. 
mahdut mcsuliyetli hükmi şahsiyetle- Banka ve müesseselerin ihtisas mev
re devredeceklerdir. Şu halde bu mü- kilerini ise mürakabe kanunundaki 
rakabe kanununun şümulüne giren bu mütehassıs heyetin mütaleası üzerine 
bankalarla onların kuracakları mües- İcra Vekilleri tayin edecektir. Ve bu 
seseler ve ileride bu kanuna tabi ola- ihtisas ücretleri de barem hadlerini 
rak kurulacak uzuvlar devlet serma- a{mıyacaktır. Muvakkat hizmetler i
yesini işlettiklerinden tabiatiyle üc- çın mukavele ile kullanılacak müte
ret bareminin disiplini içine girecek- hassısların ücretlerini Vekiller Heye-
lerdir. ti tespit edecektir. 

Hükmi §ahsiyeti haiz devlet uzuv- Devlet ücretlerinde olduğu gibi da-
ları da (mülhak bfüçeler, hususi ida- imi mahiyette olmıyan hizmetler için 

;;tİ~rii,';r_,:~In~· tibidi~i~r:1Bi1n~e~a- sÜClar 'satrs ve· ambar memurları ne 
leyh bu uzuvların sermaye vererek her ~üess;senin hususi bünyesine 
kuracakları müesseseler de, devletin göre kullanacağı müstahdemler, işçi
kurduğu müesseseler gibi ve onlara ler ustalar barem çerçevesi içine gir
tatbik olunan barem şartlarına tabi miyecektir. 
olacaklardır. Belediyeler bankası bu- Devlet bünyesinde ücretten maaşa 
nun bir misalidir. Gerek devletin ve veya maaştan ücrete geçişte bir dere
gerek hükmi şahsiyeti haiz devlet u- ce farkın muhafaza edilmesi şarttı. 
zuvlarının yarıdan fazla sermaye ve- Binaenaleyh maaşlı hizmetten bu mü
rerek kuracağı müesseseler, teşeb- esseselere geçilirken de bir derece 
büs kuvetini daha çok devlet serma - fark daima mahfuz kalacaktır. Devlet 
yesinden almış olduklarından devlet ücretinden müesseseler ücretine ge
sermayesinin tabi olduğu disiplin i- çişte şüphesiz bir fark olmıyacaktır. 
çinde çalrşacaklardır. Ankara mesken tazminatı, mezuni-

20.05 konuşma hukuk ilmi yayma kurumu. 
20.20 Tıirk müziği: 1 Tanburi 0$Illan bey-' 

nihavent peşrevi 2 • Ali Rifat .ıulfiın 
görenlerin bahtı siyah olurmuş 3 -
Leın'i- bin gül c;ıkarırdım. 4- Arif bey; 
yanılma ateşi aşkı 5 - Haydar bey 
penbe kız Okuyan: Muzaffer İlkar 

Çalanlar: Vecihe, He3at Erer, Ruşcm 
Kam Cevdet Kozan, Mesut Cemil. 

20.45 Ajans, meteoroloji haberleri, ziraat 
borsası (fiyat) 

21.00 memleket saat ayarı. 
21.00 Temsil -BOHEM- Yazan: Henri Mu 

rger) Terceme ve radyofonik mon .. 
taj. (Ekrem Reşit) Temsil esna -
sında radyonun küc;uk orkestras Puc
cini'nin (laBohem) operasından par-· 
çalar çalacaktır. . 

22.00 Kiıçuk orkestra (Şef N ecıp Aşkın) 
ı - Johann Strauss • Viyana kanı 
vals 2 - Ganglberger - benim küçük 
teddi ayım - n ksofon parçası 3 -
Bruno Hartmann - parlak runeı ışı
gmda dans • entermuo 4 - Felix:ıt 
Glessemer - sabah &elamı - fantazi 
5 - Schmit - Gentner - Bana daim& 
söyle - ağır vals 6 - Hans Zander -
Pauli - Polka. 

22.30 Esham, tahvilat, kambiyo - nukut 
borsası (fiyat) 

22.40 Muzik (operetler ve eğnelceli plik? 
23.45.24 Son ajans haberleri ve yarınkı 

proğram. 

olduğu gibi, bugünkü vaziyetin nasıl 

halledileceği meselesi ortaya çıkmış

tır. Devlet ücretleri için hazırlanan 
bir formül, tahsil derecesini devlette 

veya devletle alakalı müesseselerde 

geçen hizmet müddetini esas tutmuf 
ancak ehliyet ve liyakatli olanlardan 

iki seneye kadar hizmet edenin bir, 

dört seneye kadar hizmet edenin iki 
ve daha fazla hizmet edenin üç dere
~erttrt§"~ır:""' ,..ı,., .. ,,...,,,.,, =l;ıhivctini 

f olur olmaz şiddetli ve yağlı pilav pişebilir. İneğin yanında 
esaslı tedl ı almağa mecbur olumuş· dört tane koyun vardır. Bunlar, sofra 
lardı. Oraca da bir çok köylüler et ve kırıntılarını, çorba artığını, tekne ka
yağ yemiy du. Bulgarlar bunun önü- zıntıların mısır ve meyva eşelekleri
ne geçtiler Ve çok yiyip içmeğe baş- ni, sebze kabuk ve fazlarlarrnı yiye
lryalı beri ulgar köylüsünün istih- rek geçinen tohumluk ve etliklerdir. 
sali ve kaz .;ı arttı. Bizde bu ne için Köy çocukları bunları çok severler. 
böyle deva: edip gidiyor. Bu kördü- Yünleri arasıra yıkanıp tarandığı ve 
ğümü yapa bağların ucu nerelere kendileri tuzlu yiyip, tuz yalıyabil -
varır? Düşı nıip araştırmağa ve bu ru- dikleri için yünleri uzun ve yumuşak 
hi halin fel esini yapmağa vaktimiz elesteki ve parlak liflidir. Ev kadını 
kalmadı. Ç sini mi istiyoruz? Dü- bunların yünü ile ev halkına aba ve 
şünelim. Bı jnkü köy evelerine ni- potur kumaşı dokur, kuşak ve çorap 
sin, hava, ış ve sıhat girmiyor? Top örer. Her sene birini keserek kışlık 
lu ve bitişik lduklarından değil mi? kavurma ve sızgıt yaparlar. Birini de 

- Tino Rosıi • Konchita : 
Montenegro § ---- -: baştan başa şarkılı ve re- : - vülü ıahane film devam : 

ediyor : ---- ----- -- saat 12 de ucuz matine : - -- -§ Görünmiyen Haydutlar : 
: baştan başa heyecan ve : 
':i ı 111111 yumruk kuvveti 111 lll I r:' 

Devlet hak ve salahiyeti teksif e- yet ve kısa askerlik hizmeti aylığı, 
dilmiş olan müesseselere gelince bun- harcirah, yevmiye ve tedavi masraf
ların hatta yarı sermayesi devletçe ları bakımından müesseselerde çalı
verilmemekle beraber teşebbüsleri ge- şanlar da devlet bünyesindekilerden 
ne onun teminatı altındadır hatta ba- ayrı olmıyacaklardır. Ancak maden 
zrlarının mühim bir kısım sermayesi işlerinde çalışanlarla paraya el koyan 
devletin veliiyeti altındaki paralarla memurların ve bazı şube ve ajanhk
vücut bulmuştur. Hususi kanunlar, ların aylrklarına bu vazifeleri müd
bu müefseseleri serbest teşebbüsün detince verilmek üzere bazı zamlar 
çok üstünde birçok haklarla techiz yapılabilecektir. 

Aynı formül müessese ücretlerine 

de tatbik edilirse tahsil derecesinden 
ve devlet hizmetinden başka banka

larda, fabrikalarda, mali ve sınai mü,. 

esseselerde geçen hizmetlerin de he
saba katılması icabeder. Çünkü dev

let iktısadi teşebbüsleri, birçok husu

si müesseselerde yetişmiş ehliyetler

le vücude getirilmiştir. Bunlar için 

de devlet ücretlerine ait formüldeki 
gibi bugünkü devlet müesseselerin
deki hizmete ve liyakate göre birkaç 
derece yukarıya geçmek hakkı tanı
nacaktır. 

Maaş ve ücretler için barem yap
mak; gerek idare ve gerek sermaye 
halindeki devlet kuvetlerini milli 
menfaate en uygun şekilde kullana
cak ehliyet ve liyakatlerin refah hak~ 
)arını disiplin altına almak demektir, 
Böylece barem çalışanlar ıçın en 
yüksek bir teminat, çalıştıranlar için 
de adalet ve hakkaniyeti temin edici 
sağlam bir alettir. 

BAL 1 K 

TUTAN 
• 

K E D 1 

SOKAGI 
Çevireıı: Nasuhı Baydu 

-68-
- B mem, dedi. Belki cumartesi günü. 

- Mı.ikemmel ! Cumartesi, öğleden aonra sizi 
bekle 

-Sa t kaçta? 

Fecfor, kollarını bir kulaç açarak: 

- Ögled.en aonra ak§ama kadar burada bulunu-
rum. 

Cwnartesi, öğle sonunu, Gunter'e tahsis etmek 
muta•ddı Gunter gelip Anna'yı antrenmana götü
rürdü. Daha doğrusu, sinemaya gitmeden evel yap· 
tıkları uzun gezintilere Anna bu ismi verirdi. Eh, 
Anna, bu sefer ya gezintiden, ya sinemadan, yahut, 
daha basiti, ikisinden de vaz geçerdi. Mağazada 

fazla iş olduğundan bahisle özür dileyebilirdi. 

Anna Gunter'in kaygılı bakıtları kartısmda bile 
hiç vicdan azabı hissetmemektedir. Akıam yemeği-

ni yer yemez bara ineceğini &Öylemektedir. Mene -
getti oraya devam ettiğinden beri gidip yanında bir 
müddet oturmaktadır. Anna mantosunu giyiyor. 
Gunter'in yalvaran bakışları onu yolun·dan alıkoy
muyor. 

- Siz evde kalabilirsiniz, diyor. ihtimal ki Piya 
da gelir. 

Gunter, sızlanarak: 
- Hayır. Gideyim, cevabını veriyor. 

Anna, Fedor'dan kimseye bahsetmiyor. Cumar· 
tesi günleri öğleden aonra bir JCY demeden dııarı 

çıkıyor, Fedor'la karşı kar§ıy bir kaç kadeh tarap 
içiyor, neıeli neşeli bir çok feyler konufuyor. Fakat, 
her cumartesi değil. Sazan F edor gelmemesini ha -
ber vermek üzere ona mağazaya telefon ediyor. Bu 
da parası olmadığı zamanlar; yarım litre ıarabın 
parasını ödiyemiyecek kadar züğürt olduğu zaman
lar .... Kahveye olan borcu Anna'nın ödemesine kati
yen razı olamaz. 

Canı sıkılan anna soruyor: 

- Kahve parasını neden ben vermiyeyim? 

Fedor, gülerek, sadece: 

- Çünkü, diyor. 
xx 

Bardişinof, şikayet eder gibi Anna'nm yüzüne 
bakarak: 

- Sizin bu kadar kötü yürekli olabileceğinizi 
ummazdım, dedi. 

Katrina ilave etti: 

- Bu genci ümitsizliğe düşürüyorsunuz. Ona it· 
kence etmekten zevk duyuyorsunuz. 

Anna hızlı hızlı gülerek: 

- Bütün bun~rı ıu postahane hikayesinden do-

etmiştir. C. Merkez bankası, Emlak Müesseseler de yeni bir disipline 
ve Eytam bankası gibi. Bu müesse· tabi tutulurken devlet ücretlerinde 

Jayı mı &Öyli.ıyorsunuz? 

Ann'ya bu hikayeyi anlatmıt olan Fedor'.dur, fa
kat Anna hikayenin nakilinden bahsetmekten kaçı
nıyor. İhtilalden sonra F eodor Almanya'ya kaçmıt ve 
bir kaç yıl orada serseriler gibi dol atmıştı. V asya i
le birlikte Paris'e geldiği zaman Haınburg'dan yo
la çıkmıştı. Ve postahane sahnesine Münih'de şahit 
olmuştu. 

Anna, Gunter'den saffetle sordu : 
- Posta, Münib merkez postahanesinde müvez

zilere dağıtıldıktan sonra bunların sıralanıp tören 
adnnlariyle dışarı çıktıkları doğru mudur? Hani 
şöyle: bir, iki! Bir, iki! Diyerek. Bu hakikat mi? 

Gunter somurttu. Anna'nın ken·disini kızdırmak 
istediğini biliyordu. 

- Olabilir. Ben görmedim. 

- Münib halkı bunları görmek için postane önü-
ııe toplanıp kahkaha.larla gülermiş, sahi mi? 

- Neden böyl e&Öylüyorsunuz, Anna? Disiplin 
bu kadar gülünç bir şey midir? 

- Posta müvezziliğinin ne kadar dikkate layık 
bir şey olduğunu bilemezsiniz. ihtiyar bir serserinin 
gelip Üzerinde uyuduğu sıraya mektubunu bir pü
nezle ilittiren Sıvastopol bulvarındaki müvezzi dos
tumu tanımanızı isterdim. 

- Serserilerin sıra üzerinde uyumağa mecbur 
olmamaları daha ziyade dikkate layık bir şey olmaz 
mı idi? 

- Hayır. Her zaman serseriler !"evcuttu, ve 
tnemleketinizde dahi serseriler bulunacaktır. Yal
nız, orada onları hiç fÜphesiz münasip bir ıekilde 
sevkederler ve altında yattıkları köprülere: "Dizi 
kolu ile aağdan, ileri, marı !" kumandaaı ile götürür-

ler ve bunlar da ancak baş serserinin: "rahat!" ku
mandasından sonra yatabilirler, Onları boru çala
rak mı uyandırırlar? 

- Benimle neden alay ettiğinizi bilmiyonun, An-
na ... 

- Ye iki alman bir araya gelince cemiyet kur
dukları da doğru mudur, acaba? 

- Cemiyetleri istihfaf niçin? Aynı fikirleri beıı.
liyen kimselerin bir araya gelmeleri iyi şeydir. Ni
tekim biz burada, muhacir üniversite mensupları .,. 
rasında bir cemiyet tetkilini tetkikle metrulüz ..• 

Anna'nın deli gibi kahkahalarla gülmesi Gun .. 
ter'i susturdu. Gunter kalktı, gitti. Müteessir olm~ 
tu. 

lıte, Bardişinof'la Katrina bu münasebetle Aa
na'ya çıkışıyorlardı. 

Katrina, Anna'ya darılarak: 

- Katiyen ondan iyi bir koca bulamazsınız, di
yordu. Hatta Pariser Tageblatt'ta çalrııyor. Fazla 
bir tey kazanmıyor ama ne de olsa ... 

Katrina komünisttir, ihtilalcidir, Siberya'ya gön
derilmiş, hapsedilmiştir; fakat izdivaç hakkmdaki 
düşünceleri fenlandiyalı her hangi bir burjuva ka· 
dmmkiler kadar mahduttur, modası geçmiıtir. 

Anna kati bir ifade ile mukabelede bulunuyor: 
- insan iyi koca bulmak için ya bizantolog Ya

hut ıslahatcı olmak lazımdır. Demiyorum ki Gunter 
hoşuma gitmiyor. Bizans'dan bahsettiği zamanlar 
tahammül olunur, makul bir adam oluyor. Fakat, 
Fransa'yı ıalaha kalkıpnasm. Bu almanlar olur a
damlar değillerdir. 

Bardiıinof, baıını aallıy~rak: 

(Sonu var) 
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24 - 1 - 1939 

Hukuki bahisler 

Mahkemelerde çabukluk 
Turgut GENY A 

. ~ant.ınlarm mü~:rret mevc~diye- , mesi geriye bırakılmış ve adalet de 
tıdır kı devlet dahılınde herkesın hu- süratle temin edilmemiş bulunur. Bil
kukunun emniyet altına alınmış bu- akis çok kısa olursa hakikat meydana 
lundugunu gösterir. Gayrin hukuku- çıkmaz. Taraflar hukukunu himaye 
na tecavüzü koruyan birinci amil de için lazım gelen muameleyi icraya va
budur.Hukuki nizamdan en fazla is- kit bulamazlar. 
tifade edenler mahkeme kanaliyle lşte bu iki esasın birleştirilmesi hu
hakkını tanıtanlar değil, buna lüzum susunda usul kanunları bir takım 
kalmaksızın bu miıeyyidenin bizatihi müddetler ve merasimler koymuşlar
mevcudiyeti dolayısiyle hakk1ı11a te - dır. Adaletin bir ayağının sakat bu
cavüz edilmiyen kimselerdir . lunduğu yolundaki darbı mesel bura-

Mevzu hukuka muhalefet ya cezai ya racidir. 
mahiyette bir suç, ve yahut da başka- Şüphe yok ki kısaltılması arzu edi
larınm hukukuna bir teaddi teşkil e- len müddetler usul kanunlarının koy
der ki; bu suretle haklarına tecavüz muş bulunduğu zaruri müddetler de
edilen kimseler mahkemeye giderek ğillerdir. 

haklarının tanınmasını temin eyler- Kanunun koymuş bulunduğu zaruri 
ler. müddetler haricinde tarafeynin dava-

Gerek cezai mahiyette bulunsun ve yı uzatması ve nihayet hakimin da
gerek hukuki mahiyette olsun hakka vayı uzun bir zaman sonraya bırakma
tecavüzü men icin, kanun ve nizamla- smdan ileri gelen gecikmelerdir. An
rın mevcudiyeti ve mahkemelerin fa- cak mahzurları bu hususta zaruret 
aliyette bulunması hukuki nizamın nispetinde kabul edip fazlasına yol 
noksansız bir şekilde tesisine kafi de- verilmemesi adaletin teminini müm-
ğildir. kün kılar. 

Mesela: Katil suçu göz önüne alına Adi bir alacak davasını nazara alır-
cak olursa; katilin flini icrad, kanu- sak; bu davanın usul muhakemeleri 
nun koymuş olduğu müeyyide ve ce- kanununa göre nihayet bir bir buçuk 
zai akibet. bu fili işlemekten suçlu - ay içinde sona ermesi lazım gelir. Hal 
yu men edebilecek kafi bir müeyyide buki tatbikatta iki celse arasında u
sayılamaz. zun bir zaman bulunması ve gelmiyen 

Bunun içindir ki hukuk nazariyele- şahitlerin biraz musamaha ile karşı
rıi hapisanelerin yapılmasından ziya- !anması yüzünden bu müddet lüzu -
de mekteP,lerin açılması lüzumunda mundan daha fazla uzatılmaktadır. 
müttefiktirler. Şüphesizdir ki adliyemiz çok mü-

Bununla beraber kanunların ve tekamil bir vaziyete gelmiştir. Fakat 
mahkemelerin mevcudiyetinin suçları kendimizi daha fazla ileriye götür -
önleyici ikinci bir tedbir bulunduğu mekten müstağni göremiyeceğimiz de 
hususu da inkar edilemez. inkilabımızın şiarıdır. 

Hukuk sahasında bunun tesiri daha Bu bakımdan islahatın kanun ve 
müessirce aynı zamanda tazmini bir personelden ziyade tatbikat ve teşki
mahiyette bulunması dolayısiyle ada- lata teşmili ileri sürülebilir. 
letin daha tam bir şekilde teminini is-
tihdaf etmektedir. 

Suç faillerini takip etmekten ve 
bunlara ceza vermekten aranılan ga
yelerden biri de müessir ibret ol
masıdır. Suçun işlenmesiyle cezanın 
verilmesi arasında uzun bir aralık bu. 
lunduğu taktirde bu husustaki gaye
nin boşa gitmiş olacağı §Üphesizdir. 
Bu suretle içtimai fayda da ortadan 
hemen hemen kaybolmaktadır. 

Atatürk'ün meclis açış nutukların
da işaret buyurdukları gibi "hak işle
ri.Ki ~111.l ü1ın l.ıK."9t! 1 ~et.11rı1 m· -c~~ rliM':ı1Sı'i: , -
dır., prensibi tam yerinde bir işaret· 
tir. 

Hukuk yolunda geç verilmiş bir 
hükmün zararı yanlız hakkını geç el
de etmiş kimseye ait olmamaktadır; 

ayni zamanda herkesin mahkemelere 
karşı itimadını sarsmakta, ve bu su • 
retle bir çok kimse!eri hakkından fe. 
rağata kadar götürmektedir. 
Hakkını uzun bir zaman sonra el

de edebileceğini dü§ünen davacı ha
zan ya hakkından tamamen ferağat 
etmekte veyahut kısmen vazgeçerek 
zararlı bir şekilde ııulh olmıya mcc -
bur kalmaktadır. 

Nihayet adliye otoritesinde görüle
bilecek bu gevşekliğin iktisadi kal -
kınmıya da tesir edeceği şüphesizdir. 

Filhakika: adalette çabukluk formü 
lü bütün hukukçular tarafmdan mü-
nakaşa edilmektedir. 
Şöyle ki: Bir davanın görülmesinde 

iki taraftan her birine halin icap etti
receği muameleleri yapmak için bir 
mühlet verilmesi ı;aruridir. Bu müh
letler gayet mutedil bulunmalıdır. 
Şayet uzun olursa davanın neticelen-

Hayatın 

Ankara Borsası 
23 11. kanun 1939 fiyatları 

ÇEKLER 
Açıh$ F. Kapanı, F. 

Londra 5.92 5.92 
Nevyork ,26.65 126.65 
Par is 3.3475 3.3475 
Milino 6.6625 6.6625 
Cenevre 28.6225 28.6225 
Berlin 50.7275 56.~275 
Brı.ikıel 21.'4-0 21.40 
Atina 1.08 1.08 
Sof ya 1.5575 1.5575 
Prag -4.345 4.345 
Madrid 5.92 5.92 
Var,ova 23.92 23.92 
Bud;tpeı;te 25.0625 25.0625 
Bükreş 0.905 0.905 
Belgrad 2.8325 2.8325 
Yokohama 34.56 34.56 
Stokholm 30.4775 30.4775 
Moskova 23.92 23.92 

ESHAM VE T AHVlLA T 
1933 Tiırk Borcu 1. 

1933 Türk Borcu II. 

1933 İkramiyeli 
Ergani 
1938 3 S ikramiyeli 
Sivaıı - Erzurum 
Hattı lı. V. 
C. Merkez Bankası 

19.35 19.35 
(Peşin) 

19.325 19.325 
( Pe$in) 

19.75 19.75 
19.625 19.625 

19.275 19.275 
111.- ııı. ....... 

' 

Balıkesir valhıi şehrimizde 
Balıkesir valisi B. Edhem Aykut 

mezunen şehrimize gelmiştir. B. Ay -
kut şehrimizde bir kaç gün kalacak ve 
vilayet işleri hakkmda vekaletlerle 
temaslar yapacaktır. 

içyüzü l 
===================================~29~===~ 

Ya.zan: Filips Openhaym 

Fankort, ayak üstü dikilmiş, duru -
yordu. Kendisinde uzun zaman bekle
dikten sonra muradına nail olmuş bir 
adam hali vardı. Siması ifadesizdi; 
fakat bütün durumunda bir atikli!< 
göze çarpıyordu. Alnı bir parça ';:rı~
mıştı. Bir şeyler düşündügü anla3ılı -
yordu. 

Madam Fortesku sordu: 
- Bahsi geçen adam, Hindor pren

si midir? 
Fan kort başını salladı: 
- Ele geçirmek için çok çalıştım. 

dedi, yakasını bırakmıyorlardı. Hukü
tnet de peşine adamlar koymuştu. Bu 
adam, Monte Karlo'da seksen bin lira 
kazanmış ve Paris'te biıtün bunları 
bir Bakara masasında kaybedince kılı
nı bile kıpırdatmamıştı. Ester, bu ge
ce kimler var? 

Kadın, birkaç isim saydıktan sonra 
B lis ayaga kalkarak sordu: 

- Ben, daha duracak mıyım bura -
da? 

- Ben emir verinceye kadar hiç bir 
~~r?, ayrılnıayınız. Bu gece herkesin 

utun zekasını kullanmasına ihtiya -
cım vardır. 

Kapı tekrar açıldı. Meyzi Linden 
arkasında kısa boylu, koyu esmer, zey_ 
tin renginde parlak siyah saçlı, dar 
kara gözlü bir genç adam olduğu hal
de içeriye girdi. 

Mis Meyzi neşeli neşeli haykırdı: 
- Halo Cim, bir şey içmek istiyo

ruz; prens de muhtelit bir briç kulü
bünü görmek arzusundadır. Dostum 
Mister Fankort; Hindor prensi. 

Fankort elini uzatarak: 

- Sizinle görüştüğüme pek bahti
yarım prens, dedi, ne yazık ki donuk 
ve durgun bir geceye rastladınız. An
eak iki masada oyun var. 

Prens başını sallı yarak: 
- Ehemiyeti yok, dedi, ben bayan

ların kumar oynayışlarını görmek is
tiyorum. Ben kendim de oyundan hoş
lanırım· Büyük bir kumarcıyım. Mon
te Karlo'da iki banko kırdım. Bu işi 
I..ondra'da pek donuk buluyorum. Ne
den burada rulet yahut bakara yok? 

Mister Fankort gülümsedi: 
- Burada çok bakara var, dedi. 
- Nerede? Nerede? Neredeyse oy-

namak istiyorum. 
Fankort cesaretle: 

G O N O N POLITI K M E 

ALMANYA 
VE 

MACARİSTAN 
r 

............................................................................... ! 
Lö Tan'ın başyazısi 

................................................................................ 
Macaristan dış bakanı kont Etyen Çaki bugün Berlin' e varmış~ 

tır. Kont Ciyano'nun Budapeşte'ye ve B. Bek'in Berhtes
gaden'e yaptrkları ziyaretleri takip eden, kont Ciyano'nun Belgrad'a, 
B. fon Ribbentrop'un Varşova'ya yapacakları ziyaretler arifesinde 
vukua gelen bu hadise, şu anda şarki ve cenubu şarki Avrupa'da oy -
nanmakta olan zorlu satranç partisinin enteresan bir hareketini teş
kil etmektedir. 

Avusturya'nın ve südetler ülke -
sinin Almanya'ya ilhakından beri 
Avrupa'nın bu kısmı kararsızlık i -
çinde yaşamaktadır. Almanya'nın 

bundan sonraki gayreti hangi isti
kamete yönelecektir? Moskova'da, 
Varşova'da, Bükrcşt'e ve Budapeş
te'de endişeyle sorulan sual budur. 

Sovyet Rusya'nın şarkta homur -
dayan bir fırtınayı garbe çevirmek 
için sarfettiği gayretler malümdur. 
Polonya ile Macaristan'ın, Karpat 
Ukranya'sında, Çekoslovakya'nın 

zararına olarak, alman tazyikine bu 
cihetten bir set vücuda getirecek o
lan müşterek bir hudut elde etmek 
hususundaki. şimdiye kadar netice 
veımiyen, teşebbüsleri de malfım -
dur. 

Bu teşebbüslerin Almanya'nın i
radesiyle karşılaşarak akamete uğ
ramış olması keyfiyeti bir an, Al -
manya'nın imdi ağırlığını Ukran -
ya istikametinde hissettireceği zan
nını hasıl etmiştir. 

Nazarı bakımdan mümkün olan 
bu farazıye pratık sahada ciddı giıç
lüklerlc karşılaşır: Ukranya yalnız 
Çekoslovakya'nın Karpatlar Ukran
ya'sından ibaret değildir, Polonya 
Rütcnya::.ının kocaman parçası, ve 

Bununla berabeı nasyonal - sos
yalizm dinamizmi, kendi kendini 
tekzip etmeden, yeni bir genişleme 
sahası aramaktan vaz geçemez. 

Esasen artık tam manasiyle il· 
hak mevzu bahis olmaıııası 

muhtemeldiı ; rasizm bu noktada a -
şağı yukarı tamamiyle tatmin ol -
muştur. Daha ziyade siyasi ve ikti· 
sadi nüfuz mıntakaları - dana sa
rih olarak - bug<lay anbarları ve 
petrol kuyuları mevzu bahistir. 

Bu şartlar içinde, ve Ukranya me
selesinin arzettigi güçlünkler ka:-
şısında, Berlin'in dirijanları ister 
istemez Romanya ve Macaristan'ı 

düşünmek mecburiyetinde kalacak
lardır. Yani bugday toprağiyle, pet
rol toprağını. 

bilhassa muazzam Sovyet Ukranya
sı da vardır. Sovyet Ukranya'sında · 
aynlıkcı bir cereyan uyandırmak 

kolay değildir, bahusus Moskova' -
nın emri üzerine yapılan nüfus na -
killerinden sonra, bu siyaset Uk -
·sr.~b""'"'" k:ıl::ı.h;ılık hıılk kütlelerini 

ı erya ya naıuctmıı; ve aynı mık -

Almanya bir zamanlar Romanya'
nm nazileşmesi için yüzbaşı Kod -
reanu'nun "demir muhafızlar" teş -
kilci.tına büyük ümitler bağlamı~tı. 

Bu adamın tevkifi, sonra öldürül · 
mesi ümitlerini kırdı. Diğer taraf
tan alman nüfuzunun Karadeniz'c 
doğru genişlemesini kendisi için 
vahim bir tehlike suretinde telakki 
eden İngiltere kudretli mali va::.ı
talarla, kırat Karol'un enerjik su -
rette takip ettiği istiklal siyasetine 
müazharet etmektedir. Fakat Al -
manya maıksadından vaz geçmiş de
ğildir ve Romanya'yı kendi nüfuz 
çerçevesine çekmek için her çare -
ye - tehdit, eiyasi tazyik, iktisadi 
tazyik - baş vuracaktır. 

........ _ .... L-- -·· 1tıuuı ıvıacari ... \..,.. 
üzerinde faaliyette bulunmak ken
disi için daha kolaydır. 

tarda büyük rusyalıları Ukranya'da 
yerlcştirmiıtir. 

Askeri bir taarruza gelince, hare
ketin ehemiyeti ve Karpatlar mın
takasının arzettiği güçlükler dola
yısiyle, böyle bir taarruz, ancak Po
lonya'dan geçmek ı;urctiyle yapıla
bilir. Polonya hükümetinin arzusu 
hilafına böyle bir teşebbüse giriş -
mek büyük bir tehlike olurdu, ve B. 
Hitler bu tehlikeyi pek kolay göze 
alamaz. 

Geriye, bütün Ukranya'da, şu ve
ya bu şekilde. bir condominium 
(müşterek hükümranlık) tesis et -
mek hususunda bir alman - Polonya 
anla ması ihtimali gelir. Böyle bir 
anlaşma, şimdilik bir hayal olmasa 
bile, tahakkuku son derece müşkül 
bir keyfiyettir. 

Bu itibarla, Almanya, aşağı Kar
pat Ukranya'sında açmış olduğu ge
diği her ihtimale karşı muhafaza et
mek istiyorsa da, Ukranya hususun
da derhal harekete geçmekte de te
reddüt ediyor. 

- İşte burada! Diye cevap verdi. 
-Öyley::;e hemen oyuna başlıyalım. 

Tam bir bakara gecesi yapalım. Siı:in
le buluı;;up görüşti.ıgümden dolayı pek 
memnunum Mr. Fan kort. Zannedeı im 
ki dost olacagız. 

- Korkuyorum ki prens, bizim o -
yunlarımız ::;İze pek küçük görüne -
cek. Fakat küçük bir parti yapabilmek 
için odayı hazırlamaları için emir ve-
reyim müsaadenizle. • 

Mr. Fankort, önce kapıcı başıya bir 
şeyler fısıldadı: sonra oyun oynana -
cak odanın içinde kayboldu. Döndüğü 
zaman yanında iki kadınla· üc erkek 
vardı ki bunları · büyük bir me~asimle 
prenı;e takdim etti. Ondan sonra taın 
karşılarında, üzerinde "katip yaziha -
nesi" yazılı bir odanın kapısını açtı. 
Sonra prensin karşısında eğilerek: 

- Eğer buraya teşrif edecek olursa
nız, dedi, zannederim ki orta halli bir 
oyun yaparız. 

Madam Fortesku, prensi yanında o· 
daya götürd". Onlar geçinceye kadar 
Fankort da kapıyı açık tutuyordu. 
Sonra Blis'e döndü: 

- Benden emir gelinceye kadar bu
rada bekle 1 Diye emretti. 

Blis briç odasının kapısına kadar 
yürüdü vt: kapının üzerindeki camdan 
baktı. Bir masada dört kişi oyuna de -
vam ediyorlardı. Onların bütün vazi -
yetinden bir pandomima oynamakta 
olduklarına hükmetti. Bunlar makine 
gibi kağıtlarını oynuyor, ve simaları-

Bu asil millet, son yirmi sene 
zarfında pek mesut bir talihe maz
har olmamıştır. Triyanon'da zalim
ce bölündükten sonra, onun emelle
rine mukavemet etmek için kurul -
muş olan küçük anlaşmaya çimento 
vazifesini görmüştür. Sonra İtalya 
onu Tuna mıntakasında nüfuzunun 
genişlemesi için bir Üı; gibi kullan
dı. Şimdi ve Anşlusdanberi, Maca -
ristan Almanya'ya hem i tah açıcı, 
hem de kolay bir şikar görünmc:tte· 
dir. 

Macaristan Çekoslovakya'nın par
çalanmasından şüphesiz ki kazançlı 
çıkmıştır. Fakat bu kazançta bile bir 
acılık vardır: filhakika bu topraklar 
ırk prensibi dolayısiyle elde edil -
miştir; h.albuki bu prensip Sen Et
yen kıra11ığının sahip olduğu, için
de yaşıyan ırklar ne olursa olsun, 
bütün topraklar üzerinde Macaris
tan'ın münakaşa edilmez hakkı ol -
duğunu iddia eden mukaddes tac 

nı, tavırlarını hemen hiç degiştirmi -
yorlardı. Aralarında tek bir söz bile 
konuşulmuyordu. Yalnııı: bir defa gar
sonun geçmesi için kapı açıldıgı za -
man Blis, bir kadının şu sözleri söyle
digini işitti: 

- Şu Cimi de ne münasebetsiz a -
dam; beni iı;tedigim oyunu oynamağa 
bırakmadı! 

Karşısındaki çatık kaşlı adam, bir 
an için başını kaldırdı: 

- Ben o oyuna giremediğimize al
dırış etmem, dedi, fakat burada göste
riş yaparak bir bric oyununu oynama· 
mıza canım Rıkılıyor. 

Sonra kapı kapandı. Blis, orada bir 
sandalyenin üzerine oturdu. Bir iki 
dakika sonra önündeki kapı birdenbi
re açıldı ve Fankort dışarıya çıktı. 

Birden bire Blis'in yanına gelmişti: 
- Conson, dedi, şu kapının yanın -

daki koltuğu görüyor musun? 
Blis başını salladı: 

- Çabuk gel benimle beraber oraya. 
Blis, onu koridorun öteki başına ka-

dar takip etti. Fankort, koltuğu biraz 
geriye çekerek, halının altında bulu • 
nan bir kabartryı eliyle gösterdi: 

- Bunu görüyor musun? Şimdi bu 
koltukta oturmanı ve topuğunu bu ka
bartı üzerinde bulundurmam istiyo -
rum. Bu gece galiba, yarı resmi polis
lerin bir baskınına uğrıyacağız. Unut
ma, burada telefonla çağırmış olduğun 
otomobilini beklemek için oturuyor -
sun. İstediğin kadar içki ve cigara ıs-

s E L E L E R 

Macaristan Hariciye Nazırı 
Kont Caki 

mistiğiyle tezat halindedir. Geçen 
sonbaharda Slovakya'dan ayrılan 

toprak parçası mukaddes tac hakkı 
diye degil, ekseriyet itibariyle ma -
carlarla meskun oldugu için Maca -
ristan'a verilmiştir. Kısacası, Buda
peşte'dc kifayetı:;iı: telakki edilen 
bir realite yüzünden büyük bir ümi
de elveda demek lazım gelmiştir. 

Kont Caki tarafından yapılan be
yanata ragmen, macar milleti, umu -
mi heyetiyle alman dostu degildir; 
bilha~sa onu idare eden aristokrasi 
bu meyandadır. Fakat küçük burju
vazi ve köyliiler nasyonal - sosya -
lizm tarafından çok işlenmiştir, on
lar i5in bu cereyan filen yahudi düş
manlığı ve ziraat reformu manasına 
gelir. Dirijan sınıfa gelince, onun 
da, nüfuzunu ve hatta devletin siya
sı istiklalini korumak için, kadiri
mutlak komşusiyle dost geçinmek 
en iyi çare olup olmıyac'ağını ken
di kendine sorduğu olmaktadır. 

Bugünkü başvekil B. lmredi bu 

zihniyete yabancı değildir. Şüphe 

götürmez surette vatanperver olan 

bu zat, buna ragmen, idare metodun
da, geçen sonbaharda kati surette 
reddetmiş oldugu nasyonal - sos ya -
list metodlara baş vurmak mecbu -
riyctinde kalmaktadır: son zaman -
larda matbuata karşı alınını§ olan 
tedbiı !er, yahudi aleyhdarı kanun -
lar buna delildir. Belki B. lmredi, 
nazi:ı:rnin bazı arzularını tatmin e -
derek önUne set çekmek gayesini 
gütmektedir. Tehli.kesiz olmıyan 

bir tedavi usulü ki bu yüzden Maca
ristan Almanya'nın tabii olmak teh
likesine maruzdur. Daha şimdiden 
alman grupları milli müdafaa için 
çalışan bir çok macar teşebbüslerin· 
de ehemiyetli menfaatler elde et -
mi§lerdir. 

Harici sahada, Budapeşte kabine
sinin alman politikasına karşı nisbi 
bir teveccühünün delilini Macaris -
tan'ın antikomintern pakta giri i 

vermiştir (bu pakt aynı zamanda bir 

Milletler Cemiyeti aleyhdarı pakt 

mah.iyetini haizdir). 

Şüphesiz ki kont Çaki'nin Berlin 

seyahati kısmen bu teveccühün bir 
karşılığını elde etmiye çalışmak 

maksadiyle yapılmıştır. Macaristan 
hesabına bu karşılığın ehemiyetsiz 

olmasından ve halden ziyade istik

bale matuf bulunmasından korku -

lur. 

marlıyabilirsin. Fakat tetik ol: kula -
gın .kirişte bulunsun. Bu kapıdan ya
bancı bir adam girip te Parkins onun 
adını tahkik edecek olursa ve bu ada
mın vaziyeti senin için şüpheli görü • 
nürse topuğunu buraya bas. Parkins 
sana parolayı verir. Anlıyor musun? 

Blis: 
- Anlıyorum, dedi. 
Fankort gerisi geriye döndü. 
- Bu gece bi.ıtün gece çalışacaksın; 

fakat bunun için de paranı alırsın, de-
di. .. 

Fankort bir defa daha kapıdan geçip 
-kaybolmuştu. 

Blis biiyuk bir bardak viski soda ile 
~ir p~kct cigaı a ve bir akşam gazetesi 
ısted~. Ondan sonra beklemeğe başla. 
dı. Bıraz sonra genç bir adam geldi. 
Kapıcı bunu büyük bir hürmetle karşı. 
ladı. O da briç odasına geçip orada 
kaldı: Daha sonra saat dörtte kapı bir
de~~ıre açtldı ve iki kişi içeriye daldı. 
İkısı de şık gece elbiseleri giymişler -
di_; fakat Üzerlerinde şaşmaz bir res· 
mı~et havası vardı. Kapıcı hızla onlara 
dogru yürüyünce Blis de halının üze· 
rindcki noktaya topuğu ile bastı. 

Parkins sordu: 

- Kimi istiyorsunuz efendim? 
Birisi cevap verdi: 
- Müdürünüzü. 
Kapıcı cevap verdi: 
- Burada mürlür yoktur efendimı 

dedi, katip madam Fortesku kulüpte
dir. Arzu ederseniz onunla görü~ebi -
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Havalar 
Bahis mevzuu sıhatimiz de 

bu güzel havalarda ho·dbinliği l 
kıp dostları düıünebiliriz; hafta 
Ji onlarla bulu§ntak için nihaye 
münasip fıraa.ttır. Sokaklarda v · 
çeksiz bahçclenle dolatacak y• 
bir arkadaş evinde birleıip tütün 
manlarının ak~am bulutlarmı a 
ran hareketsizliği içinde a.akin k · 
~urken tela~lı bir elin i.ni açtığı Jı 
dan sarar:mıı bir çehre göründü . , 
selam·dan evel ilk &Özümüz bir 
oldu: 

- Ne o, hasta mısınız? 

- Gripten bugün kalktıın. 

Doktor arkadaş eczacı arkad 
"İ§İniz iş!,, dedi. Öteki, mi.nal 
gülü~le: "Evet, biz az ki.rla aa 
ve kafuru nevinden ilaçlar sa 
ruz; vizitelerinizin sermayesi 
dir?,, cevabiyle mukabelede OlJ 
du. 

Bugünlerde gripe tutulmak,! 
ten kalkmak, gripten yatmak a.ö 
herkesin ağzındadır. Halbuki h 
lar mart sonunu hatırlatıyor: gii 
li ve ılık ... Ve belki, harp sonra& 
İspanyol nezlesi adını vermiı old 
muz bu hafif ve ihtilatlariyle 
tehlikeli hastalığın asıl sebebi 
böyle güne~li ve ılık devam edeı 
ak~am Üstü birdenbire buz ke: 
havalardır. Mavi gökyiizüne, p 

yan güneşe bakıp ceketle sokağ 
kacak kadar gafil davranıyor TI 

runamıyoruz. Keıki kar yağı 

mevsim hükmünü icra etseydi! 

- Ya paltosuz ve kömürsüz < 
lar? 

Bu beyhude bir kaygıdır. Ha.~ 
biraz daha böyle devam ederı 

murcuklanacak ağaçların, shı 
yükselecek ekinlerin, yavrulıyı 

koyunların tam ilkbahara gire 
yağmıya ba§lıyacak olan karla 
tındaki halleri bizi daha az mı ı 

landıraca ktır? 

Bazan kendimizi ve ha§İn tab 
cüzüleri oldugumuzu unutuyo 
yağmura. kara. güneşe, rüzgara 
betle tomurcuklanan veya yaı 
döken ağaçlardan, sivrilen vey~ 
şak vermiyen ekinlerden ne fark 
vardır? Zekamız mı? Maddi ha 
bir tarafa bırakıp manevi han.y~ 
kalım: ne tezat! Tabiatın her ı 
çetinlikleri, bütün zekamıza rai 
kopmasına mani olamadıiımız b 
fırtınalar yanında bozkırda an 
kadar ehemiyetsizdir. Sabahleyiı 
zeteleri okuyanlar, bilmem, gür 
sıcak olduğunu hissedebiliyorlar 
Politika adamlarınm bitirdikler. 
ya ba,ladıkları yeni yeni eeyaha 
den her manayı çıkarabilirainil 
fuklar arkasında renk renk buh 
yükseliyor. Yaklaşan ilkbaharın 
kini tadabiJseydik ! O zaman cek4 
ve kömürsüz olduğumuzu çab\ 
unuturduk. Fakat ister o. ister b\l 
va bahse konsun, ondaki muval 
itidale güvenmiyerek sırtımızı pe 
karnımızı tok tutmıya bakmalı 
çünkü havanm ıiddetinden mütoıı 
olacak olanlar zeyıflardır. 

iyi ki tecrübeli insanlarız; nw 

min neler hazırladrğmı biliriz. 
bugünlerde asıl nezleden, bronşit 
zalürreeden korunmıya bakalım 
N. Baydar 

lirsiniz. Yabancılara mahsus olan 
bu taraftadır; lütfen buraya huyu 

Kendisiyle konuştuğu adam, u: 
bir tarafa itti: 

- Biz katibi kendimiz buluruz· 
şekkür ederiz. Siz durduğunuz y~ 
durun. 

Fakat Parkins israr ediyordu: 
- Fakat efendim, yabancılar.n 

kulübe girmesine müsaade yoktur 
zin geçip gitmenize müsaade edem 

Gelenler<ien uzunca boylusu elin 
şağın omuzuna koydu: 

- Buraya bak, dedi, gürültü pat: 
çıkmasını istemiyoruz. Biz Skotlo 
Yard'danız. Buraya vazifemizi görı 
ğe geldik. Eğer kulüpte her hangi 
kim::;eye haber vermeğe, muhaber 
kalkışacak olursan derhal tevkif e 
riz. 

İkisi de topuğu hala zilin düğrr 
üzerinde duran Blis'e şöyle bir ba 
tıktan sonra koridoru geçtiler. Pa 
kins ona döndü. İşitilebilir bir ses 

- Ne düşünce ile hareket ediyorl 
anlayamıyorum efendim, dedi, dış~ 
da resmi bir polis komiseri durup < 

ruyor. Burada bir vukuat filan yok 
ne diye giriyorlar? 

Blis kalktı ve iki memuru takip 
ti. Bunlar, oyun salonuna baktılar. E 
radaki dört kişi elan oyunlarına de 
vam ediyorlardı. Öteki küçiık oyun 
dasını da muayene ettiler. Bura 
kimsecikler yoktu. Sonra katilıiıı ya. 

(Sonu var) 
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Zeytin kanunu projesi dolayısile 
müzakeresini istiyen B. Emin Arslan 
Tokat (Denizli) istenen paranın 180 
bin lira gibi cüzi bir miktar olduğunu 
hatırlattı. 

tin bakımı için elimizde mevcut bir 
kanun yoktur ki, ilgasından doğacak 
herhangi bir zarar olsun. 

İngiltere ve 
Amerika' da 
fırtına var Ziraat ·Vekilimiz bu meselenin Zeytin meselesinin halli: 

Zeytin ~eselesinin hallinin çok geç 
kaldığını söyliyen Ziya Gevher Etili 
(Çanakkale); eskiden beş kuruşa satı
lacak kadar bol olan zeytinin bugün 60 
kuruşa satılacak kadar değer bulduğu. 
nu, Gelibolu sardalyalarının muamele 
vergisinin ağırlığından dolayı gübre 
haline gelecek kadar bozulduğunu izah 
ettikten sonra dedi ki: 

Ze)·tinlerin ayrılması 
Nihayet Ziya Gevher arkadaşımı

zın yemeklik zeytin taneleri ile yağ
lık zeytin tane terinin tefriki hakkın
daki mütaleaları tamamen doğrudur. 
Bu layihanın 16 ıncı maddesi bunu 
derpiş etmiş bulunuyor. Yemeklik, 
salamuralık zeytinleri tamamiyle ayı
rıyoruz. Bunl:ırın nerelerden, ne su
retle tedarik edilerek ısliih edileceği 
meselesine gelince; bugün yepyeni 
getirdiğimiz 27.000 kadar fidan var
dır. Ayrıca bizim kendi istasyonları
mızda hakikaten çok iyi bir şekilde 
yetiştirdiğimiz ağaçlar mevcuttur. 

rakamlı bir izahını yaptı 
(Başı ı inci saytaaaJ 

dır. Karare ve Deerpool isrnindel 
giliz gemileri Parklaand'm yardt 

Kamutay dünkü toplantısında zey
tin kanunu projesinin goruşmcsine 
de başlamıştır. Bu münasebetle Zira
at Vekilimiz B. Faik Kurdoğlu söz 
almış ve proje üzerinde şu mühim i
zahlarda bulunmuştur: 

Beklenen f,laye: 
- Yüksek tasvibinize arzedilmiş 

bulunan ve kısaca zeytin kanunu de
diğimiz bu layiha, mevzuu ve muh -
teviyatı itibariyle çok mühim esasları 
ihtiva etmektedir. 

Esaslar: 
- Mevcut zeytinciliğimizin ıslahı, 
- Yabani zeytin ağaçlarının kıy-

metlendirilmesi ve kıymetlendirecek
lere maledilmesi. 

- Ziraat Vekaletinize bu hususlar
da hususi bazı setahiyetler itası, cüm
lelerinin içinde toplanabilir. 

Bunlara ait maddelerin müzakeresi 
sırasında, mevzuun ve her hükmün 
ehemiyeti ve portesi nedir? Buna ait 
esasları toplu bir halde bir kere daha 
gözden geçirmekte fayda mülahaza 
buyuracağınız ve vekaleti dinlemek 
istiyeceğiniz kanaatidir ki, beni hu· 
zurunuza sevketmiş bulunuyor. Bunı,ı 
kısaca ana hatlariyle arzetmeme mü
saadenizi rica ederim: 

Hepimizin ma1Umudur ki, tarihin 
kaydettiği en eski ağaç olan ve içle
rinde 700 seneye kadar yaşıyanlar da 
bulunduğu gene bu kitaplarda zikre
dilmekte olan zeytin ağacının vata -
nı, Akdeniz sahilinin muayyen mem
leketleridir. 19 uncu asır sonlarında 
cenubi Afrika'ya, Kaliforniya•ya. A
vusturalya'ya da nakledilmiştir. Ve 
fakat Akdeniz memleketlerinin tabii 
imtiyazını haleldar edecek vüsatte 
tevsi ve teksir edilememiştir . 

Memleketimiz, deliceler de dahil 
edilirse. zeytin ağacı itibariyle zey
tin yetiştirmek tabii imtiyazına ma
lik memleketlerin en başında gelir. 

Zeytin tanesi ve zeytin yağı istih
salatr itibariyle dördüncü derecede 
gelir. Fakat arsıulusal piyasa itiba -
rile bu piyasalarda rol ve devamlı mev
kii olan memleketlere ait ticari ede -
biyatı ve neşriyatı ararsanız, Türki
ye'nin bu li vaziyetine rağmen sa
dece asıl ytinci memleketlere zey· 

Çanakkale'de: 
Balıkesir' de: 
Bursa'da: 
Diğer vilayetlerde: 

Yekun 

4 000 000 
1 000 000 
1 000 000 
3 000 000 

54 000 000 
Bu rakamlar yanyana getirilirse şu 

neticeye varılır: 

Neticeler ••• 
Bugün mevcut imkanın ancak ya

rısından ve çok noksan şekilde isti
fade ediyoruz. 
Diğer yarısı aşılanmamış, yabani 

ve unutulmuş bir servet halinde çürü
yüp gitmektedir. 

Mevcut zeytinliklerden istihsalatı-
mız: 

Vasati bir rakam olarak: 
Tane halinde 230 bin ton 
Yağ 24 ,, ., 

Salamura halinde 13 ,, ,, 
olarak ifade edilebilir. 

İstihsaliitımızdan: 
11 bin tonunu yemeklik olarak tane 

halinde kullanıyoruz. 
Yağ istihsalatımızın ise: 
7-8 bin tonunu yemeklik için 11 bin 

tonunu sanayide kullanmaktayız. Ge
risini ihraç ediyoruz. 

Nerelere, ne miktar ve ne halde ih
raç ediyoruz? 

Zeytinciliğimizin birçok karakte -
ristiklerin ifade ettiği için son beşse
nenin rakamlarını arzetmeğe müsaa
denizi rica ederim: 

Zeytin tanesi 

Miktar Kıymet 
Ton Lira 

1933 10. 30 99 865 
1934 2,015 158 821 
1935 1,052 114 165 
1936 911 186 972 
1937 322 68 971 
Zeytin yağı 

Miktar Kıymet 

Ton Lira 

14 148 3 431 341 
7 742 1 928 096 
6 668 1 926 386 

732 317 071 

gayri sıhi sabunlar için zeytinyağı gi
bi kıymetli bir maddeyi hedretmekte
yiz. Sanayide kullanıyoruz derken ta
savvur edilmekte olan sanayi, işte bu 
vasıftaki sabun sanayiidir. Bunun böy
le olmasının sebebi de, gene zeytinya
ğı tasir sanayiimizin geriliğidir. 

Bu maruzatım meselenin : 
1 - Milli istihsal bakımından, 
2 - Milli gelir bakımından, 
3 - Döviz istihsal vasıtası olmak i

tibariyle, döviz bakımından, 
4-Ve nihayet mevcut filivaziyeti

mizi azami kıymetlendirme bakımın
dan ihtiva ettiği büyük ehemiyeti kafi 
derecede izah eder sanırım. 

Takdim edilmiş bulunan layiha, bu 
mülahazalara istinat etmekte ve şu ga
yeleri istihdaf etmektedir: 

- İyi ve nefis zeytinyağı elde ede
bilmek, 

- Kalite zeytini elde etmek, 
- Mükemmel salamura zeytini kur-

mak, 
- İhracatı artırmak, 
- İstihsalatı artırmak. 
- Yağcılık tekniğini düzeltmek, 
- Zeytin ağaçlarını hırpalamamak, 

dolu ve boş seneleri ortadan kaldırmak 
- Toprak işlemelerini zamanında 

yapmak, 
- Devşirmeyi tam zamanında icra 

etmek, 
- Yağ randımanını artırmak, gübre

leme ve budamayı, zeytin toplama ve 
muhafaza ve işlemeleri usulünde yap
mak, 

- Taçları aşağıya indirmek, 
- Hastalık ve böceklerle daha mü-

essir ve ucuz şekilde mücadele eyle
mek. 

Bu mesai muvaffak olduğu takdir
de: 

- Kalite yağı elde edilecek, 
- Randıman yükselecek binnetice 

maliyet düşecek, 
- İstihsal miktarı yükselecek, 
- Yıl rekolteleri arasındaki bugün-

kü anormal fark, normal hadde inecek. 
- Türkiye dünya zeytinciliğinde 

hakiki mevkiini alıp en başa geçecek, 
- Ve senede yirmi milyon liraya 

yakın bir ihracat temin ederek zeytin 
tütünden sonra en mühim ihraç mahsu-

"-Arkadaşlar, bugün vekalett~n i -
ki mühim şey istiyorum. Yağ zeytini, 
yiyecek zeytini. Bunları ayırmak la
zımdır. Biz yağ zeytininde asit itiba
riyle yiyecek zeytin olarak kullanılmı
yacak zeytini, yağ zeytini olarak kul
lanılması lazımdır . ., 

Aşı mevsiminin gelmiş olduğunu 

söyliyen B. İsmail Kemal Alpak (Ço
rum) bu işi bir sene daha geriye bırak
manın doğru olmıyacağını anlattı. 

Bugün görüşülen kanunu mesut bir 
hadise diye vasıflandıran B. Tahsin 
San (Aydın): eğer iyi çalışırsa zey -
tin mahsulünün memlekete tütün mah. 
sulü kadar para getireceğini anlattı, 

tasirhane ihtiyacı üzerinde durdu, bu 
işin bir umum müdürlük kurulmasını 
icap ettirecek kadar mühim olduğunu 
izah etti. 

Ziraat J' ekilimizin izahları: 
Ziraat Vekilimiz tekrar söz aldı 
"- Muhterem arkadaşlar, bir vesilei 

rahmet olur diye bir misal arzedece
ğım. Bir gün Atatürk bu memleketin 
sanayileşmesi için lazım gelen parayı 
bir zata sormuş o zat hesap ettikten 
sonra liiakal 500 milyon türk lirası la
zımdır demiş. Atatürk de demiş ki de
sene ki bu is olmıyacak. 

Bunlradan istifade edeceğiz, ihti
yaç nisbetinde icabında yeniden hariç
ten getirmeğe devam edeceğiz. Mev
cut kalitelerin adedi 37 yi gecmekte
dir. Biz bunlardan takriben 15 kada -
rımn üzerinde çalışmak ıstıyoruz. 

cünkü bunlar bizim coğrafi ve iklim 
~aziyetimize uygun olan nevilerdir. 
Bunları uygun olduğu sahalarda ye -
tiştirmeğe çalışacağız ve kalite adedi
ni çoğaltmamış olacağız 

İsmail Kemal arkadasımızın ehe -
;niyetli bir sualleri vardır. Esasen 
müstacelen müzakeresini istememizin 
sebeplerinden birisi de budur. Aşılan
mış bir ağac 6 sene sonra tek tük 
meyva vermeğe başlıyor. Hakiki mey
va vermesi 20 seneyi geçmesini ica • 
bettiren bir davadır. Bir gün kaybet
mek dahi zararlıdır. Bu kanun iki se· 
ne evel çıksaydı bugünkü zeytinlikle
rin tamam olması için 18 sene kalacak 
tı. Bu sene başlarsak 19 sene kalır. 
Mart ayı aşı zamanıdır. İşe zamanın -
da başlamak için bu maruzatta bulun
dum. 

Tahsin arkadaşımız, yağhanelere 
sevkedilecek zeytinlerin vaktinde ta
sir ettirilmesi ve diğer hususlarda da 
ehemiyetli noktaların takip edilmesi 
Jiizumundan bahsettiler. Bunu takip 
etmek için tasvip buyurulacak kanun 
bize ihtiyacımız olan salahiyeti vere -
cektir. Bu suretle arkadaşlarımın di -
teklerine cevap vermiş olduğumu zan
nediy<>rum. <Alkışlar) 

Ve-kilin izahlarından sonra maddele
re geçilmesi hakkında B. İsmail Hak
kı Uzmay (Bolu) ın bir takrrii reye 
konularak kabul edildi. 

B. Rasih Kaplan (Antalya) zeyti -
nin Akdeniz kıyılarında tarihi ve eş
siz bir mahsul olduğunu misallerle i -
zah etti ve icabında.bu işin devlet mü
dahale ve tedbirleriyle halledilecek 
mühim, hayatı olduğunu anlattı. 

Refik İnce, birinci maddedeki (di-

gitmektedir. 

IJü§en tayyarenin iiç yol 
b1ll11rwm,ıtlı 

Nevyork, 23 a.a. - "İmparat< 
hava yolları,, idaresinin Bermüd 
dürü Griffith Povel, "Bermuda • 
per" tayyaresiyle Bermud'e gelmi 

Mumaileyh, beyanatta bulunı 

"Cavalier" tayyaresinin uğradığı 
za hakkında Bermud hava makar 
tarafından resmi tahkikat yapılad 
nı söylemiş ve kaza mahallinin sa 
den uzak bulunması ve havanın 
olması dolayısiyle tayyare yolcul 
nın kurtarılması bir mucize ma 
tinde olduğunu ilave etmiştir. 

Kaybolan üç yolcunun bulunma 
dan ümit kesilmiştir. 

Kaza mahallinde fırtına ile müo 
le ederek kayıp yolcuları arıyan 
vapur araştırmalarına nihayet ve 
tir. 

İngillere'de · 

Halk, evinden çıkamıyor. 

Londra, 23 a.a. - İngiltere'nin 
çok mıntakalarında şiddetli bir j 
tına hüküm sürmektedir. Durma 
yağan yağmurlar, bir çok tuğyan 
sebebiyet vel'miştir. 

Çerilton ve Portland'ın alçak m 
takalarındaki ahali, evlerinde kap 
mıya başlamışlardır. Bir çok nehi 
sedlerini yıkmışlardır. Ahali, evi 
nin birinci katlarına sığınmak m 
buriyetinde kalmışlardır. 

Bir u.ıhlisiye gemil4i btıttı 
Londraı 23 a.a. - Saint lves adı 

daki tahlisiye gemisi, kazaya uğr 
bir geminin imdadına giderken dev 
miştir. 

Saint İves, bir kayaya çarpmış, 7 
şi telef olmuştur. Yalnız bir kişi k 
tulmuştur .. Kazaya uğramış olan g 
karaya oturmuştur. Mürettebatın 

üç kişi kurtarılmış ise de dördüncü 
nün telef olmuş olmasından korku 
maktadır. 

tin ve ham yat halinde iptisıaı,· ;mi~W~ .... -~~~~::--"=tr 
y.etiştirer em\eketler arasında 

ı ~r.'.ı f;QI\ 
u ra am arın gôsterdıgi başlıca 

t.a ... - •" --- ... ....ı:.ür;.;-. :e+-;ı...,1 _ _,, .... "' 
mız olacaktır. 

Biz mütemadi bir tarzda Atatürk'ün 
verdiği direktiflerlen fasılasız istifade 
eden adamlarız. Bu işin ehemiyctiyle 
mütenasip bir teşkilat meydana getir
mek için cidden milyonlar lazımdır. 
Bu milyonları istihsal etmek imkanı 
yoktur. Fakat ne kadar istihsali lazım
dır ve mümkündür diye Maliye Veki
limizi ben şahsen rahatsız ediyorum. 
Ve nihayet kabili istıhsal olan azami 
rakamı aldıktan sonra bunu israf edil
meksizin müsbet şekilde almak ve sarf 
etmek için elimizde kafi eleman var 
mı? Vücude getirmek istediğimiz teş
kilat yalnız alacağı para ile değil ele
man mevcudu ile de mahdut bir hale 
geliyor. Burada muhterem arkadaşla
rın söyledikleri sözler, bu işe verdikle
ri ehemiyet ve gösterdikleri hassasiye
ti göstermek itibariyle ben şahsen çok .. . . .... -
kür ederim. Fakat bana da itimat etme~ 
lerini istirham ederim ki, böyle sıtma
ya muska yazmak kabilinden mana~ız 
bir kanun olduğunu hatırımdan geçır
seydım kanunu geri almakta tereddüt 
etmezdim. Kanunun teşkilatsız dahi 
tatbik edilecek birçok faydalı kısımla-

yalnız direktifin kafl olduğunu söyle
di ve mürakabenin kaldırılması hak -
kında verdiği takrir kabul edildi. 

Denizin aınınaen 
alfln ~ıkar1hyor ! 

boJduğun görürsünüz. 
Bunun bebi zeytincilik ve sana -

yiin mem etimizde mühmel vaziye-

tidir. 

Bafka n .emlelretlerle 
kıya~lama: 
Şu raka ar belli başlı zeytinci 

mcmleketl e memleketimiz zeytin
ciliği aras da bu bakımdan mevcut 
büyük far gösterir. 
Taneye 
nazaran H tardan Hektardan 
yağ 

tandımanı 

lınan alman 
yağ 

tanesi 
Kilo Kilo 

% 4,5- s 
% 4 -s 
%5 
% 6,5 

% 8,5 
Bugiın ağ 

lıyoruz. Bu 
Iihat, kontr 
rek arttırab 

Bugün a
tin yagı düş 
eline. keyif 
kacak olurs 
saymaktan 1 
oluruz. 

Oç büyük 
mahsuldar v 
ağaçlarının 

re 80 milyon 
Mahsuldaı 

tarı 26.000, i 
hektar, delit 
işgal ettikte 

1900- 2500 
300-2000 
150 -1800 
00- 1850 

208 İspanya 
160 İtalya 
145 Fransa 

133 Yunanis -
tan 

120 Türkiye 
başına: 9,2 kilo tane a
k azdır. Bu miktarı 'Is
ve murakabe tesis ede
iz. 
başına 0.960 kilo zey -
or ki pek azdır. Halkın 

arzusuna, bu işi bıra-
durdugumuz yerde 

ka bir şey yapmamış 

eytin mıntakasındaki 
rlelice halindeki zeytin 
edi son tahminlere gö
r. Bunlardan: 
eytin ağaçlarının mik-
1 ettikleri saha 198 bin 
rin miktarı 54.000.000 

saha dağınıktır. 

Kocaeli. B 
kale, İzmir. 
ve Gilziante 
dar zeytin t 

sa Balıkesir, Çanak -
anisa. Aydın. Muğla. 
itayetlerinde mahsul -

tur. 
}ardan 362.000 i evka-Mevcut a 

fın elindedi 
Yabani ze nlikleri kesif olan yer· 

terim· ise !ardır: 
Muğla, A lya, lçel, (birinci de· 

recede), Bur , Balıkesir, Çanakkale. 
lzmir ve A d n viUiyetleri (ikinci 
derecede). 

karakteristikler şunlardır: 
1 - Diğer memleketlerdeki vaziye

te rağmen bizde zeytincilik münave -
beli ve büyük ihtizazlı bir vaziyet 
gösteriyor. 

2 - Bu yüzden ihracatımız yekun 
kıymetindeki payı % 0.25 ile % 2 a
rasında değişiyor. 

Elde edilmiş vasati fiyatlar kilo 
başına 24 kuruşla 48 kuruş arasında 
ihtizaz ediyor. Birinci köy ve Ziraat 
kongresi münasebetiyle belli başlı zi
rai mahsullerin dünya istihsal ve ti
caret vaziyetini gösteren bir istatis
tik etüdünün A serisi takım: 4 işare
tiyle tevzi etmiştik. Bu etüdün 107 
inci sayfasındaki rakamları tetkik e
dersek Türkiye"nin belli başlı mem -
leketler arasında zeytin yağı bakımın 
dan istihsal itibariyle üçüncü, ibra -
cat itibariyle dördüncü derecede gel
digini görürüz. 

Tasirhane vaziyetleri: 
İhracatına temin ettiği kıymetler 

ise diğer memleketlere nazaran % 
50-60 dundur. 

Bunun sebebi nedir? İstihsal tekni
ği sahasında olduğu gibi bilhassa sana
yi sahasında da geri vaziyetimizdir. 
İyi yağ, iyi taneden istihsal edilir ve 
ziraatin hiç bir şubesinden, sanayie 
geçmeden rasyonel bir işletme mevzuu 
bahis olamaz. Bizdeki fabrikalar şun
lardır: 

- ldrolik prese ile işler 217 tasir
hane Ayvalık ve Edremit, 

- El ve hayvan kuvetiyle işler 772 
mengeneli yaghane, 

- Pirina 5, 
- Yağ tasfiyesi fabrikası 4, 
Ve nihayet teneke içinde ezerek yağ 

çıkaran ve zikrine bile mahal olmıyan 
ıptidai vesaıt 

Bizde randıman 1/85 nisbetinledir. 

Bu emniyetle layihayı yüksek heye
tinizin tasvibine arzediyor, ve m\ista· 
celiyetle müzakeresine karar verilme
sini de vaktin darlığı dolayısiyle ayrı
ca hürmetle diliyorum. 

Te~kilata ait maddeler: !arı vardır. Bunları tatbik edeceğimizi 
Çiftçilere ait olan projelerin müsta- düşündük. 

celiyet karariyle çıkmalrını doğru bul- 1'.Jeman mesele.ı;ıi : 
mıyan ve bu projenin bir seneden faz- Şimdi arkadaşlarımın sıra ile mü
la encümenlerde beklediğini söyliyen him noktalarına cevap vereceğim. Dü
B. Refik İnce (Manisa), kanunlaşma- şündük ki yavaş yava.ş bu iki ele~~mla, 
sını çok istediği bu projenin derhal para ve insan elemanıyle, yavaş ışe ko
tatbik edileceğine kani olmadığını yolursak bu iş kendili_ğin~~n inkiş~!. e
çünkü yapılacak olan bütün işleri ger- decektir. o vakit vazıyetı ızah ettıgım 
çekleştirecek teşkilata ait maddelerin zaman benim istiyeceğim tahsisatı ko
bütçe encümeni tarafından layihadan tayca vereceksiniz. 
çıkarıldığını. bu şekilde bu layihanı? Halil Menteşe'nin buyurdukları gi
hiç bir şey ifade etmiyeceğini söyledı: bi mütehassıs olarak elimizde 4 genç 

Zeytinin milli mahsuller ara~ındakı vardır. Biz İtalya'ya bir grup daha 
hususi yerine işaret eden Hal~l M~~~ göndermek ıçın hazırlanmaktayız. 
teşe (İzmir) zeytin bakımının ıstedıgı Mütemadiyen kurslar tertip ediyor 
ihtısas ve vasıtalar üzerinde durduk-

ve bakım ve aşılama hususlarında ma-
tan sonra dedi ki: lümatı haiz adamların adedini çoğalt-
"- Bütçeden tahsisat almağa o ka - mak istiyoruz. Kanunun beşinci mad

dar uzun bir günümüz yoktur. İhtiya- desindeki hüküm, şayet zeytin ihti -
ca göre teşkilat yapılır ve Bay Vekilin yacı arzedildiği nispette tevsi edile
dediği gibi kanunun Vekalete tahmil e- mezse, ağaçları aşılamanın önünü al
deceği külfetleri görecek şekilde teş· mamak maksadiyle konmuştur. An -
kilat yapmak lazım gelir. Bu mükelle- cak oradaki ziraat ve orman idarele
fiyet kanununun Meclisin görmesi ve rinin vereceği rapor üzerine mahallin 
vermesi lazımdır. Tam teşkilat yapıl- en büyük mülkiye memuru icabeden 
maksızın elde mevcut olan teşkilatla müsaadeyi verecektir. Bu ziraat me
bu kanunu derhal tatbika çalışacaklar- murlarının yanında kurstan geçmiş 
dır. Bunun için her halde kanunun memurlar bulundurmağa çok gayret 
ınüstaceliyetle kabulü lazımdır... edeceğiz. 

Tekrar söz alan Refik İnce, endişe- Nümune yağhaneleri hakkında si -
sinin bu kadar güzel bir kanunun gene ze .bazı rakamlar arzetme-k icabedi -
kanundan alınan mana ile tatbik edil- yordu. Fakat bu kadar ciddi m.eşgu
memesi ihtimalinden doğduğunu izah liyet arasında sizi yormamak için bu 
etti. bahsi mümkün olduğu kadar kısa o-

Bütün verilecek paranın 180 bin li- larak arzetmiştim. Tekrar arzediyo -
ra olduğunu hatırlatan hatip, memle - rum ki yalnız zeytinin tanesini ıslah 
kete milyonlar kazandıracak bir iş için etmeği düşünmek manasızdır. Biz 
bundan kaçınılmamasını söyledi ve de- zeytinciliğimizi, yağcılığımızı ıslah 
di ki: etmek istiyoruz. Bizim hedefimiz zey 

"-Ben Ziraat Vekilinin ifade ettiği tin tanesinin sanayiidir. Onun için 
veçhile imkan hasıl olursa) şeklini ka- nümune yağhaneleri esasında kanun
bul edemem. İmkanı yaratmalı ve bu - da da mevcut birçok hükümler vardır. 
raya öyle gelmeli... Bu işin seliimetle Şimdi de düşünerek Ziraat Banka -
yürüyeceğine ve tatbikatına dair temi- siyle beraber çalışacağız ve listede o
nat gösterilmiş olmalıdır.,, kuduğum 217 adedini bu kanunla bir 

Bu kanun 
temliki mev 
ğacların teve 
edilmiştir: 

aşı ve bakım mukabili 
uubahs olan yabani a -

iıü şu şekilde tesbit 

Başka memleketlerde randıman ise 
1/4 e kadar yükselmektedir. Bizde is
tihsal edilen yağın% 75-80 i 4,5 tan 
yukarı asitli lampant ve sabunluk de
nen yağlardır. Hemen bütün memle
ketlerde vaziye tiıe berakistir. Bu kı
sım yağlar % 20 • 25 i geçmez. Bizden 
alınan pirinalar bile başka memleket -
lerde mevcut tesisatlarının mükem _ 
meliyeti sayesinde yağ iptidai mad -
desi olarak kullanırlar. 

Bizde zeytinyağı, dünyanın her ta
rafında 100 senelenberi metruk olan, 
sabun sanayiinde israf edilir. 

Ziraat encümeni raportörü B. Yaşar misline iblağ için şekiller arıyoruz. 
özey (Manisa) evel!i proje üzerinde Refik İnce arkadaşımızın işaret bu
encümenin yaptığı esaslı tetkikleri an- yurdukları 1528 sayılı kanun yabani 
!attıktan sonra zeytin bakım teşkiliitı- ağaçların aşılanması hakkındadır. 
nın zaten mevcut olduğunu ve madde- Filhakika bu ağaçlar meyanında zey
ye konan sarahate göre zeytin ağaçla - tin de vardır. Fakat orman kanunu i
rının aşılanması için bakım memurları le öyle bir taaruz teşkil ediyor ki, 
yoksa mahalli ziraat memurlarının ya- çok defa orman memurları zeytin a
pacağını izah etti. ğacı a§ılamak için dalların kesilmesi-Antalyada: 

Mu-la'da: 
tçel'de: 
tzmir'de: 

Ağaç adedi 

28 000 000 
6 500 000 
5 500 000 
5 000 000 

Zeytinyağından bugünA a~~ak men
sucat ve yüksek lüks imalat ıçın kulla
nıldığı halde bizde en adi sabunların 
iptidai maddesidir. En adi, hatta en 

Çok esaslı teknik esaslara dayanıla- ne mümanaat etmek mecburiyetinde 
rak hazırlanan projenin müstacelen- kalıyor ve arada ihtilaf çıkıyor. Zey· 

Teşkiltit olmıyan yerler : 
Refik İnce (Manisa) Teşkilat ol • 

mıyan yerlerdeki ormanlar içinde bu
lunan zeytinlerin nasıl tesbit edilece

ğini sordu. 
Vekil şu cevabı verdi: 
"- Madde (devlet ormanları için

de bulunan ve aşılı hale getirilecek o
lan bütün yabani zeytinliklerin saha -
lan orman idareleriyle zeytin bakım 
teşkilatı tarafından müştereken tespit 
ve ilan olunur. Bunun dışında kalan 
devlete ait boş arazideki yabani zey -
tin sahalarının tespit ve ilanı yalnız 
zeytin bakım teşkilatı tarafmdan y~ -
pılır) diyor. Bugün zikredilen zeytın
ler orman idaresiyle müştereken tes -
bit edilecek olan ağaçlardır. Oralarda 
bu teşkilat faaliyete gelir gelmez ken 
di memurlarımızı hazır bulunduraca -
ğız. Bulunduramadığımız takdirde zi
raat memurlarımızı tavzif edeceğiz." 

İçinde zeytin ağaçları da bulunan 
ormanlardaki ağaç mikdarının tasrih 
edilmesini muvafık bulan B. Tahsin 
San (Aydın) a Faik Kurdoğlu şu iza
hatta bulundu: 

'- Esasen tatbikatta bir çok ih
tiyaçlar karşısında bulunacağız. B~n
dan dolayı imkan nisbetinde işin elas
tikiyetini muhafaza maksadiyle bir 
çok işleri, arkadaşlarımın nizamna -
meye koymağı tercih ettikleri anlaşı
liyor. Hatta kanun maddelerinden ba
zılarının nizamnameıye terkini muva
fık görmüşlerdir. Bunu bu tarzda dü
şündük. Tatbikatta böyle vaziyetler 
olursa vekalet hakem vazifesini göre
cektir. Binaenaleyh bir kaç çam ağa -
crnın ortadan kaldırılmasına her za
man müsaade edilebilir." 

Hayvan ayağından 

yün yapan bir 

kimyager 
Jan Kübicki adında- bir lehli kimya

ger, yıllarca uğraşarak, katır , öküz, 
at gibi hayvanların ayaklarından yün 
yapmağa muvaffak olmuş, kimyager 
yünü hayvan ayağından sentez tarikiy 
le elde etmiştir. 

Bundan başka kimyager Kübilki, 
çam pürlerinden pamuk ve •yün ipliği 
de yapıyormuş eğer ikinci icadı dün
yaya yayılacak olursa, pamuk tarlala
rının, çam ormanı haline geleceğin -
den şüphe etmemeli. 

Şimali Amerika'da, Alaska körfl 
lerinden birisi olaın Stevens körf 
nin dibinde muazzam miktarda al 
vardır. Amerika jeoloji enstitüsü d 
niz şubesi bu altınları çıkarmak i 
hükümetten bir imtiyaz almıştır. 
Yakında başlıyacak olan tarama a 

liyatın başında muaruf mühendis Vı 
yam Okland bulunacaktır. Mühen 
yeni bir tarak dubası yapmıştır. Ye 
duba, her seferinde yerden on ton a~ 
lığında balçık ve çamur çıkarac 
kudrettedir. Bundan başka, tarak dı 
basına, birçok kovalar daha ilave ed 
miştir. 

Yeni tarak dubası elektrikle işliy 
cek ve 3000 metre derinliklerde ça 
şacaktır. Tarak dubasının en orji 
tarafı bunu işletecek elektrik te de 
suyundan istihsal edilmektedir. Ye 
tarak makinesi denizin dibine dal 
indirilmiye hacet bırakmamıştır. 

iıleri aksi giden 
define arayıcllar 

Eski dünyanın denizlerinde balık 
kelelerinin, tuzlu balçıkların arası 
hazine bulmağa çatı.şmak, duvar kov 
larında, taş diplerinde define aranJ 
gibi modaları yeni dünyaya siray 
etti. 

Amerika sahillerinde bazı açık g .. 
ler, Amerikanın keşfinden sonra atl 
dalgalarına gömülen altın yüklü yel 
kenlileri sahillerde araken, yükse 
sosyeteye mensup olanlardan bazıla 
rı da adalarda define aramağa başlad 
Geçenlerde Böyle birkaç zat üç dire 
li bir gemiye binerek Kokos adasıQ 

gitmişler. 
Bu adada kıymeti milyarları aşan b' 

define saklı bulundugunu öğrenen b 
münevver amerikalılar adaya gitmi 
ler. Tarif edilen yerleri aramışlar, t 
ramışlar, fakat ne defineye rastlıyabil 
mişler, ne de on paraya ... 

Gemi Los Anjeles'e gelince, defin 
arıvan kafile mahkcmeve müracaat e 
miŞ : "Gemi tayfaları bize karşı gel 
di, gemide istedikleri gibi hareket et 
tiler" diye şikayet etmiş Gemi tayfa. 
}arından iki ki~i "serkeşlik'' suçunda 
tevkif edilmiştir. 



Bu senenin berberlik sanalı, heykel
traşlık kadar güç bir hal almış
tır. 

Onun için, işleri güçleşen berberler, 
her zamandan ziyade bu sene el
lerinin altında ipek gibi yunıuşak 
ve güzel saçlar buldukları za
man bilhassa memnun olacaklar 
ve daha büyük bir istekle, daha 
geniş bir arzu ile çalışacaklar

dır. 
Çünkü, zavallıların yapacakları iş 

bir değil, birkaç tane: Bukleler, 
kıvrunlar ve saire, ve saire .•. Saç 
güzelliği neye bağlıdır, diye ha
tırınıza bir sual gelebilir. Ben de 
bu suale gayet basit bir cevap ve
receğim: 

Saç güzelliği her şeyden önce saç
ların sıhatte olmasına bağlıdır. 
Bu sıhati temin etmek meselesine 
gelince, saçlarınıza her gün gös
tereceğiniz itinalardan ayrı ola
rak, icabettikçe, bir mütehassısın 
ve tercihan bir doktorun da fikrini 
almalısınız. 

Saçları fırçalamanın, bunların sı
hati üzerinde çok iyi bir tesir 
hasıl ettiğini bu sütunlarda bir
kaç defa izah etmiştik. Fırçalama 
işinin haricinde olarak, saçları 
bitbirlerine yakın bir çok "yol• 
•-• _,, -J•I .. ,,, -· UL-WI ••• .._ ,_,_, ., • -• • 

besleyici - ve gene bir mütehas
sıs tarafından tavsiye edilecek -
bir pomad veya bir losyon sürer
seniz iyi olur. 

Her insanın kendine mahsus bir hu
yu olduğu gibi, her saçm da ken
dine mahsus bir hali vardır. Ben 
teferruata girişmeden size bildi
ğimiz Hindyağını, evet, şu müshil 
olarak kullanılan Hindyağını tav
aiye edeceğim. Saçlarınızı yıka

madan önce biraz Hindyağiyle 

bunları yağlarsanız, yıkanma ne· 
ticesindeki sert_liği ele izale et
m4 olursunuz. 

mu§ak bir hale gelir. Sıhatte, iti
na görmüş saçların tabii kokuları 
da, bazı .parfömlerle çok iyi im
tizaç eder. 

Her berbere gidiş, bir de şampuan 
yaptırmanızı icabettirmez. Eğer 
saçlarınızı kıvırtacaksanız, buna 
ait hususi losyonlar da vardır. 
Yahut, daha basit olarak, berbe-
re gitmeden önce siz saçlarınızı 
yıkayabilirsiniz. 

Cilt gibi, saçlar da umumi sıhatini
ZJİn aynasıdır. En ufak bir rahat
sızlık bile saçlarda tesirini göste
rir. Her hangi bir saç tuvaletinin 
muvaffak olabilmesi, çok defa 
umumi sıhatinizin iyi olmasına 

bağlıdır. Bilhassa permanant yap
tıracaksanız, bu noktaya çok dik
kat etmelisiniz. 

başlı başına bir meseledir: Ba- J 
zıları sık, bazıları da seyrek yı· 1 
kamanın, saçlar için faydalı ol
duğunu söylerler. Bana sorarsa
nız - ki doktorların da söyliye
cekleri aşağı yukarı budur -
saçları sık sık yıkamak zararlı
dır. Çünkü yıkama neticesinde 
saçlar, büyümelerine lüzumlu o
lan tabii bir takım ifrazatı kaybe
aerıer. 

Yaptığımız tavslyelere göre fırçala

nan ve itina gören saçlar ipek 
gib; hafif olurlar ve fırçaya da, 
tarağa da kolayca "itaat,, eder
ler. Her türlü ondülcisyon ve kua

füre çok iyi gelirler. l§te bu, saç
larınıza her gün hasredeceğiniz 

on dakikalık itinanın neticesidir. 

Şunu da söyliyelim ki, saçların huyu 
çok tatlıdır: Kendisiyle biraz 

Fazla teri iyen 
ayaklar için .. 

I 
.......................................... ~ 

KüPik tavsiyeler 
.................................................... 

Çocukları yiyip içirmek için İki "hi
le": Eğer çocuğunuz yemek yemi
yorsa, içinde çocukları alakalandı
racak resimler olan bir tabağa ye
meği koyup ona verin. Resimler 
görünsün diye yemeği yiyecektir. 
Et suyu ve saireler gibi mayi ha
lindeki şeyleri içmiyorsa, ona don
durmacılardaki kamışlardan bir 
tane verin. Eğlenmr:k bahasına bar
dağı veya kaseyi bir hamlede bo
şaltır. 

• 
Divarları temizlemek için 50 gram a

monyak, 50 gram potas sabunu, 50 
gram alkol alıp hepsini bir 
merhem teşkil edecek şekilde ka
rıştrrın. Sonra da havsız bir ku
maş alıp bu merheme batırarak di
varları silin . 

• 
· Hamam pöcekleriyle mücadele: Aynı 

miktarda olmak şartiyle bir parça 
un, bir parça podra şekeri ve bir 
parça tenekar (Boraks) ı karıştı

rıp ufak fincanlara koyarak şura
ya buraya yerleştirin. Hamam bö
cekleri, adetleri üzere bunlara üşü
şecekler ve az zaman sonra da hiç 
birinden eser kalmıyacak ... 

• 
Boyalı tahtaları temizlemek için, ön

ce lekeleri yukarda anlattığımız 

şekilde temizledikten sonra, bir le
ğen içine 100 gram soda ile 200 
gram tuz koyup suda eritin. Sonra 
da, renklerde ayrılrk olmaması 

ıçın, tahtaların her tarafını bu 
mahlülle silin. 

• Süngerleri temizlemek için, on - on 
iki saat kadar kaynamış südde bı
rakınız. Daha önce süde bir limo
nu tamamen sıkınız. 10-12 saatlik 
müddet dolduktan sonra süngeri 
önce sıcak, sonra soğuk su İle bir
kaç defa çalkalayıp kurutunuz. 

Kürklerinizi gardroptan çıkardığınız 
zaman, bunun geçen senedenberi 
kirlenmiş olduğunu gördünüz. lşte 
size bir temizleme çaresi: Bir mik
tar kepek alarak ısıtrnız, kürkü ya
yarak fırçalayıp dövünüz. Üzerine 
sıcak kepeği serpiniz. Sonra lfrça
layıp dövünüz. Ve ince bir tarakla 
ı . ... J.:4 ........ ,-.nu:; , BU ameliyeyi ü ç 
defa tekrarlayınca kirden eser 
kalmaz. • 

Kirpikleri uzatmak ıçın tesirli bir 
pomad reçetesi: Acide gallique 1 

Gr., Huile de ricin 4 Gr., Vaseline 
10 Gr., her akşam yatmadan önce 
kirpiklerinize sürünüz. 

Küçük ıiyah dantel volanlardan yapılml§ zarif bir öğle sonu ro 

Küçük iıtidatlannızı 1 

inkişaf ettirebilirsiniz 

Bir kaç tavsiye 
Bugünün genç krzı çok jstidath

dır: Yalnız güç ilimlere değil, ufak 
tefek işlere, küçük sanatlara da ... 
Kız enstitüleri bunun için her ta
rafta çok rağbet görüyor. Amatör o. 
larak yapılan işleri, daha sağlam 
esaslara istinat ettirerek, eğlendiri
ci ve para kazandırıcı bir sanat ha
line getirmekten daha kolay ne 
var? lşte birkaç fikir: 

Hilkaten ''obur,. ~l. . 
sanız, güzel ye- \ / ~f 

mekler yemek ve ~ f\"'7~· 
ye•dirmekten hoş- ~ -~ 

~~;:~ı:::· git~~ .@{ır-~~. J. 
birbirine karışan -ı.J. 
birkaç türlü yiyeceğin nasıl bir lez
zet vereceğini merak ediyorsanız 
ve bütün bunların haricinde olarak

1 

, 

~ 
GözJerjnizin ha 

_J. f-~ zası kuvetliy 
~ resme istidad 

•) varsa, zarafet 
_ .... /}~ §tkhğı iyi ani 
·~ sanız, ressam o 

-.L b·ı· . . "R ı ırsınız. 

samlık karın doyurmuyor'' d 
yin. Bir gün o işte düzelecek. Zat 
ben moda ressamlığlll'dan bahs 
yorum. Yaratacağınız güzel rop 1l 
çimlerini, güzel kadmlarm üzerine 
görmek. .. Az zevk ıni? 

Gözlerinizden ve ~~ 
elinizden eminse- • 
nız tabjaten ten- ' 

dü~st iseniz, zev-~' 
kıniz ve sabrınız ~ . 
varsa tırnakları-~ 
nıza itina etmeyi 

Saçları sık veya seyrek yıkamak da 

meşgul olursanı:z size somurtmaz, 
her dediğinizi yapar. O zaman en 
ufak bir itina ile parlak ve yu-

Bazı kadmlar, kocalarının ayak
larının fazla terlediğinden ve - diğer 
teferrüattan vazgeçelim! - bu yüz ~ 
den çorapların çabuk kirlendiğinden 
şikayetçidirler. İşte onlara güzel bir 
reçete: 

tt;n.dürü~t .v~ vdik~a~li iseniz, yemek 
pışırmesını ogrenınız. 

ogrenmız. Böylelikle, iyi bir san 
da elde etmi§ olursunuz. Belki k 
larınızı çatacaksınız. Fakat bu i§ 

günden güne kar getirdiğini ve h 
yat yolunun uzun olduğunu da 
nutmayın. 

1 
1 

1 

1 
1 

ı 
ı 

1 

................................................................................................. 
AŞA GIDA: Krrmrzı ve siyah 1 
çizgili yünlü kumaştan yapılmrş, 
cepleri ve yakası kürk garnitür
lü güzel bir jaket. Eteklik, siyah 
yünlü kumaştan yapılmıştır ve 
pliseHdir. 

YUKARDA: Maviye bakan gri 

renkte yünlü kumaştan yap1lmış, 
klasik şekilde bir Manto-tayyör. 
Srrcta, bir toka ile tutturulmuş 
iki büyük kıvrım vardır. ı .................................................................................................................... 

lince toz halinde şap 5 O gram 
Toz halinde sulfate d' al um ine 1 O 

gram 
Talk r 00 gram. 
Ayaklarınm terlemesinden şika

yetçi olan kimse her sabah bu tozu 
ayaklarına ve çoraplarma ekerse 
mesele kalmaz ... 

Tırnaklardaki 

beyaz lekeler 
Vakıa yeni tırnak cilalariyle, tır

naklardaki beyaz lekeler görünmüyor 
ama, tırnaklarını ciliilamıyanlar da 
var. Bunların ahbapları, beyaz leke
leri görünce hemen her zaman şunu 

söylerler : 
- Yakında yeni bir şey giyecek

sin 1 
Para kazanmanrn güç olduğu bu 

zamanlarda böyle bir kehanet fena 
değil ama, beyaz lekeleri nasıl gider
meli? Bunun için, bu lekelerin sebe
bini araştırmak lazım. Fakat doktor
lar da bu sebepler hakkında henüz 
ittifak etmiş değiller ... 
Bazı doktorlar bu lekeleri umumi 

sıhatin bozukluğuna, diğer bazıları 
da böbreklerin, midenin ve guddele
rin (ah, şu guddeler! ... ) iyi işleme
mesine hamlediyorlar, lekelerin si
nirlerden ileri geldiğini söyliyenler 
de var ... Ama, o zaman iş daha çok 
karışıyor. 
Yapılan tecrübelere göre, tırnakla

rın parmağın cildiyle birleştiği yer
deki "ölü,. deriyi kesmek, bu lekeleri 
kaybetmek için iyi bir çaredir. Fakat 
belki bunda tesaQüfün de tesiri ol
muştur. Her şeyden önce, kanın iyi 
deveran etmesi şarttır. Eğer bu şart
lar da lekeleri kaybetmezse... Koyu 
renkte bir tırnak cilası kullanın! ... 

Daima beyaz ellere 

sahip olmak çaresi 
Her şeyden önce, elleriniızi ılık su

da yıkamak ve suyu "yumuşatmak,, 
için de içine bir parça parate de sou -
de karıştırmak lazımdır. Ellerinizi 
böylece ılık su ile yıkadıktan sonra, 
soğuk su ile sabun köpüğünü durula
yınız ve asıl mühimmi: Ellerinizi 
iyice kurulaymız. 

Ellerinizi iyi kurulamak için en iyi 
çare, bunları bir parça kepekle, - bil 
diğimiz adi kepekle - uğuştunnak
tır. Ellerinizi bu suretle kurulayrn
ca biraz da iyi cinsten krem sürerse
niz, el beyazlığı için çok lüzumlu bir 
şarta da riayet etmiş olursunuz. 

Ellerin beyaz durmalarının en bü
yük esaslarından biri de masajdır. Bu 
tabiri daha basitlestirmek için, size 
şöyle diyebiliriz: Ellerinizi yıkayıp 
kuruladıktan sonra her fırsat bulduk
ça, sadece, uğuşturunuz. Bu, en iyi 
masajdır. 

Aynı neticeyi elde etmek için, bir 
kadın ahbap, elleri kahve telvesiyle 
oğmayı tavsiye ediyor ve ellerinin 
beyazlığını anlata anlata bitiremiyor. 
Siz de tecrübe edin, ne çıkar? Sonra 
elleri yıkamak güç bir şey değil ki. .. 

Dikkat bassanız 

kuvetli ve gözü-
nüz bir avcmmki 

kadar keskinse, r

§Ik oyunlarının 

siyah - beyaz ka

ğıt üzerinde ne 
gibi bir tesir hasıl edeceğini önce
den kestirebiliyorsanız, dakik ve se
ri işlere karşı kendinizde bir inci
zap duyuyorsanız, fotoğraf çekme-
sini öğreniniz. 
Atıl değilseniz, 
tertipli ve hazan 
kendi insiyatifini
zle de iş görebi
lecek kabiliyette 
iseniz, hafızanız 

kuvetli ve ifade-
niz düzgünse, mükemmel bir steno
daktilo olabiHrsiniz. Bugünden iti
baren daktiloğrafi dersleri almanı-

za ne mani var? 

Eliniz işe yatkın

sa, kadın vücudu

nun hatlarından 

anlıyorsanız, mu

hayyileniz gÜzel 
biçimler ibda e
decek kadar zen

ginse, ayrıca kendiniz de güzel gö
rünmeyi ve iyi giyinmeyi seviyor ve 
iyi dikilmiş bir robu zevkle seyredi
yorsanız, terzilik sizin için "biçil
miş kaftan" dır. 

Mektepte iken el-~~ 
işle~İ~e. meraklı ~'Y? ·'ı~ 
mı ıdınız? Kağıt-
tan güzel çiçek-
ler yapıyor muy-
dunuz? Parmak-
larınız ince işlere 1 

alışkınsa, renklerden, hacimlerden, 
fantezist biçimlerden hoşlanıyorsa
nız, şimdi çok karii bir iş haline ge
len şapkacılığı kendinize mesnet o
larak seçebilirsiniz. 

~apka modelleri 

Yukarda gördüğünüz şapka an· 
tilop lötrden yapılmış ve renkli 

tüylerle ıüılenmi§tir 



Maliye Vekili Meclis'te İrtica deail 
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Mütekaıt maaşları istikrar diyoruz ı 
meselesini izah etti (Başı ı inci sayfada) 

lüzumu olmıyan bütün fazlalık
ları alfabemizden attı. Yeni al
fabe ile, tür'kçülük devrindenberi 
devam eden türkçe - osmanlıca 
kavgasına artık nihayet veriyor
duk. Nasıl diğer inkılaplarımızla 
ilk teceddüt devrindenberi de
vam eden şark - garp ikizliğine 
nihayet vermişsek! 

(Başı 1 inci sayfada) lmüsaid olduğu derecede bu mustarip 
Bu cihete ait rakamları arzedersem vatandaşların ıstıraplarını da tahfif 
bunun mümkün olup olmadxğmı heye- . . . 
ti

. ht dah' t kd. b edeceklerını söyledıler ve bunu bu mu ereme ı a ır uyurur. .. .. .. . . . 
Bugün tekaüd ve yetim maaşı olarak kursuden soylettırmış olmak ta benım 
maaş almakta olan vatandaşların ade- için vicdani bir haz oldu." 
di 68.694 e baliğ olmaktadır. Şehri ve- Takriri verdikten sonra aldığı ve 
rilen maaş miktarı da bir milyon 372 almakta olduğu yüzlerce mektubun, 
bin 104 liradır. Bunun bütçedeki yekfı- tahmin ettiği derecede geniş bir içti
nu 15,5 milyon liradır. 

Bundan mülkiyeye ait olan kısmı mai yara üzerine basmış olduğu kana-
23.618 vatandaş, aldıkları para miktarı atini uıyandırdığma işaret eden B. Ha-
da 434.026 lira. lil Menteşe sözlerini şöyle bitirdi: 

Askeri de, 45.076 zat, aldıkları maaş 
yekunu da 938.076 lira. 

- Binlerce mustarip yuvanın içi·n
de on binlerce, yüz binlerce çocuk 

Bu zaruret duyulduktan sonra 
üç devir geçirdik: dergi, krlavuz 
ve güneş - dil! 

Dergi, eski yeni bütün lehçe 
ve metinlerdeki türk kelimeleri
ni toplamıştır. Tasfiyeciler bu 
keJimelerion bütün ihtiyaçlarımı
za kafi geleceği fikrinde idiler. 
Atatürk, bu tecrübeyi bizzat teı
vik ve takip etti. Büyük inkılap. 

Mülkiy~e arzettiğim 23.618 va
tandaştan 11.196 sı eski kanuna göre, 
almaktadır. Bunun yekunu da 139.782 
liradır. 12.422 vatandaş ta yeni kanu
na göre almaktadır, bu da 294.244 li
rayı bulmaktadır. 

moral ruhlan üzerinde yapacağı tesi - çınm fikir itlerinde metodu, hiç 
ri zannederim ki nazarı itibara almak bir zaman emretmek ve cebret • 

mek değil, inandırmak ve kan -
dırmak olmuştur. Hepimiz yal
nız dergideki kelimeleri kullana
rak birçok tecrübe • yazılar neş

vardır. Bu kanuni müsavatsızhktan, 

çekilen bu ıstıraıbın onların fizik ve 

Askeriyenin arzettiğim gibi 35.233 
zat eski kanuna göre 9.843 zat da ye· 
ni kanuna göre almaktadır. Bunlartn 
yekunu 938.076 lira tutuyor, demiş
tim. Bugün 5.553.563 lira eski kanu
na göre muhassas olanlara verilmek · 
te<lir, 384.516 lira da yeni kanuna gö 
re muhassas olanlara verilmektedir. 
Bugünkü vaziyet budur. 

lazımdır memleketin sükun ve atisi 
namına. Bunun birden bire yapılacak 
bir tedbir olmadığı anlaşılıyor. Fakat 
nasıl ki malulin hakkında geçen sene 

rettik. Dergi tasfiyeciliği uzun 
eski ve yeni maluller bir dereceye ka- sürmemiştir. 
dar birleştirmek üzere bir tedbir al- Genişleme ihtiyacı umumileş-
mışızdır. Bunlar hakkında bana veri- tiği zaman büyük Şef kılavuz ko
len malumata nazaran, bunların bir ço- misyonunu teşkil etti. Kılavuz, 
ğunda eski ve yeniler arasında teadül arap ve fars kelimelerinden bir 

Tetkikler neticesi: hasıl olmuştur. Fakat tam olmasa da- çoğuna karşılık buldu; mütehas-

Yaptığımız tetkikat neticesinde e- hi onların da aldıkları zamla nisbeten sıslar tarafrndan türkçe kökler
ğer ki bu vatandaşlara yeni kanuna müreffeh bir hale geçmiş olmaktadır. den geldiği tespit olunan bir çok
göre maaş vermek lazım gelirse mül _ Meseleyi bu cepheden meclisin ve hü- larını da tekrar lugata aldı. 
kiyeye ait eytam maaşı; 1.051.828 li- kümetin nazarı dikkatine arzediyo - Fakat hu da kafi değildi. A
ra, tekaüt maaşı da 1.517 .586 lira ki rum. Bu yardımı mümkün olduğu ka- tatürk diyordu ki: "Gayemiz 
yekfuıu ceman 2.569.404 lira bütçeye dar, bu ıstırapları tadil edici derece _ türkçeyi, bugünkü ve yarınki 
ilavesi lazım gelir. kültür ihtiyaçlarını tamamiyle 

den başlıyarak yavaş yavaş, büsbütün 
Askeri eytamların da yeni kanuna kavrıyabilecek şiveli ve ahenkli 

ircaı halinde bütçeye 6.091.980 lira, es- izaleye varılmasını rica ederim. bir ilade vasıtası haline getir. 
ki kanunla tekaüt edilmiş askeri teka- imkan arıyacağız: mektir.,, 
ütlerin yeni kanuna ircaı halinde Gene kendisi demiştir ki: 
3.906.264 lira, malüller için de 431.532 Maliye Vekilimiz tekrar söz aldx: "Türk diline değeri olan genişli. 
lira ki ceman 10.429.776 liranın ilave- - Orta yerde ufacık bir noktayı · k · · ğı verme ıçın candan çalışıl -
si lazımgelir. Mülki ve askerinin ikisi tasrih etmek isterim. Halil Menteşe kt ld 
birlikte 12.999.180 liraya baliğ olmak ma a 0 uğunu söylemeliyim!,, 

arkadaşımız şurada, koridorda dedi- Ta• d.ld" ~ · ·· tadır. Eski kanuna göre tahsis edil - .. avvur e ı ıgıne gore, yazı 
miş olan maaşat eshabından vefat et . ler ki Maliye Vekili, şöyle bir dert yazanlarımız kılavuz kartılıkla-
tikleri zaman eytamma tahsis edilen vardır, acaba buna bir çare bulmağa rından istifade edecekler, ve ka
maaşlar da yeni kanuna göre yapıl - imkan yok mu? Benim de söylediğim ti bir lugat yapılmak için hiç ol
maktadır. Bin naleyh bu eskilerini bunun miktarı 100 bin, 500 bin, bir mazsa birkaç sene bu karşılıklar

. ed~rsek bu yolda ey - milyonsa bir şey değil. Fakat şimdi- dan hangilerinin yaşama kabili-
ilmış olan maaşların _a .... ~. ___ , • .~ vP.tj~,.1 - . u .• ~.. tecrübe edile-
ni1eıynl 0 n ma ~ı~ iki buçuk mılyon kadar tahmın edı- cekt!. 
göre tashihi icabeder. D J • ı· · d ., · 

Yorum tetkik ettirelim. Seneden se- 1 cemıye ının ergı sı gene 
Bilmem arze ebildim mi? Bugün 30 • d"I · · · k 1 ' .. 
lira maaşı ola bir adam vefat edecek neye bunlar azalmaktadır Belki ra-

1 cemıyetının ı avuzu nu vu-

b
. f 

3 
· b k b k b .. "k .. b .. · b 1. ~ 1 cude getirmek için nasıl eşsiz bir 

olursa ıl arz yetım rra rrsa u- am uyu tur, ugun neye a ıg o • k k 1 k l d h" b 
· d k d' · T' ayna o muşsa, ı avuz a ı u 

günkü kanun· öre bır e en ısı ı a- muştur, tetkik ettirelim .. Ve netekim gün artık yaşıyan, dili sadeleşti-
ve edilir 4 e t sim edilir kendi his - kendı'lerı"ne takdı'm d 1 k u"zere il e ı me ren birçok kelimeler ve şelci er 
sesi olan 7 ,5 ıra tenzil edilir, kalan yaptığım tetkik pusulası cebimde dur kazanmaklığımıza ve hele, os-
22,5 lira eytamı'1a tevzi edilir. Şimdi 
eski ma3.§ları :ıi kanuna göre tahvil maktadır. Fakat onu kendilerine tak- manlıca kaidelerinin kökünden 
edersek bu ey n dahi diyecek ki ba- dime vakit bulmadan sual takriri ile tasfiye edilmesine hizmet etmiş
na tahsis edilı 1!? olan maaştan ben karşılaştım. Bunu kendilerine söyle- tir. Kılavuzdan evel "silahsızlan
mahrum kaldıı çünkü sahibi maaş dim. Pekala kürsüden söylersiniz de- ma,, demiyorduk. Benim birçok 
sağ olsaydı 30 'ı ası mesela 60 liraya diler. Vaziyet budur. arkada§larla beraber "mın-ta
sıkacaktı, 4 e lünecekti, yetimlerin Hakikaten bugün 1935 tenberi mun- ka,, yerine kullandığımız "böl
hisseiline 45 1i a düşecekti, şimdi bu tazam olmak üzere, demin okuduğum ge,, bir kılavuz kelimesidir. "Te
noktada da tadılat yapılırsa bir mil- veçhile yani ne kadarı tekaüt maaşı- cahül,, e "bilmezlikten gelme,, 
yon küsur bin a da bu iş için tahsis dır, ne k~darı yetim maaşıdır, ne .. ka: diyoruz. Gene şahsen mesela 
edilmek icabed r ve bu suretle 14 mil- darı malul maaşıdır, ne kadarı mulkı "bayındır kelimesini "mam\ir 
Yon lirayı mevc a yani 16,5 milyon li e asker"d · B ı h · un ta " " v 1 ır. un arın epsı m - a tercih edenlerdenim. ''Cürmü 
raya ilave etme cabedeceği neticesi- 1 k ·· ·· "l k d' K t zam o ara yurutu me te ır. ayı - meşhut yerine "suç üstü yü 
ne vardık. larımrz vardır. Oradaki vaziyeti ar· k il ,, 1 F k t h" " l 

Biintle mu""hiı bı"r rakam yekunu el .... 1.. k' k' k u anan ar var. a a ıç o -
-J ze ersem goru ur ı 935 te es ı te a- " h d ·· ·· d d 

önümüzdeki ser büdçesinin vaziyeti üt kanununa göre maaş alan arkadaş- mazaa . m.ef ~ cur~,, en a-
devletin ihtiyaç a ı tesbit edilmeksi - larm miktarı mülki 15409 askeri ha gerı gıtmıyoruz. Anlaşmaz
zin, tetkik edil ksizn bütçeye bu 49015 tir. 935 da bu yekfi.n ' mülkide lı~~, gibi tabirler. artık konuşm~ 
kadar külfet tal il eden bu yekCirı 12981 e askeri de 41 bine iniyor. 937 dılıne kadar geçtı. Fakat mesela 
hakkında şimdid bir vaidde bulun - de 12981 rakamı 11100 e, askeri: de 41 "ödev" "vazife" kelimesinin yeri
maktan kaçınmak zaruretini duymak- bin rakamı 35 bine iniyor. Seneden ni tutmamııtır. Buna karşı "tav
tayım. Bunu mu erem sual sahibinin. seneye azalış vardır. Ve kezalik yeni zif", "muvazzaf", "vazife nati -
de takdir buy acağından eminim. tekaüt kanununa göre maaş alanlar nas", "vazaif" şekilleri tamamen 
Maahaza bunlar akkında imkanı talı- 935 "lk' da çoğalmaktadır. 1 te mu ıyeden tasfiye edilmiştir: vazifelendir -
fif ne bulunurs, 
itibariyle düşüı 
bundan ibarettir 

esirgememeyi esas 936 d Maruzatım 9572, askeride 7800; a mülkide mek vazifelenmek vazifeli ya-
oruz. 10.900, askeride 8900 .. Bugün halen hut ~azife bilmezlik tibirl~rini 

mülki 12.422 ye askerıden maaş alan- k 11 M IA 932 t "hl" 

Bir irtimai y( ra : 
Maliye Vekil sonra söz alan 

takrir sahibi B. ılil Menteşe (İz-
mir). bu mevzuu gerek dil, gerek ya
zı ile çok acı şik et ve ıstırapların i
fadesi olduğunu, 5yle olmakla bera · 
ber bütçe cihetir en icrası kabil ol -
mıyan bir işte 1 r takrir vermenin 
demaıgoji olacağ bildiğini kayde
derek, kendisini vela bütçe encüme
ni reisine müra at ederek eski ve 
ye.ni kanuna gör ekaüt edilmiş olan· 
lar arasrndaki f ın tespit edilip e
dilmediğini sor ğunu, menfi cevap 
alınca Maliye V iline müracaat etti
ğini, o vakit vek lı:l kendisine iki bu
çuk milyon lirad n bahsettiğini söy -
ledi. 

B. Halil Menl şe sözlerine şöyle 
devam etti: 

"- İkinci scb p te Reisicümhur 
Hazretleri geniş bir teskin ve taadül 
siyasetiyle hard ete geçmiş bulunu· 
yorlar. Bu güzel siyasetin emniyet 
ve şifa verici nimetlerinin gene bin
lerce mustarip yııv. ya biran evel ulaş
masını teshil etmek istedim. Maliye 
Vekili arkadaşım ilerisi için kati söz 
vermemekle beraber bütçe imkanları 

. _ y . b u anıyoruz. ese a arı ı 
lar 9.800 e balıg olmuştur. anı u d " ,, · "b ,, 

· "b · 1 b'" ı,. k' yazrm a garp yerme atı suretle esas ıtı arıy e oy ... ce es ı . . . 
kanundakiler azalmakta yeni kanun- kelımesmı kullanmışım. Acaba 

. b. k d " " k ı· . dakiler çoğalmaktadır. Fakat yeni bir ıraz yu ar a garp e ımesı-
imkan bulunursa bunu sevki tabiisi- ni tercih ederken, "batı" yı red 
ne bırakmıyarak tahfif etmek esas mi ediyorum? Hayır! Lugatimi
programımızda teemmül edilmiştir. ze orient ve occident karşılığı o
Fakat miktar azami olduğuna göre )arak şark ve garbi, est ve ouest 
bug~n i~in bir şey yapılamaz, inş~l: karşılığı olarak da doğu ve batı 
lah ımkan bulunursa elbette temını kelimelerini alabiliriz. "Anado
yolun~ ~idilir.~, lu'nun batı vilayetlerinde,, ve 

Vekılın bu ızahatından sonra ruz- " d · t" Al · d ,, d 
nameye geçilmi§ ve Dahiliye Veka - .garp me enıye 1 a ~ın e e-
leti merkez teşkilat ve vazifeleri hak- rız. l~te .~ı~~~z~.n hır kazancı 
kındaki 1624 sayılı kanunla bu kanu- daha. Buyugumuze saygılarımı -
nun bazı hükümlerini değiştiren 3406 zı "sunarız". Fakat bir arkadatı 
sayılı kanunda değişiklik yapılması- ötekine "takdim ederiz", hatta 
na dair olan kanun projesinin müza- ihtimal sadece ikisini biribiri ile 
keresine başlanm~ştır. Bütçe encüme- "tanı§tırırız". latikrar işte bu 
ninin teklifi üzerı?e müstaceliyet ka- farkları tespit ebnelrtir. Geriye 
rariyle müza~e.resı yapıl~n ~u proj~- değil, ileriye, darlığa değil, ge
ye göre, Dahıl~ye_ ~. ~ ckaletınde b~r ni9liğe doğru gideceğiz. 
müsteşar muavınlıgı ıle memurlar, sı- S I A " kT' "b 
cil ve muameleler umum mildürlüğü k ?,nrka l~eale a: dve 

1
b. :V~ .~-

1 
üdürlüg- ü kurul_ an e ıme enn en ın enuz 

ve evazım umum m k "b" · "k ·· k. d 
maktadır. anun tal ırı kı eAn, kote :dne ef ~.a-

Kamutay bundan sonra zeytin ka - ma.men a ıştı • n ... ara a ~o or: 
nunu projesinin müzakeresine başla- lerın ve halkın agzmdan, yenı 
mzştır. Bu görüşmelere ait izahlar di- devlet mahalle&i için "Bakanlık
ğer sütunlarımızdadır. lar" ıözünü iıitirainiz. Bizim ia-

tikrar dediğimiz, yatamamış o -
lanları bırakmak, beraber yaşa • 
makta olanlardan birini tercih 
etmek, ve eğer mümkünse diğer 
karşılığa liigatta yeni vazifesini 
bulmaktır. 

Reis, vekil, katip gibi kelime
lerde bir noktaya dikkat edelim: 
bunlar resmi ıstılahlardır. Bun. 
lar, lugat kelimeleri hakkındaki 
hükümlerimizden zaten ayrıdır
lar. "Hizmetçi,, yerine istediği
miz yeni kelimeyi zorlıyamayız: 
fakat ''vekil,, yerine pek güzel 
"bakan,, diyebiliriz. 
Eğer benim şahsi fikrimi söy

lemek lazımsa, hen "ministre,, 
karşılığı "bakan,, ı alırım. "Ve
kil,, i tam kendi vazifesinde bı
rakırım: ''- Hariciye bakanı 
vekili!'' Yahut: "- Bu işte bana 
vekillik eder misiniz?,, Bu keli
menin bize başka yerde de lüzu
mu vardır. 

Bundan sonra da herkes y eni 
kelimeler teklif etmekte devam 
edecektir. Geçenlerde bir İngiliz 
dostumuz bize yeni çıkan bir ki
tabın ilk iki sayfasında iki keli
me gösterdi: birinin oradaki ma
nası sadece beş senelikti. İkinci
si muharririn yepyeni bir teklifi 
idi. Fakat böyle kelimeler • eğer 
ıstılah değil iseler • dikte edile -
mez, ancak arzolunurlar. 
Osmanlıca gramerini tasfiye 

etmek bakımından ileri hareket 
o kadar muvaffak olmuştur ki 
mesela bana tariz eden bir mes
lekdaşımızm şimdiki yazılarında, 
hatta alfabe inkılabından sonra
ki osmanlıcalardan hiç birini bu
lamazsınız: "Cevvi - heva, hale
ti-nezi, saf satagu, alelmutat ( 4 
ağustos 928) tahavvülü-daimi, 
adaleti-ezeliye (temmuz ve ağus
tos 928). Halbuki 928 de mesela 
benim ve türkçü arkadaşlarımın 
terkipsiz yazısı en aşağı 12 ya
şında idi. 

Atatürk'ün 934, 935, 936, 937, 
938 nutukları şimdi önümdedir. 
Büyük inkılapçıyı dahi bu esas
lar ü1~ripde vii,,rf.i.r viirü'l{nrn..,, 
Atatiırk bu nutuklarda yerleşen, 
tutan, "şiveli ve ahenkli,, birçok 
kelimeleri kullanmakta devam 
etmiştir. Fakat mesela "millet" 
yerine "ulus" u 934 de kullan
mış, 35, 36, 37 senelerinde "mil
let" kelimesini tercih etmiştir. 
Nutuklarmda "ulusal,, bir sene 
daha yaşamıştır. fakat 36 ve 37 
de onun yerinde 0 milli,, yi bulu
yoruz. Keza "tinel" i "manevi" 
ile, "oy" u "rey" ile, "önerge" yi 
"teklif" ile, "taptamak" ı "tatbik 
etmek" ile, "kural" ı "kaide" ile, 
"arsıulusal" ı "beynelmilel ve 
enternasyonal" ile, "kmav" ı 
"faaliyet" ile değiştirmiştir. 

Niçin istikrar istiyoruz: 
1 - ikisini birlikte kullandı

ğımız, ikisine aynı manayı ver
diğimiz resmi tabirlerden biri·ni 
seçmek için: bakan mı, vekil mi ? 
Başkan mı, reis mi? Kamutay 
mı, Büyük Millet Meclisi mi? 
Yahut, vaziyet ve durum kelime
lerini ayn ayrı kendi yerlerine 
koymak için! Konutma dilinde
ki "vazife" yerine geçmiyen "ö
dev" i, meseli, konuşma dilinde 
olmıyan "vecibe" kar§ılığında 
almak için! 

2 - Artık tarihe karı,an os
manhca tekillerinden kurtulmak 
için: riyaset değil, reislik 1 Riya
ıeticümhur değil, Cümhurreisli
ği ! Vekalet değil, vekillik! (ilk 
yazımdaki klişe istisnaları ha
tırlayınız!) 

3 - Bilhassa ıstılahlar mese
lesini halletmek! 

Maarif Bakanlığı eski ıstılah
ları şüphesiz ve mutlaka tasfiye 
edecektir: türk çocuğunun bey. 
nini "müselles mütesaviyüssa
keyn" yahut "kesirüladla" ce
hennemi içinde yakamayız. Tıp 
gençliğine "kol" un, "burun" un, ,, .,,, ,, .. "" 
agız ın arapçasmı ogreteme -

yiz. Böyle ti.birlerin karşılığını 
türkçemizden, fakat zevk ile se
çeceğiz. Yüksek ıstılahları ise 
gaTp kültürü kaynaklarından a
lacağız. 
Karşımıza tekrar bir yüksek 

kültür dilinin kamusunu koydu
ğumuz vakit, kılavuzda bulunan 
karşılıklardan bir çoğunun ne 
kadar işe yaradığını görecegız. 
Tekrar, bir kelimeye birkaç kar
_şılık bulduğumuzu (gece~ ıep, 

Barselon bomba yağmuru alhnda ! .. 

Tayyare ile bombardıman edüen Barselon'un tayyareden 
alınmış bir resmi 

( Başı 1 inci sayfada) 
bir tepe altı kere elden ele geçmiştir. 

Neticede cümhuriyetçiler Sierra 
Montoan istihkamlarına çekilerek mu
kavemete devam etmişlerdir. 

Vilanuevay Geltru mmtakasında 

frankistler Sitges'e kadar sokulnuya 
muvaffak olmuşlarsa da buradan tar
dedilmişler ve cümhuriyetçiler akşa -
ma doğru Rio Ordal'in sol sahiline 
yerleşmişlerdir. 

Littorio ismindeki düşman fırkası 

'Garraf dagında altmış tankın hima · 
yesiyle üç kere taarruza geçmiştir. 

Taarruzlar günün en şiddetli taarruz
ları olmuştur. 

Bir lıava muharebesi 
Barseton, 23 a.a. - RıOyter Ajansı -

nm muhabiri bildiriyor : 
Dün düşmanın yaptığı hava akınları 

esnasında Barselon şehrinin üstünde 
40 frankist tayyare ile 24 cümhuriyet
çi tayyaresi arasında bir muharebe ol
muştur. 

Görünüşe göre frankistler mütema -
diyen akınlar yapmak suretiyle Bar -
selon'a erzak ve malzeme sevkine ma.,. 
ni olacak bir abl~ka tesis etmek iste -
mektedirler. 

Cüınhıu;i vet kıtaları Sit1.TP.R'l'!ııa-;tmis 
oıan ıran.ınstrerı kogaraK vı ameva 
G'eltru civarına kadar sürmüşlerdir. 

Bugün de düşman tayyareleri, öğle
den evvel üç kere Barselonu bombar· 
dıman etmişlerdir. 

Hükiimetçi lspanya~dn 
örfi idare 

Barselon, 23 a.a. - Evelki gece top
lanan nazırlar meclisi, bütün cümhu -
riyet arazisinde örfi idare ilan etmi -
ye karar vermiştir. Meçlis, bundan 
maada cümhuriyet hükümetinin Bar -
selol\'da kalmasını kararlaştırmıştır. 
İstihkam işlerini ve Barselon'un mü. 

dafaasını güçleştirecek olan sivil hal
kın tahliyesi işiyle meşgul olmak üze
re bir komisyon teşkil edilecektir. 

Bir kaç gündenberi cümhuriyet hü -
kümeti, resmi arşiv servislerinin şima
le nakli için tedbirler almaktadır. 

Bütün esirler ve casuslar, Barselon'
dan harice nakledilmiştir. 

E'rankistler Barselon'a 
yaklaşıyorlar 

Lerida, 23 a.a. - Havas Ajansı mu -
haıbirinden : 

Franko kıtaları, dün akşam sahil 
mıntakalarmdaki cephelerini Barse -
lon'a 19 kilometre mesafeye kadar 
yaklaştırmışlardır. Frankistler dağ -

leyi), fakat birkaç kelimeye hiç 
bir karşılık bulamadığımızı gör
düğümüz vakit, dil cemiyetinin 
uzun ve feyizli çahşmalarrnın se
merelerinden faydalanmağa ko
şacağız. 

Demek ki bu istikrar bir "ri
cat" ı değil, bir "ilerleme" yi, 
son hatlarda durmağı ifade et
mektedir. 

Irk mmtakada, Manresa'n1n yakınına 
kadar gelmişlerdir. Kumandanlık, bu 
mevkiin bugün iş.gal edileceğini talı -
min etmektedir. 

Resmi tebıü 
Salamanka, 23 a.a. - Umumi karar

gahın tebliğinde, Katalonya cephesin
de nasyonalistlerin şimal, merkez ve 
cenup bölgelerinde yeni bir takım 

köy ve mevzileri işgal ettikleri bil -
dirilmektedir. 

Estramadur cephesinde, nasyona -
listler ilerlemişler ve bazı mevzileri 
zaptetmişlerdir. Nasyonalist tayyare -
ler Valansiya, Gandia, Denia ve Bar -
selen limanlarında askeri hedefleri 
bombaya tutmuşlardır. 

B. del Vayo B. Bomıe Ue 
görüştü 

Paris, 23 a.a. - Bone, bu sabah cüm -
huriyetçi İspanya'nın hariciye nazırı 
Alvarez del Vayo'yu kabul etmiştir. 
Nazıra İspanya'nın Paris sefiri refa -
kat etm~kteydi. 
Öğrenildiğine göre, bu mülakat es -

nasında Barselon istikametinde başlı
yan frankist taarruzundan bugüne ka
dar cümhuriyetçi 1spanya'da hasıl o • 
lan vazivet ve bilhassa hükümetci mül-
LC\,,.11ıı;;1 lt~c.ı~'l gu"'u'"u ı;e-~u.u.u.1"''1~·"' • 

Paris'in hükümet mahfilleri, mülte. 
cilerin fransız - İspanya hududuna 
muhtemel bir akınlarına karşı tedbir -
ler almaktadırlar. 

Şiddetli harp '<lün de 
devam etti 

Katalonya cephesi, 23 a.a. - Havas ·~ 

Cebhenin her tarafında bugün mu
harebe bütün şiddetiyle devam etıniŞı-
tir. Fakat nasyonalistler kayda değer 
bir terakki gösterememişlerdir. Cüm -
huriyetçilerin müdafaa hatlarında ge -
dik açxlamamıştır. 

I ngiliz tebaası harekete 
hazırlanıyor 

Londra, 23 a.a. - Barselon'daki İn -
giltere elçisi, elçilik mcmurlariyle iki 
yüz kişiden ibaret olan ingiliz tebaa
sını icabında tahliye için ibtidai ted -
birleri almıştır. 

Devonshire kruvazörü ile bir torpi -
do muhribi bunları alıp getirmek üze
re civarda bulunmaktadır. 

Amerıika hükiinı€Li de kendi 
• tebaasına hareket emri verdi 
Vaşington 23 a.a. - Barlelon'daki 

Amerika maslahatgüzarı Katalonya•
da bulunan amerikahlara mezkı1r 
mmtakayı derhal tahliye etmelerini 
tavsiye eylemiş, aksi takdirde Ameri -
ka hükümetinin hiç bir mesuliyet ka -
bul etmiyeceğini bildirmiştir. 

Barselon'urı sahil mahalleleri 
bo~alıılacah 

Bilbao, 23 a.a. - Barselon'dan bil -
dirildiğine göre Katalonya hükumeti 
Barselon'un'saıhil mahallelerinin yir -
mi dört saat içinde sivil halktan tahli
yesini emretmiştir. 

Bombardımanların biliim:mıu 
Demek ki, Atatürk dili "kendi 

haline bırakmak" iddiasına karşı Barselon, 23 a.a. - Saat 15 de altı 
b 

Franko tayyaresi şehrin lıman rnınta -
hareket etmekle, nesillerden eri kasını bombardıman etmiştir. Bir sa ~ 
içinden çıkamadığımız bir da- at sonra dört tayyare aynı ınıntakayı 
vanın kökünden halledilmesine tekrar hücum ile bombalamıştır. 
yardım etmiştir. Bunun içindfr ki Bu taarruz saat 16.30 da üç tayyare 
iddia ediyoruz: artık lugatimizi tarafından tekrarlanmıştll'. Bu üç ta
yapabiliriz; artık gramerimizi arruz neticesinde 25 kişi ölmüş ve yüz 
yapabiliriz; artık ıstılahJarımızı kişi de yaralanmıştxr. 

tespit edebiliriz! Alfabe ve dil ! Fransa K<ıtalorıy<ı '~'<r 
i·nkılipları olmaksızın, bu mesut yardım mı etUyor? 
iddialardan hiç birine kalem do-
kunduramazdık. Bilbao, 23 a.a. - Fransa'nın Kata. 

lonya'ya yardım etiği haberi burada 
Baıı.lıg-ımızı tekrar edelim: biz 'ı' büyük bir heyecan uyandırmıştır. A • 

irtica demedik, istikrar dedik. ıakadar mahfillerde bu yardımın ha • 
Yani ileri türkçede İstikrar! diseler üzerinde müessir olamıyacağı 
Yani zafer ve kazançlarımızı tes- ve fakat nasyonalist lspanya'nın Fran_ 
pit etmek! sa'nın bu düşmanca hareketini asla u • 

F. R. ATAY nutmıyacağı kaydolunmaktadır. 
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NÖBETÇi E.JZANELER 

Musiki bahisleri 

L. Amarın konseri 

hammen bedelleri yazılı vasıta ve le- J 
vazım kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konulmuştur . 

-9-

.,_ - ·- - · ~ 
.. ~ B.ankala.r_ 

Korkunç haydut Pazar 
Pazartesi 
Salı 
Çarşamba 

: İstanbul eczanesi 
: Merkez eczanesi 
: Ankara eczanesi 

Konservatuarrmızın çalışmalarına 

katrtmak üzere şehrimize çoktandır 
nakletmiş bulunan Bay Likko Ama -
r'ın konserlerini bekliyor, bunun bir 
meslek hadisesi olacağını tahmin edi
yorduk. Çünkü üstadm Amar Kuar
teti ile Avrupa'da temin etmiş olduğu 
şöhreti senelerden beri duymuş, iktı
darını meslek kamuslarında okuyarak 
büyük bir artist oluşuna karşı daima 
saygı beslemiştik. 

2 - Otobüslerin eksiltmesi 28.1.939 
cumartesi günü saat 11 de, diğerleri
nin eksiltmesi aynı günde ve saat 12 
de umum müdürlük binasında yapıla
caktır. 

İnşaat ilônı 

Yazan: Edgar Wallace 
: Yeni ve Cebeci eczaneleri Sümerbank Umumi Müdürlüğün

den: Çeviren: F. Zahir Törümküney ~~!:mbe 
- 2 - Cumartesi 

: Halk ve Sakarya eczaneleri 
: Ege ve Çankaya eczaneleri 

Sebat ve Yenişehir eczaneleri 

3 - Muvakkat teminat: İki otobüs 
için 863 lira, diğerleri için 1365 lira
dır. Nakden verilecek teminatın Ziraat 
bankasındaki 3667 No :lu idare hesa
bına yatırılması tazımdır. 

1 - Sapanca gölünden İzmit fahri -
kalarına isale edilecek suya ait hendek 
kazılması, boru döşenmesi su hazinele
r i, tulumba i stasyonları ve memur ev
leri inşaatı ile teferruatı işleri vahidi 
fiya t esasiyle ve kapalı zarf usuliyle 
eksiltmiye konulmuştur .. 

ACELE iMDAT 

Bir yaralanma, bir kaza, fevkalade bir 
~a.stahk vu~uunda acele imdat istemek 
ıc;ın be~cdıyeler hastanesine (2257) 
numara ıle telefon edilir. 

Lüzumlu Telefon Numaralan 

Yangm hibarı: (1521). - Telefon müra
racaat. şehir: (1023-1024) .• Sehirlera
rası: .(2341-2342). - Elektrik ve Hava
ırazı arıza memurlugu: (1846). - Me
sajeri $ehır anbarı: (3705). - Taksi 
telefon numaraları: Zincirlicami civa
rı: (2645-1050-1196). - Samanpazarı ci· 
varı: (2806-3259). - Yeniıehir. Havuz. 
başı Bizim taksi: (2323). - Havuz başı. 
Güven taksi: (3848) . Birlik takııi : 
(2333). - Çankırı caddesi. Ulus taksi: 

(1291). - İstanbul taksisi: (3997). 

Otobüslerin ilk ve :le>n seferleri 
Ulu· M. dan K. dere'ye 6.45 23.00 
K. dere'dcn Ulus M. na 7.15 23.20 
Ulus M. dan Çankaya'ya 7.25 23.00 
Çankaya'dan Ulus M. na 7.10 23.20 
Ulus M. dan Dikmen'e 6.30 20.00 
Dikmen'den Ulus M . na 7.00 20.30 
Uluı M. dan Kec;ibren'e 6.00 21.00 
Keçioren'den Ulus M. na 6.30 21.30 

Ümitlerimizde yanılmadığımızı da
ha ilk konserinde anladık. Mozart, 
Schuman11 ve C. Franck sonatlarını 

tefsirde gösterdiği yüksek li~kat o 
gıyabi saygımızı arttırdı. 

Sanatının inceliklerine hassasiyet 
ve emekle nüfuz etmiş bir artist. Onu 
en yüksek kritikler tahsin ettiğ i için 
kendi hayranlık intibalarımız ı o ya
zdar yanında tekrara lüzum bile kal
maz. 

4 - Taliplerin ihaleden bir saat e
veline kadar teklif mektupları ve şart
namede yazdı vesikalariyle birlikte 
müracaatları Hizımdır. Postada olacak 
teehhürler nazarı itibare alınmaz. 

Adedi 
2 

2 
2 
2 
2 
1 

Cinsi 
Otobüs 

Traktör 
Silindir 

Muhammen bedeli 
11.500 l ira 

Biçme makinesi 18.200 l ira 
Tırmık 

Pulluk 

5 - 1stiyenler şa rtnamele ri Devlet 
Hava Yolları Ankara ve İstanbul a
centelerinden alabilirler. 

(119) 10129 

İşbu inşaatın muhammen keşif be -
dclı 3U9.ISJ8.89 li radı r. 

2 - Eksıltme evrakı 20 lira mukabi
l inde Sumerbank inşaat şubesinden a -
lınabilir. 

3 - E ksil tme 6 şubat 1939 pazartesi 
günu saat 16 d a Ankara'da Si.ımerıbank 
Umumı Müdürlugiınde yap ılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat ı 18.344 lira -
dır. 

5 - İstekliler t eklif evrakı meyanı
na şimdiye kadar yapmış oldukları bu 
kabil işlere bunların bedellerine ve 
hangi bankalarla muamelede bulun -
duklarına dair olan vesikalarını koya
cak lardır. 

- Beni iyi dinle. Sana çok mühim 
bir vazife verecegım. Bir iki haftaya 
kadar ateş böcegı Londra'ya gelecek
miş. Bunu, bir mektupla meşhur tiyat
ro artisti Pınto Gildo'ya bildirmiş. 

Gozünü dört açacaksın. Ateş böceği
nin Londra'ya geldiğinden dakikası 
dakikasına haberdar olmalıyım. Anla
dın mı ? Sonra karışmam. 

dan kayboldu. Sakalını tra~ ettirmiş 
ve oturduğu otelden savuşmuş. Biı 

türli.ı izini bulamadım. Bir felaket ol
masından korkuyorum. Bilis'e haber 
verecektim. 

Taharri memuru, hemen telefona 
koştu. Levi Norton, uşağa derhal Pin
to Gildo ile görüşmek istediğini söy -
ledi. 

Ulus M. dan Etlik'e 6.30 
Etlik'ten Ulus M . na 7.00 
Ulus M. dan Cebeci'ye 7.00 
Cebeci'den Ulus M. na 7.00 
':ebecı'den As. fabl.ra 7.00 
As. fabl. dan Cebeci'ye -.-
Yenişehir'den Ulus M. na 7.00 
Ulus M. dan Yeniııehir'e 7.10 
S. pazarı'ndan Akkopru'ye 6.15 
Akköprü'den S. pazan'na 7.30 
Bahçeli Evlerden Ulus M. na 7.45 

U. M. dan Bahçeli Evler'e -.-

21.00 
21.30 
23.00 
23.00 
-.-
17.00 
23.00 
23.00 
7.00 
9.45 
-.-

20.00 

Bay Amar'ın keman konserleri her 
ay tekerrür edecekmiş. Musiki genç
liğimiz için ne bulunmaz bir saadet. 
Biz, böyle artistlerin meslek işleri
mizde yalnız konsercilik hizmetleriy
le musiki gençli ğine yardımcı olmala
rını bekleriz. Bol bol calışsınlar, bol 
bol dinletsinler. En büyük ihtiyacı 
mız güzeli. şaheseri dinlemekt ir. 
Kendilerinden bu himmeti rica ede -
riz. 

Pi yanoda Bay Zukmayer her za
manki gibi hisli ve anlayışh idi. Her 
iki artistin gelecek konserlerini sa
bırsızlıkla bekliyeceğimizi söylemi -
ye lüzum var mı? Bay Amar'ın çalı

şını bilhassa iislfıpları iyi anlayışı tem 
yiz ediyor. 

'.' Okullar ·, · '. 
Elbiselik kumaş 

alınacak 

s:yasal Bilgiler Okulu Satın Al
ma Komisyonundan: 

Siyasal B ilgiler okulu talebesi için 
950-1025 metro yerli elbiselik kumaş 

kapalı zar f usuliyle eksiltmiye konul
muştur. Eksiltmesi 9 şubat 1939 per 
şembe günü saat 15 de Ankara mek 
tepler muhasebeciliğinde yapılacak 
tır. Tahmin edilen fiyat beher metre 
için 7 liradır. tık tem inat 717 lira 50 

6 - T eklif mektuplarını havi zarf
ar kapalı olarak ihale g ünü saat 15 e 

:tadar makbuz mukabilinde Ankara'da 
Sümerbank Umumi muhaberat şubesi 
müdürlügüne teslim olunacaktır. 

P osta ile gbnderilecek tekliflerin 
nihayet ihale saatinden bir saat eveli
ne kadar gelmiş ve zarfının kanuni şe
kilde kapatılmış olması laz ımdır. 

7 - Bu inşaatı , Banka diledi ği mü -
t Pahhide vermek hakkını muhafaza e-

Lcvi Norton, yaglı şapkasını elinde 
çevirdi. Korkuyla polis şefinin yüzüne 
baktı. Peltek diliyle yalvardı: 

Levi Norton, salona girdiği zaman 
Pinto, sinirli hareketlerle odada do -
laşıyordu . Birden durdu. Polis hafi -
yesin in yüzüne baktı: 

§ U. Meydanı'yle istasyon arasında her 
beş dakikada bir sefer olup tren za
manları seferler daha sıktır. 

- Beni bu vazifeden affedin. Ateş 
böceğinin ne müthiş bir haydut oldu
ğunu biliyorsunuz. Benim, kendisini 
ihbar ettiğimi haber alırsa, mahvolu -
rum. 

Bilis, sert bir işaretle polis hafiye
aini susturdu: 

- Ben verdiğim emri biliyorum. 
Bana akıl öğretme. Haydi, marş. 

• • * 
Aradan on beş gün geçti. Bir akşam 

Lcvi Norton, telaşla Bilis'in odasına 
girdi. Heyecanlx bir sesle anlattı: 

- İki gün evel, Londra istasyonun
da, uzun, sarı sakallı bir adam trenden 
iodi. Vaziyetini şüpheli gördüm. Der
hal takibe başladım. Kıyafeti pek düz-

bi~ine. mdi." Hakkında tahkikat ya~ -
tmı. Kendisini otelde mühendis diye 
tanıtını§. Halbuki; belli haplı hiç bir 
işi ve kazancı yok. Binaenaleyh, böy
le bir otelde yaşıyabilmek için lazım 
olan parayı nereden temin ediyor? Bu 
a.damm ateş böceğinden başka bir kim. 
ıe olmadığına kanaat getirdim. İ§te 
vazifemi yaptım. 

Bilis'in sevinçten gözleri parladı. 
Masaya bir yumruk indirdi: 

- Bravo Levi Norton. Kıymetli bir 

adam olduğunu bir kere daha ispat et

tin. Ancak, vazifen bitmiş değildir. 

Bunda yanılıyorsun. Şimdi, taharri 

mcmurlariyle birlikte çalışacaksın. 
Bu azılı haydudu yakalamak hususun
da yardım edeceksin. 

Lcvi Norton, polis 'efinin emirleri
ne itiraz etmenin beyhude olduğunu 
bildiğinden, başmı eğdi: 

- Pek ata, dedi. 
• • * 

Bilis, müjde vermek üzere Pinto 
Gildo'nun evine gitti. İki hafta içinde 
Pinto tanınmıyacak bir hale gelmişti. 
Re11gi sararmış. Asabı bozulmuş. Göz
lerinin altı sim siyah çürümüştü. Ar
tık, eski neşesinden eser kalmamıştı. 
Polis şefini görünce, merakla sodru: 

- Ne var? Hala bir netice çıkmadı 
lnı? 

Bilis. gülerek elini sıktı: 
- Size, dedi. Fevkalade bir haber 

getirdim. Ateş böceği elimizde demek
tir. 

Pinto Gildo, korkuyla bağırdı: 
- Londra'da mı? ... 
- Canım, o kadar telaş etmeyiniz. 

Ateş böceği Londra'ya geldi. Fakat, 
trenden indiği dakikadan itibaren sıkı 
bir göz hapsine aldık. Polisi şaıırtmak 
&ayCliyle kıyafetini değiştirmiş. Sa -
1c.a.ı bırakmı§. Böyle bir dalavere ile 
Polisi atlatacağını, şaşırtacağını um -
llluı. Halbuki: polis hafiyesi Levi 
~0rt'oı), onu görür görmez tanımış. BL 
;: haber verdi. Bütün tertibatı aldık. 

u ~ece tevkif edeceğiz. 

0.~ınto Gildo, geni~ bir nefes aldı. 
b unlerdenberi, ilk defa yüzünde te -
re•.•ünı görüldü. Hararetle Bilis'in e-
ını •ılttı. 

• *. 
Bilis 'd . k .. U d b' • gı er gıtmez, apının on n c 

~rLt&ktıi durdu. İçinden polis hafiye· 
sı evi~ . k 
taharr· orton, indı. Karşısına çı an 

_ ~· ~enıuruna teıa,1a haykırdı: 
Tah •lıı, nerede? Çabuk söyle! 

arrj rnemuru sordu: 

- Ne haber? ... 
Levi Norton, biraz yaklaştı: 
- Size mühim ve mahrem bir şey 

söyli yeceğim. 
Pinto, bir saniye düşündü: 
- Kütüpaneye gidelim. Orada ra -

hat, rahat konuşabiliriz. 
Kütüpanede karşı, karşıya oturdu -

tar. Pinto bir sigara yaktı. 

*"' * 
On beş dakika sonra Levi Norton e-

vi terkC<iiyordu. Holde taharri memu
runa rut geld!. Taharri memuru: 

- Mesele halloldu, dedi. Şefe tele
fon ettim. Sarı sakallı adam tevkif e
dildi. Müdüriyetton seni bekliyorlar. 
"'"'""CU. Cl\ır\. lt;; Ç1.. 

Levi Norton, omuzunu silkti: 
- Peki, gidiyorum, diye evden çık

tL 

Taharri memuru, arkasından baktı 
Kendi kendine söylendi: 

-Tuhaf şey, Levi Norton sanki, on 
beş yaş gençleşmiş, ne çevik yürüyor. 

Bu sırada polis müdüriyetinde, bir 
adam korkudan büyümüş gözlerle mü
nakqa ediyordu : 

- Benim sakalıma kanun ne karışır. 
lıtediğim zaman uıatırnn.arzu etti -
ğim dakikada traş ettiririm. Bundan 
polise ne? Bunu anlamıyorum? 

Bilis, masaya bir yumruk indidi : 
- Mugalataya lüzum yok. Sen 

Londra'ya parasız geldin. En lüks o -
tele indin. Her gece barlarda avuç do
lusu para yedin. Bunu izah et baka -
hm? 

Sarı sakallı adam bir an tereddüt et
ti. Sonra yavaş, yavaş anlatımağa baş
ladı: 

- Görüyorum ki; benden şüphe e -
diyorsunuz. Sıze vakayı oldugu gibi 
hikaye edeyim. Trende birisıyle tanış

U. Meydanı'yle Yeniıehir. Bakanlık
lar. Cebeci, Samanpazarı araınnda saat 
8 den 20 ye kadar vasati her beş daki
kada: saat 20 den 21 e kadar her on da
kikada: saat 7 den ve 8 eve 21den23 e 
kadar her 15, 20 ve 30 dakikada bir 
muntazam seferler vardır. 

ll Akşamları Ulus Meydanı"ndan saat 23 
deki son seferlerle bunların Ulus mey
danı'na donuşleri sinemaların tiagıhş 
saatlerine tabidirler. 

Poıta Saatleri 
Teahhütlü saat (18) e kadardır. 
Posta aaat (19) a kadar İatanbul ciheti
ne mektup kabul eder. 

Tren Saatleri 
Haydarpaıa'ya : Her sabah 8.20. Her 

akpm 19.15 ve 19.50 
de (Pazartesi. Per
ljembe. Cumartesi 
Toros siirat.) 

c:ı .. ..,.""" hattına : Hen:un 9.35 (Kayıc
ı ı, ı:nvaı., nmd::.ya uu 
hat üzerindedir.) 

Diyarbakır hattı : Her gün 9.35 
Zonauldak hattı : Herııin ıs.oo 

.................................................... 
Bayramın birinci günü 
göğsünüzü Kızılay Şefkat 

yurdunun rozt•ti ile 
sütdt·yiniz ! .................................................... 

Amerikalıları en çok 

heyecanlandıran 

haber hangisidir ? 
Amerika efkarıumumiye enstitüsü 

1938 senesi zarfında amerikalıları en 

çok heyecana düşüren hadisenin, han

gi dünya hadisesi olduğu hakkında 

bir anket açmıştır. 

Ankete gelen cevaplardan yüzde 70 

Çekoslovakya buhranını 1938 yılının 

en heyecanlı vesikası olarak telakki et-
tmı. Pek çabuk ahbap olduk. Ona, laf 
arasında işsiz ve parasız kaldığımdan 
bahsettim. Bana bir teklifte bulundu: miştir. 

- Size istediğiniz kadar para vere- Yüzde onu : Nazi icratını, yüzde be-
ceğim, dedi. Yalnız, küçük bir şartım şi, teıtrinsanide Amerikada yapılan u
var. Benim istediğim kıyafete gire - mumi intihabatı yüzde ikisi Eden'in 
ceksiniz ve gösterdiğim otelde otura- :.iyasetini, keza yüzde ikisi tayyareci 
caksınız. 

Düşündüm. Verdiği paraya mukabil 
benden çok bir şey istemiyordu. Tak
ına sakal takacaktım ve Londra'nın 

lüks otellerinden birinde oturacaktım. 
Kabul ettim. Karşımdaki adamı zen -
gin ve garip tabiatli bir insan telakki 
ettim. 

Bilis, &özünü kesti : 
- Nasıl bir adamdı bu. Bize tarif e

debilir misin? 
- Uzun boylu, şık bir adamdı. Yal

nız, biraz basık ve peltek konuşuyor
du. • 

Bilis, birden yerinden fırladı. Bir o
tomobile atladı. Pinto Gildo'nun evi -
ne koftu. Holde uşakla karşılaştı. 

- Mö.yö nerede? Diye sordu. 
Uşak eliyle yukarı katx göstererek: 
- Kütüpanede, cevabını verdi. 
Bilis, merdivenleri dörder atlıya-

rak çıktı. Kütüpanenin kapısını açtı. 

Pinto Gildo, halının üstünde up uzun 
yatıyordu. Eğildi. ÖlmilftÜ. Yanı ha -
şında bir pusla duruyordu. Eline aldı. 
Okudu. 

Korrigan'ın Atlas denizini aşmasını, 

yüzde biri Grcta Garbo'nun yeni fil

mini en heyecanlı vaka plarak göııter-

miştir. 

Geriye kalan yüzde onu da şu ceva-

bı vermi,tir: "1938 senesi, medeni o -

!anları alakadar etmiyen bir senedir!" 

Pasaport kanunu nizamnamesi 
Emniyet ı,ıeri Umum Müdürlüğü 

bu ayın on altısında yürürlüğe girmiş 
bulunan yeni pasaport kanununun tat
bik şeklını gösterir bır nızamname prc 
jcsi hazırlamıştır. Üezrinde son tetki' 
ve tadiller yapılmakta olan nizamna 
me projesi önümüzdeki günlerde dev· 
let şurasına sevkedilecektir. 

Çocuk bakıma ve yardıma 
muhtaçtır. Eski ayakkabı, el
bise, çamaşırlarını Çocuk Esir
geme Kurumuna veri 

Mahmut R, KÖSEMİHAL 

Nevyork sergisi komisyonu 

~ahpnalar1nı bilirdi 

der. (249) 1027 5 

Erıs.titüler . 
Hiikümetimizin de iştiraki mukarrer kuruştur. Kumaş nümuneleri ve şart-

bulunan Nevyork dünya sergisi hazır- namesi her gün Siyasal Bi lgiler oku
hkları için vekaletler delegelerinden lunda görülebilir. Teklif mektupları 
mürekkep olmak üzere teşkil olunan 9 şubat perşembe günü saat 14 buçu
komisyon çalxşmalarını bitirdiğinden ğa kadar mektepler muhasebeciliğin
lağvolunmuştur. de satınalrna komisyonu reisliğine ve 

40 kalem entomoloji 

malzeme alınacak 
Merkez Ziraat Mücadele Enatitü

aü Direktörlüğün·den : 
Başveki.let yurdumuzla mütenasip rilmiş olmalıdır. (219) 10250 

bir şekilde temsilimizin çok mühim bir Enstitümüz için lüzumu bulunan 
iş olmasının ve vaktin darhğmın göz 1 1 tahmini kıymeti 900 d okuz yüz lira o-
önüne alınarak lilzumlu itlerin geçik- A. O. (eYİrge M. lan 40 kalem entomoloji malzemesi 
metıini önlemek üzere heyet reisliği i - --------------- çarşamba günü 8-2-939 saat 3 üçte 
le doğrudan doğruya temas edilmesi - N ki" I k merkez ziraat mücadele entitüsünde 
ni istemiştir. a ıyat yaptın acö toplanacak satmalma komisyonunda 

Lise ve Muallim mekteplerinin 
Vekaletle muhabereleri 

İlk ve orta ögretim okullarının in -
kişafı dolayısiyle maarif müdürlükle -
rinin işleri çogalmış oldugundan lise 
ve öğretmen okullarının Maarif vekil
liği ile muhaberelerine tavassut etme
si hem maarif müdürlüklerinin işini 
çogaltmakta hem de orta öğretim o -
kullarına ait işlerin geçikmesini mu -
cip olmakta bulunduğunu göz önüne 
alan Maarif vekaleti maarif müdür ve 
memurları talimatnamesinin sonuna 
bir madde eklenmesini icra vekilleri 
heyetine teklif etmiştir. İcra vekilleri 
heyetince kabul olunan bu maddeye 
göre lise ve öğretmen okulları her ne
vi muhabereyi doğrudan doğruya ve -
kaletle yapacaklar fakat maarif mü -
dürlerinin bu mektepler üzerindeki 
diger salahiyetleri baki kalacaktır. 

Teşekkür 
Sevgili eşim Hicri Uraz'ın vakitsiz 

öhimi.ınun kalbimizde açtıgı derin a -
cıyı paylaşan ve cenazesine iştirak e -
den başta Maarif Vekilimiz Sayın Bay 
Hasan - Ali Yücel olmak üzere bütün 
vekalet arkadaşlarına, hastalığında ve 
ölümünde büyük alaka gösteren An~
ra Valisi Sayın Bay Nevzat Tando -
ğan'a, kız ve erkek liselerine, bütün 
akraba ve dostlarımıza, hastalığı es -
nasında hayatını kurtarmak için bü -
yük ihtimam ve alaka göstermiş olan 
Nümunehaıtanesi baş hekimi Bay Dr. 
Rüştü'ye, muavini Bay Dr. Halit Zi -
ya'ya, dahiliye mütehassısı Bay Dr. 
thsan'la diğer doktorlara ve hemşire -
)ere, hasta bakıcılara sonsuz ve sami -
mi şükranlarımın iblağını muhterem 
gazetenizden rica ederim. 

. 

Eşi 

NiMET URAZ 

Devlet Hava Yollar1 

iki otobüs, iki traktör, iki 
silindir iki bi~me makinesi 
ve hrmık, bir adet pulluk 

ah nacak 

Ankara. Orman ÇcviTge MüdüT
lüğünden: 

Dursunbey istasyonuna yirmi iki 
kilometre mesafede bulunan Alaçam 
ormanının Karadere mıntakasından 

kesilen ve halen makta dahilinde bu 
lunan 11404 metre mikap çam tomru 
ğu ile yine Dursunbey istasyonun .... 
yirmi iki kilometre mesafede Ayı '.:le
re mıntakasında kesilen ve halen 
rnaktalar dahilinde bulunan 7000 met
re mikap çam tomruğunun beher met
r.c mikabı 250 kuruştan 30-9-939 niha
yetine kadar istasyonda orman depo
suna teslim edilmek şartiyle nakli a
çık eksiltmeye konulmuştur. 

1 - Dursunbeyli istasyonundan 
tomrukların bulundugu maktalar ke
narına kadar kamyonla nakliyat müm 
kün olabilecek vaziyette yollar ve 
köprüler revirimizce yaptırılmış ve 
tamir ettirilmiştir. 

2 - Yol ve köprülerde hasıl olacak 
bozukluklar revirimizce yaptırılacak
tır. 

3 - İstekliler bu işe ait şartnameyi 
Ankara ve İstanbul orman çevirge 
müdürlükleriyle Dursunbeyli'de Re -
vir amirliginde bedelsiz olarak göre
bilirler. 

4 - lhale 8-2-939 tar ihine müsadif 
çarşamba günü saat 15 te Dursunbey 
Alaçam Revir amirligi dairesinde te
şekkül edecek komisyon tarafından 
yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için is . 
tekliler 3450 lira 75 kuruş muvakkat 
teminat vermeleri ve 939 yılına ait 
ticaret odası vesikasını ibraz etme -
leri lizımdır. (266) 10284 

pazarlık sure tiyle satınalınacaktı.r. 

Muvakkat teminatı 67, 50 litadıt. Şart
name enstitü direktörlüğünden para -
sız olarak verilir. (238) 10270 

Mahkemeler 
Yalvaç Aıliye Hukuk Hakimli· 

ğinden: 

Müzahareti adliyeye nail müddei 
Yalvacın Debbağlar mahallesinden 
Kadı oğlu Mustafa kızı Müzeyyen 
müddeialeyh Yalvacın abacılar mahal 
leainden Yusuf oğlu Si.ıleymamn gı
yabında boşanma davasından dolayı 
cari muhakemede müddeinin iddiası 
sabit olduğundan kanunu medeninin 
132 ve 138 inci maddelerine tevfikan 
boşanmalarına 16 kanunuevel 937 ta
rihinde karar verilmiş olduğundan ta
rihi ilandan itibaren on beş gün için
de Temy iz etmediği takdirde hük
mün katiyet kespedecegi iian olunur. 

Yalvaç Asliye Hukuk Hakimliğin 
den: 

Muzahareti adliyeye nail davacı 
Yalvacın kaş mahallesinden bacaksız 
oglu Yusuf karısı Fadime Çiçek 
müddeialeyh aynı mahalleden bacak
sız oglu lsmail mahtumu Yusuf hak
kında ihtar davası açarak müddeil
leyhin yeri belli olmadığından ilanen 
t ebli gat icrasına karar verilmiş oldu
ğundan tarihi iiandan itibaren bir ay 
içinde müddeialeyh Yusuf hanesine 
dönmesi ihtar makamına kaim olmak 
üzere ilan olunur. 

Muhtelif giyecek ahnacak 
Ankara Valiliğinden : 

1 - Kızılcahamam yatı okulu talebesine aşağıda cinsi, miktarı, fiyatı 
ve tutarı yazılı elbise, Fotin, Çorap, Don ile mıntan alınacaktır. 

2 - Bu eşyaların muhammen bedeli (1105) liradan ibaret olduğundan 
açık eksiltmeye konulmuştur. 

3 - İsteklilerin şartnameyi görmek üzere her gün Ankara Kültür di -
ektörlüğüne ve ihale günü olan 26-1-939 perşembe günü saat 15 te ve % 

1,5 muvakkat teminat akçesini hususi muhasebe veznesine yatırarak vili
yet daimi encümenine müracaatları. 

Cinai 
Fiyatı Tutarı 

Miktarı Ll KU Ll 

Elbise 63 takım 10 630 
Fotin 70 çift 4 50 315 
Çorap 80 .. 40 32 
Don 

Ud 
.. Ş~fi ne yapacaksın? Biraz evel 

m urıyete gitti. 
Le. N 

vı orton heyecanla anlattı: 
- Sarı sakallı herif birdenbire orta-

''-Aziz dostum Bilis, işte sözümü 
yerine getirdim. Londra'da ş:mditik 
batka bir işim kalmadı. Adiyö." 

Levi Norton 
Ateş böceği bu sefer de dediğini 

yapmıştı. 

Bilis, başını eğdi. Yavaşça kütüpa -
neden çıktı. 

Devlet Hava Yol/an Umum Mü
dürlüğünden : 

70 adet 40 28 
Mintan ıoo " 1 100 

1 - Aşağıda adet ve cinsleri ile mu- .(108) 10124 1105 
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Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden : 

. 1 - ~urumumuz talebe ve müstahdemlerinin 10 şubat 939 dan 31 mayıs 
nıhayetıne kadar aşagıda gösterildiği üzere 6 grupta ayrı ayrı, ve hizala· 
rında gösterilen şekilde bir kısmı kapalı zarfla, bir kısmı da açık eksilt
meye konulmuştur. 

2 - İhaleler her grup hizasmda yazılr gün ve saatlerde Yüksek Ziraat 
Enstiıtüsü rektörlük binasında müteşekkil komisyon tarafından yaprla
caktır. 

3 - Muvakkat teminat% 7,5 dur. 
4 - Teminatlar ihale saatinden bir saat eveline kadar komisyona teslim 

edilecektir. 

5 - Daha fazla izahat ve parasız şartname almak istiyenlerin Enstitü 
Talebe Yurt amirliğine müracaatları. 10271 

CtNSİ Miktarı 

Ekmek 4!>00U KliO 

Muhammen 
fiyatı Kr. 

9,75 

Teminatı 

330 

!hale günü 
ve saati 

9. 2. 939 per
şembe gunu 
saat ıo da a
çık eksiltme 

~~~~~~~~~~~~~~~-=--

Sadeyağı 
Zeytinyağı 

Zeytin tanesi 

4000 
2000 

750 
" 

110 
60 
40 

442,50 9. 2. 939 per
şembe gunu 
ı;aat 11 de ka
palı zarf 

~~~~~~~~~~~~~~~_:__ 

Dana eti 
Koyun eti 
Kuzu eti 
Karaciğer 

Paça 

Uskumru 
Torik 
Tavuk 
Hindi 
Yumurta 

Kesme şeker 
Toz şeker 
Kuru fasulya 
Un 
Makarna 
Şehriye 

Ararot 
Çay 
Kekik 
Mercimek 
Bulgur 
Ceviz içi 
Fındık 

Fıstık 

Sirke 
Limon tuzu 
Tarçın 

Karabiber 
Kırmızı biber 
Salça 
Sabun 
Tuz 
Buğday 
Nohut 

2000 
8000 
1000 

" 
" 

2500 Takım 
1200 Adet 

2000 Kilo 
1000 Adet 
2500 " 
1000 

20000 
.. 
" 

2500 Kilo 
7000 ,, 
2000 
2000 
2000 

100 
100 
80 
25 

500 
1000 
400 
300 
100 

1000 
50 
25 

100 
100 

1000 
1000 
1500 

" 
" 

" 

" 
" 
" ., 
.. 
" 
" ,, 

" 
" ,, 
,, 

" 

.. 
" 

40 
37,5 

100 
27,5 
2 

50 
70 
55 

130 
2 

32 
28 
12 
15 
26 
26 
50 

380 
60 
15 
11 
50 

110 
220 

12 
110 
150 
110 
30 
30 
42 

412,50 9. 2. 939 per
şembe günü 
saat 12 de ka
palı zarf 

358,65 9. 2. 939 per
şembe gunu 
saat 14 de a
çık eksiltme 

727,40 9. 2. 939 per
şembe gunu 
saat 15 de ka
palı zarf 

teklilerin 3700 liralık muvakkat temi
nat göstermesi, ihaleden 8 gün evvel 
bu işe girebileceğine dair Aydın vi
layetinden ehliyet vesikası almış ol
ması, 40000 lira değerinde bir tek 
bina yapmış bulunması ve müteahhi
din bizzat mühendis veya mimar ol -
ması veya bunlardan biriyle müştere
ken teklif yapması ve mukaveleyi im
za etmesi lazımdır. 

6 - Teklif mektupları yukarda ü
çüncü maddede yazılı saatten bir sa
at evveline kadar Nafra dairesine ge
tirilerek eksiltme komisyonu reisli -
ğine makbuz mukabilinde verilecek -
tir. Posta ile gönderilecek mektupla
rın nihayet üçüncü maddede yazılı 
saatte gelmiş olması ve drş zarfın mü
hür mumu ile iyice kapatılmış bulun
ması Hizımdır. Postada olacak gecik-
meler kabul edilmez. 10212 

Motör ve saire ahnacak 
Aydın Belediye Reisliğinden : 

1 - Kapalı zarf usulıyle eksiltme
ye konulduğu evelce ilan edilmiş olan 
belediye elektrik santralına ilave edi
lecek motör ve teferruatının 12.1.939 
tarihinden itibaren bir ay içinde pa -
zarlık la neticelendirilmesine karar ve
rilmiştir. 

2 - Muhammen kıymeti 24860 lira 
ve kati teminatı 3729 liradır. 

3 - Bu işe ait proje ve şartnameler 
arzu edenlere parasız gönderilir. Pa -
zarlık için taliplerin pazartesi ve per
~embe günleri öğleden sonra belediye 
daimi encümenine müracaatları. ilan 
olunur. 10217 

Yol tamiri 
lzmir Belediyesinden : 

Mimar Kemalettin caddesinin A -
tatürk caddesinden itibaren lsmet 
Paşa bulvarına kadar ve esnaf ahali 
bankası önünden Gazi bulvarına ka
dar uzanan döşeme kısmı sökülerek 
Bandırma parke taşlariyle esaslı ta
miri ve iki taraf trotuvarlarına kor-
don çekilmesi baş mühendislikten sek 
sen dokuz kuruş mukabilinde tedarik 
edilecek keşif ve şartnameleri muci -
hince ve kapalı zarf usuliyle eksilt -
miye konulmuştur. Keşif bedeli otuz 
beş bin beş yüz seksen dokuz lira 32 
kuruştur. Ve işin bedeli, arttırmaya 
çıkarılacak arsa mukabilinde ödene -
cektir. İhalesi 7-2-939 sah günü saat 
on altıda belediye encümeninde yapı -
Jacaktır. Muvakkat teminat mikdarı 

da iki bin altı yüz altmış dokuz lira 

ların dahi aynı zamanda gelmi~ ve dış 
tarafının mühür mumu ile kapatılmış 
olması lazımdır. (459/ 257) 10277 

Okul binası yaptırılacak 
Seyhan Nafıa Müdürlüğünden: 

1 - Adana'da inşa edilecek (66974) 
lira (83) kuruş keşif bedelli orta tecim 
okulu binasının (19000) liralık kısmı 
kapalı zarf usuliyle eksiltmiye konul
muştur. 

2 - Eksiltme 939 yılı şubatın 9 uncu 
perşembe günü saat 11 de nafıa daire
sinde yapılacaktır. 

3 - İı.tekliler bu işe ait keşifname 
ve sair evrakı görmek üzere nafıa mü
dürlüğüne müracaat edebilirler. 

4 - Eksiltmiye girebilmek için 
(1425) lira muvakkat teminat vermesi 
ve bu işi yapabileceğine dair ehliyet 
vesikası almak üzere eksiltme günün
den (8) gün eve] viHiyete müracaat e
dilmesi Jazrmlır. İsti yenler teklif mek
tuplarını 2 nci maddede yazılı saatten 
bir saat evelinekadar nafıa müdürlüğü
ne makbuz mukabilinde vermesi lazım
dır. Posta ile gönderilen tekliflerin 
dış tarafı mühür mumu ile iyice ka
panmış olacaktır. Postada olacak ge
cikmeler kabul edilmez. (485/ 258) 

10278 

Satılık ağaçlar 
Denizli Orman Çevirge Müdürlü

ğün·den: 

1 - Denizli vilayetinin Acıpayam 
kazası dahilinde Hüsniye ve Oğlan si
ni devlet ormanlarından (4490) metre 
mikap gayri mamul çam ağacı iki sene
de ormandan kat, imal ve ihraç edil
mek üzere ve kapalı zarf usuliyle art
tırmıya çıkarılmıştır. 

2 - Artırma 20 §Ubat 1939 tarihine 
müsadif pazartesi günü saat (15) te 
yapılacaktır. 

3 - Artırma Denizli orman çevirge 
müdürlüğü binası içinde toplanan or
man sat ış komisyonunca yapılacaktır. 

4 - Artırmıya konulan çam ağacı -
nın beher metre mikabı (505) kuruştur. 

5 - Muvakkat teminatı (1700) lira 
(59) kuruştUT. 

6 - İsteklilerin teklif mektupların
da ikinci maddele yazılı saatten bir sa
at eveline kadar Denizli orman çevirge 
müdürlüğüne makbuz mukabilinde ver 
meleri lazımdır. Şartname ve mukavele 
projesini görmek ve almak isti yenlerin 
Denizli orman çevirgc müdürlüğüne 
müracaat etmeleri ilan olunur. (259) 

10279 

Tahin 

500 
1000 
1000 

-------- - " 

6,5 
15 
IS 
30 ---=====~•=""="""~===--=\·r.irmi hf's kLır~ştur. İştirak edecekler 

·- :G'l90 sayılı kanUntuı Laııu uc:lln:snıue 
Su projesi yaptırılacak 

Tahin hel SI 

Pekmez 
Reçel 
Börülce 
Turşu 

Barbunya 
lpcir 

Patates 
Ebegömeci 
Yeşil salat ve marul 
Bal kabağı 
Ispanak 
Pırasa 
Lahana 
Kereviz 
Havuç 
Limon 
Dereotu 
Maydanoz 
Ayva 
Elma 
Portakal (8 lik 
Soğan 

Hıyar 

Taze bakla 
Bezelye 
Enginar 
Sarımsak 

Salamura y ak 
Taze yapra 
Karnı bahar 

1000 
1000 
2600 
1000 
1000 
2000 
1000 

4000 

" 
" ,, 

" 
" 
" ,, 

" 500 •• 
7000 Adet 
1000 Kilo 
2000 " 
2000 " 
3000 " 
2000 ,, 

2000 " 
10000 Adet 

1000 Demet 
2000 .. 
1000 Kilo 
2000 " 

'0000 Adet 
4000 Kilo 
1000 Adet 
1000 Kilo 
1000 " 
2000 
ıoc 

500 
100\.ı 

1500 

" 
" 
" 
" 
" 

Motopomp at.nacak 
Zonguld Bele-diye Reisliğinden: 

Belediyen itfaiyesi için alınacak 
motopomp 1-939 tarihine müsadif 
cuma günü at 16 da Z onguldak be
lediye dairr. encümeni huzurunda ı
halesi yapı 8 k üzere açık eksiltme
ye konulmt ur. 

Muhamm bedel (1870) liradır. 
İsteklileri .artnamesini almak için 

Zonguldak lediyesj encümen kale
mine ve iha e e girmek i~in de 140 li
ra 25 kuru• uk muvakkat teminatla -
riyle beledi y encümenine müracaat· 
ları ilan ol nur. (71) 10099 

Muhasip aranıyor 
Çankırı Belediyesinden: 

30 lira maa ı asli kadrosu bulunan 
belediyemiz muhasipli ğ i işine imti
hanla bir memur alınacaktır. imtiha
na iştirakte muhasipliklerde bulu
nanlar ile lise mezunları tercih edi-

35 
15 
40 
20 
30 
12 
20 

8 
15 
5 

10 
15 
10 

8 
17 
8 
5 
2 
2 

15 
25 

6 
7 
5 

15 
20 
25 
25 
25 
20 
20 

430 lira 9 . 2. 939 per
şembe gunu 
saat 16 da ka
palı zarf 

lecektir. İsteklilerin imtihan günü 
olan 30. ı. 939 pazartesi günü saat 14 
te belediyeye gelmeleri ilan olunur. 

(279-177) 10205 

Hükumet konağı yaphr1lacak 
Aydın Nafıa Eksiltme Komisyo

nun·dan : 

1 - Eksiltmeye konan iş: 49329 li
ra 51 kuruş keşif bedelli Nazilli hü -
kümet konağı inşaatıdır. 

2 - Bu işe ait şartname ve evrak 
şunlardır: 

A - Kapalı zarf usuliyle eksiltme 
şartnamesi 

B - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık işleri genel şartna-

mesi, yapı işleri şeraiti umumiyesi 
D - Fenni şartname 
E • Keşif, metraj cetvelleri 
F. Resimler 
lstiyenler bu evrakı Aydın Nafıa 

müdürlüğünde görebilirler. 
3 - Eksiltme 13-2-939 pazartesi gü 

nü saat 15 te Aydın Nafıa müdürlü
ğü odasında yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle-

dir. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için is· 

hazırlanmış teklif mektuplarını ihale 
tarihi olan 7-2-939 salı günü azami sa
at on beşe kadar encümen reisliğine 
vermelidirler. 

208-221 10251 

Buz nakliye kamyonu ahnacak 
Adana Belediye Riyasetinden : 

1 - Buz nakline mahsus bir adet 
buz nakilye kamyonu açık eksiltme 
suretiyle satm alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli iki bin se
kiz yüz liradır. 

3 - Muvakkat teminatı iki yüz on 
l!radır. 

4 - İhalesi şubatın 9 uncu perşem
be günü saat on beşte belediye encü
meninde yapılacaktır. 

5 - Şartnamesi belediye yazı işle
ri müdürlüğündedir. Istiyenler ora
dan parasız olarak alabilirler. 

6 - Taliplerin ihale günü teminat
lariyle birlikte muayyen saatte bele
diye encümenine müracaatları ilan 
olunur. 10263 

Kapalı zarf usulile 

eksiltme ilanı 

'Amasya Belediye Reisliğinden: 

1 - Amasya belediyesi elektrik sant 
ralına ilaveten konulacak 60-70-80 bey 
girlik buhar lokomobili ve elli kilovat 
amperlik alternatör ve tek levhalı tev
zi tablosu ve bunların teferrüatı ile 
montajları kapalı zarf usuliyle müna -
kasaya konulmu tur. 

2 - Keşif bedeli on dört bin liradır. 
3 - Bu işe ait fenni şartname, keşif. 

name, eksiltme şartnamesi, mukavele · 
name ve pHinlar arzu edenlere Amasya 
belediyesinden parasız olarak gönderi
lir. 

4 - Eksiltme 6 mart 939 tarihine 
müsalif pazartesi günü saat on beşte 

Amasya belediyesinde yapılacaktır. 
5 - Muvakkat teminat bin elli lira

dır. 

6 - Eksiltmiye girmek istiyenlnrin 
yaptıkları bu kabil işlere ::: ·· olaraL ve
sika göstermeleri ve 24\;:: _, . ,.~r:.:ı ka
nun hükümlerine tamamiylc .-ıayet et-

Diyarbakır Belediyesinden : 

1 - Münakasaya konulan iş şartna
me ve mukavele projesi dahilinde yap 
tırılacak olan şehre 14 kilo metrede 
vaki Hamrıvat suyunun şehre isalesi 
güzergahının tayini ve mevcut şehir 
tevziat şebekesinin ıslahı projesinin 
tanzimidir. 

2 - Münakasa 13 şubat 939 pazar 
ertesi günü saat onda Diyarbakır Be
lediye dairesinde münakit encümen
de yapılacaktrr. 

3 - Bedeli keşif (2500) iki bin beş 
yüz liradır. 

4 - Teminatı muvakkate 187 lira 
50 kuruştur. Nakdi teminatın müna -
kasa saatinden evel maliye veznesine 
yatırılmış olması veya banka teminat 
mektubunun ibrazı lazımdır. 

5 - Münakasaya iştirak edebilmek 
için yüksek mühendis olmak ve ya -
but buna mümasil işlerde çalıştığını 
mübeyyin ehliyet vesikasını beledi -
yeye ibraz etmek meşruttur. 

6 - Daha fazla mallımat almak ve 
şartnameyi görmek istiyenlerin Di -
yarbakır belediyesine müracaatları i-
lan olunur. 10286 

Kazalar 
Eczacı aranıyor 

Ayancık 8elediyesinden: 

Ayancık belediye eczacılığı mün -
haldir. Taliplerin belediye riyasetine 
müracaat etmeleri ilan olunur. 

10287 

Za iler 
Zayi - Giresun nüfus idaresinden 

aldığım nüfus tezkeremi ve Tekirdağ 
190 cı alaydan aldığım askerlik tez -
keremi kaybettim. Yenilerini alaca -
ğımdan eskilerinin hükmü olmadığı 
itan ol un ur. 

Ankara Yenido~an mahallesi 349 
numarada 318 dogumlu Tek oğulla-
rından Ömer SONMEZ 255 

meleri ve teklif mektuplarının bu ka- --------------
nun tarifatına uygun olarak hazırla- ~11111111111111111111111111111111111111~ 

İKİNCİ BALAYI ----
maları ve dördüncü maddede yazılı sa- : 
atten bir saat eveline kadar makbuz : 
mukabilinde belediye reisliğine verme -
leri ve posta ile gönderilecek mektup- ~llllllllllllllllllllllllllllllllllllll~j 

KÜÇÜK İLANLAR 
Kiralık büyük depo - İstasyona a

yakla 10 dakikada genişliği 30 derin
liği 15 metre her tarafı beton. Tl: 2195 

159 

Kiralık Apartıman - Kaloriferli 6 
oda muşamba. Konforlu gayet ehven. 
Çankaya cad. Sarı köşk karşısı No. 49 
Tl: 3050 161 

Kiralık - Y. Şehir Şurayı Devlet 
arkası 3 oda, 1 hol, banyo, elektrik, su, 
havagazı, 1 inci kat. Apartıman 40 Ji -
raya acele devre'l Tel- 3665 174 

Kiralık güzel odalar - Sıhiye'de 
kaloriferli 1 veya 2 oda istenilirse mo
bilya ve yemekli, banyo ve saire dahil. 
Emlak Bankası kapıcısına müracaat. 

187 

Kiralık - Yenişehir Yüksel cad. A
taç sokak l 8 No. apartımanda 4 ve 5 
er odalı bütün konforlu 2 daire, mute-
dil fiatla. Tel: 3520 189 

Kiralık Ev - İsmetpaşa inişinde es
ki jandarma K. lığının çıktığı 67 No. 
lu ev. Suluhan No. 19 Muhittin Akyi-
ğit'e müracaat. 190 

Kiralık - ~ıhhiye Vekaleti karşısı 
elektrik şirketine giden İlkiz sokak 
No. 20 2 oda, 1 hol, 30 liraya devren 
içindekilere müracaat. 191 

Çok ucuz kiralık ev - Bahçeli ev
ler No: 141 beş oda bütün konfor Zi
raat Bankasında kontrolör Ferid Gün-
ver'e müracaat Tel. 3406 212 

Kiralık - Yeni. ehir Selanik Cad. 
1-2 No-hı Kuğu apartmanında 3 odalı 
daire. 7; No-ya müracaat. 213 

Kiralık dafrcler - Bakanlıklar kar
§~Sı Karanfil ve Bilge sokağının köşe
sınde tam konforu 3, 4, 4 odalı daire-
ler. 8 No-ya müracaat. 216 

Kiralık - Samanpazarına yakın 
Arslanhane camisi karşısında 11 N 0 : 

Iu apartmanın üçüncü katı. 4 oda ve 
saire. İçindekilere müracaat. Tl. 27 50 

217 

Kiralık oda - Müşterek banyo mut 
fak, Yeni ·ehir, Kızılay karşısı İnkı
lap S. 13, Daire 4 - Dahil. Vek. vesti
yer Mehmet görmek. Cumartesi pazar 
saat 15 e kadar. 220 

Kiralık - Necatibey mektebi civa-
rınt1!"ll TTriHr 4n A .... ,1,.. - .... t .... 1 .. ı... ... ,..,..,...n 
kaprcıya müracaat. 221 

Kiralık - Kavaklıdere Güven evle
ri No. 32 geniş üç oda, hol, banyo, 
havagazı, geniş bahçe, otobüse 3 daki-
ka ucuz, havadar. 234 

KlRALIK - Yenişehir asfalt üze
rinde Uluçay Ap. 4 oda ucuz fiyatla 
her şeye elverişli. Tl: 3989 249 

KİRALIK - Yenişehir Meşruti -
yet Cad. e9ki pazar yeri karşısı Ki
çit sokak 3 oda acele kiralık, Ti; 3989 

250 
Kiralık - Yenişehir Yüksel Cad. 

Mimar Kemal okulu karşısı okula so
kak No. 8 zemin kat 3 oda ve konfor. 
2. ci kata müracaat Ti: 3362 261 

Kiralrk - İtalyan Sefaretinin kar
şısı Özdemir caddesi 65/ 3 Tam kon-

r~~~·~~· .. ı·;~~· ··ş~;~;·~·;;·ı 
1 
i 

l 
f 
i . . 

Dört satırlık küçük ilanlardan: 
Bir defa icin 30 Kurue 
İki defa için 50 Kuruş 
Üç defa için 70 Kuruş 

Dört defa için 80 Kuru& 
Devamlı küc;'"ıik ilanlardan her defası 
için 10 kuruş alınır. Meseli on defa 
neşredilecek bir ilan için, 140 kuruı 
alınacaktır. Bir kolaylık olmak üzere 
her satır, kelime aralarındaki bo5luk
lar müstesna, 30 harf itibar edilmiş
tir. Bir kücük ilan 120 harften ibaret 
olmalıdır. 
Dört satırdan fazla her satır için be
her seferine ayrıca on kurus almır. 

i Küçük ilanların 120 harfi 
·ı geçmemesi lazımdır. Bu mik· 
tarı geçen ilanlar ayrıca pul 
tarifesine tabidir. 

: ..................................................... _.. ... 
forlu 3 ve 4 er oda birer salonlu dai
reler çok ehven fiatla içindekilere 
müracaat. 262 

Satılık: 

Acele sablık ev - Müracaat: .l'lna
fartalar caddesi Şık berber salonu 

156 

Satılık Arsalar - Y. Şehir Maltepe 
istasyon arkasında inşaata elverişli ar
salar. Bayram Cad. No. 1 Tl: 2406 

195 

Satılık Arsalar - Cebeci'de Koca • 
tepe'dc yeni yapılacak meclis sahasın· 
da kelepir. Bayram Cad. No. 1 Tl: 
2406 197 

Satılık - Ankara'da Yenişehir'de 

Cebeci'de irat getirir apartıman, ev ve 
bahçeli evler hisseleri. Bayram Cad. 
No. 1 Tl: 2406 206 

Satılık mobilya - İyi muhafaza e
dilmiş 16 cı Louis oda takınu satılık -
tır. Kızılırmak caddesi 24 Tl: 3198 

230 

Satılık soba - (Goden) markalı az 
kullanılmış bir soba. İstekliler kam
biyo borsasında Bay Sadi Esen'e mü
racaat etmelidirler. Telefon (2014) 

257 

lş arıyanlar: 

İş arıyor - Lokanta veya tenha bir 
aile nezdinde yemek ve ev işleri arı
yor. Ulus'da (D) rumuzuna mektup
la müracaat. 209 

f. ft~•_"!f'! - ~fırhPd h;r inQA:ıt ve 
yol mühenoısı, bı hassa muteaımmer 

yanında çalışmak üzere iş arıyor. U
lus'ta M. F. rumuzuna müracaat. 241 

iş Anyor - Ecnebi ve tecrübeli bir 
bayan çocuklara bakmak fıransızca 

ve almanca ders vermek istiyor. Ulus-
ta "N. S." müracaat. 242 

Aranıyor: 

Aranıyor - Yalnız bir Bay için a
laturka veya alafranga iyi yemek pi
şirmesini bilen bir kadın dolgun üc
retle. (Kızılay karşısında Paşakay 
Ap. kapıcısına müracaat.) 254 

Muhasip aranryor - Daimi veya 
akşamları 3, 4 saat çalrşabilecek iyi 
bir muhasebeci aranıyor. Kültür Ba
kanlığı kapısı karşısı Alaettin Kıı:aJ 
Basımevi Ti: 3090 256 

Vücudünüz bir tehlikenin yaklaştığını haber veriyor : 

Grip! 
Hemen ASPiRiN; grip, soğukafgınlığı ve ağrıların emniyetli 

ilacı ASPiRiN alınız! Aspirin'in iyi tesirini pek az sonra 

göreceksiniz. 

ısrarla 

isteyiniz 1 
20 ve 2 tabletlik şekillerde bulunur. 

Her ~eklin üstündeki EB markası aldığınız malın 
hakiki olduğunun ve iyi tesirinin garantisidir. 
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RESMi İLANLAR 
·-~i_ı_~~. M-~~~~a! ~a~~~~'?' _ı 
Öğretmen alınacak 
M. M. Vekaleti Askerı Liseler 

Müfettişliğinden : 
ı - Şımdi Ankarada bulunan, ilk 

baharda Kayserı cıvarındakı yeni bi
nasına nakledilecek olan ··Ankara Ge
dikli Hazırlama orta okuluna" aylık 
ücretle aiyaziye, Türkçe, Almanca 
öğretmeni alınacaktır. 

2 - İsteklilerden aranılacak şart . 
lar aşağıdadır. 

a) Okul ile Zencidereye gitmeyi te
ahhüt etmiş olmak. 

b) İsteklı olduğu ders için ehliyet
li bulunmak. 
(Kültür bakanlığınca ehliyeti tasdik 
edilmiş bulunmak veya üniversitede 
imtihan vererek ehliyet almış olmak.) 

c) Askerliğini yapmış olmak, mec
buri hizmeti bulunmamak. 

3 - Alınacak öğretmenlere ayda 
108 lira ücret ve oturmaları için okul 
civarında Zenciderede aile ikametgiı· 
hı verilecektir. 

4 - İstekli olanların Ankarada M 
M. V. askeri liseler miifettişliğine di
lekçe ile müracaatları ve dilekçeleri · 
ne ehliyetname, nüfus tezkeresi tas
dikli suretleriyle fotoğraflr hal terce
melerini bağlamaları ilan olunur. 

(5016) 9076 

4 kalem Mntahiye 

M. M. v ... kaleti Satın Alma Ko
m isyonundan : 

1 - Hepsine tahmin edilen fiyatı 
(5400) beş bin dört yüz lira olan dört 
kalem mutabiye kapalı zarf usuliyle 
münakasaya konulmuştur. 

2 - İhalesi 10 şubat 939 cuma günü 
saat 11 dedir . 

3 - İlk teminatı (405) liradır. 
4 - Evsaf ve şartnamesi bedelsiz 

olarak M. M. V. satınalma komisyo
nundan alınır. 

5 - Eksiltmiye gireceklerin 2490 
delerinde gösterilen vesaikle teminat 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
ve teklif mektuplarım ihale saatinden 
en az bir saat evel M. M. V. satınalma 
komisyonuna vermeleri. 

(157) 10171 

1 tUHA JULU IC caı 

M .M. Vekaleti Satm Alma Ko
m isyonundan : 

1-10200 metre yastık yüzü ve 11700 
metre nevresimlik bez kapalı zarf usu
liyle münakasaya konulmuştur. 

2 - Yastık yüzlüğü bezin beher 
metresi 34 ve nevresimlik bezin beher 
metresi 31 kuruş fiat tahmin edilmiş
tir. 

3 - !halesi 10.2.939 cuma günü saat 
14 dedir. 

4 - tık teminatı (532) lira 15 kuruş
tur. 

5 - Evsaf ve şartnamesi bedelsiz o
larak M. M. V. satın alma komisyo
n undan alınır. 

6 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde gösterilen vesaikle teminat 
ve teklif mektuplarını ihale saatından 
en az bir saat evel M. M. V. satın al
ma komisyonuna vermeleri. 

(1.;5) 10192 

6 garaj yaptır1lacak 
M. M. Vekaleti Satın Alına Ko

m isyonundan : 
1 - Kütahya'da iki garaj, Balık

esir'de iki garaj, Uşak'ta iki garaı 
yapıları ayrı ayrı kapalı zarfla eksilt· 
miye konmuştur. 

2 - Keşif bedelleri: Kütahyadakı 
iki garaj yapısının 100.200 yüz bin iki 
yüz lira 89 kuruş, Balıkesirdeki iki 
garaj yapısmın 47836 kırk yedi bin 
sekiz yüz otuz altı lira üç kuruş, U
~aktaki iki garaj yapısının ise 49115 
kırk dokuz bin yüz on b-:ş lira 37 ku
ruştur. 

3 - Eksiltmeleri: Kütahyadaki ga
raj yapsrsının eksiltmesi· . 7-2-939 sa
h günü saat 15 de Balıkesirdeki iki 
garaj yapısının eksiltmesi aynı gün 
saat 16,30 da, Uşaktaki iki garaj yapı

sının eksiltmesi yine aynı gün saat 
16 dadır. 

4 - Teminat: Kütahyadaki garaj
ların 6260 lira, Balıkesir<leki garajla
rın 3588 lira, U:şaktaki garajların ise 
3684 liradır. 

5 - Şartnameler Kütahyadaki ga
rajların 501 kuruş, Bahkesirdeki ga
rajların 240 kuruş, Uşaktaki garajla
rın 246 kuruş mukabilinde M. M. V. 
satınalma komisyonundan alınır. 

6 - Eksiltmiye gireceklerin kanu
ni teminat ve 2490 ıayılı kanunun 2, 
3_ maddelerinde yazılı belgelerle bir
lıkte zarflarınr behemahal ihale saa
tinden bir saat eveline kadar M. M 
V. satınalma komisyonuna vermele-
ri. .(158) 10194 

Muhtelif binalar 

yaptlnlacak 
M. M. Ve k a leti Satm .h.lma. Komis 

yonun dan: 
ı - Balıkesirde beş, Kütahyada üç 

bina inşaatı ayrı ayrı kapalr zarfla ek
siltmeye konmuştur. 

2 - Kesif bedelleri: Balıkesirdeki 
beş binanı~ 9955 lira 70 kuruş, Kütah
yadaki üç binanın 7006 lira 32 kuruş -
tur. 

3 - Eksiltmesi: Balıkesirdeki beş 
binanın 7.2.939 salı günü saat 14 de, 
Kütahyadaki üç binanın aynı gün saat 
14.30 dadır. 

4 - Teminat: Balıkesirdeki beş bi
nanın 747 lira, Kütahyadaki üç bina · 
nın 525.5 liradır. 

5 - Şartnameler: Balrkesirdeki in· 
şaatın 50 kuruş, Kütahyadaki inşaatın 
35 kuruş mukabilinde komisyondan a
lınır. 

6 - Eksiltmeye gireceklerin kanu
ni teminat ve 2490 sayılı kanunun 2, 3. 
maddelerinde yazılı belgelerle birlikte 
zarflarını behemehal ihale saatından 
bir saat evline kadar M. M. V. satın 
alma komisyonuna vermeleri. 

(157) 10195 

Satılık hayvanlar 
M . M . Ve ka leti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - Harp okulu hayvan kadrosun · 

dan çürüğe çıkarılan bir baş beygirle 
altı ayını doldurmamış sekiz baş tay 
ve bir taburdan çürüğe çıkarılan bir 
baş beygir 28.1.939 cumartesi günü sa
at 10 da M. M. V. satın alma ko. da ar· 
tırma suretiyle satılacaktır. 

2 - Hayvanları görmek için yuk, 
rıda yazılr müesseselere ve artırmay 
iştirak için de satış günü ve saatında 
M. M. V. >atın alma KO. da bulunma-
ları. {245) 10264 

[·~.~~a'.~ L~;~ii~--A~irıiÖi-· 
Hastahane yaphnlacak 

Ankara Leva~nn Amirliği Satın 
& 1 v . ________ ..] _ _ • 

1 - Çorlu'da inşa edilmekte olan 
insan hastanesinin yeniden bazı inşa
at ve tesisat ilave edilecektir. 

2 - İhalesi kapalı zarf usuliyle 30-
1-939 pazart• i günü saat 16 da Çor
luda kor satınalma komisyonunda ya
pılacaktır. 

3 -llk pey parası 3147 lira 68 ku
ruştur. 

4 - Şartname ve projelerini gör -
mek ve almak istiyenler 2 lira 5 kuruş 
mukabilinde Çorlu'da kor satmalma 
komisyonuna müracaatla alabilirler. 

5 - İstekliler kanunun ikinci ve 
üçüncü maddelerindeki belgeleriyle 
birlikte belli gün ve saat ten bir saat 
evveline kadar teklif mektuplarını 
komisyona vermiş bulunmaları. 

(182) 10207 

Zayi makbuz 
Ankara Levazım Amirliğ i Satın 

A lma Komisyonunda n : 
Askeri konağın 28 kilo sığır etine a

it 11.1.939 tarih ve 411831 sayılı ayni -
yat makbuzu zayi olduğundan işbu 

makbuzun hükümsüz olduğu vesika 
ve müstenad makamında kullanılamı-
yacağı ilan olunur. ( 188) 10216 

1 
yetl~rini bi!~irir kataloglarını evelce 
tecrube ettırılerek rapor alınmış ise 
rapor suretlerini ve son fiyatlarını 
bildirir bir teklif mektubunu en son 
27-1-939 akşamına kadar Ankara leva
zım amirliği satın alma komisyonuna 
vermeleri. (218) 10243 

16.000 ~ifl kundura alınacak 
Ankaı·a Levazım Amirliği Sa.tın 

Alma Komisyonundan : 
16000 çift kundura kapalı zarfla 

eksiltmeye konmuştur. Tahmin bede
li 30450 lira ilk teminat 2283 lira 75 
kuruştur. Eksiltmesi 9 şubat 939 per
şembe günü saat 10 da Erzurum'da 
As. Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. Tek
lif mektupları belli saatten bir ıoaat 
evvcli,ne karlar komisy-on baş.kanına 
verilmiş veya posta ile gönderilm~ş 
bulunacaktır. Şartnamesi her gün ko
misyonda görlilcbilir. (262) 10280 

Muhtelif yiyecek 
alınacak 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan : 

Garnizon ve harp okulu için muhte
lif cins ve miktarda 17 kale~ sebze ve 
erzak ile 16 kalem aşurelik erzak pa-
zarlıkla alınacaktır. · 

Erzakların ve sebzelerin cins ve 
miktarları komisyondan alınabilir. Ta 
lipledn 26 ikincikanun 939 perşembe 
günü saat 1,30 da teminatlariyle bir
likte Ankara levazım amirliği satın al
ma komisyonuna gelmeleri. (263) 

1281 

·· Ms~erf*ilf abrikaıa·r .: 
~ . . ~ 

Ateşçi ustası 
alınacaktır 
A ske r i Fabrika la r Umum Mü

dürlüğünden : 
Kırrkkale fabrikalarımızda yevmi

ye ile istihdam edilmek üzere iki mü
tehassıs ateşçi ustası alınacaktır. E-

... -\...-ı 1 ............. ..ı~ ... 

veya ticareti bahriye makina mekte
binden neşet ve türk donanmasında 

ihtiyat subaylığını ifa ve ikmal etmiş 
ve liman dairesinden ehliyet şahadet
namesi almış olanlar tercih edilecek
tir. 

Talip olanların istenilen vesikalar
la umum müdürlüğe müracaatları. 

(5328) 10025 

İnşaat 
mühendisi 
alınacaktır 

(elik ~ubuk ve kereste ahnacak 
Ankara Levazım AmirJ= y; 5a'tuı Alma Komisyonu ndan 

1 - Çanakkale müstahkem mevki birlikleri için kapalı zarf usuliyle aş3-
ğıda cins ve miktarları yazılı malzemeler satın alınacaktır. 

2 - İhalesi 30-1-939 pazartesi günü saat 11 de müstahkem mevki satın
alma komisyonunda yaprlacaktrr. 

3 - Taliplerin mezkur tarihte aşağıda hizalarında yazılı teminat akçe
leriyle birlikt e komisyona müracaatları. 

4 - Zarfla iha le saatinden bir saat evel her iki zarfta mühürlü olduğu 
halde komisyona veril ir. 

5 - Postadaki vaki gecikmeler komisyonca kabul edilmez. 
6 - Talipler ihale kanununun 2, 3. maddelerindeki yazılı vesikaları 

yanlarrnda bulundurmaları mecburidir. Aksi halde eksiltmeye iştirak et
tirilmezler. 

7 - Malzemelere ait fenni ve hususi şartnameleri Ankara - İstanbul ve 
Çanakkale Mst. mevki satınalma komisyonlarında görülebilir. 

8 - Taliplerin mezkur tarihte komisyona müracaatları. 
Cinsi Miktarı B. Muhammeni Turası Teminatı 

Çelik çubuk 
Kereste 

117 Ton 
283,290 M3 

15 kuruş 
52 Lira 

32266 Lira 2420 Lira 
10184 

olan 5 adet torna tezgahı Askeri Fa~ 
rikalar umum müdürlüğü merkez sa
tın alma komisyonunca 6. 3. 939 pa
zartesi günü saat 15 de kapalı zarf 
ile ihale edilecektir. Şartname para
sız olarak komisyondan verilir. 

Taliplerin muvakkat teminat olan 
(1500) lirayı havi teklif mektupları
nı mezkur günde saat 14 de kadar ko
misyona vermeleri ve kendilerinin de 
2490 sayılı kanunun 2. ve 3. maddele
rindeki. vesaikle .. mezkfir gün ve saat- ı 
te komısyona muracaatlarr. 

(150) 10199 

Muhtelif ebatta 4 kalem ve 

20 takım hadde silindiri 
ah nacak 

saik ve teminatı muvakkate mektup ve 
makbuzlariyle birlikte o saatte komis
yonda hazır bulunmaları. 

4 - Şartnameler Ankara'da P. T. T. 
levazım İstanbul'da Kmaciyan hanın
da P. T. T. ayniyat şube müdürlükle-
riden gösterilecektir. (250) 10276 

Bayındnlik Bakanhğ' ı ·. 

Demir köprü inşaatı 

Nafıa Vekaletinden : 

1 - Malatya vilayetinde Arapkir-Er
zincan yolu üzerinde (Kozİuk) ve Er
zincan vilayetinde yine ayni yolda 
(Şırzı) köprülerinin demir olarak ye
niden im1;aatr (71.800) lira keşif bedeli 

A skeri Fabrikalar Umum Müdür- üzeHnden kapalı zarf usuliyle müna
lüğü Merkez Satın Alma Komisyo- ı kasaya çıkarılmıştır. 

nundan : 1 2 - Münakasa 13-3-939 tarihine mü-
Tahmin edilen bedeli (2800) lira o- sadif paza~tcsi günü saat 15 de Nafia 

lan m4htelif ebatta 4 kalem ve 20. ta- Vekaletinde şose ve köpr üler reisli -
kım Hadde silindiri Askeri Fabnka- ği odaı:;.ında yapılacaktır. 
lar umum müdürlüğü merkez satrn 
alma komisyonunca 7. 3. 1939 salı 
günü saat 14 te açık eksiltme ile iha
le edilecektir. Şartname parasız ola
rak komisyondan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminat olan (210) lira ve 
2490 numaralr kanunun 2 ve 3. mad
delerindeki vesaikle mezkür gün ve 
saatte komisyona müracaatları. 

(194) 10220 

Müteahhit nam ve hesabma 

15 lon Kaolin kumu ahnacak 
Askeri F abrikala.· Umum Müdür

lüğü Merkez Satın Alma Komisyo
nundan : 

Tahmin edilen bedeli {1425) lira 
olan 15 ton kaolin kumu Askeri Fab
rikalar umum müdürlüğü merkez sa
tın alma komisyonunca 2. 2. 1939 per
·embe günü saat 14 te açrk eksiltme 
le ihale edilecektir. Şartname para-

.. ız olarak komisyondan verilir. Ta
liplerin muvakkat teminat olan {106) 
lira 88 kuruş ve 2490 numaralı kanu
nun 2 ve 3. maddelerindeki vesaikle 
mezkur gün ve saatte komisyona mü-
racaatları. (195) 10221 

1 O fon boh~ahk sa( ihalesinin 
temdit edildiği hakkmda 

A sk er i Fa brik alar Umum Müdür
lüğü Merkez Satın Alma Koınisyo -
nun.-1:ln : 

Tahmin edilen bedeli (10.000) lira 
olan ve 23-1-939 pazartesi güna saat 
15 te kapalı zarfla ihale edileceği e
v.eke iian edilmiş olan 10 ton bohça
hk saç bu kerre görülen lüzuma bi
naen 7-şubat 1939 salı günü saat 15 te 
kapalı zarfla ihale edilecektir. 

İhale Ankarada A s.kert Fabrikalar 
umum müdürlüğü binası içinde top
lanan satınalma komisyonunca yapı-
lacaktrr. . 
Şartname parasız olarak mezkur 

komisyondan verilir. 
Taliplerin muvakkat teminat olan 

(7 50) lirayı havi teklif mektuplarım 
mezkur günde saat 14 e kadar komis
yona vermeleri ve kendilerinin de 
2490 sayılı kanunun 2,3. maddelerin
deki vesaikle komisyona müracaatla-
rı. (253) 10260 

Posta, T elg.rof v~ Telefon 

Pul resimleri müsabakası 

3 - Münakasa şartnamesi ve buna 
müteferri diğer evrak (360) kuruş mu
kabilinde şose ve köprüler reisliğin -
den alınabilir . 

4 - Eksiltmiye ancak demir inşaat
ta ihtisası olan ve şimdiye kadar bu gi
bi köprüler yaptığını ispat eden fab -
rikalar veya bir teahhütte en az elli bin 
liralık toprak işlerinden gayri bir in
şaatı teahhüt ederek iyi bir surette ik
mal ettiğini ispat edenler girebilece -
ğindcn isteklilerin eksiltme tarihin
den en az 8 gün evet bir istida ile Na
fia Vekaletine müracaat ve bu evsafı 
haiz olduğunu ispat ederek alacağı eh-
1!yet vesikasını göstermeleri liizımdır. 

5 - İsteklilerin ticaret odası vesi -
kasiyle (4840) liralık muvakkat temi -
natlarınr havi olarak 2490 sayılr ka
nunun tadfatı dairesinde hazırlryacak 
ları kapalı zarflarını ikinci maddede 
yazılr vakitten bir saat eveline kadar 
komisyon reisliğine makbuz mukabi -
linde vermeleri muktezidir. 

Postada olacak gecikmeler kabul e-
dilmez. (220) 10268 

Münakasa tehiri 
Nafıa V ekaletinde n : 

9-2-939 tarihinde eksiltmesi yapılacağı 
23-28 birinci kanun 938; 3-9 ikinci ka
nun 939 tarihlerinde ilan edilmi~ olan 
13.000 lira muhammen bedelli 5 adet 
regülatör kapağının görülen lüzum ü
zerine eksiltmeden ka\dırılmış olduğu 
ilan olunur. (241) 10272 

Basit, muzaaf makas 

sa ire alınacak 
Nafıa Ve k a le t inde n : 

11-3-939 cumartesi günü saat 11 de 
Ankarada Nafia Vekaleti binası içinde 
mal:;,:eme müdürlüğü odasında topla ~ 
nan malzeme eksiltme komisyonunda 
275980 lira muhammen bedelli 126 adet 
basit 4 adet İngiliz muazzaf ımakas ile 
3 adet ray inbisat tertibatının kapalı 
zarf usuli ile eksiltmesi yaprlacaktır. 

Eksiltme şartnameı:.i ve teferrüatı 

13 lira 80 kuruş bedelle malzeme mü -
dürlüğünden alınabilir. 

Muva~kat teminat 14789 lira 20 ku
ı <.1ştur. 

İsteklilerin teklif mektuplarını mu-
akkat teminat ve şartnamesinde ya -

~ ılı vesaikle birlikte aynı gün saat 10 
a kadar me:tkitr komisyona makbuz 
mukabilinde vermeleri lazımdır. 

den: 

Vakıflar =ı 
Satllk oda 

Vakıflar Umum 

Miktarı 

'metre 

Müdürlüğün 

j Mahallesi Cinsi murabbar Pafta Ada 

lnkıliip Mescit ve 69 7 45 
bir oda 14 

Parsel 

4 ve 26 

83 
Muhammen Muvakkat 

kıymeti 

Lira 

1000 

teminatı 

Lira 

75 

Yukarda evsafı yazılr vakıf mescit 
ile bitişiğindeki bir odanın mülkiye
ti peşin para ile açık arttrrmaya ko
nulmuştur. İhale 8 şubat 939 çaşam
ba günü saat 14 te vakıflar Umum mü 
dürlüğü varidat müdürlüğünde yapr
lacaktrr. Almak ve şartlarını öğren -
mek istiyenlerin adı geçen müdürlü-
ğe müracaatlarr. (210) 10237 

Muhtelif lamir_at yaphr1lacak 
Vakıflar Umum Müdürlüğünden: 

Keşif bedeli 
Lira Kr. 

157 74 Zencirli cami avlusunun ta
miri, 

45 05 Hallaç mahmut camiinde 
yapılacak tamirat, 

175 43 Hamam önünde 165 numa
ralı evin tamiri, 

58 11 Koyun pazarında 437, 439, 
440 numaralı dükkanların 

tamiri. 

75 00 Misafir fakih camiinde ya 
pılacak tamirat, 

Yukarda isim ve mevkileri yazılı 

hayrat ve akaratta yaptrrılacak tami

rat ayrr, ayrı pazarlıkla eksiltmeye 
konulmuştur. İhaleleri 25-1-1939 çar
şamba günü saat on beşte ikinci vakrf 
apartımanda vakıflar inşaat Müdür
lüğü dairesinde yapılacaktır. 

Taliplerin % 15 teminat paralari~
le birlikte müracaatları ilan olunur. 

(264) 10282 

Köprü ve temel inıasi 
D. D . Yolları Satm A lma Komiıı

yonun·dan : 

Kalın istasyonu civarındaki Kalın 

köprüsü temellerine takriben 553 m2. 

larsen palplanşı çakılmau iti pazar
lık suretiyle eksiltmeye konmuştur. 

ı - Pazarlık 6-2-1939 tarihinde pa
zartesi günü saat 14 te Ankara'da 
Devlet Demiryolları yol dairesinde 
yapılacaktır. 

2 - İşin muhammen bedeli 4800 Ji. 
radır. 

3 - İstekliler bu işe ait şartname
yi h~r gün yol dairesinde görebilir -
ler. (223) 10245 

Kirahk büfe, bah~e ve saire 

P. T . T. Levazım Müdürlüğünden : 

(242) 10273 D .D. Yolları İkinci ltletme Mü
-----~~----------~~------- 1 dürlüğünden: 

Amerika istiklalinin 150 inci yrldö 
nümü hatırası münasebetiyle çıkanla 
cak pullar için biri (konulacak iki pon 
re yeri boş bırakılmak şartiylc) ortada 
Amerika hatıraı;ını ve diğeri Türk -
Amerikan bayraklarını ihtiva etmek 
ve etrafları müzeyyen çerçeveli olmak 
üzere iki resim münakasaya konulmuş_ 
tur. 

Resimler en son şubat 939 niha -
yetine kadar Ankarada P. T. T. leva -
zım MD. lüğüne teslim edilecektir. 
Beğenilecek iki resimden her biri i 

çin yüzer lira mükafat verilecektir. 
Muvafık görülmiyenler sahibine iade 
edilecektir. (234) 10269 

220 ton U. demiri ah~acak 
Posta, T el graf Levazım Mü d ürlü

ğünden : 

1 - Fabrikamızda imal edilecek te -
lefon hatları takazları için muktazi ve 
8-1-939 tarihinde kapalı zarfla eksilt -
mesi mukarrer 220 ton u. demiri kati 
ihale 10 şubat 939 cuma günli saat (15) 
de yapılmaık üzere pazarlıkla mubayaa 
edilecektir. 

2 - Muhammen bedel 26,400 muvak. 
kat teminat 1980 liradır. 

3 - Eksiltme mezkur gün ve saatte 
Ankarada P . T. T. U. müdürlük bina
sındaki satınalma komisyonunda icra 
kılınacağından isteklilerin kanuni ve-

Ankara Defterdart.ğ·ı 

Saydiye münakasası 

Ankara Defterdarlığından 

1-3-1939 tarihinde iltizam müddeti 
hitam bulan Kı:tılamak % 12 saydiye 
rüsumunun 1-3-1939 tarihinden 1-3-
942 tarihine kadar üç senelik iltizamı 
11-1-939 tarihinden itibaren 2490 sa_ 
yılı kanun hükümleri dairesinde 20 
gün müddetle açık artırmaya konul
muştur. 

1 - Mültezim Kızılırmak'ta çrkan 
havyar!~ ve .~avyarsız balıkların % 
12 saydıye ruı;umunu alacaktır. 

Z - Muhammen bedeli 4500 dört 
bin beş yüz liradır. 

3 - % 7 ,5 muvakkat teminat 337 
lira 50 kuruştur. 

4 - İhale 30-1-939 tarihine müsadif 
pazartesi günü saat 14 de Bafra mal
müdürlüğünde müteşekkil komisyon 
tarafından yaprlacaktrr. 

5 - Şartname Samsun Defterdarlı
ğından ve Bafra malmüdürlüğünden 
parasız olarak alıntbil inir. 

Taliplerin yevmi mezkurda % 7,5 
pey akçelerini teslim eylediklerini 
gösterir vezne makbuziyle komisyona 
müracaatları lüzumu ilan olunur. 

(224) 10246 

Çankırı istasyon büfe ve bahçesi ile 

.aten kirada olup müadeti 1 haziran 

~J9 tarihinde hitam bulacak olan büvet 

ile birlikte kiraya verilmek üzere açık 
arttırmaya çıkarılmıştır. 

Büfenin senelik muhammen kirası 
360, büvetin 120 liradır. Büfe ve bah -
çesi teslim tarihinden itibaren üç sene 
müddetle ve büvet de 1 haziran 939 
tarihinden itibaren büfenin müddeti
nin hitam tarihine kadar müteber ol -
mak üzere kiraya verilecektir . 

10 şubat 939 tarihine rastlıyan cuma 
günü saat 15 de Ankara istasyonunda 
ikinci işletme binasrnda toplanan ko -
misyonda ihalesi yapılacağından kanu 
nun tayin ettiği vesikalarla Ankara, 
İstanbul, İzmir gibi büyük bir şehir
de ikinci veya üçtincü diğer vilayet 
merkezlerinde birinci sınıf bir lokan
ta veya büfeyi muvaffakiyetle idare 
ettiğine dair Belediye veya Ticaret o
dasından almmış vesika ve zabıtaca 

hüsnühal varakası ibrazı meşruttur. 

İsteklilerin 108 liralık muvakkat te
minat makbuz veya mektuplarını ha -
milen muayyen gün ve saatte kornis -
yonda bulunmaları ilan olunur. 
Şartname ve mukavele projesi ikin 

ci işletme kaleminde ve Çankırr istas
yonunda parasrz olaıak verilmekte • 
dir . (243) 10274 
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~vlerinizi dayanıklı ve modern ~ 

MOBILYALARLAsüslemek ~ -·-· 
istiyorsanız y 1 L M A z mobilya mağazasına uğramayı ihmal etmeyiniz a 

i=i 
:::ı 

DİKKAT: Adliye kar~ısındaki Y 1 L M AZ mobilya mağa- ~ 
zası Belediye sırasında yeni binasına nakletmistir. Ti: 2600 E};-lt . -ı 

merkezi İzmir. 166 ~İ 
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Esnafın nazarı dikkatine 
Belediye Reisliğinden : 
Pazarlıksız satış mecburiyetine dair kanun ahkamına ay

kırı hareket fiillerinden tekerrürü tesbit edilen aşağıda ad· 
resi yazılı dükkanlar cezaen kapatılmıştır. 

1 - Yenişehir Maltepede (3) numarada Mustafa Kum
çay1 ve Süleyman Balkana ait bakkal dükkanı (3) gün 
müddetle. 

2 - Atpazarı meydanında (188) numarada M. Nuri Ka: 
rakaya'ya ait Manifatura dükkanı (2) gün müddetle. 

(265) 10283 

Umumi heyet toplanhsı 
Umumi mağazalar T. A. Şirketinden : 

Esas mukavelenamemizin 49 uncu maddesi mucibince, şirket 
heyeti umumiyesi, 24-2-1939 tarihine müsadif cuma günü saat 
15 te Ankarada Ulus meydanında Koçak hanındaki idare merke
zinde, alelade olarak toplanacağından sayın hissedaranın hazır 
bulunmaları rica olunur. 

Müzakere edilecek maddeler: 
1 - İdare meclisi ve mürakipler raporlarının okunması, 
2 - 1938 senesi bilançosunun tetkik ve tasvibi, 
3 - 1938 kar ve zarar hesabının tetkik ve karara raptı, 
4 - 193 senesi için mürakiplere verilecek ücretin tayini, 
5 - 1939 senesi için mürakip intihabı, 
6 - lda Meclisi azalığına seçilen Bay Süreyya Kip ve Bay 

Has n Lutfi Şutudun intihaplarmın tasdiki. 
Hiucdaı ın lçti111a<ıa liazır-'l>ulunabılmeler\ ıç--n"""'"''"'""ı""'s"""e==se==-=n:--:e~t--

lerini veya bu senetlerin herhangi mahalli bir bankaya tevdi edil
mİ§ olduğun ı natık vesikalarını içtima gününden laakal bir haf
ta eyvel Aı kara' da Ulus meydanında Koçak hanında şirket mer-
kezine tevc1 i etmeleri icabeder. (271) 10285 
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BAŞ, DIŞ, NEZLE, GRlP, ROMATiZMA 

nevr 1 ii, kmklık ve bütün ağrılarınızı derhal keser. 
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§ Sümer Bank Umum Müdürlüğünden : ------:= Malatya ve Trabzon Elektrik Şirketlerinde çalışmak üzere§ = birer elektrik mühendisine ihtiyaç gösterilmektedir. := 
= Maaşları tecrübe ve liyakatlerine göre takdir ve tesbit:= 

edilecektir. = 
:= Taliplerin yazı ile veya bizzat Sümer Bank Umumi Mü- := 
:= dürlüğünde Personel Şubesine müracaatları. 263 --
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Türk Hava Kurumu 
büyük piyangosu 

Dördüncü keşide 11 Şubat 939 dadır 

Büyük ikramiye 50.000 Liradır 
Bundan başka 15,000 12,000 10,000 liralık ikramiyelerle 
20,000 ve 10,000 Liralık iki adet mükafat vardır. 

Bu tertipten bir bilet alarak iştirak etmeyi ihmal etmeyi
niz. Siz de piyangonun mesut ve bahtiyarları arasına gir-
mıt oıur:ıuuw-· 

Ankar~ Ticaret ve Sanayi Oda
sından : 

Ankara vilayetinde Bozkurt mahal-

lesinde Arık sokağında 50 numaralı 
evde oturan ve T. C. tebaasından o· 

lup Ankarada istasyon arkasında 211 
No. h mahalli ikametgahı ticari itti
haz ederek Mahrukat ticaretiyle işti
gal eden ve ticaret odasının 2311 si
cil numarasında mukayyet bulunan 
Mustafa unvanı ticareti Mustafa Du
ral olarak tescil edildiği gibi bu un-
vanın imza şekli dahi Ticaret kanu
nunun 42 inci maddesi mucibince 23-
1-939 tarihinde tescil edildiği ilan o-

İ!ltanbul Haydarpaşa hastanesi sabık 
göz mütehassısı ve Gülhane hastanesi 

sabık göz bas muavini 

Göz Doktoru 

SITKI FIRAT 
Muayenehanesini Samsun'dan Anka· 
ra'ya nakletmiştir. Muayene: Sabah 

9 dan 19 a kadar 
Belediye sırası , Talas Ap. kat: 1 

.. .. icabında günde 3 kaşe alınabilir. 7020 .. 111111 lunur. 259 

Kiralık mahal 
Şehir ahilinde ve merkezde bankalara pek yakın bir 

mesafe kaloriferli kargir dört yüz metre murabbamda 
bir)<at uzerinde her türlü teşekkülata müsait Banka, sigor 
ta ve hı na mümasil müessesatı saireye elverişli mahal kira· 
lıktır. 1 yenlerin İstanbul pasta salonunda Bay Dursun 
Ali'ye ı racaatları. 163 

Dr. M. Şerif Korkut 
Nümune Hastanesi Cerrahi Şefı 

Her gün saat ilçten sonra evinde 
hastalarını kabul eder. Tel: 1499 

Adres: Kooperatif arkası Ali 
Nazmi Apart ı manı No 9 D 5 90fıF 

u L U S - 20. inci yıl. - No : 6280 

İmtiyaz sahibi 
Nurettin Kamil SUNER 

Umumi Neşriyatı İdare Eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz faik FENiK 
ULUS Basımevi ANKARA 

Matbaa Müdürü: Ali Rıza BASKAN 

Posta caddesi hal karşısı 

M. ve A Hanef kardeıler Ti: 3150 

TARI 
SEK ŞARAPLARI 

Ege bölgesinin emsali bu

lunm ıyan çekirdeksiz taze 
üzümden yapllmııhr . 

TARİ~ ~AR BI 
ic;iniz 

TARİ~ ŞARABI 
Sıhhat ve kudret verir. 

Sofranızda daima 

TARİ~ Ş A 1 
hnlnndurnnnz 

Satış mağazası : 

24 - 1 - 1939 

DöMlSEK 

Ankara Memurlar 
Kooperatifi , ...................................... .,,,,' 
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§ Kurban bayramında Uludağ1da § 
~ büyük kayak yarışları § -- -- --§ Bursa Belediye Reisliğinden : . ----- -- -: Bayramın birinci günü bayanlar ve erkekler arasında düz iniş : 
: ,, ikinci ,, 18 kilometre hafif mukavemet yarışı : - -: ,, üçüncü ,, Slalum teknik yarışı : 
: ,. dördüncü ,, (Birinci Bursa şehri) yarışı : 
: , " LJC'l)Jll~l. " \ .&.J\..U.t..ı. , V~.1.GI. .&. J ye&&. .A.~& ]' u..t'••._....,.,..,. .. ,..,..., • = 
: Bütün yarı;ların birinciden üçüncüye kadar kazanan farına mü - E 
: kafatları verilecek ayrıca Bursa şehri için konacak kupa birincili- : 
: ği kazananın adı ile birlikte belediyenin şeref salonunda muhafaza : 
: edilecektir. Mükafatlar: Bayramın beşinci günü akşamı büyük otel : 
§ salonunda törenle verilecektir. Yarışa bütün kayakçılar girebilirler. : 
:; İsimlerini birer mektupla 29-1-939 tarihine kadar Bursa'da beledi- : 
;: ye reisliğine veya Bursa dağ sporları kulübü başkanlığına bildir- § 
: melidirler. (176) 10204 : 

";;ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 

111111111 iLAÇLARINIZI -~ Sakarya Eczane sinden alınız. Az zamanda muhterem~ = Ankara halkının büyük itimadım kazanan müessesemizde reçete =: 
§ ve ilaçlarınız büyük bir dikkat ve itina ile yapılır. Fiyatlarda dai- § 
§ mi itidal. Resmi ve hususi müessesata toptan mübayatta her hu- =: 
i.11111 ıililiı nınıı te~~~~:ı.gö~;;~~~-8 Ulus ~~ydairı ıli 1llilıliii1111 i 

Daktilo aranıyor 
lstanbul'a sekiz saat mesafede bulunan büyük bir müessese için 

asgari Orta Mektep mezunu olmak üzere, çabuk dikte alan ve ha
tasız yazan bir daktilo aranıyor. Eyi almanca bilenlere daha yük -
sek maaş verilecektir. İsteklilerin; bir resim ve yaşlarını tahsille
rini, şimdiye kadar çalıştıkları yerleri, maaş taleplerini gösterir 
kısa hal tercümelerile (B. E.) rumuzu altında İstanbul Posta Ku -
tusu 176 adresine tahriren müracaatları. 7039 

~111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111.!:. 

Dünyayı 

Kadın olmanın bütün mahzurlarını ortadan kaldıran 

(ADET ZAMAN) ımızda bizi birçok üzücü meşakkatlerden kur· 
tardı, ayxn bütün günlerini birbirinden farksız yaptı. En ince elbi· 
selerimiz altında sezilmiyen FEMİL, mikropsuz bir şekilde yapı· 
lan ve bütün hareketlerimizde tam bir serbesti veren bir idealdir 

Lütfen her eczane ve büyük ticarethanelerde hakiki 

ARA Y 1N1 Z. 
Toptan Satış Deposu: İstanbul; Bahçe kapı İş Bankası arkası 

Rehvancılar Sokak 5 No. da İbrahim Can 

--
Yeni = --------- BUGÜN GÜNDÜZ ---- MATİNELERDEN İTİBAREN ---- İLK BAHAR GECELERİ ----- Baş Rollerde --- Marika Rökk - Victor Staal ----= Eglenceli bir mevzu .. 
Nefis müzikleri .. -- Muhteşem delı:orlariyle .. ---

SİNEMALAR 

Halk 
BUGÜN GÜNDÜZ 

MATİNELERDEN İTİBAREN 
Şahane bir eser 

UÇAN DON ANMA 
Canland1ranlar 

Wendy Barrie - Ray Milland 
Seyircilerine çok zevkli dakikalar 
yaşatan heyecanlı bi11 salon macera 

/ilmidir 

--Sus ------------BU GÜN BU GECE 

Umumi istek üzerine temdit edilen --
PAMUK PRENSES ve 7 CÜCE = -
Sinema tekniğinin ölmt>T bir fıbidesı _ 
sayılan bu deha pserını gormıyenlere -

son bir fırsat --
--SEANSLAR = Baştan başa gençlik ve güzellik filmi SEANSLAR 12 de Tenzilatlı Matine vardır =: = 14.30 - 16.30 - 18.30 - Gece : 21 de = = NORMAL SEANSLAR = = SEANSLAR UCUZ HALK MATİNESİ 12.15 DE 14 _ 16 _ 18 _Gece: 20.30 da -= 14.45 - 16.45 - 18.45 - Gece : 21 de KIZIL RAHİP = 
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BLAUP.UNKT radyoları ile dinleyiniz • • • 
KAZIM RÜŞTÜ 

Ankara Adliye sarayı yanı Gençağa 
apartımanı 2. ci kat No: 6 Tel: 2208 


