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elik Ağların Bir Kolu Daha Kuruldu 
Başbakanımız tt'ün Afyon - ls11arla. ~-~-~.Y.!.~-~~-~----~-~.!~.~.!~ 

hattının ilk kısmını Ja açtı Ahmet Muhip söqlüyor: 
ismet lninü bu eSere şu adı ver:yon Bugün, hikiyelerini hiç korkmadan 

11 ilerliyen, yapan ve her gün yeni eserler vücuda ~vrupv~ h.ikiyeleril_e Amu~ay~s~ ede-
getiren Türkiyenin ufak bir modeli.,, bılecegımız genç hıkayccılcnmız var 

1 - Hececiler kendilerinden sonra, 

Isparta, ?S (KURUN) - Afyen -
l\arakuyu hattının açılrş törenini 11-
J»an ismet lnönü'nün başkanlıiı altın
da bulunan heyet lspartaya ıelmiş 
l'e bq mesut günU candan tezahürat 
ile kutlulıyan halk tarafından karşı
lanmııtır. Af yon ve lspartaya kom. 
•11 'Villyetlerden vali ve belediye re-

Garip bir isnat :ı 
w 

Suril}elıler ~ ir kf11e-
1Ji kendiler ıne düş-
1'ıan mı görüyorlar? 

Franaız gazetecilerinden Jean d'Esme 
liabetiıtanda harp sahalarını gezdik. 
ten ıonra dönerken Suriyeye uğra.. 
lbıı, orada dahi bir tetkik ıeyahatl 
>'•pmııtır. Bu arada Süriye nasyona. 
littıerinin batında bulunan (İbrahim 
bt, Honono) ile görü§müıtür. 

Bir kaç gün evvel Pariı gazeteleri 
ile neıredilen bu mülakat Suriye da. 
._aının şimdiki vaziyetini göstermek l 
itibarile enteresandır. 

Matumdur ki İtalyan _ H~beı me. 
idesi çıktıktan sonra Mısırda o'd uğu 

tibi Suriyedeki nasyonalistler Fransi 
aleyhinde tiddetle harekete geçmiıler. 
dir. Bu hareketleri durdurmak için 
~ranaız hükQmeti başkomiserlik ..._ 
•ıtasile Suriyelilere 'stiklal vade~te 
'-'ecbur olmuıtur. Fransanın bu vadin
de ne &recelerde samimi olduğu ıüp. 
heıiz bilinemez. Hele fraka 1atiklal ve. 
ren tngilterenin bile bütün vaitlerine 
l'lğmen hala Mısır ile atılaşamadığı 

islerile beraber halktan mürekkep ay. 
rıca yedi sekiz heyet gelmiş, ismet 
tnönü'nü selamladıktan sonra yeni 
açılma törenlerine iştirak etmişler, 

bu suretle bu törenler bir milli bay
ram manzarasını almıştır. 

' . (Sonu: Sa. 10 Sü. 8) 

muı 

ismet inönü'nün 
açış söylevi 

"Atatürk çocukları 
yüreklerinde kuvvel
Li, bilgiler inde kuv
vetli, inanışlarında 
kuvvetli bir kudret 

/ .. JIJnağıdır.,, 
Isparta, 25 (A.A.) - Başba~an İs

met İnönü Bo~önü - İsparta şube 
hattını açarken ıu söylevi vermiştir: 

Arkadaşlar, lspaıtanın aevindiii 

1 ugüne k.:.d;o r ye. Lir edebi neslin ye· 
tişmediğini söyli.l.1or ve eserleri nerede 
diyorlar. ne dersir.iz? 

C - Şöyle derim; Falaı. çocuğa yüzü 
çirkin, falanın çocuğu aptal veya fala 
na kısır diyen harem ağalarının içinde 
müth:ş bir daussı15. gibi yar.an şey eser· 
sizliğin meraretidir. Bunu bir arkadaşım 

bana son bir mektupta yazdı. 

Hececilerden, Faruk Nafiz, Orhan 
Seyfi, Yusuf Ziya, Halid Fahriyi kasde
diyorsunuz defil mi? Bilmem dikkat et
tiniz mi? Bu isimlerin bir boy sırası var. 
Adeta, bunlar birer ad olmaktan zivade 
l..ir ciiı .. lcni.1 - · 1, mc• .ılü l i.. İlk 

önce söylenecek olan hatırınıza gelmez
se hepsini unutuverirsiniz. Hani eski
den ilmühal okurduk, hoca sorardı : 

t s1
:-· §:t· ı ~ .. r : Sa il'm sflat, 

hac, zek5.t ... Ben de, bu iıimlerden her -

Ahmet Muhip 
boy sırasile bir cümle halinde ezbt-rim- 1 
de tutuyorum. 

bugüne iştirak etmeJl için hep bera - hangi birini unutmamak için hepıini ( 801tu Sa. 6 Sil. 1) 
ber burada bulunuroruz. .Aıikaradan 
ben ve arkadqlarq çok sevdiğimiz 

ls rta bugUnO ınhıulamalt igin pı., 
muhterem lca 

reislerini ve muhterem azasını bu me· ı 1 •• 
~=t~~tirak etmek için bilhassa tav- ., IA 

Cilalı ki• 
glıtermek lçla 

Arkadaşlar, etraftaki vilayetleri -

mizdenhemenyediaekizviliyetingü- Arsıulusal avcılar bı· f'A. 1 
zide heyetleri bugUn aramızda lspar- r 11:1 • gen e 
ta muhitine ,eref vermektedirler. Bil- S k f • 1 k ı• • 1 d • 
tün bu alika iki gündenberl kutlula- e re erı mem e e ımıze ge 1 
dığımız Cwnuriyet eserlerini bil -
tün memleketin gözü önünde canlan -
dırmak için güzel bir vesiledir. 

(Sonu: Sa. 10 Sil . . v 

, Hamileri arasın. rafından kabul edilmeği rica edecek. 
f da Atatürk'iln de tir. 
bulunduğu beynel. 
milel avcılar birli. 
ği konseyi genel 

Almanya işgal ettiği 
yerlerde asker topluy'or 

sekreteri Kont Da. 
diks, dUn şehrimize 
gelmiı ve akıam 
~nkaraya hareket 
ttmittir. 

Ankarada bey. 
nelmilel avcılık 

DUn kendisile görüıen guetccilere 
bu beynelmilel teıekküI hakkında nıa. 
lUmat verirken yapacağı itleri · de an. 
!atmıştır: 

Bu teıekkül <lünyadaki 40 milyQn 

avcıyı temıil etmektedir. Bisim 

memleketteki avcılann aaym 30 bin. 
dir. Bu teıekküliln 240 izaaı vardır. 

Hami ııfatJnr haiz olan 36 ha mubte. 

Vaziyet Milletler Cemiyetine karşı 

telakki edildi bir meydan okuma 

Von Ribbenlrop B•rlin'~ hareket et~k Uıere 
tayyarede arkadaılaruulan ayrı lırken. 

Lonrlra, 2:> (A 
A.) - l\fanchester 
Guardian gazetftli, 

Danzig şehrinde 

Gençlerin Alman 
ordusu için askere 
ahnmağa başladık 

lannı haher ver. 
mekte ve bunun 
Dan7.lg kanunu e
sasisini tekeffül e_ 
den Milletler Ce
miyetine kar~ı şim 
diye kadar ~örül. 
memiş bir m~ydan 
okuma ttJ!l!<ld t> 

dildiğbj .:öyle. 
mıekt«.>d.r. 

(Sonu: "'ft ~ ~ii. !'İ' 

Kont Da4ik• milnasebatı üze • 

rinde iç Bakanımız ve Ziraat Baka.. 
nmıızla temas edecek ve Atatürk ta.. 

lif memleketlerin devlet reisleridir. 

(Sonu: Sa. f 8ü. . .J~ 

Büyük tavla müsabakasında 
----·--·-... ·--·------········ ..... ·.---·-··-----.. -· ---· .. -··-· -· ---· 

Din gece ldlraekapı 
şamp yoalan ıeçUtU 

lrleydanda olduğuna göre Fransa ile -----------------------------

Suriyenin bu meselede kolayca anla Almanya lngı·ıterenı·n 
fabilecekleri ümit edilemez. 

Bununla beraber Fransanın simdil'k 

bir }'el1l boruıundan ibaret olsa da fi k r ı· n ı" 
A!IM US 

(Sonu Sa. ! sa. 4) 
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Garip bir isnat 
• 

Almanya lngilterenin fikrini soruyor: 
ln.giltereye muvafık gelecek teklifler nelerdir? 

Sur!yeliler, Türkiyeyi kendilerin~ 
gör üyori ar? düşman mı 

Fransa vaziyeti vahim 
silahsızlandığl na 

qörügor ve vakıfsız 
pışman oluyor 

(Üst yanı ı incide) 

istiklal vadetmesi Suriyenin her tara. 
fında büyük bır alaka ve ümit uyan. 

dır~ıştır. ~u~iyeye verilecek yeni ida-ı 
renın ne gıbı esaslara istinat etmesi 
lazım geldiği hakkında fikir cereyan. 
.arı başlamıştır. Bu sırada .Suriye nas. 
yonalistleri içinde en salahiyetli bir a. 
damın yeni idare sistemi hakkındaki 
düşüncelerini öğrenmek elbette fayda. 
lıdır. 

Londra, 25 (.A..A.) - JhıYn.5 njan 
sı muhabirinden: Voo RJbbentop, ne 1 

gibi Alnuı.n mukabil tekliflerinin In. 
giltere hükumetince müsait telakki 
edileceğini Qğrenmek nuıksndile önü
müzdeki günlerde lngili7. re.'lmi ve 
siyasi mahfellerinin m.;rıerini i~tim-

7.J\Ç edecektir. 

ING/f,TBRB l' ARDllU l' ADiı\'/ 
HENUZ RESftlEN VER.,JEDI 

IAJndra, 2:'.i (A.A.) - Resmi mah
felietde beyan edildiğine göre, Jngi . 
Iiz hükumeti, yardım ' 'adini ıhti\'a 

eden mektubu Frun n \'e Belçlka~a 
daha vermemi tir. Ve l..okarno nn
Iaşmasıntn ltalya tarafmdan ta di
kinden evvel de verm;yecektir. 

Aynı mahfellerde, anlaşm:ı hU
kUmled hakkmdaki müzaker'-•lerin 
evvel& Fransa ne İngiltere arn.smdn 
sonra tla Fransa, İngiltere, Belçi
ka ve ltalya arasında ynrnlmmıı icap 
edeceği nııvc edilmektedir. 

VAZtY!T HtTLER'IN 31 MART 
TEKLiFLERiNDEN SONRA BELLi 

OLACAK 

Patis, 25, (A.A.) - Havas ajansının 

1 
diplomatik muhabiri bildiriyor: 

Lokarno tekliflerine tamamen menfi 

ir karşılık teşkil eden Alman cevabı 

Fransız mahfelterinde hayret uyandır • 
mamıştı r. Fransa , Lokarno anlaşması . 
nın, Almanya ta rafından, heyeti mec • 
muasiyle kabul veya redciedilmeııi ikti
za ettiğini açıkca anlatmıştı. 

Fransız hilkl'ımeti Alman red cevabı. 
nın, müzakerat akim kaldığı takdirde. 

· Lokarno muahedesini tekeffül etmiş o. 
lan devletler tarafından Fransaya ve 
Belçikaya verilmesi tazım gelen mektup 
projesinde münderiç ahkamın tatbikini 
iktiza ettireceğ i mutaleasındadır. 

Bu hükümler Lo'kamo devletleri er. 
kanı harbiyeler i arasında. tekliflerin Al. 
manya tarafından kabulü halinde bile 
yapılacak olan noktai nazar teatilerini 
ihtiva etmekte ve Fransa, büyük Bri . 
tanya. İtalya ve Belçika arasında mü • 
tekabil yardım tedbirlerinin mevkii tat 
bika konması Hizım gelmektedir. 

fyi haber alan mahfellere göre, ha • 
lihazırda, mesele lngilterenin kat'i bir 
durum almak için B. Hitler'in 31 martta 
yapacağı t eklifleri bekleyip beklemiye. 
ceğini bilmektir, Diğer taraftan İtalya, 
mümessili B. Grandi'nin imzaladığı Lo. 
karn o itilafını tasvip edip etmediğini 

henüz bildirmemiştir. 

Binaenaleyh, resmi mahfeller, Alman 
red cevabının vereceği arsıulusal neti. 
celerin ne olacağını bi!mC'nin şimdilik 

imkansız olduğunu söylemektedirler. 

FRANSA suı.H HÜLYASININ 
CEZASINI ÇEKİYORMUŞ 

Paris, 25 (A.A.) - Georges Ley -
gues krurnzörünün denize indirilmesi 
münasebetiyle verilen ziyafette bir 
nutuk söyliyen Bahriye Bakanı, kuv -
vctli bil' milli müdafaa lüzumundan 
bahscc..lerck demiştir ki: 

"Bugün geçirmekte oldu:fomuz va
him anlarda alelacele silahsızlanma 

nın ne boş bir şey olduğunu açıkça 

göstermektedir. Milletlerin tt'kamülü 
gibi safdil ve ayni zamanda mazeret 
kabul etmez hülyalar uçup gitmiştir. 

Kendilerini dünyanın fikir idarecileri 
telakki eden iki memleket, İngiltere 
ve Fransa. bu hülyaya temayül gös 
terıncktedir. İngiltere, bu rüyasını 
ııimdi 250 milyon ile ödüyor \'e Garp 
sulhçuluğu hastalığının sirayetinden 
kendisini daha kuvvetle koruyabilmiş 
olan Frnnsa ise bugün bir takımları
mızın hülyasını teessüfle karşıhyor 

ve bazı meş'um tasarrufların üstüne 
şimdi çok ağır faizler vermek mec -
buriyetinde kalıyor. 

!~r~him Bey Honono Fransız gaze. 
tecısını kabul ettiği zaman veremin 
s?n devresinde hasta bulunuyordu. Su 
rıye nasyonalistleri lideri hayatınrn 

son günlerini yaşadığını pek iyi bili. 
yordu. Nitekim Suriye hakkındaki 
arzularını ve düşüncelerini anlatırken 
bu sözlerin hiç 1.ıir hususi menfaat ve 
şahsi ihtiras mahsulü olmadığını gös. 
termek için: 

- Şurada ancak benim bir iki giin
' iik ömrüm kaldı. Bundan sonra ken. 
dim için hiç emelim yoktur. Sade Su 
riyenin ve Suriyelilerin istikbali ve saa, 
detini düşünüyorum. Sözlerimi o su. 
retle dinleyiniz.,, 

Demiştir. Ve filhakika İbrahim Bey 
H~n.ono, Fransız gazetecisine verdiği 
mulakat henüz gazete sütunlarına geç. 
meden ölmil§tür. Onun için Jean 
d'Esme Suriye nasyonalistleri içinde 
konuştuğu kimselcdn en samimisi ola . 
rak İbrahim bey Honono'yu gösteri. 
yor. 

Şimdi mevzuu bahis mUlakatta dik. 
kate değer olan cihetlere gelelim: 

ltalyan ileri hareketi başladı 
Fransız gazetecisi soruyor: 
- Programınız nedir? 
Suriye nasyonalistleri başkanı cevap 

veriyor: 

- Programımız bir kaç k~lime ile 
hüUisa edilebilir: Suriyenin birliği ve 
istiklal! . = 

.. ki şehrin daha düştüğü ve Habeş kuvvetlerinin 
testim oldukları bildiriliyor 

- Suriyenin birliği demekten 
sadınız nedir? 

mak. 

- Bugün Suriye kelimesinin ifade 
ettiği coğrafi mefhumun bütün hudut 
ve şümulünü murat ediyorum. yani 
Lübnanın arkasındaki bölgeler ile Ce. 
belidürfızu, Aleviler memleketini, 
Trablusu ve İskenderun sancağını, 

başka bir ifade ile istiklal vermek !cin 
büyük harpten sonra Tii .. kiyeden ay. 
rılmı olan blitün verleri. 

Cicigayı 30 
Roma, 25 (A.A.) - 194 numaralı 1 

reıımi harp tebliği: 
Eritrc cephesinde, garp ovasında ha. 

reket eden bir kolumuz hiç bir muka. 1 
vemete maruz kalmadan Kafta'yı işgal 
etmi~ ve halk tarafından sevinçle kar. 
şılanmıştır. Bu mıntakada sakin birçok 
Habeş muharipleri, İtalyan çetelerine 
dahil olmak için müracaatlarda bulun _ 
muşlarcır. 

İtalyan tayyare kuvvetleri bütün 
cephede taarruz hareketlerinde bulun -

mu~ ve dü man kuvvetlerine sisteme -

Roma da 

tayyare daha bombardıman etli 
tik bir tarzda hücumlar yapmıştır. ( 

Dün sab~h, So~.ali filosundan 30 Tevfik Rüştü Aras 
tayyare yenıden Cıcıgayı bombardıman 
etmi§ ve ilk hücumun tahripkar netice. 
lerini tamamlamıştır. 

SASABANE DE DUŞTU MU? 
Adisbaba. 25 (A.A.) - Reuter ajan. 

s1 bildiriyor: 
Harrar"dan gelen bir telgrafta Oga. 

den'de İtalyan ileri hareketinin bagla -
dığı ve Sasabane'nin diiştüğil bildiril -
mektedir. 

Bu haber teyid edilmemiştir. 

Venizelos'un 
• 

Balkan Antantını 
toplantıya çağlrdı 

Ankara, 2;; (A.A.) - Balkan an
tantı daimi konseyi halihazır rei i 
Türkiye Dı~ işleri Hakanı Hay Te\. 
fik Rüştü . .Aras, Balkan konseyini 
mayısın .J üncle Belgradda içtimua 
davet etmi. ve bu da\'et a!Rkadur 
memleketler dı~ hahanlıklarına bildi
rilmiştir. 

- Lübnan dahi. öyle mi? 
- Onun tamamen müstakil olma!'ını 

isterim. O dheti bizim kendi aramızda 
anlaşınamı7.a bırakınız. 

- Peki, istikJal mefhumunu nasıl 

anlıyorsunuz? 

Neler G .... ··ıd ··? cenazesı 
oruşu u. 

Girid'e ha'reket etti 

8ayan Af et tetkik
lerine devam ediyor 

Bükre~. '.!:> (A.A) - Husu~i mu. 
hahirimiı. hildiriyor: J>rofe~ör Da
yan Afet, hazr tetkiklerde bulunmak 
iizere, yarın Pl.'ştcden burara gele. 
Ct!ktir. 

- Gavct basit bir . ekilde: Bütün i. 
dare kuvvetlerinin bizim elimize geç. 
mesi. Bu kuvvetleri kullanmak için 
(Sam) da bir merkezi hükumet teşkil 

olunacaktır. Bu suretle Sam Suriye 
devletinin sivasi idare merkezi olacak 
tır. Bütün Suriye beş vilayete taksim 
erlilecekt ir: 

Macaristan taleplerinde 
ısrar ediyor 

Peşte, 25 (A.A.) - Havas ajansı 

bildiriyor: 

tina, 2;; (KURU .. ·) - Venızelo

sun cenaze.si hugiin Hrindisi'deı1 "G<'. 
neml KondiliyodL, zınh!ısına konu
larak Giricl'e hareket etmiştir. Mera
sim Jlauyn'da ynpılncak ve cenaze 
Halcba'ya defnedilecektir. 

l\tera~imde krnl'ı Velinhtı tem,..il 
edecektir. Fnka liderleri ile B. l\le 
taksas da bugiin ayrı tıir vapurla 
Pire'den hareket etmiş'e..rdir. 

Salahiyetli mahfoller, Macarista -
nm istekleri, dün Romada imzalanan 

protokollarda zikredilmemiş olmakla 
beraber, bunlardan gene vazgeçmedi
ğini söylemektedirler. Bu mahfeller, 

Alınany&nlll muahedeye i§tirak edece
ğini ummakta ve Macaristan ehemmi

yetli $lyasi menfaatler elde etmeden 

KUçUk itilaf devletleriyle hiç bir an -
lqma yapılamıyacağmı ileri sürmek

tedirler. 

( Ha1 ici Kısa Haberler) 

Roma.da husule gelen anlaşmanın 
Avusturyanın istiklalini koruyan ve 
Macaristana ekonomik imtiyazlar ve
ren ahkAmm neticesi olduğu haber 
verilmektedir. 

"' lngilterede mali senenin bitme

si için geri kalan bir hafta da dahil 

olmak üzere. 728,271,283 lngiliz lirahk 1 
vergi hasılatı olmuş ,.e 736,067,796 lngi I 
Iiz liralık masrnf yapılmıştır. 

• Sofya askc:ri temyiz mahkemesi, Al. 
bay Vattchof, binbaşı StantcheH ve di.. 
ğer 9 zabitin idama mahkumiyetini tas. 
dik etmiştir. 

* Rio de janeiro'da harp hali ilan e. 
dilmiş. saylavların masuniyeti teşriiyesi 
kaldırılmış. komünist hareketine işti _ 
rak etmiş olan birkaç saylav tc:vkif o. 
lunmuştur. 

* Amerikan saylavlar kunılunun as. 
keri komisyonu, 4.000 yeni harp tay -

~i:~esi inşasını ekseriyetle tasvip etmiş 

1 
ti Şanghay'da polislerle talebe arasın 

da çıkan ve bir çok kişinin yaralanma. 
siyle neticelenen bir çarprşma esnasında 1 

ftükreş ef çimiz 
Ankara ya geliyor 

Biikre , 2:1 (A-A.) - Hu ust mu
habirimiz bildiriyor: Türkiye el~isi 

B. Hamdullah Suphi 1'annöver, Ro. 
mnnya ile 'l'ürkiye ara ında müzake
re edilen göç mukavelesi hakkında 

hiikumete mnlumıtt Yermek üzere 
cumarte i günü buradan Ankaraya 
hareket edecektir. 

Ccbelidüriız, Aleviler. fskenderun 
ırnncağı. Şam, Halep ve Fırnt bölgesi. 
Bu vi15.vetlerin her birinin başınıl ;ı 

( 1920) Faysal kanunu esasisine göre 
teşkil edilmiş bir idare bulunacaktır. 

- Siz bu istiklali hemen bugünderı 
itibaren mi istiyorsunuz? Yoksa kıla 
vuzluk etmek için bir Avrupalı mille. 
tin Suriyede daha bir müddet için bu. 
tunmasını kabul ediyor musunuz? 

- Biz istiklali hemen bugünden iti. 
baren istiyoruz. Yalnız bir Avrupa 
memleketi ile ittifak aktetmeği arzu 
eyliyoruz. Bu Avrupa memleketi bizi 
çok kuvvetli olan komşularımızdan ve 
meseli Türkiye tarafından gelecek bir 
taarruza karşı müdafaayı taahhüt ede. 

birkaç yüz Çinli polis ve milis efradı cektir. Buna mukabil bize müttefik o. 
Şanghay civarındaki Fuhtam Universi- laeak memleket te Suriyede manevi, 
tesini işgal etmiş ve Japon aleyhtarı siyasi ve ekonomik menfaatler ve im
müşevvikleri ele geçirmek üzere Oni - tiyazlar bulacaktır. 

versitede araştırma yapmıştır. - Bu suretle ittifak aktetmek istedi-

* İngiliz Vis Amirali Heni'y Somer. ğiniz memleket hangisi olabilir? 

vitle dtin gece serbest İrlandadaki Kor- - Şimdiye kadar Suriyede Fransa 
te kontluğunda bulunan Kastletowns bulunuyor. Bu devlet gene Fransa ola. 
hendeki ikamet~ahında meçhul bir kim. bilir. Cünkü biz Fransanın dlişmanı 
se tarafından öldiirülmü=ttür. değiliz ... 

:t- Örlı idnrr dola)ı-.ile, lıiitiin • '* • 
.f ıt ponyacla 1 nta.> •~ lczah iirleri ) R!' ak Biz Suriye nasyonalistler başkanı 
edilmiştir. t İbrahim bey Hanono'nun yukarıya nak-

lettiğiıniı.: sözleri içinde bilhassa iki no1c. 
tayı dikkate değer buluyoruz : 

1 - İskenderun sancağının Suriye 
birliğine katılmak istenilmesi. 

2 - Bir taraftan istiklal istiyen Sil· 
riyelilerin öbür taraftan guya bugünl<ll 
Türkiye Suriyenin en büyük bir diit 
manı imiş gibi endişeler göstermesi 
ve Türkiyeye karşı kendilerini korLl· 
mak için yabancı ittıfaklar araması. 

Bugün Suriyedeki na yonaliııt hare· 
ketlerinin başına geçenler gercektef\ 
(milliyet) mefhumunu iyice takdir et.. 
mi !erse kendileri için Fransadan is· 
tikUil istedikleri bir sırada tamamel1 
Türk olan ve bundan dolayr Ankarıı 

muahedesi ile hususi bir idareye tabi 
tutulacağı kabul edilmiş bulunan İf· 

kenderun sancağını Suriye birliğine 

katmak gayretine düşmezler. 
Türkiye tarafından Suriyeye bir giil1 

bir taarruz gelmesi ihtimalinden en
dişe gösterilmesine gelince, bunda!\ 
dolayı da hayret etmemek mümkU11 
değildir. Türkiyenin hudutlan dışında 

bir takım emeller beslemediğini, hı!· • 
dutlar dışındaki bütün gayreti sadece 
arsıulusal sulhun muhafazasından ib•· r 

ret bulunduğunu bugün anlamıyan hiÇ 
bir memleket kalmamıştır. Suriye nas,. 
yonalistlerinin bu noktada bir istisrı• 

teşkil etmeleri hakikaten anlaşılmaya· 
cak bir seydir. 

Ancak şunu da ilave edelim ki, i•· 
tiklll istiyen Suriyeliler Fransa ile bir 
ittifak muahedesi akdetmeği arzu ede
bilirler. Yalnız bu arzularını izhar C• 

derken "Biz kendi kendimizi komııl· 

larrmıza karşı müdafaa etmekten tc:i
ziz. Bunun için yabancı bir devletiıt 
yardımını isteriz • ., Derlerse davafartl'l1 

gene kendi ağızlan i,le çürütürler. Çül1• 
kü kendini müdafaa için mutlaka ba§· 
ka bir memleketin yardımına lüzıırrı 

gören bir memleket tarihin hiç bir 
devrinde istiklaline nail olamamışur. 

Bu müUihazalara göre İbrahim BeY 
Hanono gerçekten bu sözleri sövleıni! 
ise Suriyelilerin fikirlerine ve an:ula.
rına tercüman olmadığı tasdik edilir· 
Bununla beraber Suriye nasyonalistler 
başkanının bugün artık ölmüş oldu~'1 
için bu sözlerin bir gazeteci yanlışlığı 
olması ihtimali de yok değildir. 

A'manya 
asker topluyor 

(Üstyanı 1 inenle) · 

Bu gazetenin iddia ettiğinf' lla. 
re. 1 den 20 ~aşına kadaı olan her 
Oan7.İ"li askerlik şuhesiM miirac1uıt8 

<lavet eclilN·ektir. 
nu Pmre muhalt•fet edenler t~O 

Danzig florini para cem.~ına car11118• 

caktır. Bundan ha~ka. hu emrP kal'• 

ı ~elenlf'J" io;lerinden çıkarılacak "' 
lıaşka i .. e alınmıv:ır'\ktır. 

lf. ,,.. :f. 

Bouloıtııe • Sur_ Mer. 2:i < A. f\,) "" 

~erh<'~t lrln11da h\ikıimt>ti reic;i H dt 
Valer:ı, gö:derini ka:\'hetmek tetıli· 
kC'C>ine mnrn1 lnı1unchı~ıt Mn. biı tr6ı 
rııiitchıı~ı;:ıc;ına mnavenf> 11l1111m·•k" {İ · 
7.ere 7.Hrih'e h11r .. ket etmi5 H! Bo11" 

logne'dPn geçmiştir. 

ilkmekfevlerd~k; mual.

limler tasfiye edil~cek 
.ı.l'' 

Ankara, " (Telefon la) - Bu • 1' 
ne muallim mekteplerinden cıkıtt'tl 
ilk mektep m ua lJi m !erinin sa

0

\l@ıl1'11 

650 \'İ hulacnğı tahmin edilmeİiteclif• 
Hal~n ilk mekteplerdeki açık ınu111 • 
liınliklerin ~ayısı ise 90 ı geı•nteı11el<; 
tedir. nu ı:uretle, mu\af(akff~ 
göstcrcmi) en ilk mektep munllintl~rt; 
nin ta. fiyeye tabi hıtulmnsı iı111\~ 
dahiline girmiş bulunuyor. ırnıtu.~ 
Bakanlığı şimdiden hu muaUi111ltfl 

li. te ini hazırlamağa baışlamı ~ 

~ ltrtlyan hava müstc ... an c;eııtl· 
1 f. rnl Yalle, it.ahan hava ku,,·rt e 

nin. gittikçe :u:tan bir siira11<' ı.ıı~· ., . 
'etlcndil'ilecef.ini n , eni!e:;;tiı iJ~<t'~ 
ni mecliste öylemi;;;tir. 
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ı.<ONOMi 
İman kooperatifi 

ziyan ediyor Türk-Fransız muhte i mahkemesinde 
hükumet aleyhine açılan 22 

Ooperutif Denizyol/071 
kooporatifine 
devred1/ecek 

Abdülhamit veresesi 
milyon franklık ikinci 

ile 
dava hakkında karar verile.cek 

Lim~ kooperatifi heyeti umumiyesı 
i:Un toplanarak kooperatifin durumu 

) 

rinde görüşülecektir. Söylendiğine 

re kooperatif son aylarda çok zara:
'llckte ve sermayesi yüzde otuza in • 
Ş bulunmaktadır. Kooperatif bu zi ·• 

n uzerine deniz yollan idaresi koo
~ratifine devredilmek istenmişse de bu 
~susta henüz bir netice alınamamıştır. 

Vaziyetin bugün yapılacak olan heyeti 
l'lltımiyc içtirnaından sonra anlaştlarn-
sanılmaktadır. 

Yunus balıklarından ne 
Şekilde istifade edilir? 

Turk • Fransız muhtelit hakem 
mahkemesinin nisanın ortalarına doğru 
bir celse yaparak geri kalan davalara 
bakacağını evvelce yazmrştık. 

Aldığımız mallımata göre, mahkeme 
reisi Bay Aser nisanın on beşinde şeh· 
riınize gelecek ve ertesi günü ilk celse
yi açacaktır. Mahkeme 16, 1 7, 18 nisan 
gunleri on dört dava hakkmda karar ve· 
rccektir. 

Kalan davalar şimdiye kadar butün 
muhtelit hakem mahkemelerinde açıl • 
mış olan davalardan yekun itibarile en 
mühimlcridir. Bunlardan biri Vandövr 

Lereps tarafından açılan davadır. Bu 
zat Adanada Cukurovada kiralanan çift 
liklcri umumi harlı çıkınca Türk hükt'\· 
meti tarafından işgal edildiğini ve bu
rada büyük tesisat yapmasına rağmen 
bunlardan istifade edemediğini iddia e
derek Türkiye hükfımetindcn yirmi iki 
milyon altın frank ıarar \ "C ziyan istiyor 
du. 

Bu dava gayet mühim olduğundan 
Hollandadan bir profesör iki ay evvel 
memleketimize gelmiş, Çukurovada tet· 
kikat yaporak bir rapor vermişti. Bu ra
por mahkeme reisine bildirildiğinden 

Birkaç gun önce Türkiyede avlanan 

'r'unus balıklarının getirdikleri fayda • Ş D • }I d ' Hliltlir ı,ıeri 
tdan b:ıhse ~::-!iş. 1935 J·ıJmda tutulan • emıryo afJD a 1 

~ hin balıktan 240 bin lira alındığım A J k b 
dzı:nıştık. Bu balıklardan ne şekilde is Bu senekı toplantılar z 1 ve ya ancı 

'·iade .edilmekte olduğu hakkında aldı · ' k ) 
:trnız ma1Cımatı da bugün okuyucula- çok mühim olacak okulların itap arı 
tıınıza bildiriyoruz ; Şnrk şimcndiferlerindeki ecnebi 

Yunus balığının yagı derisi ile et kıs mütchassıslardan istüa eden muhase- Profesör ve doçentler ta-
ttır arasındaki beş santimetre kalınlığın- be şefi Bay Sentömer eşyalarını ha- . . k 
ilki post kısmından çıkarılmaktadır. zırlamaktadır. Bugün yann Parisc gi· rafından ietkık edılece 
~klardan 200 kilo ğırlrğmda ge:en· dccektir. Azlık ve yabancı okullarda okunan 
lcr de bulunmaktadır. Bu ağırlığın yüz- Diğer ecnebi mütehassıslar da he- ders kitapları Üniversite profesör ve 
:e Yetmişini leş. yüzde otuzunu da post nüz bir hareket görünmemekle bera · doscntlcri tarafından kurulacak bir ko· 
C§kil eder. Yağlı posttan yağ çıkarılır- bcr, ~ıkan şayiaya göre, bunların §İr· misyonda incelenecektir. 

ken on santimetre büyüklüğünde kesi • ketle ilişiklerini bir ay ieindı:ı kesme- Her okul kitap listesini ve kitavia -
lır ve kazana atılarak pişirilir. Bu kı· leri lazım gelmekteydi... undan birer tanesini Kültür direl~ö. -
&ırn altı saat pic:irildikten sonra ya~larr ~-nebı· mu··tchnssıslat· ı·c:ıerı"ni de\·· y · - d · · Ki ı kik t1hnır. ~ · ~ ~ :ıi lügune gon ermıştır. tap ar tet c-

rctme vaziyetine geldikleri takdirde, dildikten sonra Üzerlerinde icap eden 
Yapılan ihracattan 1931 de Alman- bir tahmine göre, §imdi onlara mua- değişmeler yapılacaktır. 

~. 176, İtalya l 33. Romanya S ton al - vinlik etmekte olanlar otomatik su -
llıı§tır. ı~z de :~ .... "'- 50, ~ .. m. :ra 43 rette fjeflik vamcsine geçeceklerdir. Kıdem zammı göı enler 
ton, 

1
933 de Almanya 88, Romanya Şark demiryoll:ırındaki ecnebi §ef· İlk okul öğretmenlerinden 1080 kişi 

<5, 1934 de Almanva 928 ve Romanya Jeı·ı·n aldıkları para diPer ıı::irketlerdeki n 
4 .; o 11 yeniden kıdem zammı görmüştür. uu • 
' 1935 de Almanya 777, İtaly~ 54. Ro- terden az olmakla bcrab<'r, gene 500 d 

<iğrc;tmcnlt;r •eui l;J!P1\.arıru .. nümUz c-
"'anyn ı; ton nlmı•tır. ile GOO Tu .. rk lirası arn.sındn<lır .. 

":I ki ders yılı ba§mdan itibaren almaya " 'Yaptterrnız tahkikata göre Yunus Mütchnssıslard:ın istifa edip git-
başlıyacaklardır. Zam gören öğretmen tılıgınm derisinden istifade edilmemek- megy e hazırlanan muhasebe ıı::efi Sen -

t " lere dün tebliğat yapılmıştır. 
tdir. Halbuki, et kısmından yüzde 20 tömcr, c:irkete vaptıgı~ bir teklüin k:ı· 

11 
"' lNKlLAP DERSLERi - Ünivcr-usbetinde balık unu ,.c uzvi gübre ya • bul edilmemesi yüzünden gitmekte 

Ptlın;ık mümkündür. Uzvi gübrenin ki- imiş ... J{at'i olan bir cihet varsa o da, 
10

su 10 - 11 kuruşa olduğuna göre 193.S ayın otuzundan bir iki gün evvel şir-
cle tutulan 70 bin lhılıktan 700 ton güb- ketin Paristeld idare merkezinden 
re sıkanlır ve bundan 80 bin lira para yüksek salahiyetli iki delegenin gclc-
<lhnabilirdi. CC'ğidir. Bunlar her yıl ~irkctin scııe -

Alakadar makamlar, bu mesele iize. lik toplantısına yalnız bir gün için 
tinde tetkikler yapmaktadırlar. iatirak ettikten sonra hemen trene at-

Sa na y i Birliğinde layıp Parise dönerlerdi. :B'akat bu yıl, 
toplantıdan sonra da bu delegelerin 

Sanayi birliğinin ticaret ve sanayi o- bir kaç gün lstanbulda kalarak resmi 
dasına bağlanması hakkındaki istekle • makamların mUmessillerile temasla • 
tin tetkik edilmekte oldug~ unu yazmıcı-
t :ı nnı uzatacakları anl~ılıyor ... 
•k. Sanayi birliği, bu hafta içinde gc- 1stanbulda bulunan münakalat u-

rıcı toplantısını yapacak ve bu mesele • mum mUdürü Bay Rifat ve şirket baş 
h görüşecektir. müfettişi Bay Salahattin toplantıda 

Yağ fiyat /arı Nafia. Vekaletini temsil edeceklerdir. 

. Son hafta zarfın··.l yag piyasas:ndc: 
l)jr t'.'aı ... .:nluk eoze ~arpnı-.:a başlamış
tır. Trabzon y.ıgları ' ~!osu 80 ile 85 
lirfa yağları ı;::nci 95 ikinci 85 zey-
1· , 

111 yağlan da 55 ile 58 arasında satıı-
'llaktachr. aarice mal ihracatı oz oidu
btından elde mevcut mallar yağ mcvri. 
llline kafi gelecektir. 

Şirketin bütün mü!}tcmilatilc birlikte 
imtiyazının satın alınması iı;i bu yıl 
tahakkuk ederse, bu toplantı, şirke • 
tin son umumi toplantısı olacak de • 
mel\tir. 

Satmalma ınü.zakcrclcrinin Ankıı
rnda. yapılması tabiidir. 

KONFERANS 
Aksaraylıların şikayeti H.adıköy Hall:cviıuZcn: 

27 Mart Cuma ak&amı saat 21 de 

sitede İnkilap dersi dün profesör Yu
suf Kemal tarafından verilmiştir. 

ONIVERSITEDE, KONFERANS 
- Bugün Üniversite serbest kcnfe • 
ranslannın onuncusu profesör Kraepe
lin tarafından verilecektir. Konferansın 
mevzuu (Sun'i kauçuk) olacaktır. 

Emniyet işlerinin 
yeni kadrosu 
Emniyet müdürlüğü tarafndan ha. 

zırlanmakta olan polis teşkilat kanunu. 
na bağlı emniyet müfettişlerine ait kad. 
ro cetveline dair kanun kamutaya ve. 
rilmiştir. 

Bu kadro ile eski kadronun masraf 
farkı 1936 senesi Başvekalet bütçesin. 
den dahiliye bütçesine clevıolunacak 
para ile temin edilecektir. 

Teklif edilen bu kadroda, dört em. 

niyet başmüfettişi, 15 müfettiş, bir la. 
boratuvar şefi ve muavini ile tic mer. 
kez memuru ve saire vardır. 1 

Üsküdar Hava Kurumu . 
pıyangosu . Aksarayda oturanlar belediyeye M. Niyazi Erenbilgc tarafından evi • 

l'tıüracaat ederek Aksarayın mütcad · miz salonunda ''Amerika birleşik dev
~it yerlerindeki beygir ahırlarından lctlerinin kuruluşu ve emperyalizmi, tertip edilen büj·u·: eşya piyangos:.ı bü-

1 ~~kayet etmişlerdir. Bunların söyle • Amerika milletinin ahlfık ve seciyesi yük bir rağbet görmüs. biletlerin çoğu 1 
r.lıkJerine göre, ahırların önüne glibrc- talim ve terbiye sistemi,, isimli bir satılrru tır 
ler istif ediliyor ve bu yüzden çıkan konferans verilecektir. Konferanstan Pir-go (11) ni::iı:ı cumartesi günü ı 

• · •umu taraf •• 1<lan 

~Okular civarCin oturnnlan pek fazla sonra Mandolin konseri vardır. Her- ~ekilecek ve her bilete muhakkak bir he-

celselerden birinde bu dava hakkında da. 
karar verilecektir. Mühim davalardan 
biri de Bocr Marşal bankasr tarafından 
Türkiye hükumeti aleyhine açılan uo
kuz milyon ikiyüz elli bin altın franklık 
d:. ıadır. 

Üçüncü dava da Abdülhamit veı·ese· 
sinin davasıdır. 

J".bdü::.ıımidin ·ıarislcri Suriycdeki 
emlak ve arazilerini istiyorlardı. Mah· 
keme evvelce bu davayı salahiyet nok· 
t'.lsından red~etmiş varisler buna it;ra,; 
etmişlerdi. Bu dava hakkında da kara: 
verilecektir . 

Fakir ölüler 
Bunları kim daha ucuz 

gömecek? 
Şehirde ölen fakir kim~lerin cena

zesini belediye şimdiye kadar iki li~
ya gömdilrüyordu. Bir adam belediye
ye baş vurmuş, bir buçuk liraya gö
meceğini bildirmiştir. 

Belediye yeni hazırlanmakta olan 
ölü gömme talimatnamesi tatbik edi
linceye kadar fakir kimselerin gömUI
nıesi için bir milnakasn açmıya karaı· 
vermiştir. Bu hususta bfr fartnnme 
hazırlanmaktadır. 

Muallim Cevdet 

4 Nisanda kendisini 
evenler tarafından 

• anılacak 

Kıymetli ögretmenlerimizden M. 
Cevdetin ölümünü anma milnasebctile 
kendisini seven talebeleri tarafından 4 
nisan cumartesi günü saat 14 de İstan· 
bul Kız Lisesi salonunda büyük bir 
ihtifal yapılacaktır. 

B11 ihtifalde M. Cevdetin hayatı, 
ve memlekete yaptığı büyük hiı:mct • 
)erden bahsedilecektir. 

Törene bütün üstadı sevenlerin 
gelmesi tertip heyeti taraf mdan tica 
edilmektedir. 

Şehrim;zdeki Almanlar 
Şehrimizdeki Almanlar vilSyete mü

racaat ederek Almanyada yapılacak 

Rayıst:ğ meclisi ir.tihabatında reyleri
ni kulla :na: · · •re li::ı:ınnr..ızdan bir Al 
man vapurile kara sulan haricine çık· 
mak için müsaade istemi !erdir. Vila • 
yet milsaadcyi \•ermi tir. 

Telif hakkı davası 
Udi Salahattin ve Kolombiya §irke. 

ti ile Bay Ziya Vehbi arasında vaki o. 
lan ve Bursa asliye ceza mahkemesin. 
de görülmekte olan (telif hakkı) dava. 
s1 buraya nakledilmiştir. Duruşmaya 

yakında burada baştanacaktr . 

Ruam mücadelesi 
Bundan iki sene evvel htanuulda 

. uam r •.:!r1elesi yar · ı·~t·. Bu tene ye
niden mücadele yarılacaktır. Vilayet 
bütçesine bu hususta tahsisat konmuş· 

~:ıhatsız ediyormu:.. Müracaat eden - Jtes gelebilir. diye isabet edecektir. 1 
r alurlann kaldınlmasmı istemi§ler --------------- --------- - --------------------

de buna imkan görülmemektedir. 

tur. 

Yalnız belediye alakadar memur -
ata tebligat yapmış, ahırlarda bir 
~nden fazla gilbre bulundurulmaına • 
lltı ve knpıların önüne, sokrıklnra 
~Ubrc yığılmamasmı bildirmifjtit . 

Üsküdar Kız Orta Mektebi 
Uzun zamandnnberi bir binada bu

Unan Üsküdar Kız San'at mcktebilc 
1.. 
ı; ort:ı. t.cbl bu sene ba.sıncla ny 
l Jar, .K1% Sazı 'at mektebi l\Jo I 
~ bfr ya taşınacaktır.Bu su 

Yazısız hikli.qe: 

tcıtıe yeri genişliyecek olan kız orta . 

;ekteblnin kadrosu da gcniı:~letil~C'ek ı =~~~=:-.-c..:..a.....;;;;;;;..,;;;:;:;::;.-.. __ ...,ıı;.;,;:;~ 

Gezintiler 

Jnkar basamak 
değildir 

K.anımağa niyetim yoktıt. 
"Varız!,, diyen gençlerle "nerr 
duiniı:?,, diye soran olganlann 
araaına girmek aklımdan geçmi· 
yordu. Fakat sakınmak neye yap 
rar?. Bu i§ler, bir az Ja kaza. 
ya ben%er ve en ummaJığınız. 
yerde içine clüıüverirsiniz. 

Ben, ıair olmadığım, edebi· 
yatçı geçinmecliğ 'm, münekkitli
ğe asla yeltenmeiiğim ve hele be~ 
limcle her hangi bir kalem za'e
rinin kılıcını taıımadığım ıçın, 
umarım, ki gençler, sözlerimi 
hoş göreceklerdir. Dilimde ger· 
çcğin acılığı varsa bağqlaaınlar. 

Gürültü gerçi yeni koptu. Fa
kat tarihin çok uki bir hikayesi
dir. Her cleğiıen çağda bu tiirlü 
kavgalar olur. Ne yapalım, dün-
le bugün, incecik bir takvim yap· 
raiile ayrıldıkları halele, arala
nnda siperler ka:ıdıyor, çarpq· 
malar görülüyor. Bunların hiç bir 
zaman, hiç bir yerde uzlaştckl~ 
rr duyulmamqtır. 

Yalnız §unu da söylemeli, ki 
kalemlerin çahıttğı bu dar köprü 
Ü•tünde iki ayrı bayrak dalgalan
mak gerektir. Son yaylım atqte 
ise, gençler bir az baııbozuk a
layına benziyorlar. Bayrakla" 
yok ve silah'arı karma kanıılr. 

'
1Rembo,, "Bodler,, "Prast,, ve 

"Jid,, gibi biribirinclen bam ba§· 
ka sanatkarların ümmeti o1clukla
rını söyliycn delikanlı liderlere 
rtUtlıyoruz. Sanatta kulluğu, kö· 
leliğin en a1ağılığı tuttuğum için, 
bu .sözlere kendimce mana verme
ğe çalışıyor ve: "Belki terk:p yap· 
tıklaTtnı anlatmak iıtiyorlar.,, eli
yorum. 

Fakat: "Ge~miı bize bir ey 
vermedi. Bu yüz.elen örnekleri· 
mizi clııarcla arıyoruz!,, dedikleri· 
ne bakılırsa, bunların gahsiyet· 
leri imbik gibi kullanarak yeni 
bir •anat iksiri çekebilecekleri de 
§Üpheli. Çünkü terkip, yerli a· 
te§, )'erli kalıp ve yerli ruh P,O" 
tasında billurla§ır. Bunlar ue 
ilk adımlarını inkar bataklığına 
alıyorlcır. Gerçekten bilmiyorlar 
ise daha fena. O vakit yenil:ğe 
hiç bir :aman kavugamıyacağız 

demektir. 
Fikret'in fİİrc verdiği asil clüi. 

"A11u memnu11 claki büyük rcr 
man mimarisini •ez.miyen, Yahya 
Kemal'in Diyapazonunu Juymı· 
yan a1am, Türk sanatkarı olabi· 
lir mi?. Yakub'un şanatma, O· 
mer Seyledclin'in hikayeye verdi· 
ği enginliğe sırt üıtü düşmeden 
bakamıyanlar nasıl ağız açıyor• 

/ar, ~<l§lyorum doğrusu? 

Çevre.inde bir çok roman ve 
hikayeciyi sürükliyen Reıat Na· 
ri ele mi yok?.. Orhan Seyli, Fa· 
rak Nafiz, Yumf Zi}'a §Öyle bi· 
rer laklakla geçilecek ıairler mi· 
dir? •. 

Pru•t, Jid diyip duracakları· 
na, bu büyük adamları gerçekten 
okusalardı, bugün bize bu kadar 
kötü clü ünüf örnekleri vermez
lerdi. 

Gençliğe yaratan İ§İ ben, öy 
le sıralıyorum 

1 - Hiç bir ebep!e, hiç bir 
tJakit inkara ıapmamak. 

2 - M~mlekct edebiyatını ve 
sanat tarihini iyi bilmek ve pay
ları sahiplerine dağıtmak. 

S. Gezain 
- /,ütft 11 .-;ayıfayı ~emriniz -
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ANKARADAN 
Dü11 ankarada bir planör kazası oldu 

Yüzbaşı Kamil birdenbire oyunlara 
başlamak yüzünden düştü ve öldü 

Ankara, 25 (Telefonla> - Türk 
Kuşu öğretmenlerinden mUtekait yUz
başı Kf,mil dün Ankarn üzerinde pla
n örle bir UQUŞ yaptığı sırada dü~üp 

ağır surette yaralanmış Ye hastahane
de ölmUştür. 

Hadise şöyle olmuştur: 
YUzbaşı Kamil, mütehassı&1n kul -

}andığı tayyo.rcye bağlanan bir kişilik 
p!imöre binerek havalanmış uçuş mey-
danı üzernide pirmörü tayyare-
den çözmüııtür. Kamil, tayyare-
den çözdUkten sonra pJanörU 

havada bir müddet kendi haline 
bırakması ve ondan sonra harekete 
geçmesi l[ızım gelirken bunu yapma -
mı~. hemen hava oyunlarına ba~lamak 
istemiştir. Bu yUzden planörün müva
zcnesi boıulmuş, düşmli~tür. 

Tecrübeli ve eski bir tayyareci o

lun, scnclerre gski~P-hir tayyare mek

tebinde muallimlik etmiş olan Kami

lin dimagi bir buhrana tutularak böy

le tehlikeli bir harekete geçmesi çok 

muhtemel görUlmektedir. 

ıhti9at zabitleri kııada Kamutayın dünkü 1 
nasıl hizmet görecekler? 
l İhtiyat tnwtlcrinin her S('flt! mu- toplantısında 
, 'ayycn müdde.t ve zamanlarda orduda 
~hizmet göreceklerini yazmı~tıl.. · 

Milli Mi\rlafaa Il:ıkanlrğr erkanın
dan bir zat hu hu~u tn dtmiştir ki: 

"İhtiyat z.ıbltlcrlnin iki Af'nPde bir. 
!>ir buçuk ay kıtada hizmet etmeleri 
hakkındaki ihtiy.ıt zabitleri kanunun
'da bir hüküm vardır. Btı hüküm bu
~üne lı:adar hl.ilçe ,·aziyeti dolayısik 
'tatbik edilemiyordu. Bu ~ene ihtivat 
~.abitltrimizi bu kanuni vazifeye da
;\'et etmek ihtimal dahilindedir. Bu 
~.:r buçuk nylık miidrlet zarfında eh
Hyet gösteremiyenl(!rin bulundukları 
memuriyetlerde terfi edemi)·ec('kleri 
l<Ioğru değildir.,. 

Şüpheii bir şohıg 
tevkif edildi 
~nkara, 2:'i (Telefonla) - Emni. 

yet müdUrHiğii. ah\·ali ~iipheli görü
len bir şahsın hii•iyetini t~bit ile 
meHuldür. Açlık gre"·in~ te~hbü>i 
eden 'bu şahL'l, te chhüsünde iki gün 
kadar sebat edebilmiş, ü~üncü gün 
yemek ::emeğe başlamıştır. 

Ilir gazetenin yazdığı gibi, keneli. 
sinin casus oJauğu hakkında henii1. 
tebelliir dmiş bir kanaat ~·oktur. E
sasen tahkikat hitmtmiş olduğundan 
bu hususta bir hiiküm verilemiyerf'ı'.;i 
tabiidir. 

, Polis, bu şahsın nıemleketimizdc 

1 ııe. mnksatıa seyahat ettiğini araştır. 
~akta, hü,;yetini giı.li tutmaktadır . . 

Bir kaçakçı çetesi 
yakalandı 

Ankara, 25 ,(Telefonla) - Suriye
-ücn hudutlarımızı geçmeğe yeltenen 
rdokuz kişilik bir kaçakçı çetesi hudut 
~uhafaza teşkil:Hımız tarafından 
U'alıtaköprüda kurulan bir pusuya dü-

Iinüştür. Gece yarısı vukua gelen 
usadcmede ka!:akçılann biri öldü -

l illmüş, Y.edisi yakalanmıştır. Yalnız 
eiri, gecenin karanlığından istifade 
ederek Elbüstan istikametlerinde kaç
mağa muvaffak olmuştur. 

Kaçakçıların üzerindeki eşya mü -
~r dere edilmiştir. Kaçan şiddetle ta -
fitip olunmaktadır. 

•• • İstanbul Üniversitesi tıp fakltesi 
~indeki hastahanelere 700 yatak 
~a ilaveei kararlaştırılmıştır. Bu -
Dun 100 .ü Haseki hastahanesinde ço -
cuk haatalıkları pavyonu olacaktır. 

3 - Hakka saygı bealemek. 
'Kendilerinden önce yürüyen!erin 
izlerine basmamak. 

4 - Olgun eser vermeden adı
na alkış istememek. 

Delikanlılığın IQfkınlığı baiıı
lanabilir. Fakat nankörlüğün ya
§ı yoktur Be§ikte iken de, bir 
ayağı çukurda iken de ruhu çir
kinle§tirir. 

Tarihe bakın, gerçek deier
lerin hiç birini, inkar merdivenle
rinde yükıelmi§ göremezsini.ı. in
kar, kirli bir bataklı 1ztır ve unut
maym ki bataHık'ar üst::mfe ye
ni b 'r sanat sarayı ~',..fiil, b:ı- ç::ır

dal: büe kurulamaz. 

S. Gezgin 

Ankara, 25 (A.A.) - Kamutay bıı 
gün Fikret Sılayın bafkanlığmda top. 1 

lanmıt ve hayvanlar vergisinden alın. 
makta olan iki ve dört kat cezalardan 

1 

hususi idareler için hisse ayrılmaması 

yolundaki maliye encümeni mazbatası 

müzakere ve kabul edilmiştir. 
Kamutay cuma r;ünü toplanacaktır. 
M1LLI MÜDAFAA BÜTÇESİ 

ÜZERİNDE 
Ankara, 25 (Telefonla) - Milli 

müdafaa Bakanlrğı 935 yılı kara kuv
vetleri bütçesine bir milyon liralık 

f ev kala.de tahsisat konulması hakkın
daki kanun layihası meclise sevkcdil
miş ve ruznameye alınmıştır. 
HİLAFETİN İLGASI KA..."l\"UNU 

ÜZERİNDE 1 
Ankara, 25 (Telefonla) - Hilifetin 

ilgası hakkındaki kanunun ''Osmanlı 1 
imparatorluğunda padişahlık etmiş 

kimselerin tapuya merbut emvali gay
ri menkuleleri millete intii:al etmiş -1 
tir .. şeklinde olan Rekizinci maddesi
nin tefsiri hnkkmdaki mazbata Ka - 1 
mutaya gelmi'}tir. 

Devlet Demirgolları 
sel}qah 'ar için qeni bir 
tarife hazır.adı 

Ankara, 2:> (Telefonla) - De\'let 
Demiryolları, seyyahlara cemile ol
mak üzere yeni hir tenzilatlı tarife 
hazırlamıştır. 1 Mayıstan itibaren 
tatbik edilecek otan lıu tarifeye göre, 
Türkiye dı ındaki bir ista.cıvon He is. 
tasyonlarımız arasında doğru biletle 
.:;cyahat eden yolculara ve bağajl:ırr
na umumi tarifeler üzerinden Hay. 
darpaşa - Fevzipaşa kısmını ~cc:en
lere yalnız gidi biletlerinden yÜzde 
ı:;, ~idi' ve dönüş biletlerindtn yüz. 
de &O, altı kişilik gruplara gidişten 
J·üzde :>O. gidi.. dönüş hilefürin
den de ~"Üzde 70 ni betinde tenzil~t ya_ 
pılacaktır. 

Grup te ·ki tinde yarım ücretı• tabi' 
iki yolcu bir kişi itibar olunacak, gi
diş _ dönü~ biletlerinfo meriyet müd
detleri dört ay olacaktır. 

Bu tarife yolcuları Anadolu Ye 

Tor~ ~ürat trenlerinde munzam üc-1 
rete tabi tutulmıyacaktır. 

/stanbul ~ümrüğünde 
değişiklikler yapılıyor 

Ankara, 25 (Telefonla) - btanbul 
Giimrük başmüdürü Ali Kemal'in \'a
zif csine nihayet verilmesi üzerine ila
vei memuriyet olarak başmüdürlük 
muameUttını tedvire memur edile~ ye
ni gümrükler bakanlığı ekonomi mü
dürü Mustafa Nuri bir iki güne kadar 
tstanbula hareket edecektir. 

btanbul gümrüklerinde bazı deği
şikliklerin daha yapılacağı anlaşıl -

maktadır. 

Gümrükleı tetkik müdürlüğüne 

tayin edilen gümrük müfettişlerinden 
Recai Marmariate yapmakta olduğu 
teftiıi bitirdikten eonra yeni vazifesi
ne baılıyacaktır. Kendiıine Yeknlet 
etmek üzere Jstanbuldan telgn.fla ca
ğınlan müfettiş Abdullah gelmiş, tet
kik mlidilrlüğü işlerile uğra§m:ı3n 

başlamııtır. 

tzmire hareket ettiğini bildirdiğim 
umum müdür Mahmut Nedim tetkik
ten sonra oradan lstanbula geçecektir. 

E !SL! == 
Voli• hat:erlerl: [ K 1 SA H A8ERLER =J 

• Suriye istiklal partisi lideri Riya. 
zissulh Toros ekspresile şehrimize gel
miştir. Buradan Par;se gidecektir. 

Büyükada yolunda 
Kümes tavukları 

Beledil}e il}i bakılma/ar• 
için bir izahname 

haz ıria<i.1 * Suriye • Türkiye araı;mda hcc al. 
tr ayda bir toplanması mutat olan dai. 
mi hudut komisyonu önümüzdeki ni. 
san içinde Adanada toplanacaktır. 

• Telefon §irketi tarafından hüku. 
metçe yapılan mukaveleyi taıdik etmek 
iizere salahiyetli delege tayin edilen 
Dalyo O'.l haftanın sonlarına doğru An. 
karaya gelecektir. 

* Osmaniye telsizi muayyen tul mev 
ccleri üzerinden İstanbul rasathanesi. 
nin verdiği Türkiye saatin1 saat on bir 
de arsıulusal sa<lt işaretlerile neşrede. 

cektir. Bu sayede l:ütün memlekette sa. 
atler doğru olarak yürüyecektir. 

* Ekonomi bakanlrğında kurulan bir 
komisyon hazırlanmakta olan balıks;ılık 
kanunu projesi üzerindeki çalışmaları. 

na devam etmektedir. 

$ 

TAVLA 
Müsabakamız 
Bu akşam ikinci 
müsabaka Fatihte 

.Müsabakaya girmek için Fatih 
civarından kaydolunanlar bu ak
şam saat sekizde Fatih tramvay 
durak yerindeki Yıldız kıraathane
sinde bulunmalıdırlar. Bu kıraat
hanede bu ak§am yapılacak olan 
müsabakaya. girmek isteyip de he
nüz isimlerini kaydcttirmiyenleıin 
saat yediye kadar idarchanemizin 
yanındaki V AKIT kütüphanesine 
gelip knydolunmaları lazımdır. 

ÜçONCÜ MÜSABAKAMIZ: 
Üçüncü müsabakamız da ayın 

otuzuncu pazartesi günü ak§llmı 
Veznecilerde (Altınyuva) kıraat
hanesinde yapılacaktır. 

AÇIK KONUŞMA 
Beyoğlu tarafındaki müsabaka

lar!n ne vakit ve nerelerde başlıya
cagını sonranlara: 

Beyoğlu cihetindeki müsabaka
larımıza Vezneciler Ye Şahzadcba
şı müsabakalarından sonra başlı· 
yacağız. 

!stanbulun muhtelif semtelcrin
den mUsabakalarımıza girmek isti
yenler idarehancmizin yanındaki 
V AKIT kütüphanesine gelip kay
dolunmalıdrr. 

BAY AN MüSABAKACILARA 

.Selamet motörü bir 
ballkçı kayığını 

paı çaladı 

Antalya nakliyat anbarına ait ~li. 
met motörü evvelki gece sabaha karşı 
Büyükadaya eiderken yolda büyük bir 
balıkçı kayr~ına çarpmış. ortwsından i. 
kiye bölerek parçalamıştır. 

Kayıkta bulunan on iki tayfa denize 
düşmüşlerse de kurtarılmrşlardrr. Ka. 
yık balıkçı Ömere aitti ve bahk tutu. 
yordu. Motörün kaptanı İbrahim tcv. 
kif edilmiştir. 

SOKACA BAKARKEN - Ayaspa. 
şada M ezarlrk sokağında Serafidis a. 
partımanının d:ı.iresinden sokağa bakan 
18 yaşında Elefterya sokağa düşmiiş, a. 
ğır surette yaralanarak Beyoğlu hasta. 
nesine kaldırılmıştır. 

AMELE ALI HASTANEDE - Top 
hanede a~ı Musı.fanm yanında yatıp 
kalkan amc'c Ali bir hafta evvel Pan. 
galtıda bir yapıda çalışırken düşmüıt 
yaralanmııtır. O zaman evine kaldırı _ 
lan Alinin sıhhi vaziyeti clün fenalaş. 

mış, Cerrahpa1a haı;tanesine kaldırıl. 

mr~tır. 

YOLDA DUŞTU - Kurtutusta o •. 
' turan 61 yaşında Vangel evine gider. 

ken fenalafttııf, yere düıerek ağzından 
kan gelmiştir. Vangel baygın bir hal. 
de hastaneye kaldırıımı,tır. 

Ecnebi avcılar 
(o.ıran• ' incide) 

Genel sekreterin bir adı da Faruk. 
tur. Beı senedenberi müalüman olmuş 
bulunuyor. Babuı kendiaini her hangi 
dini seçmekte serbest bıraktığı için, 
Kont Dadiks tutup bu dini seçmiştir. 

Kont Dadiks veya Faruk'un söyle. 
diğine göre, kendisi ecnebi avcılara 

kolaylıklar gösterilmesi etrafında temas 
]arda bulunmağa gelmi~tir. Avrupadan 
Türkiyeye gelecek avcıların tüfek. cep
hane ve av levazımı gibi eşyasının ko.. 
}aylıkla girebilmesi ve vurdukları av_ 
ların ayni suretle kolaylıkla çıkarıla. 

bilmesi üzerinde görüşecektir. 
Bundan başka muhacir kuşların ağ. 

la tutularak nesillerinin azalmasına ma. 
ni olmak için bir anlaşma teminini isti. 
yor. Mesela bıldırcın gibi muhacir kuş. 
Jar Rusyadan kalkarak memleketimiz 
üzerinden de geçip Akdeniz sahillerine 
kadar ıidiyor. Bunlar gidişleri esnasın. 
da ağla küme halinde tutularak dağıl. 

maları önüne geçiliyor. 
Bay Faruk, bu işi bilhassa Mısırda 

görüşecektir. Çünkü bu nevi avcılık Mı.. 
sırda çok yapılmaktadır. 

Flistine ithal edileced: kömes hayva· 
natı hal·kında hazırlanan nizam.,aıne 
alakadar dairelere tebliğ edilmiştir Bu· 
na göre. Flistine girecek kömes hay,·a· 
natı için menşe şahadetnamesi ithal 
müsaadc::.i almak lazımdır. Hayvanlaııt1 
IJulunduklan yerlerde üç ay zarfında 
hastalık geçi.::r.edikLrine ve temiı a • 
r.::balarla taşındıklarına dair b3ytarı •. ı ıtı 
vesikaları en yakın İngiliz konsofos!aı'I 
tarafından tasdi!: edi!~ ktir. Ba oi • 
::aı ..,amc 'li: e. c de bil · .,in: C"'I 

belcdiy: "·v:.:.:~ır- nasrl • • ılması ı3• 
zım geleceği hakkında bir izahnam'" 11a· 

zırlamrş, belediye şubeleri ile tavu.ıı:~ı;· 

l .. ra gön rmiştir. 

Bunda memleketin hakiki bır &~rve 
ti olan t''! v: · · .ra iyi l::a!:Ilm~sı, tar\ h. s· 
.:ılıkla:- ~- ölen tz· ıı~:lann sokn.ıdar::ı 

arsalara :-t:lmaı.Jasr, tavukların ~;ı:tıılıli 
almamaları için sokaklarda. arsalaıd3 
bşı boş gezdidlmemcleri yazılıdır. Bun· 
lara riayet c~iycnlc:- cc•-landuda 
caktrr. 

Sigortacıların imtihanı 
Ticaret ve Sanayi Odasında iruti " 

han edilmekte olan sigortacıların ş:fa' 
hi imtihanları ela bugün yapılacaKtır• 

Bu imtih: .-:da sigorta mevzuu üzeıin ' 
den sualler sorulacaktır. 

ÇALINAN HEYKEL - Çubuklıl' 
da oturan Mısırlı Ahmet oğlu Abdül
hamidin bahçesinde bulunan 120 l:il0 

afırlığındaki çıplak insan heykeli çcılı11-
mr§tır. Şüphe üzrrine bekçi Hasan ,re 
Ali yakalanmışlardır. 

lıuııııuı Brltd ftl\'SI 

S2hir1Yyatrosu 

111111111111111 

llL il 
111111111 

Bu ak~am ~ant 
20 de 

FAUST 

fürkçcye c:evire~ 
Seniha Bedı1 

G()knil 

Fransız tiuof rosu 
HALK OPt-:tU:'l'J 

Bu akşam sa:ı 
20,45 de 

Son hafta 

.:~=fi~;~7ı::. • 
BAYA.DER 

Perşembe akşamında.. -
itibaren ~ 

ŞİRİN TEYZE 
Gişe gündiiz açıktır. Tel: 41819 

Fiatlar: 35-50-60-75-100-125 

Loca: 400-300-500. 

Bayanlar arasında yapılacak 
ilk hazırlama müsabakaları hususi 
bir salonda ve sade bayanlar ara
sında yapılacaktır. Sonra bayan
lardan şampiyon çıkanlar eğer is
terlerse erkek şampiyonlarla da 
~ıpbileceklerdir. 

FENER VE EYÜPLÜ MüSA
BAKACILARA: 

Beynelmilel avcılar genel sekreteri.,. _____________ ..,....,, 

Fener ve Eyüpteki müsabakala
ra Bcyoğlundaki müsabakalardan 
sonra başlıyacağız. Fenerdeki mü
sabaka yerimiz Çınarlı gazino, E
yüpteki müsabaka ycritııiz İskele 
gazinosu olacaktır. 

Karagümrükteki müsabaka ye
rimiz Altıkapılı kıraathanedir. Bu
radaki müsabaka Vezneciler ile 
Şehzadcbaşı müsabakaları arasın

da yapılacaktır. KaragUmrUkten 
müsabakaya girmek istiyenler bir 
an önce gelip kayıtlarını yaptırma
lıdırlar. 

Gençlik ieşkiJô.tı ve 
beden terbiyesi işleri 
Ankara, 25 (Telefonla) - Maarif 

Vekaleti gençlik teşkilatı ve beden ter
biyesi işlerini yeni baştan tetkik et • 
mektedir. 

* Kars vilayeti dahilinde topraksız 
kalan yerli halkla. göç.menlere toprak 
verilmesi Vekiller heyetince tensip e
dilmi§tir. 

• Adana adli ihtisas mahkemesi 
müddeiumumisi :Mustafa üçüncü sınıf 
adliye müfettiıliğine tayin edilmiştir. 

• Mardin vilayetinin Girze kazası 
içindeki Amirin köyünde Dicle adile 
yeni bir nahiye kurulması kararlaştı -
rılmıştır. 

• Yeni Tokat ve Muğl:ı. valileri Fa
İ:! \'e Recai Ankar:ıda bulunmaktadır
lar, hafta içinde valiliklerine gidecek-
lerdir. il 

yarın akşam Ankaradan Toros ekspre. 
sine binerek Mmra gidecektir. 

Dolayısile memleketimizin avcılık be. 
kımından ne vaziyette olduğu hakkın. 
da "İstanbul atıcılar ve avcılar birliği,, 
genel sekreteri Bay Turhan ile görüı
tük. Bize dedi ki: 

"Memleketimiz av memleketi ola. 
rak birinci derecede selir. Kuılarm 

muhaceret mmtaka11 üzerinde bulunu. 
yoruz. Bıldfl'cın, çulluk, her nevi ör. 
dekler ve bütün tTaıhacir kuılar bura- ı 
dan seçer ... 

Diğer kutlardan batka büyük av O

larak y.han domuzu, muhte!if nevi bü. 
yük ayılar, kurt, çakal, ıeytk, yaban 
koçlan, dağ keçileri vardır. Bundan 
baf.ka, Akdeniz aevahilin.de bilbaua 
Muğla, Milaı taraflarmda onulaki hal. 
km (kaplan) tesmiye ettikleri bir nevi 
Panter de bulunmaktadır.,, j 

Dün Ankaraya giden Kont Dadiks 
Faruk, tstanbuldaki avcılar ve atıcılar 
birliği reisi Bay Asım Turgut ve ge.. 
nel sekreteri Bay Turhan'a, gösterdik. 
leri kolaylıklardan çok mütehassis ol. 
duğunu söylemi! ve tstanbuldaki avcı.. 
lara selam bırakmııtır. 

Kont Dadiks. dünkü konusmalır a. 
rasında memleketimizde haztrlanmakta 
olan av kanununa dair de lıir fikir söy

lemiıtir. 

Parasız 
Doktor! 
KURUN'un 

Okuyucularına yeni 
bir hizmeti 

KURUN okuyucularına yeni bir 
hizmette bulunuyor: Parasız mua • 
yene .. 

KURUN hekimi İstanbul ve Os· 
küdar taraflarında haftada birer gürı 
KURUN okuyucularını parasu mu • 
ayene etmeye hazırdır. Bundan is • 
tifade etmek için sadece KURUN 
okuyucusu olmak ve neşrine başla· 
dığımız kuponları kesip biriktirmek 
kafidir. Yedi kupon bir defa muaye • 
ne için yetecektir. Kuponlarımızı he
men kesip biriktiriniz. Tafsilat bek· 
leyin iz. 

:·················-...... .-. ........ -----1 

i Parasız 

1 
Muayene kuponu 

-5-
j Bu kupondan yedisini birik• 
1 tiren okuyucumuz KURUN dok 
i toruna kendini parasn muaye -
İ ne ettirebilir. 

: ················································. 

Onun düşüncesine göre. kanun li
yihasında serdcdildiği gibi geyik avı 

memleketimizde mencdilmemclidir. Ge. 
yik az olduğu mıntakalarda maha11i ko
miteler geyik avmm derecesini tayin et.. 
melidirler. Geyik cok olduğu yerlerde l 
gene av yapılsa daha iyi olur. .__.,... ______________ .,..-~ 
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Falcı ne demiş? 
l!H2 deki Osmanlı - Yunan harbinde 

Albay Kondilisin kumanda ettiği biı a

lay tamamile bozulmuştu. Hatta Alo:- -

}>ın öldüğü · beri bile ortalığa yayıldı. 

Bunctan telif eden Kondilisin annesi he 

!hen hakikati öğrenmek için bir falcıya 

( !) mür~-:1at etti. Falcı dedi ki: 

- Kat'iyyen endişe etmeyiniz. Oğ-
1\h\uz · · .,t:., c:ı y üksek bir mev • 

ltiini itıal ettikten sonra öler::ktir. 

Bu falcı nasılsa isabet etmiı oldu. 

}{ondilis kral naibliğine kadar yükıel
;kten sonra ölmüştür. 

ihtiyar Mikemavs 
Bir.kaç gün ön., NeY / Orkta ah .. hti~ 

tı.r ada :ıı mahkeme karş1sına ııkannış 
" dı. Bu:ıuı . ~·ıcıı memlekette yabanc. 

ı \'.•ngo bile tleri satmaktı. Hakim adı

nı sordu. İhtiyar cevap verdi: 

- Mike Mııvs ! 

-Çok güzel, size sinema şahısların-
dan birinin adını Iakab olarak vermiş 
lcr elemek? 

- Hayrr, elli yıldanberi bu ismi ta 
ııyorum. Benim sinema ile alakam yok 
tur. 

Mahkemede bulunan avukatlar, mu
hakemeden sonra ihtiyarın etrafrnr saı. 
dılar. Elli yıldanberi adı bu olunca 
''Mike Mavs .. diye canlı resimler gös
teren sinema kumpanyası aleyhine dava 
•çmaunı ve adım çaldrklanndan dolayı 
tazminat istemesini tavsiye ettiler. Hat
ta bu davayı parasız deruhte edecekleri
ni bi1dirdiler. 

Fakat ihtiyar, kazanıp kazanmıya
cağ ıdiJ miitereddit bulunuyor. 

Ya kaçama&alJdı? 
Dün .uaktan yakından,, sütunu

ınuzda, !>aris ·ıı. ish:ı. : ' • kaç .. n 
Spiler admda bir haydudun beceriklili
fini y :--. • .. k. Bıı-, " n Fransız gazete 
lcri. ~ski bir amana ait dal:a 'r'etli lir 

kaçma teıebbilsünden bahsediyorlar. Bu 
•ılc'ı ıeçen asırda bugünkü ''Sante .. gi
bi - r-;- ishancsi olan 
"' . . . .... niıtir. 

ır adında · r rnilh· 
bu", arkada: 'arından biri~in idam edi· 
ı alrr. Bı•-ıdan i::~ihd<' et-

Yağmurdan ve j 
kardan yüzü koru -

k . A . ı ma ıçın menıea • 
lılar resimde i:ÖrÜ -
len ~emsiye nümu -
nesini yapmışlardır. 

Bunu basan Fransız 
mecmuasına göre bu 
nümune daha tcka · 
mül etmemiı iptidai . 
bir şeydir. Çünkü yü• 
zü muhafaza eden 
şeffaf cisimler, yağ • 
mur veyahut kar ile 
görmeye mani ola • 
cak bir hale gelince 
temizlemek icap ede 
cektir. itte bunun i
çin de hiç olmazsa o
tomobillerde olduğu 
gibi cam temizleyici 
bir aletin iliveıi de 
lazımdır. 

Çocuklarını canavarca 
ısıran bır ana! 

kendiaini çok beğenen bir muharrir 
arkada~ınm orta de1·ecede bir ,,;yesi. 
ni ıeyretmek için o arkadafı ile bir. 
likte Komedi Franıeze gitmifti. 011un 
ara.ında son rıralarda bir ıeyirci uyu. 
yordu. Diima fis bunu göstererek 
piye• nıulıarrlrine rfc>di ki: 

_ Uyumak da eser hakkmda bir 
neı>i reydir. 

Erteıi g<'Ce l>üma /i6in bir eseri 
011nanı11ordu. iki arkadaı gene tigat. 
"'Ofla gittiler. H11 defa da bir ıeyirci 
uyuyordu. Kf!ndisini çolı: beğenen 

muharrir, Diima fi8e bunu gösterdi: 
- Sizin eserinizde de uyuyorlar! 

_ Evet. ama dikkat ederal'Tllı. hd. 
iri uuanamıuan dün geceki adam oldu. 
ğunu anlarsınız. 

7 erakki eseri 
Orhan Fransızcaya baılayalı altı 

a11 olmu~tu. Bir gün babaaı sordu: 

- Oğl11m derslerinde ilerliyorsun 
değil nıi? 

- Evet, baba.'. Onuleri ben ho. 
('amın dediklerini anlıyanııyordunı, 

fimdi o, benim söyledlklerinıl anlı. , 
Fransada Mant kasabasının zabıtası, yanwyor · • 

biri on, öteki yedi yaşında olan iki !iO • O l' J b . k 
cuğun aileleri tarafından tamamıle ba te ae ır onaşma 
kımsız bir halde bırakıldıiını haber al
mııtır. Çocukların babası ayni kasabada 
memur muavini bulunuyor. Bu adam 
karısı ile birlikte kendilerini içkiye ver-

mişlerdir. 

Bir otelde talrta kuru/arından u. 
yllgamıyan bir miiıteri, otel garsonu. 
na fikayet edi11ordu: 

- Baksan a, ne kadar tahta ku. 
ru11u ııar. Burada durm~ın inıkdnı 
yok. 

- İ\'e digorıuruız? Eğer b11rada 

Kadın içki yüzünden akli müvaze • 
nesini kaybeylemi§, çocuklarını serseri 
olarak yaıamaya bırakmııtır. Çocuk • durmanın imktim olmaBaydı tahta ku. 
lar mektep görmedikleri gibi yaıadık • rllları çoktan kaçmıı bulunurdu 
lan müddetçe yüzlerini yıkamayı, saç • 
lannı taramayı de öirenmcmiılerdir. :==-.:ıı===--~=====~=~==~= 

Anneleri çok defa akpma kadar yatı- Bilir •İsiniz? 
yor, daha sabahın yedisinde çocuklar 
kendisine litrelerle şarap ıetiriyorlardı. 
Şarabı fazla içtiği zaman kadm vahşi 
bir hal alıyor ve çocuklarını çok zalima

ne bir surette dövüyordu. 

Polisler bu sarhot kadının evine gir
dikleri vakit iki çocuğu piı bir kıyafet
te ve korkunç bir zayıflıkta görmü!ler-1 
dir. İki yavru ancak anne çok aarho§ 
olmadığı günlerde yemek yiyebiliyor ve 
günlerce aç kaldıkları oluyordu. Yedi 
yaşındaki Lüsyen pek acınacak halde 
idi. Annesi çok defa kendisini bir cana
var gibi ısırıyormuş. Poliı bu zavallı· 
lan alıp Mant hastanesine teslim etti. 
Karı koca hakkında da takibata ba,ıan-

dı. 

Sembolik meşale 
Vaktile olimpiyat oyunlarının doc -

duğu, küçük Maraton kasabasında ya• 1 
kında sembolik bir meş'ale yapılacak n 
bu meş'ale merhale merhale olimpiyat 
sahasına kadar götürülecektir. Bu ip 
bir tek adam yapacaktır. O da 1896 da 
şampiyon1uğu kazanmıt olandır. 

Dünkü s.,,ın.zda aorduldanmı:ıı. H 

cewaplan: 

ı - Kurutma kağıdı nasıl bulun. 
muttur? 

- Parlak kiiıt yaparken konulan 
bir maddeyi koymalı unutan l>ir İfoo 

çinin dalsınbiı ile. 
2 - En hızlı hanıi kut uçar? 

- Kartal (IAnİyecle 31 metre). 

3 - Yaşamak için yememeli, ye. 
mek için yaıamamah,, sözünü kim 
söylemiıtir.? 

- Moliere (Molyer ). 
4 - Elbisesile yatıp kalkan, yalnız 

ekmek ve ıu ile yaşayan mqhur 
büyük adam kimdir? 

- Michel Ancelo (Mikel Ancelo). 
5 - Wallace Beery artiıt olmadan 

evvel ne it yapardı? 
- HayYU eambazha•lerinde fit. 

lerin temizlenmesine WmrdL 

YENi SORGULARJMIZ 

1 - Pariı caddeleri kaç metre ce
nitlitindedir? 

2 - Bir istatistiğe göre dünyada 
senede ne kadar tütün içiliyor? 

3 - "insanın dostu yoktur, doıt 

saadetindir,, sözünü kim söylemiıtir? 
4 - .. Havası güzel, suyu güzel. Bir 

tecrübe eden bir daha gitmez.,, diye 
hangi mezarlıkta yazılıdır? 

5 - Llponlar nerede otururlar? 

mek i~in bir ı ~ ıırl:-.r. Kendiai.'li i· 
t'am mahkumunun yerine koyar. Daha 
sabah olmazdan önce mahk(bdu alına · 
ya gelenler bu değifikliğin farkına var
mazlar. Genci ahp ıötürürler. Vıktor 

Tomaı tam giyotin biçağının boynuna 
düşece&i ıırada yerinden fırlayıp kaç • 

maya muvaffak olur. l•--------------fCnaplan yann) 

Fakat ne çarelci bir zaman ıonra, ıt· 
lediği yeni bir suçtan dolayı bir daha 
yakayı e1e verir. 

Çıplaklar 

Uyuşturucu madd~•er 

ko•iteai 16 Mayısta 
İktisat Vekaleti Milletler cemiyeti 

UYll§turucu maddeler komitesinin af
yon işini görüşmek üz.ere 16 mayısta. 
toplana.cağını inhisar idaresine bildir
miıtir. İnhisar Umum mlldUrü Ali Sa
mi'ye bu içtimaa gitmeei hakkmda 
tebliğat yapılmıştır. 

içtimai bir dava, meraklı bir 
macera, Özlü hır san'at 

ive zaman, nerede? 
Bunu yakında öğreneceksiniz / 

TOLSTÖYÜI HAYAT YE ESERLERiNE 
DAiR KONFERANS 

Elektrik şirketi genel katibi Kont 
dö Kursan, cuma günü Ünyon Fran • 
aezde saat on se'ıdz buçukta bir kon -
ferans verecektir. 

Konferansın mevzuu 
hayatı ve eserleri,, dir. 

"Tolstov'un 

Aıtık Hacı'nm gozJen biı şe~ ı 
görmüyordu. Bilet tophyan me · 
muıu, kuvvetli biı omuzlayışile 

ileriye ~a nırduktan sonra iskele
nin dışm'a çıkıp gerisin geri koş • 
mağa başladı. Yandaki harap 
parmaklığın tahtalarından ikisini 
çatır çutur araladı; iç tarafa geç. 
ti. Şekeı ci İsmail ağanın dükkanı
nın az ilerisinde, zıp diye Angel· 
ki'nin karşısına çıktı: 

- Nereye gülüm? 
Gülü, ba~ını bile dön<iünnP. 

yip, keklik gihi hophya hoph~·a 
merdh·ene koşarken, seğirtip hiı 
daha önledi: 

-Selam ~abah yok mu? Dar 
gmnuyız elmasım? 

Toka etmek için elini uzatırken 
Angeliki geriye çekilip durdu 
Karşısındakini tepeden tırnağa, 

müstehzi müstehzi bir süzdü. 
- Bravu, dedi, yaman erkek· 

siniz; tsok güzel parol tutuyorsu 
nuz ! .. 

O billuıi kahkahalarından bir 
hafifini, alaylı alaylı attı ve gene 
hophya hop '\va yürüdü. Dana, 
peşine takılmış, bet beniz gitmiş, 
dili dolaşarak; 

- Hayatım, dediğini işte ha· 
zır, burada; getirıneğe adaya ge
liyordum ! Diye cebini gösterirken 
iltifatı aldı ve oturdu aşağı: 

- Sus vre zevzek, maytap ye
tiyor. Bırak beni, isim var!.. 

Esaeyid, kafasına bir balyöz 
yemiş gibi boynu omuzlarının ara
sına gömük gözlerinin karalan 
kayıp, aldan fırlak, öne arkaya 
sallanırken, cananı Karaköye vaı~ 
mıştı bile .. Tam o sırada, gevrek 
bir ses çınladı: , 

- Müdürüm, aziz dostum, il 
tifatına muntaztnm !.. 

Mühendis Art.in Horozyandı 
Açtı çeneyi : 

- Meleksin deeceğiın, sema 
vatta yoksun, insansın <leeceğim 
111yu arzda değilsin. Adalı mısın 
Modalı mısın ben dıe ağnamadım 
gitti. Prenkipomuzda cenahını ara 
or aroor, bulamoorum. Ada ka -
zan, ben kepçe olmu~um ; altını 
üstüne, üstünü altına karıştırmı · 
şım kaı·ıştırmışım, ekselansım oı·· 

tada yok... Nere desin, hangi ce -
vaniptesin can ve beden yolda 
~ım direktorum? 

Hacıyı kolundan tutup tahta 
parmaklığın önüne çekti. Fesini 
yıkıp bıyığını buruyordu: 

- Allah arttırsın !.. Marşan • 
dajinin, yaniya pazarlığının biri
ni yüz etsin, bin etsin!.. 

Gözünün birini kırpıyordu: 
- Kimin ilem alışveriştesin, 

onu da örgendik. amma .. Amma 
deorsam bu cümlemin mabadı 

var. Dinini seversen gel, bir yere 
oturup iki laf edelim. Beyanatım : 
diğne de kulağının zanna as!.. 
Alim ve poet bir adamsın, ~ana 
fikirbazlık etmek haddim değil. 
Zatını karımea kıdar ikaz edebi
lir isem o nişat ve şadınıanlrk ba
na yeter! ... 

Beyanatının ne mecı·aya dökü
leceğini de ~~·le işrap ecli~1ordu: 

- Kime iltifat ettiğini müşa 
hede etmişim. Osnıanhcamızm 

proverplel'i zihnimrlP kakılIChr 

Gönül kimi severse güzel odur. 
Gönül eiiJJüğe de <lüser. tezeklii?e 
cle ... t~bu hakayrkları:ı vakıf oğ'lu 
,·akıfnn. Bununla beraber ~u nok
tayı da beyan edeyim ki müdü • 

• 

rümün teveccühünü celbetmiş o
lan hasha, Adalı Angeliki deni -
len pespayedir. Kim olduğunu 
daha ağnatayım da örgen !.. 

Hacı Dimanın tutar yeri kal • 
ınaımştı . l\laşalık olmuştu. Mühen 
disin çene. i işliyordu: 

- A<lalı Angelik! namile mü
semma olan bu avrat, bugün dü. 
pedi.iz orta malıdır. O, orta malı· 
nm da en edna sınıfına iltihak et
miştir. En dun mertebe ecnasın, 

abuk sobuk heriflerin amurözü 
olmuştur!.. 

Esseyid donakalmış, ahklaş • 
ııuştı. Artin, bir taraftan da kurt
luk nasihatleri geçiyordu: 

- Sözümü mazur gör, ne de 
olsa bu yolun acemi çaylağısın. 
Kanat oynatışm dün bir, bugün 
iki. Ustan böğründe, onun tec .. 
riibekar nesayihine atfı nazar ey
le... Senin gibiler, hususi, gizli, 
yüksek kırat, dolgun ayar ev ta • 
\'llklanmn talibirlir. Angelikiler, 
Vasili kiler. Kiryakiler gibi alem
den artık kalmış paçavralara li . 
yrk değildir. Böylelerine göz ucile 
baknıağa tenezzül ebne !.. 

Dana ; Ange1ikisi hakkında 
taf::.ilat almağa can atıyordu. Söy 
lenen1er bir kulağından giriyor, 
öbür kulağından çıkıyordu. 

- Miıim, dedi, iki 13.f edelim 
diyordun. Gel, bir yerde otura • 
lıml 

Aı1.in cevap verdi~ 
- Emret. emrin ha.~mun üs -

tiine amma şuradan pek uzaklaş. 
mıyalnn! 

Saati sordu: 
- Benimki enfiye kutu...qı olup 

çıkmıştır. Cenahının kronometra 
piryolu kaçı i~'ar edoor acap? 

PiryolW'l yerind <? yeller estiği
nin farkına varmarh. Saatin üçü 
çeyrek geçtiiğni duyunca dedi ki: 

- Tüü, gecikmişiz. Müşiranı 
şahaned~n Vedat pa,..<ıafendimiz 
h~zretler:inin nevö~ü. yani birader 
oğlu, yaveri şehri yari yüzbaşı 

Kazım beğimle randevumuz var
d1. Snat üçte, şekerci tsmail ağa 
da buluşacaktık. Meramımız bu 
c;ece Beyoğlulu olmaktı. Bir tak
ke müsaade buyur, şekerciye bir 
bakayım. Kazım beyim gelmiş mi 
haher mi bırakmış, örgeneyim ! .. 

Şekercinin yanpiri salaşmm ö • 
nüne g-e1diler. Horozyan: 

- İsmail ağacığım, sabahm 
kalimera ! Diyerek dükkana gir
di. Hünkar yaveri yüzbaşı Ki.zım 
bey ne gelmiş, ne de bir haber 
göndermiş. 

Artin, yılışkan bir suratla SOl'

du: 
- Ahmet ef endıi bugün görün-

d"? u. 
tsmail ağa, önündeki kirli Pet

temale çipil gözlerini sildikten 
sonra kafa kaldırdı. Artin evveli 
tek, sonra çift göz kırpıyor, şeker. 
ci görmediği için öhö öhö ediyor, 
dürtüyordu: 

- Etme be lsmail ağacığım !. 
Nasıl olur, mümkünü yok!. 

Ve daha kuvvetle öksürüp, da
ha yılt~kan bir çehre ile soruyor
du: 

- Nikoli efendi de mi arzı di
dar etmedi'!.. Korkarım A,-şak e
fendi de uğramadı!.. E şimdi ak· 
lnn yattı. Tevekkeli mi senin tük· 
kan hugün Kutbu Simali olup çrltı
mış. Her tarafım bumbuz, üşümek 
ten donacağım! ( .4rlum 'IHll'), 
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Genç erle başbaşa 
( V styanı ı cnt·ıat: J 

Bu nesil hiçbir zaman tam manc1silt: 
mevcut olmadı ve bugün nakıs mar.asi
le de yoktur. Bu neslin yazı y<t7.dığı 

devir, iki kelime Türkçeyi yanyana ge
tirip dwzgünce yazabilen herkese şair 
veya ec\ip sıfatını verecek kadar hüsnü 
niyeti b~l kısır bir devirdi. Binaenaleyh. 
onlar, şairlik veya ediplik payelerinı 

böylece bol keseden ve yokluktan al
mışlardır. Hececilerden bize ne Kaldı? 
Hiç bir şey. Hangi san'at kıymetini ım
poser ottiler? Hiç. Hececiler diye ım 

mektep c ''.lr m"':Iayır, n:..:en? Çü:ıkü 
hir edebi mektep kurulması için ortada 
hir de eser olmalı. Her ne kadar onların 
fahri avukatlığını yapan ve bir zaınan 
şiir dahi yazmağa kalkıp beceremeyen. 
hem de bu hececi dediği zatlar yanında 
muvaffakiyetsizliğe uğrıyan bir sütun 
muhariri güya böyle bir taht bag~şl~
yor onlıai'a ... Maamafih onlann iddiası 
daha başka bir sahada. Onlar diyorlar 
ki, biz bir ş:· ':t: • r ·dan ben 
hiç bir şey anlamıyorum. Bir milletin 
§iir dili diye ayrı bir dili var mıdır? Be
nim bildiğim her şairin, şiir dili vardır. 
Ve her şiirin k limeleri, o şiirin dıJında 
ıiin: ... _ · .niş o! • . : ., :.:yı hatırla<r.ıı
yacak ıekilde mevcuttur. Yani her keli
me, he~ pirin şiirinde ayn bir Sens alır. 
Binaenaleyh Türkçe birkaç kelirr.f'yi. 
hatta karii o kelimeden nefret ettirecek 
bir ıekilde vezin ve kafiye kalıpları i
çinde kullanmak böyle bir hücceti on
lara bağışlar mı? 

Ne hayvan alım satımı gibi şı

ire kelin:. dın. . ne de, şiir, 

ahzıasker şubesi gibi kelimeleri Tcvel
lüdlerine göre tayin eder. Gerçi bazı 
kuvvetli pirler, kendilerinden som~ bir 
müddet taklid edilen ve nihayet te mo
da olan bir şür diJi bırakırlar, ama bu 
cinsten ;:. ·araza: 

Ey benim güzel kuşum 
Anladım ki, bu akşam 
Artık unutulmuşum 

Nafiledir, ne yapsam 
Our buya clm:ız mı? 

Unutulanlar az nıı? 

Gibi mısralarla yapılmaz. Onlann 
bundan daha iyi manzumeleri de yok -
tur. Sonra dil tek kıymette değildir. Şi
irin ve san'atin söyliyeceği bir şey var
dır. O "bir §ey,, içinde olmayan adama 
istediğin kadar dil ver, bol keseden. 
Ne yapacak, ne söylüyecek? "El., le, 
"mahalle,, kafiyesini bulmak veya 'ku 
ıum,, "unutulmuşum,, gibi bir tedainin 
pqinde koşmak insana bir gey söylemek 
midir? Velhasıl onlan birbirlerile: 
''- Siz bir dahisiniz !,, 

"- Evet, ben bir dahi olduğumu in
kar edemezsem de sizin de dehanızı a • 
çıkca söylemekten kendimi alamam .. 

''- Teşekkür ederim!,, diye konuşma
ya bı:a!.::hm ! - · '! gelince: 

Bu zümrenin kitaplannı okuyup ka
payınca hatırımızda kalan ancak boş 
geçirilmit bir zamanın ye'sidir. Halbu 
ki, bugün şiirimizde söylenen bir şey 
var. B\ı sahibinin phsiyetini impoı.'ı .. 
den bir ıür dilile söyleniyor. Bu şiir, 
Necip Fazıldakinden büsbütün ayrı Na
zım Hikmette, Nazım Hikm:ttekinden 
büabütün ayn Ahmet Hamdi, de ve on
dan büsbütün ayrı Ahmet Kutsi'de ge· 
lipniıve nihayet arkasından, Cahit Sıt
k.ryr. Ziya Osm.anı, Behçet Kemali, Şev 
ket Hıfzıyı, Feridun Fazılı, Fazıl Hüs
nüyü, İsmet Hüsnüyü, Ömer Bedrı:d . 
dini yepyeni kıymetler halinde meyda 
na getirerek ve diğerleri tar:ıfından an
'-plmıyacak I:· ·ar onlar· •r:de bırak -
mıştır. Bunların hepsinin eserleri var. 
Bizden soracaklarına alıp okusunlar. 

- Fakat, dedik, beğendiğiniz Nazım 
Hikmet, bütün bu saydıklarınızı Faruk 
Nafiz grubunun muakkibi addediyor? 

- Evet. Nazım Hikmet, yine kendi
ne yontuyor. Bence bunlar için bilhas
sa mesela Necip Fazıl, Ahmet Hamdi, 
Cahit Sıtkı gibi, ve hiçbiri diğerine ben
zemeyen pirler için "hece veznine bu 
veznin anane ve kaidelerini bozmıya· 

rak ufak tefek ses oyunları getirmişıer
dir, belki .. Fakat işte o kadar!., demek 
pek satıhta bir görüş oluyor ki, ben Na
zım Hikmetin realiteleri bu kadar dar 
telakki edeceğini ummuyorum. Aşikar
dır ki, şiirde yeniliğ sadece vezni ve ka
lıptan kırmakla yapılmaz. Keza. ayni 
vezin ve kalrplar içinde bir yenilik ya
pılamıyacağı iddia edilemez. Faraza bil· 
mem şu kadar asırlık Franaız ıüri de 

bizimki gibi bir nevi hece kalıplar. ırın· 
dedir. Ama orada şiirin yenilikler: i ıne 
bu kalıplar çinden gelmiştir, kahpı~. kı· 
rılarak değil yoksa 1 Nitekim, ben de, şi
irde kafiye veya hecenin kürek yedekci
ı.i gibı elinden sürükleyip bötürdüğiı şa
irleri sevmiyorum. Ve Nazımdan meth 
ve hayranlıkla bahsettiğim zaman, şii -
.. in her şeyden evvel bir ruh nizamı, oır 
ı;;istem olduğunu anlamış ve yaratm.ıya 
çalıştığı bir ahc:ıgin a' .i cibi şiirl"rini 
:çiı. · _n dışarı vcrmi~ olan Nazımı ..ıvi.ı

yorum, yoksa Marksın maddelerinı sı

ralayan Nazımı değil. Hem ben, şiirle 
ideoloji polemiği yapılacağına kail de -
ğilim. Bir politikayı şiirle propaganda 
etmek, telkin maksadile de olsa, san'at 
işi sayılmaz. Şiir tek çivisinin eksiklıği
ne tahammül etmeyen bir şeydir. Bir 
adam ya aksiyon ve politika adamıdır 

veya şairdir veya her ikisidir de. Ama 
bunları ayrı taraflarile yapar. Şiirde id" 
oloji olmadığını iddia etmem. Fakat 
ideoloji şiirin kendi bünyesinde, kendi 

nizamatında hallolmuş bir halde bul•ma
caktır. Çünkü san'at, meflıumunun oıi 
tün genisliğini kendinde toplar. Sonra 
"ben., inden bahsettiğini farzetti~•miz 

şair de, bir üzüm taneı:inin saik.mile 
münasebeti kadar sosyaldzr. Yeter ki. 

insana söylüyecek bir şey bulsun ve iyi 
bulsun. Bu buluşun kıymeti onu bulan 
ruhun nizamındadır. Bu ruhdan o ni
zamı dışarı fırlatan şart ancak cemiyet
tedir. Yoksa o san'atkarın da cemiyetle 
münasebatından farksızdır. Mesela bu 

gün makine ve teknik medeniyetidir. Bu 
insanı temamen değiştiriyor. Fakat bu· 
nun ifadesi o makinenin çivi veya dişli ' 
sinde değil, o makineyi yaratan insanla, 
onun karşısında kalan insandadır. 

Bana öyle geliyor ki, tarif ve ıddia 
ettiği şiiri Nazım Hikmet kendisi de 
yapmıyor. Yani asıl şiirleri kendi taıifi· 
ne srğmıyanlardır. Türkçeyi bu kadar 
güzel söyleyen bir adamın asşl değeri 
de buı .:.:ı !.elli • polit:ka~ nda değil! 

- Dünkü bugünkü edebiyatım11 
hakkında ne dütünüyorı;unuz? 

- Aşağı yukarı bu suale cevap ıvcr - ı 
miş gibiyim. · · · devri a; o kadar g 
niş bir =aman • rkı değildir. .... ':at ~a 
disat ıimdi tayyare hızile gidiyor. Bu 

l.:ırk namütenahi gibidir. Bilhassa Avru 
panın ileri memleketlerinde. Bizde belkı 
'.':ıdesi .• i t- .1en bu'amadı, fakat yolun 

< • yürüyor.Nitekim bugünkülerin yaFtığı 
ve yapmakta olduğu şeyler yanında dün 
küleri hiç bir şey yapmamış da farzede
biliriz. Servetifünun ve Fecriati bizde 
birer intikal r. ~erL · '!sidi· Mesela bu 
memlekete ilk Avrupalıca romanı geti
ren Halid Ziyada, belki bir nevi ma
halli zevk te vardı. Fikrette az çok bir 
topluluk anlayışı olduğu gibi. 

Fakat harp sonrası o kadar başkadır 
ki, ve biz o kadar değiştik ki, bunlar bu 
günün ifadesi olmaktan uzaktırlar. Bu 
günküler sa ,ati ' hr müst:ıkil ve 
titiz görüyor, hem de ona insani ve iç
timai problemler koyuyor. Bugünün şa
iri ve romancısı ve hikayecisi • kendin· 
den bahsed::rken bile - insan ve cemiye 
ti hissedi} or. Bir kaide, bir haslık, bir 
cinslilik arıyor. Nitekim bunun tesiri
le, bugün , bizde ilk defa olarak divebi
lece~ -.niz eı:seyistler ye~'.şi~·or: Suu 
Kemal, Hilmi Ziya, Bürhan, Ümit, Sab 
ri Esat,, Sabahaddin Rahmi, Nahit Sırn 
gibi .. 

Birçoklarının inkarına rağme:ı bu 
güne kadar yetişmemiş bir münekkid, 
bütün dinamizmi ile bu devirde görü
lüyor: Nurullah Ata. Bugünkü genç 
neslin şiiri, bilaitiraz, bugiinkü genç 
Fransız şiirinden ileridir. Fransanın Ca 
hit Sıtkı ayarında 24 yaşında bir sairi 
yoktur. Sait Faik, Sabahaddin Ali, Ağa 
oğlu San - ve Kenan Hullısi gib. hı 
kfiyecilerin hikayelerini hiç korkmacian 
Avnıpa hikaye1erile mukayese edebılir-

siniz. Ben bunu salahiyetle söylüyorum. 
Çünkü hiç olmazsa her hafta iki Frans·z 
hikayesi okuyorum. Ama gündelik ga
zetelerinden değil tabii. En tanınmıs inı· 
zalarrn hikayelerini veya romanlarını. 
Elverir ki. bu gençlere yol verilsin. Ge 
~enlerde Aka Gündüzün pek haki: :,lj\· 
lcdiğ i -.;ibi gcnclcre yol verilmiyor ~:ııı 
Faiki hala 0!·11--namış olanlar v:ır 

" Ç- ıTl • • -·'"'.11 ag· : bu 3. 

sız dağ başında. Diyen Fahri Be1elc'in 
kitabı veya bazen. 

- Denizimizde kaybederiz denizi. 

ISTANBUL: 18 - dana muaikial. plAk. 19 
- Haberler. 19,1~ hafif muaild. ve sololar. 
20. - Bihhl konferans. Dr. HUaeyiD Kenan 
Tunakan tara!mdan. 20.30 atUdyo orkestrala 
rı. 21,30 Son haberler, ııaat 22 den sonra A
nadolu ajansının gazetelere mahsus havadla 
serı.;sı verllccekUr. 

BÜh."REŞ - 12,30 - l~,10 PlAk ve haber 
lcr li! askeri konser. 19,Ui radyo orkt>stra.sı. 
20,5:5 : Senfonik konser. (Verdi). 

BUDAPEŞTE. 18.30 Çingene musikisi. 
19,20 Konferans. 19.M (DUo) opera musikisi 
20.40 muhtelit. 21,30 Keman konser. 22,30 
haberler. 22,60 dana plAklan. 23,45 opera or 
ke.!ltra.sı. 

VARŞOVA: 17,Hi plAk. 17,45: Leh f&J'kı.. 
lB."t 18 konferans. 18,15 piyano (Mozartın 

güzel aonauıanndanl. 18,50 sözler, 19,30 muh 
tc lf sozlcr. 21 ha!i! musiki 22 radyo piyesi. 
22,45 Leh §arkıları 23,10 keman konseri. 23. 
50 dans pH\klan • 

MOSKOVA: 18.30 radyo koroalle bir kom 
pozigyon. 19,1~ kUçUk orkestra konseri. 20: 
FcsUvat neşriyatı. 22 yabancı dlllerle konfe. 
ranslar. 

BERLIN: ıs mal'§tar. 18,30 dünya sporu 
19: plllk (operalardan.) 20: Beethovenln ölU 
mUnUn yıldönUmU mUnaaebetııe eserlerinden 
parÇalar. 21 haberler. 21.10 skeç. 'Kreuz und 

Ouer" 23: Haberler. 23,30 dans. 1 
vtYANA: 20 haberler. aktüalite 20,25 eğ 

lcneeli musiki 21,45 mizah 22. gece ma,.'<r'tan. 
23 haberler 23,10 haberler. 23,30 koro kon. 
seri 24,211 dans musikisi. 

BORSA 
25 3 936 

lllıalaruıda ydd11 tp,..-tll olanlar, bze 
rtn Je muamt>ll" ~örenlerdlr. Rakamlar 
.._ı 12 de kapanış utıt rıyatlan ıır. 

p A R Al A R 

• Londra "21 • Vtyana ~· -
• Nevyork L2b - • Madrtd 17 
•Pam lti7 - • BerUn i2 
• MIUlno t~.- • Var,ova ı!4 

• BrUksel S8 .- • Budapeote ~8 -
* Atina ~· -

* BUkret ıa -
• Cenevn -.H>- • Belgraa :l2 -· 
• So!ya 24 - • Yokonama i4 -
• Amate,.,...am ~ -· • AJt.m Uti8 
•Prağ ııb - • Banknot ı!!U 

• Stokhotm .. ~..a -

ÇEKLER 
• Londra ti2LW •Viyana •. ~7 
• Nevyorlı ı 79!\la • Madrtd () 819'.! 
* Pari8 l2.ll6 • Berlln l lf7 7K 
• Mtl!no lOOM8 • V&rfOva ı 211*6 
• Brtlk11el 47l~ • Budapefte • 6884 
*Atine ci!i~2 * BUkreş il .. fi27tı 

•Cenevre ıı .. ~, • Belgrad ~4 &U~ 

• Sofya 64 42b6 • Yokohama ;t.786 

• Amııterdam l 1672 • Moekova 1!188 76 

• Prat llf,162b •Stokbolm ~ 119b 

ESHAM 
l§ &uıkuı \l.W rramvay ııH.lJ 

Anadolu ~6ö Çimento lOlll 

Kejl lil~ Onyon Del JW 

Şir. Hayrty H>OOI Şarll Del JW 

Merkez Bank t)U~ Balya JW 
U. Sigorta ili Şark ın. ecza 100 
Ponomonb --uo Telefon ıw 

lStlkrazlar Tahvlller 
• t933 T.Bor. ı ~ 676 ll:lelrtrtll ~.w 

.. • • O ~ 9ı. l'r&mva1 dl. iO 
.. .. .. m 22.W KırılDD l4 <X> 

latik.Dahll1 ~ 00 • Anadolu J ~1 90 
Ergeni tııtlk. lf600 *Anadolu n a.\IO 

192R A M tOIK.l ADadOlu m 000~ 

• S. Erzunım !lb * MOm.....U A '7 7b 

Diyen Feridun Fazıl daha tanınmıyor. 
Hatta bu inkarı bizden olması lbrm 

gelen ve değeri olan Suat Dervif de 
.. yapmak istiyor. 

- Yeni ve eski nesilden beğendikle
riniz? 

2 - Yeni ve ~ski nesil hakkında e
peyce şeyler aöyledim. Burada böyle bir 
ayırd yapmadan beğendiklerimi ~ıle
yim. Bunlar bugün hayatta olan ve ya
şayanlardır. Romanda, Yakup Kadriyi, 
Peyami Safayı, Sadri Etemi, Halide E
dibi, ayrıca Falih Rifkıyı. Hikayede en 
yeni nesilden Kenan Hulılsiyi, Sait Fa
ıki, Sabahaddin Aliyi, Ağaoğlu Sameti 
Cahit Uçuğu. 

Tiyatroda; Veclad Nedimi, Cevdet 
Kudrcfi zaten baka yok. Şiirde Yahya 
Kemali, tamamen yeni ve hiç kimseye 
benzemeyen, adeta bize mahsua olan ·
lemle, gayri mahsus alemin sedateı ini 
yaparak şiirde bugüne mahsus bit sıs

tem ve nizam kuran Ahmet Hamdiyi. 
sonra bize kendi kendimizle konuşur 
hissini veren, ve bir tarafı da hakikate 
bağlamak iateyen Ahmet Kutsi'ya . ve 
talıii Necip Fazılı, ve tabit Naz m Hik
meti, sonra Cahit Sıtkıyı ve hemen di
ğer yukanda saydığım bütUn gençleri .. 

- Ne yapmak istiyorsunuz? 
-Şimdilik hiçbir ıey aöyliyemem. 

BeUrlı~'n Mocn~e.e 

S:zar Ogüst altmıştan aşağı bütün 1 
:rkeklerin, eUiden a§ağı bütün ka. 
dınların evlenmelerini emre. 

den bir kanun çıkmıştı. Kocası 

ölen her kadın ancak bir yıl dul kala -
cak. bo§anan her kadın ancay altı ay 
kocasız duracak, sonra behemahal ev -
lene-: ekti. 

Bekar kalan erkek veya kadın oyun
lara, bayramlara, yarışlara, tiyatrolara, 
avlara, gladyatör Ciöğüşlerine iştirak 

edemiyecekti. 
Bu kanundan en çok müteessir olan

lardan biri Avlus Vinyös adlı bir Ro -
malı gençti. Çünkü bekardı ve bekar 
olmak yüzünden hayatının bütün eğ • 
lencelerinden mahrum kalmıştı. 

Sezar Ogüst'ün bu kanunu çıkarma
sının sebebi, doğum nisbetinin gittik -
çe dü§mesi idi. Romanın nüfusunu ço -
ğa1tmak için herkesi evlenmeğe mecbur 
etmekten başka bir c;are voktu ve neti• 
cede bu kanun çıkarılmıştı. 

Av1us düşünüyor. evinin içinde dö -
nüp dola§ıyor, ve muhterem bir vatan
daş vazivetini kazanmak için çare araş· 
tınyor, fakat karar veremiyordu. 

Arkadaşı Tilüs'ün ziyareti, onu bir 
parca oyalamıs. fakat icinin sıkıntısına 
kar etmemişti. Döne dolaşa sözü kendi 
derdine çevirerek sordu: 

- Bu işin iı;;iden na!ıl ç•kıcağım? 

- Bir çaresini buluruz. elbet. Biraz 
para yedirir, şuna buna bir kaç hediye 
verirsen belki de kurtulursun! 

- Servetim rÜ§vet vermeğe müsait 
değil. 

- O halde evleniver. 

- Onu da istemiyorum. 
Mesele yine hallolunamamı!\ ve .\vhıs 

tek başına kalarak düşünmf'ğe başla • 
mıştı. Romalı bir gencin oyunlardan 
bayramlardan, varıc:lardan. tiyatrolar
dan. avlardan. ~ıııırlan bundarı uzak ya
sama!;t, hayatmm körlenmesi demekti. 
o halde evlenmc1ttf'n ha!ika sare yok -

tu. 
Avlus evlenebileceği kızları birer bi• 

rer saydı. Fak:\t hepsini kusurlu buldu. 
Kimi riizeldi. fakat oynaktı. Kimi sağ -
lam ahlaklı idi, frıkat çirkindi. 

Bir aralık babasından kalma cariyesi 
Sabotyanın kızı Primayı azat etmeyi 1 
ve onunla evlenmeyi. sonra onu çift. 
tiğe gönderip serbest ya§Clmayı dütün-1 
dü. Fakat Sabotya hem cariyesi, hem 
süt ninesi idi. Kızını aürdürmeğe ra. 
zı olması imkansızdı. O halde bu işe te
şebbüs etmek de tehlikeli idi. Düşüne 
düşüne bir çare daha buldu. Dilsiz, sa. 
ğır bir kadınla evlenmek, kanunun 
hükmünü yerine getirmek. 

Çünkü kendisi kadınlardan, ka. 
dınlartn fendinden ve sadakatsizli. 
ğinden ürküyor, arkadaılannın anlat • 
tıklan maceraları kansının da başından 
geçecek sanarak evlenmekten korku • 
yordu. Dilsiz. sağır bir kadınla evlen -

Bizim neail çatııma kudretini kendiain
de bulmuttur. Benim de istediğim yal
nız çalıtmak. çalıpnalrtır. 

- En beğendiğiniz tiiriniz hanpi

dir? 
- Hiçbiri. •. Her yazdığım !İİr, ken

diainden aonra yazılacak olanın ittiyakı
nı bende bırakıp yok olmaya cidiyor. 
Belki, hep böyle olacak. Belki cünün bi
rinde bcğenebileceğim bir tey yazaca • 
ğım. Belki de büıbütiln yazmaktan vaz 
geçeceğim. Tercih etmemi iateneni.ı; 
size bazılannı aöylüyebiliriın. Maama • 
fih, en iyiai, siz hangiaini tercih edene

niz. 
Ahmet Muhip pirlerini henüz bir 

kitap halinde toplamadıft için biz de 
mevcut mecmualar arasındaki türlerin
den "Kargalar,, isimli b:.r şiiri alıyoruz: 

J'ER ŞEYiN UZAKLAŞTICI SAAT 

Kanı çekiliyor evlerin 

Eriyip dökülüyor damlar. 

Şimdi rüya görür damlada, 

Soluk, uzun yüzlü adamlar. 

Bir kanad . umupklıği!e, 

Göklerden indi mi akşamlar, 

Sonsuzlap.n yollara dalını,, 

Tasalı gözler olur camlar 

Bekler camlann arkumda 

Soluk, uzun yUzlil adamlar~ 

- İngil:zceden -

meyi düşünmesi bu yüzdendi. Fakat bll 

düşünceden de hoşnut olmadı ve biral 
düşünerek başka bir çare buldu: Bu ev· 
lenme işini hal için yapılacak iş, yunall"' 
ca latince bilmiyen bir cariye satın a • 
tıp azat etmek ve onunla evlenmek. 
sonra onu çiftliğe gönderip litince öğ· 
renmeden yaşamasını temin etmekti. 

Bu sayede hem evlenmiş, hem de ka· 
rısının maceralar geçirmesine karşı gel
miş olurdu. 

Avlus bu karan verdikten sonra 
kalktı ve esirler çarşısına gitti ve çar. 
şıya nezaret eden memura anlattı: 

- Genç, güzel ve ucuz bir kızca ğı• 
istiyorum. Latince ve Yunanca bilme • 
mesi lazım. 

Carşı memuru kendisine Mısırlı, Va· 
hudi, barbar bir sürü kızlar gösterdi. 
Avlus bunların birini beğenmedi. Çarşı
da dola~a dolaşa nihayet kara sac;h bit 
genç kadın karşısında durdu ve adınl 
sordu. Fakat cevap alamadı. çünkü b11 
kız Jatince bilmiyordu. Fakat bu k•zııt 

değeri iki bin beş yüz drahmi idi 
Dövüşe kakışa pazarlık ettiler ve 2000 

drahmiye uyuştular. 
Avlus parayı verip kızı ve evrakıJ1f 

aMr. 
ikinci iş. kızı azat etmekti. Bu .. 11 

yapmak i~in hakimin kar~rsına c;ıknıak 
icap edivordu. Avlus. müb:>ş:rlere na • 
ra vererek, suna buna yalvararak bit 
ha.kimin kar;ısına çıkabildi. Hakim de 
kızın azat muamelesini yaptı. Avlus, b11 
iş de bittikten sonra hakime bu kızla ev· 
lenmek istediğini anlattı. Hakimin evle1' 
me merasimini de yapması için Şl'hitlet 
bulmak icap ediyordu. Avlus., tekrar keıo 
sesine davrandı ve sahitleri buldu. Ev • 
lilik merasimi bittikten sonra hakim ile 
arkada">larmı ve şahitleri ağırlamak Ji• 
zım geliyordu. Avlus da bunların hepsi• 
ni toplayarak bir meyhaneye götürdi1 
ve hepsine şaraplar ikram etti. 

Avlus, evlenmit ve kanunun nazarın• 
da muhterem bir hemşeri vaziyetini 111-
mıştı. Fakat bu muamele ona pek pa • 
hahva ma1 olmuştu. 

Ertesi sabah bu kad.,r 7.ahmet Vf' 1e
dakirlıkla ahr.an zevceyi köye gönder• 
mek kalıyordu. 

Avlus. karıcımı alın l'vine götürdü "'' 
o geceyi onur.la ~eçirdi. 

• • • 
Ertecıi "'Ün uyand·;o;ı ?.:aman rlii., ,...fl

•üıı giin , ... ..,tıklnını h·rer birer h:-ıtıf"T-ıl 
getirdi. Evlenmiş ve kanunun f'mrirtl 
yerine getirmişti. Karısı güuldi. Fakat 
kendisile konuşamıyordu. Bu kadııt1 

c;iftliğe gönderip sürgün hayatı ya§8t• 
mak ona tam bir serbesti temin ederdi. 
Acaba bunu yapmalı mıydt, yapmamalı 
mıydı? Yok!;a bu kadını yanında mı alı• 
kovmalıydı? 

Derin derin dlişünüvordu. 
Dünkü macera ona tam beş bin dra!t• 

miye mal olmuştu. Bu, onun servetiııl 
sarsacak bir yekılndu. Fakat vaziyetini 
kurtarmak için bu acı fedakarlığa ka• 
lanmaktan başka çare yoktu. 

* * * 
Arkadatı Titua yine gelmiıti. Atı -

tattı: 
- Azizim Avlual Seni kurtannansıl 

yolunu buldum .• 
Avlus başından geçenleri sakladı .,e 

arkadaşını dinledi: 
- Sezar'ın çıkardığı kanunu ba,taıı • 

başa okudum ve evlenmeden hemterilile 
haklannı muhafaza etmenin çareıiııl 
buldum. Sen de bu çareden iatifade ede:' 

bilirain. 
- Nedir? 
- Hem~erilik hak1annd~n ;stif21d• 

kin bir kadınla nisanlanmak da kAfl· 
Niıııınlanmanın müddeti de muavven de' 
~itrlir. f.,t~rliğ-in kadar uzatııhilirsin. Yr 

b. • • h k b. ·1 • 1 r "' but ırr,,ı ıra 11'> ın e nışan anı 
hövlece h11•iin medent haklarını mubr 
faza l'rlersin ! 

1 
- 'R•ınu neden b'"" dH" tıövtemediı' 
_ 'R;1..,;v"r"um d:ıı nnd"n .• 
- ~en;n bunu bnaHn •öylemen t>aıı' 

c:rınl'\ r1 .. ,.ı,..,,;,,e '""'' "1r111 r. 
f. .,1,1ıı. •nnra il av" ,.++;: 

~ 
_ ftstro1;\ h~vıotr...,, ~ ... 'atinee hoC' 

lığı yaparak gec:receı;hı r 
• • • 

Sezar Ogüst'lin çıkardığı kanun. -" 
iatimalill bu kaplllDI •sık bıralamP 
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Türkiye iş Bankası oniltinci iş senesi içinde neler yaptı? 
.. 

Dünyanın ekonomi vaziyeti a ülkemizin ekonomi vaziyeti Dış &:icaretimiz 
Mahsullerimiz - Bankanın iŞleri ve iktısadi hayatımızdaki iştirak hissesi 

Sayın Bayanlar ve Baylar: 1 
Bankamızm on ikinci çalışma 

Yrlına ait muamelat rapöru ile 
birlikte bilanco ve kar ve zarar 
hesaplarını, yÜksek heyetinize su
nuyoıuz. 

Banka işleıimizin inkişafını, 

Piyasalarda fazlalaşan hareketle -
ri, arzedebilmek için; memleket 
dışında ve içindeki ekonomi vazi
Yetini hülfısa etmemize, müsaade
nizi dileriz. 

DüNY ANIN EKONOMi 
VAZ1YET1: 

Geçen 1935 yılı, siyasal bir çok 
güçlükler ve emniyetsizlikle geçti
ği halde dünyanın ekonomi vazi
Yeti; eski senelere göre, iyiliğe 

doğru bir gidiş göstermiştir. Fa -
kat bu iyilik; dünyada, karşılaşıl
makta bulunan sıkıntı ve güçlük
leri yenecek şekilde, ekonomik 
Çevre ve bünyelerde, esaslı bir de· 
ğİşiklik yapamamıştır 

ÜLKEMİZİN EKONOMi 

VAZiYETİ: 

Dışardaki karşıkltk ,.e müsait 
olmıyan şartlara rağmen, ülke -
mizdeki ekonomik faaliyet; 1935 
senesinde de, iyi bir yolda gitmiş
tir. En büyük Türkün (ATA TÜR· 
KUN) kuvvetli isteği ve nw·Iu ışı. 
ğı altında ve muhterem Başkam · 
m:ız İsmet lnönü'nün müstesna 
itinası ile verimli bir şekilde yü· 
rüyen Türk ekonomisinde, bugüıı 
üzerinde duıı.ılan en mühim ve 
·en canlı mesele, belirmiş olan ga. 
ye ve hedefe bir an evvel erişmek
tir. Memleketin bütün istihsal kuv 
vetlerinden ve kaynaklarından is· 
tifade ederek fertlerin yaşama 

standarlarrnı arttırmak ve ayni 
zamanda Türk vatanının maddi 
ve manevi varlığını yükseltmek 
esaslarrna dayanan kalkınma ha
reketi; bugün bütün Türk milleti
nin canla, başla sarıldığı ve has· 
sasiyetle takip ettiği milli bir sr 

Esasen dünya ticaretinin hacim vaş olmuştur. Halknmzm tama 
ve miktar itibarile artmasına kar. men benimseddği ve büyük ehem
§ı, kıymet bakımından yükselme miyetini kavradığı bu milli dava
göstermemesi, ticaret ve serbest nm en kısa zamanda halli için hü 
alış verişi güçleştiren engellerin kumetimiz, devamlı tedbirler al
devamı, bazı memleketlerin döviz maktadır. 
Ve para siyasetleri arasındaki ka- . Henüz tatbik devresinin yan -
tarsızlık; umumi ekonomik gidi· sına geldiğimiz, birinci beş sene
§in sür'atle düzeleceği hakkında Iik sanayi planının, bir an evvel 
lllüspet bir fikir vermemehiedir. bitirilmesi için mali ve teknik şart 

Son senelerde bazı memleket- lar tamamlanmıştır. Ayni zaman· 
ı:.rin ekonomik bünyelerinde gö- da ikinci beş senelik planın, şim· 
~len ilerlemenin, milletler arasın· diden tesbit edilerek hazırlrk ve 
• a umumi bir yükselmeği doğur- tatbikine geçilmesi için başlıyan 
du~ı "aa iddia edilemez. teşebbüsler dıe ilerlemiştir. 

B •giin, dünyanın içinden çık
ınağa uğraştığı kriz sebeplerinin 
en mühimlerini, sanayici memle· 
ketlerin, kentlilerinin yaratmış ol
duğu açık bir hakikattir. Bu sa
nayici memleketlerdeki yüksek 
hayat seviyesinin münasip ve mu· 
Vafık bir taı"?da bütün milletler 
arasında dağıtılmamış bulunma 
sı da, krizin mühim amillerinden
dir. 

Sanayici memeleketleraen çı -
kan mamul eşyanın pahalılığı ile 
Ziraat ve iptidai maddelerin ucuz
luğu arasındaki mühim fark, ma
nıuı eşyayı hazll'lryan fabrikala • 
rın memlekete bıraktığı geniş fay. 
da, ham maddeci memleketleri; 
sanay/leşmeğe sev ketmiştir. 

tş piyasalarının ihtiyaçlarım 
karşılamak gayesile teşkilatlanan 
\'e sanayileşen memleketler; ye -
tiştirdikleri mallan işleyip kıy • 
llletlendirmek ve bu suretle elde 
edilen yüksek verimden istifade 
etmek imkanını bulmuşlardır. 

Mamul eşyalarının tabii mah . 
teçlerini kaybedenler ise, gitgide 
azalan faaliyetlerinin boşluğunu 

doldurmak için yeni teşebbüslere 
girişmişler ve devam etmekte bu· 
lunmuşlardır. 

.Çöken veya istikamet değişt" 

ten ekonomik varlıkları diriltrrw' 
Ve düzeltmek için, hemen her yeı · 1 

de ekonomi hayatına, devletlerin 
tnüdahalesi lazım gelmiştir. Heı 

lllemlekette ba.~ka tarzda tatbik 
edilmekte olan devlet faaliyetinin 
ekonomik hayatta; ferdin teşeb . 
büs ve faaliyetini baltalamıyacak 
Ve koruyacak surette hakiki ve 
ciddi naznnhk vazifesini yapma
sındaki isabet; artık münakaŞ<ı 
kabul etmez bir hakikat olmuş -

1935 te, bir çok fabrikalarımız 
faaliyete geçmek suretile ilk b~ 
senelik sanayi programının mad· 
di eserlerini gösterdiler. Banka 
mızın kurduğu lstanbulda Paşa 
bahçede Şişe ve Cam ve Zongııl · 
dakta Türk Antrasit Fabrikala11 
çahşmağa ve mal çıkarmağa baş· 
ladılar. Bu suretle Bankamız bi -
rinci beş senelik sanayi planından 
üzerine almış olduğu vazifeleri 
tamamen başarmış bulunmak-ta -
dır. 

Fabrikaların kurulması ve işle· 
me.si kadar, istihsallerinin ııcuzl:-ı 
trlması ve halkımızın bu mamu 
latı mümkün olduğu kadar ucuw 
satın alması; hükumetimizin ge · 
çen sene de en fazla meşgul oldu. 
ğu işlerden biri olmuştur. Bu ha 
krmdan hükUmctin müşterek fc 
dakarlığile şeker fiyatları ehem 
miyetli bir surette indirilmi~tir 
Bu indirme, halkın şeker kullan
masını fazla arttırmıştır. Ve bö~ · 

1 

. . 

1 

I 

8a§ıJekil ve lcTa Veküleri Heyeti on yıl evvel Bugünkü Merkez Bankcuı. 

lı Bankasının açılııında Umumi Müdür ı mütees.sir olmuş ve yüksek mik -
Mahmut Celal Beyle. tarda mahsul beklenirken tahmin-

lece istenilen gaye elde edilmiş nı da temin etmek ve bazı vergi - lerin ancak yarısını geçen, fakat 
tir. · leri hafifleştirmek imkanı hasıl 1934 senesinden yine fazla bulu -
DIŞ TlCARET1MtZ: olmaktadır. nan bir rekolte elde edilmiştir. Tü-

1ç piyasanın bu iyi vaziyeti, tün fiyatlarının dolgunluğu, kıy • 
Evvelki senelerde olduğu gibi Cumuriyet hükumetimizi, ihracat met bakımından, bu noksanın bü

karşılrkh anlaşmağa dayanan Kli- emtaamızm hayati meseleleri üze- yük bir kısmını telafi etmiştir. 
ring mukavelelerile bağlanmış o- rinde durmak-tan hiç bir suretle Tütün ve buğdaydaki ek:;ikli • 
lan dış ticaretimiz, 1935 senesin- alıkoymamaktadır. ğe mukahil dıiğcr ihracat mallan-
de yeniden bir fazlalık göstermiş Şimdiye kadar nonnal bir şe- mızın bir kısmmm rekoltesi fazla 
ve yüz yetmiş sekiz milyon lira _ kilde istihsal etmekte olduğumuz olmuştur. Bilhassa üzümJeı inıiz 
d ks d ·1 1. ih t 11 a · dun·· ya pı·ya uzun senclerdenberi görülııı t- ıııi~ an yüz se en ~rt mı yon ıraya raca ma arımız , • · ~ 

~ıkmı~ır. thracatmuz doksan iki salarmda; en müsait fiyat ve şart. bir miktara ve hemen hemen nor
milyondan doksan altı milyona; lar elde edilmiştir. Mallarımızı mal mahsulün bir misline yaldaş· 
ithalatım11Z ise seksen yedi milyon· iyi fiyatla satmak kadar ehemmi- mıştır. Rekoltenin böyle yükseldiği 
dan seksen dokuz milyona yük _ yetli olan diğer bir mesele de, meYsim başlangıcında ~atı~ cııdi· 
selmiştir. Devamlı bir kurakl1ğm bunların, miktar itibarile arttırıl şelerinin baş göstermesine ve fi .. 
bazı mahsullerimiz üzerine fena masıdır. Giriştiğimiz büyük sana- yatların inme::.;ine sebep olmuştur. 
tesir yapmasına ve fiyatlarda dıa yi ve cihazlanma savaşında, 1ü Vaziyeti yakmdan gören hüklıme
ehemmiyetli bir yükselme kayde- zumlü olan birçok makina ve mal timiz, fili müdahaleye lüzum gör
dilmemesine rağmen, 1935 sene • zemeyi, daha uzun seneler, nor - müş, Ziraat Bankası ve Bankaını
sinde harici ticaretimizin bu du . mal ithalatımıza ilaveten, ecneb3 zın iştirakile bir üzüm kurumu vü
n.ımu sevinilecek ve övünülecek memleketlerden getirtmek zaru cuda getirerek derhal faaliyete 
bir neticedir. Mamafih Türk eko- retindıe bulunduğumuz aşikardır sevkedilmiştir. Uzun kurumunu • 
nomi bünyesinde en kuvvetli iler- Bunları ödemek için, yegane tedi · zun çalışması piyasada müsbet te
leme, iç pazar için çal~~n istihsal ye vasıtamız olan ihracat ma11arı- sirini göstermiş, fi):atlar yüks~l .~ 
şubelerinin faaliyetinin arlışrdır. mrzın; miktarını arttırmak isterken meğe başlamış ve nazn~lı~ r~l~~u 

. . . . .. . . . istihlaki zaruri olmryan ve yanın yapmıştır. Bu suretle buyuk uzum 
. Dış tıcaretı~ız:~ yu~selışı, .ıs- lüks addedileceklerden ziyade rekoltesinin mühim bir kısmı ge
tıhsal kuvvetlerı~ız~n gun geç~.ık- kolaylıkla satabilecekleri fazla - çen seneye yakın fiyatlarla satıl
çe fazlalaşan verımı, devlet but - 1 t . kl w ··phe · d w. masına ve elde pek az stok kal • · d f · 

1
. . . . .. t aş ııma ıgımrz, şu sız en og 

çesın e eyız ı netıcelennı gos er- b. h ·ekett• masma muvaffakivet elvermistir. . .d . tl" .k ru ır aı ır, , • • 
mış, ve van atı ehemmıye ı mı - Eh . tr b' ki 1 Fındık rekoltesi de fazla olmuş 
tarda arttırmıştır. Filhakika sağ • w emmıyt ı ( ır m~') a ~a müstahsil için verimli ve yüksek 
lamlığı ve driiıiistlüğü herkesçe g.a ·nı amdzeth.?ı~n t~a~n~ mese el· fiyatlarla satılabilmiştir. 
t d"k a·ı f · . f · sı ı e e UJ\ume ıınızm meşgu 
as ıl ke ı e~ ınans ~azı) e ımız, olması tabiidir. Büyiik bir sulama Pamuk istihsalatmın mühim 

mem e ettekı ekonomık şartların h ·l . . · "ht· . .. + _ bir kısmı içerdıeki fabrikaların 
iyileşmesile "ttik e inkişaf et . ve azrı ama ışıne ı ıj aç gos~e . . . 

. .. gı r· ç ren pamuk istihsalatımn artma . ıhtıyacma sarfolunm~tur. .Gerı 
mektedır. Butçe)ı arttınnak sure- d 1 k . . ·r· 1 kalan kısmı esasen dunya pıva • 
t·1 1 k t• d"- 'ht" . l sm an, mem e et, genış ıstı d( e. , • 

ı e mem e e ın ıger ı ıyaç an- 1 . .:ı kt" C'1 1 . . sasmın üstünde ohn creçen seneki 

• 

\ . 

er tcmın euece ır . .:::ıu ama ışıne ' ' b 

avrılacak ,-ük.c:ck paralar, fazla fiyatlara yakın bedelle, yavaş ya-
i;tihsal kı~;metile ödenebileceğin - \•aş ihı:aç edilm~~:.<Hr.. . . 
dıen, hükumetimizin, pamuk işini lncır mahst1lumuz ıyı fıyatla 
yakın bir zamanrla, halle karar satılmıştır. Diğer ihr~c~t ~alları · 
vereceği şüphesizdir. mız da normal ve ıyı fıyatlarla 

elden çıkarılmrş ve bugün memle-
MAHSULLERIMlZ: 

Geçen sene zirai mmtakalnrı 
mızcla ehemmiyetli bir kuraklık 
olduğu malfımunuzdur. Bu kurak 
lıktan en ziyade huğrlay mahsulü· 
müz müteessir olmuştur. Memle 
ket ihtiyacına yetişecek ka<l:ı ı 
bu~ nay bulunmı~racağ'ı endisPı::; 

fiyatlnrm fazla yüksrlme~ine .::e 
hep olmuş ise dıe: Zira;: t Ranka· 
smm, elindeki gtoklarla yaptığı 

müdahale neticeginde bu yiikscli
şin kısmen önüne geçilmiştir 

ket içinrle mehsullerimizden pek 
az stok kalmıştır . 
BANKAMIZIN İŞLERi : 

Memleketimizin ekonomik va
ziyetinin iyiliği ve ilerleyişi, Ban· 
kamızın işlerinin de mü.~ait biı gu• 
rette inkişafını kolaylaştırmıştır. 

Türk1yenin en esaslı piya~ala
rmda yerleşmiş olan Bankamız, 

hemen hemen, bütün mühim tica
rP.t ,.e $anayi firmalarını kendi 
mü~terileri arasında _görmekle 
bahtiyardır. f emleketimizdeki 

t -ur. Ankara'da Yüniı fabrikcuının dııtan görünÜ§Ü. Tütün mahsulü de kuraklıktan (Lütfen sayfayı feviriniz). 
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Türkiye iş bankası onikinci iş senesi içinde neler yaptı ? 
ticaret ve mübadele işlerine ait 
banka muamelelerinin en geniş 
ve ehemmiyetli kısımlan, Banka· 
mrz kanalından geçmektedir. Bu 
vaziyet piyasada Bankamızın mü
him bir niznnlık vazifesi yapma
ıuıa da sebep olmaktadır. Nite .. 
kim geçen senenin ihracat mevsi
minde, bazı mühim ihracat mer -
kezlerirnizde, ecnebi bankalarmrn 
siaysi sebepler dolayısile, kre · 
dıağrtılmaemda çekingen davran -
malan yüzünden, işleıini çevire -
memek tehlikesine maruz kalan 
tüccara, Bankamız; en geniş yar
dnnlarda bulunarak kendilerinin , 
bir: kere daha memnuniyetlerini 
kazanmıştır. 

tstihsalat ve faaliyeti fazla o
lan merkezlerdeki şubelerimiz, 
geçen sene, memnuniyetli netice
ler vermişlerdir. Bu m"eyanda Ka
radenizdeki şubelerimiz de verim· 
li bir tarzda iş senelerini tamam
lamışlı;Lrclır. 

Yallıız Orta Anadoluda, ku • 
raklık mmtakasında bulunan şu.. lı Banka.ımn Kilimli lıömür madenleri Türlt Anonim Şirhtinin 
belerimiz, muhitlerinin vaziyetin- kömür yaJrama tematı. 
den, verimli bir surette çalışama- bir ayla 12 ay arasında olan ~ danımızda, yukarda kaydettiği. 
mışlardır. Fakat umumiyetle 1935 netlerden müteşekkildir. miz artış, memleketteki istihsal 
senesinde, bankacılık sahasında Milli sanayie iştirak cüzdanı- ve ticaret hacminin hayırlı bir in
aldığımız neticelerin, geçen sene- mız, 12.049.062 liraya baliğ ol· kişafırun ifadesidir. 
leredn daha verimli olduğunu ve muştur. Sanayi programında yer Ekseriyeti, doğrudan doğruya 
memnuniyetinizi mucip olacak alan ve başanlması kısmen veya alakadar olduğumuz şirketlere 
bir şekilde bulunduğunu söyliye - tamamen Bankamıza bll'&kılmış açılan kredilerden müteşekkil O· 

biliriz. olan, sanayi teşebbüslerindeki iş.- lan açık kredilerimizdeki tenez. 
Bankamıza olan teveccüh ve tirakimizi temsil eden eshamı ih- zülden dolayı, borçlu c'ari hesap

rağbet, halk arasında ve ticari tiva etmektedir. larımızda ehemmiyetli bir düşük
muhitlerde sağlam bir şekilde yer Senetler cüzdanımız; 7.173.820 lük vardır. Geçen seneki miktara 
leşntjş ve kökleşmiştir. Bank~mız, liradır. Ticari senetler mevcu~u- nazaran azalış 2. 750.836 liradır. 
senelerdenberi devamlı bir şekil- muz geçen sene sonundaki miktar Sair· muhtelif borçlular hesa
de, piyasalarda en fazla faaliyet dan 3.397 .338 lira daha fazladır. hında, 350.000 lira kadar fazlalık 
Ye muvman gösteren banka sıfa • Esham ve tahvilat cüzdanımız; vardır. Bu fasıl, Bankanın umumi 
tını muhafaza etmekteqir~ Esa - 5.646.589 liradır. Bu fasıldaki işlebnesinin doğurduğu teknik 7.a
en &şalıda arzed~uıjz gibi, kıymetler, planlı sanayi haricinde ruretlerden dolayı açılan, akı e-

. azı i;tiraklerimizde ve şirlrntle - kalan ve Bankamızın iştiraki o- eliflere, reeskontlara, sigorta • • . 
tim:zdıe geçen seneye göre eksik lan mensucat, s.iıortalar, b;mka - Jibi muamelelere müteallik tran
kar oluşuna rağmen aldığımız ne- lar ve diğer sanayi şubelerine iş. situar hesaplarla muhtelif kambi
tfoelerin bu sene daha iyi bulunu- tirakimizi temsil eden esham ile; yo işlerine müteallik tanzim he. 
şu, umumi vaziyetimizin memnu. Devlet istikrazlan ve Devletin ke- saplan, stoklar, depozitolar, mu. 
niyet verici bir safhada olduğunu faletini havi tzmir Belediyesi ts. vakkat hesaplar, ve nihayet muh
ıösterlr. Tahsil edileceğinde ufak tikraz Tahvillerinden müteti\kkil· telü borçlu hesaplardan teşekkül 
bir tereddüdümüz bulunan bütün r dir. etmektedi. 
alacaklarunıza karşılık ayırdıktan tpotek mukabili avanslarda, 
maada, bi1~-omuzda gördügu"" ·· • FBham ve tahvilat mukabili a-

~ la d 304 450 80 bir milyon liraya yakın bir ekil· 
nüz yüksek rezervelere de sahip vans nmız 8 

• • me vardır ki, bu sene bu fasıl 
buluiıuyoruz. MevduatımiZm gün . . Sair mütenevvi teminat mukabi. 4.183.516.41 liralık bir aktü kay· 
geçtikçe ehemmiyetli nisbetlerde lı avanslammzda 1.296.833.49 detmektedir. 

artmaktadır. Bu vaziyette bulu - Menkullerimiz için evvelce ay-
nan ve büyük dünya krizinin sar- olmak üzere cem'an 1.600.784.49 nlmış olan itfa bedellerine ilave. 

t larma ·· ... ·· k bu kri liralık azalma mevcuttur. 
sm 1 gogus gerere , • ten bu sene ayrılan 88.009 lira ile 

0 nf-Yhor • l • d Buna mukabil emtaa ve vesaik zın yai"'A& .. tesır en, zamanın a ı"tfa tah.sısa" tT yekunu 571.428 n. 
-nı d"kte başka "te d" b" mukabili avanslanmızda • 0 e .1 n , mu ma 1 ır raya ttıkmıştır. Btı miktann tenzi-
inkişat gt)steren Bankamıeın; e _ • • 1. 750.886.48 ~ 
konomik vaziyeti gittikçe yükse_ Lira linden sonra kalan bakiye 312.106 

1 leketim" d ·ı · d h Senedat mukabili liradır. 
en mem ız e, ı enye a a Gayrimenkullerimi·ı için, hu se. 
fazla emniyetle bakabilm~dıen avanslanmız da 104.041.27 ne ayırdıgıv mız 101.401 lira karşı-
ta.bit bı" aoy olanı.... lira olmak üzere 

r 'Y"' ~. tıkla ı"tfa tahsisatı 521.489 liraya 
Liralık bir fazlalık 

BA.NKAMIZIN 1935 SENESi !! ... 877 balıg".. olmn_c:ı ve bu faslın bakiyesi B11..Aurnc mevcuttur. ı.sO"t. . 70 -:t 

·~U: Emtaa ve vesaik mukabili a- 1.869.704 liraya düşmüştür. 
----- vans hesaplarımızın gösterdiği bu tik tesis masraflanna, bu sene 

Bilançomuzun tetkikinden de 23 920 ı· rmak suretile kar yükselme; ve ticari senetler cüz. · ıra ayı • · 
anlaşılacağı üzere, bu sene sonun şılıklar 193.471 liraya c;ıkmıştır. 
daki mevcuduml\Z (disponibilite) Bu faslın itfa edilecek bakiyesi 
~en seneye nazaran 1.676.844 44.559 liradır. 
lira fazlasile 1~.458.579 liradır. Kefaletten dolayı borçlu he-

Bundan başka, Mevduatı Koru
ma Kanununun bahşettiği salahi
yete binaen, 5ene içinde mevcu
dumuzdan 3.271.380 lirasını, faiz' 
getiren hazine bonosu ve n e,·Jet 
Tahvillerine yatırdık. Bu kıymet. 
ler kasa mevcuduna ilaveten, ta. 
sarnıf mevduatının karşılı~tm tez 
yit etmekle, disponibilitemizi art
tırmaktadır. 

Hazine Bonosu cüzdanımızda; 
sene sonunda, tasarruf mevduatı 
karşılığından madut olan 3 mil. 
yon liralık bonolardan başka da. 
ha 8.674.881 liralık kıymetin, 5 
lıiiıdr milJonluk kısmı, vadeleriı Koala'tla Körrrürif'ln taiMıhntlan. 

saplarımız, kefalet işlerimizdeki 
f azlahk dolayu;ile bu sene niha
yetinde 1.696.421 lira bir fazlalık 
l?"Öctermiştir. 
Nazım hesaplarda, tah1til czpnpt. 

teri işimiz de bu sene ~een ~e

neden rlaha ivi cereyan etmi~tir. 
Sene nihayetinde. tah&il edilmek 
üzere Bankam1Za tevdi edilense
netlerden cüz.danmnzdaki mevcut 
l.2fi7.0f'l4 lira claha fazladır. 

Paaif he~"nhtrıml'Zda: ihtiyat. 
lanmrz fa.qh AAYTTI hevetin;.,,~ l\r· 
zettiiHmiz hilanrn knhnl nlunttu
tu t11k~ir~~ 2 .R4~.ooo liradan 
3.040.000 liraya çıkacaktır. 

Muhabir bankalar hesabı bu 
~ene 2.3Q7.073 lira fazlalaşmış

tır. 

Mutat ~yrini takip ederek bu 
sene de artmış olan mevduat he
saplan 39.701.013 liraya yük.~el
mi~tir. 

Tasarruf hesaplan da, tasarruf 
fikrinin kökleşmesi nishetinde 
artmaktadır. Bu sene 20.190:.444 
lira va çıkmıştır. 

Tediye emirleri; geçen sene 
1.108.884 lira idt Bu fasrldaki 
pasifimiz, bu sene 716.743 lira. 
dır. 

Şubelerimizdeki muhtelif ala. 
cakltlan, bloke ve muhtelif trırn
situar hesaplan; reeskont ve ta. 
hakkuk etmPmiı:; ml'ctMlflarrn kar
~ıhklan e;ihi muhtelif r~zervl~ri 
ihtiva eoen ct~ir muhteHf Rl:ıC'ak. 
lılar yekunu h11 cıene 2R7.000 }i . 

ra f::ı?.fala~rrn~Tl". 
Türkive t~ Rank::ı~T Memurirı 

Tekafü ~an(hh hesabı. hu sene 
artnrak 1.104.102 liraya baliğ ol· 
mu~tur. 

iŞTiRAKLERiMiZ: 

1935 senesinde, gerek ec:kirfen 1 
mevcut iştiraklerimiz dolayısile ı 
~erekse yeniden kurduih1muz ve 
a13.kadar nldu'hımuz ~irketler ve 
teşebbüsler itibarile . poıtföyü. 1 

bulunmalarını istemiş ve şe 

şirketimiz 1935 senesinde, an 
$r 5 gibi ufak bir kar dağıtabi 
miştir. Yapılan aranjman ve pli 
mucibince, önümüzdeki senelerdi 
de, ,eker şirketinden, bu miktalt 
ehemmiyetli bir surette aşabile
eek karlar beklememekliğimiz i
ca p edecektir. 
Bankamız için hü~iik bir yektlJt; 

teşkil eden bu şirketteki hi~m 
ze; girilen sanayi teşebbüs ris 
ne ve memleketimiz sermaye piı
yasalaıındaki faiz şartlanna gört' 
aşağı bir kAT elde edilmektedir. 

Milli ve umumi menfaatleri hel' 
şeyin üstünde tutan Bankamıs. 

hükumetimizin. fiyattan indir· 
mek suretile, gütmekte bulundu· 
ğu geni~ ve yük~ek duygulu siya.
setine müzaheret için. kendisini 
ağır olan bu maddi fedakarlığı. 

tehalükle göze almıştır. Ayni si· 
yasetin tatbiki netice~i olarak ~ 
çen sene kömilr f;vatlan da eheıll 
mivetli bir niı;:hette inmiştir. 

Kömi\r maliyet fiyatlarım avnl 
ni~bette inrlirmek im kanr olamı

''aca<hna ~öre. ara,faki fark ka· 
nar, knmiir ~irkptle,.inin. nok~a• 

kftr eclecf'kleri tahii01r. 7'onızn1' 
~n 1< hawacım~a. nı11htelif kömiit 
~irlt"tlPrinrle'ki hih·ilk alak~l~rfı' 

mız dolayısile, Bankamıza d• 

Kömür laauzuıntla Türlılt Şirk etinin yaphrtlıfı iıçi nnemaat 

müzde, esaslı bazı değişiklikler böylece yeni baıı fedakarlıklaf 
olmuştur. Bunlann en mühimmi, daha yüklenmiş bulunmaktadıt• 
dört şeker f abrikasmın birleşme· Zonguldak havz~sınm tek eldd 
sile meydana gelen ve üç milli idaresi suretile en rasyonel hit 
bankanın ; Ziraat, Sümer Banka- tarzda çalışarak kömürü daha ıt 
larile Bankamızın, müsavi şartfar cuz bir fiyatla mal etmek preıt
dahilinde hi~edar hulunrlmh1 siplerinin tatbikini kolaylaştırf' 
22.000.000 lira sermayeli (Tiir. cak hareketlere: hükumetimizi11 
ki ve seker fn 1wik~ l~n ,A nnnim dileği veçhile, kömür şirketler+ 
81rketi) ndeki büyük alakamrı- mizi iştirak ettireceğimiz tahfülitı 
dır. Buna mukabil, Bankamızın zarst 

Cumurivet HükOmetimiz. şeker 
fiyatlannı indirirken, büt<;eden 
yaptığı büyük fedakarlrfa kan,ı. 
yeni şirketin sahihi hulnmrn h~m
kalann da, maddi fedakarlıkta 

görmemesini temin edecek haktı 
karşıhklan, hükumetimizin bjzl 
verecectine de emin bulunmaktr 
vız. 1935 te çalışmağa başlamd 
olan ve binaenaleyh henüz teef' 
sü~ nevresinde hnl11nan Paşabalı• 
re Şiı:;e ve Cnm Fahrikaııı1 ili 
7.nn"'1lldRkta Tfö 1< A ntrasiti Fıı h
rikalarrmrzrlan makul hir kir etd• 
etmPkliö-im1z :rn('Rk önümüzrlptcf 
c:ıenelerde kahil ol~ '-'ilPcektir. Sial 
fa hrik~mr.ı cnk aı:ı::ı.i!ı <famninp: fY 
• ·n fl''''TTI~ jı:zti11'lt pflpn hÜVÜk eci'lt' 
hj r~lr'lhPtine kRrşt knvntAk mee• 
''m·1vPHrı~P huhmm~ı.-tadır · y,
ı . ..,+ ,..lr~1·'1reı ma llann, niya.ıq:ı .,1 

h~ Jkımr7.ra r;ıi'hf'te mazhar oltıfld 
ve ivi bir tarzda c.'R hcımalan: ,.. 
rek ~ise ve l!erekcıe Türk Antr'' 
cıiti Fahrikalanmrzm ilerisi i~ 
hize iimit vermektedir. 

A 13 kn rlar oldnP.nmuz rlii!'er sif' 
ketleıin f::talivetleri normal ve wf 
hir sPkilrle n~tle<>lrnmicıtlr. lfZ ıJ· 
miterl. P:tnmkis vihi ticari tpcıP~· 
külleri",:., ~,, ~""P ""p~·,.nun old' 

(Deuamı f ruw:aJa) 



Bankası onikinci iş senesi 

Kömüri1'in Kozlu'daki kömür yıkama yeri 

(8 inciden devam) ı olarak '' 3 tediye i ıçın lazım 
~&cak tarzda çalı~mışlar vt• biz · gelen meblağ da ayrıldıktan son· 
Yi karlar vermişlerdir. ra beher müessis hissesine ON AR 

lhracat mallarımızı kıymetlen- lira temettü tesviye edilebilecek 
direrek miisait fiyat \'e ~artlarla 1 \"f• 1 L.000 lira da fcvkaliıde ihti
~I§arı piyasalarda atmak gaye:~i- ,·at akçesine ilave olunacaktır. 
e çalışan ve mm·affak olan, bu Bu teYziattan soı~·a kalacHI~ 

ltibi ticari teşekküllcriınizi bu olan 6.912 lira dahi 1 ~l36 scn~:.ine 
sene birlcştiıınek niyetindeyiz. devrolunacaktıl'. 

igorta şirketleıimizin idaresin., 1935 senesi kammzın, arzctti-
de bu sene esaslı değişiklikler ğimiz tevzi şekli kabul Ye tasdik 
Japtık. Scnelcrdenberi ..,igortacı- buyrulduğu takdiı-clc, tamamı Ö· 

lık tekniğinin bütün inceliğini denmiş 1 O liralık beher hisseye 
kavrayarak çalışını~ olan Tiirkı r;. 9 hec:abile 0.90 lira ve behPr 
t>lemanları, mütekabil emniyete mi.iessi hissesine de 10 lira, 9 
ıiayanan beynelmilel miinaseba· numaralı kuponlar mukabilinde 
tı hüsnü suretle idare edebilecek ,.c kanuni ,·r.rgileri indirilerek 15 
\.eçhile inkişaf ettikleri için bu Nisan 1936 tarihinden itibaren 
ırkctleriınizin idaresini ele almış gişelerimizde dağrtılrnağa başla
bıılunuyorlar. Şimdiye kadar ya. nacaktır. 
Lancı elemanlara ihtiyaç göster- Kamutay Asbaşkanlığına inti
llliş olan bu bran~, yetişmiş Türk hap edilen tdare Meclisi Azamız-
lemanlannın rnuYaffakn-etli i- dan Bay Nnr:i Conkerin istifası 
laresUe yürümektedir. • üzerine yerine, esas nizamnamc
~iy tin sahip bulunduğu. mizin 28 inci maddesi mucibince 

1-~-..dlllff'!!gt}rta Şirketine; tdare Meclisimiz tarafmdan & 
l'ürkiye Ziraat Bankası da iştirak dirne saylavı Mustafa Mecdi 
tın· tir. Bu suretle bu ~irketimize Boysan intihap edilmiştir. Keyfi. 
ki nı'l i bankamız ~ahip bulun- yetin tasdikini ric'a ederiz. 
?ltaktadır. Nizarnnamerniz hükümlerine 

Bu senenin memnuniyet verici ~öre t<lare Meclisinin 1936 senesi 
'1eticelcrinden biri de; yeni ve zarfındaki huzur haklnnrun tes
~lam esaslara göre organize bitini ve 1935 senesi murakıpla· 
ttiğiıniz lpekiş Şirketimizin faa. nna verilecek ücretin tayini ile 

liyetidir. lpekiş, şimdiye kadar 1936 sene.si murakıplannm inti
~ıkardığı malların evsaf ve kali- habmr rica ederiz. 
tesi bakımından müşterilerini ID AR~ MECLiSi 

llıeınnun etmiş v · muvaffak ol- Yeni E$e1 /er 
Oıuştu. Bu sene, bu şirketimiz 
lrazanc bakımından da bizi mem. 
l'ıun edecek :yola , girmiş bnlumı. 
~or. 

Tetkikinne arzolunan kir ve 
~ hesabımız: 193~ . enesi 
ınuamelelerinden memmuıiyet • 
~ahş neticeler alındığını gösterir. 

Filhakika, her 'Seneki gibi ih
tiyatlarmuzm tesisinden sonra 
hakiye kalan 726.782.61 lira kar 
!)eçen seneden daha fazladır 

Bu miktann tc\ ziatn ec:as tu-
Ulması muhtc:-em heyetinizce 
abul buyrulduğu 7~<l.-;-:e.(;] 

akdirde 
ıradan C\'VC ]ec c' ~tı 

esabile 150.00o 
htiyat akçe;,i olarak . . . . 
· ra 'c 5.000.000 liı :ı . em ;:ıyc~ 

6 hesabile l)irinı.:i (llnH'lhi hi-.. 
i olarak 300.000 

iranm aynlma ı icap ed ·ı 
HunJann yek(mu olan 1:-lO ııoo 

-----
wnuıni karda ı İP· 

llirilincl·. geıi kalan 
:.!76.732.61 

tadan ni1.amna11H' hükümleriııl· 
r.ore İdare Meclisimiz 2.zalarına 
?tı.eınurl:ınmıza tediyesi ic.ıp c. I 
len miktarlar tefrik edilecek,'hL. ı 

darhra ikinc·· t••nıPtti.i hi-.~e:-iı 

Genç şair?erimiz 
ve eserleri 

Edebiy ~ . •;Uır ıerintlen Mchmel 
Behçet Yazar, geçenlerde Kadıkoy 

Halk:vi::.'" "genç ~:ıL • -ir.ıiz ve eserle· 
ri,, mcvzu:ıe bir konferans. vcrmiıti; 
ı 908 den sonra F::c:riati isimli cdel.i tc· 
şekkül için(~ güzel tiirlerilc edebiyat 
hayatına ı;:iren, uzunca lıir m." • lct li· 
sel :,..dc cC:cbiyat hocalı:;t ederek edebi 
h::r. • .: •• : . takip eden Mth 

•wt Behçet Ya~. • l;u l.onferansınm 

müsveddeleri uzcrindc çalı§arak me_nu· ı 
t. biraz daha gcni§lctmiş, örnekJcrı bi· 
raz daha çoğaltm•§ ve bu suretle vticu· 
de getirdiği eseri kitap halinde bc:.stmJ ~ 
ç1karmıtt.Jr. 

Mehmet J:lchcct Yazarın csa::ılı bır 
tctkika liyakati olan bu c:. rı milli k j · 

tuphanemiz ıçin bir kaz.ı sayılacak , 
clcğerdcdır Tari ·c ederi .. 

Kitap ve kilapç1hk 
Altıncı say:sında Fransız muharriri 

bayan Magrıt Burguvan"ın ''Atatürk 
Tıirkiyesi .. isimli fransızca eseri hal· • 1 
kında Asım Us'un makalesi <:hcmmiyet· 
hdır. Kitap meraklılarından Bay Ve1it 
i e mülakat meraklıdır, Anadolu kitap
hanclcrinin resimleri v'° haklarında ma
l mat. türkçc, fransızca. almanca yenı 
c:kan eserler hakkında tenkit yazıları 
vt> habtrler faydalıdır: Tavsiye ederiz. 

Zehirli Cazlardan Konınma - Kt'n • 
vager Bay Abidin 6z2er tarafından a
zdan bu eser her sınıf halkm anlaya bı· 
lcceği bir tarzda vazılmıstır. Fivatı 401 
kuruş satıs yeri İstanbul tnkıllp Kf.l 
tlphanc i. 
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Türkiye iş Bankası 31 K. Evvel 1935 
BiLANÇOSU 

AK T l F 
KASA 

Banknot 
Altın 

Gümüş 

Ufaklık 

Çekler 

13.295 218.00 
6.663.00 

143.372.00 
16.188.22 
73.291 .89 

Ec.nebi paraları 46.778.30 13.581.511.41 
DAHiLi MUHABiR BANKALAR 
HARiC1 MUHABiR BANKALAR 

Tasarruf tev,JiRh karşıl·fir 

HAZiNE BONOLARI 3.082.500.00 
MiLLi SANA YJE iŞTiRAK COZDANI: 

Brosada kote olanlar 
Borsada kote olmıyanlar 

SENEDAT CÜZDANI: 
Vadesine üç ay kalanlar 
Vadesine üç aydan fazla kalanlar 

ESHAM VE TAHVtLA T CÜZDANI: 
Borsada kote olanlar 
Borsada kote olmıyanlar 

AVANSLAR: 
Esham ve tahvilat muk. avanılar 

a . Borsada kote olanlar 
b • Borsada kote olmıyanlar 

Emtia ve vesaik muk. av. 
Senedat muk. avanslar 
Sair mütenevvi tem. muk. aY. 

BORÇLU CARI HESAPLAR: 
Açık kredi 
Kefalet muk. krediler 

SAlR MUHTELiF BORÇLULAR': 
Muhtelif borçlar 
Muhtelif hesaplar 

iPOTEK MUKABfLt AVANSLAR: 
MENKULLER (Hakiki kıy. üz. siıortabclır). 

Makineler 
Kasalar 
Mefruşat 

348.621.00 

3.431.ı21 .oo 

138 875.10 
227.103.97 

GAYRI MENKULLER (Binalar h"akiki Jiıy. üz. sirortalıdır). 
Banka binaları 
Diğer gayri menkuller 

iLK TESiS MASRAFI BAKfYESl 
KEFALETTEN DOLAYI BORÇLULAR 
NAZIM HESAPLAR: . .__ 

Tahsil aenetleri cüzdanı 
Tahsil senet. muhabirler c:üzt!anı 
Muhtelif Nazım hesaplar 

PASIP: 
SERMAYE 
IHTlYAnAR 

F evkali.de ihtiyatlar 
Kanuni ve nizami ihtiyatlar 

MUHABiR BANKALAR 
MEVDUAT 

ibrazında cari hesaplar 
Preavili cari hesaplar 
Vade!i mevduat 

TASARRUF TEVDiATI 
Vadesiz 
Bir aya kadar vadeli 
Bir aydan bir seneye kadar va deli 
Bir seneden fazla vadeli 

TEDiYE EMiRLERi 
SAiR MUHTELiF ALACAKLILAR 

Muhtelif alacaklılar 
Muhtelif hesaplar 

DONANMA TAHViLATI SENEVi TAHSfSATI 
DONANMA T AHVILATI KEŞiDE KARŞILICI 
T AHSIS EDiLMiŞ KARŞILIKLAR 
TALEP OLUNMAMIŞ TEMETTÜ VE KUPONLAR 
MEMURiN TEKAÜT SANDICI 
KEFALETTEN DOLA YJ ALACAKLILAR 
NAZIM HESAPLAR: 

Tahsil senetleri Mudileri 
Muhtelif Nazım hesaplllr 

K.AR 
Cirolarımız 

4.491 591 82 
1.686.480.37 

12.653. t 90.46 

2.600.652.99 
276.414.82 

8.892.212.00 
3. 156.855.65 

6.069.614.59 
1. 104.206.22 

2.290.521.08 
3.356.068.50 

365.979.07 
4.151.581.58 

211.224.21 
] .633.260.88 

10.846.533.34 
2.828.957.19 

1 .383.434.65 
2.285.892. J 4 

49.466.51 
87.017.91 
175.622.41 

1.181.105.56 
888.598.99 

6.178.075. ı 9 
1.855.ı67.33 

1 .030.000.00 
1.819.000.00 

26.975.839.30 
12.474.585.11 

250.588.64 

18. ı 07. 759.02 
210.062.48 

1.699. 717 .58 
172.905.30 

1.614.311.77 
1.795.829.74 

6.1 78 075. ı 9 
1.855 t 67.33 

16 458.579.22 

6.674.331.39 

12.049.067.65 

7.173.820.81 

S.646.589.58 

6.362.(NS. 74 

ı 3.671.490.53 

3.649.126.79 

4.183.516.41 

312.106 83 

J .869. 704.55 

44.559.57 
18.947.472.60 

8 .033.242.52 

t 05.079.654.19 

S.000.000.00 

2.849.000.00 

2.520.862.51 . 

39. 701.0t 3.05 

20 190 444 38 
716.743.08 

3 410 141 .51 

414.456.30 
32.177.50 

t .200.000 00 
233.265.43 

1 104.102.70 
18 947.472.60 

8 .033.242.52 

726.732.61 

105.079.654.19 
(Ul.tfen so"foyı çetiriniz) 
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açış söylevi Büyük tavla müsabakasınıta \ Isparta - Afyon 
hattı açıldı 

ismet 1nönü'niln 
............................................................................................................... .,. 

Din gece Edlraekapı 
şampiyonları seçildi 

:: :ı~ :ik bir . r~1:a.- :n .tav \ 
l.:ı rr.·· · ızm ilk k::ı. -:ılalm: • üs 
g~-~ ~·· · Edirn .: .. · ·a Nikonun kah· 

·de ~·-. · •.. ·:. • - :ıltı c yu:ıcu bırer 

ı :.. .. , ahı l." .' · .i be":i 

bitirdiler. Y cdi çiftin içinde ü; çıft lıt
rabere, J.:a!mıştı. Oyuna bir müddet fa. 
sıla verildi. Düdük çalan Bay Kaıakin 
yorulmuş, evine gidecekti. Yalnı.ı da
ha önce masa iızerinc çıkmadan evvel 
ayakkaplarını sıkcı.rıp y re bırakmıştı. 
Oyyncul;u ke,n{lisiniry idareciliğinden 

(Üstyanı 1 incide) 

tık trenin he, geçtiği yerele bin. 
lerce halk toplanarak kurbanlnr kes
misler Ye seYin~lerini biiyiik ter.ahü-, 
ra tla gö~termişlerdi r. 

Daslıakammızın yolcululdarının 
ilk me;hale:-i olan l\arakuyuya geliş
lerinde kar~ıJanan mımutra ~e daha 
r;eJli oln:ıuştur. lsmf't tnönii, imen
difer iy:.u::a ının bir diğer parcasını, 
Afyon - Karakuyu ve Ro7.anönü -
!sparta hatlarını açmıştır. 

(Oıtyam 'il inci .sayfada) 

HERGÜN YıEJ'lı"l ESERLER YARA -
TAN '.il'ÜRKİYE 

!mda ,·erdiiimiz bu güzel örnektir .. 
bpartaya her gelişimde. bir e:\'\ cl
lkinde.n daha ıileri :re daha caıil! gür
düm. !Bu sefer gördüğümüz can11-

hk, zannederim :ki benim gibi ntii• 
arkada lann da dikkaUni ~lbe-tnı;c
tir. lki üc sene sonra lspartay:ı gel• 
diğinıiz u"nıan. bi'mi:rorum daha i~I 
olması için ne lazımdır. Yeni e~cr• 
le.rle daha sevinçli bulacağım•zı ku,.
n!.tle umuyorum. 

oynu;rf!..cakl_~u·~ı. Nikonun ~rhvcsi ::.aat 
. l .J ... -·· yir · ···: • r. He.va 
iy i olduğundan bir kısım oyuncular ,kah-
" ·• · ::.: ~~: : ·e oturr. )ar. ha 

\ ' - :. -.rdı. 

memnun olduklarından ayakkabısının bir 
tekini saklamışlardı. Bay Karakin tırıl 

fırıl döndü, ayakkabısını bulamıyon.lu. 
Nihayet yalvardı, yakarclı. Ayakka Jıyı 

Tren hc,·eti, Reciborluda yeni kü
}•ürt Ye lsp.artada ~eni ~iil yağı fab
ı ikahıl'ını gezmi~tir. 

Akşam fspart-ı b~lediyesi tara
rından he)'tte bir 'lÖ\en :ı·erilecek, 
heyet gece yarıı:;ından sonra saat iki
de Ankarnya döner.ektir. Muhtelif 
YiHiyetlerderı gelen heyetler ~eceyi 
İ.flpartacl:ı ~eı;irr('ekltı· ,.e yarın dö
necı>klerdir. 

Arkada,§lar, .eserler parça parça 
mütalea edilaJği uman hepsinin hu -
susi kıymetleri war.dır. Fakat arka • 
daşlanm Kemal TV.nal'm söylediği ,;ibi 
büyük manevi ey.metlerini, siyci ma
nasmı göz önünde ca.nlandırm.ak daha !I 
ziya.de ietüadelidir. Burada ilerliyen, ~ 
yapan ı·e ih~ yeni eserler wcuda 
getiren i'ürkiyeniıı ufak bir ımodeliııi 
canlandır.mı§ olu~. tııaden, fa'bri· 
ka, de~·olıı 1bu ııahalarda Oumuriye
tin hcrgün !kazandığı zaferler iı;in ilci 
gündenberi açtığımız yeni müCISe!!IC -
ler sivinilecek, övünülecek eserlerdir. 
Bu eserler kadar bunlardan daha faz
la ehemmiyetli olan yedi seki:r. vilayet 
halkının canlı inkılap fikirleriyle bes
lenmiş, inkılap fikirleri etrafında top
lanmış, Atatürk'ün kuvvetli ve feyiz
li eliyle açılan yolda bütün Türkiye -
nin bir vücut gibi ilerliyen bir manza
ra göstermesidir. Asıl mcmlı:kctin 

memnun olacağı , içeme ve dışardR 
herkese göstereceği mana. bu noktadır. 

Arkada lu şJm~i m.ü5aadfniz1• 
güz.e.1 lspartayi ger.elim. Bu açtıfl· 
mız yeni de.miryolu. fuu.it eder:ın ıd 
güzel lspartaya ~·rn.i '3yda1ar g.eti
rectktfr. iş.in güzel tarafı. lhütiill 
.memleketin ,·e Büyük Millet Mfcli;;İ• 
nin lspartayr se\·indirmck için kaHnrt
dığı hu tath külfettir. lspartalılar1• 
kendilerini B. :\f. J\Iecli.-.ine bu Jmclat 
•evindirdik !erin den dolayı kutl uJ:t· 

........ t ye· t"s • •ı h f' 'lu': 
lis ı;:.>E " • ... • • cm · _ nu g'jstcrcn 
1 · · ~ gö · - • . mc·ıla d.iJ bır 

1.:ı.r:ke ' · · ott:· ~n· jçtı ; 

girdiler. Niko, oyunculardan daha erbct 
bir şek':t'~ "'Y· • r..:.:· l:.tu\.: 

nin ortas .nC:::ı!:i bi' yük sobayı kddırnuş. 

dizdiği rr. -:;alarm üzerin~ tavbları verr 

leştirır ' ' . 
H n' ·:m P.ay ;• 1hfö );~-~·'1ı;·--'< 9 

yunc.' · -m ·-·- • :· · .: c: uc::ı. :smi oku· 
nanlar: 

rcrck mevcut oldnklarıı .: bil "iriyollnr· 
( •• • • .,,kl:: ' Jı : un r•
mcvcut olduğu anl" :.ldı. s~at &ekir~ b:~ 
<lal." ı ... - .. ,,, · · · · 't· , ..... t scidz· 

de yapıla: ~ ilf.n olunduğundan aekiıe 
ı~· ·· .. _ ..... ı·-···. · ·.: kad.ı 

L -!: ·. Celmeycıı r:···--::u :--: M~hme; 

l3iı;rj .... · ··. • · · ::m ' · vıziyct karşısın
c!J E ::y !:urinin üç gece t vel 1-:ır: !-: . 
. :ı P -· "":ınay. · ' · ·' ilin 

· · !:izi ·- l L ~ geçe oyun 
ba~ladı. r; ı;.::cc e ·ıvcl yenil. ""'iaabık
l:;r bii; heyecan "sinde ;diler. Bir 
ellerinde cigara, <.::/,er ellerinde k.ınv:: 

'i:-ıcanlan lıasimlcrinin yüzlerine bakı· 

yor'a rdı. · .i. . . · ) :1e ga 
• .. b iln1el: ün , , r · 'lrdı. 

l{ahvcyi dolduran eyircUcr y\nc O· 

\•ur.· • < :!fını çcvr:lemiJlcrdi. İ· 

İr.cİ or;ı:ı f ::. '; bit· ·c:r:°;'' ki, b.t.t.I O· 

.m.::uları h::r:. ~t bas!:. Bunlar üç ge · 
c .v'. el }'e:ıilcnı~-.. Q;.;:on Koço im-

<l,;ttlarına yetişti. Ta~de: m suyunu, oar
ı.t· '• b-rd:ıl: ( ": 

Ü~ü:lcü oyunun ortal;mna do~iı.. ~
yuncu'ard:ın kah\•.::nin :::ı .. · · :.ı a itirat 
edenler gı:Ctı. Ko~? yine imd,; tlarma ye 
ı·.l·:. - ·· .-reler f ___ • :::.ıi. E 
c"' •• -:.:>ın• • • - ıası içeri dol,tu. 
F~hnc'·ar>•nın tanınr.~·ş ı..' -.a· rınJaı 

Bay Karakin düclükle oyunu idare edi
yor, Bay ı• t·:ıt "".fa da "?Ş bir tavlanı •. 
ü-crindc ::;: ·orcl•ı . 

Atıl:ın 7.a•'!!n b::ğenmeycr.Jcri, ':Sitt 
gelin ·· · · · · ' · ·,e çarpan:. r, co
rUlUyordu. Semtin zar tutmakla tanın· 
mış sirn:.!"nnc!-, olan Bay Bedri \eıı

disine üst ·· · • güzel zar &elince sene 
Jcrin verdiği bir itiyadla olacalt ıaıı 
kendisi atmış zannederek sağ elini ~a, 
diye Öp' 

Etraftakiler gülü§ünce, yaptığ: :~i:-ı 

farkına vardı. Son: a ker.rlisi dt- gifü.lü. 
İkinci beşi iB: önce B~dri, sa,·al~ Yorıi, 
galip olarak bitirdiler. Bunlar iki bc~i dr. 
ka.ıanmışlardr. Tavlalar havaya l<Jl!dm 
Jarak masaların iizerleıinc vuruldu. ,{c!

lm tebe§İrlerle masaların üzerine mars 
işaretleri yapıldı. 

Y eniler.lcr ter içinde kalmr~lu. dı. 
Bol, bol kahkaha atan hastmlannın -;at 
şısında kendileri de gülmek istiy.,ı ar · 
dı .... 

Bir mUddct sonra dığer oyu.1cu1;ı:: d.ı 

ZlMMET 

GENEL MASRAFLAR : 

Maaşlar ve ücretler 

idare masrafları 
Vergi ve harçlar 

Sair masraflar 

VERiLEN FAiZLER 

AMORTiSMANLAR 

SAFI KAR 

verdiler. 
Düdüğü manifaturacı Bay Todori al

dı. Bu da cidden güzel düdük kul.anı· 
yordu. Beraber kalanlar da oyur:u o.· 
tirincc yim. bir alkı~ tufanı koptt• Eü -
tün galipler sc\'inç içindeydiler. 

Galipler Bay Bedri. Bay Panctyot, 
Bay Sava, B~y Nuri, Bay Yl.sut, Bay 
Yorci. B. Todori. B. Yani idi. Bunıarın 
birbirleriJe kartıla~ması icap ediyorJu. 
Kur'a çekildi. Bay Nuriye B. y Y .. ni, 
Bay Yorgiye Bay Bedri, Bay Pan~}Ota 
Bay Sava. Bay Todoriye Bay Yusuf 
dü§tii. 

~ Ul:ı.l'.'ın ortas: .. _ dört masa konul· 
du, \ ' ! seki:.: kh;i :.:ırşc l:arşıya geı;..:ıek 

mrntak.i şampiyo:~kk ı:ıusab1!;.ısrna 

ba:·1a ı·:ır. 

Galiplerin karşılaşması çok heyecan-
. · - ·cini:ı • -·· ·na rağmen 

zarı Bay Mustafa atıyordu. Seyirciler
den B. Cihad kendisine istirahat ta ... siye 
sinde :._u;undu i:;_ t:e i' : lC aldığı Va· 
zifeyi bir türlü bitirmeden bırakmak 

i::temiyordu. 

Galiplerin oyunu bir yedi olduğun -
dan biraz uzunca sürdü. Çünkü hepsi de 
yenilmemek için büyük bir dikkatle oy
nu;·::. · ·. • i:dye on kala Bay Todori 
Taşçı oğlu ismindeki genç Beyı bu ıcfer 
sekiz oyu~la ilk olarak ·A-c!i. 

Diğer i.:ç 9 ftin oyunları da on daki
ka kadar :::ürdü. D'-!nlardan yumurtacı 

~ay Yorgi Bly Bedriyi, Bay Sava İlya· 
di. Bay Panayotu, B. Nuri B. Yani
yi y .ntrcl: 1'1" ·n e!=~:>: :::cmtinin şampi· 
} mlan ot: · 

Yenenler büyük bir sevinç içinde ı · 

diler. Kahveden çıkarlrcn Bay Bt'dri : 
- ı· ır~ .. - '.:umurtacı Yorgi cclıin. 

Bc:lim hasr::· n o idi. di:·o~du. 

Yekta Ragıp Onen 

ŞARAPLİK ÜZÜMLER 
İnhisarlar idaresi Tekirdağ müs -

kirat fabrikasının genişletilmesi et -
rafındaki tetkiklere devam etmekte -
dir. İzmir ve civarında yapılan tetkik
ler iyi neticeler vermiştir. Geçen se
neki §araphk üzüm tecrübeleri bu sene 
de tekrar edilecektir. 

AFYON - KARAKUYU HATTI 
AÇ/URKEN 

Isparta, 2:; (A.A.) - Anadolu a
jan~ının hu u~t muhabiri bildiriyor: 

Afyon - Karakuyu hattmm a~ı
lı~ merasiminde ilk sözü Baytndırlılc 
&kırnlığı insıuıt dairesi başkanı Razi 
söyledi. Rnzi, bu söylevinde, Cü
muriyet deHinde bugüne kadar açıl
mış huhınan 2134 kilometrl'lik demir 
yoluna Afyon - J{arakuyu hattı ile 
12:> kilometrelik yeni bfr kısmın ilave 
edilmiş oldu~unn kaydetmi~. Bu ye. 
ni h!lt ile Aydın hattının orta Ana
dolu demiryolu şe-bekesile baj!lanmış 
bulunmasındaki değeri i:.aret rtmiş 
ve demiştir ki: 

•- Ulusal ıaunıta yüce bayrağı. 
nuzın birer birer dikildiği ~clıirlerl 

na.!ıl saynuş i!H?k, bugün Afııon, U· 
~ak, ertesi giin Alaşelıir, Manisa, 
l zmir, Rursa, Rcıl1kesir alındı di
ye scııinmi~ isek. demiryolu tuwaşın

aa da, Knyst>ri - S ivas, Malat
ya - Sanımn diye durmadan yürü· 
"dük uc i~tc 1935 yılında t>vı:elki gün 
Filyosa. diin Diyarihckire, 19.~6 da, 
buı:ün de huraım şelmif bulunuyoruz. 
Hızımı: gi;stcriyor ki, durmıya hiç 
niyetimiz yoktur.,, 

mak isterim. 
Şimdi mfü:aade buyurur.sanız ht'J' 

beraber şehri gezelim. l~partaJıbtfll 
muhabbet ve selamlarımızı bir de şe· 
hirde ifade edelim ... 

ATATllnK ÇOCUKLARI KUJ'J'ET Mimar sinan ihtifali ;çitı 
I(A.YNAGIDIR d 

Arkadaşlar: hazırlıklara başlan ı 
Yeni Türkiyeyi canlı. ümitli. Ankara, 24 (Telefonla) - 9 ~f· 

kendine gü\'enir, çah~kan ,·e aıiml<'. anda yapılacak olan 1\limar SiıtJltl 
bütün manasiJe ve ~ekli n~ ~İ7. bura. ih!ifali i~n ha7.ırlıklam ba .. lanınrŞ
da temsil ediyorsunuz. Yeni Türki- tır. I\:ültiir Bakanlığı o gün Tür" 
ye Cumul'iyet çocukları, Atatürk ~o- ı-ıanat \'e mimarisinin büyüklüğü hak· 
cukları, yüreklerinde kuvvetli. hi. kında talebe.ye telkinler yap:lmnsnt

1 

t~üıtür direktörlerine tamim etmiştir· 
leklerinde kuvvetli, anlayışlarında 
kun-em ve daima nel'i giden bir kud- Sanat m~kfep/eri, büyük 
ret kaynağıdır. • 

Memlekette bir çok eserler yapıl- endÜS/Tl programımız 
Ankara, 24 (Telefonla) - Sana& mıştrr, ve daha bir çok eserler yapı-

lacaktır. Bunların hep~i. her şey- mektepleri programlarında büyük eıı· 
düstri pro!!ramımıza müva:.r.i oJaral< den ev\•el Tatand:ışların kendilt'rine ~· 

gülenmeleri, çalı~makta ısrar ~tme. yapılacak değişiklikleri te:-;blt etm~l< 
iizere teskil olunan komis,·on KültUf 

Jeri, içerden ,.e d ı~~u-da n gdecek " · 
her müşkiilatı yenmek t('ın Miisteşarının rei~liğinde toplantıla• 

rına dnant etmektedir. KomisY011 
kafalarında, yiireklerinde. hilekle· 
rinde kuHet bulmaları ile 1-ahildir. toplantılanna Milli Müdafaa ,.c Eko· 
Bu rada kiiçük çocuklarım•zcl:u en nomi Ralrnnlıkları miimessilleri dt 

i!'tirnk et nıcl\ tedir kr. 
ınşlrlarımıza kadar hepimiıin ~·üziin. .11 

de büyük mü"adele1eri haşarmak. Meml~kelimizde sa1ıtTef 
memleketi yükslctmek irade ·i teces- b. d d1.'\e" c0ek 
.. d. · 1, .. t.. 1 ı . t h 1r gEr en a9ar e ı 

sum e ıyor. .u un mem eı\e a,·a- 1 " Büt .. n 
srnda akis yapacak olan şe'\· , ,·eni 1 Ankara, :!l ( l l'lefonla) - u . 
Tiirkiye anlayışı kin t~part'.\ ~,·n- mcml~kette ... aatlerin doğru olarıı~ 

bir ) erden aynrlanmn"ı i ·in lstanbll 

Münakasa ilanı 
rasathan c~i nce hazırlanan talimatnı:ı· 
me , . l'killer Heyeti tasdih.;ne i1<tirn11 

etmişti r. Talir.uı.tnamcye göre ra
sathane. O~man1) c telsiz merkezi 'ıı· 
sıtasile lwr "Ün saat 11 de Türki>e 
~-ıatini, U de de l.ıeynl'lmilel saat-

Belediye sular idaresinden: 
Halis külçe kalay ( Bank a mark a) 450 kilo 

l daremizce m iktar v e markaıı yukarıda yazılı külçe kalaym sa· 

tın a lma İ!i kapalı zarfla münakasaya konmuştur. 
1 - i st ekliler m ü naka sa ıartnamesini Taksim, tdare Merkez 

binasındaki Levazım servis inden parası1 olarak alabilirler. 

2 - i h a le 20 niıan 936 pazartesi günü saat 15 de idare Merke 

zinde yapılacaktır. T alipler kapalı zarflarını yukarıda yazılı gün ve 

saatten evvel Müdürlüğe vermelidirler. (1563) 

teri nel:'redcrl'!-tir. 

Ankara Jandarma genel komu
satına lma komisyonundan: tan lığı 

Ankara gençlik parkınırı 
inşasına başJonıgor 
Ankara, 21 ('feJefonla) - Gen~

lik parkının yapılacağı saha iı;indt 
bulunan idman Cemi.} etleri lttifn~' 
hinası U<"•}:tltılmış, lttifak YenişeJtı· 
re taşınmıştı r. Eski hina hemen yı· 
kılacak, \'C nisa nın ili~ haftasınd.t 
parkın in;-aatına ha~lanacaktır. 

Yeni ;{k mekief)ler açmak 
için vUaqellere ynr dırtı 

edilecek Eldeki örnek ve vasıflarına uygun 2450 portatif çadır 11 - 4 
- 936 cumartesi günü saat 10 da kapalı zarf eksiltmesile satın alı

nacaktır. 

SATIRLA YARALADI - Fatihte 
Ahmediye caddesinde aşçr Abdürrah. 
manın dükkanında dokumacı Mustafa, 
Ali, Abdürrahman rakı içerlerken ara. 
larında kavga çıkmış, Abdürrahman sa. 
tırla Mustafayı bileğinden yaralamış. 

tır. Mustafa hastaneye kaldırılmıştır. 
Bir tanesine 616 kuru! değer biçilen çadır şartnamesi parasız 

ELBiSE SATMAK YOZONDEN - Komisyondan alınabilir • . 

Ankara. 21 (Tcl~·fonla) - l)üıtUt 
Hakanlığı, mali , ·aziyetlcri ilk nıc1'· 
ll!p a~mı.ra mU1'ait olmıyan dlarct • 
!ere umumi bütçeden yardım imki11 ' 

hmnı temin mesclesile ehemmiyetlt 
meşgul olmaktadır. Bu ·eneki bii!; 
<:eye konulan fazla tahsisattan bl 
kısmının hu mühim işe ayrılması d• 
clü,iinil lmcktedi r. 

Kapalıçarşıda Fesçiler caddesinde elbi. Eksiltmeye girmek istiyenlerin 1131 lira 90 kuru~ ilk temin:ılla.rı 
seci Yako ile Karabet bir müşteriye el. 1 d' w b 1 1 · · d b } d • 1 k k'"f . 

1 
ve şartnamede yazı ı ıger e ge er ıçın e u un uru aca te .1 

bise satmak yüzünden kavga etmış er. k . . . . 
d . K b t y k .. .. urmuş !zarflarını en geç e rsı ltme vaktınd en hır saat evvel Komısyona ver· ı 
ır. ara c a onun gozunc v . 

ağır surette yaralamıştır. miş olmaları. (1593) 

31 Birinci Kanun Kar ve Zarar Hesabı 
ALINAN F A IZLER 

ALINAN K OMiSYONLAR 

MATLUP 

3.163.779.09 

1.579. 762. 70 
413.896.99 
21.302.21 
57.992.48 

... 
2.072.954.38 

2.180.418.31 
220.885.26 
726.732.61 

S.200.990.56 

MUHTEL1F KAR LAR 

BAN K A HiZMETLERi MUKABt L I A LINAN 

ÜCRET V E KOMiSY O N L AR 

KAMBİYO KARI 

ESHAM VE TAHVİLAT CÜZDAN ( VE 

1ŞT1RAKLERDEN KAR 

SİGORTADAN KAR 

GEÇEN YILDAN KALAN KAR 

354.420.27 3.518.199.36 

122.681.97 

615.333.03 
114.347.73 

785.633.78 
39.908.75 
4.885.94 ---------

5.200.990.56 



Münakasa ilanı 

Belediye sular idaresinden: 
Butakle 
Y ana-m musluğu kutusu 60 

90 
m im 

.. ,, 
Butakle tamponu 

borusu ,, 
Priz şa.pkaaı 

,, IJ 

,, ,, 
Vana şapkası 

,, 
Manton 
Manıon 

tt 

,, 
,, 

Plaka 

15 
20 
40 
80 

100 
40 
60 
80 

100 
150 
80 

" 

" ,, 
,, 
,, 
,, 

" ,, 

" ,, 
,, 
,, 

1200 Adet 

50 " 
25 ,, 

500 
1200 
1000 
200 
100 
50 
50 

250 
150 
100 

75 
10 

100 

,, 
il 

" 

" ., 
,, 
,, 

,, 

,, 

" 
İdaremizce eb'ad ve miktarı yukarıda yazılı adi dökme parça 

la.nnın döktüri.ilmesi işi kapalı zarfla münakasaya konmuıtur. 
1 - İstekliler münakasa şartnamesini Taksim, idare Merkezin 

deki Levazım servisinden parasız olarak alabilirler. 
2 - lhale 20 nisan 936 pazartesi günü saat 16 da İdare M~rke 

zinde yapılacakbr. Talipler kapalı zarflarını yukarıda yazılı tarih 
\>e saatten evvel Müdürlüğe vermelidirler. (1565) 

1 
Devlet Demıryolları ve Limanları işletme 

Umum ida1esi ilanları _______ .___. 

Muhammen bedeli 391 600 lira olan 40000 ton yerli maden 
kömürü 10 - 4 - 936 cuma günü saat 15 de kapalı zarf usulile 
Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu ite girmek istiyenlerin 19,414 liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikalarr ve tekliflerini aynı gün saat 14 e ka
dar Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 19,50 lira mukabilinde Ankara ve Haydarpaşa vez-
nelerinden alınabilir. (1608) 

Haydarpaşa - Pendik hattımızın üzerinde ve Maltepe - Kar· 

• 

VENi 

Modeller 
GELDi 

' ayın hemşirelerim! 

~esap edelim, 

ktisad edelim. 

Elbiselerimizi, 

l<cndimiz dikelim 1 

Kendimiz örelim 1 

Sık geyinelim 1 

AZ 

PARA 

iLE 

Şık Giyinelim! 
"VAKIT,, evi - Ankara caddesi, 

MODA SALONUN DA! 

Aradığınız • bütün yeni modelleri bu 
lursunuzl Telefon: 24370. 

lal İstasyonları arasında yeniden inşa edilmiş olan Tütün Enstitüsü --------------
Önünde 25 - 3 - 936 tarihindenitibaren bilumumu banliyö trenle
rimizin tevakkuf edeceğini muhterem halka bildiririz. (1603) 

Yapılma!ı biten Afyon - Karakuyu yolu üzerindeki Tınazlepe, 
Kocatepe, Çiğiltepe, Sandıklı, Ballık. Kazanpınar istasyonları ile 
'l3ozan~nü lspar a şubesini teşkileden Bozanönü ve Isparta ista.s
·onhrının 26 - 3 - 936 tarihinden itibaren yolcu ve eşya nakliya
tına açıla~ağı ve ilk muhtelit katarın Afyondan 29 - 3- 936 P"-

"ar günii hareket edece'?i ve Afy ondan lspartaya pazar. çarşamba 
giinleri İtp;uta~an Afyona pa;mr h•• ş İ, cuma günleri birer muhtelit 
katarın muntazam iş!iyec""ği s'\\yın halka bildirilir. (640) (1542) 

ı c:ten 

Be§İktaş icra Daircıinden: 
Bir borçtan dolayı tahtı hacze .alı -

nıp paraya çevrilmesine karar verilen 
beş adet beygir belediye rusumu ve i
hale pulları müşterisine ait olmak lize
rc 27 / 3 / 936 .t:ar:ihinc müsadif cuma gü
nü saat 10 dan 12 ye kadar Üsküdar At 
pazarında satılacağından talip olanlann 
mahallinde hazır bulunacak memuruna 
müracaatları ilan olunur.(V. No. 14665) 

Çikolatacılık ve Şekerleml'cilil.: Türk 
Limitet Şirketinden 

Şirketimizin 3 Kanunusani 936 ta-
rihinde içtima eden umumi heyeti tara-

Beher metre murabbama 30 kuruş değer biçilen Kadıköyünde fından : .tihnz ve kt1 · edilen karara gö
Zühtü paşa mahallesinde Fener caddesinde 8 metre yüzlü 948 met- re; His- ~d~rlardan Nikifor Et- _ !llos ve 
te murabbaı sahasındaki arsa satılmak üzere pazarlığa konulmuıtur. Apostol Etnopulos §İrketten ayrılmalan 
Ş · 1 "" d '" ı·· V •• d ·· ··ı·· p l v • k · . ve bu suretle OTUZ BİNDEN ALT-a.rtnameaı evazım mu ur ugun e goru ur. azar ıga gırme utı-

MIŞ BİN lira sermayelerinin tenzili au
)enler 21 lira 33 kuruşluk mu vak kat teminat makbuz veya mektu- retilc ıcrı.ıayei · ·~etin 1K1 YÜZ YEJ.'. 
bite beraber 13 nisan 936 cuma günü saat 15 de daimi encümende ı~!5 - · - ·· .. , ... , tı ~-.. ~z -·~ Jirayıı 
bulunmalıdır. (B.) (1612) tcnkisikar...rk • .. • . 

Senelik muhammen kirası 30 lira olan Yeni köyde Tekke aoka- ~ - Şirkedtdml u~a;e~e~l·l~i~ bu surketlc de-
. . gışen ma c ermı sıcı ı tıcarete ayıt ve 

tında 14/ 16 yeni numaralı 2234 metre 60 santım murabbamdakı ilan ettirmiş olmakla ticaret kanununun 
-razi 937 veya 938-939 seneleri mayısı sonuna kadar kiraya veril· 396 ıncı maddesi mucibince alacakhla
l'nek üzere açık arttırmaya konul muştur. Şartnamesi levazım mü- rın malUmatı olmak ve bir aliicaklan var 
cliirlüğünde görülür. Arttırmaya girmek İstiyenler 225 kuru~luk mu- sa kaydettirmek üzere keyfiyetinin ga
Valdc:at teminat makbuz veya mek tubile beraber 13 - 4 - 936 pa- zetenizlc ilanı rica olunur. 

~artesi günü saat 15 de daimi en ci.imende bulunmalıdır. (8) 0611) 

Oütkünler evi için lüzumu olan 7000 metre amerikan bezi pazar
lığa konulmuıtur. Bu bezlerin hepsine 2100 lira fiat tahmin olun
~UftUT. Nümune ve şartnamesi levazım müdürlüğünde görülür. Pa
~rlığa girmek istiyenler 24 90 numaralı arttırma ve eksilt
ıtıe kanununda yazılı vesika ve 15 7,5 liralık muvı\kkat teminat mak4 

buz veya meknılıile beraber 10 - 4 - 936 c11ma günü saat 15 de 

Çikolatacılık ve Şekerlemecilik 

Türk Limited Şirketi -
Sermaye: "70.000 T. Lir:m. 

P.DABAS 
KOSTANTIN MELOPULOS 

d•imi encümende bulunmalıdır (1610) 

S r hası 
Metre M2 

Bir metro
sunun mu
hammen 
kıymeti 

'll'ahcuz ve furuhtuna mukarrer bir 
adet piyano ü~ koltuk Lir bü:e 28 - 3 
- 936 tarihine müsadif cumartesi günü 

saat 12 den 14 de kadar Kadıköy Halita ı 
Muvakk t 1 ğa sokak 26 :1 No. lu hane derununda bıl 

a ü • nı zayede satılacl!;ından talip olanl.ırıı 

Cihangir yımf'l'ın yerind t> :16 mcı 
&.dada arsa. 
Akaaray yangın yerinde Balaban 
ağa, mah. 

temınatı . . 
11

• • h , 1 •1,,. 
T · - • m e azrr ., •J ·ınmn1arı ı c:ın o:u-
nur. 

5 M. 4G S. 4 lira 

58M. 29 S. 2 ,, 875 

Yf - KURUN 26 MART 1936 ~ 

Münakasa ilanı 

Belediye sular 
Memelon 
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Yangın musluğu ağızlrğı 
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,, ,, 
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C 1 ... "J . ırcır mua ugu OJ,, 
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,, ,, 
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,, 
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,, 

Şadırvan ,, ,, 
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,, ,, . ,, 1/ 2 puı 
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., 
f daremizce cit11, eb'ad Ve miktarı yukarıda yazılı bronz musluk 

ve aksamının döktürülmeıi i!i kapalı zarfla münakasaya konmuıtur. 

1 - istekliler münakasa ıartnamesini Taksim, İdare Merkez bi
nasındaki levazım servisinden parasız olarak alabilirler. 

2 - ihale 13 nisan 936 pazartesi günü saat 16 da idare Merke· 
zinde yapılacaktır. Talipler kapalı zarflarını yukanda yazılı gün ve 
saatten evvel Müdürlüğe verme leli dirler. ( 1566) 

lstanbul 6 ıncı · icra memur'uğundan: 

Emniyet Sand ğına 
300 lira mukabilinde birinci derecede ipotekli olup paraya çev .. 

rilmesine karar verilen ve tamamı na (980) lira kıymet takdir edilen 
Boğaziçinde Kuzguncuk mahallesi nde lcadiye caddesinde eski 16 ye 

ni 12 No. lı fırın ve eski 18, 20 yeni 14, 16 numaralarla murakkam 
iki dükkanın ve bahcenin (14 N. lı dükkan geçit mahalli olup önü 
ve arkası demir kepenklic.lir) tamamı açık arttırmaya vazedilmi§tir. 

Arttırma petindir. Arttırmaya i;,rak edecek müşterilerin kıyme· 
ti muhammenenin % 7.5 nisbetind e pey akçea\ veya milli bir banka· 
nın teminat mektubunu hamil olmaları icap eder. Müterakim vergi 
tanzifat, tenviriye ve vakıf borç lan borçluya aittir. Arttırma tart• 
namesi 10 - 4 -- 936 tuihine m iisadif cuma giinü dairede mahalli 
mahsusuna talik edilecektir. Bir=n d arttırması 4 - 5 - 936 tarihine 
müsadif pazartesi günü ti irem1zd e saat 14 den 16 ya kadar icra edi· 
lecek, birinci arttırmada bedel, kıymeti muhammenenin % 75 ini 
bulduğu takdh-de üste hıtakılır. Aksi taktirde son arttıranm teah· 
hüdü btııki ka'm"k üzere utt•rm<ı on be gün daha temdit edilereli 

19 - 5 - 936 tarihine müııadif sah günü f!aat 14 den 16 ya kadar 
dairede yap1lacak ikinci arttırma neticesinde en çok nrthranın Üstün· 
de bırakılacaktır. 2004 numaralı icra ve lflas kanununun 126 mcı 

maddesine tevfikan hakları tapu sicillerile sabit olmıyan ipotekli a· 
lacaklarla diğer alakadaranın ve irtifak · h:\kln sahiplerinin bu hak
larını ve hususile faiz ve masarife dair olan iddialarını itan tarihin· 

den itibaren 20 gün zarfında evr akt müsbite1erile birlikte dairemi· 
ı:e bildirmeleri lazımdır. Aksi tak tirde h,kll\rı tapu RicilJerile sabit 
olmıyanlar satı, bedelinin paylaş""l •nndarı h~riç kalırlar. Miitera· 

ki:n vergi, tenviriye ve tam::fiyeden ibaret olan b Flediye rüsumu 
ve vakıf ic.aresi ile 20 ~er elik va 'of 1cnrcsi tavizi b --de1i müzayede· 
den tenzil olunur. Dnha faz1a m"him'l.t l"lnı., 1• ; "~;v ,.nlerin 935 2778 
numarah dosY" d" m~vcut evrak v .. mah~ H<>n h 1\dz Vf> ·~ kdiri kıy· 
met raporunu göri.ip ımhyac::akları Han olunur. < l 602) 

Belediye 
Kurşun horu 

il ,, 

MünakıJsa i'anı 

sular idaresinden: 
15 m ' m kutrunda 
20 m .rm 

" 30 mm 

25000 
5000 
5000 

kilo 

" 
,, 

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye Mütehauuı ,, 

40 m 'm 
,, 
•ı 3000 ,, ,, ,. 6 ada ,. ,, 61 ,, 60 " 2 ,, 969 " Pal.:\ rd:ın başka gün terdt> ıiğlt'den ı ,, ,, 

,, ,, 6 ıncı ad.,. da ,. •· 55 " 12 ı • 2 " 827 .. oıonra ant (2 1/2 tan 6 va) kadar h . . . 
Yukarıda semti. sah~sı ve bir metresinin muhammen kıymeti \'e h 1 · 1darernızce eh 'ad ve mıkt;ı1.rı yukarıda yazılı kur!un boruların 

, tan u da Divnn3 oltınds < 100 numa .. 
....__vakkat tcmı'natı ya .. 1 11 ol" n yu·· z•üz ar41 .. J .. r alakad .. r'P.rı araııf'd" satın alınması kapalı zarfln muna kasaya konulmuştur. ....... .. ı "' .. "" " 1 

V< ralı hu. u~i kahiıw-.indt- haı::talarını 
'ahlm"k 1"'ı~er• ~vrı avrı -.r•k nr!tırmRya kom•lmu!.tur. Sart~amP'eri 1 - İsteklile~ münakasa ~artnamcsini Taksim, İdare Merkez bi· .. , ,, ~· kabul eder ~alı. cumarte ;f giinleri 
lc-\>a7.J'TI müdih·!:i <Tiinde "'örü'ür Arttırmaya P.irme4 istivenler h;za- sabah .. 9 112 12.. natleri hukiki fı . nasındaki le\'azım servisinden parasız olarak alabilirler. 

1 rmda ı?Öııl,..r:ı .. ., ""''""'kkat t .. ,,,;n .,, t m;ı.1.rt,,,7 vev;:ı "' .. l<tubil• h•r"b .. r karaya mahsu. ıur Berke in halim• 2 - ihale 13 nisan 936 pazartesi günü saat 15 de idare Merke· 
13 - 4 - 936 pazartesi v:;";; 58 at 15 rlP rlnimt encümende bulun· göre muamele olunur.Muayenehane n• 'Zinde yapılacaktır. Talipler kapalı zarflarını yukarıda yazılı tarih 
lrla.lıdır. (B) (1613) ev telefon: 22:398. Kışlık telefon ::!1044 ve ıaatt!n evvel Müdürliiğe vermelidirler. (1564) 
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Bir mUtebassıs diyor ki: 

Fazla Makiyaj 

Yapılma~l lôıımgelen 

Fen, senelerle sık sık yapı
lan makiyajdan yüzde yaıın 
ilerlediği izleri belirir. Bu ise 
bir genç kız teninin güzelliği 
is;in tehlikelidir. Fakat bu gi
bi hallerde cild Biocel tabir 
edilen gençleştirici ve ihya 
edici unsurlarla beslendiği 

takdirde derhal tazeliği, gü -
zelliği, ve yumuşaklığı ıkti
sap eder. 

Bu kıymetli cevher, Viyana U
niversitesi profesörü doktor K. Ste 
jakal tarafından huaual bir usul da

iresinde genç hayvanlardan istihsa-

siz uyurken cildin zayıfla· 
mış ve solmuş adalelerini 
sıklaştınr ve beşereyi bes

ler ve gençleştirir. Sabahleyin be -

yaz rengindeki (yağsız) Tokalorı 

kremi tatbik ediniz. Çünkü beyaz • 

le muvaffak olmuştur. Bu cevher, latıcı ve mukavvidir. İşte bu suret. 
pembe rengindeki Tokalon kıemi le . ınakiyajlı ve solmuş bir ten ye-

terkibinde mevcuttur. Akşamları ni ve cazip bir güzellik tabakasile 
yatmazdan evvel kullanılmakta, kuşanır. 

MECCANEN İstanbul 622 posta kutusu adresine (V. P. S.) rumu
zile 12 kuruşluk bir posta pulu gönderildiği takdirde deıununda 
bir tüp gündüz TOKALON kremi, bir tüp gece TOKALON kremi ve 
(ARZU EDEN) bir kutu Tokalon pudrasını havi lükse bir kutu 
meccanen hediye edilecektir. (C. P. 3113) 

Posta T. T. binalar ve levazım 

Müdürlüğünden: 
Anbar ihtiyacı 60,000 tane 2 No. lı demirsiz porselen fincan ka 

palı zarfla eksiltmeye konulmuttur. Eksiltme "8 Nisan 936 . tarihindE 
ve saat 15 de Ankarada Posta T. T. Umum Müdürlüğünde toplanacalc 
komisyonda yapılacaktır. 

Fincanların muhammen değeri "7200,, liradır. 
Talipler 540 liradan ibaret temi nallarını idaremiz veznesine teslim 

edecek ve alacakları makbuz veya kanunen muteber banka teminat 
mektuplarını ve fartnamede yazılı belgelerle teklif mektubunu ihtiva 
edecek olan kapalı ve mühürlü zarfları mezkiir tarihe tesadif eden 
Çarıamba günü saat on dörde kadar sözü geçen Komisyon Reisliğine 
vereceklerdir. 

Şartnameler Ankarada Levazım Müdürlüğü ile lstanbu!da Leva 
zım Ayniyat muavinliğinden parasız olarak verilecektir. ( 421) "985, 

Türkiye Ziraat Bankasından: 
Bankamızın Ordu ve lnebolu şubeleri için askerliklerini yapmış 

ve yatı 30 dan a§ağı olmak §artile iki kambiyo memuru alınacaktır,. 
1 - Taliplerin en atağı ticaret lisesi veya lise mezunu olmaları, 

iyi Fransızca ve İngilizce de bilmeleri matlubdur. 
2 - Bu l:sanlardan başka Almanca bilenler tercih olunurlar. 
3 - Talipler 30 - 3 - 1936 ya kadar mektep tahadetnamesi, 

hüsnü hal ilmühaberi, nüfuı tezkeresi ve askerlik vesikalarım hami
len latanbulda İstanbul Ziraat Bankasına ve Ankarada Umum Mü. 
dürlük Memurin Direktörlüğüne müracaat ederek sıhhi muayenele
rini ve kayıtlarını yaptırmalıdırlar. 

4 - imtihan 1 - 4 - 1936 çarşamba günü sabahley'.n Anka-ı 
rada ve İstanbul ~ubemizde yapılacaktır. 

5 - İmtihan-:la muvaffak olanlara muvaffokiyet derecelerine gö. 
re (100) lirayn hadar aylık verilecektir. \1289) 

Sahibi: AS!M Uı - Vakıt Matl>aclaı Neşcıyat Dı. t:ktoıü Refik A. Sevengı • 
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1 
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Döviz Taahhifdatı 
Senedat CUzdcını . 

17.6122,965 

i la.zin~ horıo1an .......... ......... 1 L. f 728.700 
ficarı senetler _ ....... -.. .. .. ro 570 fı70 ~8 
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· 2 Mart t933 tarihinden •tıbaren: 
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ZA Yi - 1928 - 1929 ders yılında 
Üsküdar 22 inci ilk okuldan almış ol -
duğum şehadetnamemi zayi ettim. ye -
nisini alacağımdan eskisinin hükmü yok 
tur. (V. No. 14651 ). l 

thküdar Ten-..bel hacı Mehmet ma • 
hallesi Çe§me ıokak No. 10 Bahire lb.. 
rahim. 

z AY t 

Beyoğlu Birinci Sulh Hukuk Ha · 

kimliğinden: 
Galatada Balık pazarında KurşunlL 

handa (26) numarada oturan Yusu 
Hasan tarafrndan Galatada Mumhant 
caddesinde Demirciler sokağında 14 

numarada oturan Antuan Topiç aley 
hine açılan fekki haciz davasından do 
layı müddeyi aleyh namrna ilanen teL 
tiğat yapıldığı halde mahkemeye gel 
mediğinden hakkında giyap kararı ve· 
rilmiş ve miiddei vekili tapo kaydinir 
getireceğinden bahisle ilanen muame· 
lenin giyab kararı tebliğini istemış ve 
o veçhile karar verilerek muhakeme 
25 _ 4 - 936 tarihine müsadif cumar 

tesi günü saat 11 de bırakrldığındaı. 

kanuni müdclet zarfında itiraz etme 
niz ve yazılı günde mahktmede bulun 
madığınız takdirde vak'ayi kiôbcl vr 
ikra. etmiş addolunacağın:z tebliğ "lu· 
nur. (V. No. 14682) 

Be,iktat icra Dairesinden: 
Bir borçtan dolayı tahtı hacze ah

nıp paraya çevrilmesine karar verilen 
kahve rengi iki komodin koltuk kınatal 
ayna beyzi ayna 28/3/936 tarihine 
müsadif cumartrsi gUnU aaat 10 dan 
12 ye kadar Bcyoğlunda Krepen pasa· 
jında 8 - 10 No. da berber dükkan.nda 
satılacağından talip olanların mahaili"· 
de hazır bulunacak memuruna müra · 
caatlar ilan olunur. (V. No. 14660) 

A 

Ademi iktidar 
ve Bel gev$ekli§lrı• 

kareı 

HORMOBiN 
Tafsilat: GALATA P. K. 1255 

HORMOBIN P. No. 111 
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nımı zayi ettim. Yenisini alacağımdan o Nr b t Ar 1 o1 
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l h il duğum taıtiknameyi zayi ettim yerııfl" Kasımryasa Mescid pokağı 9/ 11 nu· n Bev ıqe mule assısı . . 1 - d k" . • h""k .. yok .. 
maralı kahvede Ali oğlu Mustafa. . • .. _ . ·~- nı a acagrm an es ısının u mu 
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