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SON KANUN 
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TELEFON 
İmtiyaz sahibi 1144 
Başmuharrir 1371 
Yazı işleri 1062-1063 

......_.__ 

5 KURUŞ Matbaa müdürü 1061 
İdare 1064 

Tünel şirketi de 
Bütün tesisatı ve Metro hanı ile 
175.000 türk lirası mukabilinde 

Nafıa Vekilimiz B. 
Ali Çetinkaya 

Satın alındı 
Tünel §İrketinin mübayaasr 

hakkında Nafra Vekili Ali Çetin
kaya'mn riyasetinde başlamış o
lan müzakere/er de dün netice
lenmiştir. 

Şirketin bilcümle imtiyaz hak
larının, tünel ve tesisatının,· ma
gazalarmda mevcut malzenenin, 
Büyük Metro ham ve difier ~ay
ri nıenkııllerirıin "yüz ye rrıi<ı bes 
bin" turk lirası bede'le mübaya
asmda iki taraf mutabık kalmış
lardır. 

Tünel işletme<;İ m~murlarr Je
hirıe tesis edilmiş olan teavün 
sandıklan mevcutları mahfuz tu
tulmuştur. 

lstanbul ve K.1d1köy hava,razr 
sirketlerinin mühayaasrna müte

allik müzakerelere devam edile • 
cektir. 

~=============================================~ 

Arazi vergisi 
bakiyelerinin 
terkıyni 

Hatay meclisinde mühim 

kanunlar kabul edildi 

Türk ceza kanunu 
mevzuatı aynen 

ahndı 

Kamutay'ın, seçimi yenilettir
mek kararını vermezden biraz 
evel, müstaceliyet kaydiyle mü • 
r:akere ve kabul ettiği bir kanun 
füphesiz bütün memlekette de • 
rin bir sevinç aksi uyandırmıttır. 
Cünıhuriyetin köylü ve bilhaasa 
k~çük çiftçi hakkındaki mütfik 
hımayeaini ifade eden bu kanun 
üzerinde ehemiyetle durulmak 
1.Gllll hl&. 

Hatay Meclis Rei•i B. 
Abdülgani Türkmen 

Büyük Şefimiz ismet İnönü, f 
Cümhurreisliğine seçildikten son
ra Kastamonu'ya doğru bir seya
hat yaparak köylülerle temas et
ti. Şefimizin bu seyahati ve ora
da köylülerle yaptığı hasbihal
lerden alman neticeler, hükümet 
için mesut direktifler teıkil etti. 
itte bu tetkikler üzerinedir ki 
hükümet on küsur senelik ma
zisi olan arazi vergisi bakıyele -
rinin terkıyni için Kamutay'a 
bir layiha vermittir. İtte müs
taceliyet kaydiyle müzakere ve 
kabul edilen kanun budur. Hü -
kümet bu kanun ile çiftçi lehine 
milyonlarca liralık bir fedakar -
lıkta bulunmaktadır. Fakat bu, 
köylü iktısadiyatı namına yapıl -
mıt bir fedakirlrktır. 

Antakya, 30 a.a. - Hatay Millet 
Meclisinin Abdülgani Türkmen'in 
başkanlığında yaptığı son toplantıda, 
gümrük tarifelerinde hükümete tez
yit ve tenkis selahiyetini veren ka -
nunla Suriye ve Lübnan'dan gelecek 
eşyanın yüzde kırk gümrük tenzila -
tından istifade edemiyeceği hakkın
daki kanun ile ilk okul öğretmenle -
rinin tasnifine, debagatta kullanılan 
çam kabuğu ve somak'ın resim ve 

(Sonu 8 inci sayfada) 

Maarif Vekilimizin 

tetkikleri 
İstanbul, 30 (Telefonla) - Maarif 

Vekili B. Hasan - Ali Yücel bugün öğ
leden sonra maarif müdürlüğünde e -
veli ilk tedrisat müfettişleriyle, son
ra lise muallim mektebi, orta mektep -
ler ve sanat mektepleri müdürleriyle 
konuşmuş, kendilerine Ankara'da ol -
duğu gibi maarif müdürünün reisli -
ğinde toplanarak tedris ve randıman 

meselelerini tetkik etmelerini ve a -
Iacakları neticeleri de vekalete bildir
melerini söylemiştir. Vekil bundan 
sonra üniversiteye gitmiş ve rektörle 
üniversite i'leri etrafında görüşmüş -
tür. 

Bugün 7 incide 

Ev - Kadın • Moda 
ADIMIZ ANDIMl'ZDIR. sayfamız 

Kadınlar ve çocuklar·akın halinde /spanya'dan Fransa'ya 
·iltica ediyorlar 

Bütün Almanya nazi 

altıncı yı 1 dönümünü kutluyor 

''Büyük Alınanya,, Rayiıtag'ı 
dan ilk toplanbsım yapb 

Hitler bir nutuk verdi 

B. Hitler ve parti erkanı partinin bir toplantısında 

Berlin, 30 a.a. - Nasyonal • sosyalizmin iktidar me•kiine gel
mesi ile büyük Almanya Rayipag'ının içtimaının yıldönümü mü
nasebetiyle bütün Berlin bayraklarla donatılmıttır. 

. 
iktisat Vekili 
Denizbank'ta 

Dahiliye nazırı Frik, büyük Alman-, 
ya'nın ilk parlamento azasını kabul et 
miştir. Bunların arasında Almanya'
nın en yüksek şahsiyetleri ve Avus
turya umum valisi Seyss tnquart ile 
südet umumi valisi Konrad Henlein 
da bulunuyordu. 

ltalya'daki alınanlar, nasyonal sos- İstanbul, 30 (Telefonla) - İktısat 
yalist rejiminin altıncı yıldönümünü Vekilimiz B. Hüsnü Çaıkır bugün öğ
italyan makamatının ve faşist teşki - leden sonra Denizbank'a gelerek u -
tatlarının da iştirakiyle kutlamışlar - mum müdür B. Yusuf Ziya Erzin'le 
dır. görüşmüş, bankanın günün mC6elesi o-

Katalonya'da şiddetli 
yağmurlar başladı 

MULTECiLERiN 
Y AZIYETi KOTU 

Askeri harekat ta 
güçlükle il eri iyor 
Perpinyan, 30 a.a. - Şiddetle yağan yağmurlar burasını 

bataklık haline getirmittir. Üç günden beri Russiyon'a giden 
larda çadır kuran İspanyol mültecilerinin hali daha acınacak 
tekil almıştır. Bunların sıhi vaziyetleri resmi makamlara en 
vermektedir. Umumi sıhat nezaretinin murahhasları Perpin 
da bir hastane vücuda getirmiıtir. Yakında bir hastane treni 
kil edilecektir. 

Geceyi soğuk ve yağmur altında ge-~ 
çirmiş olan çocuklara şimdi kuru elbi- o T R A 
seler dağıtılmaktadır. Çocuklara bir r. . . ras 
an eve) yardım edilebilmesi için fran- l d 'd 
sız murahhasları ispanyol toprakların- on ra a 
da mümkün olduğu kadar uzağa gide-

' 

ceklerdir. Gece ve sabahleyin geçen 
günlere nisbetle pek az mülteci hudu
du geçmiştir. Fransa'ya iltica edenle -
rin hemen kaffesi kadın ve çocuktur. 

Londra, 30 a.a. - Türkiye'nin 
Londra Büyük Elçisi Tevfik R ' 
Aras dün akşam buraya gelmiştir. 

Adetleri gittikçe azalan cümhuri- zı·raal Vekı"li İstanbul' a gi 
riyetçi asker kaçakları umumi surette 
hududu dağlardaki keçi yollarından Ziraat Vekilimiz B. Muhlis Er 
dolaşarak g.eçm~ktedirler. Bu~lar Ar· dün akşam Anadolu ekspresinin 
gelos'ta tesıs e<iılec~k olan b~r tahaş • sına bağlanan hususi bir vagonl 
şlit kampına sevkedıleceklerdır. tanbula hareket etmiştir . 

Bütün ispanyol asker kaçakları bu B M hl. E k · t d . . F , .1 . . u ıs r men ıs asyon a 
kampa sevkedılecektır. ranaa ya ı tı- t V kı::. l t • .1 · 1 1 · t f a e a e ı ı erı ge en erı ara ı 

(Sonu 8 inci sayfada) uğurlanmıştır. 

Yeni barem 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Subaylarla askeri 
memurlar1n maaşlar1 

Devlet memurlariyle devlet müeueseleri memurlarının ma 
!arının tabi olacakları yeni hükümler hakkında B. M. M. B ·· 
encümenince hazırlanan kanun projesi metnini dünkü sayını 
neşretmİ§tik. Bugün de, bütçe encümeni tarafından subaylar 
askeri memurların maatatına dair olan 1453 sayılı kanuna ek 
nun layihasını neırediyoruz: 

Madde - ı - Kara, deniz, hava as-ı 
keri fabrikalar, harita subayları ve as- j J- 1 b' 
keri memurları (askeri mekteplerde - apon ar ır sene 
ki maaşlı sivil muallimlerle maaşlı si -

vil memurlar hariç) ve jandarma su - 800 000 ki 
bayları için ön üç derece tayin edil - • § 
miş ve bu derecelere ait maaş asılla • 
riyle tutarı ve her dereceye dahil su - • ı d' I 
baylar ve askeri memurlar bağlı ced- zayıa ver 1 er 
velde göstı:rilmiştir. Tekaüt ve harcı- H k . 

ı 'f k ı ong ong, 50 a.a. - Şukıang rah hesaplarında ve muhte ı anun a- . 
il t a llük eden hü ısı Çın kıtalarmm Hangçeonun b 

rın maaş ası arma e - d , 
kümlerin tatbikinde bu cedvelin üçün- sı;" a ve Şe • Long u~ cenubunda 

.. .. d ıh mikdarlar ve em- nıden bazı muvaffakıyetler kay 
cu sutunun a yaz t•kı · · J U •· · ı 

1 
,_ __ 1 't h"'kümlerde de dör - ı erını ve ung - en ı ışga et 

sa IWIDI ma aı u 1 . . b'ld' k d. 
düncü sütundaki rakkamlar esastır. erını 1 ırme te ır. 

Madde - 2 - Terfi şartlarını haiz 800.000 kişi zayiat 
oldukları halde kadronun müsadesiz. Çunking, 30 a.a. - Şekiang aj 
!iği sebebiyle bir derecede rütbesine bildiriyor: 1937 teşrinievelinden 
mahsus asgari müddetin iki mislini teşrinicveline kadar japon ordusu 
geçirmesine rağmen terfi edemiyen • Çin'deki zayiatını 800 bin kişi 
tere her derecede bir defaya mahsus 1904 de rus - japon harbmdaki za 
olmak üzere üst derece maaşı verilir. tın iki misline baliğ olmuştur. 
Bu hükmün tatbikinde geçecek terfi , 
müddetlerinin mebdei bu kanunun me 
riyeti tarihinden itibaren hesap olu -
nur. Filistin'de B. Hitler büyük Almanya'nın ilk lan işleri hakkında izahat almıştır. 

Rayiştag'ında söylediği nutukıta eve- Vekil bu meseleler etrafında da ala • Madde - 3 - 1453 sayılı kanunun 
la altı sene önceki 30 kanunusaniyi kadarlarla görüşmüştür. B. Hüsnü Ça- onuncu ve 3140 sayılı kanunun birinci 
hatırlatarak demiştir ki: kır bankada bir saat kadar kalmış, me- maddeleri mucibince verilecek mesken İngiliz kıtaları 

hücuma uğradı 

1924 senesiyle 1935 senesi 
arasındaki arazi vergisinin ba • 
kiyelerini tetkil eden bu külliyet
li parayı hükümet hususi idare· 
lere devretmitti. Hususi idare • 
lerin bu vergiyi tahsil için çiftçi 
nezdinde yaptığı tetebbüs köy 
iktıaadiyatı üzerinde menfi bir 
tesir husule getiriyordu. Eğer 
çiftçi, bu vergiyi ödemek mükel
lefiyetiyle mecbur tutulsaydı, 
mütemadi takip altında yatar bir 
vaziyetten kurtulmak için bu
günkü iktısadi ıartlar altında ya
pacağı bir ıey vardı: demirba
ıındaki istihsal vasıtalarından 
f edakarlrk yaparak ödemek. 
Bundan dolayı istihsal kapasitesi 
nin göreceği zarar meydanda idi. 
Halbuki timdi artan gelirini is
tihsal vası~alarını mükemmellet
tirmeğe sarfederek daha geni, 
bir yaşama imkanı temin etme -
ğe muvaffak olacaktır. Aynı za
manda mevcut ve bundan sonra
ki senelerde tahakkuk edecek o
lan vergiyi kolaylıkla ve hatta 
ıevk ile ödiyebilecektir.Kanunun 
ehemiyetini tebarüz ettiren bir 
hususiyet ıudur ki bu terkıynden 
en çok istifade eden küçük çift
çilerdir. Ve esaıen genit halk 
kütlesine yardım etmek cümhu -
riyet rejiminin en esaslı umdesi
dir. Türkler her ıeyden evel çift
çi bir millettir. Vatandaılarımı -
zın yüzde sekseni bilfiil ve yüz
de onu da bilvasıta ziraatle itti
gal eder. Ve hiç bir memlekette 

"- 1933 te takriben 13 milyon se- murların maaş ve kadro vaziyetleriy - tazminatı, 1 - 3 üncü dereceler için 60, 
çici bana müzaharet etmekte idi. Di- le de alakadar olmuştur. Bankanın bu 4 ve 5 inci dereceler için 30 ve 6,8 inci 
ğer 20 milyon rey 35 parti ve grup aya ait maaş tediyatında 150 liradan dereceler için 22, 9,13 üncü dereceler 
arasında dağılıyordu. Bunları arala - fazla maaş alanların maaşları nısıf 0 • için 15 lira olarak tesbit olunmuştur. 

A d be · rmda birleştiren tek bağ bizim gene 
sahiptir. tarın ilgaıın an rı, hareketimize karşı olan kinleri idi. larak verilmiştir. Mezuniyet veya muvakkat memuri -

Kudüs, 30 a.a. - Arap nasyonal 
leri Gazze istasyonu civarında in 
kıtalarına hücum etmişlerdir. İngil 
ler bu taarruzdan hiç zayiat verme 
lerini bildiriyorlar. 

.. rülmiyecek derecede yüksek _ __ __, ........ == 

cümhuriyet rejimi, çiftçi iktıaa - Onlar iktidar mevkii için, menfaat - yetle Ankara'dan ayrılanlara ayrıldık-
diyatına azami yardımı yapmıt- lerini müdafaa için kovalisyon yap. Yeni tetkikler ları müddetin yalnız üç ayı için bu 
tır. Bu defa da büyük Şefimiz- mışlar ve bu maksatla yahudilikle f~tanbul, 30 (Telefonla) - Deniz - tazminat verilir. 
den alınan direktir ile çiftçi ve birleşmişlerdi. Polit,ikacı papaslar el- bankta yapılan teftişleri çabuklaştır - Madde - 4 - Milli Müdafaa Veka
bilhasaa küçük çiftçi iktısadiyatı lerini açarak bir sürüyü taziz ediyor- mak için Ankara'dan üç müfettiş da - leti hususi kalem müdürü maaşlı si -
namına yapılan bu fedakarlık, }ardı. Son dakikada Almanya'yı an - ha gelmiştir. Eski umum müdür Bay vil memur olduğu taktirde bunlar, di
Kamutay'ın çiftçiye kartı ıef - cak bir mucize kurtarabilirdi. Mu • Yusuf ziya Öniş ticaret odası ikinci ğer vekaletler hususi kalem müdürle
katli himayesinin y:eni bir deli- hasımlarımız bizim bu mucizeye olan reis~iğ~nden ve azalığından da istifa ri hakkındaki hükümlere tabi olur. 

-&-~L---~_..,..__ ........ .__.._.._ ...L.Jo ----~,.._--------~--_!_-~~-'-<'---•• il ;.,,..; ui. l 

Kudüs'ün muhtelif yerlerinde 
bir!rok müsademeler olmuş ve bu 
sademelerde üç arap ölmüş ve üçü 
dın olmak üzere yedi arap da yara 
mıttır. 

Yafa ile Kudüs arasında yeni 
.. s.-·--•· ı.-:ı-:e•İ.r 
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İnsan ve kültür : 

Modern masal 
Güzel masallar anlatabilen mil

letler, tarihin uzun yollarında mola 
venniı ve bunların her biTinde, in
aanlıık için, kültür balı yapDUf olan
lamır. Derin ve verimli bir tarihe 
malik olmadıkça, bir milletin edebi
yat hazinesi, dolu olamaz. Masal, bu 
hazinenin esaslı cevherlerinden biri
dir. 

Dede Korkut'tanberi masal top
lamıya ve anlatmrya hevealenmit 
türk edipleri azdır. Bugün, türk ma
aalmın sahipleri, türk nineleridir. A
iızdan ağıza intikal eden maaal, bo
zulmaya mahkUındur. Onu, bir za
manki olgun ve tamam haline koy
mak bir ilim itidir. Bir kere, yüzler
ce adamı dinleyip aynı masalı bun
lara tekrar ettirmek, ayrıca maaal
larm unsurları için yapılan tasnife 
uymak ve masalların doğmUf olabi
lecekleri bölgeleri hesaba kabnak 
ye bu yoldan maaalı eaki ıeldine ve 
eaki haline koymak lazand11'. 

Bu it o kadar çetindir ki, bundan, 
folklor dediğimiz bütün bir ilim doğ
muttur. Dileyelim ki, bizde de, bu 
ilim aüratle ileri gitsin ve güzel türk 
masallan, daha fazla yozlatmadan, 
ehil muharrirlerin kalemleriyle tes
pit edilmiı olsun. 

Bu iti, alman dili ve alınan çocuk
ları için yapanlar, Crimm birader
lerdir. Bunların adına Cassel tehri-
nin yaptırdığı Grımm enstitüsü, bi
zim Halkevi'ndcn büyük bir bina
dll'. Yaz kıt, burada, ilimler çalıtll' 
ve konferanslar verir. Grimm bira
derlerin teapit ettikleri maaallar bü
tün garp milletleri tarafından be
nim1emittir. 

Bunlardan biT tanesi Schneevitt-
cher yani, fU seçenlerde filmini gör
düğümüz "Pamuk - Prenses" tir. 

Crimm'de bu hikaye, masal dün
yasmm gerçeği yalan ve yalanı ger
çek gösteren canlı, renkli ve tatlı di
li ile antatılmıttır. Fakat amerikah 
filim reaaamı WaJt Disney, bunu, dtl 
ile değil, resim ile anlatmak i.tedi
iinden ve bunda muvaffak olduğun
dan, Crimm'deki masal dünyaı.mı, 

ne çocuk, ne büyük için, artık göz ö
nüne getirmiye ··zum yoktur. ~ 
rikalı Crimm b u, esasen göz gör
sün, ıöz anlasın e göz sevip tadına 
Tarsm di}e çizm tir. 

Bu auıetle bü ua dün7anm, hiltün 

ni.k, ııelen insanlıjı, hem söz devri
nin azatt.k tartlarma götürüyor, 
hem yaaa'nm ebedilettirici •aafına 
malik bulunuyor. Bir plak, bir film 
teridi, bir radyo evinin zabıt memur
luiu vazifeaini gören tertibat ve te
sisatı, ~ya, "'Clfınma.s .öz!'• çeui
ren Jeurin kudretli ve harikulade 
vaaıtalarıdır. 

Y azı'nın elveriısiz olmıya baıla
maaı, bizden IOlll'aki büyÜk devrin 
bqlıca alametlerinden biridir. Oka
dar çok yazı var ki, bunlarm hepsi
ni okumıya .. bunlardaki malUına
hn bir insan ömrü içinde tedarik e
dilmesiae imkan yoktur. Halbuki, 
insan, her feyİ bilmiye hakkı olan ve 
bu hakin yerine getirmenin tartlan
nı yaratnuya muktedir olan mahluk
tur. 

Bunclan dolayıdır ki, yarınki in -
sanlığın, ciltleri, idrakin daha çabuk 
ve daha kolay kucaklıyabileceği te
fehhüm •aaltalaTİyle tasfiye etmiye 
çalıtacağına, inanmak laznndır. 

Disney, kendi heaabına, Crimm'i 
ciltlerden çıkarıp beyaz perde Üze -
rine naldetnıiye muvaffak olmuştur. 

Burhan BELGE 

Amortisman sandığının 

sermayesi 6.5 milyon 

liraya çıkarlldı 

İç ve dış devlet borçlarına ait tah -
villeri mubayaa ve bunların piyasası
nı tanzim eylemek maksadiyle kurul
muş olan amortisman sandığı.na 3131 
numaralı kanunla Anadolu Demirıyolu 
ve Haydarpata liman şirketleri esham 
ve tahvil mümessil senetlerinin, Si -
vas - Erzurum veya Ergani tahvilleri
le mübadelesi işi tahmil edilmiş ve 
3322 numaralı kanunla da 933 türk 
borcu tahvillerinin dahili istikraz ile 
mübadelesi iti gene bu sandığa tevdi 
olunmuttur. 

Müeneseye bu muamelelerin ifası 
için muhtaç olduğu ac:rmaye veya ted
vir akçesini temin eylemek üzere tah • 
sis olunan meblağlar arasında sandı
ğın portföy gelirleri ile kapanması 

ti ece veri~ avanslar da 

sini, okuyup ta 
caklarına görüp 
dır. 

vvur edip anlıya
aıayıp tatmıılar- sandığa şimdiye kadar verilmiş olan 

avans mikdarı 4.5 milyon liraya baliğ 

Bu bakımdan bugiinkü 7-10 ya-
tındaki çocuk, b erin vaziyetinde 
değildir. Masallarını bir kitapta oku. 
yup, ondaki birk resme dalıp bun
lardan maaalm b \İn dünyasını ken
di korkunç teceu ve taaavvur kud
Tetiyle tam•mlıyacak değildir. Nuıl 
ki matbaa •e kitaptan öncekiler, 
masalda kimlerin nasıl yatadıklan -
nı, hikayeyi gözle ni ve kollarmı a
çarak anlatan da m yahut ninenin 
halinden i.tiane ederek anlamaya 
mecbur kalırlard Hayır, bugiinkü 
çocuklar, karıılar ela birden ve bü
tün 1111 .... lan, Tenkl ri, 19ytanca ve 
all&kça incelikler e açılan masal 
dünyaana, bir parkm, bir e'YİD, bir 
perili ve afsunlu ormanm içiae dala1' 
aibi girmektedir. 

Demek oluyor :razı Ye kitap 
yokken, masal dün smı yaratan o
nu aöyliyenin takri e tasvir kudre
ti idi. Ve bu esnada er hareketin, 
el, kol, göz ağız ve iı hareketinin 
bir tamamlayıcı manası vardı. 

ikinci merhale d yazı ve kitap
ta, masal dünyaam yaratan, tama
men buna mahaus o n üaliip, bir de 
hunu tamamlıyan re wmlerdir. 

Bugün be, "kelam ' ağızdan gel -
ein, yazıda dillensi sahanm dqma 
ablmıfbr. Bugünkü masalı anlatma 
tekniii, masalı, oldu gibi, inun
lan - ha;rvanlan • c: · leri - perileri • 
kutlan - sesleri ve enkleriyle önü
müze koyabilen Wa Dianey'in, Mi
ki'nıin babası ve mod m maaalm eş.
aia ustası Walt Dian 'in, hareketli 
resim tekniğine day ıyor. 

Yarın, ondan b kaları da çıka
caktır. Onlar da hneevittchen'i 
anlatacaklardır. Ba a reaimler, bat 
ka renkler, batka slerle anlata· 
caldarclır. Fena mı, çocuklarımız, an
lan da dinliyecekti Ve bütün bun
ların arasında han inin daha iyi 
olduğunu, bir hakem heyeti tespit e
decektir. Bu hakem heyetinde, me
sela ,unlar, muhak ak bulunacak • 
tırc 

Rei1111 için: Dürer, Cnmevald, 
Franz Hala, Spitzves Böcklin. 

Müzik için: VeMr, Offenbach, 
Vagner ve - elbette, - Beethoven. 

Sözler için: Ezop, Sadi, Dedekor
kut, "Binbir gece" J toplıyanlar •• 
Crimm bira..-:lerler. 

*** 
Şunu da ilave edelim: aöa, 7aııı'

dan, çok daha aerbest idi. Y altua, a
tının• tehlikeaine marazdu. Yam, 
aöz'ün tatıdığı deier'i, ha tehliked
kurtanmt oldu. F-..t moc1 .. Mk-

olmuıtur. 

Şirketler ıenetleriınin Sıvas - Er

zurum veya Ergani tahvilleriyle mü • 

badelesi içitt 3136 numaralı kanunla 

tayin edilmif olan müddet 26 fUbatta 

bitecektir. 
Bu ıebeple gerek bahie mevzuu se

netlerin, gerek 933 türk borcu tahvil

lerinin mübadelesi için sandığın iki 

milyon liralık avansla kuvetlendiril • 

meame lüzum görülmüştür. 
Hazinenin vereceği i.ki milyon lira 

ile, amortiaman sandığının sermayesi

nin 6,5 milyona çıkarılması kararlq • 

mı9tır. 

İzmir'de petrol fiyatları 
1 tUıhat 1939 tarihinden muteber 

olmak üzere petrol ve benzin fiyatla
rında lzmir'e münhuır olarak yapılan 
yanlıflLk fU suretle tashih olunmu9 -
tur: Gaz çift büyük teneke 495 kurut 
olacaktır. Tek küçült teneke için fiyat 
yoktur. (a.a.) 

Hatay' da Halkevleri 
Geçen günkQ Ulus, Hatay'ın bir 

çok yerlerinde yeniden açılan bal
kevleri'nin çalıfmalarından, lıııolla -
rından bahsediyor. Bu mQjdeyi an
dıran haberler, bana ebedi Şel'in 
Hatay davlsı ile bütiJn bir hararet 
.-e allkası ile meuul olduğu gOn -
lere rast gelen bir yılbqı gecesini 
hatırlattı. 

O gece bir iki yerde kaldıktan ve 
eğlendikten sonra biraz da bir genç
lik zümresinin ne~lendiği halkevi 
salonuna uğramıştım. Gece yarısın
dan sabaha doğru uzanan saatler
den birisi idi. Orada kendi r•Jlı, 
fakat ruhu genç bir ahbabıma ı"ast 

geldim. Geçen senen/11 nefesini ge
len yıla aktaracak kadar neıelenmif 
olan bu tarudık, bana: 

- Gel, dedi, ıurada Hatay için 
bir bç blime s6yle! 

- Aman bırakın, dedim, gençler 
dansediyorlar, eğleniyorlar. Bu sı
rada söz ve sohbete ne lüzum var/ 

Fakat o israr etti; gençler de o 
ne,eli saatte bu iki, üç elim/eyi din
lemek iatediler. 
~o..,,mı.t bir urııret olmuftU, 

uı.:u s 

lstanbul'dan resimler 1 

.. "' ""'"" ...... ""'"" .... '" ........ "' ................. ""' "'" .. '" "' .................... ·1 

Gazi köprüsünün yarısı Azapkapı'sına bağlanmış, şimdiden yalnız 
orta kısmının ikmali kalmıştır. 

Yukardaki resim, Gazi köprüsü inıaatının bugünkü vaziyetini 
göstermektedir. 

lstanbul'dalıi ermeniler toplanarak "Türle dilini yayma,, cemiyetini 
kurmuılardır: toplantıdan bir görünüı 

istiklal madalyaS1 
alacak alaylarımız 

Milli Müdafaa Vekaleti, 869 sayılı kanunun ikinci maddesi 
hükmü dahilinde 15 mayıı 1335 tarihinden lzmir'in kurtuluıu o
lan 9 eylül 1338 tarihine kadar milli orduda vazife alnlıt alayla
ra, orduya mensup fertler ıibi birer iatiklil madalyası vermeli 
muvafık bulmut ve bu m•kaadı temin eden bir liyiha Kamutay'ın 
son toplantuında kanunlaımıtb• 

Vekilet, ordunun manevi varhimı 1 Piyade olaylan nıımaraaı: 
ifade eden. alay sancaklanıı~an han~- 38, 45, 56, 31, 68, 69, 37, 39, 17 4, 46, 

lerinin İst~k~l M~~alyuı ıle. ~~ıl 9, 10, 13, 70, 126, 127, 34, 35, 36, 25, 
edileceklerım ve ausleneceklerını giSI 26, 30, 59, so, 51, 52, 7, 8, ıı, 40, 42 
teren bir liste hazırlamıttır. İıtiklll 58, 2, 23, 41, 131, 135, 189, 43, 44, 64, 
mücadelesinde vazife almıf olan bu a- 47, 62, 63, 3, 4, 5, 12, 16, 19, 159, 174, 
laylarımız ıunlardır: 190, 61, 15, 24, 17, 28, 29, 18, 60, 53, 

Gençlerin yeni yıllarını kutladım . 
"Yeni yıla içimzide hiç bir keder, 
hiç bir ıstırap olmaksızın giriyo -
ru7!" dedim "Yalnız bir ukdemiz 
var: bu yeni yıla Hatay'da henüz 
halkevlerinin pbesini açmaksırın 
giriyoruz." 

Ebedi Şef'ten emir ve valt 
almıı olan gençlik, bu dileğin ger
çelcleıeceğine emin olarak heyecan 
gösterdiler. 

Hatay'da halkevi teılrilitınrn ge
ni~lediğini bildiren haberleri okur
ken o geceyi hatırladım. 
Bafına Jel olarak yaratılmış olan

ları getiren bir milletin onun her 
söylediğine harfi harfine inanma
sından tabii ne olabilir. 

T. l. 

Gös seiirirwe ••• 

Züiürt teaelli.ine pek benaer •-

ma, bizim içimizde hali yaııyan 
garip itikatlar vardır. Biri avu -
cum katmıyor, yahut gözüm aeii
riyor deyince hükmü flP diye •eri
riz: 

-Toplu bir para alacaksm! 
Sonra o katman avuca toplu ve

ya dağınık bir para ıeçer mi geç
mez mi, bu tarafı pek belli olmaz 

ama, geçenlerde Loaclra'da cere
yan eden bir h&cliM bizim inanıtt

mızı haldı &'ö.terir tekilde bitmit .. 
Bir ot.ıomabil kazumcla aai gö

zü arızaya ujnyan bir kızm ba

pndan &'eçen vaka ••• Arıza körlük, 

pplık filin deiil, yalnızca, İngi

liz kızmm göııünün mütemadiyen 

seiirmeaiclir. Bu hal luam sinirine 

dıokunmut, bikime l'itmit: 
- Benim demit, filln kazadan 

do1&7.1 müt...-di1en ıö:ırıüm eetiri-
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Elaneğİn ucuzlaınasında 

belediyenin rolü ne olabilir? 

Bundan evelki yazıda tebarüz ettir
mek istediğimiz nokta şu idi: 

- İstanbul'da ekmek fiyatını ucuz· 
latmak lazımdır .• Fakat ekmek fiya
tını ucuzlatmak için, ne ekmeğin ka
litesini değiştirmeğe, yeni bir çeıni 
aramağa, ne de buğday fiyatını dü
şürmeğe lüzum yoktur 1 

Bu yazıda bu iddiayı izaha çalıp
cağız. 

İstanbul belediyesi ekmek fiyatı
nı şöyle bir formül ile tespit eder: 

Ekmek fiyatı = un + masraf + 
kar: randıman 

Çuval hesabiyle, unu 500, masrafı 
100, karı % 10, randımanı 94 farzede
rek, formülü rakamlandırahm, 

Ekmek fiyatı = 500 + 100 + 60 : 
94 

Ki ,002 kesir bir tarafa bırakılırsa, 
bir kilo ekmek fiyatı, 7 kuruş kadar 
bir şey olur. 

. -. 
Şimdi, belediyenin bu formülünde 

esas olan dört unsurun (un, ifleme 
masrafı, kar ve randıman) ekmek fi
yatlarının yüksek teıekkülüne yaptı
ğı tesirleri tetkik edelim : 

a) Un fiyatları: 
Belediyenin formülünde ekmek fi

yatına esas olarak, un alındığı, ve bu 
yüksek fark, (Ulus) da bundan evel 
çıkan yazılarımızda zahire borsası 

bülteninden, belediye mecmuasından 
aldığımız rakamlarla tespit edilmiş

tir. Burada tekrarında fayda görme
diğimiz bu rakamları bir tarafa bıra· 
karak, buğday ve ekmek fiyatları ara
sında buğday fiyatı aleyhine olan bu 
yüksek farkın sebeplerini hulisa et
meğe çalıplım: 

1 - Buğday İatanbul'a zahire tacir
leri tarafından ıetirilir. Ve zahire 
tacirleri bu buğdayları ya değirmen
cilere yahut kırmactlara satarlar. Bu 
satış muayyen bir ücretle ve komis
yoncu vasıtasiyle yapılır. Buğdayın 

değirmenci veya kırmacı tarafından 

öğlitiİldilıkıtcn IOnN Atlfll da • • 
' n 

rak şöyle tasnif edilebilir: 

Müstahsil, mubayaacı, ubire taci
ri, komiayoncu, deiirmencl •eya kır
macı, komiayoncu. fırmc:ı. 

2 - Bu mUtevusıtlarm mali vazi
yetleri büyük stoklar aatın almağa, 
bilhuea muıbayaalarmr daima pe9in 
para ile yapmafa mDult olmadıtından 
her mubayaa. maliyete atalı yukarı 
ıbir de fail yilkletir. Bu auretle - pi-

54, 55, G7, 73, 33, 65, 66, 71, 1, 6, 14, 
32 inci alaylar ve Ildır hudut alayı, 
Kızııl Çakçak alayı, Cobu alayı, Burç
ka alayı Van alayı. 

Süvari ve topçu olaylan: 
Milli mücadelede vazife ıönnüt 

ve btik:W mda~ı alacak olan süva

ri ve topçu alayları fUnlardır: 

2. 4, 13, 20, 27, 28, 29, 3, 5, 34, 54, 
10, 11, 14, 21, 24, 33, 37, 38, 9, 21, 36, 
15, 16, 12, 17, 18, 6, 53, 19, 55, 1 ve 
22 inci süvari alaylariyle; 15, 23, 57, 
11, 12, 14, 6, 3, 4, 7, 8, 16, 17, 1, 41, 61, 

20 ve 2 inci topçu alaylariyle Sarııka· 

tlUf ağır topçu alayı. 

rizı 

- Dolgunca bir para ıelecek.. 
Şimdi artık emaali de yar ••• 

Bir fıkranın manaaııu 

deilı.tiren iiç yanlq l 

Evelki gün "yankı,, kelimesine 

dair yazdığım uzunca bir flkra, 
birkaç tashih hatau yüaünden ma
naamı deiittircH. Bu yazlDlft iki ye

rinde ••tariz kokusu,, tıerltibi seçi
yordu. Bu terkip bir yerde .. takriz 

kokusu'', bir yerde .. taviz kokusu,, 
halinde çalanıfbr. 

latanbul'daki gazetelerin kal
laamad•lanndan bahsettifim ke
limeler de "kullaad......,, pldiD
cle bınlcdıımttır. 

Ya%Clll: Neıet Halil ATAY 

yasada fiyat istikrarsızlıgının sebep 
olduğu rahatsızlıklardan sarfı nazar 
- un maliyeti ile bugday fiyatı ara
sında mubayaacı, tacir, komisyoncu 
karlarının, faizlerin sebep oldugu bir 
fark ilave eder. 

Her ıeyi bir tarafa bırakınız, Istan
bul belediyesi, ekmek fiyatını ucuz
latmak için, bqka hiç bir tcY yapma
sa, sadece müstahsil ile ckğirmenci 

araaına giren, bu mubayaacılar, tadr
ler, komisyoncular kir ve masrafla
rını kaldırsa, kaldırmak için tedbir· 
ler alsa, gene ekmek fiyatını müstah
silin lehine mühim bir niabette indire
bilir. 

3 - tstanbul'da ekmek fiyatlarının 
buğday fiyatlarına nazaran çok yük
.ek olupınun aynı derecede mühim 
diğer bir amili de latanbul değirmen
cilerinin mali ve İstanbul değirmen
Jerinin teknik vaziyetleridir. 

Bunlardan birincisine; (değirmen .. 
cilerin sermayesizliğinden mütevellit 
mütevaaıtlar le.irine) yukarıda ip
ret etmiıtik. İkincisi ise töyledir: 

lstanbul'un günde 500 ton arasında 
istihsal yapan belli batlı beş değir
meninden - isim tasrih etmeksizin 
- hiç biri ne bina ne de tesisat itiba
riyle mükemmel değildir. Hizmetler 
hiç birinde icabettiği tarzda makine .. 
letmemiştir. lstihsalleri nisbeten az 
olduğu için, maliyetleri, fazla iatih
sal yapan ve bütün hizmetleri maki
neleştirilen modem değirmenlere na
zaran en az % 20 pahalıdır. 
Eğer belediye ekmek fiyatını ucuz

latmak için ikinci etapta bu işi eline 
alsa, Ietanbul'da mesela, günde 3000 
ton istihsal yapan modern bir değir
men kursa, yalnız bu it şehir lehine 
% 20 bir ucuzluk temin edebilir Ye 

belediye bu hesabı yapabilecek ve 
müteha•ıalarmdan bu malfımatı ata .. 
bilecek vaziyettedir. 

.-. 
Bu yazıda, belediyenin, btanbul'da 

buğday alım satımını tanzim ederek mor ~· c1,•*irnrr ~ . ffkrek uze meavaSiil ~ ~ 
hizmetlere işaret ettik. 

Neden İstanbul belediyesi, fehrin 
yıllık ihtiyacını kartıhyacak bir bul
day için vasıtasız, Ziraat bankasiyle 
anlapnaun ve lstanbul'da, hatta de
ğirmencilerin de ittirlk edebilecekle
ri (mesela yüzde 30 - 40 niabetiyle) 
modern bir değirmen tesis edemesin? 

Gelecek yazıda fiyat formülünün. 
diler Uç unaurunu tetkik edeceii.z. 

Çimento fiyatlan 
tekrar ucuzluyor 

Anadolu Ajansınm aldığı mal<\mata 
gare, tktısat Vekileti çimento fiyat -
tarını tekrar ehemiyetli bir •urctte tm 
zil etmiıtir. Yeni fiyatlar 1 fuıl:ıatt.aQ 
itLbaren meriyete girecektir. (a.a.) 

Dün hava bulutlu idi 
Dün ıehrimizde bava sabahleyin 

çok bulutlu, sonralan bulutlu ve rib· 

girh geçmittir. En düşük JBI 4, ea 
yüksek ısı da 13 derecedir. 

Yurtta cenubu şarki Anadolu'da ha
va yağmurlu, orta Anadolu'da bulutlu, 

diier bölgelerde kapalı ~eçmiftir. 24 
saat içindeki mevzii yağlfların kare .. 
metreye bıraktıkları su miktarları 

Hopa'da 24, Rize'de 17, Uludağ'da 10, 
Gemlikte 9, Trabzon'da 8, Çarşamba
da 6, İznikte S, Gire&un'da 4, Bandır
ma'da 3, Bolu'da 2, Erzurum'da 1 ki -
logramdır. 

Karla örtülü bulunan doğu ve orta 
Anadolu böl&elerinde karın toprak üs· 
tündeki kalmhğı Erzurum'da 1, Kare
ta 2, Van'da 6, Ardıhan'da 15, Sarıka
mıf'ta 23, Uludağ'da 1 55 santimetre -
dir. 

Rilzgirlar cenubu ,arki Anadolu'da 
sakin kalınıt Trakya bölge.inde timal 
den, diler bölgelerde umumiyetle pclc 
istikametinden saniyede en çok 3 met
re hızla eı~ttir. 

Yurtta en yüksek ısılar Kocaeli • 
de ıs, Bursa'da 16, İzmir'de 17, An· 
tüya'da ve Adana'da 18 ckrecedir. En 
dilfiLk ısılar aıfmn altıqda Niğde'de 1, 
Van'da 3, Ululufla'da 5, Kara'ta 13 
derecedir. 
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Romanya • Yugoslavya 
Bükre§'ten haber verildiğine gö

r-e, Romanya hariciye vekili Gafon -
ko bu birkaç gün içinde Belgrat'ı zi
~aı-et edecektir. İtalya hariciye vek.i
lı, Kont Çiyano'nun geçen hafta Bel
il"at'a yaptığı ziyareti takip edecek 
olan bu seyahate hususi bir ehemi
Yet verilmektedir. Çünkü Kont Çi
Ya.no tarafından Belgrat'ta Yu
lo&lavya ile Macaristan arasında bir 
l'tlukarenet kurulması için yapılan 
te bb.. R şe us oınanya'yı yakmdan ali -
kadar ef:nıektedir. 
. ~llc.a.rista.rı'la münasebet mesele-

eı, otedenL-rı· .. k" ük' t t _.ıev-
1 t . d ue , uç uç an an oa 
e 1 1f P ı· 'k 1 'h · · k .1 . ~ llı a armm mı vermı te~: 

.. ! ebnıttır. Çünkü her üçü de eskı 
•Yıac · 
d ar-ıstan'ın topraklarını araların-
.~ .Parçalaınıflardı. Ve hudutları 
tçı~de eheıniyetli birer ınacar ekalli
re~ı Yatıyordu. Macaristan'ın emel
i erıne lcaı-fı gelmek içindir ki üç dev
et, Ronıanya, Çek-Slovakya ve Yu-
~oılavya, aralarında küçük antant 
M~hinezonunu yapmıtlardı. Bu, 

\U\ih anlatmaııına kadar orta Av
....,_Pa Politikası üzerine birinci dere
~de ınüessir olan bir kombinezon 
llll)" 

•tı·de devam etti. 
d ~ l<üçük antant kombinezonunu 
b~i~tan Macaristan değildir; Hatta 

."Y"ülc: harbin &onundanben Maca
t'~ıtall' a yardımcı olan ltalya'nm taz
l>iki de değildir. Küçük antant ~i -
llıalden gelen daha büyük bir tazyik 
•ltrnda ezildi. Almanya, Çek-Slo· 
"•kra'daki alman ekalliyeti mesele -
•İni halletmek için giri§tiği sanşas -
Yoııeı teıebbüste muvaffak olunca, 
trlacar ekalliyeti meselesi de kendi-
ı·~. 1ll'ın•den haJledildi. 

Çe,k-Slovakya'nm bugünkü siyasi 
~ll:tiyeti küçük antant gibi kombine
'<>nlara girmiye müsait değildır. Ve 
~&a.&en buna lüzmn yoktur. 

küçük antant artsk tarihe kan~
llııttır. Fakat Romanya ile Yugoslav. 
Ya arasındaki münasebetlerin mahi
>'eti nedir? Gerçi bu iki devlet, Bal
ltan antantının uzuvları bulunuyor
lar. Fakat Balkan antantının macar 
bteselesiyle alakası yoktur. ltalya, 
1937 senesindenberi Yugoslavya ile 
arasındaki dostluğa ehemiyet ver
mektedir. Ve bu ehemiyet, Münih'
ten ııonra azalnıamıf bilakis artmış
tn-. _Binaenaleyh Yu~oalavya ile M~
car11tan araarndı1 bir anlaşma tenıın 
etnıek lta lya'nm maksatlarına uy
gunaul'. \;ıyano <la geçenıerae D l:Ol · 

grat'a gittiği zaman bunu yapnuya 
çalıtımıttı. Anlaıılryor ki Macaristan 
da YUgoslavya ile anlaşmıya tema
yül ebni§tiı-. Fakat Yugoslavya'nın 
Roınanya'yı bir tarafa bırakarak 
Maca., ·stan'la anlaşması, eski romen 
dostluğunu yeni macar dostluğuna 
_tercih ebnesi demek olur. Ve böyle 
bir hareket, Balkan münasebetleri
ne bile tesir edebilir. Görülüyor ki 
Yugoslavya böyle bir hareketi takip 
etınıek iatememiştir. Macar meaelesi
ni Yalnız olarak değil, Romanya ile 
beraber halletmeği, hem Roman,ya
Ya kar~r bir kadirtinashk borcu, hem 
de kendi menfaatine uygun bir ha
reket bilmİ§tir. Esaaen küçük antant 
dağılmazdan evel, Macaristan da 
Romanya ve Yugoslavya hakkında
ki isteklerini biribirinden ayırma
tnıştı. Yalnız Çek-Slovakya'yı fazla 
b.zyik ediyordu. O zaman öyle gö
!"iinüyordu ki Macaristan ile küçük 
antant devletleri arasında bir anlaş
llllya varılmasına engel olan bir va -
ziyet, Çek-Slovakya'drr. Böyle oldu
ğu halde Romanya ve Yugoslavya, 
in.acar ekalliyetleri bahsinde Çek -
Slovakya'yı yalnız bırakmadılar. Ve 
'illa.car ekalliyeti davası, Münih an -
laşnasma kadar sürüp geldi. 

Roınanya'nın ve Yugoslavya'nm 
beraber olarak, Çek-Slovakya hak -
kında gösterdikleri vefayı, şiındi de 
Yugoslavya'nın Romanya hakkında 
göstermesi beklenir. Esasen anlaşılı
Yor ki İtalya da buna muarız değil
dir. Mü.nih'ten aonra ltalya'nm orta 
Avrupa siyaseti de yeni bir istihale
ye girm~tir. ltalya, artık orta Avru
Pa'da istikrar taraftarı olmuştur. 
Ve Kont Çiyano, Belgrat'ta anlamış 
olacaktrr ki, Macarir.tan'ı eski küçük 
a.ııtantın iki uzvu ile barıştırmak, 
belki de bir Macar - Yugoslav anla§
llıasını temin etmekten daha kolay -
dır. 

A. Ş. ESMER 

lstanbul'un et vaziyeti 

ı~tanbul, 30 (Telefonla) - Ziraat 
Vekaleti Müsteşarı B. Celal Aybar, 
bugün İstanbul valisinden 1atanbul' -
daki et vaziyeti hakkında izah.at almış
tır. 

.. ;~~:·~·~;~·~~::··~~~~=::: .. ı 
bağışlıyacağımız kurbanlar, ya- i 
rm bizi ölüm tehlikesinden ko- • 

.. :.~.~~~.~~~:~:.:.::~:~:~· ........ I 

Sovyetler Birliğinin 
üçüncü beş senelik 

ekonomi plônı 

ULUS 

ayda 
imôl 

İngiltere 
400 tayyare 

ediyor 
Londra, 30 a.a. - Yüzıbaşı Pay.ne, 

İngiltere'nin askeri hava kuve.tleri hak 
kında Deyli Telegraf gazet.esıne yap -
trğı beyanatta demiştir ki : 
"- Bugün tngiltere'nin aylık tay -B. Molotof'un komünist partisi 18 inci 

kongresine verdiği rapor neşredildi 
Moskova JO a.a. - Tas ajansı bildiriyor: B. Molotof'un Sov

yetler Birliği komünist partisinin 18 inci kongresine üçüncü 
''1938 _ 1942" he§ yıllık ekonomi planı hakkında verdiği rapor 

Yare imalatı 400 ü bulmuştur. Hava 
"k' ·· l"' çok nezareti yeni tipte ı 1 mot~r u v~ . 

seri avcu tayyareleri siparış etmışt~r..: 
Bu sipari~ler mühim bir yekuna balı~ 
olmaktadır. lnıgiltere'nin hava kuvetı 
bugün 5800 faal ve 3800 ihtiyat pilot~ 
malik bulunuyor· Pilotlarımız adedı 
pek kısa bir zamanda 10 bine baliğ o -
lacaıktır. 

Bayramda Ankara'ya geleceği haber verilen Maltepe 
lisesi futbol takımı 

Ek ~ Recaizade rem ın 

Fransa' da 26 ıncı ölüm yılı 
neşre~ilmiştir. . 

Raporda hülasatan şöyle denılmek-1 
tedir: / 

!kinci planın muvaffakiyetle başa
rılması üzerine, sosyetenin işleten ve 
istismar edilenlere tefrikini tazam
mun eden bütün sebepler ortadan 
kalkmıştır. 

Sosyalist ihtilalinin en zor mesele
si halledilmiştir: ziraat ekonomisinin 
kollektivize edilmesi. Kolkoz rejimi 
kati olarak takviye edilecektir. Sos -
yalizmin zaferi teşkilatı esasiye ka • 
nunu ile tesbit edilmiştir. İkinci beş 
yıllık planın sonunda sosyalist mül -
kiyet memleket istihsalinin yüzde 
98,7 sini ve sosyalist ekonomisinde 
kullanılan işçi ve memur adedi bütün 
memleket nüfusunun yüzde 34,7 sini 
teşkil etmekte idi. 

Bazı rakamlar 
!kinci beş yıllık plan endüstri tıa -

rafından 1937 nisanında yani dört 
yıl ve üç ayda ikmal edilmiştir. 

1932 ye nispetle, 1937 deki istihsa
lat, planda derpiş edilen yüzde 114 e 
mukabil yüzde 120 fazlalık göstermiş 
tir. 

Devlet, maarif, sıhat ve saire mas
rafları 4,4 milyardan 14 milyar rub
leye yükselmiştir. 

Kolkoz yekun varidatı dört yılda 
(1933-37) 2,7 defa artmıştır. 

Beş yıl içinde ilk ve orta mektep 
talebesinin adedi 21,3 milyondan 29,4 
milyona ve yüksek ınek~ep tal~b~i
nin adedi de 500 bine yukeelmıştır. 

M Ü.'JUıkil bir memleket 
~nvv,.tll'r RirliVi ekonomisini ve 

ihtiyaçlarrnr temin eden müstakil e
konomik bir memleket haline gelmiş
tir. Sovyetler Birliği bugün inkişafın 
daki sürat itibariyle dünyada ilk sa
fı teşkil etmektedir. Şimdi önümüz
deki şu mesele var: ekonomik bakım
dan Avrupa'nın ve Amerika'nm en i
leri kapitalilist memleketlerine yet~r 
mek ve öne geçmek. Aynı zamanda u-

çüncü plan devresi esasında istihla:ci 
bir buçuk _ iki misline çıkarmak la -
zımdır. 

Bilhassa emperıyalizmin taarruzi 
kuvetlerinin Sovyetler Birliğini ab -
loka faaliyetlerini artırmaları, her 
şeyden evel elektrik, yakacak ve di
ğer bazı müdafaa istihsalleriyle nak
liyat bakımından ihtiyat bu:undur
maklığmıızı istilzam etmektedır. 

I nkişa/ ed-en şubeler 
İşte bu sebeplere binaen, rapor 194~ 

de endüstri istihsalatınm 1937 dekı 
95 5 e mukabil 180 milyar rubleye çı
k;nlmasını derpiş ediyor: 400 bin o
tomobil, 75 milyar kilovat - saat elek
trik kudreti, 930 milyon ton kömür, 
54 milyon ton petrol, 22 milyon ton 
font 27 .5 milyon ton çelik ... ilah ... 
M~kanik inşaat endüstrisinin istih 

salatr 13.4 milyar rubleye çıkacaktır. 
Bütün ziraat istihsalatının artma

sı 1937 deki 19.8 milyara mukabil 
1942 de 30.2 milyar rule olmalıdır. 

Demiryolu nakliyatı 1937 deki 355 
milyar ton - kilometreye _mukabil 
1942 de 510 milyar ton • kılometre 
ye, nehir nakliyatı ise 37 milyardan 
51 milyara çıkacaktır. 

Yol ve nakliyat işleri 
Yeniden 11 bin kilometre demir yo

lu yapılacak 8000 kilometrelik t~k 
hat cift hatta cevrilecek ve 1840 kı -
lom;tre demiry~olu da elektriklenecek 
tir. 

Otomobil nakliyatı 4.6 misli arta -
cak ve 210 bin kilometre yol inşa ve 
tamir edilecektir. 

1.4 milyon teknisiyen ve mütehas -
sısla 600 bin yüksek talim mütehas -
sısx yetiştirilecektir. 

Yeniden birçok su işleri elektrik 
santralları kurulacak, yeni petrol tas 
fiyehaneleri, yüksek fırınlar, bakır, 
kurşun, çinko, kalay ve saire fahri -
katarı yapılacaktır. 

İlk ve orta mektep talebelerinin a
dedi şehirlerde 12.4 milyona, kasaba 
ve köylerde 27.7 milyona yüksek mek 
tep talebe adedi 650 bine, devletin 
szhat için masrafı 16.5 milyara yük -
seltilecek ve mim varidat 1.8 misli 
artacaktır. 

İki nezaret 
arasında gerginlik 

Vaşington, 30 a.a. - Fransa hava 
nezareti heyetinden bir yüzbaşının a
ğır surette yaralanmasına seıhebiyet 

vermiş olan kaza, bahriye ve harbiye 
nezaretleri arasında bir neb?e gergin
lik hasıl etmiştir. Hiç kimse Fransa -
nın tayyare satın almak hakkına iti
raz etmemekle beraber ordu zimam -
darları bahriye kumanda heıyetini bir 
ecnebi zabitine orduda kullanılmakta 
olan nümune bir tayyareye binmek 
müsaadesini vererek salahiyetini fena 
kullanmış olmakla muahaze etmekte
dir. 

B. Kalenin'in radyo ile 

Amerika'ya hitabı 
Moskova, 30 a.a. - Nevyork dünya 

sergisi münasebetiyle Sovyetler Bir -

liği yüksek sovyet divanı reisi Kale
nin dün akşam radyo ile amerikan mil
letine ve Amerika cümhurreisine hi -
talben beyanatta bulunmuttur · 

I ngiltere' ye gönderilecek 
ıayyareıer 

Sampedro (Kalifornia), 30 a.a. -_ 14 
askeri tayyere, lngiltere'ye gönderıl -
mek üzere Lochaven vapuruna konul
muştur. Bu vapur, doğruca Liv~rpoo~'a 
gidecektir. Bu tayyareler, lngıltere -
nin sipariş etmiş olduğu 200 tayyare -
nin bir kısmıdır. 

HABERLER 1 
X Kau.nas - Baltık devletleri ha

riciye nazırları ile diplomasi mü~e~: 
sillerinin konferansı, çarşamba gunu 
Kaunas'ta açılacaktzr. 

X Paris, - B. Daladiye, İngiltere
nin Paris sefiri <B. Pipps'i kabul et -

~~~ . . 
X Rio de Janeiro - Brezılya harı· 

ciye nazırı B. Aranha, Niyork'a git· 
mek üzere New Amsterdam vapuru
na binmiştir. 

X Moskova - Sovyetler Birliği 
ilim akademisine yeni azaların seçimi 
dün Moskova'da yapılmıştır. Muhte
lif ilim teşekkülleri ve müesseseleri 
tarafından ileri sürülen yüzlerce 
namzet arasından hafi reyle elli altı 

kişi iıntiıhap olunmuştur~ . 
X Berlin _ Henlayn e eskı muha-

riplere mahsusu sali~ nişanı verilm~ş
tir. Mumaileyh bu nış.anı alan yega -
ne südettir. 

X Berlin _ Berliner Tageblatt ile 
Deutsche Algemeine Zeitung gazete
leri, bir şubattan itibaren birlcşccek
lerd.ir. 

Kalenin'in bu hitalbesinden sonra 
Amerika için bir radyo konseri ver.il· 
mi.ştir. 

Bulgar karahnm doğum 

ylldönümü 

X Kasablanka - Fas sultanı ya -
nrnda Fransa'nm umumi valisi ge
neral Noges olduğu halde Algerie 
kruvazörüne giderek amiral Abdal • 
m ziyafetinde bulunmuştur. 

Bugün, Ricaizade Ekrem'in ölümü
nün 26 ıncı yıldönümüdür. 66 yıllık 

ömrünün büyük k~smını edebiyata ve
ren, devrinin siyasi hayatma karışan 
ve bilhassa o günün gençliğine mual
limlik eden Ricaizade 1847 tarihinde 
1stanbul'da doğmuştu. tık tahsilini 
Bayazıt rüştiyesinde ve daha sonra 
Mektebi lrfan'da bitirdikten sonra 
zabit olmak üzere harbiye idadisine 
girmiş fakat vücutça zayıf olduğun -
dan harbiyeden ayrılmıştı. Bundan 
sonra Ekrem hariciye nezareti mek -
tubi kalemine devama başlamıştır. 

Küçük yaştan itibaren edebiyata he
ves ederek e6ki şairleri okuyan ve on
lar gibi yazmağa çalışan Ekrem, bu 
sıralarda Namık Kemal'i tanımış, o -
nun teşvikiyle Tasviri Efkar ve Va -
kit gazetelerine yazı yazmağa başla
mıştır. 1867 de Namık K-ernal'in Av
rupa'ya gitmesi üzerine bir müddet 
de Tasviri Efkar'r idare etmiştir. 

Sofya, 30 a.a. - Kıral Boris'in 45 
inci doğum ıyddönümü münasebetiyle 

bütün memlekette ayinler yapılmıştır. 

Sofya'daki ayine hükümet ve kordip • 

lomatik azası ile kalabalık bir halk iş

tirak etmiştir. 

D Ü o N 

X Paris, - Japonya'mn Avrupa -
daki siyasi mümessilleri arasında Pa
ris'te bir konferans aktedilmekte ol
duğu japon mahfillerince tekzip o -
lunmaktadır. 

X Budapeşte - Eski Polonya lej· 
yonerleri kulübü macar hükümeti ve 
Polonya sefareti mümessillerinin hu
zuriyle açılmıştır. 

o L E R 

Şifahi neşriyat 
Edebiyatçılarımızın enerii ve kabiliyetlerini şifahi neşriyat vadi

sinde harcadıklarından ara sıra şikayet edenler olur. Hakikatten azak 
olmıyan bu müşahedeyi ilim adamlarımız hususunda da tekrarlıJlabi
liriz. 

Gerçekten, sanat veya ilim adamlarımızın Verimlerini auıltan a
miller araaında şifahi neşriyata l~la ehemiyet vermelerinin ve .zaman 

ayırmalarının rolü az olmasa gerekti~: .. .. . . 
Fakat bu müşahedeyi yaparken go.zumuze çarpan bu keylıyetın se

bepleri Ü.zerinde düşünmeyi de ihmal etmemeliyi.z. Verimlerin filahi sa
hada harcanmaaı hassaten bi.ze has bir-dert olduğuna göre her halde 
bunun bir sebebi olmak lazımdır. Ve hakikaten de bu sebep mevcuttur. 
O da, ya.zılı yani asıl neşriyata karşı halkımızın ve münevverlerimiz:in 
alakasındaki gevşekliktir. 

yalnız içtimai karakteri bile bir dava mev.zuu olması için kafi gel· 
mesi icap eden son romanının matbuat alemimizde en küçük bir akis 
uyandırmaması had•isesi karfısrrıda çok kıy~et~i _bir romancımı.zrn: 

_ Adeta bir boşluğa hitap ediyormuşuz hıssmı alıyorum. 
dediğini hatırlıyorum. 
Bir boşluğa! ••. Fakat aynı dertten bugün, hangi edebiyatçımız, han

gi ilim adarnunız mustarip değildir? 
işte bana öyle geliyor ki, onları yaratıcı zekanın dimağlarında ka~

nattıiı cevhe11i beyaz kağıda dökmekten meneden de bu "boşluğa hı
tap etmek", akıntıya kürek çekmek korkusudur. 

Her halde bu korkudur ki, arasından hiç bir yankının .sesine cevap 
vermediği karanlık bir kari kütlesinin kalabalığı yerine sanatkarı veya 
alimi, kafasının mahsullerinden karşısında canlı olarak gördüiü ve re
aksiyonlarına şahit olabildiği birkaç dtMtunu ve arkadafını isl!i.lade et
tirmekle iktifaya sevkediyor. 

Bu bofluk ... fakat onun mesulü müna.kkitai2liktir. Hakiki münakkit 
yetişmedikçe, kalası düşünmiye kapal~ olmıyaıı hakiki entelektüell.e~ 
ellerinden geldiği kadar fikir mahsullerıne o'ôka göstererek onun yerını 
doldurmıya çalışmadıkça, etraf ımı.zda ve kar§ımızda hep o karanlık 
ağzı hissedeceğiz, ve eğer büsbütün §ilahı neşriyatla iktifa etmez.sek, 
~lak.alarmda en az nankör olan gaz.ete karilerine hitap etmeyi tercih 
edeceği~. Bundan sanatkarı mesul etmiye ne hakkımız var? 

Yaıar NABi 

A zamanda kendini tanıtmağa mu
vaffak olan Ekrem memuriyet haya
tında takdir edilerek o zaman Devlet 
Şurası reisi olan Mithat paşa tarafın
dan henüz 23 yaşında iken devlet şu
rası aza muavinliğine getirilmiştir. 
Meşrutiyetin ilam sıralarında Ekrem 
devlet şfirasmda azalığa kadar yük -
aelmişti. 

Ekrem bir yandan memuriyete de
vam ederken bir yandan da manzum 
ve mensur eserlerini yazıyor ve bazı 
tercümeler yapıyordu. İlk şiir mec· 
muası olan "Nağmei Seher" i 1871 de 
bastırdı. 

Ekrem'in asıl şöhret ve ehemiyeti 

mülkiye ve sultani mekteplerine hoca 
olduktan sonra başlar. 1879 dan 1886 
ya kadar devam eden muallimliği es
nasında Ekrem, gerek dersleri ve ge
rek yazılariyle gençlere edebiyat sa -
hasında takip edecekleri yolu göster
miş ve bu suretle ismine ilave edilen 
"üstat" sıfatın"'r haklı olarak almıştır 
En kıymetli eseri olan "Talimi Ede
biyat" o devrin mahsulüdür. Bundan 
sonra Ekrem Zemzeme ve "Taktiri 
E1han" unvanlı eserlerini vermiş ve 
Muallim Naci ile aralarmdaki müna
kaşa da bu eserlerin neşrinden sonra 
çıkmıştır. 

Ekrem'in dersleriyle gençlere tel
kin ettiği yeni ve serbest fikirler sa
ray tarafından hoş görülmediğinden 
muallimlikten azledildi. Bu suretle 
matbuat hayatından bir müddet uzak
laşmış olan Ekrem 1893 senesi sonla
rında, gene bir edebi münakaşa vesi
lesiyle, tekrar matbuat hayatına dön
dü. Onun himaye ve teşviki altında 
Serveti Fünun edebiyatı dediğimiz 
devrenin başlaması da bu tarihe tesa
düf eder. 1899 tarihinde Serveti Fil· 
nun'un etrafında toplanan gençler, 
hükümetin zoriyle dağıtılınca Ekrem 
gene köşesine çekildi. 

1909 tarihinde Meşrutiyetin ilanın
dan sonra Evkaf ve Maarif nazırı ol
du. Sonra ayan meclisine aza tayin e
dildi ve 1913 tarihinde lstanbul'da ve
fat etti. 

Ekrem'in edebiyat tarihimizdeki a
sıl kıymeti irşatları, dersleri ve ten
kitleridir. Onun, yeni edebiyatın yer· 
leşmesinde büyük bir hissesi vardır. 
Kazandığı "üstat" 8Ifatım, gençlere, 
edebiyat sahasında yürüyecekleri yo
lu göstermekle yeni edebiyatın naza-

Bayram maçla 
Memnuniyetle haber aldı ğ 

re, bayramda İstanbul'dan i 
gelecektir. Bunlardan biri 
askeri mektepleri arasında ş 
luğu kazanan Maltepe aske 
diğeri de içlerinde milli takı 
Cihat g ibi oyuncular buluna 
içi lisesi futbol takımlarıdır 

Bu takımlar Ankara'da ik 
yapacaklardı r. 

Tedavüle çıkarıl 

yeni banknotl 
Türkiye Cümhuriyet Mer 

kasından: 
Bankamızın 15 ikinciteşri 

rihinden itibaren tedavüle ç 
başladığı y eni harfli bank 
30.1.939 tarihine kadar: 
Beş liralıklardan 

On ,. 
Elli ,, 
Yüz .. 

108.5 

Ceman yüz sekiz milyon 
yetmiş yedi bin altı yüz yetm 
ra tedavüle çıkarılmış ve mu 
de eski harfli banknotlardan a 
tar yani yüz sekiz milyon beş 
miş yedi bin alt' yüz yetmi~ 
tedavülden kaldırılmıştır. (a. 

İmpeks işi 

etrafındaki 

tahkikat 
İstanbul, 30 (Telefonla) -

şirketinin müessislerinden K 
den'in kardeşi Şakir Seden b 
1stanbul'a geldi ve doğruca 
mum~ Hikmet Onat'a müraca 
Son hadise dolayısiyle kendis 
sual tevcih edilip edilmiyeceğ 
du ve Ankara'ya gideceğini 
Hikmet Onat kendisi hakkınd 
bul müddeiumumiliğince yapıl 
şey olmadxğrnr, Ankara'ya g 
tamamen serbest olduğunu 
Şakir Seden İngiltere'ye, 
mevsimin filmlerini tedarik e 
çin gittiğini, iddia olunan işl 
bir alakası olmadığını söyledi 
treniyle Ankara'ya hareket etti 

riyelerini ortaya koymakla te 
miş oldu. 

Namık Kemal edebiyatımız 
ve hüriyet mefhumlarını ilk 
şair olmuştu. Ekrem de Hami 
raber tabiat güzelliğini, tabiat 
sında duyulan tahassüsleri, 
ıstırap, keder ve matem gibi 
hisleri edebiyatımıza getirme 
tiyle şiirin mev.zuunu bir der 
ha genişletmiş ve yenileştirmi 

Ekrem'in edebi hayatında g 
ğüınüz en büyük meziyetlerde 
her devirde yeniliğe karşı du 
kuvetli istektir. Diva.n şairler 
yazdığı esnada Kemal ve Hami 
rerek nasıl bu ilk yeniliğe uy 
kendinden sonra gelen ve kendi 
diyle yetişen gençlerin vücude 
diği yeniliği de aynı istekle d 
onları takdir ve teşvik etmiş v 
!erini taklide özenmiştir. Ek 
eserlerini tarih sırasiyle gözden 
diğimiz zaman, onun şiirlerin· 
tesirler altında müspet bir tek 
takip etmiş olduğu görülür. M 
eserleri Nağmei Seher, Yadigar 
bap, üç kısım olan Zem7.eme, 
Tefekkür, Pejmürde, Nijat Ekreı 
Öldükten sonra da Nefrin ismin 
manzumesi intişar etmiştir. 

Üstad Ekrem'in ölümünün 2 
yzldönümünde, onun hatırasım 
ıçın, Ah Nijat adlı manzum 
son kıtasını alıyoruz. Hece vez 
yazılmıştır ve çok sevdiği oğlu 
jad'ı kaybetmekten duyduğu 
matemin ifadesidir. 

Bu ayrılık bana yaman geldi p 
Ruhum hasta, kırık kolum kanac 
Ya gel bana, ya oraya beni çek 
G'"z ·· . ~ ~ .. 
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Almanya'nın • 
yenı 

iktisadi • • 
sıyaseti 

DÖRT SENELİK PLANIN ALMAN 
lKTİSADİYATINDAKl TESIRt NEDİR? 
Alman iktisat Nazıu Funk, 

Le ]ournal gazetesrnc Alman
ya'nrn ıktisadi siyasetı bak -
kında şu beyanatta bulunmuş -
tur : 
"- Dört senelik pHina sıkı 

sıkıya baı;lı olan Almanya'nın 
harici tıcaret siyaseti uçuncü 
Reicb için hayııti bir ehemıye
tı haizdır. Çunku sanai istih -
aalimizın artması ham madde -
ler ithalatının artmasını icap 
ettirir. Fakat bu ithalat an -
cak ithalatımızın rakamlarını 
genişletmek imkanına sahip ol
dugumuz takdirde kabildır. 

Tecrube gostermiştir ki 
- hariçte çok tenkit edilmiş o
lan - dort senelik plan harıci 
ticaretimize bir manı teşkil et
mek §oyle dursun, bilikıs bu -
nu daha faal yapmak hususun
da imi! olmuştur. Di:>rt sene -
lık plin dunya iktisadını teh -
likeli bir surette zarara soka
cak yerde butun memleketler -
de tahribat yapmış olan buh -
ran uzerinde hayırlı bir tesır 
icra etmektedir. 

Almanya muahedeler ınuci -
bince kaybedilmiş pıyasaları • 
ıu tekrar kazanmıya çalışuı;ı 

muddetçe ticareti seneden se -
neye tereddi etti. 

Nasyon:ıl - Sosyalist hukü -
metinin iktisadi siyaseti ve 
dört senelik plin sayesinde, 
Almanya evelki kudretini ye -
niden iktisap etti; enteınasyo -
nal iktisadın daha sağlam bir 
inkişaf gostereceı;ıne ümit 
bağlanabildi. 

1938 senesinin son on ayı 
zarfında Almanya buyuıt mik -
tarda yabancı malı ithal et -
miştir. Bu ithalat 5 milyar 
marka yakın bir miktara yük -
seldi. 

1938 sonuna kadar, Alman -
ya'run satın almalarından en 
ziyade istifade eden memle -
ket bırleşik devletler oldu. 
Ve bu hadise bu memlekette 
son zamanlarda sebebiyet ve -
rilmiş olan şıddetli alman a -
leyhtarı kampanyayı tama -
men anla3ılmaz bir keyfiyet 
yapıyor. Bu hayret verici hu
cumlıırın neticesi şudur ki, 
Amerika, çok geçmeden, Al -
man piyasasının büyük bir 
kısmını. kaybedecektir. 

Üstelik, son aktedilen ingi -
liz - amerikan tıcarct anlaşı:na
aı da gösterir ki bizim i!;in o -
nun yerini tutacak bir devlet 
bulmak meselesi mevzuu bahis 
degildir. Dunya piyasalarının 
vaziyeti kara • kaldıkça bu 
boyle olacakt 

Diı;er tara n, birleşik dev
letlerin mem etimizden yaP
tııı::ı mamul n dele~ ithalatı 
husu5unda bı >alkıın aevlet -
Jeriyle Turki de - aynı de -
recede kıymc 1 - bir başka 
mli5teri buldu 

Çok ebemi> 
naklara sahip 
maddeler bakı 
lan bu memle 
yacımız olan n 
bir kısmını te 

Bu ticari m 
sinde, bu ayni 
tihsal mekanız 
letebilirler. Bu 
vasıflarını isla 
Satın alma kal 
tıracak ve vata 
yat standardını 
lerdir. 

kay -
an ve ham 
:ıdan zengin o
ler bize ihti -
delerin büyuk 
ı edebilirler. 
ıdeleler saye-
4mleketler is
lannı geniı; -
retle iktisadi 
edeceklerdır. 
vetlerini art· 
ıılarının ha -
ukseltecek -

Enternasyon iktisatçılar 
kabul etmıye n:; ~ur kalmııı -
lardır ki dunya t aretinin ge
rilemesi nakdi iyctleri mu
sait olan memlc: tlcr tarafın
dan daha ziyade ssedilmiııtir. 
Bilakis, harici t retleri mü -
tekabiliyet esası istinat eden 
memleketler - i• nakdi vazi
yetlerınin nezakc:t dolayısiyle
bu depresyondan ık daha az 
müteessir olmuşl 
Şunu da kay 

Almanya, ancak 
birleı;ik devletle 
a15ılan dııı ticaret 

ır. 

melidır ki 
,ı;iltere ve 
tarafından 

amını ma-

sun tutacak mevkidedir. Sö -
murgelere sahip olmamasına 
ragmen Almanya buna mukte -
dirdir. Halbuki buyıik sömürge 
devletleri tarafından verilen 
rakamlarda somıirge ve do -
mınyonların, ticareti de debil -
dir. 
İhracatımızın inkişafı dört 

senelik planın hayati unsurla -
rından biridir. Bu, en acil vazj
felerimizden biri olmuştur. 

Fakat biz ihracatımızın ra • 
yicini arttırmak maksadiyle 
daha başka planlar da tasar -
lamaktayız. Hukümet §İmdi -
den ihracatçıları teşvik ve 
onlara emtialarının kalitesiyle 
teslim tarihini garanti etmek 
ımkanını verecek bazı tedbir -
!er emretmiştır • 

Bu münasebetle, şunu da ha
tırlatmayı faydalı ı;öriırüm ki 
enternasyonal münasebetlerde 
salah temini, bu anla§mazlıgın 
başlıca sebepleri izale edil • 
medikçe mümkün olmıyacak • 
ur. 

Bu sebeplerin en chemiyet -
lileri siyasi men§elidir. Bu se
bepler halledilmemiıı kaldıkça, 
iktisadi istikrarın dunyada 
yerleşmesi ıimit olunamaz. 
Şim~i benim vazifem !;Ok 

muşkuldur. Fakat dunya ikti • 
sadının muztarip oldugu dert • 
!ere bir çare bulabıleceı;imize 
katiyetle kaniim. 

Ve bu ne kadar erken olur
sa o kadar iyi olacaktır. 

- Le Journal -
FRANKO - AUUAN -

XA ARAsı~nA nın 
KULTOR .ANL ~ -
1\1 Si.. 

Alman kaynaklarından a
Jrnan yabancılara atfedilen 
bir habere göre Almanya i
le milliyetçi İspanya arasın 
da bir kültür anlaşması ya
pılacaktır. 

Bu anlaşma 24 maddelik 
olacaktır. Anlaşmanın ilk 
maddeleri mukabil olarak 
her iki memlekette de kül
tür enstitüleri açılacaktır. 

Bu anlaşma ile iki mem -
leket de, mütekabil olarak 
muhacirler tarafından ya -
zrlmış edebi eserleri ve dev 
let için yazılmış zararlı ya
zıları men etmektedir. 

- Le Matin -

Yeni bir Münih 
İşte ııimdi Akder.iz Münih'

inin arifesine gelmiş bulunu • 
yoruz. Bu keyfiyet B. Musoli
ni tarafından B. Çemberlayn'a 
aşırı bir açıklıkla ilan edil -
miştir. halya'nın Cibuti, Tu -
nus, Korsika ve Savua husu -
eundaki talepleri Barselona' -
nın zabtı ertesinde Fransa'ya 
bildirilecektir. 

Trablus'ta ve bilhassa Cibu
ti'de somürge seferlerine en 
müsait aylar !illbat ve mart ol
dugu için istical edilecektir. 
İmdi, biz ce~en eylül ayına na
zaran havacılık bak.r.nından on 
defa daha geri bir vaziyette 
bulunuyoruz. 

Çekoslovak hava meydanla -
rına artık malik değiliz. Bizim
ki kadar kuvctli olan Rorrıa ve 
Berlin'e yirmi dakika mesafe -
de bulunan çek tayyareleri ar -
tık bizimle beraber değildir. 

Rusların havadan yardımına 
artık giıvenemeyiz. Bir sene 
evelki siparişlerden başka A -
merika'dan bir tek tayyare al • 
madık. Miınih'in ertesinde A • 
merika'dan 2.000 veya 3.000 
tayyare alınması hususunda 
koparılan gürültuler esraren • 
giz bir şekilde kesiliverdi. 

Epoque 

BAL 1 K 

TUTAN 
K E D İ 

SOKAGI 
Çevrrt!a: Nasubı Baydar 

-75-
yerek ilav derdi ki politika insanların o eski haasa
siyet hakkım imha etmittir. 

xxıı 

Budape§te'de, baba ve kız Betlen sokağını İnti
hap ediyoı lar, çünkü burası en iyi tanıdıkları ma
halledir. E ki tanıdıkları ziyareti vazife biliyorlar. 
Fakat, on dört aene bu kadar uzun bir zaman mıdır? 
Nefeleç sokağındaki eski evinde buldukları bayan 
Koppani tek insandır. Zayıf küçük kadın derisine 
kadar kırısrklıklar içindedir. Gözleri iyi göreme
mektedir ve hafızası haylı zayıflamııtır. Ziyaretçi
lerini tanı) ancaya kadar epeyce uğraşıyor. Sonra, 
aevincinden birden bire bağırıyor. Anna'nın hakika
ten Anna olduğuna bir türlü inanamıyor; bundan 
eonra da onları tekTar unutuyor, dütünüyor, hülya-
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Hilofet hakkında 
bir tekzip 

Londra'daki Mısır sefirinin 

gazetelere yolladığı mektup 
Mısır Kıralı Majeste Faruk'un geçenlerde Kahire

de halifeliği ilim ettiğini ajans haberleri bildirmiş_ 
/erdi. Bunun doğru olmadığını Londra'daki Mısır 
elçiliği İngiliz gazetelerine yolladığı bir mektupta 
bildirmektedir. 23 sorıkanun tarihli ve başkatip 
Al - Arab imzalı olan bu mektupta deniliyor ki: 

"Majeste Faruk için Kahire'de geçenlerde yapılan 
tezahürün bazı İngiliz gazeteleri tarafından tefsiri 
hakkında Mısır Büyük Elçisi, Majestenin, halifeli
ğini ilan etmesi bahis mevzuu olmadığını izah etmek 
ister.,, 

lllllllllllllllllllllJJlllllllllJIJlllJllllllJllllllJlllJJJIJJI 

Fransa bir 
harbe girerse 

İspanya işlerine karış -
mamız yüzünden meşum 
bir harbe girersek o harbı 
yanlız kendimiz yapaca
ğız, ingiliz dostlarımız bi
zi takip etmiyecektir .. E
ğer bir taarruza uğrarsak 
İngiltere bize mutlaka yar
dım etmeğe karar vermiş
tir. Fakat onlar, bizim 
yüzümüzden korkunç bir 
sergüzeşte girişmiyecek -
lerdir. Kürsüye çıkarak, is 
panya işlerine son saatte 
iştirak etmemizi söyliyen 
hatipleri takdir ediyorum. 
Fakat sersem kafalardan 
mükemmel sözler sadir ola 
bilir. Bizi bunlar bir fe -
lak.ete mi Ür~k.letnek t.. i
yorlar? 

(Entransijan - Gallus) 

Almanya' da yeni gıda 

rejimi 
Almanya'da gıda tedari -

ki hususunda tezahür eden 
güçlükler nazi partisinin 
resmi organında bir müsa -
habeye mevzu teşkil etmiş
tir. Voelkischer Boobach -
ter, tereyağı vesikaya ta -
biken burjuvaların köpük -
lü krema bulamamktan şi -
kayet etmeleri yersiz ola -
cağını izah etmektedir. Ga
zete, esasen, diyor, vücu -
dümüzün yağa olan ihtiya -
cı iyi margarin'in daha ge -
niş ölçüde tavziile sıhi bir 
sekilde tamamiyle karşı -
lanmıştır. Bundan başka 
erkek ve kız çocuklarımız 
ekmekleri üstünde tereva -
i!ı yerine marmaladla c;ok 

iyi kaliteden olan ve meb -
zul miktarda bulunan suni 
bal yemekten hoşnuddur -
lar. 

Gazete bundan sonra so -
ruyor: "Arada bir daha az 
domuz yersek nemiz eksik 
olur ?,, 

Nazi partisinin orgam, 
şehirlilere hitap ederek es. 
ki adetlerinden kurtulmı -
ya ve yiycce klerini iç istih
sali hesaba katarak intihap 
etmiye teşvik ediyor. Ken -
dilerine daha ziyade balık, 
daha ziyade patates istih -
Jak etmek tavsiye ediliyor. 
Gazete "patatesin mideyi 
şişirmekten !başka bir fay -
dasr olmadığı doğru değil -
dir,, diyor. 

Le Temps 

AMERİKAN 

Bay Alfred Landon'un 
Kansas eyaletinde, Topeka
da söylemiş olduğu nutuk 
bütün Amerika kıtasına hi
tap etmektedir. Fakat, bu
günkü şartlar içinde Avru
pa memleketleri de onu, 
hiç şüphesiz, büyük bir a
laka ile tetkik edeceklerdir. 

Am.erikan Cümhurreis -
liğinde Bay Ruzvelt'e ra
kip cümhuriyetçi namzedi 
olmuş ve geçen ilkkanun -
da Lima konferansında 
Amerika''Y'l temsil etmiş o
lan hatibin şahsiyeti nut
kuna hususi bir ehemiyet 
atfettirmektedir. Bay Lan
don: 

- Biz arnerikalılar, cüm
huriyetçi veya demokrat 
olmaktan evel amerikan va
tandaşıyız. Dünyanm iki 
sene evelki karışık vaziyeti. 

Jara dalıyor, sebebi anlatılamıyan bir takım darğın
lıklara dair bunakça uzun bir hikaye anlatınağa 

başlıyor. Barabat ona, müteessir, bakıyor. Bu kadın
cağız ancak kendi yaıındadır. Bu hale düşmüş ol
ması kabil midir? Kendisi ·de bu irlıitata maruz mu.. 
dur, acaba? 

Barabaş Anna'ya işaret edince o sevinçle 
ayağa kalkıyor. İhtiyar kadın, aklı batında oldu
ğu anlarda gizlemediği bir fÜphe ile Anna'nın el
bisesine ve zarif tavırlarına dikkat etmittir. Baba 
ve kız hemen hemen unutmuş ve bir daha çıkma
mak kararını vermiş oldukları eski merdivenden 
acele ile iniyorlar. 

Bunu müteakip, dünyanın her tarafından aşağı 
yukarı aynı olan it avcılığı baılıyor, Anna'nın elin
de Bayan Lüsiyen tarafından verilmit mükenunel 
bir vesika vardır. Barabat'm cüzdanında da daha 
kısa devrelere taalluk eden mümasil evrak dolu
dur. Bunları günde birkaç defa çıkarıp gösteriyor
lar. 

Bu İş pek öyle umdukları katlar kolay bir it de
ğildir. Her gün biraz daha bıkkın olarak dolapna
ğa çıkıyor ve cesaretlerinin gittikçe kmldığmı da 
biribirinden gizliyorlar. Nihayet, ikinci haftanın 

sonunda Anna bir it buluyor. Babasma izah edi
yor: 

- Omit ettiğimiz gibi bir teY değil. Belki de 
kabul etmemeli idim. Daha fazla beklemeli idim. 
Fakat ileride icabederse batka bir ite geçerim, di
yor. 

Barabat tasvip ediyor. Ekseriya bir arada bulun
duldarı ve dainıa çok yalnız oldukları için birbiri
nin fikirlerini ifadeye lüzum görmeksizin tahmin 
ediyorlar. Barabat biliyor ki Anna ilk rastladığı işi 
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sağlam bir amerikan cep -
hesi kurmanın büyük ehe
miyetine ve bu vaziyetin 
gittikçe ehemiyet kesbede
ceğine beni inandırdı, de -
miştir. 

Ve Bay Landon, Lima 
konferansında amerikan 
murahhası olmayı bu zih -
niyetle kabul etmiştir. O 
zamandan beri de bu dü
şüncesi kuvetlenmiştir. Zi
ra onca Amerika'nın "Av
rupa'da vukubulmuş olan -
)ara benzer" hadiselere kar
şı koymak zaruretinde ka
lacağı besbellidir. Münih
te demokrasi'ye ciddi bir 
darbe indirilmiştir. Temsi
li hükümet şekli prestijin
den hayli kaybetmiştir." 

Bütüncü devletlerin mer
kezi .ve cenubi Amerika'da 
yapmakta oldukları propa
vandalar kaygılandırıcı ne
ticeler vermektedir. Bay 
Landon diyor ki: 

- İtalyan ve alman a
jan.sları cenup Amcrika'sı 

gazetelerine, ameli bakım
dan, aboneleri.ne masrafsız 
servis temin etmektedirler. 
Bu husustaki masraflar Av
rupa'da nazi ve faşist hü
kümetleri tarafından öde -
niyor. Bu servisler de ken
di propagandalarının yapıl
ması hususunda onlara mü
kemmel bir fırsat temin e
diyor. Radyolar da aynı su
retle kullanılıyor. 

Hatibe göre, son Lima 
konferansında yirmi bir 
amerikan devletinin alkış -
larla kabul etmiş oldukları 
"tesanüt prensipleri be
yannamesi", bu konferansa 
iştirak eden devletlerin 
"beynelmilel hukuk, hiki -
m~}"Ctte devletlerin müsa
vatı, din ve ırk farkı göze
tılmeksizin ferdlerin hürri
yeti prensiplerine mutlak 
surette iltihaklarında" ıs • 
rar etmektedir. 
~, ~•-U'-"&& uu .................. -

barüz ettirdikten sonra, de
mokrasilerle bütüncü dev -
!etler arasında hemen he
men ölüm ve dirim müca -
delesi denilcıbilecek şid
detli bir harbın devam et
mekte olduğuna işaret et
miştir: 

- Bu, yeni iktısadi hu -
lul usullerine istinat eden 
ekonomik bir harptır. Parl
manter rejimler için bu 
yeni usuller yeni harp alet
leri kadar tehlikelidir. 

Muhtemel ki bu mücade
le belki hiç bir zaman as
keri anlaşmazlıklarla ifade 
edilmiyecekse de Bay Lan
don'a göre silahlı bir anlaş
mazlık kadar çetin ve mu -
hakkaktır. Şayet demokrasi 
bu mücadelede mağli'ıp ola
cak olursa bu demokrasile
re has fenalıklar yüzün
den olmıyacak, "Amerika-

nın realiteyi görmemekte 
inat etmesi yüzünden vu
kubulmuş olacaktır." 

Bay Ruzvel t'in yılbaşı 

mesajından sonra bu nutuk 
şunu göstermektedir ki a
merikan Birleşik devletle -
rinde gerek cümhuriyetçi
ler ve gerek demokratlar, 
bütüncü devletlerin teşeb -
biislerindeki tehlikeyi gör
mekte, ve diğer taraftan, 
memleketin emni·yetini ve 
demokratik müesseselerin 
serbestçe inkişafını müda -
faa hususunda vaki gay
retlerinde hükümeti tut
makta müttefiktirler •.. 

Ü~üncü Rayh' m 

harp ekonomisi 
Son iki üç haftalık al -

man gazetelerinin okunma
sı harp ekonomisi ve bil -
hassa hemen bütün içtimai 
kan unların ilgası bakımın
dan yeni bazı malumat e -
dinilmesine imkan vermek
tedir. Sekiz saatlik hafta 
kanunu resmen kaldırıl -
mıştır: Göring planının 
tatbik mevkine konulma -
sından beri esasen filen 
kalkmıştı. 70 yaşına kadar 
bütün erkekler ve 25 yaşı -
na kadar bütün kadınlar 
milli iş hizmeti için her an 
seferber edilebilirler. Hat -
ta sağırlar gibi bazı mah11-
ler bile bundan muaf değil
dirler. Mensuplarının az 
veya çok seferber edilme -
leri lazım gelen meslekle -
rin tayini işi devlet otori
tesine aittir. Yarım milyona 
yakın genç kız fabrikalara 
veya kalabalık ailelerde hiz 
metçi ve çocuk bakıcısı sı
fatiyle hizmete çağırtmış • 
lardır. 16 yaşından küçük 
çocuklar;n ~lışmasını men 
eJen kanun ilga edilmiş -
--- ---- --- J - .. 

lar 8 saat, 16 ile 18 yaş ara-
sındaki gençler günde 9 sa
at çalıştırılabilirler. 

Mütekait memurlar ve za 
bitler, bilhassa Avusturya 
ve südet memleketinde şüp 
heli memurlarla yahudile -
rin yerine vazife almıya da 
vet edilmişlerdir. Bu suret
le haziranda başlamış olan 
sivil seferberlik sistemi git 
gide genişlemektedir. 

- L'Europe Nouvelle -

Habeıistan' da 

İtalyanların 

uğradıklan 

gü~lük 

Ne kazanmışlardır? yol
lar yapmışlardır, doğru: 

TÜRKİYE 
Radyo Difüzyon Postaları 
TÜRKİYE Radyosu 
ANKARA Radyosu - .. - .. - .. - .. -

DALGA UZUNLUÔU 

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. 

Arı karcı 

S AL I 31-1-939 
12.30 Program 
12.35 'furk mıiziği - pi. 
13.00 Memleket saat ayan, a-

jans, meteoroloji haberleri. 
13.10-14 Mıizik (operetler pi) 
18.30 Proğram 
18.35 Müzik (Sonat - Pi.) 
19.00 Konuşma (Türkiye pos-

tası) 
19.15 Türk müziği (fasıl he

yeti: Şctaraban faslı). 
Z0.00 Ajans, meteoroloji ha

berleri, ziraat borsası (fiyat) 
20.15 Turk muzigı. 

Okuyanlar: Semahat Özden -
ses, Mahmut Karındaş Ça -
!anlar: Vecihe, Reşat Erer, 
Cevdet Kozan. 1 - Altuni 
zade rast ccdıt pe~revi. 2 -
J<eıık t' ersan - Mahur şarkı 
Bir neşe yarat 3 - Gıı iltzen 
Asım :::ıuzınak şarkı: çaldınp 
çalgıyı 4 - Gıriftzen Asım 
kurdıli hicazkar şarkı: Göy
numiı başka 5 - '!'aksim. 
6 - Gulızar şarkı: Gözle -
rimden gıtmiyor. - 7 Hiısey
ni şarkı: M elltap dalgın dal
gın - 8 .l:'ınar - Kurdili şar
kı Ellerınc kimler yaktı kı
na - 9 Rakım - Kıirdili şar
kı: demedim hiç ona kimsin 
10 - Kemençeci Vasil - Kür
dili hicazkar saz semaisi. 

21.00 memleket saat ayarı. 
21.00 konuşma hukuk ilmini 

yayma kurumu 
21.15 Esham, tahvilat, kam -

biyo - nukut borsası (fiyat) 
21.30 Miuik (radyo orkest -

rası - şef : Praetorius) 
1 - J. Haydn - senfono re -
majör, nr. 31, 1765 yazılmış 
a) Alleıro 
b) Adagio 
c) Menuetto - Trio 
ç) Final, Moderato molto 
Richard Strauss: Siıit &i be
mol majör 13 nefesli sazlar i
çin, op. 4. 
a) Preh.ıd 
b) Romans 
c) Gavot 

ç) Entrodüksyon ve fıig. 
22.00 Muzik (keman soloları 

Pi.) 
22.30 Müzik (küçük orkestra 

Şef Necip Aşkın) l - J. St
rauss - Dynamiden (esarar
engiz vals) 2 - Humphries -
Pierronun vedası (hazin se
renad.) 3 - HANS May -
l!il.~u9n ıl,sJ4,9U\1ifı\\ ·~.lı.ıv~ 
boston) 4 - johann Strauss 
Güzel ilkbahar (vals) 5 - Si
ede - ilkbahar melodisi 6 - Fu 

3000 kilometrelik taş döşeli 
yol ve kuru havalarda bü -
büyk kamyonların geçmesi
ne müsait birçok adi yollar; 
fakat bu yallar onlara tak
riben kilometresi bir buçuk 
milyon lirete mal oluyor. 
Ve yağmur mevsiminde, 
gökten sağnaklar boşandı -
ğr zamanlar, sular sık sık 
yolları alıp götürmektedir. 

Şehir inşaatına gelince 
burada daha ziyade muvaf
fak olmuş değillerdir. Adis 
ababa da amirler ve memur-
lar için inşa ettikleri ev

ler komprime talaştan ya -
pılmış basit kulübelerdir, 
buralarda oturanlar fena 
havalarda sır sıklam olmak 

çik - hulya - 7 Bonch 
La Gioconda (operas 
&aatlerin dansı) 

23.15 Muzik (cazband) 
23.45·24 Son ajans haberi 

yarınki program. 

Avrupa 

OPERA VE OPERETL 
19 Hamburg - 19.15 
lav - 20.10 Berlin, Ham 
- 21 Milino - 21.30 
nobl - 21.55 Strasbur 

ORKESTRA KONSERL 
VE SENFONİK KON$ 
LER : 16 Konigsberg
Kolonya - 19 Berlin, 
don - Recyonal - 2 
Monte Ceneri, Beromil 
ter - 21.40 Brüksel - j 
Droytviç. 

ODA MUSİKiSİ : 13.10 j 
dapeşte - 18 Hambu~ 
20,10 Doyçland Zender 
20.15 Frankfurt - , 
Stokholm. 

SOLO KONSERLERİ : 
Frankfurt, Stokholm - l 
Hamburg - 17.15 Roma 
18.30 Breslav, Doyçl. 
Zender - 19.20 Laypzi 
21 London - Recyonal 
22.45 Droytviç 

NEFESLİ SAZLAR ( 
v.s.) : 8.30 Sarbriık - 10 
llamburg - 12 Keza -
Roma. 

OHG KONSERLERİ VE K! 
ROLAR: 20 Sottens - 2!J 
Laypzıg - 20.50 Münib. 

HAFlF MÜZİK : 6.30 Fra 
furt, Hamburg, Kolonya 
7.10 Sarbrük - 8.30 Kolo 
ya, Münib - 13.20 Ştutgl 
- 14 Laypzig - 14.10 Br 
lav, Kolonya, Viyana 
14.15 Berlin, Franldurt 
15.30 Berlin - 16 Alman 
tasyoları - 18 Berlin 
18.20 Miınih - 20.10 Al 
istasyonları - 21.10 Viyal 
- 22.30 Sarbrıik - 22.35 
nigsberg - 22.40 Hambuı 
23 .Uoyçland Zender - ' 
Frankfurt, Viyana 

HALK MUSİKİSİ : 11. 
Ştutı;art - 15.30 Viyana 
18 Keza - 19.30 Konigsber 
Münih - 21 Doyçland Ze 
der. 

DANS MOZiôt : ıs.ıs Doy~ 
land Zender - 20.30 Koloni 
ya - 21.30 Floransa - 21.5 
Monte Ceneri - 22 Sofya 
Budape§te - 22.20 Katovis 
Varşova - 22.35 Ştütgart 
22.40 Munih - 23 Floransa 
Roma ~ 23.45 Liıksenbur 
- 23.25 London - Recyona 
- 23.45 Paris - P.T.T., T 
luz, Lüksemburg - O.l 
Droytviç. 

Açık muhabere: 

Tunceli Maarif Müdilr' 
Bay Kadri Güney'e: Prog· 

fıfŞ}15fui\>Miıc"t&~Ye ~f' 
rildiğinden, arzunuzu isafa 
maalesef imkan yoktur. 

ta ve yazın sıcaktan buna -
lacak hale gelmektedirler. 
l<'abrika inşaatına gelince 
bu hususta bütün Habeşis -
tanda yanlız bir tek misal 
zikrediliyor: Diredaua çi
mento fabrikası. Bu mü -
kenunel ve milyonlara mal 
olmuş bir fabrika, Avuru -
pada eşi nadir bir müessese 
dir. Fakat çimento burada 
tonu 750 lirete mal oluyor, 
halbuki Cibutide daha iyi 
kaliteden çimentonun fiya
tı 450 franktır. Fabrika ye
rinde saymaktadır, çünkü 
siparişler nadirdir, İtalyan
lar hemen hiç bir inşaat 
yapmıyorlar ve son haber. 
tere göre, fabrikada amele. 
ye yol verilmektedir . 

- Ferôme Tharaud -

babasının ümidi kırılmamış olmak için kabul et
miştir. O şimdi: "Anna muvaffak oldu; sıra be
nim,. diyebilir. Ve Paris'e yazabilir: "Anna işte
dir, ben de yakında işe gireceğim." 

Barabaş, ne iyi kız, diye düşünüyor. Ve Anna 
kendi kendine: "Bunu iyiliğimden yapmadım. Her 
halde bir tarafta işe başlamak lazım. Bir ayağımın 
Üzengide bulunması bana da cesaret verir. Şayet 
batkaları da bundan dolayı sevinirlerse daha iyi 

dakiler hakiki iıçilerdi. Buradakiler amatör ve ar
tist geçiniyorlar. Müdire tasavvur edilmez yüksek
likler·de uçuyor. Benim Bayan Lüsiyen'in kapısma 
vurduğum gibi burada, patronun kapısına vurmak 
düşüncesini aklından geçirmeğe bile cüret ede-

ya," diyor. • 

Bununla beraber, Anna, Paris'ten almış olduğu 
vesikalarla bat makasdar unvanının kendisine da
ha ziyade ehemiyet verdireceğini umuyordu. Yeni 
ticarethanede Anna'nın vaziyeti pek vazıh değil · 
dir: Biçki biçmekte, fakat dikiş de dikmekteodir. 
Gördüğü vazifenin sarih bir ismi yoksa da ondan 
ekseriya ''Parisli makastaranız,. sözleriyle bahse
dilmektedir. Faaliyet sahası geniştir. Ancak, gü
lünç surette manasız işlerde ondan her hangi bir 
karar vermek ulahiyeti esirgenmektedir. Ücreti 
pek yÜksek değiJ.dir. 

Anna, Paris'in nizam ve teşkilat kıtlığını tenkit 
eden Gunter'i sık sık hatırlıyor. Burada, Anna, 
Paria terzihanesinin insicaınsız, fakat emin, insi
yaki, İçten gelme disiplinini esefle anmaktadır. 

Burada disiplin suni, hava gergindir, ve i~i kızlar 
vazifelerini az çok iyi, fakat huzursuz bir tekilde 
yapmakta, ve ikmal etmiş oldukları ıeylerden do
layı da mübalagalı surette öğünmektedirler. 

Anna, ha.basına: 

- Burada herkes ayrr bir ferttir, diye izah edi
yor. Yapılacak bir İş olduğu zaman bu zaruridir, 
demek kifayet etmez. Herkesi ayrı ayrı karara 
sevkedip ikna ebnek liıznn gelir. Paris'te karton-

mez. 

Küçük meyhanedeki münakaıaları hatırlıyan 
Barabaş homurdanıyor: 

- Demokrasi ... 

Barabaş'ın keyfi yerinde değildir, çünkü heniız 
İş bulamamıştır. Hiç olmazsa o da Anna'nın bulun
duğu nokta·da olsaydı; Paris'ten batka, hatta da
ha kötü bir sistemi memnuniyetle kabul ederdi. E
sasen belki daha kötü de değil, sadece alıtılmıı 
değildir. Anna buna zamanla intibak edecektir. 

Anna elinden geleni yapıyor. Acaip ıeyler öğ
renmesi laznn geliyor. Fransa'da - ilk zamanlar
da - onu İstihfaf ediyorlar, yabancı olduğu için 
ken·disine tepeden bakıyorlardı. Fakat mesleki 
haysiyeti, İyi işçi olmak gururu hiç bir zaman incin
memişti. Burada, kendi memleketinde istihfaf e
dilmiyor, bilakis, Paris'te yaşamış olmasından do
layı oldukça itibar da görüyor. Fakat içtimai va
ziyeti, be§er ca.miasmdaki krymeti oldukça ufal
mı1tır. Sanata borçlu bulunulan takdir alçalmıt
tır. Paris'te, iptidadan beri Anna matmazel Anna 
idi, patron gibi müşteriler için de matmazel Anna 
i·di. Burada ona: "Alınız şunu, kızım., diyorlar. An
na müteessir olmuyor ama bunu tuhaf buluyor. 

Anna i'ine yakın küçük bir lokantada öğle ye
meğini yemektedir. Şehrin merkezinden Betlen so

kağına kadar kofa koşa eve gibneğe bunun dğeri 

(Sonu var) 
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1 HARP SAHSINDAN RÖPORTAJLAR 1 ı.:=----1Gô 
Neden koyun ? Bir çift el 

Her hayvandan kurban kesmek insanların ötedenberi yedikleri 
caizdir, derler. Oyle olduğu halde koyunların hepsi istıfa mahsulü, eh
her yerde adet hu bayramda koyu- 1i hayvanlar olduğundan, tabiat a
nu kurban etmektir. timleri bu hayvanın aslı ne olduğun-

Sulhun sembolü zeytin 
dalları alhnda harabeler 

Bir çift el, lngiltere'de net' 
sına çıkacağı haber verilen y 
kitabın adıdır, müellifi de 
Monica Dickens'tir. Dickens i 
dcbiyatla az çok meşgul ol 
derhal Mösyö Pickvi.ck'in hat 
Nicolas Nickleby, David C 
fi.eld, Noel masalları, Küçük 
gibi şaheserleri hatırlatınama 
midir? 

Buna sebep olarak ilk hatıra ge- da hala tereddüt ederler. At cin.sinin 
len şey Tevrattaki kurban hikaye- aslı bugün nesli kalmam.ış başka bir 
sidir: Yehova, İbrahim peygambere hayvan olduğu anlaşıldığı halde, 
oğlu lshak'ı kendisine kurban et- koyun ci~sinin aslı ne olduğu henüz 
mek için emir vermiş. Baba, tabia- halledilememiştir. 
ten aykırı olan bu emre itaat gös- Tabiat alimlerinden bazıları yal
tenniş, oğlunu dağın tepesine gö- nız Avrupa'daki koyunlara bakarak 
türmüş, ellerini, ayaklarını bağlıya- bunların Avrupa'da muflan denilen 
rak odunların üstüne oturttuktan koyuna biraz benzer hayvanlardan 
aonra tam o emri yerine getireceği çıktığını iddia ederlerse de ilk de
zanıan gök yÜZÜn•den gelen ses ko- fa Avrupa'da yetiştirilmiş bir hay
lunu durdurmuş ... Arkasına bakınca vanın, medeniyetin tuttuğu yolun 
b11rrna buynuzlu bir koç görmüş ve aksine olarak, Avrupa'dan Asya'ya 
oğlunun yerine onu kurban etmiş 1 geçtiğini kabul etmek pek güçtür. 
de.... Ondan dolayı koyunun aslı Siberya-

Taragona'ya giderken büyük şose 

de Leridadan Montblancha ka
dar hemen hemen hiç akasamadan 
yola devam edilmektedir. Bu yolda 
köprü bulunmadığı için, cümhuri
yetçiler, köprüleri atmak suretiyle 
münakaJata büyük ölçüde engel ol
mak imkanını bulamamışlardır. An
cak, Monblanch ile Nalls arasında 
vaziyet değişmektedir. 20 kilomet
reyi bile bulmıyan yolun bu kısmı
nı ancak üç saatten fazla bir za
manda aşabildik Yolun istikameti 
değiştirilince, adeta bir. çıkmaza gi
riyorduk. Geri dönüp, bir saat yü
rüdüğümüz halde, hala hareket et
tiğimiz mıntakadan 50 metre mesa
fede idik. Eşek ve katırlar yükleri 
çok ağır olan iki tekerlekli araba
ları, yolsuz tarlalardan çekemi,yecek 
derecede dermansızdı. Biraz ilerle
dikten sonra, önümüze, lastikleri 
patlamış ve bataklığa saplanmış o
lan bir otomobil veya bir kamyon 
çıkıyordu. Bir defasında, bizim o
tomobil ile, yolun üzerindeki ba -
taklığa saplanıp kalmış ve, yanlız 
eşeğin kuveti değil, bütün dünya 
bir araya gelse, sanki yerinden kı
mıldamasına imkan olmıyan araba 
arasında, tam 118 otomobil saydım. 
Bu vaziyette eşeğe söylenecek ne 
bir tatlı vaya acı söz, ve ne de kır
baç para etmemektedir. 

Taragona'ya 
doğru giderken 

debilecek bir hal 
kalmıyor. Otomo
bilin dört kişiden 

ibaret olan yolcu
ları arasında yara-

Onun için kurban bayramında nın cenubunda bul.unan ve eski türk 
erkek koyun kurban etmek adet ol- dilinde argali denılen hayvan oldu
ınuş. Fakat, lshak'm yerine neden, ğunu kabul edenler daha ç°'.ktu~ ... 
başka bir hayvan değil de, koyun Koyunun Sum.er medemyetınde 
gelmiş? Çocuk babasiyle birlikte çokça bahsi geçmesi de onun Asya 
dağın tepesine çıkarken, odunları medeniyeti mahsulü oJ.duğuna dela
ve bıçağı gördüğü halde, kurban e- 1 t d insan yerine koyunu kur-
d .1 h .. . e e er. 

1 ecek ayvanı gorenıeyınce - za- k 1 .... "Ik d f d"" ·· 
il d h ld ı A l u.. ban etme usu unu ı e a uşu-Va ıya a a yo a ma uın o m ,.. -

babasın•dan 0 hayvanı sordukça, ba- nenler Swnerler olduğu zannedilir. 
hası: Sumer memleketinde bir insan has-

- Oğhon kurbanı Y ehova kendisi ta olduğu vakit onun ruhunu - kud 
verecek!... retine göre - bir koyuna yahut ku-

Dermiı. Babanın söylediği yalan zuya geçirerek onu kurban ettikten 
doğru çıkmış. Bu halde Y ehova'nm sonra hayvanın karaciğeri üzerin
gönderdiği kurbanın koyun olması 
büsbütün merak edilecek şey. iste- deki çizgilere bakıp ha&tanın kur-
diği kurbanı kendisi gönderince ko- tulup kurtulamıyacağı hakkında 
yundan daha büyük bir hayvan. me- ahkam çıkarmak bile adet olmuş
seli. bir sığır veya iki hörküçlü bir tu. 
deve gönderebilirdi. Hatta - Trab- Koyun esasından medeniyet mah
zonlu hemşerileriınizin münasip gör sulü olduğu için, bugün de istıfaya, 
dükleri gibi - bir baınsi balığı gön-
dermiş olsaydı dağ \ tepesinde ham
si bahğmm kurban edilmesi gene o
rijinal olurdu ..• 

değiştirilıneğe en ziyade elverişli 
hayvan odur. Koyun kendisini ye

tiştirenin arzusuna göre ince kuy

ruklu, geniş ve yağlı kuyruklu, iki 

boynuzlu, dört boynuzlu, az etli, 

çok etli, çok tüylü, her türlü olur. 

lngiltere'de hiç boynuzsuz, pek in-

Benim düşünüşüme göre kurban 
bayramında başka bir hayvan kesil
meyip te koyun kesilmesinde hik
met bu hayvanın, tabiat mahsulü 
değil, at gibi medeniyet mahsulü 
olmasıdır. Tevrat muharriri bu kur- ce kemikli sade lezzetli et verir ve 
ban hikayesini de Tufan efsanesi yüz eJli kiloya kadar ağırlıkta ko
gibi Sumerlerden öğrenmiş, fakat yun yetİ§tirirler. Bunların hepsi bir
tufan efıı.anesinde karganın zekası- kaç nesil istıfa ile ... 
nı anlıyama·dığı gibi, kurban olarak Kurban bayranımda lezzetli bir 

.,koyunun ke•ilmesindeki hiknıeti de 
koyun etinden külbastı yerken hu

anlamadığmdan kurbanlık koçu 
gokten ınmış oır nayvan oıanı!H. go::ı- -- - --·- ı..~--- -·ol.-~,,. .. ., ~ .. ı._ 
term.i~tir. 

Halbuki tabiatte, hazır yetişmiı, 
Yabani koyun cinsi yoktur. Y ehova 
sevgili peygamberinin oğlunu kur
tarmak üzere ona kurbanlık bir 
hayvan hediye etmek isteyince ken-
sinin tabiat haznesinde bulunan ve 
çoğu insanların da tannnadıkları 
hayvanlardan birini gönderdi. ln
sanlarm kendi yeti,tirdikleri koyu
nu gene bir insana hediye olarak 
göndermekte büyük bir marifet bu
lunmasa gerektir. 

Buna karşılık, insan oğlunun kur
ban kesmek istediği vakit, kendisi
nin icadı gibi olan, koyunu tercih 
etmesi zarif bir harekettir. Sığır, 
deve yahut hamsi balığından kur
ban kesmek caiz olsa da onlar tabi
atte zaten mevcut olduklarmdan 
koyun gibi zarif olamazlar. Vakıa 

at da insanın icadı olmakla beraber 
o, yemek için değil, Üzerine binerek 
uzun yolu kısaltmak için icadedil
mh~tir, ondan dolayı attan kurban 
kesmek adet olmamıştır. 

2!!!!§ 

sulü olduğunu da dü~üniirseniz, 

bundan dolayı, bir de ifti.har duya
bilirsiniz. 

G.A. 

Gaz okul binası ve 

kışla yaptırılacak 

Milli Müdafaa Vekaleti Gaz Genel 

Komutanlığı Ankara'da bir gaz okulu 

binası inşasına karar vermiştir. Ayrı
ca yeniden teşekkül eden kimya ta -
buru için bir de kışla yapılacaktır. 

Bu inşalar için Milli Müdafaa Ve
kaleti büdçesinin 894 üncü faslının i
kinci maddesi olan "maske ve s.air ko
ruyucu cihazlarla kimya taburlarına 

ait talim ve tedrisat malzemesi ve 
masrafları,, maddesinden 200.000 lira 
tenzil edilerek 903 üncü (inşaat ve 
tamirat ve sabit tesisat masrafları) 

faslına ilave edilmiştir. 

[ Hayatın ·İçyüzü 
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Franses dedi ki: 
- Nihayet şu kanaati hasıl ettim: 

siz talihsiz bir adamsınız. 
Blis, hafifçe gülürm;iyerek: 
- Şimdilik bunu böyle kabul ede -

mem, dedi. 
İkisi de bir iki akşam sonra Druri 

Leyn yakınlarında bir lokantada yan 
yana oturmu!-ilardı. Franses arkadaşı
na somurtuyordu. Dedi ki: 

- Bunu nasıl yalanlıyabilirsiniz, 
anlıyamam. Eğer o ahman zengin dos
tunuz bir takım saçma şartlar daire -
sinde para vermemiş olsaydı, gül gibi, 
Mr. Masters ile ortak olabilirdiniz. 
Sonra o mecnun Mr. Kokeril'in yanı
na yerleştiniz. Adamın eğlencelerine 
müdahale ettiğiniz için oradan da ay
rılmağa mecbur oldunuz. Daha sonra, 
Poplar'daki manav dükkanında pek a
ta calışıyordunuz. Dükkan sahibi ka -
dının koc<tsının beklenmedik bir gün
de çıka gclm~si oradan da ayrılmanıza 
sehep oldn. Uç işinizin başına gelen 
akihetler bunlar. Sonra Güneş otomo
bil kumpanyasına şoför olarak girdi -
niz. Pek ala bir işti. Fakat buradan da 

Yazan: Filips Openhaym 

haksız olarak atıldınız. Size bir fırsat 
daha göstereceğim, bakalım. 

Bunu söyliyen kız, bileziğine bağlı 
duran küçük siyah bir domuzu çözdü 
ve masa örtüsünün üzerinde ileriye 
itti: 

- Bunu, dedi, kaybolm.ıyacak bir 
yerinizde güzelce saklayınız. 

Blis, bunu yeleğinin cebine yerleş · 
tirdi. 

- İşlerim için bu kadar sohbet ka
fi. Sizin bu işle alakadar olmanız beni 
tatmin eder. Şimdi siz de yeni vazife
nizden memnun değilsiniz, değil mi? 
Halbuki Masters'in yanında iken bir 
kıraliçe gibi muamele görüyordunuz. 
Kız göğüs geçirdi: 
- Zannederim ki herkesin kendine 

göre bir sıkıntısı vardır. Yok, teşek -
kür ederim, bu akşam kahve içmiyece
ğim. Bitiyorsunuz ki böyle masrafla
ra ne sizin, ne de benim gücüm yet • 
mez. 

Blis, hesabı ödedi ve sonra lokanta -
dan ayrılıp gittiler. 
Kız: 

- Bu, dedi, ikimizin de son sefahat 
gecemiz. Yeni bir iş tutuncaya kadar 

Monblanch'daki evlerin pencere
leriyle küçük balkonlarında birkaç 
ispanyol bayrağının dalgalandığını 
görüyoruz. Kasabada epi sivil halk 
kalmış ve hepsi de, ister istemez, 
kasabanın düşmesini kutlamakta
dır. 

Burasım geçer geçmez, virajı sık 
ve bol bir yol başlamaktadır. 

Küçük bir köyden geçiyoruz. Kar 
şıdaki yamaçta, Nilla kasabası, bir 
çocuk oyuncağı gibi asılı duruyor. 
Ayni adı taşıyan geçidin ditn dik 
yolunda, otomobilimizin motörü 
canını dişine takmrş kudretinin son 
imkanlarını deniyor. 

A \cı'lı>nt7, derhal kendini hisset 
tirmege başhyor. Rüzgar ı

lıklaşıyor, yaprakları, tozdan kül 
rengini almış olan zeytin ağaçları 
ve fundalıklar yerine, açık yeşil 
ovalar başlıyor. Yamaçlarda tek tük 
kestane ağaçları, ovanın bir tara -
fında da bahar açmış tek başına bir 
elma ağacı görülüyor. 

Yolumuzun üzerinde, 20 ila 30 
kişilik gruplar halinde binden faz
la esire rastlıyoruz. Manzara, cüm
huriyetçilerin Asturia'daki mağın
biyetinden sonraki manzaranın ay
nıdır. 

Gördüğümüz esirler, yanlarında 
hemen hemen hiç bir muhafız ol
madan bayırları tırmanarak geli -
yarlar. Omuzlarında birer battani
ye, bellerinde asıh birer ekmek tor
bası var. Hiç konuşmıyorlar; yavaş 
yavaş yürüyorlar; yorulunca yolun 
kenarına çökerek, torbalarından çı
kardıkları kuru ekmeği kemiriyor
lar. Taragona ile Barselon arasında 
mevzilerin, tahkimatın nerelerde 
bnlunduğunu merakla soruyoruz; 

benım ıçın bir metelik bile sarfetme
nize mi.ısaade etrniyecegim. 

Blis itiraz etti: 
- Ayol, dedı, ikimizin yemeği iki 

şiling dört peni etti. 
- Mühim olan nokta orası değil; 

doğru söyleyin, şimdi cebinizde ne ka
dar paranız kaldı? 

Blis, yürürken cebindeki paraları 

saydı: 

- Cebimde on bir şiling bir peni 
var. Ev kirasını da cumartesiye kadar 
vermiş bulunuyorum. 

- Gelecek cumartesiye kadar. O za
mana kadar münasip bir iş bulabilece
ğinizi aklınız kesiyor mu? 
Şimdiye kadar beş para biriktirme

mış olmanız da bir kabahat değil mi? 
Söyleyin bakalım bana, neden para bi
riktirmediniz? 

- Bilmiyorum; fakat şimdiye ka ~ 
dar hiç böyle bir vaziyete düşmüş de -
ğildim. 

- Bu vaziyet karşrsında her halde 
otobüse binmekten bahsetmiyeceğini -
zi umuyorum. 

- F<tkat lokantada medok şarabını 
reddettiğiniz zaman bunu vadetmişti
niz. Pikadilli'den doğru şık insanları 
görerek bir otobüs, yahut omnibüs'ün 
ön tarafında bir seyahat, pek pahalıya 
oturmaz. Haydi, gelin, şuna atlayıve -
relim. 

İkisi de Strand yolu ile garbe doğru 
giden oınnibüslerden birisine atladı -
lar. 

lananlar var. Yal-

· Katalonya'nın 
feci manzarası 

nız ben kurtuluyo
rum; diğer üçü a -

ğırca yaralanıyor. 

Otomobilin karuse-

risi o derece biçim

den çıkmış ki ka -

"Bir çift el" i yazan Bayan 
ca Dickens, pek ~hretli ingi 
mancısının yabancısı değildir; 

nudur. Henüz karilerin eline 
den hakkında birçok yazılara 
olan bu kitabın ikinci başlığı '' 
ta hizmetçisinin hatıraları" 
Bayan Monica Dickens de, va 
ta hizmetçisi ve aıçıdrt', 

Ölmez Dickecıs'in torunu 
çi! ... ..................................................... 

Noye Zürher 
Saylung'tan ı 

.._ ............................... -......... } 
fakat, daima aynı cevabı alıyoruz: 

Bilmiyoruz 1 
Dik geçidin yukarısına varoığı -

mız zaman, küçük Vals kasabasını 
tekrar görüyoruz. Önümüzde etra

pılarmr bile açamı
yoruz. Nihayet bir müddet sonra, 
yanımızdan geçen bir kamyona at
Jryarak bir çeyrek sonra Taragona-
ya varıyorum. 

Şehir, bende, sanki, herkes kaç
mış ve bomboş kalmrş intibam~ 

bırakıyor. Halbu ki, 40.000 nüfusun 
hepsi de frankocuları karşılamak i
çin, evlerini terkederek Rarnbala'ya 
gitmiş. 

Dahilerin çocukları ve 
bazan bu kadar mütevazı v 
lerde kalınışlarır. Babanm 
ve çocuğunun çocuğu ile en 

münasebetlerine dair §Üphesi 
lara, lehte veya aleyhte ve fak 
halde sarih bir fikir verebilec 
bu yeni misalden bir tek hükü 
karmak kabilse, o da, bir Dick 
torunu,aşçdık edecek kadar z 
te bulunsa bile yazı yazmak 

..11111111 Yenişehir 11111111. .. fını dağlar çevirmiş geniş "bir ova : 

var. Bu ovanın arkasında ise, akde- - u L u s 
niz İspanya kıyılarını yalıyor. Kar- : 

sinden kell'dini kurtaram.adı 
Tahmin edilir ki Bayan Moni 
kens'in hatıraları birçok ba 

: dikkate layık olacaktır. 

şımıza durmadan esirler çıkıyor. A- : 
: Hizmetçinin veya a~mm b 
: sermayesi hakikaten "bir çift 
- değil midir? O, süpürgeyi de, 
: neyi de onlarla kullanır, çamaş 
: bulaşığı da onlarla yıkar. Faka 
- yazabilen bir hizmetçinin veya 
E nın hatıraları ne zevkli ne kor 

rasıra rastladığımız arabaların i
çindekiler gülümsiyerek faşist se
lamı veriyorlar. Küçük çiftliklerin 
avlularındaki hurma ağaçları, ol
duğu gibi duruyor; yolumuz, por
takal, limon ağaçları, çapalanmış 

bağlar arasından geçiyor. Bağlara, 
bostanlara, evlere hiç bir şey ol -
mamış Buralara ne bir bqmba ve ne 
de gülle düşmüş. Tarlalar ekilmiş, 
bağlar çapalanmış, meyva ağaçları 
budanmış bir haldedir; galiplerin, 
gelip biçmelerini, meyva, üzümleri 
toplamalarını bekliyorlar. Buralar
da harbı hatırlatacak ufak bir iz bi
le yok. 

V aJJs'dan itibaren tekrar atıl 
mış, yıkılmış köprüler baş

lıyor. Bir kilometreden fazla, de
miryolu üzerinden gidiyoruz; Çün
kü bu istikamette köprüsü atılma
mış yegane yol, bu yoldu. Küçük ve 
sevimli bir kasaba olan Valls'da tek 
bir ev bile harap olmamış. İnsan 
mütemadiyen harap olmuş köy ve 
kasabalardan geçtikten sonra, böy
le sağlam kalmış yerlere rastlayın
ca, adeta, s.eviniyor, zevk duyuyor. 

---- Sineması Müdüriyeti -----: Sayın ANKARA'lılara bay-
: ram programını takdim e
: derken büyük bir sevinç du
: yar ... 

-

ne giilünç veya ne acrkh ola 
hele bu aşçı kibre ve riyaya b 

: lan etmiş olan bir Dickens'in t 
- olursa ... Yazı yazanda oldukça 

1
-~:;~~::;;;;;~;~"';;~-·ı ;: şahede kabiliyeti bulunmak g 

f - tir. Bir hizmetçi bu kabiliyete d 

...... -1:.~~.~ ... ~::~: ........... f - lik olunca, çalı~ma.k üzere giri 

--------
;: : tığı evlerde defterine veya haf 

E Yeni Türkiye § na neler kaydetmez! Kan ve 
- - ev hanımı ve misafirleri, ev ef 
: ve Ataınızm son hatıraları _ 
- - ve dostları, büyük ve küçük 
E En yüksek rejisörler tara- : lar, uşaklar ve hizmetçiler, bun -: fmdan Amerika' da hazırla- : biribiriyle olan bütün alakaları, 
: nan ve memleketimizin te- : düklerin-den mütenebbih olan 
: rakki hamlelerini teker teker = hizmetçi _ muharrir için ne ·· 
: gösteren türkçe sözlü büyük ~ mez ilham kaynaklarıdır. Hizm - -: Tu" rk fi I imi : muharriri muayyen maksat1arıa: 
E: : sika toplayıp kitap yazmak üze - : veya bu mesleke muvakkat s -: intisap etmiş muharrirlere kıy 
---- r~: .. ;~:::~:····~;::::::-· ------
--
------

hiç bir yerde görmedi- J 
İ ğiniz birçok hatırala- İ 
i rım seyredeceksiniz... i 
i .......................................... i 

Aynı Programda 

Taragona'ya daha 19 kilometrelik E 
yolumz var. Yolun bozuk olmıyan -
bu kısmında karşımıza kamyonlar 
çıkıyor veya biribiri arkasından 
kurbay otomobilleri geliyor. Yine 
topçu geri geliyor; bataryalar bir
birini takip ediyor. Rastladığımız 
piyade veya suvari kollarını geçip 
gidiyoruz. 

-: Gangısterler cellôdı 

: demezsiniz. Bunların o mesleki 

_ görebilmi§ oldukları sathidir. F -: bir hizmetçi - muharrir aile ps' 
_ jisinin tedvininde sonsuz yardım 

: da bulunabilir. 
: Bayan Monica Dickena'in e 

: sabırsızlıkla bekliyeceğim; bug .. 

: İngiliz ailesine dair olan bilgimi 

Yolun kenarında srk sık şu lev
halara rastlıyoruz: 

"Franko namına, yollarda disip
linı muhafa et"! İşte bu disiplin 
le Taragono'ya 12 kilometre yakla
şıyoruz; fakat çok geçmeden bir 
kamyonla çarpışıyoruz. 

Otomobilin motörü param parça 
olduğu gibi, kamyonda da artık gi-

Bir bahar havası, şehrin sokaklarını 
değiştirmişti. Her şey değişmiştı. Gök 
yüzü mavi idi. Köşe başlarında çiçek 
satıcıları belirmişti. Daha hafif elbi -
seler, tek tük hasır şapkalar, gelen ya
zı müjdeliyor gibi idi. Hava yumuşak
tı. Parktaki ağaçlar yeşermeğe başla· 
mışlardı. 

Arada sırada içinde çiçekler bulu · 
nan sandıklardan burunlarına güzel 
kokular geliyordu. Başlarının üzerin
deki gök yüzünde yıldızlar parıldaşı · 
yordu. Franses, gözlerini arabayı dol
duran gece elbisesi giymiş kalabalığa 
dikmişti. Önünde şık erkek ve kadın -
lar kaynaşan şık ve aydınlık lokanta
ların önünden geçtiler. Kız, birden bi
re suratını asarak arkadaşının kolunu 
tuttu: 

- Bu insanlar ne yapmı.şlar da böy
le bir hayat sürmeğe liyakat kazanmış
lar? Diye sordu. 

Blis, kızın yüzüne ba.ktr. Onun bu 
türlü hislerini meydana vurması pek 
nadir şeylerdendi. 

- Zannedersem, dedi, bu kadınlar 
evlenmek için zengin kocalar seçmiş
lerdir. Bu erkekler de ya miras yedi
dirler; yahut esham ve tahvilat işinde 
kazanmışlar, yahut da kazanacak bir 
at it,:~n müşterek bahse girişmişlerdir. 
Hayat bir piyangodan ibaret değil mi
dir zaten? 

- Piyangodan daha kötüdür; bir 
kumardır hayat. Bunlar doğru şeyler 
değil. Adalet yok bunda. 

--- - nişletmek için ve nevi ,ahsına 

Dünyaya dehşet salan Şl- _ hasır bir muharririn hatırala 
;: KAGO haydutlarının iç yü- = kwnuş olmak için ... Fakat hi 

zünü gösteren büyük dehşet - bulabilenler varsa onlara kullan. 
: filmi. : ları hizmetçilerin muharrir olup 

madıklarını da tetkik etmelerini 

siye ederim. Ya bixde de böyle 

hizmetçi-muharrir hatıt"alarını 

Je kalkışırsa? .. - N. Baydar 

: Seanslar: 10 - 12 - 14,30 - 16,30 : 
: 18,30 ve 21 de : - -.,11111111111111111111111111111111111111,. 

- Bana kaJn sa bütün bu lokanta · 
!arda cazip bir kimse yoktur. 

Bu kompliman bile kızı alakadar e
dememişti. Hatta bir an için canını bi
le sıktı: 

- Saçma konuşuyorsunuz, dedi, be
nim elbiselerim hazır ve kaba. Şapka

mın kenarını yapma çiçeklerle kendim 
süsledim. Ayak kabılarrm çirkin. Çok 
sevdiğim halde hayatta pek az defa i
pek çorap giyebildim. Her güzel şeyi 
seviyorum. Ne güzel olmağa, ne de gü· 
zel görünmeğe imkan bulamıyorum. 
Bütün haytım yorucu işlerle geçiyor. 
Halbuki ben de öyle bir hayat yasa-
mamalı mı idim? Ne gezer?... ' 

- Böyle söylemeyiniz; insan bil -
mez, bu dünyada beklenmedik şeyler 
olabilir. 

Kız, acı acı gülümsedi. Biraz sonra 
o hali geçmişti. Dedi ki: 

- Allahmızı severseniz, bir şey icat 
ediniz. Öyle bir şey ki bol bol para gc· 
tirsin. Vakra siz de pratik bir adam de
ğilsiniz ya .... 

- Fakat son zamanlarda epey de -
ğiştirn; düzeldim, öyle değil mi? 

._,. Sizde · rendiğim, kıskandığım 
bir taraf vardır. Bu nikbin haliniz. 

- Ne hususta? ' 
- Bütün bu şatafata, debdebeye. ko 

lay yaşanan hayata, onları hiç özlemi
yormuşsunt. · giibi bakabiliyorsunuz. 
Bana, bir zamanlar siz de öyle bir ha
yat yaşamışsınız gibi geliyor, sahi, öy
le mi? 

- Dehşetli surette. Fakat o 
daha mesut olduğumu sanmıyoru 

Blis, elini kızın omuzuna ko 
tu. Franses, hafifçe gülümsiyerek 

- Siz, dedi, hala saçma söylem 
devam ediyorsunuz; buna eminim 

- Ben size, şimdiye kadar ha 
ta rastladığım kızlar içinde en se 
li olduğunuzu söylemek istiyor 
eğer bu saçma ise ... 

Blis, o gece gayet rahat bir u 
uyudu. Ertesi sabah muhtasar m·· 
kahvealtrsrnı henüz tamamlamıştı 
Fra.nses'in el yazı sile yıazılmıs bir 
kere getirdiler. Zarfı y:rttı .;e oku 
Mektupta sunlar yazılr idi: 

..Eğer gene bir şoförlük istiyor 
nız, !.iimdi patronum bana bir şoförE 
ilanı yazdırdı. Sizin bu işe girmen 
nefretle düşünüyorum. Fakat on 
şiling çok sürmez değil mi? ismi 
Montagüdür ve yazıhanesi Norf 
Strit 17 numaradadır. Gidip de k 
disini bir defa görseniz fena olma 

Blis, mümkün olduğu kadar gü 
bir tuvalet yaptı ve saat ondan ön 
verilen adrese baş vurdu. Yazıha 
nin dışında bir çocuk bekliyordu: 

- Mr. Montagü yazıhanesinde 
tibi ile meşgul. Bu iş biraz da uz 
sürecek. Siz isminizi ve neci olduğ 
nuzu söyleyin de haber vereyim. 

Blis sorulan iki sualin de cevab ı 
bir kartın arkasına yazdı ve bekled 
Burada birçok oyun ilanları asılı dı 
ruyordu. Bütün bunlardan Mr. Mor 

(Sonu var) 
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Çankırı'da dokumacılık ve debağlak 

Bir buçuk yaşında 

Bir çocuk 
9 gün evel doğan 

kardeşini 

öldürdü 
Mersin (Hususi) - Şehrimiz

de çok fed bir hadise olmuştur, 
Bir buçuk yaşında masum bir 
yavru, ağl an küçük kardeşini 
auaturnıak t.eTken b.oiawak öl -
dürmüştür Hadise şöyle olmuş-
tur: 

Halde se ticareti yapan İzzet 
Sever'in biri okuz günliik biri de 
bir buçuk a ık iki çocuğu vardır. 
Çocukların a esi ev işlerini yapmak 
üzere iki çoc :u bir odada bırakarak 
dışarıya çıkn tır. Anne, dışarıya çı
karken, bir bt .ık yaşındaki çocuğuna 
küçük karde ı e bakmasını, ağlarsa 
susturmasını n.bih etmiştir. İki kar· 
deş odada bir müddet kaldıktan sonra 
dokuz günlük cuk ağlamıya başla -
mıştır. Bir bu k yaşındaki masum 
yavru kardeşiı ı susturmak için aklı -
nın erdiği ve cünün yettiği kadar 
çalışmış fakat yumurcağı bir türlü 
susturamamıştır. Bir buçuk yaşındaki 
bÜ}"Ük çocuk, li ük kardeşinin müte
madi haykırma rı karşısında ne yapa
cağını şa ırmış, nihayet oda içinde e
line geçirdiği b mumu kardeşinin ağ 
zına sokmuştur Küçük bunu meme 
zannederek bir susmuş fakat yay -
garayı gene kor mıştır. Bunun üze -
rine büyük kard mumu biraz daha 
sokmuş, çocuğu tamamiyle susması 

için biraz daha i ]etmiştir. Bu suret· 
le çocuk susmu r. Fakat bir buçuk 
yaşındaki çocuk kardeşini ebediyen 
susturduğunun kına varamamıştır. 

Bu feci hadise enıin'de umumi bir 
yeis uyandırmışt r. Zavallı yavrusunu 
kaybeden baba h iseyi yana yakıla 
anlatmakta ve: 

- Biz bir ku~ 'l verdik, hiç ol
mazsa bu hadise d ğer annelere bir 
ders olsun 1 deme tedir. 

Cümhuriyet Mi deiumumiliği ha -
dise etrafında tahkıkata başlamıştır. 

Erbaa' a tütün 
Erbaa, (Hususi - Yeni tütün mah

sulü idrak edilmi t r. Rekolte Erbaa'

da 2 milyon. Nik• ar'da yarım milyon. 

Tokat'ta 400 bin k lodur . Bu yılın 

mahsulleri geçen eneye nazaran daha 

temiz ve renklidir 

Mersin' de par e kalduım 
Mersin, (Hususi) - Emniyet mü -

dürlüğündcn Yoğurt pazarına kaıdar o
lan caddenin parke kaldırım döşenme· 
si belediye encümenince kararla mış 
ve hemen inşaata başlanmıştır. Bu yıl 
içinde Mersin caddelerinin çoğu par
ke döşenecektir. 

.. 

Bu sanatların inkisafı 
.:> 

için tetkiklere baslandı 
.:> 

Çankırı (Hususi) - Şehrimizin iktısadi hayatında mühim rol 
oynıyan,_ do~umacıl_ı~ ve debağlık sanatlarının ihyası için alına• 
cak tedbırlerın tesbıtı etrafında lktısat Vekaleti vilayetten bu sa· 
natların bugünkü vaziyetini sormu~tur . 

Vilayet, belediye ve ticaret odas. 
mümessilleriyle bu mesleklere men -
sup olanlar toplanarak bu sanatlar et
rafında bir konuşma yapmışlardır. Bu 
toplantıda, dokumacılık, tabaklık ve 
tiftik iplik sanatlarının bugünkü vazİ· 
yetleri ve inkişafları için muhtaç ol -
dukları vasıtalar tesbit edilmiş veka -
Jetin sord'tığu suallere cevaplar hazır 

l lanmıştır. 
1 Bu toplantıda dokumacıların vazi-

~~it»;~~(J 1 yeti şu neticeye bağlanmıştır: 
Şehrimizde 37 dokumacı ustası ve 

1 
30 dokuma tezgahı vardır. Yılda 3000 

C~~~. paket iplik harcanmaktadır. Bu tez -

Edirne'de Meriç üzerinde bir koyun sürüsü 

Trakya 

köylerinde 

J sıhhi sandık 

Trabzon'da 200 kisilik bir ..;, 

talebe pansiyonu kuruldu 
1 

Trabzon (Husu
si) - Şehrimizde-

ki orta tahsil mü -
esseselerine civar 
kaza, kasaba ve 

köylerden devam 

etmek mecburiye
tinde olan talebe-

ler çok sıkıntı çek 
mekte idiler. Bu 

yavrular hazan, sa
atlerce yol yürü -
mek mecburiyetin
de kalıyorlardı. 

Bu talebelerden 

bir kısmı da şehri

mizdeki akraba ve
ya ahbaplarının e
vinde bir sığıntı 

vaziyetinde bulu
• 1 nuyorlar veya han 

-------~ odalarında ve otel 
Köylerde bula§ık hastalıkların mücadelesinde kullanılmak üzere 

Edirne &anatlar mektebinde fenni buğu sandıkları yapılmakta ve bü
yük köylere gönderilmektedir. 

1 
köşelerinde barınıyorlardı. 

Talebelerin bu üzüntülü vaziyetini 
göz önünde tutu !arak şehrimizde bir 
talebe pansiyonu açılmıştır. Pansi -
yonda bulunan talebeler muntazam 
sıcak yemeğe, konforlu bir binaya ka
vuşmuşlardır. Pansiyonda şimdilik 
200 talebe barınmaktadır. Pansiyon -
dan mektebe devama başlıyan cüm -
huriyet çocukları sevinç içindedirler 
- C. R. Çınar. 

1937 senesinde Babaeski ve Lüleburgaz'da tecrübeleri yapılan ve 
köylerin sağlık durumunda mühim rol oynadıkla.-ı anlatılan bu san
dıklar, köy sağlık korucularının mürakabesine ve kaza doktorlarının 
emrine verilmektedir. Bunlar bu sene tamamlanmı§ olacak ve köylerin 
müşterek malı aayılacaktır. Bu sandıkların tanesi 125 liraya mal ol
maktadır. Resim bu sandıkları göstermektedir. 

1 Trakya'da göçmen evleri 

Edirne, (Hususi) - Çorlu'da asfalt yol üzerinde Marmaracık ve 
Ulat köylerinde 250 §er evli iki göçmen köyü kurulmuştu. Bu köylerin 
noksanları da tamamlanmaktadır. A&falt yol üzerinde Bedre çiftliğini 
satın alan yerli köylüler de, vilayetin hazırladığı bir plan dahilinde 80 
evli yeni tipte; köy kunnaktadırlar, bu köyün 20 evi bitmiştir. Köy 

1

ilk
baharda tamamlanmış olacaktır. 

Polatlı (ocuk esirgeme 

kurumu (ahımalart 
Polatlı, (Hususi) - Çocuk esirge -

me kurumu çalışmaları muhitte çok 
faydalı olmaktadır. Çocuk esirgeme 
kurumu ilk mekteplere devam eden 
60 fakir çocuğa her gün sıcak yemek, 
vermekte elbise. ayakkabı, çorap, ça
maşır gibi ihtiyaçlarını temin etmek -
tedir. Kurum bu sene baktığı çocukla
rın adedini 80 e çıkarmıştır. 

Bir lzmir filmi 

çevrilecek 
İzmir, (Hususi) - Halkevi tarafın

dan Ege'nin turistik kıymetlerini te -

barüz ettirecek bir film çevrilecektir. 
Tabiat güzellikleri, belediye ve evka
fa ait modern ve tarihi eserler, Kül -
tiir Park bu filmde yer alacaktır. Film 
için lazım olan para vilayet ve beledi -
ye tarafından temin olunacaktır. 

Gerede' de Belediye 
Gerede (Hususi) - Kasaba suları

nın kireçten temizlenmesi için be· 

lediye su tasfiye cihazı almağa karar 

vermiş ve bu işi eksiltmiye koymuş -

tur. Oç ay içinde cihaz yerine yerleş
tirilecek ve halkın kireçsiz su içmesi 

temin olunacaktır. Kasaba ortasında 

yapılacak hal için icap eden arsa is

timlak edilmiştir. Hal inşası işi de 
eksiltmiye konmuştur. Belediye tara
fından Esentepede yaz günleri hal -

kın istirahatini temin için bir köşk 

yaptırılmıştır. İtfaiye teşkilatı da tak 
viye edilmiştir. 

Gerede Halkevi 

çah_şmalan 

Gerede (Hususi) - Halkevimiz 
kışlık çalışma programını tanzim e -

derek işe başlamıştır. Cumartesi ak . 
şamları muhtelif mevzular üzerinde 

köylülerle müsahabeler tertip edil -

mektedir. Köylü bu işle çok ilgilen -
miş olduğundan müsahabe geceleri 
ayrıca radyodan da istifadelerini te -

min için salona radyo konulmuştur. 
Spor şubesinin avcılar kolu haftanın 

pazar günleri kalabalık bir kafile ha

linde av tertip etmektedirler. Ar şu -

besi musiki derslerine başlamış ve 

bir bando teşkil etmiştir. Kütüpane 
gece gündüz halkın istifadesine bıra· 
kılmıştır. 

gahlarda her türlü dokuma işleri ya -
pılmaktadır. Yalnız bugün renkli do
kuma yapılmamaktadır. Çünkü piya -
sadaki ham boyalar dokumaları sol -

1 durmaktadır. Dokuma istihsalini art-
tırmak için lazım olan sermayenin 
temini de tc;menniler arasında vardır. 

. . Çankırı'da deriler cilalanıyor 
Şehrımızde debağhkla uğraşan 18 

usta 35 kalfa ve 20 çırak vardır. Se-1 

nede 4s_ bin. baca~ ~oy_un keçi derisd Erzincan' da baytari 
ve 18 bın kılo telatın ımal edilmekte
dir. Vilayet dahili ihtiyacından başka 
Çorum, Ankara, İstanbul ve İzmir'e 
ihracat yapılmaktadır. 

Koyun derisinden salamora, mer -
mcr meşin, keçiden muhtelif renkte 
sahtiya.n, sığırdan telatin vaketa, ta
ban astarı, mandadan kösele y. 'mak
tadır. Çalışma tarzı iptidaidir. Buna 
rağmen bu sanat istihsaJatı on bir yıl 
önceye nazaran yüzde seksen artmış
tır. 

İhtiyaçlarını bir liste halinde vi -
layete sunmuşlardır. İdarei hususi -
yeden yardım edilecektir. 

Tiftik ipliğine gelince, bu sanat 
bütün hususiyetiyle Çankırı'nındır. 

Hem de kadınlar yaparlar. 

Fakir bir sınıf kadınlar tiftiği yı -
kar, dider ve çok ince olarak eğirir -

ler. Tosyahlar gelir pazar kurulur o
rada satarlardı. Bunları alan tosyalı -

iar hususi tezgahlarında bunları bel 
ıcu,agı oıaraK UOAUOBTI.Jr. -r•uca~ 911nu• 

ne kuşat satılıyor ne de bu ipliğe ih -

tiyaç kalmadı. Eğer bu tiftik ipliği -

nin sarfına bir yer bulunursa Çankırı
nın bilhassa yoksul fakir kadınlarına 

iyi bir iş ve kazanç çığın açılmış ola

bilir - Kadri Korman 

Feci bir kaza 
Mersin, (Hususi) - Liman işleri 

inhisarı işçilerinden Hüseyin ve ar -
kadaşları denizin fırtınalı zamanında 

romorkörle iskeleye gelmişlerdir. Hü
seyin de diğer arkadaşları gibi atlıya
rak iskeleye çıkmak istemiştir. Hü -
seyin tam atlarken büyük bir dalga gel 
miş zavallı işçi iskele ile romorkör a
rasında ezilmiştir. Kaburga kemikleri 
kırılan ve ciğerleri zedelc:nen amele, 
hastanede ölmüştür. 

Kubilôy tepesi 
Menemen, (Hususi) - Kubilay a

bidesinin bulunduğu tepeye geçense -
ne bir çok çam ağaçlan dikilmişti. 
Tepenin çıplak kısımlarının ağaçlan· 
dırılmasına başlanmıştır. 

çalışmalar 
Erzincan (hususi) - Seroloji mü

essesesi fark vilayetlerimizde tek 
veba hastalığı bırakmamıttır. Bu a -
radaki baytari çalıpnalar, bütün 
mıntakada hem hastalığı ortadan 
kaldrnnı§, hem de hayvan sağlığı te
min ebniştir. Müessese müdürü son 
defa ketfettiği bir tablet ile hayvan 
veremlerini kolayca teıhis etmekte -
dir. Bu tabletlerden bir tanesi has • 
talık fÜpheai bulunan hayvanın gö -
züne konduğu zaman iki üç saat i -
çinde eğer hayvan hasta ise gözü tit
mekte ve cerahatlenmektedir. 

Dört kişi hakkında 

öiüm karara 
Ferecok karakolunda ianıiarmaliak 

...... yı oıuunneırren suçıu, ullzıantep~ın 

Lohan köyünden Karahacı oğlu 1325 
doğumlu Mehmet Ali Kara, Ankara'
nın Yakup Abdal köyünden Yıldırım 
oğula-lrından Sarı Ali lağabiyle maruf 
Hacı Ali'yi taammütle öldürmekten 
suçlu, aynı köyden Yozğat oğulların
dan Ahmet oğlu 1309 doğumlu Satıl -
mış Kaya, Manisa'nın İlyasçılar kö -
yünden Recep kızı Şehriye'yi kaçır -
mak, cebren kızlığını bozmaktan ve 
buna mani olmak istiyen annesi dört 
aylık gebe Ayşe'yi öldürmekten 
suçlu aynı kc ·en Mustafa oğlu 1328 
doğumlu Hakkı Bicici ve Uşak'm 
Dağdemirler köyünden Muhtar Rama
zan'la Mustafa oğlu Mehmet'i ve Meh
met'in karısı Ayşe'yi öldürmekten 
ve muhtar Ramazan'ın karısı Fadime'
yi yaralamaktan suçlu aynı köyden 
Sarı Mehmet oğullarından Ahmet oğ
hı 316 doğumlu Halil Önder hakların
daki Biiyük Millet Meclisi kararı 

dünkii resmi gazete ile neşredilmi' -
tir. 

Üç milli cemiyete yardım için, 
müsait bir fırsatla karşılaşıyo
ruz: kurbanlarımızı, kurban 
derilerini Türk l lava Kurumu
n<\ verelim· 

Samsun Halkevinin köy gezileri 

Samsun halkevlileri sık sık seyahatler tertip etmektedir. Yukarııki 
resim Samsun halkevlilerini köylüler arasında göstermektedir. 



' 
................................................... . 

lülllk tavsiyeler 
.................... 

Beyaz kürkleri temizlemek için ısla
tılmış kepek kullanınız. Kürkün 
üzerine sereceğiniz kepeği kirler 
kayboluncaya kadar ovalayıp sonra 
silkiniz. Leke varsa, daha önce 
benzinle temizliyebilirsiniz . 

• 
Sesinizin daima güzel ve ahenkli ol

masını istiyorsanız, sabah akşam, 
bir veya iki kaşık suda eritilmiş 
şeker alınız . 

• 

Lekôrda 
yapmak 
usu 1 Ü 

Üç güzel şapka modeli - Solda: koyu mavi renkte Grogren'le süslü, kumaştan yapılmış bir tok-ornadır: 
muhtelif renkte muslinden yapılmış bir tiirban - Sağda: yeşil ve kırmızı ekose ile süslü.siyah fötrden bir şapka 

Cilt güzelliği için başlıca şartlardan 
biri de meyva, ve bilhassa portakal 
yemektir. Yalnız, portakalın dış 
kabuğunu soyup, içindeki beyaz 
kabuğunu soymayınrz ve dilimler
le birlikte yiyiniz. Mütehassıs/a
rın fikrine göre, bu iç kabukta de
ri için faydalı birçok maddeler 
vardır. 

~================~~ 

VECİZELER 
Kadınlar bır tebessiımle 

herşeyi verebılırler ve bir 
damla gozyaşiyle her şeyi 
geri alabılırler. 

Tabaat sıze yirmi yaşınızın 
çehresını verır; otuz yaşı
nıza gelınce çehrenıze şekıl 
veren, hayattır: elli yaşını • 
nazın çehresıne mustahak ol
mak sıze duşer. 

Hakıki alicenaplık, nan -
korlugu kabul edcbılmektir. ... 

Suslenmcsını bılmek bu -
yuk bır huner, guzellık biı -
yiık bir ınlah, mutevazi ola
bilmek de buyuk bır zarafet
tir. 

Buyuk kusurlarınıza rağ -
men sevılebılır, hakıki me -
zıyetlerınize veya buyuk 
faziletlerınızc rağmen de se
vilmıycbılırsınız. 

insan ancak kendi kapa
dıgı kapıları açabılir. .. 

Hududu olmıyan bir oey 
varsa o da hakıkattir. 

Moda bazen bir kıraliçe, 
bazen de bır koledir. .. 

Çehre iç hayatımızı ak5et
tıren bır ayandır: Ona çok 
itina ctmelıyi •. 

.1 

Bej renkte fan
tezi yünlü kumaş -
tan yapılmış birse
yahat ve spor man
tosu. Çok rahat o
lan ve §ehirde gi
yilebilen bu man
tonun yakası, iste -
nildiği şekilde, ka
palı veya açık ola
rak, bırakılabilir. 

Katmerli 
çeneleri 

zayıflatma 
• 

caresı 
J 

Bir güzellik mütehassısı katmerli 
çeneleri zayıflatmak için şu usulü 
tavsiye ediyor: 

Başınızı oldukça yavaş bir tarz
da sağdan sola ve soldan sağa çevi
riniz. 

• Tuvaletiniz içı·n muhtelif yağlar kul
lanmak icabedebilir: Zeytinyağı, 
Hindyağı, Bademyağı gibi ... Bun
larrn hazan hoş olnuyan kokularını 
gidermek için içlerine birkaç dam
la esans damlatabilirsiniz. 

• 
Bir doktor sabahları bacakları da "u· 

yand11manın,. lüzumundan bahse
diyor. Bakınız nasrl: Yorgam iki 
ayağınrun şiddetli ve "cesur,, bir 
hareketiyle fırlatıp atınız. Sonra 
bacaklarınrzı havaya kaldırıp, bi
siklette pedalı çevirmeyi andıran 
hareketi birkaç defa yaprnız. Bu 
ekzersiz varise kaqı da çok iyidir. 

Balıklar tutulup tekrar denize dökülürken, Iekarda' 
alıyoruz. Bunu neye kendimiz yapnııyalf 

Denizden çıkan torikler, müşteri- , -
•İzlikten tekrar denize dökülürken, 
bakkaldaki lekcirda'nın üurinde 
muazzam bir fiyat görürsünüz. Bu
na faıacak yerde lekarda'yı kendi-

Dişlerinizi sıkarak boyun adale -
lerinizi takallüs ettirdikten sonra, Banyonun faydalı ve dinlendirici o/-• niz yapınız: 

Palamut yahut torikten lekarda 
serbest bırakınız . ması için, suda 10 dakika kadar yapmak için: 

Başınızı arkaya eğdikten sonra kalmak ve banyodan çıktıktan son-
ra da dinlenmek lazımdır. Fazla sı. ağzınızı yavaş yavaş açıp kapayı -

1 - Taze balıiı yan kanadlarının 
dibinden ve kuyruğa sekiz santim 
kala yerinden gayet keskin ve ince 
bir bıçakla kesmeli. (Bıçak çok kes-

cak suyun zararlı olduğunu da bu 
vesile ile hatırlatalım. 

nız. 

Bu hareketlerin her birinin on de
fa yapılı\ıası lazımdır. Ayrıca, bu 
ekserzizler, göğüsün sertleşmesine 
de yardım eder. 

• Cilt güzelliği için bir reçete daha: A
çık havada geçirdiğiniz bir günden 
sonra cildiniz lazarrr ve hassas bir 
hale gelir. Bir avuç çam "iğnesi,. 
ile bir kozalağr bir litre kaynar su
ya atıp, başrnrza bir havlu örterek 
beş dakika kadar yüzünüzü suyun 
buharrna tutarsanız, cildinizi ga
yet yumuşak bir hale koyarsınız. 

kin ve ince olmak lazımdır, aksi 
takdirde balık ezilir). Balığı bıça
ğın bir hareketiyle kesmek farttır. 
ile ri geri bıçağı birkaç defa sürerek 
kesmek muvafık değildir. 

irpiklerin 
üzeır i 

• 

2 - K esilen baı ve kuyrukla le
kôrda yapılmaz. Geri kalan kısun 
beı aantim geniılikte gene ctynr su-ı 
rette kesilerek parçalara ayrılır. 

Kirpiklerinizi her akşam. bu 
tahsis edeceğiniz küçük ve çok 
bir dış fırçasiyle frrçalayınız. 

işe 
sert Fi/dişinden yapılmış, fakat zamanla 

3 - Balık kesildikten sonra İnce 
bir teHn ucuna azıcık pamuk saTa- \ 
rak balığın murdar iliğini çıkarma
lı, murdar iliğin yanında ve içinde 
kan bulunan kanalı da aynı suretle 
temizlemeli, balığın karnında bulu-

Önce, kılları tersine doğru, sonra 
da yukarıya doğru fırçalıyarak otuz 
saniye kadar bu ameliyeyi yaptıktan 
sonra, kirpikleri tabii vaziyetlerine 
girecek tarzda tekrar fırçalayınız. 

Buameliye hem kirpiklerinizi ipek 
gibi yumuşak yapar, hem de kökleri
ni kuvetlendirir. 

Beyaz ipekliden 
yapılmış ve beyaz 
penbe motiflerle 
.süslenmiş bir süva
re robu. 

sararmış eşyayı bir parça südiin 
içinde yıkadıktan sonra, tercihan 
nemli iken camdan bir kabın ;rltı-

nan kan tabakalarını, balığı Örsele
meden kesip çıkarmalı, balıkta kan 
namına bir ıey bırakılmamalıdır. na yerleştirip ara sıra çevirerek, 

güneşte kurutunuz. Böylelikle bu 
eşya temiz ve beyaz bir hale gelir. 

4 - Deni% auyunda ve yahut tatlı 
suda kandan hiç eaer kalmayıncıya 
kadar yıkadıktan sonra suyun için• 

Mat deriden veya podösüedden yapı/. 
mış eldivenleri temizleme çaresi: 
Yağ lekelerini, bir parça bayat ek
mek içiyle uvarak kaybettikten 
sonra, bir fanila parçasını una ve
ya talka batırarak eldiveni temizli
yebilirsiniz. 

• 
Tava .veya tencerede soğan kokusu 

kalmı~sa. bu kokuyu giderırrek i
çin tavayı kaya tuzu veya toz ha
linde hardalla ovunuz. 

• 
Pas lekesini çrkarmak için, bir dilim 

limonu iki bez parçası arasrna yer
leştirdikten sonra, çok sıcak bir 
ütü ile üzerine bastırınız. Leke 
kayboluncıya kadar bu ameliyeyi 
tekrarlayınız. 

• Çamaşırda renkli parçalarrn rengini 
kuvetlendirmenin çaresi: Pembe 

ve yeşil renkler için, bir litre suya 
bir çorba kaşığı, kırmızı için de so
ğuk durulama suyuna bir çorba ka
şığı sirke karıştırrnız. 

• 
Uykudan şişmiş göz kapaklarım nor· 

maJ hale :.okmak için, bunların ü
zerine önce çok sıcak, sonra çok 
soğuk su ile kompres yapınız. 

• 
Yatmadan önce tırnaklarınıza biraz 

zeytin yağı sürüp tırnakların et -
/erle bitiştiği yerlere hafif bir ma
saj yapınız. Az vakit istiyen bu i
tina sayesinde trrnaklarrnrz daima 
yeni manikür yapılmış gibi güzel 
duracaklardır. 

• 
Şapka ile birlikte taşman vualetler 

daima moda. Bunların yeni bir şek-
li var: gözleri kapatıp, burunun 
ortalarına doğru binen, kısa vua -

de on aaat bırakmalı. 

5 - Balıkları sudan çıkarıp tek
rar yıkadıktan sonra bir çevalyenin 
yahut çamaıır seJ)f!l'i gibi geniş bir 
aepetin içine, bir sıra olmak üzere 
dizmeli ve Üzerlerine gayet a.z ince 
tuz gezdirmeli, suyu süzülmek için 
on saat kadar bırakmalı. 

6 - Balık parçalarının kesilmiş 
taraflarını, taneleri yarım pirinç bü
yüklükte olan tuza banmalı, bittabi 
tu.z taneleri oraya yapııır, yapışan 
tuzları dökmeden yavaşça alıp, ko
nacak kaba istif etmeli. Mümkün ol
duğu kadar aıkı istif etmeğe ve par
çalar arasında bof yer bırakmama
ğa dikkat etmelidir. Tuz miktarı bir 
gaz tenekesi lekarda.sı için bir bu
çuk kilodur. Eğer la:zla dayanma.sı 
matlup ise iki kiloya kadar çıkarıla
bilir. Tuzu az olan lekarda her hal
ele daha lezutle yenir. 

7 - /stil bittikten sonra kabın ağ
:zı büyüklükte bir tahtayı balıkların 
üzerine koyarak on un Üstüne de se
kiz kilo ağırlıkta bir laf koymalıdır. 

8 - Lekarda yapıldıktan birkaç 
gün sonra su koyuverir. Bu su tah
tanın üstüne kadar çıkar, ve üzerin
de balığın yağları bulunur. Bu yağ
ları bir pamuk yahut bezle daima 
alıp temizlemeli ve ara sıra tahtayı 
kaldırarak tahtaya yapıfan yağları 
da çıkarmalıdır. Lekarda yirmi gün, 
bir ay içinde yenecek hale gelir. 

Bu dediğimiz tarzda yapılan le
karda, hakikaten erbabının anlıya
caiı kadar güzel olur, Torikten tüt
sü ve konserve yapmanın usulünü de 
gelecek nüahamızda yazacağız . 

Jetler. Bunlar bakışlara daha "es
rarlı,, bir hal vermektedir. 

• Yumurtaları daima t3ze olarak muha
faza etmek usulü: yumurtaların 
"kalrn,, uclarr yukarıya gelmek 
şartiyle bunlarr kereste tozu içine 
yerleştiriniz. Kereste tozunun ku-
ru olması ve kabrn içerisine faz -

la hava girmemesi şarttır. 

Yukarıda resmin. 
yör, kırmızı yünlü k 

ve siyah tilki ile süs 
l'e bluz siyah kadife< 

Donuk 
Ve çabu 

Tı rna 

Tırnaklarınıza yalı 

şesiyle değil, fakat il 
de dikkat etemniz 1 
tırnaklar umumi sıha 
sı addolunabilir: Dor 
buk kırılan tırnaklar, 
li ve yağlı saçlar gibi 
ladığına delalet ederl 
tırnaklarınız donukla: 
rılmıya başladığı zan 
kaybetmek rahasına 
vetli gıdalar almakta 
yiniz. Şekerin de bu 
1ü olduğunu unutma} 
bir müddet devam ett 
naklarmızın derhal g 
kırılmadı w mı örecek• 



Almanya nazi Bütün . . 
reJ ımının 

altıncı yı 1 dönümünü kutluyor 

''Büyük Almanya,, Rayiıtag'ı 
dün ilk toplantısını yaptı 

Hitler bir nutuk verdi 
(Başı 1 inci sayfada) hezimet ve beynelmilel prestijinin zi-

inanımızla alay ediyorlardı. Bolşevist yamı hazırlamak. 
keşmekeş içinde çöken bir alman im- Çılrorılan rivayetler 
paratorluğu, bütün garp, dehşeti her 
türlü tahminlerin dışında olan bir u- Bunun için de bu seferberliğin bir 
çuruma yuvarlıyacaktı. Kızıl vebanın alman seferberliğinin neticesi olduğu 
bir demokratik fikrin mukaddes ma- ve Almanyanın bu seferberlik üzeri -
hiyeti ve yahut aUikadarlarm devlet ne kendi seferberliğinden ve maksat -
hudutları önünde duracağını ancak }arından vazgeçtiği efsanesi ortaya a
hir adada yalnız kendi zihniyet ve te- tıldı. Diğer taraftan ,B. Beneş, ener -
Jakkileri içinde mahbus olarak yaşı _ jik tedbirleri sayesinde Almanyanın 
yanlar tasavvur edebilirdi. lfiıyt.k olduğu mevkic iade edildiği hak 

kında şayialar da ncşrcttirmiştir. 
Avrupa'nın selameti Bu müsamaha edilemez tahrik ve 

Avrupa'nın selameti Musolini ve Çek-Slovaya'daki alınanların maruz 
italyan faşizmi ile başladı. Nasyonal kaldıkları hakikaten skandal addedi -
sosyalizm bu kurtarıma eserine Avru- lecek tedhiş karşısında, Südet mese -
pa'nm obür ucunda devam etti ve lesini cezri surette halle karar verdim. 
şimdi diğer memlekette, yahudiliğin llir cevap 
ve enternasyonallerin Avrupa medeni Avusturya'da olduğu gibi asker, 
:;~y~~~:ad;a~:~~l~i~~r ~~~~::i: hücum kıtaları, polis bütün kucetlere 

şamil askeri hazırlıkların en sahih ne
yetinin müşahidi oluyoruz. ticeleri verdi. Eğer yabancı memle -

30 ikincikanun 1933 de, memlekc- ketler Almanya'nın diğer memleketle-
timin istikbali için derin bir endişe ri kuvetle tehdit ettiği neticesini çı -
hissi ile Vilhelm Ştrase'ye girmiştim. karırlarsa, bunlara verecek cevabım 
Bugün, altı sene sonra, büyük Alman- şudur: Almanya milletlerin kendi mu
yanın ilk Rayiştağı önünde söz söy- kadderatlarına hakim olmaları prensi
liyecek vazi~ette bulunuyorum. Bi • pini on milyon almanın lehine olarak 
zim neslimiz sözlerin ciddiyetini di - ve diğer garp devletlerinin hiç alakası 
ğer bütün nesillerden daha iyi ölçecek olmıyan topraklar üzerinde tahakkuk 
haldedir. Allahın inayetiyle ne büyük ettirmiştir. Yabancıların müdahalesi
dcğişiklik ..• Bir çok asırların rüyasını ne karşı koymuştur ve bundan böyle 
tahakkuk ettirmek için altı yıl, mille- de yalnız bize taalluk eden bazı mese
timizin bir çok nesiller peşinde koş - lelere garp devletlerinin müdafaasını 
tuğu bu eser için bir sene kafi geldi. müsamaha ile karşılıyamıyacağımızı 
Bu rüya, mahdut görüşlülerin zannet- teyide lüzum görmüyorum. 
tiği gibi mücadelesiz tahakkuk etmiş 
değildir. Filhakika, bu alman birliği Mürıih aııla§11ıası 
senesine, politik bir fikrin zaferi için Bunun için dostumuz Mu'Solini'nin 
geçen dört yıl tekaddüm etmiştir. Bu teşebbüsiı ve ÇemberJcyn ile Daladi -
muvaffakiyct, işitilmemiş gayretler !fe'ni.n kıymetli hüsnüniyetlcri saye -
ve son enerji ile takip edilen cesura - sinde bir anlaşma unsuru bulmaklığı -
ne kararlar pahasına elde edilmiştir." mız mümkün olunca sevindik. Bu an -

laşma yalnız artık tehir edilemiyecek 
1'ilson prensipleri olan bir meselenin halline imkan ver-

.B. ~itler,. 3~ ~eki tarihi hadise - mekle kalmıyor, aynı zamanda hayati 
ı~.rın ?ır tarı esını yaptıktan. ~nra mahiyeti haiz bazı meselelerin umumi 

zlcrıne u ı etlc1evam c=tır: uretc. halline bir örnek teşkil edebili
--='Amer .ve ~g~r _m ~u yor u:l3unun1a beraber, çek meselesi 
n~na Al~ }aya bıldırılen. on do.rt her ne pahasına olursa olsun halledil -
Vıls~n prens p arasında, ~ılletlerın medikçe Avrupanın büyük devletleri 
kendı mukadd. atların~ bakım olması arasında bir anlaşma milmkün değil -
prensipi de m .. cut idi. di. Südet milleti de birinci büyük Al -

Filhakika. ı ttefik devletler hod - manya Rayiştağı se~iminde kahir ek -
gam gayclerın .ı~un gelen yerl~rde seriyetle reyini vermiştir. Şimdi ha -
bu prensipten tıfade etmektedırler kikaten milleti konstitüant bir meclis 
ve bu suretle Al:nanya'ya eski müs - olarak telakki edilebilecek şekilde tem 
temlckelerinin ı ı:lesinden imtina edil- sil ettiğimiz iddia edebiliriz. 
mektcdir. Bum için sebep olarak da • • • • 
yerli halkın, ar ları hiW.fına olarak, Bır f ıkrm za/erı 
Almanya'ya tcs ım edilemiyeccği bil - Millete şunu söylemek isterim: 
diriliyor. Halbu ı 1918 de hiç bir kim "-1938 senesi her şeyden önce bir 
se bunu düşünn il'Ordu. İmdi, mütte - fikrin zaferi senesi olmuştur. Bir fi -
fikler, bu pren namına kendilerini kir milleti birleştirmiştir. Evelce geç
iptidai zenci işi !erinin hamileri i - miş asırlarda, bu birliği başarmak içi~ 
lfin etmekle bera r 1918 de en mede- harba müracaat Ui.zım olduğu zannedı
ni alman milleti , 'tamamen platonik liyordu. Biz kılıcımızı yalnız tehdit~e
bir kıymeti olan hlikümlerin tadili im- r~ karşı. kendimizi müdafaa etme~ ı -
Jdinına <bir olan akt maddesi hakkın- çın çektık ve genç alman kuvctlerı bu 
daki resmi vaidl ıni tatbik etmiyor - ilk imtihanı parlak bir surette geçir • 
!ardı. diler." 

~ t • B. Hitler bundan sonra dahili işle-
.1:1 vus ur3 nm i§~<ıli d k d · · k" 

1938 sonkanuı 1da o yıl zarfında, re ~.emats ebertle e~ıştı~ ~=11~ . 
- nzı a ı ve ıtaatlı mı ı camıa, bütün vasıtalara ı racaat ederek, A -

milletlerin mevcudiyetini korumayı 
vusturya'nm 6,5 n von almanına oto-
determinasyon ha rının temini hak kolaylaştırmıya ve bu suretle ve her • 

kesin menfaatlerinin semereli bir su-
kındaki değişme arımı verdim." 

rette temsilini temine yanyan kuvet -B. Hitler, buraa B. Şuşnig il 
Berhtesgadcn'de y tığı miiliikatı, 12 leri seferber hal\koy:cak vaziyette-
mart saat sekizde dudu geçmeleri i- dir. Bununla bera er, u camia ancak 

· bir fikrin ikna edici kuveti ve devam-çin kıtalara verdi ı emrı, Avusturya-
daki umumi isyanı uşnig'in istifası - h bir terbiye gayreti i~~l y~ratı~bilir. 

A • .,lar go'"nde ..... ek Nasyonal sosyalizm mı etın akiki 
nı, vusturya run c• • ... • k . . 

ı mu .. racaatı an _ camiasını tahakkuk ettırme ıstııyor . için kendisine yap 
latmış ve ı>cU.h:e c m ederek demiş
tir ki: 

"- Bütün bunl hakikate11 yıldı
rım gibi cereyan et ştir. Yeni alma? 
ordusunun muharel sürat ve kuvetı, 
hakkındaki itimat iı sara uğramamış. 
bilakis her türlü ta inin üstüne çık
mıştır. 10 nisan tar nde yapılan Ra
yiştag seçimi de alı :ı milletinin mu
vafakiyctini isbat e ıştır. 

Çcl;-Sloı·a/;~·fı'<lf cfo lwrcket 
ba.,.ll\ »r 

Birkaç hafta so . bazı gazetele -
rin ve bazı politik ann beynelmi -
lel kindar mücadelı iyle tahrik edi
len Çek-Slovakya, almanları gittikçe 
daha ziyade tazyike şladı. Şeref his
si olan hiç bir devkt ıu vakıalar kar-
ısında Hikayt kalam zdı. Çek-Slovak -

yayı peyderpey Alm nya'ya kar~ı mu 
hasım maksatlara me kez yapan ve bu 
hadiselerin mesulü ol n B. Beneş idi. 
Bazı ynbancı mahfillerın telkinine u -
yarak ve bunların muzahcretinden e -
min bulunarak 1938 m yısında çek se
ferberligini ıl.ı.n etti. Bu seferberliğin 
hedefi şu idi: 

1 - Almanya'yı takrit etmek, 
2 - Almanya için diplomatik bir 

Çtdıs nıak lii=ım 
Bunun mühim zamana tevakkuf e

den bir ülkü olması mümklindür. Fa -
kat bu bir felaket değildil'. Bilflkis, 
bu ülkünün güzelliği bizi devamlı bir 
saye ve daimi bir mücadeleye mecbur 
etmektedir. Bu hal eski partilerle nas· 
yonal sosyalizmin programı arasında 
bir fark teşkil eder. Eski partilerin fa
aliyeti günün politik ve ekonomik 
ıneseleleri için uğraşmakla tükeniyor 
ve hemen hemen mUnhasıran parla -
mentolarda cereyan ediyordu. Nasyo -
nal sosyalizm ise, milleti yetiştirmek 
ve sefer.her hale koymak için fasıla -
sız çalışması i.~ap etmektedir. 

Gerçi, en muhım ve en sansasyonel 
hadiselerin dahi heyecana ve düşün
ceye sevkcdemiyeceği ~imseler var -
dır Bunlar istifade edılmez mahsul
ler: tabii tortulardır. idealistler, ak
tivistler ise milli camiada hesaba ka
tılacak yegane unsurlardır. Bunların, 
ülkü uğruna hayatlarını feda etmek 
kuvetlerine malik olmak şartiyle, bin
lerce zafı affedebilirler. 

"istiklalden eminim .,, 
Devletin ve partinin kumanda mev 

kilerini işgal için, moral hareket hat-

Katalonya'da şiddetli 
yağmurlar başladı 

MOLTECiLERiN 
Y AZiYETi KOTO 

Askeri harekôtta 
güçlükle ilerliyor 

(Başı l inci sayfada) 

ca eden binlerce mülteci arasından 
yalnız 250 kişi Frankist 1spanya'ya 
dönmek arzusunu izhar etmiştir. 

M iiltcci akım ,J,-.vam ecliyor 
Paris, 30 a.a. - Barselona'nın suku 

tundanberi on binden fazla ispanyol 
muhaciri Serber istasyonundan fran -
sız topraklarına geçmiştir. Dün sabah
tnnberi fransız makamatı ancak çocuk, 
kadın ve ihtiyarları kabul etmektedir. 

1"rcmsız nazırları J>erpinyan·a 
gidiyorlar 

Paris, 30 a.a. - B. Albert Saraut 
ile B. Mark Rukar, ispanyol mülte
cilerini kabul ve fransız halkını salgın 
hastalıklardan korumak için mahal
linde alınmış olan tedbirleri gözden 
geçirmek üzere bu akşam Perpinyan'a 
gideceklerdir. 

1'I iUt.cciler whliye celili yor 
Serber, 30 a.a. - Serbcr'deki mülte

ciler tahliye edilmiştir. Tahliye ame
liyesi devam etmektedir. 

Dün 1,200 mülteciyi nakleden üç 
tren buradan hareket etmiştir. Birkaç 
gün içinde cerbere istasyonundan on 
bin katalonyalı sevkedilmiştir 

l>crıizden gcfonler 

Vandr, 30 a. a. - Şehirde büyük bir 
faaliyet vardır. Dün akşamdanheri 23 
ispanyol balıkçı gemisi buraya 1000 ki
§i getirmi tir. Limana aynı zamanda 
n- Omarkalı tki op a mücehhez bir 
cümhuriyetçi İspanya gambotu ge!
miştir. 

Limanda bulunan fransız harp ge
milerinin efradı gambotun kırk kişi
den ibaret olan mürettebatının silahla 
rını almıştır. Gambotun mürettebatı 

gemide muhafaza altına alnımıştır. 

Cii.mhuriyet<,.·iler mll lwvcmete 
lmşlmlılar 

Katalonya cephesi, 30 a.a. - Fran -
kistler Vich ve Berga isukametinde i
lerlemekte iseler de cümhuTiyet~ile -
rin bu mmtakada mukavemetleri git -
tikçe artmaktadır. En şiddetli muha -
rebeler Granolers mıntakasında ecre -
yan etmiştir. Bu mmtakada fashlarla 

navarlılar 20 kilometrelik bir cephe -
de karşılarındaki taze kuvetlerle iki 
saatten fazla muharebe etmişler ve an

cak topçu ve hava kuvetlerinin bom -
bardıinanr sayesinde cümhuriyetçile -
ri müdafaa mevzilerinden tardedebil • 
mişlerdirı. 

Akşam frankistlcr Baselon'a 40 ki -
lometrelik bir mesafede Vich yolu 
üzerinde bulunmakta idiler. Berga is
tikametinde frankistler şimdi bu ka -
sabaya 13 kilometrelik bir mesafede 
bulunmaktadırlar. Sahil mıntakasında 
vaziyet sakindir. 

Ciinı lmriyetçilcrin tarırruzrı 

Gerone, 30 a.a. - Havas bildiriyor : 

Hükümetçiler tarafından neşredilen 
bir tebliğde cümhuriyct kıtalarının 
mu hacimlere kahramanca taarruza de -
vam ettikleri bildirilmektedir. 

Muhtelif cephelerde kayda şayan bir 
şey yoktur. 

Ecnebi tayyareleri sivil halka taar
ruzlarına devam etmektedirler. 

Madtıitl'tle se/erbcrlik 
Madrid, 30 a.a. - Bütün teşekkül -

ler umumi seferberliğe iştirak etmek -
tcdir. Harp mall'ılleri cemiyeti de mü
racaat ctlerek kendi azasına yapabile -
cekleri vazifeler istemiştir. 

l't•ni /Jir lwsııl;u işgal t)dildi 
Burgos, 30 a.a. - Radyo ile v~rılen 

haberlere göre frankistlcr Granollers'
in 13 kilometre garbinde kain Kaldas 
de Montbuy ismindeki kasabayı işgal 
etmişlerdir. 

Diğer cihetten frankistler tarafın -
dan neşredilen bir tebligde frankist 
kuvetlerin Katalonya cephesinde 9 
kilometre kadar ilerliyerek bir kasa -
bayı işgal ettikleri ve "İspanyollarla 

amerikalılardan ve orta Avrupa gonül
lülerinden mürekkep üç beynelmilel 
livayı" inhizama uğrattıkları bildiril
mektedir. 

Estramadur cephesinde cıümhuri -
yetçilerin biitiln taarruzları geri püs -
kürtülmüştür. 

J)olmnw smwyii mmwlwsı 
Jrwıldstle.rirı dinde 

Barselon, 30 a.a. - '"Havas Ajansı 
muhabirinden" Frankistlerin ileri ha -
rckctleri, l•panya'nın bütün mensu -
cat sanayiinin kendi ellerine gtçmele -
ri ncticcsıni vermiştir . .Bu sanayim 
işletilmesinden evci bahis mevzuu o -
lan ba lıca mesele dövi:.c meselesidir. 
Ecnebi memleketlerden icap eden ve 
mevcut olmryan malzemeyi satın al -
mak lazımdır. Bu malzeme pek o kadar 
büyük bir §CY değilse de iptidai mad
delere olan i.htiyaç fevkalfidedir. Mü -
bayaatın şimdiye kadar yapılmakta ol
duğu ve şimdiden sonra yapılacak baş
lıca piyasa, Londra"dır ve bu piyasada 
krediler istemek icap edecektir. 

Fabrikalardan harap olanlar, pek 
azdır. Yüzde yetmişi iyi bir halde bu
lunmaktadır. 

işgal edilerı ka ul>alar 
Barselon, 30 a.a. - Franko umumi 

karargahının bir tebliğinde Katalonya 
cephesinde Markez de Kardeveu ve 
Valsana'nm işgali teyit olunmaktadır. 

Tebliğde, düşmanın 11 inci, 13 ün -
cü ve 15 inci enternasyonal müfrezele
ri bu mıntakada ileri sürdüğü ve bu 
müfrezelerin fransız komünist mebu -
su Andre Marty tarnfmdan yeniden 
teşkil edilmiş olduğu i16.ve edilmek -
tedir. 

Esirler tıe ganimetler 
Salamanka, 30 a.a. - Neşredilen bir 

frankist tcibliğinde Katalonya'da cüm 
huriyetçilerden 1250 esir ve mühim 
miktarda harp malzemesi alındığı bil
dirilmektedir. 

Estramadur cephesinde frankistler 
bir kaç mevzi zaptetmişlerdir. Düş -
man sahada 400 ölü bırakmıştır. 

Frankist hava kuvetleri Denia ve 
Gandia limanlariyle 'Geronc ve Figue
ras istasyonlarını bombardıman et -

tı ve seciye bilgi ve guya entelektü • 
el kabiliyetlere üstündür. Zira, ku -
manda bahis mevzuu olduğu yerde, 
abstre bilgi değil, doğuştan sevk ve 
idare kabiliyeti mcsuliyet hissi, cesa
ret ve sebat hakim olur. Bunu bura
da söylemekliğimin sebebi, bana bil -
tün hayatımdan fazla şeyler öğretmiş 
olan bir tarih yılının verdiği tecrübe
lerdir. Tarihi yıl bana göstermiştir 
ki, nazik bir anda enerjik bir tek a
dam zayıf on adamdan daima daha 
değerlidir. Bugünkü alman devletin
de sosyal hurafeler mevcut değildir. 
Bunun için sosyal farklara dayanan 
ayrılıklar da yoktur. Bugün altı sene 
hükümetten sonra gözlerimi istikbale 
çevirdiğim zaman, derin itimadımı be 
yan edebilirim. Alman milletinin in
sicamı, nasyonal sosyalist devletin 
yakın veya uzak bir gelecekte tehad
düs edebilecek bütün meseleleri hal
ledebileceğine kanaat hasıl etmekte -
dir. On beş yirmi senenin verdiği 
dersten istifade eden alman milleti -
nin demokratik ıslahatçılara karşı şef 
lerini bütün kuvetleriyle takip ede -
ceklerine kani bulunuyorum. 

mişlerdir· 1 
1 

Şili'deki zelzele 50.000 
kişinin canına kıydı 

Hasat için seferberlik yapılacak 
Santiago. dö - Şili, 30 a.a. - Şili hükümeti, ordunuun felaket

zede mıntakalarda hasadı yapabilmesi için bir nevi seferberlik 
icrası tasavvurundadır. 

Bu mıntakalar, buğday ve her nevi 1 
zirai mahsulat itibariyle çok zengin- 1 
dir ve Şili'nin hakiki anbarıdır. Re -
koltenin ziyaı, bütün memleket için 

Hatay meclisinde mühim 
çok felaketli neticeler tevlit edecek-
tir. 

Enkaz kaldırılıvor 
Konsepsiyon, 30 a.a. -· Felaketze-

de mıntakanın her tarafında enkazın 
ortadan kaldırılması işlerine süratlc 
devam edilmektedir. Sıhi vaziyet, he
men hemen normalleşmiştir. Felake
te uğramış olan şehirlerin tahliyesine 
devam edilmekte ve halihazırda bu 
şehirlere mebzul miktarda yiyecek, 
içecek gelmektedir. Demiryolları mü 
nakalatının tekrar başlaması iaşe me
selesini halletmiştir. Salgın hastalık
lar zuhuru tehlikesi bertaraf edilmiş 
olup hemen hemen bütün şehirlerde 
içmeğe salih su bulunması temin o
lunmuştur. 

.50.000 ki\:i öltlü 
Son istatistiklere nazaran felakete 

kurban giden insanlar adedi, felake
te uğramış mıntaka halkının yüzde 
yirmi beşini teşkil etmektedir. Bu 
halk, 200.000 kişiye baliğ bulunumak
tadır. 

Retiro, Para], Kaukuenes, Quuınh -
ne, Sancarlos, Chillan, Bulnes, San· 
takalara, Florida, Kabreooma, Yum -
bel, Monteaguila, Coelemu, Penso, 
Tome ve Lıquen şehirleri tamamen 
ve Concepcion şehri de kısmen harap 
olmuştur. 

Yeni Barem 
( Başr ı inci sayfada) 

Madde - 5 - Asli vazifesinden ma
da muallimlik deruhte eden subaylar 
ve askeri memurlar haklarında asli 
vazifelerine ilaveten muallimlik de -
ruhte eden sivil memurlar hakkındaki 
hükümler tatbik olunur. 

Madde - 6 - 1453 sayılı kanunun 
bir ve üçüncü maddeleriyle 2702 sayılı 
kanunun birinci maddesi ve 3278 sayı
lı "kanunun ikinci maddesi hükümle -
rlnaen bu kanuna muhalif olan hUkUm 
ler kaldırılmıştır. 

Madde - 7 - Bu kanun 1 haziran 
1939 tarihinden muteberdir. 

Madde - 8 - Bu kanunun hükmü
nü icraya Milli Müdafaa, Dahiliye ve 
Maliye vekilleri memurdur. 
Rerece Rütbesi veya 

sın ıh 
Maas Tutarı 
asılları 

1 Orcenııraller, Oramiraller 150 600 
2 Korceneraller, Koramiraller 125 500 
3 Tüma:tneraller, TUmamiral-

lcr 100 400 
4 Tu~gcneraller, Tuiamiral-

ler, Temyiz müddeiumumisi, 
vck61et hukuk muşaviri go 300 

5 Alb~ylar, temyiz azalar, bi-
rıncı sınıf askeri memurlar 80 260 

6 Yarbaylar, ikinci sınıf Dlikeri 
memurlıır,veldilct hususi ka-
lem mudürü 70 210 

7 Binbaııılıır, üçüncü sınıf as-
keri memurlar 60 170 

8 Önyilzbaeılar, 4 üncü sınıf 
nskeıi memurlıır 50 140 

9 Yüzbıışılar 5 inci sınıf 
askeri memurlar 40 120 

kanunlar kabul edildi 

Türk ceza kanunu 
mevzuatı aynen 

ahndı 
(Başı ı inci sayfada) 

ruhsattan muaf olduğuna müteallik 
kanun layihaları müzakere ve kabul 
edilerek Hatay ceza kanununun mü -
zakeresinc geçilmiştir. 

Kanunun esbabı mucibesi adliye 
encümeni tarafıı~dan şöyle izah edil
mektedir. 

1'iirlc ceza kanunu. aynen 
ilaibas e<lüdi 

"Ceza kanunu hazırlanması soyu
muzun içtimai karakterimizin yaşa -
ma şartlarımızın adap ve muaşereti -
mizin aynı olması dolayısiyle ana va
tandaki mevzuatı aynen almak kadar 
tabii bir hareket olamazdı. Nitekim 
hükümct de bu mülahaza ile Hatay 
ceza kanunu lfiyihasmda türk ceza 
kanynunu aynen iktibas etmiştir. Ha
tay ceza kanununa türk ceza kanu -
nundan ayrı ve başka hükümler vaz'ı 
ve yahut bazı hükümlerin tadil ve ih
racı hiç düşünülmemi tir. Türk ceza 
kanunu hükümlerinin aynen kabulü 
encümenimizce muvafık bulunmuştur. 
Ancak türk .ceza kanunundaki "Tür
kiye" karşılığı "Hataylı., olraka tadil 
edilmiş ve Hatay ana yasa mucibin
ce askerlikten tecrit edildiği cihetle 
türk ceza kanunundaki askerliği ala
kadar eden maddelerin Hatay ceza -
kanununda zabıta kuvetleri ve inzi -
bat işleri şeklinde tesbiti muvafık gö
rülmüştür. 

Mecli~ bayrnm ertesi tekrar 
to vlcmar..lık 

Bundan ha ka kanuunu medeni e
n üz kabul edilmediği fakat ihzar e-
dilmekte bulunduğu cihetle Hataıy 
ceza kanununda kanunu medeniye ait 
maddeler tecil edilmiştir.,. 
Neşrinden bir ay sonra meriyetc 

girecek olan Hatay ceza kanunu al -
kı,larln kabul edilmiştir. 

Yeni Hatay ecza kanununun mev
kii meriyete vaz'ına müteallik olarak 
kabul edilen kanun layihasına naza
ran bu kanun da ana vatandaki kanu
nun aynıdır. Yalnız mahkemeler teş
kilatındaki hususiyet dolayısiyle bir 
kısım maddeler alınmamıştır. 

Millet Meclisi bayram ertesi top -
!anmak üzere içtimaa son verilmiştir. 

10 Üsteğmenler, 6 ıncr sınıf as-
keri memurlar 35 100 

11 Te menler, 7inei sınıf askc-
ri memurlar 30 85 

12 Asteğmenler, 8 inci sınıf as-
keri memurlar 25 75 

13 Askeri memur muavinleri 20 60 

Bütün Avrupa fotoğrafçJ!ığın 100 üncü yıldönümünü kutluyor. Yukar
da Kırım harbinde lngiliz : Fransız kumanda heyeti görülüyor. 
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H i K A y E 
Küçük yuvarlak 

ha - Ne diyorsunuz kuzum? Evlilik 
z Y•tında mesut olup olmamamdan si· 
ı: ne? Ah bu hikayeciler. Galiba gene 
lb~~zularınız kıtlaştı da. benim gibi 

11 ıya~ bir kadının ağzından lakırdı 
~p hıkayelerinizden birisine "ser· 

Ye., bulacaksınız. 

Ya 'lil~~fih, sualiniz beni uzun uzadı· 
le" duıundilrecek cinsten değil. Çün

u vereceğim cevap basit: Kocamla 
f~lc ınesut bir hayat geçirdim. Beni 
ıç aldatmad •• "Nasıl olur,, mu diye

Celc • • ki ıınız? Onun beni aldatmasına im-
n vermedim de ondan ... O öleli e

rcy oldu. Ben de ihtiyarladım. Fakat 
~~am benden başka kimseyi sevme

dı diyerek, rahat rahat ölümü bekli
YcbiJirim. .. 

İhtiyar hanımefendi, sözlerinin bu
raaına gelince durdu. Biraz düşündü. 
Once içini çekti, sonra gülümsedi ve 
tekrar •<ize başladı: 

nl - Fakat. &ilnün birinde kocam be
bl aa daha aldatıyordu. Madem ki 

r mevzu &rıyoraunuz, bunu size 
anlatayım. Maınafih bu kadar da te-
ıaşJanın nıza hacet yok. Çünkü anla
tacaklarnn çok baıit ••• 
Kocamı tanıyor musunuz bilmem? od . . . .. 

a sızın gıbi muharrirdi. Hem de 
o~unan ve sevilen bir muharrir ... Sık 
sı sey~ata çıkar ve her dönUıUnde 
l~~teııne intibalarını yazardı. Şim
dı 811 bu gibi yazılara "röportaj,, di
yorsunuz galiba ... 

Kocama okuyucularından birçok 
nıektuplar da gelirdi. Bir ara mektup 
~ar arasında dikkatimi bir zarf çekti. 
~zmir,, damgasını taşıyan, açık ma

vı renkte bir zarf... Mavi zarfların 
hazan her gün geldiği de oluyordu. 
Zihnimde 'üpheler uyanmağa batla -
dı. Kocam birkaç ay evet lzmir'e git
ıniıti. Bu mektuplar her halde lzmir
~e bulunan bir kadın okuyucudan ge
hyordu. Şüphelerim bana o kadar eza 
Vermeğe ba1lad1 ki, günün birinde 
~Ocamın gene ıeyahata çıkmasından 
ııtifade ederek mektuplardan birisi
ni açtım. Aman yarabbi 1 ... Mektupta 
neler yoktu, neler ... Hasba, kocamın 
ilk yazısını okuduğu zaman ona aşık 
olmuf. Kendisini görünce bu "hitı., 
daha çok kuvetlenmiı. Halbuki kocam 
bu "his,. ıine ta.n bir mukabele gös
termiyormuş. Ne olur, lzmir'e tekrar 
gelse imiş de beraber seyahata çıksa
larmıı filan, filan ... Sonra da, sayfa
nın sonuna kalemle bir küçük yuvar· 
lak çizmiş ve içine: 

"Burasını •.• ,, diye yazmış. Bir çift 
dudağın biçimini andıran, acaip, es
rarengiz bir küçük yuvarlak .. Bu -
nun ne minaya gelecelini günlerce 
dUıündüm ve nihayet buldum: Mek· 
tubu yaran kadın, kiğıdın orasını öp
nıü,tU. Kocamı da orayı öpmeğe da
vet ediyordu. Böylelikle iki sevgili, 
aralarındaki yüzlerce kilometrelik 
nıeaafeye rağmen, posta vasıtasiyle 

dudak •1udağa geleceklerdi •.• 

Fran•ızcadan nakleden: S. T. 

düşündüm ve §Öyle bir fikir buldum 
(beni ayıphyacaksınız, biliyorum a
ma, gözlerim kararmıştı, ne yapa
yım .•. ): Eczaneye giderek gayet ku
vetJi bir zehir alıp küçük yuvarla • 
ğın içine sürecektim. Kocam da kağı
dın burasını öpünce zehirlenip öle
cekti. Evet. Oyle şiddetli bir kıskanç
lık krizi geçiriyordum ki bu korkunç 
cinayeti bile bile yapmıya karar ver
miştim. 

Fakat sonra gene kendi kendime 
düşündüm: Eczacı belki zehiri ver
mek istemiyecekti. Verse bile bu ze
hir kocamı öldürecek kadar 'kuvetli 
olmıyabiJirdi. Sonra eczacı her halde 
halimden bir ı1eyler anlıyacak, belki 
de beni kırmamak için zararsız bir 
toz veya su verip işin içinden sıyrı
lacaktı. 

Çırpınıp duruyor, "ne yapsam ya
r~bb~? .Ne yapsam?., Diye boyuna 
zıhnımı kurcalıyordum. Bir ara ümit
aizliğim o dereceyi buldu ki, intihar 
etmeli bile diltündüm. 

Tam o günlerde, senelerdenberi 
kendisini görmediğim eski bir çocuk
lu r ·ad ım Anadolu'dan beni zi
yarete geldi. Uzilntülü halimi gördil. 
Ben de hüngür hüngür ağhyarak, ona 
başıma gelen felaketi anlattım. 
Sağ olsun, Feride soğukkanlı ol

duğu kadar tecrübeli bir kadındı. On
ce beni fena halde azarladı. Sonra da 
bir akıl öğretti. Küçük yuvarlağın i
çine toz veya su halinde zehir değil, 
bir kağıt parçası koyuaktım. Ne ka· 
dar basit, değil mi? Halbuki ben bu
nu akıl edememiştim. Feridc'nin de
diğini yaptım. Kilçük kağıt parçasını, 
küçük yuvarlağın içine yapıştırdım. 
Sonra da mektubu tekrar zarfa ko
yup, hiç bir şey olmamış gibi, zarfı 
kapadım ve öteki mektupların arasına 
karııtırdım. 

Birkaç gün sonra kocam seyahattan 
döndü. Yemekten sonra mektupları· 
nı açtı, okudu. Biraz dütünceli idi. 
Bana tuhaf tuhaf bakıyordu. lzmir'· 
den gelen mektubu açtığımı anlamış
tı. Ve tam dört gün, benimle ne ko
nuştu. ne de yüzüme baktı ... 

Beı1inci gün, ağlamaktan gözleri 
kıpkırmızı olduğu halde yanıma gel· 
di. Beni kucakladı ve uzun uzun öp
tü. Sonra da ne dedi, biliyor musu-
mız? 

- Karıcığım, gel, ıel}inle ıeyahata 
çıkalım! r 

Fakat lzmir taraflarına degil, Av
rupa'ya gidecektik! ... Sevinçten sar • 
hoş gibiydim. Feride'ye bugün bile 
o kadar minnetdarım ki .•. 

- Demek, hanımefendi, mektupta
ki küçük yuvarlağa yapıştırdığınız 

kiğıt parçası bütün gUçllikleri hallet
ti, öyle mi? 

- Eveti... 
- Peki... O yapıştırdığınız kağıt 

ne idi? 
İhtiyar hanımefendinin gözleri, ak

mağa hazırlanan yaşlarla buğulandı. 
Muharririn sözüne, titriyen bir sesle 
cevap verdi: 

- Çocuğumuzun resmi idi: lki ya
şında iken ölen yavrumuzun resmi .•. 

••• 

Deli gibi olmuıtum. Çünkü kocamı 
Çıldırasıya seviyordum. Sonra, mek
tubun yazılış tarzı da bana birçok fCY· 
ler ögretmişti : Her halde kocam da 
bu kadına llkayıt değildi. Mektupla
rına cevap veriyordu ve, kimbiJir, Muharrir, bu hikayeyi hiç bir za. 
belki de günUn birinde beni bırakıp man unutmamayı kendi kendine vi
onun yanına gidecekti. Ağladım, te- detti. 
pindim, 8fkemden camları titreten Vidinde durdutunu da görüyorsu-
çıfhklar, feryatlar kopardım. Mck- nuz. 
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cam açsaydı, lcüçUk yuvarlağı görün- büyüten Ç~k E.sirg9fle 
ce kağıdın orasını öpecek, koldıya- Kurumunun K-iören'Je A-
cak, yahyacak, ve daha kimbilir neler -:r NA Kucağındaki unuruları-
yapacaktı. Oyle kızgındım ki, kocam ,,_ 
yanımda olsa, ilıtüne atılıp onu bo· nı unutma. Çocuklarınıza he-
ğacaktım Fakat aeyahatta idi. diye alırken onları da •evin-

BUtün hiddetime ratmen, intikam dir. 
almağa karar verdim. Birkaç dakika .................... 

ULUS -9-

Yaklaşı rl<en • 
eçıme • • 
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NOBETÇJ E..:ZANELER 

: lstanbul eczanesi 
: Merkez eczanesi 
: Ankara eczanesı 

inıi Büyük Millet 
Meclisinin hususiyetleri 

Pazar 
Pazartesi 
Salı 
Çarpmba 
Per:ıembe 
Cuma 
Cumartesi 

: Y cnı ve Cebecı eczaneleri 
: Halk ve Sakarya eczaneleri 
: Eee ve Çankaya ecnneleri 

Sebat ve Yenisehir eczaneleri 

ACELE iMDAT 
Bir yaralanma, bir kaza, fevkalide bir 
haıtahk vukuunda acele imdat istemek 
için belediyeler hastanesıne (2257) 
numara ile telefon edılir. 

Lüzumlu Telefon Numaraları 

Yangın hıbarı: (1521). -Telefon mura
racaat. tehir: (1023°1024) •• Sehirlera
rası: (2341-2342). - Elektrık ve Hava. 
ea:ır inza memurlUKU: (1846). - M e
sajeri Seh.r anban: (3705). - Takıi 
telefon numaralan: Zinclrlicami civa· 
n: (2645·1050·1196} .• Samanpazan ci· 
varı: (2806-3259). • Yenışehır. Havuz. 
başı Bizim taksı: (2323) .• Havuzbası 
Guven takıi: (3848). Birlilr taksi ~ 
(2333). • Çankırı caddesi. Ulus taksi: 

8 ayramdan sopra Tilrkiye'nin 

her tarafında seçim hazır -
lıkları bathyacaktır. Türk milleti, 
memleket işlerinde, kayıtsız ve prt
tız hakimiyetini temsil eden vekil • 
!erini seçecek ... 
Anayasamız üçüncü maddesinde 

"Hakimiyet bilakaydü şart milletin
dir" der ve dördüncü maddesinde 
de "Türkiye Büyük Millet Meclisi, 
milletin yegane ve hakiki mümessi
li olup millet namına hakkı hakimiye 
ti istimal eder." Kaydiyle milli ha
kimiyeti Kamutay'da tecelli ettirir. 

Birinci Büyük Millet Meclisin'de 
mebus sayısı 437 idi. İkinci devrede 
bu rakam 287 oldu, üçüncüde 316, 
dördüncüde 317 ve be,inci Büyük 
Millet Mecilisi'nde 399 mebus var-
dı. 

Kamutay birinci devrede 557; i -
kinci devrede 425; üçüncü devrede 
281: dördüncü devrede 294 ve teşrii 
vazifesine dün nihayet vermiş olan 
beşinci Büyük Millet Meclisi'nin 
fevkalade birinci, ikinci, üçüncü ve 
dördüncü içtima senelerinde de 318 
olarak 1975 toplantı yaptı. Kamu • 
tay'ın her toplantısının neyi ifade 
ettiğini anlamak için kanun sayı • 
mızın dört bine yaklaşmış olduğu
nu düşününüz 1 

$ • • 

Bu sütunlarda, beşinci Büyük 
Millet Meclisinin l ikinci teşrin 

937 den, 31 ilk te,rin 938 ze kadar 
devam etmiş olan üçüncü içtima se
nesindeki faaliyetine ait enteresan 
rakamlar bulacaksınız. Bunları, ap
ğı yukarı, her seneye ıümullendire
rek, meclis faaliyeti ve hayatı hak
kında müspet bir fikir edinmek ka
bildir. Ki, bu da, rejimin en büyük 
müeaeıesinin iç mekanizması ve 
husueiycti hakkmda, u çOk bir fi. 
kir verebilir ••• 
Kamutny'ın içtima senesi başı, her 

senenin bir ikinci teşrini.dir. Bu ta· 
rihte meclis, cümhur reisinin açış 
nutkiyle faaliyete başlar. Beşinci 
Büyük Millet Mecli&i, en son tam 
içtima senesi olan ve l ikinci teırin 
937 den; 3J ilk teşrin 938 ze kadar 
süren bir yıl içinde 82 toplantı yap
mıştır. Bu 83 toplantıda umumi he
yete muhtelif encümenlerden 591 
mazbata gelmiştir. Bu 591 mazbata· 
dan 480 i kanun, 9 u tefsir, 53 çü ka
rar olarak 25 şi okunarak kabul; 
dördü encümenlere iade edilmiş; 3 
çü hilkümet tarafından geri alın • 
mış; 11 ri okunmuş, biri reddedil
miş, 5 şi ruznamede kalmıttlr. 

Her toplantıda vasati olarak ka -
bul edilmiş olan kanun layihasının 
sayısı 6 dır. 

Beşinci Büyük Millet Meclisi'nin 
son içtıma senesinde en uzun süren 
celse, 27 mayıs 938 cuma günkü top· 
lantıdır. Bu toplantıda 938 - 39 mali 
sene büdcesiııe ait 6 vekalet büdcesi 
kabul edilmiş, dort vekil - Ulus 
sütunlariyle - on beş-sütunluk ko
nuşmuş: 21 hatip söz almıştı. Bu 
celse, fasılasız olarak, tam 7 saat 10 
dakika sürmüştür. 

Bu rekor rakamından sonra, bu 
içtima senesinin en uzun celsesi, a
vukatlık ve beden terbiyesi kanun • 
larının kabul edilgi 29 haziran ta • 
rihli 83 üncü celse olarak 5 saat 40 
dakika; yüz elliliklcrin affı ve no· 
ter kanununun kabul edildiği celse 
beş ıaat beş dakika sürmüştür. 

83 toplantıdan 34 toplantı bir sa· 
atten fazla 49 zu bir saatttan az ıür· 
müştür. En az ıUrcn toplantı ise on 
dakikadır. 

K amutay'ın 16 daimi encüme • 
ninin, aynı içtima senesi i

çınuc:kı faaliyeti 9udur: Adliye en • 
cilmeni 57 mazbata çıkarını,, bun • 
lardan 34 dli kanun, 20 ıi karar, bi· 
ri okunarak kabul edilmiş, biri en • 
cilmene iade, biri reddedilmiftİr· 

BUdce encUmeninin çıkardığı 177 
mazbatadan 157 si kanun, 4 dil tef· 
ıir, 9 zu karar, 6 ıı okunarak kabul 
edilmiş, bir mamata hUkilmet tara • 
fından ahnmıftır. Dahiliye encüme
ninin 30 mazbataaından 28 zi; Di
vanı muhasebat encümeninin 27 maz· 
bataaından 21 ri, Gümrük ve inhi • 
sarlar encümeninin 13 mazbatasın · 
dan 11 ri: Maliye encümeninin 32 
mazbatasından 28 zi; iktisat encü· 
meninin 59 mazbatasından 54 dü; 
Maarif encUmeninin 19 rnazbatasın
dan 18 zl: maliye encümeninin 55 

8 üyük Millet Meclisine gelen layihalar, çı-
kan kanunlar, toplantı miktarları. En 

uzun, en kısa toplantılar. Encümenlerin toplantı
ları, arzuhal encümenine gelen iıtidalar, mecli
sin en yaılı en genç azaları, mebuılarımızın tah
silleri, ihtiaaaları, bildikleri diller, Birinci Büyük 
Millet Mecliıindenberi mebuı olanlar, birinci, 
ikinci, üçüncü, dördüncü, befinci Millet Mecliı
lerin~~ki mebus miktarları, 6 ıncı Büyük Millet 
Meclıııne dair tahminler.· 

.. YAZAN 

Cemal Kutay 
mazbatasından 42 si; Milli müdafaa 
encümeninin 33 mazbatasından 32 
si; Nafıa encümenin 22 mazbatasın
dan 21 ri; sıhat ve içtimai muavenet 
encümeninin 10 mazbatasmdan 6 sı · 
teşkilatı esasiye encümeninin 4 maz.' 
hatasından 3 sü; ziraat encilmeninin 
11 mazbatasından 8 zi; kanun ola • 
rak kabul edilmiştir. 

En sok toplanan encilmen bildce 
encilmcnidir. Büdce encümeni, ü. 
çüncü içtima senesi içinde 95 top -
lantı yapmıştır. Adliye encümeni 
88, Arzuhal encümeni 75; Dahiliye 
encümeni 60, Divanı Muhasebat en
cümeni 48, Gümrük inhisarlar encü
meni 28, Hariciye encümeni 15, ik
tisat encümeni 54, Kiltüpane eneli -
meni 3; Maarif encümeni 17; Mali
ye encümeni 71; Mecli• hesapları -
nın tetkiki encümeni l3; Milli mü
dafaa encümeni 51; Nafıa encümeni 
28; Srhat ve içtimai muavenet en -
cüme.ni 14; Te§kilitı esaaıye encü
meni 3; Ziraat encümeni 10 toplantı 
yapmıştır. 

Üçüncü içtima senesi içinde me
buslarımız 22 kanun teklifi yapmıf
Jardır. Bu t:ıckliflerden 13 resen ve
ya birle§tİrilerek kanun olarak ka -
bul edil mi,, 1 i sahibi tarafından ge
ri alınmıı; 8 teklif gelecek içtimaa 
kalmııtır. 

Kamutay vatandatm muayyen 
haklarını tetkik eden en yüksek mer
ci ve salahiyetli müessesedir: yal
nız üçüncü içtima senesi içinde ar -
zuhal encümenine gelen istidaların 
sayısı 1664 dür. Bunlardan çoğu ne
ticelendirilmiştir. 

8 uraya kadar hc,inci Büyük 
Millet Meclisi'nin, memle -

ket ve millet işlerinde başardığı bü
yük ve hayırlı itler üzerinde kısaca 
durduk. Şimdi, muhterem mebusla
rımızın hususiyetlerine ait kısa not
lar ve rakamlar vereceğiz. 

Beşinci Büyük Millet Meclisi'nin 
en yaşlı azası 1862 de doğan Doktor 

general Besim Omer Akalın (Bile
cik) ve Süleyman Sırrı Gedik (Trab
z~.)dur. Yaşları 77 dir. Bir yaş fark
la ~stat Hüseyin Rahmi Gürpınar 
gelıyor. 74 ya,ında olan üç mebusu
muz vardır: B. Tahsin San (Aydın), 
Bayan Hatice Özgener (Çankırı), B. 
Tevfik Bilge (Diyarbakır). 
Kamutay'ın en genç azası, 1904 

dogumlu -yani 35 yaşında olarak
Cavit İdral (Niğde)dir. Bayan Dok
tor Fatma Memik; bayan Binal Arı· 
man ve B. Alaettin Tiridoğlu 36 
yaşlarındadır. 

Mebuslarımızın dördü baytar, bi
ri deniz, ikisi di~i. dördü eczacı, o· 
tuzu erkinı harbiye, biri evkaf, kırk 
biri harbiye, 76 ıı hukuk, tahsil et
miştir. On iki mebusumuz huausi 
tahsil görmüttür. On bet mebusun 
ta~il.i i?adi, altısının ilk, üçü kolej, 
yedısı hse, on dördü medrese, se • 
kizi muallim mektebi, üçü milhen -
diı mektebi, kırk sekizi mülkiye, bi
ri növab mektebi biri orman ınekte· 
bi, 26 ıı orta mek~ep, ikisi posta tel· 
graf, yirmisi rüfdiye, iki•i güzel sa
natlar, dördü yüksek ticaret, otuz 
altısı tıp, yirmi ikisi üniversite, on 
Uçü ziraat mektebinde okumuşlar • 
dır. 

K amutay blltUn mcmlekeıtte, ih-
tisasın kill halinde toplan -

d~ğı ftrdir: millet itleri geniıle • 
dıkçe, memlekette hayat hacmi yük
seldikçe ihtisas değer bulmaktadır 
ve Kamutay bu değer'in tam bir i • 
fadesi halindedir. 
İhtiaaaı adliye ve hukuk olan 73; 

askcrlık olan 67; denızcıhk olan bir; 
bankacılık olan dört, baytarlık olan 
dört, belediyecilik olan on iki, coğ
rafya olan bır, çiftçilik ve ziraat o
lan 51 mebusumuz vardır. Gene ih
tisası dil olan on üç: ihtisası din o
lan bir: diplomasi olan on yedi ; diş· 
çilik olan iki, eczacılık üç, edebi -
yat 18, elektrik 2, evkaf bir, felsefe 
bir, halkçılık bir, harita bir, hay • 
vancılık bir, hesap işleri 2, içtimai
yat yedi, idare 59; iktisat 31: kadast
ro bir; kimya Uç; kooperatifcilik ı, 
maarif kırk, maliye otuz, matbuat 
24; mühendislik 3, nafıa bir, orman
cılık beş, pedagoji iki, posta telgraf 
telefon iki, resim iki, riyaziye iki, 
sanayi 12, sigortacılık bir, şark ilim
leri iki, şimendüfcrcilik dört, tabip
lik 37; tarih 17; tayyarecilik bir, 
tarih otuz dört, tuz İfleri bir, türk
cülükde bir mebusumuz ihtisas sa
hibidir. 

Bu rakamlar bir araya toplandığı 
zaman bine yaklaşmaktadır. Beşin

ci Büyük Millet Meclisi'nde 399 me
bus olmasma bu ihtisas rakamının 
bine yaklaşmasının sebebi, bir me • 
busumuzun b irden fazla şubelerde 
ihtis~s sahibi olmasındadır. 

Kamutay'da ihtisas her devrede 
değişmektedir. Birinci Büyük Mil
let Meclisi'nde ihtisas daha fazla 
ilmiye sınıfında idi. Devreler geç -
tikçe, milli hayatın inkişaf ve zaru -
retleri, bu hayatı tanzim eden en 
büyük müessesenin ihtisa~aıması
nı temin etmiştir. 

Y abancı dil bilenlere gelince, 

73 mebusumuz almanca, 39 
mebus arapça, bir mebus Azerice, 
dört mebus bulgarca, beş mebus er
menice, yirmi iki mebus farsca, iki 
yUz elli dokuz mebus fransızca, kırk 
mebus İngilizce, on bir mebus ital -
yanca, bir mebus ispanyolca, bir 
mebus latince, bir mebus kipçakca, 

dört mebus kürtce, bir mebus ma -
carca, on iki mebus rusca, bir mebus 

sırpca, bir mebus tatarca, bir me -
buı türkmence, bir mebus uygurca, 

yirmi dokuz mebus yunanca bilmek

tedir. 
Bu rakamın da, ihtisaslarda ol • 

duğu gibı, mebus sayısını çok aşmış 

olması, birden fazla dil bilen me
buılarımızın bulunması dolayısiy • 

ledir. 
Beşinci Büyük Millet Meclisi'nin 

399 azasından 49 zu. birinci Büyük 

Millet Mecliıi'nden beri mebus olan 
vatandaıtardır. Ki, bunların mebus

luk müddeti 19 seneyi doldurmak ü

zeredir.İkinci Büyük Millet Mecli

ıi'ndenberi mebuı olanların sayısı 

71, üçüncü Büyük Millet Mecliıin

denberi mebus olanların sayısı 60; 

dördüncü Büyük Millet Meclisi'n • 

denberi mebus olanların sayısı gene 

60 ve beıinci Büyük Millet Mecli

ai'nc yeniden seçilmiş olanların sa

y111 ise 129 dur. Ki, vasati olarak, 

üçte biri tetkil etmektedir. lıtanbul 

meclisinde (mebusan veya aya!" ola· 

rak) azalık etmiş olanların sayısı 
kırk birdir. 

(1291 ). • İstanbul taksisi: (3997). 

Otobüalerin ilk ve :;on seferleri 
Ulu• M. dan K . dere'ye 6.45 23.00 
K. dere'den 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 Ulur. M. na 7.00 20.30 
Ulus M. dan Keçiorcn'e 6.00 21.00 
Keçioren'dcn Ulus M. na 6.30 21.30 
Ulus M. dan Etlik'e 6.30 21.00 
Etlik'ten Ulus M. na 7.00 21.30 
Ulur. M. dan Cebecı'ye 7.00 23.00 
Cebeci'den Ulur. M. na 7.00 23.00 
Cebecı'den Aa. fabl.ra 7.00 -.-
As. fabl. dan Cebeci'ye -.- 17.00 
Yenişehir'den Ulus M. na 7.00 23.00 
Ulus M. dan Ycnischir'e 7.10 23.00 
S. pa:ıarı'ndan Akkopru'ye 6.15 7.00 
Akkopru'den S. pazarı'na 7.30 9.45 
Bahçelı Evlerden Ulus M. na 7.45 -. 
U. M. dan Bahçeli Evler'e -.- 20.00 
§ U. Meydanı'yle istasyon araaında her 

beı dakikada bir sefer olup tren za. 
manian ıcfcrlcr daha sıkur. 

U. Mcydaru'yle Yenlıehir. Bakanlık· 
lar. Cebecı, Samanpazarı arasında saat 
8 den 20 ye kadar vuatl her bet daki
kada, aaat 20 den 21 e kadar her on da-
kıkada; ıaat 7 den ve 8 eve 21 den 23 e 
kadar her 15. 20 ve 30 dakilrada bir 
muntazam seferler vardır. 

§ Akşamları Ulus Meydanı'ndan ıaat 23 
deki ıon seferlerle bunların Ulus me:r· 
danı'na donu,ıerı sinemaların tta~ılıı 
saatlerine tibldirler. 

Posta Saatleri 
Teahhiıtlu uat ( 18) e kadardır. 
Posta aaat (19) a kadar İstanbul ciheti
ne mektup kabul eder. 

Tren Saatl'-'ri 
Haydarpap'ya : Her sabah 8.20. Her 

akşam 19.15 ve 19.SO 
de (PazaMeai. Per
ıembe. Cumartesi 
Toroı surat.} 

Samsun hatuna : Hergun 9.3S (Kayae
ri, Sivas, Amasya bu 
hal üu.rindedir.) 

Diyarbakır hattı : Her eün 9.3S 
Zonculdak hattı : Her&iin ıs.oo 
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Oluş 
Oluş beşinci sayısını verdi. Mem -

lekctin kültür hayatında hissedilen bir 
boşluğu doldurmak gayretiyle neşri • 
yat sahasına atılan bu mecmuanın her 
sayısında kultilr yolcularına yeni ve 
kuvetli ümitler veren eserler görmek
teyiz. Oluş'un beşinci sayısında, Halil 
Vedat Fıratlı, birkaç nüshadan beri 
devam ettiği seri makalesine Kitap 
unvanlı yazısiyle devam etmiş ve şark 
softası ile garp softasının biribirin -
den pek farklı olmadıklarını, her iki -
sinin de öz türkçe için aynı derecede 
yabancı birer dil kullandıklarını gös • 
teren örnekler vermiştir. Emin Eri • 
şirgil'in tiırk inkılabı ve ferd isimli 
makalesinde, inkilabımızın ana pren • 
ıiplerinin gilzel bir tahlilini buluyo -
ruz. 

Bunlardan başka b~inci nUshada 
Mustafa Nihat Özon'ün edebiyatı • 

mızda münakaşalar mevzulu yazısrnm 

V. incisi, Ahmet Hamdi'nin güzel bir 
şiiri, Ahmet Kudsi'nin Ova adlı kısa 

fakat manalı bir temsili, Muzaffer Şe
rif Başoglu'nun radyo programlan 
hakkında bir iki notu, K. Y. nin Gor • 
ki'nin ıtepte tercümesi üzerine bir 
bibliyografyası, Pertev N. Bortav'ın 

Epope makalesi, B. Ş. Kösemihal'in 
Protagoras veya sofitlcr veya pole • 

mik nevi unvanlı seri makalesinin de
vamı gibi çok istifadeli yazılar var -

dır. Okuyucularımıza bu kültür mec

muasını tavsiye ederiz. 

İngiltere'nin yeni 

ziraat nazırı 
Dördüncü ve beşinci Büyük Mil

let Mecliı'leri, 927 nüfua sayımı e

saaına göre ıeçilmi,lerdir: 935 nü

fus aayuru esasına göre ilk seçile

cek olan meclis, altıncı Büyük Mil· 

let Meclisi'dir ve önilmüzdeki ni • 

sanın 23 ünde toplanacak olan yeni 

mecliıteki aza aayııı - tahmini bir 
heaapla - dört yiU otuzu bulacak
tır. 

Londra, 30 a.a. - Ziraat nezaretini 
resmen ancak cuma günU deruhte ede· 
cek olan Sir Reginald Dornıan Smith, 
bu sabah B. Morrison ile görü,müş • 
tür. B. Morrison, nezaretinin miıhilr • 
terini kırala takdim ve hUkilmdar da 
bunları bilahare Sir Reginald'a tevdi 
edecektir. Kabinede tadilat yapılması 
hükümdarın tasvibine iktiran etmiş 

olduğundan yeni nazırın yarın par -
lamentoda hükumet erkim araaında 

hazır bulunması muhtemeldir. 



5000 Yılhk yola 
gönderilen bir mektup ! 

6938 Alimleri Nevyork sergisinin 

altına konan ilim torpilinde neler 

görecek, ne vesikaları bulacaklar ? 
[Bugünün ilim adamları, bef bin yıl •onraki dünyanın ilim 
v~ len arayıcılarına kıymetli bir hediye bırakmak i.ıemiıler
dır. Bu malaatla bu .ene açılacak olan Nevyork •ergİ•İnin 
altına çelik bir bomba içinde yirminci a .. r medeniyetinin 
e•erlerinden birer vesika koymuılardır. Bir yabancı mec.mu
dan aldığımız tlfağıdak yazıda beı bin yıllık bir yere gönde
rilen bu ilim mektubunun meraklı hikayesini olıuyacak•ınız.] 

Bin dokuz yüz otuz dokuz Nev· 
york sergisinin kurulacağı ye

re, zamanımızın biıtun ilimlerıni 
ihtiva eden biıyiık bir torpıl gö • 
muldugumi bundan cvel mevzuu 
bahs etmiştik. Bu torpilin ihtiva 
ettigi ilim definesi ancak 6938 se
nesinde açılacaktır. 

Gece ile gündüziın müsavi olduğu bir 
gunde, 23 eylül 1938 senesinde tam 
ögle vaktı gömülen bu madeni tor
pil, 5000 sene sonra gelecek ahfa
dı.rmza gönderilmiş çok kıymetli 
bir mektuptur. 

Fakat bu, alelade bir mektup değil, 

muazzam bir mermidir. Hususi bir 
maden halitasından yapılmıştır. 

Bu merminin uzunluğu 2 metre 30 
santimetre, kutru 20 santimetre a
ğırlığı 363 kilogramdır. Bu en ağır 
mektubu, ahfadımıza nakleden 

posta vazifesini de Nevyork dün
ya sergisi ifa etmektedir. 

Torpil. sergi yerinde, on beş metre 
derinliginde toprağa gömülmüş -
tiır. Bununla beraber, 5000 yıllık 
uzun bir yola gönderilmiş oldu. 

Eğer, ecdadımız da bundan 5000 yıl 
önce bize böyle bir medeniyet ve
sikası terketmiş olsalardı, bugün 
arkeologlarımız uğraşıp durmıya -
caktı. Yalnız unutmamak lazımdır 
ki, ecdadımız böyle birvesika bı

rakmış olsalardı dahi zamanın yok 
edici elinde erir ve bugün elimize 
dahi gr ezdi. 

1938 yılın gec-e ile gündüzü müsavi 
!o--~o~=~~·..-'«11 tn gnııau&u1 • 

çan ses le toprağa ağır ağır inen 
medeni t vesikamızı şüphe etmi
yelim k aman harap edemiyecek
tir. 

·Bu büyük 
müşten 

ptlmışt 

meti 430 

rpil, bakır, krom ve gü
rekkep bir hali tadan ya
Bu halitanın mukave

antigrad derecesinin üs-

riştirilm 

verilmişt 

Bu suretle t 
halita, be 
york'tan 

araret muvacehesinde, 
n aşınma derecesine e -
ve halitaya çelik suyu 

pilin mamfil olduğu bu 
in sene zarfında N ev • 
fuz edebilecek tuzlu 
ne de mukavemet ede
edir. Malfımdur ki, tuz 
esiri bakırı bariz ıe -

Mermi, a. 
keptir. U 

minin jıı c 
hdır. Heye 

bili nüfuz 
konulmuttu 
hava çıkarı 
doldurulmu 

etmese de aşındırır. 
at daireden mürck
:arı sivridir. Mer
rı erimez camla kap

umumiyesi gayri ka
ızdan bir kutu içine 
Torpil dahilinden 

Harap olmasın 
küçük müze 
yacak insani 
kıt, dedeleri 
medeniyet vt 
planını teşki 
bilir nasıl mc 

kik cdcceklt 
ilim ve fenr. 
etmiş olacak 
yet ni:ı:am ic 
de 5000 yıl 
hiç bir şey d 
Burası ıimd 

ak yerine azot gazı 
ır. Azot, cam silin· 
tiği vesikaları küf
ten masun bıraka-

mkan olmıyan bu 
00 sene sonra yaşı
n eline geçtiği va-

20 inci asırdaki 

ül tiırlerinin birinci 
den meseleleri kim 
k ve tecessiısle tet
ir! Belki o zaman 
gayesi tahakkuk 
: harp yok, cemi
le ... Fakat, belki 
'lde esas itibariyle 
ışmcmiş olacaktır. 

malum değil .. 

Bunların hepsi teneke kutuları aç
tığımız bıçaktan, 1938 modası ka -
dm şapkasından tutunuz da çeşit 
çeşit fotoğraf makinelerine kadar 
her gün kullandığımız eşyalardır. 
5000 yıl sonra bu torpili açanlar, 
havasız cam tüpler içinde buğday 
taneleri de bulacaktır. Acaba Mı
sır ehramlarında bulunan buğday 
taneleri gibi bu tohumlar da beş 

bin sene intaş etmeden duracak 
mı? 

Torpile yalnız bugday değil, yulaf, 
çavdar, arpa, pirinç, şeker pancarı, 
havuç, alfa, pamuk ve tütün to • 
humları da konmuştur. Bundan 
başka, 6938 arkeologları parça ve 
iplik halinde kırk çeşit kadar da 
dokuma nevileri bulacaktır. Tor • 
pile konan her madde en mukavim 
kağıtlara sarılmış yün ipliği ile i
yice bağlanmış bir vaziyettedir. Bu 
paketlerin üzerine ihtiva ettiği 
maddeyi tarif eden hususi kağıda 
yazılı etiketler konmuştur. En a
ğır maddeler en alta, en hafifleri 
de en üste konmak üzere istif edil
miştir. 

Fakat medeniyetimizin hakiki 
bel kemiği addedilen bu mu

azzam tüpün tam ortasına üç ha -
ber sargısı, dört mikrofilm sargısı 
konmuştur. Burada 335 metre u -
zunluğunda on milyondan fazla 
kelime ve bin resmi ihtiva eden 
mini mini bir ansiklopedi bulun-

, • • ·---~ --..y.a. 
ortasına, son derece küçültülmüş 

yüz kalın ciltlik kü~ük bir dosya 
konmuttur. Bu küçücük kitapla -
rın harfleri, o kadar ufaktır ki kü
çük bir mikroskopla veya projek • 
tör yardımı olmayınca okunmaz. 
Bunlara ait diyagram ve lüzumlu 
malUınat sargılar üzerine yazıl -
mıştır. Yetmişinci asır alimi bu 

vesikaları bütün gaytetini sarfc -
derek belki de bir kaç sene uğra -
şarak okuyabilecektir. 

Fakat binlerce yıl evci yaşaınış dede
lerinin diliyle yazılı olan ba vesi
kaları bu i.lim nasıl okuyacak? 

Hem de gayet kolaylıkla .. Çunkü 
torpil dahilinde bu minnik kütü

pane için, aleminyümdcn mamCtl 
ve bugun konuşulmakta olan ingi
lizcenin telaffuz ve tercemesini 
bildiren işaretleri muhtevi bir kla
sik ve argo diksyoneri bulunmak • 
tadır. Bundan başka mermi yirmi 
lisana terccıne edilmiş "Güneş ve 
§İmal rüzgarı" masalı ile ve "Pa-
z~r :·:azları" nın üç yüz dile yapıl
aıt ılım ve sanatlardan bahsetmek· 

dir. 

Eşyalar arasında günlük yaşayışları
mızı, bugünkü sanat ve ilimlerimi
zi bildiren vesikalar da vardır. Ki
taplar, kataloglar, Vorld alma~a
ğı ve üç meıhur roman da kon • 
muştur. İngiliz ansiklopedisinin 
bir çok kısımları da vesikalar me
yanına idhal edilmittir. Ansiklo • 
pcdinin bu bahisleri zamanımıza 
ait ilim ve sanotlardan bahsetmek
tedir. 

Müstakbel ilim, torpil dahilinde 
zamanımızın en meşhur muıi-

ki besteleriyle, en maruf tablola
rının mikrofotoğraflarını bulacak-

T orpild neler var? tır. Takriben seksen meşhur mec-
Acaba, misilsiz l mukavemette olan mua, büyük gündelik gazetelerin, 

bu madeni to 1, 1938 medeniyeti- §Ömendöfer ve tayyare müş'irleri-
nin nelerini iva ediyor? Hiç nin ve dünyanın her kısmının mik-
ıuphe yok ki pilin içinde bulu- rofilmleri de vesikalara ilave edil-
nan şeyler ço er kaplayacak de· miştir. Bu küçük kütüpanenin ya· 
recede büyük lmadığı gibi, mayi rısını bugünkü ilim ve sanatlara a-
halinde de de ıldir. Hatta, zaman- it teferruatlı izahat kaplamakta_ 
la mayi, aıınd cı ve buhar hali- dır. Kütüpanenin bir kıımını da 
ne gelebilece maddeler de yok- bugünkü din, felsefe ve maarif tef-

tur. Bunun içi e konan maddeler, kil etmektedir. Adetlerimize, dai-
her sahada sal iyet sahibi zatla- relerimize ve fabrikalarımıza ait i· 
rın ve bilhassa arkeologların yar- zahat unutulmamıt, telsiz telgraf, 
dımiyle yerli yerine konmuştur. tiyatro, sinema ve sporla diğer 
TA ki 5000 sene sonraki ahfadımız bütün eğlence vasıtalarımız hak-

~---~~b~u~m~ir~as~ı .:_d::..::ü=· n=--=b.:..::ır_:::a:=k:=m=ı!..' ~g~ib:i:_b:ul~:_· _J_ __ kında gemı izahat konmuıtur .. 

T. c. ZİRAAT BANKASI 
Kuruluş tarihi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk lirası 

Şube ve ajana adedi: 262 
Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para biriktirenlere 28.800 lira 

ikramiye verecek 
Ziraat Bankasında Kumbaralı ve ihbarsız Tasarruf hesaplarında 

en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşaiı
dakı plana göre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Adet 1.000 Liralık 4.000 Lira 

4 " 500 " 2.000 " 
4 

40 
100 
120 

" .. 
•• 
" 

250 
100 

50 
40 

" 1.000 " 
" 

4.000 
" ,, 5.000 " 

" 
4.800 ,, 

160 " 20 " 3.200 " 

DIKKA T: Hesaplarındaki paralar bir aene içinde 50 li
radan qaiı dütmiyenlere ikramiye çıktıiı takdirde o/o 20 
fazluiyle verilecektir. 

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

Türk Hava Kurumu 
· büyük piyangosu 

Dördüncü keşide 11 Şubat 939 dadır 

BiyOk lkrımlye 50.000 Liradır 
Bundan batka 15,000 12,000 10,000 liralık ikramiyelerle 
20,000 •• 10,000 Liralık iki adet mük&fat .ardır. 

Bu tertipten bir bilet alarak ittirik etmeyi ihmal etmefi· 
niz. Siz de piyangonun mesut ve bahtiyarları arasına gir· 
mit olursunuz. 

muştur. 
Merminin içinde bir de zaman mahfa- Amerikan kongresinde 

görüıülecek işler 
zasının arşivine ait yaldızlı ciltli 
bir de sicil vardır. Bu sicil müstak
bel tarihçilere torpilin beş bin yıl 
nerede duracagını anlatan izahatı 
h~vi ~~lunmaktadır. Sicil ~~~~eri- j · Va~i~o.~, 30 a.a. - Harici siyaset 
nın dunyanın en meşhur kutupane ıle mıllı mudafaa meselesi, kongre _ 
!erine, müzelerine ve itina ile se- nin .. n.. ü d k" · · 
çilmiş diğer buyük müesseselerine 

1 
° um z e 1 ıçtımaında esaslı bir 

mükemmel bir nümunesi gönderil- ro oynıyacaktır. 
miştir. 5000 sene dolduğu zaman Tetkik edilecek meseleler arasında, 

1 - Askeri tayyarelerin Fransa'ya 

ve diğer memleketlere satılması, 

2 - Amerika ile Brezilya arasında
ki münasebetler, 

3 - İspanya vaziyeti, 

4 - Guam üssü bahrisinin islahı ve 

bu defterin bulunduğu kütüpane 
ve müesseseler torpilin bulundu • 
ğu yeri, çıkarılma tarzını izah et
mek için bu sicili meydana çıka
racaktır. Bu sicil defterinde bil • 
hassa torpilin hangi tul arz dere
celerinde bulunduğu anlatılmakta 
bunu çıkarmak için ayrıca bir de 
izahname bulunmaktadır. Bu izah· buna ait tahaiaat meseleleri vardır. 
name, toprak altında bulunan ma
den cevheri, petrol ve suyun mev
cudiyetini bildiren elektromanya
tik bir arama aletine aittir. 

6938 senesi insanının bu izahata ihti
yacı olacak mı ? O zaman şim

diki iletlerle mukayese edilcmi
yecek derecede müliemmel teknik 
aletler bulunmıyacak mı? Belki, 
yalnız, bunu şimdiden kimse te

min edemez. 

Mahfaazda, 6938 senesi insanlarına 

devrimizin şöhretlileri tarafından 
yazılmış mesajlar da bulunmakta· 
dır. Bu meşhurlardan birisi, e.li -
fanıza, istikbalde ilimlerin inkip· 
fında bir ağırlaşmak olup olmıya
cağını sormaktadır. Çünkü bugün, 
istikbalde medeniyet ve ilimlerin 
inki'9f seyrinde bir gerileme ola
cağı hakkında kanaat mevcuttur. 

Yeni ticaret nazırı 

Vaıington, 30 a.a. - Demokrat ol -
sun, cümhuriyetçi olsun bir çok mü -

şahitler, B. Harry Hopkins'in ticaret 
nezaretine tayin edilmesine büyük bir 

ehemiyet atfetmektedirler. Salahiyet
li bir çok mahfillere nazaran muma • 
ileyh, 1940 intihabatında B. Ruzvelt'

in en gözde namzedi olacaktır. 

Za iler 
Zayi - 930 senesi lıtanbul Fener 

Kız Orta okulu altıncı sınıfından al
dığım tasdiknameyi kaybettim. Ye -
nisini alacağımdan eskisinin hükmü 
olm&dığı ilin olunur. 

344 Feruze Gence 

KOÇOKlLANLAR 
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Kiralık: 

Kira.ilk - Kavakhdere Güven evle
ri No. 32 geniş üç oda, hol, banyo, 
havagazı, geniş bahçe, otobüse 3 daki· 
ka ucuz, havadar. 234 

KiRALIK - Yenişehir asfalt üze
rinde Uluçay Ap. 4 oda ucuz fiyatla 
her şeye elveriıli. Ti: 3989 249 

Kiralık - Yenişehir Meşrutiyet 
Cad. eski pazar yeri karşısı Kiçit so
kak 4 No: da 3 oda acele kiralık. Tl: 
3989 250 

Kiralrk - Yenişehir yüksel Cad. 
Mimar Kemal okulu karşısı okula so
kak No: 8 üst kat 4 oda ve konfor. 
2. ci kata müracaat Tl: 3362 261 

Kiralık - ltalyan Sefaretinin kar
ıısı Ozdemir caddesi 65/3 Tam kon
forlu 3 ve 4 er oda birer salonlu dai
reler çok ehven fiatla içindekilere 
müracaat. 262 

Kiralık - Kavaklıdere Alman se
fareti karıısı N. 61 kargir evin alt 
katı 3 oda 1 hol banyo elektrik su 25 
Li. Ankara: P.T.T. muhasebe Me. 
Ahmet. 283 

Kiralık - Bayan için 1 büyük oda 
su elektrik dahil banyo mutbak müş
terek 13 Li. Çocuk sarayı karşısı Ye-
ğenlik. S. No: 16 Ap. 2. kat. 284 

Kiralık - Kavaklıderede Güven 
evlerinden 7 odalı, telefonlu muşam
balı bütün konforlu "1" numaralı ev. 
3719 telefon numarasına müracaat. 

288 

Kiralık daireler - Yenişehir Ka • 
ranfil sokağı (7) numaralı apartman • 
da 4 oda, 1 hizmetçi odası, bir holden 
mürekkep konforlu 3 daire 293 

Kiralık - Sıhiye Vekaleti karşısın
da Elektrik Şirketine giden İlkiz so
kak No: 3 Dr. Feyzi apartmanı kalo • 
riferli genif 5 oda 1 hol Tel: 1764 

295 

Küçük İlôn Şartlara 
Dört satırlık küçük ılinlardan: 

Bir defa için 30 K111111 
İki defa için 50 Kuruı 
Üç defa için 70 Kuruı 

Dört defa için 80 Kuruı 
Devamlı kiıçiık ilanlardan her defa• 
ıçin 10 kuruı alınır. Meseli on defa 
neşredilecek bir ilin için, 140 kurut 
alınacaktır. Bir kolaylık olmak üzere 
her satır. kelime aralarındaki botluk· 
lar müstesna, 30 harf itibar edilml.
tir. Bir küçük ilin 120 harften ibaret 
olmalıdır. 
Dört satırdan fazla her satır için b.
ber seferine aynca on kuruı allllll'. 

Küçük ilanlann 120 harfi 
geçmemesi lizımdır. Bu mik· 
tarı geçen ilanlar ayrıca pul 
tarifesine tabidir. 

Kiralık - Hakim mansaı'\ ~ ,U
neş ucuz fiyat 1 veya iç içe 2 oda- J• 
şıklar Cad. Necati B. mahallesi Ce'fll 
B. Ap. daire 4. 335 

Kiralık oda - Bayanlar için 1 ve
ya 2 oda almanca bilenlere yarı fi• 
yatla verilir. Y. Şehir Meşrutiyet 
Cad. Yeni kalık sokak No: 10 339 

Satılık hane - Kavakbderede fran
sız Macar ve Yugoalav sefareti ••· 
sında. Ti: 3843 345 

Satılık: 

Devren satılık düklcin - Mildafa
ayi Hukuk caddesi Erek apartımanı 
altındaki mahallebici dütkkinı taf • 
raya azimet dolayısiyle gerek bot o
larak veya mobilyalı devren satılık .. 
tır. içindekilere müracaat. 285 

Satılık - Gardrop Etercn yazı ma
kine av tüfenk ve saire. Her gün saat 
8 den 17 ye kadar Zencirli camii oda· 
ları No: 8 ze müracaat. 320 

Devren satılık dükkan - Sahiple
rinin taşraya gitmesinden. Yenişehir 
Kızılay yanındaki kuru kahve ve ku• 
ru yemiş evine müracaat. 324 

Kiralık - Sarı Köşk Çankaya cad. 
49 (alt kat) mobilyasız kaloriferli o- iş anyanlar: 
dalar ehven fiyat. Saat 2 den 90nra 
müracaat. 302 it Anyor - Ecnebi ve tecrübeli bir 

Kira/ık _ Möble ve möblesiz oda, bayan çocuklara bakmak fıransısd 
Y. Şehir asfalta bir dakika kalorifer ve almanca ders vermek istiyor. Ul ... 
daimi sıcak su tam konfor. Menelqe ta "N. S." müracaat. 24Z 
S. Göknil Ap. No. 3 303 =~ Ti Aramyor - Alman ayan teno 

Kiralık - Yenitehir Selanik cadde
si 1-2 No: lu Kutu apartmanında 3 
oda 2 bollu daire 7 numaraya müra· 
caat. 306 

Kiralık - 3 oda banyo, havagazı 
elektrik ve sulu bir daire. Ti: 3991 
Mahmut Sür'e müracaat. 312 

Kiralık oda - Sıhiye veklletl kar
ını, elektrik tirketlne giden İlkiz 
90kak No: 20, 4 No :lu dairede, aile 
yanında, mutfak, banyodan istifade. 

314 

Daktilo iş arıyor. Ankara posta kutu-
su 21 yazı ile müracaat. 286 

Okullar 

Muhtelif eşya 

yaptar1lacak 
Ankara Üçüncü Orta Okul Direk

Kira/ık oda - Yenişehir Atatürk törlüiünden : 
bulvarı Yenige Ap. No: 9 kalörifer 
daimi sıcak su. 316 

Kiralık - Aşağı Ayrancı'da veka
letlere yakın muıambalı beş oda bir 
mutfak, banyo, elektrik ve su. Geniş 
bahçeli yeni bir ev. Telefon: 2901 

317 

Kiralık Han - Saime kadın istas
yonunda 8 daireli han ve hane olarak 
kullanmağa elveritli tcrkos suyu i-
çinde. Bahçeli. Tl: 1358 325 

Devren kir.alık ucuz ev - Bahçe i
çinde müstalLlil, Uç oda, hol, geniş ca
mekan, banyo, mutbak hava gazı, e· 
lektrik • Dikmen Cad. Uçar sok. 
No: 11/ A. 326 

Kiralık daireler - Yeni1ehir Nafıa 
Bakanlığı karşısında otobüs dural 
mahallinde kalorifer ve parke döşe 
meli n bilumum konforu muhtevi bı 
ri dört diğeri beş odalı ve kalorifer· 
siz ikiıer odalı daireler kiralıktır 
Bekçiye müracaat. 329 

Kiralık - Jandarma okulu yanın· 
da havadar nazır yüksek tepe üstün
de vekaletlere 5 dakika mesafede ye
ni çok ucuz daireler. İçindekilere 
müracaat. 330 

Kiralık oda - Yenişehir Atatürk 
bulvarı Ordu evi karı111. Sevim Ap 
daire 3 çe müracaat. 331 

Kiralık - ltfaiye meydanı Beledi
yeler Bankası arkasında Pamukçu 
Ap. büyük küçük müıtakil tek oda-
lar. 332 

Okulumuz için cins ve mikdarı • 
1ağıda yazılı eşya yaptırılacaktır. 
Muhammen fiyatı 1501 lira olan bu 
eşyanın 6 şubat pazartesi günü okul
lar sağışmanlığında saat 15 te yaptırı
lacaktır. Şartname okul direktörlü-
ğünde görülebilir. (237) 

Etejer 
Öğretmen dolabı 
Uboratuar dolabı 
Yazıhane 
Uboratuar masası 
Harta sehpası 
Kütüpane 
Portmanto 

Adet 
3 
1 
3 
4 

10 
4 
1 
2 

10259 

An~ara Belediyesi 

Durak yeri İllf&atı 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Parti bahçeıi önilındeki otobiı. 
durak yerinin geriye alınması on bet 
gün müddetle açık eksiltmeye konul
muştur. 

2 - Muhammen bedeli (722,30) li
radır. 

3 - Muvakkat teminatı (54,25) li
radır. 

Vesikaları 5000 yıl sonra tetkik edc-
cek olan ilim, bugLirıün harplerine 
ait facia tablolarını da g rcccktlr. 

Torpil 1939 Nevyork dünya sergisi 
devam ettiği müddetçe ziyaretçi -
ler tarafından bir periskop içinde 
eörülcıbilecektir. Ve fuvar biter 

Zayi - Ankara Hukuk Fakültesin- Kiralık - itfaiye meydanı Bay 

4 - Şartname ve ketif ve resmini 
görmek istiyenlerin her gün yazı itle
ri kalemine ve isteklilerin de 17-2-939 
cuma günü saat 10,30 da Belediye en
cümenine müracaatları. (293) 10299 

den aldığım diplomamı kaybetim. İhsan Ap. möbleli, mölbleaiz bir oda 
Yenisini .. ıkartacağnndan, eskisinin k. ı kt Daı·re 3 çe ·· 333 s ıra ı ır. muracaat. .ıllllllllllllllllllllllllllllllllllllllL. 
hükürmill olduiu ilin olunur. - -

Ankara Hukuk Fakültesi 
1929

_
1930 

Kiralık daire - 4 oda 1 hol. Çelik. = BARONES ve UŞACI = 
yılı 

602 
numaralı mezunu: kale sokak Bilal Akba Ap. 3 No. lu : Anna BeUa - William Powel : 
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bitmez, medeniyet vesikamız bet 
derin u una dala -

r 



R ,-----------------------------------------.. 
RESMİ İLANLAR 

Milli Müdalaa Bakanlığı 1 

Öğretmen alınacak 
M. M. Vekaleti Askeri Liaeler 

Müfettişliğinden : 

l - Şimdi Ankarada bulunan, ilk 
baharda Kayseri civarmdakı yenı bi
nasına nakledilecek olan·· Ankara Ge· 
~ikli Hazırlama orta okuluna" aylık 
~~retle Riyaziye, Türkçe, Almanca 
ogrctrneni alınacaktır. 

1 
2 - İsteklilerden aranılacak şart . 

ar aşağıdadır. 
a) Okul ile Zencidercye gitmeyi te. 

ahhUt etmiş olmak. 
r b) lstekli oldugu ders için ehliyet-
1 bulunmak. 
(kültür bakanlığınca ehliyeti tasdık 
~dilıniş bulunmak veya üniversitede 
1llltihan vererek ehliyet almıli olmak.) 1 

c) Askerliğini yapmış olmak, mec
buri hizmeti bulunmamak. 

3 - Alınacak öğretmenlere ayda 
1~8 lira ücret ve oturmaları için okul 
cıvarmda Zencidcrede aile ikametga· 
hı verilecektir. 

4 - İstekli olanların Ankarada M. 
M V. askeri liseler müfettişliğine di
lekçe ile müracaatları ve dilekçeleri · 
ne ehliyetname, nüfus tezkeresi tas
dikli suretleriyle fotoğraflı hal terce
melerinı bağlamaları ilfin olunur. 

(S016) 9076 

2 Adet römorkör 

alınacak 

M. M. Vekaleti Deniz Merkez 
Satın Alma Komisyonundan : 

1) Tahmin edilen bedeli 100.000 li
ra olan iki adet Romurkörün kapalı 

zarfla münakasası 17-2-939 tarihine 
rastlıyan cuma günü saat 14 te Veka
let binasında müteşekkil komisyonu -
muzda icra edilecektir. 

2) Beş lira bedel ile şartnamesi her 
gün komisyondan alınabilir. 

3) Münakasaya girmek istiyenle -
rin belli günde münakasa saatinden 
bir saat cveline kadar 6250 liralık ilk 
teminatı ve kanuni belgelerini havi 
kapalı teklif z rflarmx makbuz mu -
kabilinde komisyona vermeleri. Pos
tada olacak gecikmeler kabul edil -
mez. (5299) 10016 

64 baJ binek hayvam ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alına Ko

misyonundan : 

Harp okulu için 64 baş binek hayva 
nı birden veya perakende suretiyle 
pazarlıkla satın alınacaktır. 

Satılık hayvanı olanlarrn 17 şubat 
939 günü saat 15 de hayvanlarr ile bir
likte Ankarada M. M. V. satınalma ko. 
na müracaatları. (356) 10371 

r-Ank~ra Levazım A~irıiÜi . 

Bir iskele yaptırılacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Almn Komisyonundan : 

l - Çanakkale müstahkem mev· 
kii için kapalı zarf usuliyle eksiltme
ye konulmuş olan bir iskeleye 19. 1. 

939 perşembe günü talip çıkmadığın

dan 2490 sayılı kanunun 43 maddesi
ne göre bir ay müddetle uzatılarak 

pazarlığa bırakılmıştır. 

2 - Bu müddet zarfında talipler 
her gün için komisyona müracaatları. 

(279) 10305 

500 adet boş köhne 

yağ varilleri satışı 

Askeri Fabrikalar Umum Mü
dürliiğü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (125) lira o
lan SOO adet boş köhne yağ varilleri 
askeri fabrikalar umum mudürlüğü 
merkez satınalma komisyonunca 15 
şubat 1939 çarşamba günü saat 14 te 
açık arttırma ile satılacaktır. 
Şartname parasız olarak komisyon

dan verilir. Taliplerin muvakkat te -
minat olan (9) lira 38) kuruş ve 2490 
sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddele
rindeki vesaikle mezkur gün ve saat
te komisyona muracaatları. 

(313) 10326 

1 Ton kemik külü 

alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüiü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (300) lira o
lan bir ton kemik külü askeri fabri
kalar umum müdürlüğü merkez satın
alma komisyonunca 14-2-39 salı günü 
saat 14.30 da pazarlıkla ihale edilece
ktir. Şartname parasız olarak komis
yondan verilir. 

Taliplerin muvakkat teminat olan 
(22) lira (50) kuruş ve 2490 sayılı ka
nunun 2 ve 3. üncü maddelerindeki 
vcsaikle mezkür gün ve saatte komis
yona müracaatları. (315) 10327 

. . 

Bayındırlik Bakanhg( 

İnşaat yaptırılacak 
Nafıa Vekaleti İstanbul Elektrik 

lıleri Umum Müdürlüğünden : 
1 - Silahtar ağada tesis edilecek 

yeni kazan dairesinin betonarme te -
mcllcrinin in§aası kapalı zarf u&uliy
lc eksiltmiyc konulmuştur. 

2 - Muhammen bede Ii 36287 lira, 
Muvakkat teminat 2722 liradır. 

3 - Eksiltme 13 şubat 939 pazar· 
tesi günü saat 10 da metrohanında al
tıncı katta toplanacak arttırma eksilt 
me komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Bu işe ait şartnameler ve plan
lar idarenin veznesinden 182 kuruş 

mukabilinde alınabilir. 
S - İsteklilerin cksiltmiye girebil

meleri için şartnamede yazılı vesika
ları teklif mektupları ile birlikte ver
meleri lazımdır. Bu işe girmek üzere 
Nafia Vekaletinden alınacak ehliyet 
vesikası için eksiltme tarihinden en 
az sekiz gün cvcl vekalete müracaat 
edilmiş olmalıdır. 

6 - Teklif mektuplarının 2490 nu
maralı kanunun aHkSmına uygun ola
rak eksiltmeden bir saat evcl komis
yon reisliğine verilmiş olması Hizım-
dır. 518-303 ,10324 

20 adet demir dosya dolabı 

h 
Nafıa Vekaletinden 

17-2-939 cuma günü saat 10.30 da An
karada Nafia Vekaleti binasında mal
zeme müdürlüğü odasında toplanan 
malzeme eksiltme komisyonunca cem
an 4329.~0 lira muhammen bedelli An
karada vekalet binasında teslim şar -
tiyle 20 adet demir dosya dolabının a
çık eksiltmesi yapılacaktır. 

Muvakkat teminat 324,72 liradır. 
Eksiltme şartnamesi ve teferrüatı 

Ankarada Nafia Vekaleti malzeme mü 
dürlüğünden parasız olarak alınabilir. 

İsteklilerin muvakkat teminat ve 
şartnamesinde yazılı vesikalarla bir -
likte aynı gün saat 10,30 da komisyon
da hazır bulunmaları lazımdır. 

(342) 10369 

79 par(a mobilye ahnacak 
Nafıa Vekaletinden : 

17-2-939 cuma günü saat 15 de An -
karada Nafia V okaleti binası içinde 
malzeme müdürlüğü odasında topla -
nan malzeme eksiltme komisyonunda 
3265 - lira muhammen bedelli 79 parça 
mobilyanın kapalı zarf usuliyle eksilt 
mcsi yapılacaktır. 

Ekisltme şartnamesi ve teferrüat 
bedelsiz olarak malzeme müdürlüğün 
den alınabilir. 

Muvakkat teminat 244 lira 88 ku -
ruştur. 

İsteklilerin tcıklif mektuplarını mu
vakkat teminat ve şartnamesinde ya -
zıh vesaik ile birlikte aynı gün saat 
14 e kadar mezkür komisyona makbuz 
mukabilin.de vermeleri lazımdır. 

(351) 10370 

. ..._..... - ·-
, ," DiYanı Muhasebat 

Mürakıp muavini 

alınacak 

Divanı Muh asebat Reisliğinden: 

Divanı Muhasebatta münhal bulu -
nan 10 kadar mürakip muavinlikleri i
çin 16 şubat 939 perşembe günü müsa
baka imtihanı yapılacaktır. 

1 - Hukuk, mülkiye, yüksek ikti -
sat ve ticaret mektebi mczunlariyle ta 
adül kanunu ahkamına göre 30 lira as· 
li maaş almağa istihkak kazanan ve Di 
vanr Muhasebat veya maliye memur -
luklarında bulunmuş olanlar imtihana 
girebilirler. 

2 - İmtihanda muvaffak olanlara 

30 lira asli maaş verilecektir . 
Garp lisanlarından birine vukufu 

bilimtihan sabit olanlar ile 30 lira ma
aşta bir terfi müddeti bulunmuş olan -
!ara 35 lira maaş verilecektir. 

3 - İmtihan tahriri olarak Ankara
da Divanı Muhasebat binasında yapı
lacaktır. Ankarada bulunmıyan talip
lerin imtihan günü Ankarada bulun • 
maları lazımdır. 

4 - Taliplerin askerJiğini bitirmiş 
veyahut askerlikleri tecil edilmiş bu
lunması lazımdır. 

5 - İmtihanda muvaffak olanların 
memuriyete mani bir hastalıkları ol -
matlığı heyeti sıhiyc raporiylc tespit 
edildikten sonra tayin muameleleri 
yapılacaktır. 

6 - Şimdiye kadar Divana arzuhal· 
Je müracaat edenler bu ilan üzerine im 
tihana girmedikleri taktirde müracaat 
haklarını iskat etmij olacaklardır. Bu 
davet miiracaatlarına cevap mahiyetin
dedir. 

7 - İmtihana girmek için 14 şubat 
939 salı günü akşamına kadar nüfus 
hüviyet cüzdanı, tahi>il vesikası ve 
memuriyette bulunmuş olanlar için si
cil cüzdanı veya bu mahiyette vesaik 
ile birlikte arzuhallc ve iki kıta vesika 
fotografiyle Divanı Muhasebat zat iş. 
leri müdürlüğüne müracaat edilmeli
dir. 

Evelce arzuhal ile müracaat etmiş 

bulunup yukarıdaki vesaki ibraz et • 
memiş bulunanların yeniden arzuhal 
vermelerine lüzum olmayıp yanlız 

mezkur vesikalar ile müracaat eder-
ler. (361) 10373 

Ormeln U. M. 

Bir Demiryolu inşaat 

Mühendisi alınacaktır 

Orman Umum Müdürlüğünden: 

Umum müdürlüğe bağlı devlet or
man işletmeleri revir,crinde dar de
miryolu ve diğer inşaat işinde istih
dam edilmek üzere ycrJi ve yahut ya
bancı bir mühendis alınacaktır. 

Talibin nivelman ve güzergah ta -
yini ile par demir yolu in aatına ve 
dar demiryolu köprülerinin yapılxşx· 
na müteallik bilumum teknik işlerde 
çalıştığına ve muvaffak olduğuna da
ir vesikalarla birlikte nihayet 26 şu
bat 1939 tarihine kadar Ankara'da or
man umum müdürlüğüne bizzat veya 
tahriren müracaat etmesi Hizımdır. 

Müracaat edenlerden ayrıca şu ve· 
sikalar istenir. 

1 - Hüviyet cüzdanı 
2 - Orta veya yüksek tahsil dip -

!omaları 

3 - En son ikamet ettiği yerde 
mahalli zabıtasından alacağı iyi hal 
ve tezkiye vesikası 

4 - Tam teşekküllü resmi bir has
taneden umumi sıhat raporu 

S - Halen çalı~tığı ve evclcc ça -
lışmc bulunduğu mücı;ı;ese veya rC5-
mi: bir daire varsa bunlardan alacağı 
durum vesikası ve bonservisi. 

6 - Kendilerini tezkiye edebilecek 
tanınmış zatların sarih adreslerini 
gösterir muhtıra 

7 - Gelirlerini ve en son kazanç 
miktarını irat veya maaş olarak gös
terir bir not varakası. (677-365) 

10376 

"~ Enstitüler .··· 
40 kalem entomoloji 

malzeme a lı nacak 

Merkez Ziraat Mücadele Enstitü
sü Direktörlüğünden : 

Enstitümüz için lüzumu bulunan 
tahmini kıymeti 900 dokuz yüz lira o
lan 40 kalem entomoloji malzem~i 
çarşamba günü 8-2-939 saat 3 üçte 
merkez ziraat mücadele entitüsünde 
toplanacak satınalma komisyonunda 
pazarlık suretiyle satınalınacaktır. 

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

Otoklav ve saire ahnacak 
Merkez Ziraat Müca·dele Enstitü· 

sü Direktörlüğüne : 
Enstitümüz için lüzumu bulunan 

tahmini kıymeti 800 (sekiz yüz) lira 
olan bir adet otoklav ile bir adet ku
rutma dolabı 13. 2. 939 pazartesi gü • 
nü saat 3 de merkez ziraat mücadele 
enstitüsünde toplanacak satın alma 
komisyonunda pazarlık suretiyle sa
tın alınacaktır. Muvakkat teminat 60 
liradır. Şartname enstitü direktörlü
ğünden parasız olarak verilir. 

(343) 10345 

1 
... '' 111111'' ....................................... ı 

Vilôyetler .................................................... 
Muhtelif telefon 

kablolar. ahnacak 
İzmir Telefon Müdürlüğünden: 

ı - ldarc ihtiyacı için muhtelif 
cins telefon kabloları kapalı zarf u
suliyle eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 - Muhammen bedeli (27.600) yir
miyedibin altıyilz lira, muvakkat temi 
natI (2070) iki bin yetmi§ lira olup, 
eksiltmesi l şubat 1939 çar;~amba gü. 
nü saat 15 de Izmir telefon müdürlü
ğü binasında müteşekkil satınalma 
komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Talipler, muvakkat teminat 
makbuz veya banka mektubu ile ka
nuni vesaiki muhtevi kapalı zarfları· 
nı o gün saat 14 de kadar mesklır ko
misyona verceklerdir. 

4 - Şartnameler hergün lzmir te
lefon müdürlüğü ile lstanbul telefon 
müdürlüğü levazım amirliğinden (1. 
38) bir lira otuz sekiz kuruş bedel 
mukabilinde verilecektir. (4375·Sl41) 

9261 

Hükumet konağı yaphnlacak. 
Aydın Nafıa Ekailtme Komiıyo

nun·dan : 
1 - Eksiltmeye konan iş: 49329 li

ra 51 kuruş ke~i[ bedelli Nazilli hü -
kümet konağı inşaatıdır. 

2 - Bu işe ait ~artname ve evrak 
ı;unlardır: 

A - Kapalı zarf usuliyle eksiltme 
şartnamesi 

B - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık işleri genel şartna 

mesi, yapı i~leri şeraiti umumiyesi 
D • Fenni artname 
E • Keşif, metraj cetvelleri 
F - Resimler 
lstiycnlcr bu evrakı Aydın Nafıa 

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

nü saat ıs te Aydın Nafıa müdürlü
ğü odasında yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle
dir. 

S - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin 3700 liralık muvakkat temi
nat göstermesi, ihaleden 8 gün evvel 
bu işe girebileceğine dair Aydın vi
Hiyetinden 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 et mesi lazımdır. 

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

Sose tômiri 
Çanakkale Encümeni Daimiain

den: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Geli -

bolu - Keşan yolunun 12+000 -
48+ 040 kilometreleri arasında üç paı 
çadan müteşekkil ve 73'19 metre 
tulü_!lde şose tamiratı esasiyesidir. 
Keşıf bedeli 20069 lira 6 kuruştur. 

2 - Bu işe ait şartnameler ve ev -
rak şunlardır: 

A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık işleri genel şartna

mesi 

D - Tesviyci türabiye şose ve kar
gir inşaata dair fenni şartname 

E - Hususi şartname 
F - Keşif cetveli, metraj cetveli, 

fiat bordrosu 
G - Malzeme grafiği. 
İstiyenlcr bu şartnameleri ve cvra· 

kı Çanakkale Nafıa Müdürlügünde 
bedelsiz olarak görebilirler. 

3 - İhale 16-2-939 perşembe günü 
saat 15 te vilayet makamında topla
nan daimi encümende yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliylc 
yapılacaktır. 

~ksiltmeyc girebilmek için istekli
lerın 1505 lira 12 kuruşluk muvakkat 
teminat vermeleri ve gününden niha
yet 8 gün evveline kadar vilayet ma
kamına müracaatla alacakları ehliyeti 
fenniye vesikasını ibraz etmeleri ve 
938 yılına ait ticaret odası vesikasını 
ibraz etmeleri lazımdır. (647-363) 

10374 

Parke kaldırım 

yaptırılacak 

İstanbul Belediyesinden : 
Keşif 1Jk 

bedeli teminat 

Üsküdar Şile yolu- 15548,50 1166,14 
nun Omerli kısmında 
yapılacak parke kaldırım 
inşası ve taş ihzarı 
Keşif bedeli yukarda yazılı bulu -

nan iş kapalı zarfla eksiltmeye ko -
nulmuştur. Eksiltme 13-2-939 pazar- 1 
tesi günü saat lS te daimi encümen
de yapılacaktır. Keşif evrakı ve şart 
namesi levazım müdürlüğünde görü
lebilir. İstekliler 2490 sayılı kanun -
da vesikadan başka en az beş bin li
ralık bu işe benzer iş yaptığına dair 
eksiltmeden sekiz gün evvel vilayet
ten alacakları fen ehliyet ve 939 yılı
na ait ticaret odası vesikalariyle 1166 
lira 14 kuruşluk ilk teminat makbuz 
veya mektubiyle beraber teklif mek
tuplarını havi kapalı zarflarını yu -
karda yazılı günde saat 14 de kadar 
daimi encümene vermelidirler. Bu sa
atten sonra verilecek zarflar kabul o-
lunmaz. (657-364) 10375 

Memleket hastanesi yaptmlacak 
Mardin Valiliğinden : 

l - Mardin'de yeniden yapılacak 

olan 25 yataklı memleket hastanesi 
birinci kısım inşaatı 19-1-939 tarihin
den itibaren 15 gün müddetle ve ka
palı zarf usuliyle eksiltmeye çıkarıl
mıştır. 

2 - Ke~if bedeli 26016 lira 29 ku
ru;ştur. 

3 - Eksiltme 7-2-939 tarihinde sa
lı günü saat 13 tc vilayet encüme -
nindc yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat 19Sl lira 22 
kuruştur. 

5 - İsteklilerin ihale gününden la
akal sekiz gün evci vesikaları almış 
olmaları lazımdır. Ehliyet vesikası 

ibraz etmiyenler eksiltmeye iştirak 

edemezler. 
6 - Evrakı keşfiyeyi görmek ve 

bu hususta daha fazla malumat almak 
istiyen taliplerin villiyet encümenine 
miiracaatları ilan olunur. (695-378) 

10377 

· ·Kazalar ·-:· 
Bir daktilo alınacak 
Çankaya Malmüdürlüğünden: 

Çankaya malmüdürlüğü muhasebe 
kalmeinde 40 lira ücretli bir daktilo
luk münhaldir. Talip olanların 15 şu
bat 1939 peqıembe akşamına kadar 
malmüdürlüğilne müracaat etmeleri 
bu vazifedeki memur bazı geceler sa
at 21 re kadar nöbetçi kalacağından 
erkekler tercih edilecektir. 

(327) 10330 

Elektri tesisat. 

Ulukııla Belediye Reisliğinden: 

1 - Kasabanm elektrik tesisatı. 
2 - Keşif bedeli 13558 lira 13 ku

ruştur. 
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Elbise yaptırılaca 
D. D. Yolları Satın Alma K 

yonundan : 

İdaremiz memur ve müstahde 
için takr~ben (138S) takım kışlık 
se ile (426) paltonun harç ve • 
si kapalı zarf usuliyle eksiltmcy 
nulmuştur. Kumaşlar idareye 
Harç ve imaliyenin muhammen 
paltolar için (8) ve elbiseler için 
lira hesabiyle ceman (18643) li 
Muvakkat teminat (1398,23) li 
Eksiltme 13. şubat 939 pazartesi 
saat 11 de İzmir Alsancaktaki işi 
komisyonunda yapılacaktır. Bu i 
şartnameler Ankarada ikinci, 1 
8 inci ve İstanbulda Sirkecide 9 
işletme kalemlerinden parasız o 
tedarik olunabilir. Taliplerin bu 
işlerdeki ehliyetlerine dair ticarc 
dalarından verilmiş bir belgeyi 
bulunmaları ve teklif zarflarını 
günü saat ona kadar 8 ci işletme 
misyonuna bizzat tevdi etmeleri 
göndermeleri iliin olunur. 

(229 251) 1026 

Kirahk büfe, bah~e ve s 
D .D. Yolları ikinci İ§letme 

dürlüğünden : 

Çankırı istasyon büfe ve bahçes 
halen kirada olup müddeti 1 haz 
939 tarihinde hitam bulacak olan b" 
ile birlikte kiraya verilmek üzere 
arttırmaya çıkarılmıştır. 

Büfenin senelik muhammen k" 
360, büvetin 120 liradır. Büfe ve 
çesi teslim tarihinden itibaren üç 
müddetle ve büvet de 1 ha.ziran 
tarihinden itibaren büfenin müdd 
nin hitam tarihine kadar müteber 
mak üzere kiraya verilecektir . 

10 şubat 939 tarihine rastlıyan c 
giınü saat ıs de Ankara istasyon 
ikinci i;;letmc binasında toplanan 
misy9nda ihalesi yapılacağından k 
nun tayin ettiği vesikalarla Ank 
İstanbul, İzmir gibi büyük bir şc 
de ikinci veya üçüncü diğer vW 
merkezlerinde birinci sınıf bir lok 
ta veya büfeyi muvaffakiyetlc id 
ettiğine dair Belediye veya Ticare 
dasından alınmış vesika ve zabıt 
hüsnühal varakası ibrazı meşruttur. 

İsteklilerin 108 liralık muvakkat 
minat .makbuz v ya mektuplarını 
milen muayyen gün ve saatte kom" 
yonda bulunmaları ilan olunur. 
Şartname ve mukavele projesi i 

ci işletme kaleminde ve Çankırı ist 
yonunda parasız olarak verilmckt 
dir (243) 10274 

3 - İhale kapah zarf usuliyle yapı-
lacaktır. Satılık ahşap malzem 

4 - lhale 8. 2. 939 çarşamba günü 
saat lS de belediye dairesinde ypıla
caktır. (bina yıkıntısd 

S - Muvakkat teminat 1017 lira. 
d Devlet DemiryoJları ikinci I§l 
ır. 

6 - Arzu edenler plan ve fenni ve me Arttırma ve Eksiltme Komisy 
k nundan: c siltme şartnamesini dairede görebi-

lirler. (328) 10331 Ankara istasyonunda idaremize 
yrkılan binalardan çıkan azami 1 

ton miktarındaki yakımlık ahşap 
zeme (bina yıkıntısı) 17-2-939 tarihi 

rastlıyan cuma günü saat ıs de Ank 
ra istasyonunda ikinci işletme bina 

Pa lto a 1 ı nacak sında toplanacak komisyonumuz tar 
fından ihalesi yapılmak üzere aç 

Ankara Hukuk Fakültesinden arttırma suretiyle satışa çıkarılmıştı 
Fakülte leyli talebesi için 130 _ 140 Muhammen bedeli 187S liradır. İstek 

palto alınacaktır. Paltoların tutarı lerin 140,63 liralık muvakkat temin 
(3500) lira ve muvakkat teminat makbuz veya banka mektupları ile 
(262.5) liradır. İsteklilerin şartname- nunun tayin ettiği vesaiki hamilen m 
yi ve kumaşı görmek üzere her gün ayyen gün ve saatte komisyonda 
ve münakasaıyıa girmek için 11. 2. 939 zır bulunmaları ilan olunur. 
cumartesi günü saat 12 de fakülteye Şartname ve mukavele projeleri i 
müracaatları. (333) 10333 'kinci işletme kaleminde parasız ve · 

------------- mektedir. (3S8) 10372 

Tahmil ve ta liye 
müna 'OSQSI 

D. D. Yolları Sahn Alma Komisyonundan: 
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SS36 
Beher tonu Beher tonu Beher tonu Beher tonu Beher tonu 

(10) k~r~ş (3) kuruş ( 18) ku.ruş (20) kuruş (3S) kuruş 
İdaremızın Haydarpaşa limanında hır sene zarfında tahmil tahliye&i 

icra edilecek olan maden ve kok kömürlerinin tonajları takribi olarak her 
ameliyenin altında gösterilmiştir. 7-2-939 tarihine müsadif salı günü saat 
11 de Haydarpa a gar binası dahilinde 1 inci işletme komisyonu tarafın -
dan kapalı zarf usuliyle münakasası icra edilecektir. Bir senelik maden ve 
kok kömürünün tahmil tahliyesi i!rin 8754 lira 56 kuruş muhammen bedel 
konmuştur. 6S6 lira 59 kuruş muvakkat teminat ile aynı gün saat ona ka
dar komisyon reisliğine müracaat edilmesi ve bu işe ait şartnamelerin H. 
paşa liman rıhtım başmüfettişliğinden parasız olarat. alınması ilan olunur. 

(526-304) 10315 
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Dünyayı BLAUPUNKT radyoları ile dinleyiniz ... KAZIM ROŞTO 
Ankara Adliye sarayı yanı Gençağa 
apartımanı 2. ci kat No: 6 T el: 2208 

Hastahk, ölüm ve pislik getiren fareler 

Hasan fare zehiri ile 
öldürünüz 

Macun ve buğday şeklinde olup büyük ve küçük her nevi fa 
releri, sıçanları derhal öldürür. Tesiri ka t 'id ir. Fareler kokmaz 
Buğday nevilerini serpmelidir. Macun olanlarını yağlı b ir ek· 

meğe ve herhangi bir gıdaya sürerek farelerin b11lunduğu yerlerr 
koymalıdır. Kutusu 10, büyük 25, ikisi bir a ra da 30 kuruştur. 70H 

T. İŞ BANKASI 
1939 

Küçük ari hesaplar ikramiye p)ônı 

Kuralar : 1 Şubat, 1 Mayıs, 26 Ağustos 

1 Eyi Ol 1 İkinci teşrin tarihlerinde 

çekilecektr. 

~s ikramiyeler: ~~~~~~:ı:=:: 
1 Adet 2000 Liralık - 2.000 Lira 
5 1000 - 5.000 ,, 

" 
,, 

8 500 - 4.000 
" " " 16 250 - 4.000 ,, 

" 
,, 

60 100 - 6.000 ,, 
" 

,, 
95 50 - 4.750 ,, 

" " 250 25 - 6.250 ,, 
" " - -

435 32.000 

T . iŞ Bankaaına para yatırmakla, yalnız para biriktir mi§ 
olmaz, aynı za manda talihiniz i de d enemi§ oluraunuz. 

BÜTÜ 
EMS 

AGRILARI KESEN 
LSİZ BİR iLAC 

- ~ mmm 
.. ~ NEOKÜRIN, Bat. Dit ve Ro· ~l\ matizma ağnlarını derhal keser . 

:\- NEOKORIN, Grip, Nezle ve 
soğuk algınlığında emsalsiz bir 
devadır. Ateşi düşürür, vücut 
kırgınlığını alır. 

NEOKüRlN, Bayanların ay
başı sancılarını keser ve adeti 
kolaylaştırır. 

NEOKORJN'i daima tercih e· 
~ din iz. NEOKORJN, mideye, kal

be ve böbreklere zarar vermez. 

Günde 2 . 3 tane alınabilir. NEOKORIN ismine dikkat ediniz. 
Bir kaşe 6, altılık kutu 30 kuruş.tur. Her ecza nede bulunu r. 7034 

Cümhuriyet Merkez Bankasının 28 - 1 - 1939 vaziyeti 
AKTiF: 

Kasa : 
ALTIN: Safi kilogram 17.159,986 
BANKNOT .••• , , •• , ••• , ,, . 
UFAKLIK .. , .•• • •••• • , •• , 

Dahildeki l'vluhabirler : 
Türk Lirası . . .•.•••• • • ••• • 

Hariçteki Muhabirler : 
1\1.TIN: Safi kilogram 9.054,614 

Altına tahvili kabil Serbest dovizler 
Diger dövizler ve borçlu klirig 
bakiyeleri •.. . . • ••••• •• ••• 

Hazine Tahvilleri : 
Deruhte edi. evrakı nakdiye karşılığı 
Kanunun 6·8 inci maddelerine tev • 
fikan hazine tarafından vaki tediyat. 

Senedat Cüzdanı : 
TİCARİ SENEDAT . • • ••• • • , 

Esha m ve Ta h vilat Cüzdanı : 
Deruhte edilen evrakı nakdiyenin 

\ - karşılığı Esham ve Tahvilat (İti -
bari kıymetle) .•.•...... • •• , • 

<J - Serbest esham ve tahvilat .•• • • • 

Avanslar: 
Altın ve Dövi7 üzerine .••• • • • • • M 

Tahvılit üzerine • • •• • ••••••• • ••• 

Hissedarlar 
Muhtelif 

ÇÜMKÜ 
RADYOLIN 

Diş doktorunun bütün hastalarına 

iöylediği gibi dişleri sadece parlat· 
nakla kalmryarak onları mikroplar· 
lan muzır salyalardan ve hamrzlar
:lan temizleyip çelik gibi seğlaınlık 

veren yegane iksirdir. 

Her sabah . her öğl eyin . her akşam 
yemekten sonra 7027 

Genç e l 

Terzi evi 
Haınamönü paşa çeşmesi karşı· 

sında No: 9 en müsait fiyatlar ve 
en yeni metotlarla manto tuvalet 
ve roplar dikilir. 9 senedenberi 
en müşkülpesent Bayanlar mem
nun edilmektedir. 
Muzaffer İbrahim Yalıncak 321 

Dr. M. Şerif Korkut 
Nümune Hastanesi Cerrahi Şefi 

Her gün saat üçten sonra evinde 
hastalarını kabul eder. Tel: 1499 
Adres: Kooperatif arkası Ali 
Nazmi Apartımanı No 9 D.5. 906fi 

ULUS - 20. inci yıl. - No: 6287 

İmtiyaz sahibi 
Nure ttin Ki.mil SUNER 

Umumi Neşriyatı Idare Eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Fa ik FENiK 
ULUS Basrmevi ANKARA 

Matbaa Mildüril: Ali Rıza BASKAN 

LİRA 

24.136.893,11 
10.971.948,-
1.211.847,79 

760.959,91 

12. 7 36.038,33 
7.692,83 

9.786.510,75 

158.748.563,-

16.285.632,-

85.074.484,03 

40.914.188,39 
7 .543.044,27 

196.287,61 
7.897.877,75 

Ye kun 

URA 

36.320.688,90 

760.959,91 

22.530.241,91 

142.462.931,-

85.074.484,03 

48.457.232,66 

8.094.165,36 

4.500.000,-
10.637 .242,20 

358.837 .945,97 

P AS 1 F : 
Sermaye LİRA 
ihtiyat A kçesi 

Adi ve fevkalade •••• •••• • • • • • 2.712.234,11 
Hususi . . . . . . . . • • . • .. • • 6.000.000,-

Tedavüldeki Banknotlar : 
Deruhte edilen evrakı nakdiye . • • 158.748.563,-
Kanunun 6-8 inci maddelerine tev -
fikan hazine tarafından vaki tediyat.. 16.285.632,-

Deruhte edi. evrakı nakdiye bakiyesi 142.462.931,-
Karşılığı tamamen altın olarak ila • 
veten tedavüle vazedilen..... . .. 19.000.000,-

Reeskont mukabili ilaveten ted. vazd. 37.000.000,-

T ürk Lirası Mevduatı : 
Döviz taahhüdatı: 

Altına tahvili kabil dövizler ••• • • 
Diğer dövizler ve alacaklı kliring 
bakiyeleri . .••• •• •• •• • ••• • 

Muhtel i f :. 

3.819,67 

23.306.811,36 

Yekun 

LİRA 

ıs.000.000,-

8.712.234,ll 

198.462.931,-
20.934.940,7' 

23.310.63 ı ,!)S 

92.417.209,07, 

358.837 .945,97 

1 temmuz 1938 tarihinde n itibaren: lskonto haddi % 4 altın üzer ine ava ns % 3 

KİREÇ 
Pazarcıklr Mehmet Akar'ın 

Karaköy, Alprköy, Beylikahm ci

varında yaparak ötedenberi An
kara piyasasında Kütahya kire
ci namiyle maruf meşhur ÇALI 
kireçleri toptan ve perakende 
Ankara'da satış yerleri yalnız 

Sanayi caddesi Yabanabatlı apar
trmanı HUSEYlN ORAK Tl: 
2078 Sanayi caddesi Tuğlacı HA
SAN BALDUDAK Tl: 1446 ya
zıhane ve mağazalarında satılır. 

Mezkur kireçler yüzde 2 den faz
la fire posa bırakmaz kum ve 
saireden aridir. Verim ve temiz
lik ve randıman itibariyle tecrü
be edilmiş her hususta diğer ki
reçlere faikt ir. 207 

r== RİT :J 
[ En güzel tuvalet __J 

sabunudur 297 

Kadın olmanın bütün mahzurlarını ortada n kaldıran 

(ADET ZAMAN) ımızda bizi birçok üzücü meşakkatlerden kur· 
tardı, ayın 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 

Lfıtfen her eczane ve büyük ticarethanelerde hakiki 

FEMİL ve BAGLARINI 
ARA Y 1N1 Z. 

Toptan Satış Deposu: İstanbu l ; Bahçe kapı İş Bankası ar kast 
Rehvancılar Sokak 5 No. da İbrahim Can 

SAYIN MÜŞTERiLERiMİZE 
Mamulatı hususunda birinciliği kazanan Bankalar caddesinde· 

ki Şehzadebaşı Şekercisi OSM AN NURİ bayram münasebetiyle 
tenzilatlı tarifesini muhterem müşterilerine arzeder. 

Akide şekeri ve güllü sakızlı lokumlar 50 elvan şekeri 80, fındık
lı lokum 100 şam fıstıklı, H indistan cevizli, bademli lokumlar 120 
kestane şekeri bademden yaprlmış nefis badem ezmesi 120, 
fondan çikolata 140 çifte kavrulmuş badem şekeri 140, yaldızlı kes
tane şekeri 150 meyva şeker ve şekerlemeleri ve likörlü çikolata 160 
şekerden mamul taban helvaları sade çikolatalı 50 şam fıstıklı 60 
pişmaniye helvası 80 kuruştur. Toptan ve perakende sipariş kabul 
olunur. Başka yerde şubesi yoktur. T l : 3277 258 

Sayın müşterilerimizin bayramlannı kutlarız. 

Yeni • 
çızme 

\J 

magazası 

SAHiBi YUSUF E. ARIY AK 

Avrupa seyahatinden döndüğünü ve değerli müşterilerini memnun et

mek için yeniliğe ait malzeme ve mod jurnal getirdiğini bildirir, muhte

rem müşterilerinin bayramlarını kutlular. Çocuk Sarayı No: 25 341 
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~ Ye n i SİNEMALAR Sus ~ ----------------------------------------

BU GÜN BU GECE 

4 NAMUS BEKÇİSİ 

Baş Rollerde 

Loretta Young - Georg Sanden 

Kuvetli mevzuu ve heyecanlı 
sahneleriyle emsalsiz bir sergüzeştin 

aşk ve macerası 

İlave olarak : Ekler Jurnal 

SEANSLAR 
10 - 12 - 14.45 - 16.45 - 18.45 

Gece 21 de 

Halk 
BU GÜN BU GECE 

KUTUP ŞEYTANLARI 

Baş Rollerde 
Richard Arlen - Mala - Lili Talbat 

Baştan nihayete kadar dehşet he~ec~n 
ve korku saçan büyük macera fılrni 

Filme ilaveten :Paramunt Jurnal 

SEANSLAR 
10 - 12 - 14.30 - 16.30 - 18.30 

Gece 21 de 

BU GÜN BU GECE 

İKİNCİ BALAYI 

(Fansır.ca sözlü) 

Baş Rollerde 

Loretta Young - Tyron Powel 

1Jcincı kocasından ayrılıp tekrar 
birinci kocas1na dönen genç ve guzel 

bir kadmm eğlenceli hayatı 

SEANSLAR 

10 - 12 - 14 - 16 - 18 
Gece: 20.30 da 

--------------------------------
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