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ADIMIZ· ANC>IMIZDI~ 
H. P. ilyönkurul kongresine ait 
resimlerimiz 7 nci sa:ıcfamızdadır. _1 

lnönü, BQ§vekil ve vekillerimizle birlikte Ziraat Vekiiletindeki toplantıda 

Ne tahrip, 
de ne 

işsizlik! 
F. R. ATAY 

Orman yakın--------...... , 
larında oturan- Cümhurreisi -
lar, kendı'lerı" miz soruyor : 

"- Evelce si -
kullanmak, dışa· zin tarafta or-

tm k man yok mu 
nya sa a ve- imiş 1 
ya tüccar hesa- Köylü - 'Oç 
bıne: İRlemek i - saat yakxnınış 

:ı: ormanlar 1 
çin, asırlard~n- - Şimdi kaç 
beri tam bir ser- saat ? 

b -6 Saat 1 
esliğe alıştırıl- _Böyle üç sa-

nuıtır. Köylü, at, üç saat. gide· 
h gide ormandan 

emen yanıba - eser kalmıya -
'mdaki hazır ka- cak ı 
~ançran nı\.ı.. :. \,.. _ _ _ __ _ 4J 

tıfade etmediğini zihnine sığdı
ramaz: bu orman ya sahipsizdir 
[yani devletindir], istediği gibi 
~~•İp biçer; yahut bir ağa veya 
tuccarındır: onun hesabına ame
lelik veya arabacılık ederek ge -
çimini temi·n eder. Karadeniz'in 
kıt topr~klı yerlerinden hicret e
denler, cümhuriyet devrinde bi
le, boş ovalara inmek ve zirai 
bAyatın zorluklarına atılmaktan
sa, b;alcir ormanlar içinde köy 
kurmağı tercih etmişlerdir. Ken
diın gözümle görmüşümdür: bir 
tek ev yapmak için ağaç kesmek 
icap eden Bolu dağlarında, şim
di yüzlerce ev ağaç görmek için 
adeta seyahat etmektedirler. 

Bu tahrip rejimini önlemek i
çin ilk hatıra gelen şey, menedici 
tedbirler almaktır. Maatteessüf 
bu dahi, başka türlü bir basitleş
tirmedir. Köylü telakkisinin Tür
kiye'yi çıplaklığa mahkum ettiği 
ne kadar doğru ise, bugün or· 
nıanlık bölgelerde yaşıyan halk
tan "büyük bir kısmının başka bir 
tnaişet vasıtası olmadığı da mu
hakkaktır. Bu kısım ya büsbütün 
topraksızdır; yahut elindeki fa • 
kir toprak boğaz tokluğuna bile 
kafi gelmez. Eğer ormanlar ol
duğu gibi muhafaza edilecekse, 
nüfus fazlasını Anadolu'nun ve
~inıli ve bol topraklı yerlerine 
ındirmek hele yeni göç ve is
ka:nları d~rhal durdurmak lazım· 
dır. 

Fakat mesele ormanlarımızı 
olduğu gibi muhafaza etmek de· 
ğil, onları başka memleketlerde 
olduğu gibi işletmektir. Eğer or· 
tnanlarımız işlenecek olursa, bu 
halk iş bulur; kereste veya göv
de artıklarından odununu te
ınin eder; her kesilen ağacın ye· 
rine yenisi dikileceği için, işlet
me, ormanı da mahvetmez. 

ZİRAAT VEKALETİNDE 

İnönü Vekiller Heyeti 
toplantlsına reislik etti 

Köy ve ziraat 

bu ayın 27 

kalkınma kongresi 

sinde toplanıyor 
Cümhurreisimiz lnönü dün saat 

15.30 da Ziraat Vekaletini teşrif bu -
yurmuşlardır. Milli Şefi Başvekil B. 
Celal Bayar ve diğer. vekillerimiz, Zi
raat Vekaleti erkanı karşılamışlardır. 

İcra vekilleri heyeti bundan sonra 
İnönü'nün reisliğinde toplanmış ve 
Ziraat Vekili tarafından ziraat kon· 
s;n;~i il .. muhtolif 7iraat bleri hakkın
da verilen izahatı dinliye;ek tasvip et
miştir. 

Fasılasız 20.30 a kadar devam eden 
icra vekilleri heyeti toplantısından 
sonra, Cümhurr_eisıi t-.:..: .. :.:~•H vc-
kaleti salonunda toplu bir halde bulu-
nan vekalet erkanını, yüksek ziraat 

enstitüsü profesörlerini ve talebe mü-

messillerini kabul etmiş ve kendileri

ne ayrı ayrı iltifatta bulunmuşlatdır. 
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Erzincan haltının 

açılı~ı dolayısiyle 

ismet İnönü ile 
Ali Celinkaıa 

arasında telgraflar 
Ankatıa, 15 a.a. - Sivas - Erzincan 

demir hattının işlemeğe açılışı müna
sebetiyle Nafıa Vekili Ali Çetinkaya 
ile Reisicümhur İnönü arasında aşağı
daki telgraflar teati olunmuştur: Saat 21 e doğru vekaletten ayrılan 

Milli Şef hareketi esnasında Ziraat 
Reisicümhur lnönü'nün yüksek hu

vekiline muvaffakiyetler temennisin· .ı:urlarma, 

de bulunmuştur. 

Köy kalkınma 

ve ziraat kongresi 

yakında toplanıyor 

Bugün en müsait bir hava ile t,ren
lerimiz muayyen saatte Erzincan'a 
vardı. Hattın açılma törenini E;zin· 
can halkıhm ve civar vilayet heyetleri
nin iştirakiyle ve milli tezahüratla 
yaptık. Türk milletinin yapıcılık kud
retinin bu en parlak ve tarihi eserinin 
azameti önünde bir milletin hayatında 

Dün Cümhurreisi İsmet !nönü'nün vusulü mümkün olan en büyük saadet 
riyaseti altında Ziraat vekaletinde mertebesini idr~k halinde bulunan Er
toplanan vekiller heyetinde Ziraat zincan halkı en derin bir milli vecd is
Vekili tarafından izah edilmiş bu- tiğrak içinde meserret yaşları dökerek 
lunan birinci köy ve ziraat kalkın· cümhuriyete ve şahsı devletlerine has 

olan şimendifer siyasetinin bu mesut 
ma kongresi içinde bulunduğumuz bi- neticelerine karşı bipayan minnet ve 
rincikanun ayının 27 inci salı günü şükran hisleri izhar eylemişler ve bu· 
Parti fevkalade kurultayının hitamını nu yüce makamlarına arz ve iblağa ta-
müteakip toplanacaktır. (a.a.) 1 ( Sonu 6. ırıcı sayfada ) 

Dava, bu fenni işletmenin u -
sullerini tesbit ve murakabe et
nıekte, bahusus onun sermayesi
ni ve tarzını bulmaktadır. He- Foto: Naim GÖREN 

nıen söyliyelim ki bugünkü hu - Cünıhu:tt'eİsimi:r. dün şehirde yaptıkları gezinti esnasında Sergie
susi teş.ı>hhiiı..lerden çoğu şuursuz vi ön.ünde artırma ve yerli mallar haftası dolayısiyle açılan so -
köylii halta'!T kadar tahripçidir- kak sergisini de tetkik buyurmuşlardır. Resmimiz. sergiye büyük 
ler. Kesti~i ağaçların yerine fi - bir ı-ağbcl göstermekle olan mekteplileri~ Cümhurreisimizi 
dan dikecek olursa, yirmi otuz. alkışlayışlarını gösteriyor 
veya kırk sene sonra onun da 
memlekete kereste verecegını (Hafta dolayısiyle Ziraat Bankası Umu.m Müdür Muavini B. 
fanilere anlatmak 0 kadar güç- Cezmi Erçin'in Ankara rady_osunda yap_tığı konu§ma 2 inci say-

( Sonu 6. mcı sayfada) /adadır.) 

Ankara C. H. P. vilayet 
kongresi dün toplandı 

Kongre vil~yetin iki yılhk faaliyeti 
hakkındaki raporu takdirle karşıladı 

İlyönkurul 
kongresinden 

İnönü' ne 
tôzimler 

ismet lnönü 
Reisicümhur 

Ankara 

Bugün toplanan Cümhuriyet 
Halk Partisi Ankara vilayet kon
gresi delegeleri ilk ödev olarak 
büyük ve aziz Milli Şef'imiz İs
met İnönü'ne sarsılmaz ve zeval
siz bağlılıklarını ve ebedmüddet 
şükran ve minnet hislerini en de

rin tazim duygulariyle bir defa 
daha arza vesile bulduklan için 
çok mesut ve bahtiyardırlar. Bu 
şerefli ödev benim için hayatımın 
en yüksek bir mazhariyeti olaca
ğını şahsi ve ebedi tazim1erimle 
arzeder mübarek ellerinizi öpe· 
rim. 

Ankara C. H. P. Vilayet 
Kongresi Başkanı 

Rilat Börekçi 

Anıt- kabir I 
Tali komisyon bugün 

projeleri tetkik edecek 
Ebedi Şef Atatürk'ün Anıt-Kabri 

için Başbakanlık müsteşarı B. Ke -1 
mal Gedeleç'in reisliğindeki tali ko - ı 
misyon bugün sabah saat 10 da Baş
bakanlıkta toplanacaktır. Komisyo . 
nun bu toplantıda Kültür ve Bayın
dırlık Bakanlığı mütehassısları tara
fından verilen rapor ve projeleri tet
kik edeceği haber verilmektedir. An
kara imar planını hazırlamış olan mi· 
mar profesör Yanscn ile şehrimizde -
ki birçok binaların pian ve projele
rini hazırlamış olan Viyana'h mimar 
Holzmeister de Atatürk'ün Anıt-Kab
ri için birer proje hazırlamışlardır. 

Eski Afgan Sefirinin 

vedô su va resi 
Afganistan'ın Moskova Büyük El

çiliğine tayin edilen şehrimizdeki 
Afgan Büyük Elçisi Sultan Ahmet 
Han dün akşam bir veda suvaresi 
vermiştir. Kabul resminde Başvekil 

Cetal Bayar, Hariciye Vekili Saraç
oğlu, kordiplomatik hazır bulunmuş -
tur. 

Ahmet Han şehrimizdeki uzun va -
zifesi devamınca herkese kendisini 
sevdirmiş ve iyi hatıralar bırakmış 
bir diplomattır. (a.a.) 

Ekonomi Bakanı 
İstanbul'a gitti 

Ekonomi Bakanımız B. Şakir Kese
bir dün akşamki Anadolu ekspresiy
le Istanbul'a gitmiş ve garda uğur . 
lanmıştır. B. Şakir Kesebir lstanbul
da açılacak olan Halk Sandığının 

küşat resmini bizzat yaptıktan sonra 
şehrimize dönecektir. 

B. Bonne Fransa'mn Ankara 
sefirini kabul elti 

Paris, 15 a.a. - B. Bonnet, yakında 
Paris'ten ayrılacak olan Romanya or
ta elçisi B. Cesiano ile yakında Anka
raya hareket edecek olan büyük elçi 
B. Mıassigliyi kabul etmiştir. 

C. H. P. Ankara vilayet kongresi dün saat 11 de Kızılay umu
mi merkezi içtima salonunda toplandı. Halkla kaynaşarak tek VÜ· 

cut olan ve nihayet devletle iş ve elbirliği yapan partimizin An -
kara vilayeti kongresi, taşıdığı yüksek mana ve değere layik ve
kar ve sükunet içinde başladı ve öylece devam etti. 

Ankara Valisi ve llyönkurul BQ§· 
kanı B. Nevzat Tandoğan 
açış nutkunu söylerken 

Yoklama yapıldıktan ve kaza
lardan seçilen delegelerin kon
grede hazır bulundukları anla -
şıldıkta:n sonra, llyönkurulu baş
kanı, Vali ve Belediye Reisi B. 
Nevzat Tondoğan şu söylevle 
kongreyi açtı: 

B. Tamloğcm'ın söylevi 
"Saygı değer arkadaşlarım; 

Cümhuriyet Halk Partisinin Anka
ra vilayet kongresini açıyorum. Kon
grenin sayın delegelerini saygı ile 
selamlarım. 

Türk milletinin büyük halaskarı, 

ve partimizin banisi Atatürk'ün aziz 
hatırasını hürmetle anmamız için beş 
dakika ayakta durmamızı teklif ede -
ceğim.,, 

Delegeler derhal ayağa kalktılar. 

Kemalizm prensipleri etrafında ebedi 
bir misakla birleşmiş olan ve Büyük 
J\tatürk'ü milli hareketin ilk günle -
rinden itibaren bağırlarına basan an -
karalıların muhterem delegeleri, son
suz bir keder içinde bu vazifeyi yeri
ne getirdiler. 

B. Tandoğan, bundan sonra söyle • 
vine devam etti : 
"Arkadaşlarım; 

Halkçı rejimimizde halkın idare iş
lerine karışması yalnız vilayet ve be • 
lediye meclislerini terkip etmek yolu 
ile viJayet ve belediye işlerini idare 
etmesiyle kalmamaktadır. Bizim reji-

(Sonu 6. rnc1 sayfada) 

Ankara vilayetinin iki ytlltk faaliyetine ait rapor okunurkeı.. 
(riyaset ma~amında: B. Rilat Börekçi) 

Sark cephesinde 
Frankistler büyük bir 
taarruz haz1rhyorlar 

Franko kıtalarr lspanya'nm şark cephesinde, tafsilatını çok gizli tuttukla
rı büyük bir taarruza hazırlanıyorlar. Biraz sonra burada harp gene orta_ 
lığı kana boyayacak ve bir müddettenberi rahat eden bu askerlerin yiizün
de tebessümden eser kaln11yacak. [Haberlerimiz J üncü sayfadadır.] 
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Kültür ve l(ü tür krizleri 
Dünkü yazımızda, halen bir kültür 

krizi geçırmekte oldugumuzu fakat 
bunun menfi ve tahrip edici bir kriz ol
mayıp müsbet ve yapıcı bir kriz oldu
ğunu umumi hatlariyle göstenneğe 
çalışmıştık. Bugün de kültür ve kül
tür krizleri hakkında l.Jazr karakteris
tik noktalar üzerinde durmak isterız. 

Başlamış makale serisinin 12. yazısı -

leri daha üstün olan cemiyetlerin 
hamleleri önünde dağılıyor fakat bı
ra~tığı ktiltür, o gün bugün, her mil
letın gidip kültür cevheri aldığı bir 
kay~ak teşkil ediyor. Bu kaynaktan, 
en once Roma medeniyeti (Bizans), 
~r~a~ı~dan garp medeniyeti, kültür 
oziı ıçıyor. Ne kadar içebildilerse, 0 Bir milletin bir kültür krııi geçir

mesi ne demektir? 
kadar ya~ı~orlar ve o kadar yaratı -
yorlar. '?ıdıp tekrar içmek hatırları
"? ~elmıyor: Bahçivanlar, vazifeleri
nı ıhmal edıyorlar. Bu medeniyetler 
batıyor. Garp'te kilise skolastizrni 
b.~şhyo~. Şark'ta, taze kanla gelen 
tu~k mılleti (Selçuklar), helen kay
n.agznın özünü arap ve islam çeşme
sı.n~en (ikinci elden) içiyor; ayrıca 
gıdıp hellenizmin zıddı ve mağllıb•u 
olan lran'dan mübalegalı ve suni bir 
epos ve lirizma getiriyor. Dönüp Bi· 
zans'tarı (osmanlılar) bir inhidam ve 
inkıraz'dan artakalabilecek kültür iz
lerini topluyor. 

Kültür de sosyal miıesseseler gibi, 
kendisine inanıldığı ve bir de kendisi
ne inananların killtür ihtiy~çlarmı 
tatmin ettiği nisbette yaşar. Yalnız, 
onlardan bir farklı tarafı vardır: asil 
nebatlar gibi, temiz ve serbest havayı 
sever. Sevk ve ıdare edilmesini degil 
sevk ve idare etmesini sever. Ve bir 
ğelişti mi bütün bir cemiyeti hatta ol
duğu gibi uünyayı ve insanhgı taşır. 
Bundan başka, kültür, radyom ve altın 
gibi, bir cevher'dir bir öz'dür. Onu su
landırarak ve katarak, bir piyes bir a
bide, bir şehir ve bir memleket mey
dana getirmek kabildir. Fakat onun 
yaşama şartlarını tahrip etmek hata
sına düşüldükten sonra, ona bütün bu 
saydığımız şeylerin hatta tamamı şı
rınga edilecek olsa, kültür, gene yaşa
maz. 

Bir milletin bir kültür krı·21• g . . . eçır-

mesı .demek, elı~dc, kendi hayatına ve 
kendı ~ayat şekıllerine katacak kültür 
cevher~ kalmamış olınası, yahut kalan 
cevh~rı.n radyo - aktivitesi aşınmış su
l~r gıbı, yavaş yavaş ölerek ccvherlik 
bır tarafı kalmamış olması demektir. 

:>smanlı cemiyeti'nin kullanmı' ol
dugu arab - fars ve biraz da bizanslı 
k~ltür cevherinin başına gelen, budur. 
Eger arab - fars kültürüniın bir canlı
lık ve yaratıcılık devresi olmamış bu
lunsaydı, Asya içerlerinden İspanya
nın göbeğine kadar her yeri kaplamış 
olan kültür sahası, bu kadar büyük e
serlerle donanmış olmazdı. Bizans kül
türü için aynı şeyi söyliyebiliriz. 

Fakat işte, bu cevherlerin yaşamak 
için aradıkları temiz ve serbest hat-a, 
kendiler.ine verilmediğ için, bunlar, 
içlerinden ölmüşler, sanki kendi mad
de alemlerini ve bunları dolduran şe
killeri boş kavkaalar gibi bırakarak te
bahhur etmişlerdir. 

Kültür zira, o cevherli ve asil nebat
tır ki bahçıvanları, müt'efekkir1er ve 

Bütün hu kültür faaliyetleri, taze 
kanın yaratabileceği hamle ruhu ile 
şark ve islfun skolastiğini geciktiri • 
yor fakat tamamen önlemiş olmuyor. 
Fakat bu esnada, garp'te hcllenizmi 
yeniden keşfedenler, hem de onu o -
nun cevherinde yatan metodla keşfe
denler çıkıyor: renaissance. Kilise bu 
ateşi söndürmek için elinden geleni 
yapİyor. Fakat Bacon, Kepler, New
ton gibi müjdeciler ilm'in doğduğunu 
haber veriyor ve garbin bütün mem
leketlerinde yer yer,'en büyük huma
nist devre başlıyor ve milletler, hel
lenizmin önünde, huşCıla çıraklık dev
relerini tamamlıyarak, klassik çağla
rını yaşamağa başlıyorlar. 

Bu, esasında polikrom bir kültür 
kemali olan hellenizmin, kendini ye
niden yaratmağa muvaffak olmasıdır. 
Küçük Peloponesia'dan dağılan kül
tür özü, demek oluyor ki, koca Ro -
ma'yı yaşattıktan ve ona Akdeniz im
paratorluğunu kurdurduktan sonra, 
zeki barbarları bile kültür ve mede
niyetin hidayetine kavuşturarak onla
ra yani avrupahlara da cihan üzerin
deki hükümranlıklarını temin ediyor. 

Bu bahis ve bilhassa renaissance üze
rinde iyice duracağız. Burada yalnız, 
"kültür,, derken, bunun şimdiye ka
darki morfolojik istihaleleri hakkın
da ve davamızı daha iyi anlatabilmek 
üzere ufak bir istitrada lilzum gör
müş olduk .. · sanatkarlardır. Bir camia ki, müt~fek

kirlerine ve sanatkarlarına iltifat et· 

mcz, değer biçmez ve gönül alakası 

göstermez, o millet, serveti ve maddi 
kudretiyle kendini istediği kadar Jıa. 
kim görsün, mutlaka batar. Bu, bir 
milletin kültürün zaruretine inanması
dır. Fakat, bu da kafi değildir. Millet, 
~~tef~kkitleriyle sanatkarlarına bü· 
yuk bır mevki verir de, bunlar, fena · 
bahçn:anlık yaparak cevherli nebatı 
ba.kımaızlıktan öldürürler. Bu, o mil
lette kültür yapmak hayatiyetinin kal
madığına delalet eder. Ne de olsa, o 
mütefekkirlerle sanatkarlar da niha
yet o milletin çocuklarıdır. Fakat bir 
de vardır ki, millet kültürün zarureti
ne inanır, bahçıvanlar mütemadiyen 
emek.sarfcder ve nebat gene ölür: Ha 
b.~: bır ~ka hadisedir. Bu o kültü
r un, vaktıyle alınış olduğu kültür a
§t&mı tamamen harcaması ve tabii 
ömrünü tamamladıktan sonra tabii bir 
ölü.ınle ölmesidir. ' 

Burhan BELGE 

İstanbul~da . 
llyörıkurul 
kongresi 

İstanbul, 15 (Telefonla) - C.H.P. 
vilayet kongresi lstanbul'da bulunan 
mebuslarla, İstanbul vilayetine bağlı 
kaza kaymakamlarının bazı resmi da
ire amirlerinin ve kaza C.H.P. mu -
rahhaslarmın iştirakiyle bugün saat 
11 de vali B. Lutfi K.ırdar'ın reisli
ğinde ve· Lutfi Kırdar'ın bir nutkiyle 
açıldı. B. Lutfi Kırdar nutkunda kı· 
sa bir zamanda çok enerjik ve çok ba
riz bir terakki mesafelerini kuvetli 
hamlelerle aşarak başarılan büyük in
kılapların parlak bir izahını yaptık -
tan sonra bu seneki kongrenin ebedi 
Şefin acıklı zıyaı günlerine rastladı
ğını hatırlatmış, ve onun yüksek ha
tıralarına hürmeten ayakta beş daki
kayı ihtiram ve sUkut içinde geçir -
meği teklif etmiştir. 

Çü~kü kültür, aşı'ya müsait ve hat
ta daıma muhtaç olan bir nebattır. Aşı 
dev.resi geçirilirse, artık aşı tutııcak 
halı de kalmaz. Böyle bir hal vaki olur 
ve bu hal, bir milletin yahut herhangi 
bir insanlı~ diıniasının başından ge
çerse, o mılletle camianın ya ortadan 
tamamen kalktıklarına yahut bambaş
ka bir kültürün görüş ve aksyon zavi
yesi içine girdiklerine şahit oluyoruz. 

Valinin nutkundan ve beş dakika 
ihtiramdan sonra intihaplar yapılmış, 
Üsküdar Tramvay şirketi müılürü B. 
İbrahim Kemal birinci, B. Refik Ah
met Sevengil ikinci reisliğe seçilmiş 
ve okunan iki senelik faaliyet raporu 
kabul edilmiştir. Bundan sonra bütçe, 
dilek ve hesap encümenleri seçimi 
yapılmıştır. Encümenler kendilerine 
düşen işleri yapmak üzere kongreye 
yarın toplanmak üzere nihayet veril
miştir. 
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Çocuk Esirgeme Genel Mer
kezi kııın çocukları soğuk
tan korumak için eski elbi
se, ayakkabı, çamCJ§ırları ço
cuk seven yurddCJ§lardan ku
ruma vermelerini diler. 

Otobüs 
. . 
ışı 

Muhittin Üstündağ 

muhakeme edilecek 
Eski İstanbul valisi B. Muhittin 

Üstündağ, İstanbul otobüs işi hak
kında Devlet Şürası mülkiye dairesi
nin vermiş olduğu lüzumu muhake -
me kararına itiraz etmiş ve otobüs 
işi Devlet Şurası umumi heyetinin 
tetkik ve müzakeresine arzedilmişti. 
Haber aldığımıza göre Devlet Şürasr 
umumi heyeti otobüs işi hakkında lü
zumu muhakeme kararı vermiştir. 
Tahkikat evrakı önümüzdeki günler
de alfıkalı dairelerden geçmek sure -
tiyle Temyiz Mahkemesine verilecek 
ve Muhittin Üstündağ ile otobüs işin 
de alakalı diğer zatların muhakeme
leri başlıyacaktır. 
Diğer taraftan haber verildiğine 

göre Devlet Şurası mülkiye dairesi 
Sürp Agop ermeni mezarlığı işi hak
kında B. Muhittin Ustündağ'ın lüzu
mu muhakemesine karar vermiştir. 
Bu karar Muhittin Üstündağ'a tebliğ 
edilecektir. B. Muhittin Ustündağ 
bu karara beş gün içinde itiraz ede· 
bilecektir. ltiraz ettiği takdirde Sürp 
Agop mezarlığı işi Devlet Şurası u
mumi heyetine intikal edecek, itiraz 
etmediği takdirde mezarlık i~i de o
tobüs işi gibi Temyiz mahkemesine 
gidecektir. 

Gümrük ve İnhisarlar 

Bakanımız da gitti 
Gümrük ve İnhisarlar Bakanımız 

B. Rana Tarhan da dün akşamki eks
presle lstanbul'a hareket etmiş ve 
istasyonda bakanlık erkanı ve dost
ları tarafından uğurlanmıştır. 

Halkevinde 
konferans 

Belçika Ziraat Nezareti müsteşarı 
ve Louvaın üniversite.si profesörle
rinden B. Julien Vander Vaeren'in 
Başmüşavir sıfatiyle Ziraat Bakan -
lığı hizmetinde bulunduğunu evelce 
yazmıştık. Profesör İstanbul ve Ada
na'da tetkiklerini bitirmiş ve ziraat 
tedrisatımızm ıslahı hakkındaki ra -
porunu hazırhyarak Ziraat Vekaleti
ne vermiştir. Profesör Julien memle
ketine dönmeden evel Halkevinde 
Belçikadaki ziraat mevzuu üzerinde 
projeksiyonlu iki konferans verecek
tir. Konferanslardan birincisi bugün 
Ziraat Enstitüsü talebesine. ikincisi 
de alakalılara ve Ziraat Bakanlığı er
kan ve müdiranına verilecektir. 

Zehirli gaz ve hava 

taarruzlarından 

korunma afişleri 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 

halk sağlığı propagandası hakkında 
yaptırmış ve tevzi etmiş olduğu afiş
lerden sonra halkımızı zehirli gazdan 
ve hava taarruzlarından korunmağa 
alıştırmak için yeni afişler yaptır
mağa kar.ar vermiştir. Renkli ve do
kuz çeşit olacak olan bu afişlerden 
yirmi yedi bin tane bastırılacak ve 
mekteplere, umumi yerlere asılmak 
üzere vilayetlere tevzi olunacaktır. 

Çağrı 
Maliye encümeni bugün saat 10 da 

top1anacakt ır. 
X Arzuhal encümeni bugün umu -

mi heyetten sonra toplanacaktır. 

Bugünkü 
Kamutay 

Mi ili tasarruf mi ili kalkınmanın 

en sağlam desteklerinden birisidi 
Ruzname 

I 
A - Riyaset Divanının heyeti umu

miyeye maruzatı: 
1 - Balıkesir mebusu Hayrettin 

Kara'nın, 3031 sayılı kanunun 1 inci 
maddesinin değiştirilmesi hakkında -
ki kanun teklifinin geri verilmesine 
dair takriri. 

B. Cezmi Erçin Ankara 
radyosunda değ r i 
bir konferans verdi 

B - İkinci defa reye konulacak ka
nunlar: 

II 
Sualler ve istizahlar 

ili 

Tasarruf ve yerli mallar haftası dolayısiyle dün Ankara rady 
ııunda Ziraat Bankası Umum Müdür Muavini B. Cezmi Erçin ço 
enteresan bir konutma yapmı§hr. 

A - Tercihan müzakeresi kararla· 
şan maddeler: 

B - Tefsirler: 
ıv 

Kıymetli bir maliyeci ve ilim adamı olan konferansçı, tasarru 
fun bir millet hayatındaki yerini belirten ve veciz bir şekilde iza 
eden konf eransmda, memleketimizdeki tasarruf hareketlerini'l1 
istikbaline dair izahlarda da bulunmuştur. Bu konu§mayı aynen 
sütunlarımıza alıyoruz: · A - Haklarında müstaceliyet kararı 

verilen maddeler: 
ı - Şurayi Devlet kanunu tayihasr 

ve, dahiliye, adliye ve bütçe encümen
leri mazbataları. 

B - Dahili nizamname mucibince 
bir defa müzakereye tabi olan mad
deler. 

V· 
lki defa müzakereye tabi olan mad

deler. 
A - İkinci müzakeresi yapılacak 

maddeler. 
B - Birinci müzakeresi yapılacak 

maddeler: 
1 - Askeri ve mülki tekaüd kanu

nunun 66 ıncı maddesine bir fıkra ek
lenmesine dair kanun layihası ve ma
liye encümeni mazbatasiyle askeri ve 
mülki tekaüt kanununun 14 üncü mad 
desinin son fıkrasının tadili hakkın
da kanun layihası ve milli müdafaa ve 
bütçe encümenleri mazbataları. 

2-Kaçakçılıktan başka inhisar suç
larından doğan para cezalarından vaz 
geçilebilmesine izin verilmesine dair 
kanun layihası ve Gümrük ve Inhi -
sarlar, maliye; adliye ve bütçe encü
menleri mazbataları. 

Hava kapah ve sakin ge~ti 

Sayın dinleyiciler, 
Tasanuf ve Yerli mallar haftası i

çinde bulunuyoruz. Dört gündenberi 
her ferdin tasarrufa ve yerli malı kul· 
lanmıya tehalük göstermesi için geniş 
ölçüde ve her vasıta ile mesai sarfo
lunmaktadır. Senenin muayyen bir 
haftasında halkın düşünce ve fikirleri
ni tasarrufa ve yerli malı kullanmağa 
vakfeylemc.si, bu haftada tasarruf ve 
yerli malı kulanmanın istihdaf eyledi
ği ferdi ve içtimai iyiliklerin ortaya 
konulması, tavzih ve tamimi, tekrarlan 
ması yapılan tı:~rübelerle sabit olmuş
tur ki, pekyerinde bir te ebbüs ve mü· 
kemmel bir tedbirdir. Bu şümullu ve 
hareketli mesaiyi tertip ve tanzim ede 
rck her sene bir tasarruf ve yerli malı 
haftası yaratmak suretiyle tasarrufun 
ve yerli malı kullanmanın lüzum ve e
hemiyetini ve hayati kıymetini devam
lı surette göz önünde bulu?durmak 
muvaffakiyetini temin eyliyen, Ulusal 
Ekonomi ve Arttırma Cemiyetine şük
ranlarımızı sunmak, hepimize bir borç 
teşkil eyler. 

Artan refcılıınıız ve uısarruf 
hareketi 

Muhterem dinleyiciler, 
Memleketimizde son senelerde gö

rülmekte olan refah artışının chemi
yetli bir kısmının, halk arasında tasar
ruf itıiyadının inkişafa ba.şlaması:ıdan 
ileri geldiğini söylemekle memnuniyet 
duymaktayız. Müşkilfıtla kazanılan 
birkaç liranın Tasarruf sandığına veya 

Dün şehrimizde hava kapalı ve sa - Banka gişesine tevdii ve bu paranın 
kin geçmiştir. Günün en yüksek ısısı şahsi vaziyet ;~in olduğu kadar milli 
gölg;:dc 4 derece olarak kaydedilmiş- iktısadiyat için de faydalı bır hale ge· 
Yurdun Ege orta ve cenubi Anadolu'- tirilmesindeki derin mana kolayca an
da bulutlu, diğer mmtakalarda kapalı 1 lır Hemen ifade edeyim ki, bu 
ve mevzii yağı lı geçmiştir. Son 24 ha:;ta içinde yapılmakta olan tezahü· 
saat içinde yağışların kare metreye_ -rün hedefi herkesi, en ufak miktarda 
bıraktıkları su miktarları Rize'de 26, dahi olsa ~aasarrufa teşvik, kazanç ve 
Terme'de 15, Dörtyol'da 10, Bandır - servetlerin kullanılması hususunda u 
ma'da 9, İslahiye ve Çarşamba'da 8, mumi bir disiplin temin eylemektir. 
Sivas, Biga ve Tokat'ta 6 diğer yağış- Sadece mübrem ve yalan ihtiyaçlar 
1ı yerlerde 1 - 5 kilogram arasında - karşısı~da tasarruf mecburiyetinde bu
dır. Kar ile örtülü yerlerde karın ka- lunanlar değil, iktısadi bakımdan çok 
lınlığı Tatvan'da 8, Sivas'ta 6, Ulu - müsait mevkilerde bulunanlar da dahil 
dağ'da 5, Kangal'da 4, Muş, Erzurum, omak üzere, her ferdin, aza çoğa bak· 
Kanı ve Sarıkamı.ş'ta 3, ~rda~.an ve mıyarak tasarrufa itina eyelmesi istih
Kayseri'de 1 santımetredır. R~zgarlar daf oulnmaktadır. 
Trakya ve Kocaeli mmtakalarıyle E - Tasarruftan ne kastedilmektedir? 
ge'nin şimal ve orta Anadolu'nun garp Her şeyden evel mefhumu layıkiyle 
kısımlarında şimalden saniyede en 

kavramak ve ona göre tatbikatına isti
"'Ok 7 metre, diğer mıntakalarda garp-
:J kamet vermek lazımdır. Bilmeliyiz ki, 
ten ı metre kadar hızla esmiştir. En 

zaruri olandan mahrumiyet, kısır bir 
düşük ısı sıfırın altında Kayseri ve mülahaza ile biriktirme, tasarruf de-
Akhisar'da 2, Konya ve Muğla'da 4, . 

ğildir. Bunlar, tasarruftan beklenilen 
Bolu, Afyon ve Beyşehir'de 7, Eski - şahsi ve içtimai faydal;ırı veremezler; 
şehir, Kütahya ve Sivas'ta 8 derece - sakat mü!Shcu:uıarın neticeleridir. Ta
dir. En yüksek ısı ela !zmir'de 10 End- sarruf keza, masraf yapmanın :zıddı da 
rum'da 12, Adana'da ıs, Antalya'da 16 

değildir. Tasarruf, masrafın en lüzum-
derecedir · lu zamanda ve en uygun şekilde yapİl-
, ., ması demektir. Bugünün fuzuli mas-

raflarını bertaraf edebilmek, yarının 

Polis enstitüsünde zaruri masraflarını yapmıya imkan 
bahşeyler. Ancak böyle bir itiyat ile-

V crilıncktc olan 

Konferanslaran 

üçüncüsü yar1n 

1 Saat 13.30 da 
\_ ...... . .,.. ..... ...) 

• 4ljıi 

dir ki nefsimize olan itimadı takviye 
ve iktısadi vaziyetimizde selah elde et
miş, ~stikbali emniyet altına almış bu· 
lunuyoruz. Modeni ve forme bir insa-
na yakışan hattı hareket de budur. 

Binaenaleyh tasarruf terbiyesinin 
en küçük yaşdan başlaması, bilhassa 
gençliğin, tasarruf hakkında doğru bir 
fikir edinmesi pek fazla şayanı arzu
dur. 

Tasarrufun biri, şahsi menfaate ta• 
alluk eden; diğeri, içtimai ihtiyaca ce
vap veren iki cephe.si vardır: Şahsi va· 
ziyetin icabı, artırılan paraların işletil· 
mek suretiyle nemalanmasını, içtimai 
ihtiyaç da, bu paraların memleket ik· 
tısadiyatında verimli sahaalarda kulla• 
nılmasım amirdir. Ancak bu suretledir 
ki, beşeri faaliyetin şahsi elemanı ile 
içtimai elemanı mahfuz tutulmuş olur. 
Esasen medeniyet de, ilci temel üze
rine istinat eyler. Eğer, fertler, bil• 
cümle ihtiyaçlarını şahsen karşılamak 
mecburiyetinde kaJırlarsa ve yahut, 
hiç bir ihtiyacı temin etmek ıstırann· 
da bulunmıyorlarsa, medeniyet, mu· 
hakkak ki gerilemiş olur. Bunun için 
şahsi tasarrufun muvaffak olmasını 

şiddettle arzu etmeli ve elde edilecek 
imkanların, heveti içtimaiyenin yük· 
selmesi için en muvafık olarak ne su· 
retle kulanılacağını öğrenmeliyiz. 

Tasarrufıı teşvik ederı 

te<lbirlcr 
Fertleri tasarrufa teşvik için sözün 

tesiri aşikar olmakla beraber, arttırı• 
lan paralara maddi menafi temini için 
fili bazı tertibatın alınması da esastır. 
İlk safta, Tasarruf sandıkları, posta 
Tasarruf sandıkları ve faaliyetleri bu 
nevi sandıkların faaliyetlerine müma
selet arzeden müesseseler, ikinci safta 
bir kısım bankalar, bu hizmetin ifasın
da fazife almış bulunmaktadırlar. 

Tasarruf sandıklan, şu şartlan ta
lıa.kkuk ettirmek mecburiyetindedir
ler: 

1 - En küçük tasarruflan da kabul 
-,.-1-'-~- ı.... 1'ıoau.ı:t:> __.. 

lığı göstermek, 
2 - Halla tasarufa teşvik maksa

diyle, tasarruf mevduatına faiz v~ 
mek, 

3 - Mevduata muhakkak bir. emm.. 
yet temin eylemek. 

Tasarruf mevduatının kabulünde 
kolaylık teminine çok fazla ehemiyeıt: 

verilmektedir. Bunu elde etınek için, 
memleketimizde dahi taammüm etmit 
olan, Tasarruf Cüzdanları ve kumba
raları ve bunlara verilen ikrarniyo1=ı<
den mada, şayanı dikkat baz.t uaUlleıı 
vardır. Ezcümle: 

Arttırılması istenilen mebali~n, Ta
sarruf sandıkları memurlar.r tarafın
dan tasarruf edenin ;ı.a.metgfiluD.da. 
tahsili; tasarruf cü,,darurun muayyen 
bir zaman için 1>101te edilmesi yani, cüz 
dan h~dta yalnız para yatırılıp o 
}ıe..ıp an müddetin hitamından evel 
para çekilememe.si ; para artırma taaıh
hüdü, hediye tasarruf cüzdanları; 

mektep ve gençlik tasarruf sandıklan 
muhtelif memleketlerde muvaffakiyet
le tatbik edilmektedir. 

Tasarruf sandıklarının, mevduata 
yüksek faiz venneleri, halkı tasarrufa 
teşvik için başlıca unsurlardan biridir. 

Hem faiz haddini yüksek tutabil
mek, hem mevduat sahiplerine kati 
bir emniyet verebilmek için tasarruf 
mevduatının muayyen bir kısmmm, 

bazı memleketlerde hatta tamamının. 
devlet eshamma yaatırılması iltizam 
olunmaktadır. Bu suretle, 

Ta.sarruf paralarının milü 
ekonomiye intikali 

Tek başlarına cevherlerini bitire
rek ölen kültürler, mesela eski aztek 
kültürü lnkas'ların kültürüdür. Bun_ 
ların medeniyetleri de kapalı ve mün
ferit yaşamıştır. Fakat insanlığın ne
hir boylarında yahut muayyen göller
le denizlerin kenarında birikerek bu
ralarda kapalı birer kültür ve medeni
yet yapması devre$i tamamlanarak ca
miadan camiaya, ve kıtadan kıtaya 
doğru temas ve tanışma devresi başla
dıktan sonra, artık kapalı kalabilen 
kültürlere ve medeniyetlere pek ~esa
düf edemiyoruz. Ve dünyanın ~og.ra~-

ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııiııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı 

Bir taraftan, tasarruf 'sandıkları, 
halkın mevduatına en cminve faydah 
bir plasman bulduğu gibi; diğer taraf
tan, devlet de, mevduattan toplanan 
paraları müsmir sahalarda kullanmak 
fırsatını ve arttırılan mebaliğin milli 
ekonomiye aktarılmasını temin eyle
miş olur . 

ası ve maddeleri üzerindeki bılgı~
~in genişlemesiyle, kültür ve medenı
yetlerin biribirleriyle karşılaşmaları 
ve çarpışmaları çağına varm.ış oluyo-

1 t kültürler arasındakı tanışma 
ruz. § e .. 

ketme usulu asıl bundan son-
ve aşrzer . k d" 

ba 1 Ve insanlık mono rom ı-
ra ş ıyor. .. .. d . • 
cb

.
1 

~. . bir kul tur evresınoen 
y ı ecegunız . . b' k':' .. 
polikrom diyebilecegırnı.z ır u.otur 

d · · or evresıne geçıy • d k"ltür cevhe· 
Bilhassa bu devre e, u ~ . 

. . . rlarına insanlıgın hır 
rının en derın sı • 

b .. '"k malzeme ve vuku-
parçası, en uyu k"l 
fu toplamıya muvaffak oluyor v.~. u -
t"" h .. ot_ ıoo·e götürcbı ıyor. 
ur ccv ~rını -,,o B eski 

Kültür'de kemali buluyor. u, 
Hellenlcr'ln camiasıdır. ~ kudret· 

Hellenler'in camiası, maddı 

Ziyafetlere dair 
. Ziyafetler iyidir, ho~tur. Davet-

lıler yerle . l -• r, ıçer er. Fakat bu yuz-
~en hatır, gönü/ meseleleri de çıktı
gı olur. 

Hususi ziyafetlerde çıkan mese-
leler, umumiyetle ''be . ~ d 

~ • nı çagır ın, 

çn~ırr~a.dı~,, kabilinden şeylerdir. 
B~r '.kı guz~l.sö~, yahut müteakip 
bır davetle ışın ıçindea çıkabilirsi
niz. 

Fakat hususi olmıyan ziyafetler
den çıkan, yahut çıkarılan mesele
ler, bazan, pek dal budak salar. 

Meşrutiyetin ilanından sonra ve
rilen bir ziyafete Bulgaristan'ın 
kapı kethud:ısı Ke~of efendi çağrrJ
madığı için büyük bir hfıdise çık
mı§tı. O zamanın mizah mecmuaJa. 
rından birisinin elinde sefer tasiyle 

giden bir adam karikatürü yaparak 
ve altına "telifi bcyn için Ke§Of e
fendiye yemek götürüldüğünün 

resmidir.,, yazarak karikatürize etti· 
ği bu hfıclise, bir prensliğin bir kı
rallık olmasına yardım eden bir ih
til§f ın çıban ucu olmu§tU. 

Son günlerde de bir ziyafet nıe
sclesi,Avrupa'nrn iki milletine men
sup gazeteler arasrnda bir miktar 
dedikodu uyanmasına sebep olmak
tadır. 

Fakat bu sefer, verilen bir ziya-

/ete davet yaprlmadrğrndan değil 
de, davet edilenlerin gelmemesin
den mesele çıkıyor. 

Vakıa siyasetin yeri masa başı

dır. Fakat ziyafet masasının ba.şına 
da bunu götürüp çerezlerin, yemek
lerin, içkilerin ve likörlerin tadını 
olsun, kaçırmasaydrlar! - T. J. 

llıtiyllrlık! 
'< 

İngiltere baıvekili Bay Çember-

leyn bir ziyafette söylediği biı- nu· 
tukta: 

- Bana ihtiyar adam diyorlar; 
ben ihtiyar değilimi demi§. 

Eğer muhterem baıvekil, son za
manlarda bütün genç ve orta yaş
lı tairlerirnizi saran anız vezni 
modasına kendisini kaptırmıt ol
saydı, muhakkak, §ll mıaraı okur

du: 
İhtiyar olsam da gönlüm tazedir 1 

Çinlilerin evl.enmesi! 

"Çinliler nasıl evlenirler?,, Bir 
ga~ete, bunu uzun uzadıya anla
tıyor. 

Çinlilerin nasıl evlendiklerini 
bilmiyoruz; fakat japonların saye
sinde nasıl ölürler? orumı öğren
mi§ bulunuyoruz 

Tasarruf paralarmm milli ekonomi· 
ye intikali, mutlaka devlet kanaliyle 
olmaz, Tasarruf mevduatım kabul e
den müesseselerin sağlam gördükleri 
sahalara yapacakları plasmanlar, hat
ta tasarruf sahiplerinin mümkün ise, 
doğrudan doğruya paralarım işletmele 
ri veya iktısadi müesseselerin aksiyon 
veya obligasyonlarmı mübayaa eyle
meleridir. Tasarrufatın milli ekonomi
ye aktarılmasını temin eyler. Bu su
retle tasarruf adiyen bir ihtiyat tasar
rufu, olmaktan çıkarılarak, irat kay• 
naklan yaratan tasarruf haline getiri· 
lir. 

Sureti umumiyede esham ve tahvi
lat miktarı, kısaca yaratıcı tasarrufun 
vüsat ve şümulu, o memleketin meöe

(Sonu 9. ncu sayfada) 
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Çemberleyn'in nutku 
Yaıington'di Eden B. -----------

linıanının 
• • 

Halk 
halkla 

• • 
ıçın ve 
beraber Londra yabancı matbuat cemiye

tinin aenelik ziyafetinae batvekil 
Çemberleyn tarafından aöylenen bir 
nutuk, .lngiliz _Alman münaaebetle
rinin hafif tertip gerginleımeaine ae
bep olan bir hi.ıdiaenin çıkmaaına ae
bep olmuttur. İngiltere devlet adam
lu-ı, matbuatın ne§rİyatına kartı mÜ· 
aaaıahaıkirdırlar. Bu. lngiltere'nin 
demokrat idareainden doian bir va
ziyettir.Bununla beraber, alman mat 
bıaatmm aon birkaç ay içinde bazı 
İngiliz devlet adamları hakkındaki 
•iır nefriya.tı reami mebafiide kötü 
bir intiba bırakmqtı. Birkaç gün eve
liaine kadar Çurçil, Eden, Du~ K.u
per gibi faal politikacılara m\Hlha
aır olan bu neıriyall aon günler zar
fında eaki batvekil Baldvin'e de tef
ınil edilmiıti. Baldvin'in ele almma
Ulla aebep, Almanya'daki yahudile
re yarclmı temini için geçenlerde 
aöylediği bir nutuktur. Baklvin, 1~
lar kamaraama aza olduiundan aı
Yaai hayattan büabütün çekilmit ol
lllanıakla beraber, her halde politi· 
kaya faal aurette karıpn•makta ve 
Çenıberleyn'in aelefi olmaaı d~ayı
lıİyle de konaörvatör part. muhıtınde 
hakkında derin bir hürmet biasi b~ 
leıunektedir. Baldvin hakkındaki 
llepiyattan azıcık rencide olduğu 
aıalaıılan baıvek.il, yabancı matbuat 
Cenıiyetinin ziyafetinde aöylediii 
ınıtukta bu noktayı iyma etmeie ka
rar vermiıti. Nutllk aöylendiii za
lllan da görüldüiü üzere, bu iymada 
•iır bir tevbih yoktu. İngiltere batv•

Şark cephesinde 
Frankistler büyük bir 
taarruz hazırhyorlar 

temaslarda bulunurken 
vazı yeti 

B. Abdurrahman Melek 
beyanatta bulundu 

T AN'da B. Zekeriya Sertel yuka
rıdaki baıbkla yazdıiı baıyazıamda 
fÖyle diyor: 

Eden taraftarlara 

muhalif grup Antakya, ıs a.a. - H a.tay hükümet 
reisi Abdurrahman Melek D. N. B. a
jaıuı muhabirine beyanatta buıluna

rak İskenderun limanının Türkiye'ye 
ilhakı ve buna mukabil Ha.tay'ın diğer 

kısımlarının Suriye'ye terkine dair 
Ankara - Paris ve Şam arasında mü
zakereler cereyan ettiginden haberdar 
olmadığını söylemiş ve demiştir ki: 

.. Amerika'da demokrasinin haki
ki babau aayılan methur cümhurre
ialeriRden Abraham Lincoln demok
raaiyi §Öyle tarif etmiıtir: 

Valanıiya, 15 a .a. - Valansiya vilayetinin halk cepheai komi
tesi bütün vilayet komitelerine bir beyanname gönde~er~k düt
manın ıüpheıiz doğu cephesinde pathyacak olan yenı bır taar
ruze hazırlanmakta olduğunu bildirmiıtir. 

kili demiıti ki: 
"Yalnız alman ıazetelerinin ha

len almıı olduğu tonu teeuüfle kay
detmek mecburiyetindeyim. O al
illan gazeteleri ki, bir m ... lede daha 
dün memleket batvekili olan devlet 
•damımızm en muhteremine kartı 
çekinmeden hüciam etmekte ve pek 
az badiaede göriifüme kartı herhan
&1 bir anlama zihniyeti gö.termit 
bwunmaktadır.,, 

Cümhuriyetçi müdafaa için 
müteaddit talimatı ihtiva eden 
bir beyanname bütün halk cep -
hesi partilerinin ırkı bir surette 
birleımeıini istemektedir. 

Hazırlıklar gizli tutulu.yor 
Lizbon, ıs a.a. - İspanyol frankist 

makamları, ordunun yakında yapaca
ğı taarruzu çok gizli tutmakta ve bu 
sebeple sıkı tedbirler almış bulunmak
tadır. 7 kanunuevelden beri ispanyol -
Portekiz hududu kapalıdır. 

Yalnız diplomatik pasaportu hamil 
bazı yolculara istisnai surette hududu 
geçmek müsaadesi verilmektedir. 
Frankist İspanyol gazeteleri de Por
tekiz'e gelmemektedir. 

Kıtalann lıarekeıleri 

Valansiya, ıs a.a. - Milliyetperver
lcrin bölgesinde çok mühim kıtaat ha
reketi kaydedilmektedir. Bu hareket
ler, düşmanın Katalonya'da ve Estra
madura'da aynı zamanda iki taarruza 
geçecekleri kanaatini vermekted.ir:: 
Diğer taraftan Estramadura vıl~ye

tindcki taarruzların cümhuriyctçıle -
rin kuvctlerini merkez cephesinden 
çekmeye matuf bir hareket olduğu ve 
milliyetperver kıtaat kısmı külliyesi -
nin Katalonya'ya tevcih edileceği zan
nooilmektedir. Çünkü şimdi milliyet
perverlcrin en iyi kıtaatı Katalonya 
cephesinde bulunmaktadır. 

Cümhuriyctçilcr de taarruz ne ka -
dar 'iddctli olursa olsun mukavemete 
hazırlanıyorlar . 

Batvekilin nutkunda bu aözleri 
eöyliyeceğini ha.ber alan alman bü
yük elçiliği ve alman gazetecileri, z.İ.
yafete ıitmekten vaz ıeçmitlerdir. 
Büyiik elçilik, n91rettiii bir tebliğde 
"alman itleri hakkında bazı tenkit- Ceph4!lerde 
l• yapıldığı takdirde mütkül bir va- Salamanka, ıs a.a. - Büyük umumi 
aiyetia ha..ı ola.bileceiindea,, kor
INWuiu cihetle ziyafete ıiıdiknedi- karargahın evelki geceki tebliğinde 
"~ 1 ..... ,_ -·--1rt-4ir ""~": ... ..,i"' '"- fi>yle denilmektedir : 

Filistin' de 
tecavüzler 

Kudüs, ıs a.a. - Tul-el-Kerim ci· 
varında kurulmu§ olan bir pusuya dü
şen ingiliz askerlerinden bi.ri telef 
olmuş, ikisi de yaralanmıştır. Bunun 
üzerine vaka mahalline derhal bir 
müfreze asker gitmit ve mütcarrız. 
ları ağır zayiata uğratmıştır. 

Kudüs eşrafından Şeyh Mahmudül· 
enasri bir arap tarafından sokak or· 
tasında ruvelverle öldürülmüştür. 

Hayfa' da 
Hayfa, ıs a.a. - Hayfa'da tecavüz -

ler devam etmektedir. Dün akşam iki 
yahudi ağır surette yaralanmıştır. 
Suykastlerin çoğalması üğerine hükü
mct hayfa 'ehrine iki yüz ingiliz li
rası kollektif ceza kesmiştir. 

Büyük bir fehir 
karanlıkta kaldı 

Londra, ıs a.a. - 25.000 metre geniş· 
liğinde kalabalık bir mahal olan Tha
mesvalley şehri, elektrik cereyanının 
kesilmesi üzerine karanlıkta kalmış 
ve buna kesif bir sis inzimam etmiş -
tir. 

Kaza, elektrik santralı kommüta -
tör'ünden çıkan ve elektrik tevzi sa -
lonunu ateıc veren bir alev yüzünden 
vukua gelmiştir. Makineler odasında
ki ı2 emele, derhal kaza mahalline 
koşarak tevzi salonunda çıkan yangı -
nın sirayetine mani olmuşlardır. 

mu 
kuracaklar ! 

Vaşington, ıs a.a. - Eski ingilıiz 

hariciye nazırı B. Eden, Vaşington'da 
yüksek mahkeme reisi B. Hughes, ma
liye nazırı B. Morgen Thau, ziraat na
zırı B. Vallacc ile görüşmüştür. Ayan 
hariciye encümeni reisi B. Pitrnann 
ile de uzun bir mülakat yapmış olan B. 
Eden'in mumaileyh ile · bitaraflık ka -
nunu ile harp borçlarını ödememiş o
lan milletlere i.krazatta bulunulmasını 
meneden Johnson kanununun t<adili 
imkanları hakkında göruşmiış olduğu 

söylenilmektedir. 
Hariciye miıateşarı B. Valles, B. 

Eden'i ögle ycmeginc alıkoymuştur. 
İki devlet adamı, beynelmilel vaziyet 
hakkında uzun uzadıya görüşmüşler
dir. 

B . Eden'in ziyaretinin amerikan ve 
ingiliz demokııasileri arasındaki anlaş
mayı ıslaha yarıyacağı tahmın edil· 

mektedir. 
B. Eden V a§İngton' dan ayrıldı 

Nevyork, ıs a.a. - Havaa ajansı bil
diriyor: Eski İngiliz hariciye nazır B. 
Eden'le refikası akrabalarının mezar
larını ziyaret etmek üzere Annapolis'c 
müteveccihen Vaşingtondan ayrılmış· 
}ardır 

B. Eden'in diplomatik menbalara 
nazaran hiç bir muayyen siyasi gaye 
ile yapılmıyan Vaşington ziyareti es
ki İngiliz hariciye nazırı hakkında r~s
mi sempati tezahürüne vesile vermış· 
tir. Aynı zamanda Birleşik Amerika 
Cümhuriyctlcrinin İngiltere ve Fran
sa ile ideoloji bakımından birliği bu 
suretle teyit edilmi,ıir. 

B. Eden'in ingiliz kabinesinde aza 
bulunmaması dolayısiylc BB. Ruzvelt 
ve Velles ile yaptığı konuşmalar u
mumi bir mahiyette olmuştur. 

Eden tarcı/tarları bir mulıalif 

.. _ Gazeteler toarafından bu bapta i
şaa edilen haberler dogru degildir. 
Hatay'daki türk ve fransız a&keri kı
taatmm geri alınması için Ankara ile 
Paris arasında yaprlmakta olan müza
kereler henüz bitmemi§tir. Yapılmak
ta olan kışlalar da gösteriy<>r ki askeri 
krtaatın ve bil.hassa türk krtalarmrn 
yakın bir a tide geri alınmaaı beklen-
memelidir. 

Cenevre mukavelesi hilafına olarak 
Suriye Hatay·dan giıden mallara güm
rük resmi koymU' .ur. Bundan dolayı 
Hatay hükümeti de Suriye mallarına 

itha1 resmi koymayi derpiş ediyor. 
Hatay'la Türkiye arasında serbest 

mübadele rejimi mevcuttur. Türkiye 
yakında Hatay statüsüniln kendisine 
verdiği hak mudbince İskenderun li
manını tevsi ameliyesine başltyacak
tır. Mevzuu bahsolan şey bir harp li
manı değil bir ticaret limanıdır . ., 

Macaristan ve 
Çekoslova k'ya 

Budapeştc, ıs a.a. - Hariciye na
zırı Kont Çaki, Çekoslovakya'nın 
Macaristan ile iyi münasebetler tesis 
etmek arzusu hakkında Çekoslovak 
Baıvekili Beran'ın beyanatı ile ala -
kadar olarak Macar ajansının bir mu
harririne tunları söylemittir: 

aik..'cle, t•Nnin edilebildii:in:lea Muhtelıt cepheJecde ipre deier bir 
büyük bir teeuür ~iı anlaf1- teY yoktm. 
lryor. Bir clefa bapekilin aözlerin- Tayyarelerin faali~ti: Dilıı Ba.rae -

Biri Hampton Court, diğer Vest -
volsey hastanesinde şehrin tam bir 
zuimet içinde bulunduğu sırada yapıl· 
IIllf olan iki cerrahi ameliye mcşale • 
lerin aiyuı altında yapılmıttl&'. 

grup nıu kuruyorlar? 
Lolldra. 15 a.a. - Mubafuklr De7-

ll Meyi paeteainin .ı~t mubarrlri 

"- Macar hükümcti, Çekoslovakya 
ile iyi komşuluk münasebetlerinin 
vücut bulmasını sevin~le tclakıki ede
cektir. Fakat şurasını tebarüz ettir -
mck lazımdır ki, birçok macarın Çe
koslovak hapisanelerinde <iÜrüdüğü 
müddetçe bu iyi kom§uluk münase
betlerinül .clcat bulmMı mUmldkı 0-

lamryacaktır.,. 

den aiD' bir tenkit minaamm ç~- :o:n~a~l=i=ma~n:ın~d~a=k~i~u~k~e~r~i~h~ed~e;fl~e~r,~bom-~~+-~~~~;~~:~~ I~ WWiribnektedir. Bina- bardıman edilmittir. Dal 

enaleyh metinden laa~........ ticaret politikası 
Eski hariciye nazırı Eden'ln taraf

tarlarından bir çok mebus dün akıam 
toplanarak parlimcntoda hükümetin 
harici siya.etini tenkit etmek üzere 
bir grup tcfkilini konuşmuşlardır. Bu 
Pnebuslar gene aynı tDNelenin müza
keresine devam için bu aktam da tek
rar parlamento binasında toplanacak
lardır. Ekserisi genç muhafazakirlııa.r
dan mürekkep olan bu mebuslar Çem
berleyn'e Almanya ve ltalya'ya kar11 
daha azimkar hattı hareket ittilıu et
tirmek arzusundadırlar. 

yük elçiliiin böyle bir b&diaeye yer Hükümetçiler müıkül 
vermemesi lazım geldiği beyan edi- Berlin, ıs La. - Raygbank müdür

lüğünün tahminlerine nazaran, Avua
turya ve südet arazisi hariç olmak Ü· 

zere, Almanya'nıın 1938 senesindeki 
ihracatı S milar 200 milyon, ithalatı 
ise S milyar 300 milyon mar~ kıyme
tindedir. 1937 senesinde dıt ticaret 
muvazenesi S.900 milyon ihracat ve 
s.500 milyon ithalat ile 400 milyon 
mark halde idi. 

liyor. Bazı İngiliz mahafili bunu mevkideler 
Çemberleyn'e karşı bir hakaret te
likki edecek kadar ileri gitmekte· 
dar. 8aıvekilin bunu naaıl telakki e
decei~alllın olmamakla beraber, 
her halde ~ya ile anlatmak yo
lunda attığı adımlar dola.yıaiyle ten
kit Ye muahazeye hedef olan Çem
berleyn'in böyle bir muameleye ma
l'Uz bırakılmaaı acıdır. Çemberleyn, 
bu uzan nutkunda üç defa Alman
ya'ya yapbğı aeyahatin .ebeplerini 
""1atll'ken, dolay..iyle, kendi ınem
leketindeki tenkitlere cevap vermek 
ietiJor. Çemberleyn bu hareketinin 
Ahnanya' da muk&belelıiz kaldıimı 
aalatnıak iater bir aerzenit yapmıt
br ki nutkunun daha ehemiyetli o-
1- cünıleai de budur. lnsiltere bat-

~ demittir ki: 
''Pek az meaelelerde görüıüme k~

tı bir anlaflD& zihniyeti gO.terilmıt -
tir.,, 

liakikaten Almanya'da Münib an· 
latnıaaını takip eden nefriyat, ~em
berleyn' in vaziteaini kolaylattırma
llUf, otoriter devletlere kartı uyaal 
~avranınanın faydaaız ,.e ~at~~ teh
likeli olduğunu iddia eden ınııhz ~ 
litikacılarmm vaziyetlerini ta.kvıye 
ebaUttir. . . 

Fakat nutkun aiyaai ebemiyet ıtı· 
bariyle en dikkate layık olan f~a: 
aı, lııgiliz - Frauız münaaebetler~ı 
izah eden aözleridir. Çemberleyn dı
Yor ki : 

''Filiyatta Franaa ile münaaebetle
rinıiz o kadar aıkıdır ki, baait ~~u~ 
ki taahhütleri kat kat af&I'· çünku 
b" ıniinaaebetler menfaatlerimizin 
biı-ibirinin aynı bulunmaaına müate-
llİttir.,, .. 

Bu, biraz da baıvekilin birkaç &UD 
eve) avam kamaraaıncl• aynı mevzu 
Üzerinde aöylediii aöaleri tavzih ma
hi.yetiadeclir. Maliamdur ki lngilte
re, lokarno mıaabedeaiyle Franaa'yı 
Abnaa tecavüzüne kartı miiclafaa 
ebneii taahhüt etmitlir. Bu hukuki 
bir taahhüttür. Birkaç sün evel •
•anı kamaraamcla Franaa'am bir 
İtalyan tecavüzüne kartı müdaf aau 
İçin de ortada bir taahhüt mevcut o
hıp olmacbtı aai'Uiduiu zaman. Çem
berleyn böyle bir t-hhüdün mevcut 
olınadıinu aöyl-itti. Bu cevap cloi
"J ~ ÇiDldi ın.iltere, ltal7.a'nm ta-

Paris, IS a.a. - Kızıl İspanya'dan 
gelen haberlere göre cümhurreisi B. 
Azana, bizzat İspanya'nın son derece 
nazikleşmiş olan vaziyeti hakkında 
isti,arede bulunmak üzere Kortes'lc
rin nüfuslu azasından sosyalistlerin 
şefi B. Besteiro'yu Valansiya'dan Bar
selona'ya celbetmiştir. B. Besteiro, kı
zıl ordusunun galebe çalmasının artık 
mümkün olmadığı kanaatini gizleme -
mit ve mütare-kc talebi için Burg09 
hükümcti ile münucbata giriıecek bir D 
nıilli birlik kabinesi teşkil edilmesi 
teklifinde bulunmu9tur. Madrid'de 
mahrukat fıkdanı hiı;sedilmektedir. 
Halbuki kışın pek soğuk olacağı an -
laıılmaktadır. Havayici zaruriyeden o 

o o N o l 

Güzel bir örnek 

E R 

lan emtia git gide nadirleımektedir. 
General Miaja, B. Negrin'e bu teraıt 

altında mukavemetin kabil olamıya • 
cağını bildirmiştir. Diğer taraftan or
dunun bir çok generalleri arasında 

noktai nazar ihtilafları çıkmış ve bu 
yüzden tahaddüs eden münakaşaların 
aleni bir ıekil almış olduğu öğrenil -
miştir. 

arruzuna kartı Franaa'yı müdafaa 
için remıi bir taahhüde gırİflDit de· 
jıldir. Fakat manaaı açık olduğu 
halde bu aöz fena tefair edıldi. Ve 
bilhaaaa ltalya'da Franaa'nm mu
kadderatına kuıı aliıkauzhk maaa· 
ama almdL Avam kamaraamdaki 
aöıderinin bu tarzda tef air edildigini 
gören Çemberleyn, aöylecliii aon nu
tukta bu noktayı izah etmek iatemit
tir. Ve bu, hakikaten lngiltere ile 
Franaa araamdaki münasebetlerin 
çok iyi bir izahıdır. Esaaen büyiik 
harpten evel de bu münaaebetlerin 
mahiyeti böyle idi. Hupten evel 
Franaa'yı müdafaa etmek için ıiritil
mit bir taahhüt mevcut obnadıiı 
halde ln8iltere harbe girmekte te
reddüt etınedi. Çünkü lnıiltere için, 
f ranaa'ya kartı Almanya veya ltal
ya tarafından yapılmıt bir taarruz, 
aynı zamanda lngiltere menfaatle
rine kartı bir tecavüz mahiyetinde -
dir. Ve böyle menfaat birliiine da
yanan münaaebetlerin temeli, mua
hede ve mUkavele ile tanzim edilen 
müna..a..tı.uı temellerinden fiİp
beai& daha ailam olur. 

A. ıESMER 

1936 •ne•i batında lturulmUf olan Ankara Bahçeli Eoler yapı koope
ratifinin bOflan•ıçta muoallalıiyeti bir haylı ıüphe oe tereddüt uyandır
mlf olan tepbbiUü baaiin talıalılnılı etrnif bulunllJ'Of". Dört Hnclilı •ay
retli .,. cuimli bir çal11manın malamlü olaralı Anltara bugün yü~ yetmİf 
eulik yeni ue cidden •üzel 6ir mahalle kcucınmııtır. 

Bu teıebbü.ün ille :zamanlarda bir haylı itimat•wıltla ltartılanmıf ol
ma.anda fGfllacalı bir fCY yolttar. T eıekkül, lıooperatif )ıareltetinin ma
züi e•cu•n pelı yeni olan bir memlekette yapı makaadiyle karulmUf ilk 
lıooperatifti. Geride utinat edilecelt 6ir tecrübe yoktu. Hültümet merke
ainde, Yeniphir'in kuralUfu emaMnda '1eolet yardımiyle toplu bir ,e
lıilde yapılmlf olan ille memur eolcri U. ilerui için teıuik ec:lici bir aer 
olamamııtr. Sonra deolet eliyle lıurulan •anai fetebbü•lerin hemen 6ütün 
mali kaynaklara ihtiyaç 8Ö•terdifi bir uunanda kredi temin etmek de 
haylı .müıkül bir ifti. 

Bütün bu enııeller, kooperatilin idealiat oe faal banlıacılarımu.dan 

mürelılıep olan idare heyetini yıldırmadı. Nihai mauaffalıiyetten cınin 
olarak Cdimle çal11tılar. B(lfta l•mcl /nönü ue Celal Bayar oldaiu halde 
deolet .,. belediye malıcımlcınnın müaa/aareti onlar için en luymetli bir 
tefllİlr ruuuraydu. 

Bu,ün eaer, hiç bir fÜphe ue tereddüde mahal bıralımıyacak ,ekilde 
ortadadır. Yü~ yetrnİf yeni eo, Anlıara'nın •Ünden pne daha lıuoctle 
1ı1 ... dilen me•lıen bahranı ü~rinde ger'fİ büyük bir te•İr yapaccılt bir 
yekun deiiWir. Ancalı, her yeni binanın memnuniyetle lıarplamlıiı bir 
phir için bu yeni mahalle aaınuanacalı bir kemmiyet de deiildir. Sonra 
fll'CU&nı unutmamalı la~ımdır ki bu teıebbiUün cuıl kıymeti muualfalı 
bir örnek tefkil etmuidir. Bundan böyle, kurulacak olan yapı koopera
tilleri memlekette maaiai H aınane•İ olmıyan bir •ahada çalııacak de
lillerdir. Bunun ne mühim bir noJıtcı olduğunu teharü.a ettirmeye hacet 
yolttur. 

Mcmlelıetin hararetli İmar faaliyetinde lıooperatil harelıetinin mü
CNir bir rol oynıyabileceiini 6a ilk l•t•bbiU .arahatle uba,t etmiftir. Ha
--yle hiilıümet merlteUnüufe niilmun büyült e,,_riyeftıti teılıil eden 
memurları, bugün öJedikleri lıira ücretleriyle on, on ilri .. ne içinde eo 
Nhiltİ etm.lı imJıcinı, cidden üarincle durulacak bir lıı~t ar•der. 

Y.,.,.NABI 

Macaristan' da 
nazi nümayişleri 

menedilecek 
Budapeıte, ıs a.a. - Macar nazi fır

kası tefi mebuslardan B. Hubay'ın 1 
birincikanunda nazilerin yapmı' ol -
dukları bir nümayiş c&nasında zabita
nın nazilerc dürüatane hücôm ederek 
bunlardan S6 kişiyi yaralamış olduğu 
şeklinde zabıta aleyhinde ithamlar i -
!eri sürmek suretiyle istizahta bulun -
muf, dahiliye nazırı da buna cevaben 
bu kabil nümayitlu yapılmaamın Ma
caristan'da memnu olmasına binaen 
bunları her zaman ıiddctle tenkil ede
ceğini söylcmittir. 

Moskova radyosunda 
Türkiye konseri 

Moıkova, ıs a.a. - Tass Ajansı bil • 
diriyor : 
Yabancı memleketlerle kültür müna· 

sebetleri idame umum sovyet '"Voks" 
cemiyetiyle S. S. C. B. radyo kamite -
si, 16 birincikanun cuma günü, Mos -
kova radyo istasyonu ile .. Dalga tulü 
ı744" Türkiye için tertip edilen bir 
radyo konseri neş.redecektir. 

Bu konacre, apgıdaki sovyet yük -
sek sanatkarları i'tirak edecektir : 

Sovyctler Birligi halk artisti Bar -
sova "teganni", yüksek artist Kozlo -
vaki "teganni" V4i_ enternasyonal mü -
ıabakalarda mükafat almıf olan Ya -
kov Zak "piyano" ile Liza 'Gilclı "ke -
man". 

Çin'e mühim miktarda 

kolera aşısı gönderdik 
Şiddetli bir salgın halinde devam 

eden kolera hastalığı dolayısiyle Çin 
hükümeti atı yardımında bulunulma
sını iatemit ·ve bu talep hilkümeti· 
mizce memnuniyetle karıılanarak, 
Çin'e kolera atıaı gönderilmeğe bat
lanmııtı. Aldığımız malQmata göre, 
Sıhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti 
tarafından Ankara Merkez Hıfzı•ıha 
müessese&indc ihzar edilmekte olan 
kolera aşısından bugüne kadar Çin'e 
gönderilmft olan qının miktarı bir 
milyon santimetre mikibına varını! 
bulmvnaktadıc. (a.a.) 

Halkın, halk için, halk tarafından 
idaresidir: 

Cümhuriyet HaLk Partisi bu tarifi 
daha kıaaltarak ıu veciz cümle ile i
f ade etmiıtir: Halk için ve balıkla be
raber. 

Cümhurreiaimiz lamet lnönü'nün 
bu defaki Anadolu aeyahati bu veci• 
zenin canlı bir tezahürüdür ve o bu 
aeyahatten mülhem olarak tU veci
zeyi aöylemitlerdir: 

"Partimizin baıhca kuveti bütün 
vatandaıların muhabbet ve itimadı 
olduğu gibi, batlıca vazifeai de bü
tün vatandaıların hizmet ve ihtiyaç
larını teminidr.,, 

Bütün vatanclatlarm hizmet ve 
ihtiyaçlarmı ten.in için de devletin 
halkla beraber ve halkın içinde ça
htmaaı li.zandır. Bunu da Cümburre
iaimiz ıu cümle ile ifade buymmut
lardır: 

''Rahatça aöylenebilen ve vatan
datla devlet memuru araaında ciddi 
ve aamimi ahenk bulunan yerlerde 
ihtiyaçların teaviye ve temin edilme
ai muhakkaktır.,, 

ismet lnönü bizzat halkın araaDM. 
girmek, onların dertlerini bizzat 
dinlemek suretiyle de, devlet me
murları ile halk araaında aaırlann 
vücuda getirdiği aoğukluiu ve ayrı
lığı gidermek lüzumuna itaret etmit
tir. Saltanat devrinden kalma bir iti
yatla halk daima devleti kendinden 
ayrı, kendindeiı bafka, afaki bir ku
vet telakki etmeğe alıfJDıttır. Halkla 
devletin bu kadar kucak kucağa. bu 
kadar yanyana geldiii ve bu derece 
kayna9tığı cümhuriyet devrine gelin.o 
ciye kadar Türkiye'nin tarihinde gö. 
rübnemittir. 

Devletle halkın kaynapaaı ani .... 
maaı ve bir ahenk dahilinde çalrpna
aı memlekette hakiki demokraainin 
en kuvetli temelini tetkil eder. Bu te
mel ne kadar kuvetli oluna, devlet o 
derece kuvetli, halk o derce meeat 
ve müreffeh olur.,, 

YÜKSEK. ORNEK 
COMHURIYET'te B. Nadir Nadi 

Yüluek Cirnek bqbkb bafyaanmcla 
...-.ı. töYle .a,.ı.m.kteclirı 

.. Muhterem OimhmTeWmia J.. 
met lnönü, bir haftadan fazla bir -.. 
manclanberi timali Anadolu'da ;rap
tıfı seyahati bitirerek Ankara'7a 
dönmiif bulunuyor. 

Bu aeyahati, en afak tahiliıtma 
kadar gazetemizde takip ettinia. 
Muhterem lnönü'nün. ıezdiji 7wle11-
de halkla, balkm ibtiyaçlariyle nual 
alikadar olduğunu yakmc:lan 1rörclü
nüz. Bütün bayatmı memleket...-... 
larmın saadeti uğrunda barcunalr.
tan bir an geri kalmı;ran kı;rmetli a
dam timdi, ömrünün en Terimli çala 
da, çok aevdiği vataama &aami bia
met imkanlarma ka~'Qf bal.... 
yor. lunet lnönü kelıimel..min. U,,.. 
tan için muvaffakiyetli '" yaaulmaa 
çallflllll,, minaama 1reldiiini iJ'İ W.. 
len bugünkü neül,onun ya.,...,.,,.. oi
duiu ve yapacaiı gayretleri ~ 
bir dikkat Ye emniyetle takip etmek
tedir. 

leınet lnön.ü tarafmclan ı..,-. 
1D1f ve batarılamam11 bir it hatırl.
mıyan milletimiz, ona 'kartı beelecli
ii emniyet ve itimatta tamamen lwılrı
hdır. 

Tedavüle çıkardan 

yeni banknotlar. 
Türkiye CümhurV.t Merltes B.,_ 

kınından J 

Bankamızın ıs Udncitcırin 937 tari
hinden itibaren tedavüle çıkarmıya 
başladığı yeni harfli banknotlardaA 
düne kadar : 
Beş liralıklardan 37.389.940 
On liralıklardan 22.422.690 
Elli liralıklardan 20.466.350 
Yüz liralrklardan 19.443.800 
ceman, doksan dokuz milyon yedi 
yüz yirmi iki bin lira tedavüle çıkarıl
mı' ve mukabilinde eski harfli bank -
notlardan da aynı miktar yani, dok -
san dokuz milyon yedi yüz yirmi ild 
bin yedi yüz seksen lira tedavülden 
kaldmlmı,tır. (a.a.) 

GI. Skoblin'in kansı 

mahktmı oldu 
Paris, ıs a.a. - Paris cinayet mah

kemesi, beyaz rua generali Millcr'in 
kaçırılması hadisesi ile alakadar ola
rak muhakemesi yapılan Bayan Skob
lin'i .. ki Plevitskaya ismi ile me!. 
burdur" yirmi sene pkka hizmetine 
ve on aene Fransa'da ikametten mah
rumiyete mabkUın etmiıtir. 
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Krıstot Kolomp'dan Macellan a kadaı oı rçok kişiflcri uzun seyahatlara sevk d b ki · · 
tatsız olması ve bunlar için baharat aramak 1 c en sc ep, o zamanlarda Avrupa yeme erının arzusu o mu§tur. 

Yazan: Stelan Zvayg - 8 - Kısaltıp nakleden: Nurettin ART AM 

Bordadaki toplar gök 
gürültüsünü andıran 

tarrakalarla ateşe başladı 
H epsi de en iyi kaptanlardan 

ve kılavuzlardan murekkep 
olmak üzere sabıle 29 kişı çıkmıştı. 
(Bereket versın, henüz aıdı~ı yard
lardan muztarıp olan .t'ıgaıet~a ge
mıde kalmıştı). liunıar buyuk tO· 
renle karşılandılar ve ıçınde ziyafet 
sofrasının hazırlandığı hurma dal 
v~ yapr~klarından yapılmış bıiyük 
bır kulubeye gotürülduler. fürden
bire gemide kaıan tayfalar, birtakım 
feryatlar ve çıgı ı Kto.r uuyouıar. Ge
bu racası, mısaıırıerını bırer birer 
haklatıyordu. 

Şimdi filonun kumandasını eline 
almış olan J oao Karva!ho, hemen, 
kasabanın bombardımanı için emir 
;er~i. Bordadakı toplar gök gıirultü-
unu andırır tarak:alarla birıbıri ar

~ınca ateş etmege başladılar. Joao 
errao son dakıKaaa kendısinı yer

lile~in elinden kurtarmış ve sahıl
dekı kumsaıa kaçabıımıştı. uuş
manlar kendisıni taKıp ettiler ve bu
tiln silahlarını uslunden aıdııar. 
Serrao oraaa gemideki ı<.arvalho'ya 
bağırıyor ve bır gemi ile kendı ba
yatını kurtaracak fıdyeler gönder
mesini istiyordu. Bir an pazarlıkta 
uyuşulmuş gibiydi. Kaptanın diyeti 
olarak külliyetli miktarda bakırla 
birkaç parça kumaş gönderilecekti 
Fakat yerlıler, bu fidyenin sahile 
kadar getirilip kendilerine teslimi
ni şart koşuyorlardı. Karvalbo ise 
böyle yapıldığı takdirde yerlilerin 
yalnız bu malları almakla iktifa et
meyip kayıkları da zaptedecekle
rinden korkuyorlardı. Ne olursa ol
sun, istenilen eşya hemen kayıkla
ra konulup gönderildi. Bu esnada 
gemide kalan tayfalar, kumsalda 
Serrao'nun boğazlandığını gözleri 
ile gördüler. 

Hemen aynı zamanda yerlilerden 
başka bir kafile Macellan'ın diktir
miş olduğu büyUk haçı yıkıp parça
ladılar. Reisin haftalarca sabır ve 
tahamn :il eayesinde başardığı işin 
mahvedilmesi için bir saat kafi gel
mişti. 

Şimdi, geride sağ kalanların va
ziyeti de mubataıalı idi. Sevil'de 
imza vererek bu sefere katılan 265 
kiş.'.denancak 115 kişi kalmış, böyle
c~ uç geminin mürettebatı eksilmiş
tı. Şu halde ,üç gemiden bir tanesi
ni feda etmek doğru olacaktı. Gemi
ler içinde en yıpranmış olan Kon
ıepsiyon'un üzerinde bulunan yük
ler ~şaltıldı ve gemi ateşe verildi. 
Gerıye kalan Trinidad ve Viktoria 
yanyana yola koyuldular. 

Bu yarıya inmiş filonun kudret
li ve usta kumandanından mahrum 
kalmasının acısı, şimdi takip ede
cekleri rotanın ~ayininde güçlüklere 
uğradıkları için, bilsbütUn kendisi
nı gösteriyordu. 

Pek yakınına geldikleri Moluk
ka'ya gideceklerine altı ay müddet
le etrafı dolaştılar. Şeref meselesi 
unutulmuş gitmişti. lı' ilo kumanda
nı olan Karvalho, yüzsüz, utanmaz 
bir korsan haline gelmişti. Onun bu 
hareketlerindı::n en başıboş tayfalar 
bile sıkılıyorlardı. Bu sebeple ~e
bastian de K.ano'yu kumandanbga 
getirdiler. 

Nihayet, aşağı yukarı, bir tesa
düf, bir kaza eseri olan bahtiyar 
Molukka adalarına vardılar ve 8 
son te§rin 1521 tarihinde Tidore'de 
karaya çıktılar. Buradaki halk, ken
dilerine ümit ve tahminin fevkinde 
dos .ça davranıyordu. lspanyolların 
istiyebileceği her bır şe)'<.ien bol bol 
bulmak miımki.ındü. 

Burada kendi kay ışlarını, başlık
larını, esvaplarını vererek mukabi
linde bir çok baharat aldılar. Artık, 
kolayca ele geçirdikleri bu haznele
ri götürmek ve satıp zengin olmak 
üzere memleketlerine dönebilirler~ 

di. 
Gemilere ticaret eşyası, erzak ve 

malzeme yükletildi. Fakat yola çık
tıkları zaman eski Trinidad gıcırda.
dı ve kaburgası açıldı. Viktoria, da4 

ha uzun müddet bekliy~mezdi. O
nun için talihsiz 51 tayfa ve kapta
nın Trinidad tamir edilinciyc kadar 
baharat adasında beklemesine ka
rar verildi. (Bu tamir yapıldıktan 

sonra İspanya'ya doğru yola çıkan 
bu gemi yolda kazaya uğramış ve 
betbabt tayfalariyle birlikte batıp 
gitmiştir.) 

yarısını tamamlamak için 30 
ay sarfı lazım gelen dünya 

devri seyahatini Viktoria gemisinin 
tamamlaması gemicilik tarihinin en 
ş~refli ve kahramanca hiidisesi oldu. 

Bu gemide beş ay kifayet edecek 
derecede erzak vardı. Fakat tuz bu
lamamışlardı. O yüzden sıcak mın
takaların kızgın güneşi altında ge
mideki soğuk et bozulmuş ve koku
su o kadar fena bir hal almştı ki bu 
nu kaldırıp denize a.mağa mecbur 
olmuşlardı. 

Bu sebeple geminin içinde kıtlık 
yeniden büküm sürmeğe başlamıştı. 
Viktoria gemisi, ağzına kada~ baba 
ratla doldurulmuştu. Fakat yıyecek 
ekmek bulamıyan midesi boş gemi-

ciler, karabiberi, kimyonu, zerdes;alı 
ne yapabilirlerdi? Her gün bir öl -
müş ve kurumuş vücudu gemiden 
denize atmak mecburiye\.i hasıl olu
yordu. Böylece birçok tayfalarını 

kaybettikten ve beş aylık bir yolcu
luktan sonra Viktoria 9 temmuz 
1522 de Kap Verde ada-larındaki 
Santiyago limanına vardı. Burası bir 
Portekiz sömürgesi ve Portekiz li
manı idi. Buraya yanaşıp karaya çık
mak kendilerini düşmanlar ın ın eli
ne teslim etmek de111ck _i, .F.a kat dÇ· 

ltk yiızünden başka turlü hare ket e t
mege de imkan yoktu. hu sc ııcple 
del Kano, sahile adamlar çıkaral"ak 
gemilerinin Amerika'dan geldiği 

yalanını uydurttu. İlk gönderilen 
sandallar komanya ve saire ile yük
lü olarak geri geldi. Kaptan, bunun 
üzerine bır kayık daha gönderirken 
sahil uen bir takım gemilerin kendi
lerine doğru harekete geçtiklerini 
gördü. S1htekilrlıkları anlaşılmıştı. 
Bunun üzerine sahile doğru gi.miş 
olan arkadaşları bırakarak gemi de
mirini aldı ve yelken asarak uzak
laşmağa başladı. 

(Sonu var) 

Maliye Vekaleti Kambiyo 
Müdürlüğü 

B. Atıf'tan açılan Maliye Vekaleti 
kambiyo müdürlüğüne Merkez Ban· 
kası kambiyo şefi B. Bülent tayin e

dilmiş ve yeni müdür dün vazifesine 

başlamıştır. 

Avrupa'cla yapılacak 
tetkikat 

Adliye Bakanlığı Temyiz mahke -

mesi Başmüddeiumuml muavinlerin -
den Bayan Nejat Ozoğuzu, Avrupa

ya mesleki tetkikata göndermektedir. 

Bayan Nejat Ozoğuz dün Fransa'ya 

hareket etmiştir. 

Kırşehir' de gene zelzele oldu 

Şehrimize gelen ma!Umata göre e -

velki gün saat 17.30 da iki saniye de
vam eden hafif bir, dün de 3.30 dan 
3.50 ye kadar dörder saniye devam e. 
den devamlı iki yer sarsıntısı olmuş
tur. Sarsıntı hiç bir hasar yapmamış
tır. 

BAL 1 K 

TUTAN 
K E D İ 

SOKAGI 

ve bütün dünyada analar yalnız batlarına kalmak 
tadır. Fakat, Bayan Sarahat bazan pencerenin Ö· 

nüne geçip sarımtırak Sen nehrine, Notrö - Dam 

klise.sinin ıkı kaJın KUıesıne t,akataı. ınemlcketini 
düıünüp sıkılır. Anna bir fransız makastarlık ki· 
tabını tetkik etmektedir. Yani'ye bir sual soracak 
olsa aldığı sert cevap şudur: ''Ben, suyun kimyevi 
terkibini tahlil ediyorum." Klari alçak sesle: Do
kunmayınız, hırıktır'ı ezberlemektedir. Guyula 
meyhanede arkadaıtariyle münaka§ada bulun· 
makta•dır. Şu dünya ne bo§! 

Yazan: Yolan Földeş Cevır1ta; Nasubı Baydaı 

Sonra, yavaı yavaı, bu yabancı toprakta ne ka· 
dar kabilse, dünya gene dolar. Anna'yı hiç bilme
diği halde hayata davet eden lstvan olur; esasen 
Anna'ya da bunun böyle olduğu söylenecek olsa, 
muhtemel ki, tasvip ebniyecektir. 
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Bunlar iyi ve çalışkan çocuklardır ... Fakat, ana

larına tahsis ettikleri yalnız Yani'nin kırık kolu ve 
lise doktoru refakatinde hastane arabasiyle eve 
dönüıü, yahut Klari'nin 40 derece hararetle ia
keınleıin·den yuvarlanıncıya kadar gizlediği Kaba
kulak hastalığıdır. Hulasa, pek öyle ehemiyetli bir 
ıey değil: Oç hafta wnra çocuklar hepsini unut
muılardı. Fakat, hasta arabası Sen - ~~§~I rıhtı
mında Balık _ Tutan - Kedi sokağının kuçük met
halind~ durup arabadan Yani çıkarıldığı za.maıı; 
(lari yerde mini minicik bir elbise paketınden 
ibaret kaldığı zaman!... Bir kadını yıpratan, kara 

1 beyazları katan bu gibi anlardır. saç ar arasına 
Bayan Baraba§, memlekette bulunsa her §eyın baı
ka türlü ve daha iyi olabileceğini düıünmektedır. 
Belki hata etmektedir. Çocuk her yerde çocuktur, 

lstvan kimdir? izah ettik ki Parisli macarlar Üç 

gruba ayrılabilirler, ve üçüncü grup serserilerin, 
iıe yaramazların, dalaverecilerin grupudur. İ§te 
lstvan da bunlardan biridir. Memleketinde o ban· 
ka memuru idi, fakat tüphesiz ça1ıımağı sevmiyor
du, yahut münasebetsiz bir harekette bulunmuıtu. 
Her ne hal ise üç senedenberi Paris'te ya§amakta· 
dır. O bilir ki protestan mabedi her pazartesi günü 
bir miktar para dağıtır; aa.lı günleri teozoflar nez
dinde hemen hemen bedava yemek yenir; çarıam
ba günleri, Roçild bankası her ia.tiyene heı on 
frank verir; perıembe günleri, Hk Önce konferan
sı dinlemek §artiyle, yalnız &ebze yiyenler kulü
bünde karın doyurmak kabildir; yahudi camiası
nın sadaka dağıtm.a günü cum.adır; cumartesi gün
leri garsonlar - vakıa siyaa.İ mültecilere mahsus 
olarak - bir tak.mı paketler dağıtırlar. Ancak 

,--
1 .. 

Mahkeme Röpartaj ları 
1 

RADYO 
11111111 

Mehmet Ayıker kapıda 
şöyle bağırıyormuş: 

TURKlYE RADYO DlFUZYON 
P06TALARI 

TURKIYE RADYOSU 
ANKARA RADYOSU 

Dalga uzunluğu : 

1639 m. 183 Kcı./1211 ıı::w. 
T. A. Q. 19,74 m. 15195 Kcı./ 20 Kw. 
T. A. P. 31,70 m. 9465 Kes./ 20 Kw. 

( Türkiye Saatile ) 

Sana İstanbuldan dokuz erkek dokuz kadın 1 Ankara: 

Dar ve kör bir sokağın içinde yan 
yana iki kapı var. Olur a ,diyeceksiniz. 
Olur taıbii, yalnız şurası garip ki bu i
ki evin sakinleri arasında dehşetli bir 
isim benzerliği bulu·nuyor. Her iki -
sinde de ikişer kız çocuğu var. İsimle
ri Belma ile Selma .• 

Yani daracık çıkmaz sokağın iki e
vinde iki Belma ve iki Selma biribi~ -
terini tanımadan, ve sebepler olduğu 
için konuşmak arzusu da duymadan 
yaşayıp gidiyorlar. Belma ile Selma o 
kadar nadir duyulan isimlerdendir ki 
bunların bitişik evlere düşmesi, cid -
den garip bir tesadüf olmuş. 
Komşular, bu evlerden bir tanesin -

den çok şüpheliler ... 'Girip çıkanların 
daima başka başka adamlar olması, sa
bahlara kadar içeride çengi çegane a -

f lemler, ut, cünbüş , tan bur sesleri; er -
kek ve kadın hanendelerin inceli ka -
lınlı seslerle sabahlara kadar süren 
şarkıları, haklı olarak, komşuların "a
caba" lı nazarlarını bu evin kapısın
da toplamıştır. 

Ama bugüne kadar ne kimse kimse
yi şi l iı yet etmiş. ne de polislik bir iş 
geçm' başlarından ... Herkes kendi a
leminde g eçinip gidiyor. 

Bundan bir kaç gün evel, çıkmaz so
kakta bir gürültü kopmuş. 

Paltosunun yakalarını kulaklarına 

kadar kaldırmış, kalın sesli bir erkek 
kapılardan birini çalmış. Gelmiş aç -
mışlar: 

Hik3.yenin bundan sonrasını, kapıyı 
kalın sesli erkeğe a~an Nazım'dan din
liyoruz: 

- Sokaktaki gürültüye aldırış et -
medim. Fakat biraz sonra kapı çalı -
nınca doğruldum, pencereden baktım. 
Adam, bir yandan yumruğiyle, bir 
yandan da salapurya pabuçlarının 
burniyle kapıyı kıracak gibi vuruyor
du. Pencereden: 

- Kim o? Diye bağırdım. Başını 
yukarı kaldırdı. Homurdanır gibi bir 
sesle: 

- Aç Kadriye han)m, ben geldim, 
dedi. 

Benim haylı kalın olan sesimi bir 
kadın sesine benzeten bu zat acaba de· 
1i mi diye düşündüm. Fakat aşağıya 
kadar indim. Kapıyı açtım. Tekrar: 

- Kimi istiyorsunuz beyim, diye 
sordum. 
Adamın gözleri kan çanağına dön -

müştü. Ağzından da burcu burcu rakı 
kokusu geliyordu .Ağzını daha çarpı
tarak cevap verdi: 

- Kadriye hanımı istiyorum. Sen 
git, o gelsin .. 

- Kim Kadriye hanım? Diye sor
dum. 

- Allah allah, dedi, Kadriye hanım 
kim ne demekmiş? Kadriye hanım iş
te ... Benim eski ahbabımdır o... Git 
gönder onu ... 

Bu eve taşınalı iki gün olmuştu. 

Benden evci oturanlarda da Kadriye 
hanım isminde bir kadın yoktu. 

- Yok bu evde Kadriye hanım di· 
ye kimse, dedim. 

Adam kızdı benim bu sözüme. Yum· 
ruklarını sıktığını gördüm. Kiml>ilir 
aklından beni döğmeği mi geçiriyor -

du nedir .... 
Dişlerini gıcırdattı ve bağırdı: 
- Bana pek güzel tarif ettiler, de -

di, bu çıkmaz sokağın içinde Kadriye 
hanım oturuyormuş. Kızları olacak. 
Belma ile .... 

Ötekinin ismini bir türılü hatırlıya
madı. Kocaman elini şap! diye daracık 
alnına vur<lu .. Azarlar gibi bana bağır
dı: 

- Neydi ötekinin adı be, iki kızı o· 
lacak. Adlarını da hep biribirine ka -
rıştırırım. 

Baktım ki adamın 13.f anlar, söz din
ler hali yok. Sinirlenmeğe de başla -
mıştım. Ağır sözler söylemeğe, onu 
kapıdan kovmağa, ve biraz daha ileri 
giderse ne bileyim ben, haddini bil -
dırmeğe hazırlanıyordum. Derken: 

- Buldum, buldum, dedi, Ötl'.!kinin 
de adı Selma olacak. İşte ben Selma i
le Belma'nın anası olan Kadriye ha -
nımı istiyordum. 

Benden evel bizim evde oturanlar
dan duymuştum ki uygunsuz komşu -
nun iki kızı var, Belma ile Selma ... 
Sarhoş evl eri biri.birine karıştırmış. 
Fakat sükfıtumu bozmadım. Sarhoş1a 
sarhoş olunmaz ya: 

- Onlar bu evden çıktılar, dedim, 
ta uzaklarda bir yere taşındılar. 

Bu sözüme de kızdı: 
- Atma be herif, dedi, yoksa beni 

sarhoş mu zannettin. Ben daha bugün 
Kadriye hanımı sokakta gördüm. Ba -
na: 

- Eski evimizdeyiz, bu gece bekle
rim seni diye randevu verdi. 

Bir an evel başımdan kazasız be15. -
sız savmış olmak için: 

- Efendim bu işte bir yanlışlık var, 
sizin arkadaşlarınız şu evde otururlar 
der gibi öteki Belma ile Selma'nın o

turduğu evi gösterdim. 
Bu zat meğer benim zannettiğim 

kadar kaba filan bir adam değilmiş. 

Şeklini çoktan değiştirmiş bir garip 
şapkasını tepesinden avuçlayarak yu -
karı doğru kaldırdı: 

- Pardon, dedi, kusuruma bakma -
yın şaşırmışım. 

- Ehemiyeti yok, olur böyle şey, 
dedim, kapıyı kapar gibi yaptım. Ama 
aralıktan da ne yapacağını seyretme • 
ğe başladım. Bu sefer öteki kapıyı 
yumruklamağa ve tekmelemeğe başla

dı: 
- Aç be Kadriye, dedi, yabancı de

ğilim. Ben Mehmet Ayıker. 

CUMA, 16.12.938: - 12.30 Müz;k (Tüı 
çe eserler). - 13.00 Saat ayarı ve haber 
- 13.10 Solist konseri - Pl - 13.30 - 14 M 
zik (cazband - Pl). 

18.00 Müzik (Türk müziği ince saz fasl 
- 18.'45 Konuşma (Spor faaliyetleri) -
Müzik (Fanfar - Pl) - 19.15 Saat ayarı 
haberler. 19.25 Müzik (ince saz faslı) 
20.00 Müzik (Riyaseti cumhur flarmoıı 
orkestrası - şef: Hasan Ferit Alnar) 1 
La karnaval Romen • uvertür - (Berlio 
2 - Senfoni No. ı - Mi. bemol majör - (Bı 
rodin) 3 - Le Prclüd - (List) - Zl.00 Sa 
ayarı ve arapça söylev. - 21.10 Müz 
(Tanbur, kemençe, ney) - 21.30 Şükrü S 
racoğlu, Hariciye Vekili. (Arttırma ve ye 
li mallar haftası müna!lebctiyle konuşm 
21.45 Müzik (şarkı ve taksim) - 22.15 Mi 
zik (küçük orkestra) 1 - Semiramis - uve 
tür - (Rossini). 2 - Suvcnir dün nüi deta 
Madrid (G1inka) 3 - Serenata amoro• 
(Bccc.e) 4 - Nordiş süit - (Torjussen) S 
Romaneska - (Zikoff) 15 - Şan san parol 
(Çaykovski) 7 - Manan - (Berjer) - 23.1 
Müzik (romans ve balalayka) - 23.45 - 2 
Son haberler ve yarınki proğ:ram. 

Avrupa : 

OPERA VE OPERETLER: 14 Layp 
zig - 14.10 Frankfurt - 19 Bertin - 2'0.3 
Floransa - 21.45 London - Recyonal ~ 
22.45 Strazburg. 

ORKESTRA KONSERLERi VE SEN 
FONIK KONSERLER: 13.25 Münih - 1 
t1ilano - 20.10 Viyana - 21 Milano, Ştut 
gart - 21.20 Hamburg - 21.30 Paris - P 
'l'. T. - 22.15 Kolonya - 22'.45 Droytviç. 

ODA MUStKlSI: 18.20 Brcslav - 23.30 
Lükscmburg. 

SOLO KONSERLERi: 15 Frankfurt -
15.25 Hamburg - 15.30 Viyana - 17 Bcr .. 
lin - 18.10 Hamburg- 18.20 Münib- 20.10 
Münib. 

NEFESLi SAZLAR (Marş v . s.): 6.30 
Königsberg - 12 Hamburg, Laypzig - 14 
Kolonya - 18.30 Ştutgart - 19.15 Bresla\lı 
Hamburg - 19.30 Ştutgart. 

ORG KONSERLER! VE KOROLAR: 
15.30 Kolonya - 7.10 Keza - 8.30 Frank .. 
furt, Sofya - 10.45 Hamburg - 14 Ştut .. 
gart - 14.10 Viyana - 14.15 Hamburg -
15 Bertin - 15.30 Bertin - 16 Alman is .. 
tasyonları - 18 Berlin - 19.10 Kolonya -
20.10 Bertin - 20.15 Frankfurt - 21 KO" 
lonya - 21.30 Tuluz - 22.30 Münib - 22.4• 
Königsberg - 2'4 Frankfurt. 

HALK MUSiKiSi: 11.30 Ştutgart - 11 
Keza - 18.30 Frankfurt - 19.50 Keza. 

DANS MUZ!ôt: 17 Ştutgart-22 Mon
te - Cencri - 22.30 Laypzig, Floransa - 23 
MiJano, Roma - 23.25 London - Rec-,onıl 
- 24 Lüksemburg - 0.20 Droytviç. 

rEskimİ§ diye köşe bucağa 
1 atılmış elbise, ayakkabı, ça
i maşırlarını Çocuk Kurumu
İ na ver. Y okırul çocukların 
1 kışın soğuktan korunmasına ! 
i yardım etmiş olurırunuz. l 
: ................................. . 

Hele şükür, adını da öğrenmiştim külmüşlerdi. 
İçimden: Derken biraz evci alelacele gide1' 

- Erliğine ere benziyor ama, ayık'- komşuyu bekçilerle sokağa girerıı:en 
lığa aklım ermedi diye düşünürken gördüm. Meğer gürültüden bizar olan 
beriki sebebi ziyaretini bağıra bağıra komşumuz dayanarnarnış polise olup 
izah etti: biteni haber vermeğe gitmiş. 

- Kadriye, dokuz erkek dokuz ka- Bir zabıt varakası tutu1.ıu. Mesele 
dm İstanbul'dan sana sermaye getir - meşhud cürümler mahJo-<tnesine gC>n • 
dik. derildi. Ben de şah;,11m. Ama şunu ha-

İçeridcn ses sada çıkmadı. Yalnız, tırlarken hem 6ıilüyor, hem kızıyo" 
sokak ıçindeki kapılardan birinin a - rum. M..ı.nıct Ayıker dar ve kör so • 
çıldığını ve alelacele giyinmiş bir er - k2ktan, bekçiler refakatinde çıkarken 
keğin adeta koşarcasına çıkıp gittiği:. hil.13.: 
ni gördüm. Ben de kat>'Y' kapayarak - Yahu İstanbul'dan sermaye ge • 
yukarı çıktnn... Pencereden bakmağa tirdik be, adamı böyle mi karşılarlar. 
başladım. Mehmet Ayıker yarım saat Not: Eğer tesadüf edersem, mahke-
kadar bağırdı, çağırdı, sızlandı, dur - me safahatından ayrıca ma!Qmat ve 
du. Bütün komşular pencerelere dö - ririm. - KEZEGE 

bunlardan görünmek için de biraz zeki olmak ki
fidir; Nihayet pazar günleri katolikler ziyafet çe· 
keler. la.tvan bütün bunları bilir, ve her gün milli
yet ve din deği§tirir Muhtelif menbalardan mua· 
venet görmek müsaadesine izin veren kiğıtlarla 

cepleı·i doludur. Fırsat bulunca çalı§ır: Bir filmde 
figüranlık ve her hangi bir resim atölyesinde mo
dellik ederek ... Bütün bunlara rağmen lstvan'ın 
samimi ve sevimli bir hali ve daüssılalı kapkara 
gözleri vardır. Sanatkar olarak doğmuş bulundu· 

ğuna kanidir. 

değildir. Daha sonraları, Anna onun bir serseri, bir 
ahlaksız ol•duğunu hemen anlamı§ olmasını acı bir 
memnuniyetle hatırlıyacaktır. Tabiidir ki lstvan 
görür görmez ona iltifata başlamıttır. 

Anna güzel değil, fakat on yedi yaıındadır. On 

yedi ya§ında... Acaip bir ya§! Bu yaım kendine 

mahsus faydaları ve mahzurları vardır; ancak ta .. 

hammül olunmaz surette müheıyyiçtir. Anna'nm 

cildi bir takım sivilcelerle arızalanmış olmakla be--

raber taze ve kadife gibidir. Hal ve tavrı kararsız 

ve beceriksizse de yeni doğmu§ bir ayı yavrua.unun 
beceriksizliğinde sevimlilikle süslüdür. Biraz kısa 
burnunun üzerinde çiller göze çarpar, fakat altın
da ağzın sevimli hülyalı tatlılığı kabarır. Eliı. gözle
ri temiz ve düıünceli ise de ifadeleri her zaman va· 
zıh değildir. Anna i§te böyledir. Bir kaç seneye ka
dar hatları incelecektir. Fakat timdiki haliyle lst
van'ın ho~una gitmektedir. Yabancı memlekette bir 
delikanlı hemen daima kadın sıkıntısı çeker. Hatta 
lstvan gibi bir kurnaz bile bazan zevkine göre bir 
kadın arkada§ bulmakta güçlüğe tesadüf eder: 
hayatını kazanan bir kız az çok dikkate layıktır. 

lstvant rastladığı muhacirlerden birkaç frank 
sızdırmak maksadiyle gittiği Fransua - Miron adın
daki macar lokantasında Baraba§'la tanı,mııtır. ls
tv•n, Baraba§'ın açık elli kibar bir zat olduğunu 
hemen tahmin etmiştir, - zira hayatını muntaza
man kazanan mütehassıs bir İ§Çİ macar kolonisin
de açık elli cömert bir adam tesiri yapar, - Ve va· 
kit kaybetmeksizin yanına yakla§ıp kafese koydu· 
ğu muhacirlerle alay ettikten sonra birkaç heye
canlı kelime ile ona bütün hayatını anlatmıştır. A· 
sıl şaşılacak olan şudur ki herkesten şüpheli, kur
naz bir köylü olan Baraba§ ona inanmıştır. Bu ba
hıt•ız, fakat pek sevimli gencin başına gelenlere 
müteessir olmu§, ve lstvan, onun gibi takdire li
yık bir insanın refakatini huzur verici bir refakat 
teli.kki ettiğini ve bir aile ocağını dünyada her §e
ye tercih eylediğini söyliyerek Barabaş'ı o günler
de evinde ziyaret ebneği çekine çekine teklif edin· 
ce, esasen çoktan te&hir edi.lmiı olan Baraba§ Is. 
tvan'ı ertesi gÜn için akıam yemeğine davet etmi§
tir. 

Anna, lstvan tarafından derhal teshir olunmU§ 

Anna lstvan'ı istihfaf etmekte ve hakkında hiç 
hayale kapılmamaktadır. Bununla beraber, gÜzel 
cümleler, kendisi için yeni olan teveccühler de ho
§Una gitmektedir. Henüz hiç kimse Anna'da genç 
kızı, uyanan kadını, sevgiye teıne genç münferit 
ruhu ke§fetmemi§tir. lstvan: "Güzelsiniz", demek
t~ ve tekrarlamaktadır: "Sizi seviyorum". Genç 

kızlar genç kız olduklarını böyle anlarda heyecan
la farkederler. 

(Sonu V<U) 
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Yaşhlara ha reket 
Gençlerden bazılarının sporlara 

karşl gösterdikleri - kendilerini hi
le unuturacak kadar - fazla inhi
mak gençlerden de y~şlılardan da 
bir çoğunu sporlardan soğutuyorsa 

da gene liızumu kadar ve makul de
recede spor yapan gençlerin şağlığı
nı ve vücudca güzelliğini gören yaş
lılar.dan bir kısmı haklı olarak, on -
lara gıbta ediyo~lar. Kendilerinin 
gençliklerinde sporlara timdiki ka -
dar rağbet olsaydı kendileri de şim
diki gençlerin çoğu gibi dinç. ve ya
kı§ıklı olacaklarını açıkça söylemi -
yorlarsa da öyle düşündükleri hal
lerinden belli oluyor. 

Y aşıların bir kısmı da çocukları i
çin sporun acele lüzumunu ve fay · 
dasını tanımakla beraber kendileri 
için artık her türlü jimnastiğin vak
ti geçmiş olduğunu sanıyorlar. Ara · 
larmda d~yaya erken gelmiş ol -
nıaktan dolayı talihlerine küsen de 
vardır. 

Halbuki spor yapmanın vakti hiç 
geçmez. Vakıa ağır atletik sporlar, 
hatta futbol gençlerin harcıdır. Fa
kat spor denince yalnız gençlik har
cı olan sporlar hatıra gelmemelidir. 
Bilafrz yüryiiş yapmak, mevsiminde 
kürek çekmek de birer spor sayılır. 
Bunlar için spor tabirini fazla bulur
sanız jimnastik deyiniz, mümare~ 
deyiniz, sözün kısası, bunların hepss 
Yatlılarm da yapabilecekleri ve on
lara da sağlık verecek hareketler -
d ir. 

Gençlik ve ihtiyarlık, hakikatte, 
İnaanın yaşına ve geçirdiği yılların 
ayısına gc . değil, daha yaşıyacağı 
yıllara göredir. Daha ne kadar yaşı
Yacağını hiç kimse bilemezse de, ha
reketin ömrü artırdığını, hareket -
sizliğin de ömrü kısalttığını herkes 
bilir. Onun için kırk beş elli yıl yaşa
nuş olan bir adam da jimnastik ve 
kendine göre spor yaparsa, ken
d isini, henüz çok yaşamağa umu du 
ve hakkı bulunan genç sayab ilir. Ha
reketsizlikte devam ederse, aksine 
çabuk ihtiyar olur, ömrünü kend i 
kend ine kısaltır. 

Herkeı. bilir ki, yaılılrğa ıstırap 
•eren, ömrü kısalbnağa sebep olan 
tİflllanlık, kum g ut, romatizma h as
f a~ıkları pek ç~k defa h areketsiz · 
1 len geur. :ıı .. --•·- • ... u~.ı,. ... u , ..,.,..,. 
Yapınıyan a damlar a bu hastalıklar 

Almanya'dan 
Romanya ya 

Yeni bir otosrad 

inşa olunacak 
MotörlU nakil vasıtaları süratle te

kemmül ederken başlıca iki gaye güt

mektedir~ Konforlu ve rahat olmak, 

zaman mefhumunu asgari hadde in

dirmek ... Bilhassa kara nakil vasıta

larında rekabet konforu yarattı. Fa

kat sürat zamanı henüz makaslıyama

dı: Çünkü emniyet Hizım. 
Medeniyet asrı. "yol verme" yi ge

ride ki devirlere has biliyor. Sürat 

rnüş'irleri 100 ün üstündeki rakamları 

gösterirken beklemek için değil dö

neıneç aramak, direksiyon bile kra· 

tnazsınız: Tehlike canınıza teveccüh 
eder. 

Müterakki meınlekelerde şehirler 
arası, bulvar olmuştur; sağdan gider, 

sağdan dönersiniz. Otosrad denen bu 
~uazzam yollar, üstünden geçen mo
torlere, uçmak için adeta ufuklar a
çar. 

Şimdi Almanya ile Romanya ara
sında büyük bir otosrad yapı~acak 
Yeni yol şarka doğru uzanarak ta Ro
manya . Okranya hududuna dayan~
caktır. 1000 kilometreden fazla bır 
Yer. Bin kilometre yola 3 milyar 500 
bin kuron döküleceğine göre yolun 
kilometresine 3.5 milyon kuron düşer. 
Yeni otosrad her biri beşer metrelik 
iki yoldan ibaret lki yolun ortasınd.a 
3. metre genişliğinde bir çimen şerı
dı uzayrp gidecek. 

Almanya ile Romanya'yı yalnız 0 • 

tornobil bağhyacak değil. Şüphe yok 
ki yolu yaya yolcularla, at arabala· 
rı da takip etmek istiyecek. Bu otos
raa onlları da kanatlarına almaktadır. 
~a.ğlı sollu ikişer metre g~nişli~in~e 
ı~ı yol, yayaya ve ata tahsıs edılmış· 
tır. 

Yol uzunluğunuf1 beşte üçü beton
hı, gerisi döşeli olacak. Yol, saatte 
2000 araha geçecek şekilde yapılacak
tır. 

1939 senesi zarfında inşaata 500 
milyon amade bulundurulacak ve 260 
lekrıisiyenle 100.000 işçi beş sene, 
A:1rnan - Romanya otosra.dına emek 
•Hu. :"k. 

daha çok ve daha çabuk geldikten 
başka, hastalık geldikten sonra ma
kul bir surette hareketler yapanlar
da hastalık geçer. 

Bunun sebebi, bir vakıt, hareketin 
insanı terletmesine, terlemenin VÜ -

cuddaki zehirlerin çıkmasına yar -
dım etmesine atfolunurdu. Vakıa 
hareketten sonra çıkan terde zehir
lerin nisbeti, hareketsiz gelen terde
kin•den fazladır. Fakat ne de olsa vü
cudu temizlemeğe terlemek, böbrek
ler kadar hizmet ebnez. Böbrekle -
rin işlemesini arttırmak için de mut
laka harekete lüzum yoktur. insan 
oturduğu yerde de bir ilaçla böbrek
lerinin işini artırır, fakat söylediğim 

0 hastalıklar, hareketle olduğu ka
dar, çabuk iyi olmazlar. 

Şimdi iyice biliniyor ki ~ütün ~~ 
iyiliklerin sebebi hareketi d~h~h 
guddeler üzerine iyi tesir ebnesıdır. 
Onların iyi işlemesini en iyi temin 
eden şey havadaki oksijeJl'dir. Hare
ket eden insan daha ziyade oksijen 
teneffüs ettiği için dahili guddeleri 
de daha iyi ve daha ziyade işlerler-

ler. 
Bir taraftan da ihtiyarlamanın se

bepleri o guddelerin yorulmadan lü
zumu kadar hormon ifraz edememe
Jerindedir. y aşJı aaam jimnastikle, 
haline göre sporla daha faz la oksi
jen yutar ve b ununla o gud~el;~ini 
lenbih ederek ihtiyarlığı gecıktırır. 

Şimdi gene iyice bilini~o~ ki ~ -
cu•dwnuzdaki işlerin hepsını tanzım 
edenler hormonlardır. Vücudun bü
yümesi, güzelliği, yediğimiz. gıdala
rın kimyaca türlü türlü §ekıllerden 
geçerek nihayet vücuda yarıyacak 
şekle girmeleri, bütün uzuvlarıını -
zm, beynin bile i§lemesi hep hor · 
monlarladır. Hormonları yolunda çı
kan insanın vücudundaki işlerin hep
si de yolunda gider. 

Hareket, in san a, honnon la r m en 
faydalı gıdaları olan oksije~~ t.~
min ettiği için dir k i vücudun buyu
mesine, güzelliğine, bütün uzuvların 
yolunda işlemesine seb ep olur. 

Hareket vücudun i,lerine intizam 
verdiği içindir ki aynı şekilde bir 
spor şişmanı zayıflatır, zayıf olanı 
semirtir. Yaşlıları ihtiyarlıktan ko • 
.. ...... ..,ı. ~s:n d .. ~n iyi çe.ro hat'ekettir. 

G.A. 

Beshleıin= serveti 

milyonu aııyor 
Amerika'nm beşizlerini bilirsiniz. 

Dinan hemşireler ismini taşıyan bu 
beş küçük kızın servetleri günden gü
ne çoğalmaktadır. The Cokntry Doc
tor adındaki filmden dolayı küçük
ler tam 50.000 dolar para kazanmış
lardır. Üç senelik hayatları esnasın
da, kendi isimlerini taşıyan bir mar
ka ile yapılan reklam sabunlarından 
da 55.000 dolar almışlardır. 

Keza bir un markası da küçüklere 
25.000 dolar kazandırmıştır. Bundan 
bıışka, küçük beşizler, h~dsiz hesap
sız oyuncak, örgü modelı, şurup: m?'" 
rina balık yağr gibi şeylere sahıptır. 
Şimdi küçüklerin serveti bir milyo
nu çoktan geçmiş vaziyettedir . . Bun
ların evlerinde iki süt anne, ıki ka
dın, bir öğretmen, bir dadı, bir aşçı, 
üç polis memuru vardır. 

B. Hitler için bir 

nehir yatı yapıhyor 
Almanya'nın Kiel şehri tezgahla

rında bugün Hitler için bir nehir ya

tı yapılmaktadır. Bu yat 300 tonluk

tur. Uzunluğu 35 metredir. Daha U· 

zun yapxlmamasınm sebebi, yatın al

man nehirlerinde ve barajlarında ser
bestçe dolaşabilmesini temin etmek
tir. Yatın teknesi ·ve güverteleri zırh
lı, direkleri teleskopla mücehhezdir. 

Yatın ismi henüz konmamıştır. 
Yat, aynı zamanda bir batarya top· 

la da teçhiz edilmiştir. Bu topların se

lam resimlerini ifa için konduğu söy

lenmektedir. 
Söylendiğine nazaran Hitler bu 

yatla önümüzdeki sene uzun bir seya
hate çıkacak~ır. Hitler'in seya_?.ati
ne Tuna üzerınde devam edecegı ve 
Amiral Horti'nin ziyaretini iade ede
ceği ve Bükreş'e ~a~ar uzan~cağı ih
timal dahilinde gorulmektedır. 

yarı siklet boks maçı 

Yarı siklet Avrupa boks şampiyo-
marı bu ayın 29 unda Milano'da nu 3 , • 

11 yapılacaktır. Maç, Vuter'le Turıe o 
arasında olacaktır. 

Günün 1 
politik 

meselesi 1 K 
• 

RSIK 
Bu adayı elinden çıkarırsa ••• 

Fransa Akdeniz' deki vaziyetini· 
müdafaa edemiyecek hale gelir 

F
aşist parlamentosunda ve Pi

azza Venezia'da yükselen 
sesler, birdenbire, Tunus'la birlik -
te Korsika'yı da her gün adı işitilen 
bir yer haline soktu. 

Yabancı memleketlerde hemen 
hemen hiç rastlanılmayan bazı ital
yan gazetelerinde ara sıra okunan 
şeyleri şimdi bütün italyan gazete
leri ileri sürmektedirler. Bu gaze
telerin iddialarına bakılırsa, Korsi
ka, milliyet, dil, anane ve teamül ba
kımından tamamiylc italyandır. Bu 
itibarla, adanın, ltalya'ya ilhakı la
zımdır. 

Korsika'nın İtalya ile tarihi ala -
kalan olduğu inkar eı.lilemez bir 
hakikattir. Bu ada, vaktiyle, roma
lıların, Pisa cumhuriyetinin ve he
men hemen beşyüz sene de Cineve 
cumhuriyetinin elinde bulunmuş -
tur. O tarihlerde, kendini Korsika 
kıraliçesi addctmiycn Cenova pren
sesi yoktur. 

N e var ki, italyan matbuatı, o 
tarihlerde italyan şehirle -

rindeki devlet idaresinin ne şekilde 
olduğunu ağzına bile almıyor. Bu 
şehirlerin tarihi isyan ve harplerle 
dolup taşmıştır. Cenova, yalnız sa
hil boylarında otoritesini kurabil
miştir; memleketin iç taraflarında 
ise, Korsika klanları hüküm sürü -
yorlardı. 18 inci asrın i~k Y.et~i~7ı
lı içinde, korsikalılar, ındı hukum-
ranlıklarını muhafaza edebilmek i
çin evela avusturyalıların, arkasın
dan fransızlarm yardımına baş vur
mak zorunda kalan Cenovalılara 
karşı mütemadiyen mücadele etmiş
lerdir. 

Nihayet, bıkıp usanan cenovalı -
lar, hükümranlık haklarından tama
miyle vazgeçmişler ve 8 mayıs 1769 
da Ponte Nuovo civarında korsika
l ıları kati hezimet e uğratan fransız
lar vaziyete h!kim olmuşlardır. İn
gilizlerin hiı:...ıunnrni ""~ ılidat 
crııKıeri 1794 den 1796 tarihine ka-
dar geçen müddet müstesna, Korsi
ka, o tarihtenberi Fransa'ya aittir. 

Noye Zürher 
Saytung'tan 

miştir; o yalnız kendi için döğüş -
müştilr. Fransa'ya karşı olan bağlı
lığını, o, harp meydanlarında ve sö
mürgelerde isbat etmiştir; 40.000 
korsikalı Fransa için can vermiş
tir ki, bu rakam nüfusunun sekizde 
biridir. Fransa için dökülen.bu kan, 
ebediyen unutulmıyacaktır. 

Bütün bunlara rağmen, italyan· 
lar tarafından kuvetli bir 

surette yardım gören bir Korsika i
redantizmi vardır. Taraftarları bü
yük bir yekun tutmamakta olması
na rağmen, bu hareketi istihfaf et
memek lazımdır. lredantistler, se
lameti, kendi memleketlerinin dı · 
şmda arayan hoşnutsuzlarla varlık
ları sarsılmış olanlardan mürekkep 
bir kafiledir. Onların ileri sürdük
leri bürhanlar ,İtalyanlarınkinden 

farksızdır. 

Mamafi, bu gibilere karşı, adada, 
dil ve milliyetin italyan değil, kor
sikalı olduğunu söylemek davaları
nı çürütmeğe kafidir. Mamafi, i
talyanlarla korsikalıların bir çok 
müşterek tarafları vardır; ancak, bu 
nisbette de aykırıklarla doludurlar. 
Asırlardanberi hakim bir rol oynı -
yan parola, bu adadaki zihniyete bir 
delildir. Bu parola, metbu devlete 
karş ıdürüst hareket etmektir. 

lredantistlerin tahrikleri, uzun 
zamandanberi İtalya'dan körüklen
mekte oradan himaye görmektedir. 
Bu emellerin temerküz ettiği yer, 
Livorno'dur. Livorno'da "11 Telgra
fo" adında gündelik bir gazete çık
maktadır. Haftada bir, bir sayfadan 
ibaret fakat t emay ülleri gayet sa -
r ib olan " Edi.zione d e lla Corsica" 
çıkmakta ve Korsika'nm italyanlı
ğını isbat etmeğe çalışmaktadır. 

Bu haftalık gazeteden sonra aylık 
mecmualar gelmektedir. 

E n başında, kibarlığını mu
hafaza eden fakat bir kaç 

sayısını bir arada neşretmek zorun
da olan "Antica e Moderna Corsica" 
bulunmaktadır. Francesso •Guerri'
nin tesis etmiş olduğu Rivista del 
pensiero Corso, gerek metin gerek 
resimleri itibariyle o kadar mükem
mel tertip edilmektedir ki, politi -
ka işlerine alet olmasına insan mü
teessir oluyor. Bu mecmuanın met
ni, Korsika'da yalnız İtalya'ya ilti
hak etmek düşüncesinin hakim ol
duğunu kendilerine telkin etmek i -
çin, korsikalı entelektüellerle ya -
hancılara hitap etmektedir. Bu mec
muamn, adanın demografik vazi -
yetiyle yakından alakadar olması, 
dikkate değer bir meseledir. Abone 
şartları da az enteersan değildir. 
Bu mecmuanın, İtalya'da, Korsika'
da, Nis'de, Savoya'da, Monako ve 
Malta'da, Tunus'ta, Dalmaçya'da, 
!sviçre'nin Tessin, Graubünden 
kantonlarmdaki fiyatı 30 liret, ya
bancı memleketlerde de 40 lirettir. 

Fransa, maalesef, sadece tu -
rizm propagandası yapmak -

tadır. Fakat, protesto fırtınaları 
geçtikten sonra, Fransa, şayet kor
sika topraklarını müdafaa etmek is
tiyorsa. gerek fikir silahiyle gerek 
para vasıtasiyle enerjik bir surette 
harekete geçerek, evvelemirde İtal
yan iredantizminin halk arasındaki 
kökünü kazıması lazımdır. 

İtalyan gazeteleri, Korsika'nın i

talyanlığından sonra, adanın stra • 

tejik ehemiyetini tebarüz ettirmek

tedirler. Meselenin asıl ruhu şudur: 
Fransa Korsika'yı elinden bıraktı
ğı gün, Akdeni.z'in her hangi b ir 

noktasındaki mevkiini artık mUda
faa edebilecek vaziyetten çıkar. 

l_e_ı_e_L_I _v_o_G_R_A_F_Y_A_. 

Edebiyatçılarımız 

ve Türk Edebiyah 
I 
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Halkevi resim galerisi 
Sanatı halka sevdirmek 

sanatkar kadar gazetecinin de va 
fesidir; hele &anatın ressamlık ve 
heykeltraşlık gibi, kendileriyle 
sıkı Ünsiyet ve ülfetimiz olıruyan § 

beleri bahse konulduğu zaman 
Biz, bunlardan birincisi ile anca 
yarım asırdan ve ikincisi ile cümh 
riyettenberi münasebettarız. Ress 
mı ve heykeltraşı limonluklarda b · 
itina ile yetiştirilen nadide çiçekl 
re benzetebiliriz: İklimimize alış 
koldeşmeleri için daha uzun zam 
lar geçecektir. Bundan dolayı b 
gün - tıpkı limonluklardaki naz 
nebatlar gibi - en hafif rüzgar 
biraz kuvetli sıcağa - yahut isteı 

seniz §İddetlice tenkitlere veya h 
lerini anlamaz görünerek yaptıw 

mız sertçe hüciımlara deyiniz - t 
hammülleri azdır: sararır, aol 
küserler. 

Fakat ,hassas olmakta haksız 
dırlar? His bahsinde hakkın yeri 
lamaz. Lakin onlara gene hak v 
meJiyiz; kendilerini anlamak başk 
!arından ziyade bizlere dii.§tüğü 
çin ... Ancak, hakkı ve mantıkı ort 
ya koyarak konuşacak olsalar da 
her şey onların lehin·rledir. Şöyle 
yebilirler: "Şiir yazıyor, nesir ya 
yor, ekseriya para ve hazan §Öhr 
kazanıyorsunuz. Çünkü uzun bir 
lışkanlık okuyanları çoğaltmışt 
.l<esım ve heykel yapıyoruz. Para k 
zandığımız enderdir. Şöhret isem .. 
takbel meslektaşlarımıza neaill 
sonunda nasip olacaktır. Zira eJY 
nın tabiatı bunu &mirdir. Şu hald 
bizi neden yalnız tenkit için b 
mevzuu ediyorsunuz? ,, 

Dün, dostuın Yaşar Nabi'nin "R 
sim sergisi, ressamlarımız,, yazısı 

okuyup müteessir olan bi.r re 
bana, filvaki, bu &Özlerle hitap et 
Uave ediyordu: 

- Galeri kelimeaini bile bize ~ 
görüyorsunuz. Niçin? Kö§e, diye 
lirdik. Saray, demedik? meseli. 
adama Ahmet adı konulmuş o 
üzerinde durulur mu? 

Devam ediyordu: 

- Pahalı neden? Çerçevesiyle 
liraya resım sattıgımız. zaman bi 
kalan paranın altı lira olduğunu h 
aap edıniz. J::n küçük levha kaç ça! 
m a guniınün m ahsulüdür? 

Hücwn ediyordu : 
- Ankara Ha1kevi resim gale 

sinde metnurJar da eser!erıni te 
edebihrler. takat, neden imıe ıaı 

kat etmıyorsunuz: .. Ankara .Halk 
resim galerisi"":.' Ankara'daki r 
samlardan hepsi - meşhurları 
tanınmamışları - sıra ile yirmi g .. 
de bir, resımlerini burada teşhir ed 
ceklerdir. Kutüpane camekanla 
yalnız. marut muharrirlerin kitapl 
rı konsaydı hiç bır istidat yer bul 
tanınamazdı. 

Ressam dostuma dedim ki~ ''B 

Ada için, Avusturya, Holanda, 
İngiltere, Fransa, İspanya 

ve Cenova'nın katıldıkları bu mu -
harebelerde, korsikalılara, kendi 
mukadderatlarını soran, düşünen 
yoktu. Fakat bütün isyanlar, Korsi
ka'nın,ne cenovalı,• ne fransız ve ne 
de ingiliz olmak istemediğini, bila
kis sadece korsikalı olarak kalmak 
istediğini göstermektedir. 

Nitekim, katı surette Fransa'ya 
ilhakından evel, Korsika'nın hüri
yet kahramanı Paskal Paoli, ceno
vahlara hiç itaat etmeden, fransız
lara boyun eğinceye kadar müsta -
kil olarak hükümran olmağa mu . 
vaffak olmuştur. Bu böyle olmakla 
beraber, korsikah şefler, adanın 
kendi mevcudiyetini tek başına mu
hafaza edemiyeceğini müdriktiler. 
Bundan dolayıdır ki, korsikalılar, 
daima, adanın serbestçe inkişafına 
imkan veren devletlere yaklaşmış -
!ar, onlara bağlanmışlardır. Paskal 
Paoli sırf bu mülahazayla, fransız 
ihtiliilinde fransız hakimiyetini tas-, 
vip etmiş, fakat bu hakimiyet işi 
despotlığa dökünce, İngiltere'nin 
himayesine baş vurmuştur. Korsika
l ılar, sonradan tekrar fransız haki
miyetiyle anlaşmışlardır. Korsika · 
tılar, dürüst bir teba olarak hareket 
etmişler, fakat daima korsikalı kal· 
mışlardır. Bu ada halkı, fransız ida· 
resini miitemadiycn tenkit etmiş, 

ihmal edildiği için durmadan şika -
yette bulunmuştur. 

"Genç şairlerimiz ve 

"Genç romancılarımız ve 

eserleri", J bizzat arayıp bulabilir ve kitabına ko- tenkidi de ancak sanata ve onun 
eserleri" yabilirdi. Eserde bir ikinci mahzur zin gibi canı.ian hadimlerine iyir 

etmit olmak hevesiyle yaparız. A l 
gan olmayınız.. Cesaretiniz hep· 

Maalesef, korsikalıların bu şi -
kayetleri sebepsiz değildir. 

Hunun içindir ki, içlerinden bazı
ları, güzel havalarda uzak olmadı -
ğı intibaını veren italyan sahilleri
ne gözlerini dikmektedirler. Buna 
rağmen, korsikalıların bir hakları 
tamamiyle tanınmakta, ona hürmet 
edilmektedir: amel ve tefekkür hü
riyeti. Bu meselede çok titiz davra
nan korsikalı, bu mefhumlara el 
sürdürmemektedir. Korsikalı, poli
ti.h. bakı:adan hangi memlekete ta
bi olursa olsun, diktatörlüğe uzun 
müddet boyun eğmemektedir. 

Korsika'nın Fransa'ya gayet dü -
rüst hareket etmekte olduğuna şüp
he yoktur. Korsika, ne Pisa ve ne de 
Cenova için asla mücadele etme -

isimli emek ve tetkik mahsulü iki e

serin muellifi olan Mehmet Behçet 

Yazar'rn, bugünkü edebiyatımız ve e

debiyatçılarımızı anlatacak çok daha 
geniş ölçüde bir eseri hazırlamakla 

meşgnl olduğunu biliyorduk. Muhar
rir, bu eseri için bütün ediplerimize 

müracaat ederek kendilerinden hal 
tercümeleri ve resimleri ile birlikte 

eski ve yeni edebiyatımız hakkındaki 
düşüncelerini istemişti. lşte Kanaat 

Kitapevi tarafından şimdi bastırıla

rak piyasaya çıkarılmış olan eser bu 
mektuplara gelen cevaplardan terek
küp etmiştir. 

Bay Behçet Yazar'ın kitabında elli 
iki şair, naşir ve muharrir hakkında 
biyografik ve bibliyografik malfımat 
ve edebiyat hakkındaki mütaleaları 

var. Müellif, müracaatlarına cevap 
vermiyen muharrirleri kitabın dışın
da bırakmış. Bu cevapları elde etmek 
için ne kadar uğraşmış olduğunu ile
ri sürerek bu hareketinde kendini 
haklı göstermiye çalışabilir. Ancak 
bu bizi, taşıdığı isim itibariyle eserin 
bir hayli eksik olduğunu müşahade

den menedemez. Falih Rıfkı, Yakup 
Kadri, Ruşen Eşref, Peyami Safa, 
Yahya Kemal, Hamdullah Suphi, Ha
lide Edip, Necip Fazıl gibi bugünkü 
edebiyatımızın birinci safında mev -
ki alan ediplerin büyük ekseriyeti 
kitapta yer almamıştır. Vaziyet böyle 
olunca da eserin ister istemez eksik 
kalacağı pek tabiidir. Bay Behçet 
Yazar, cidden faydalı ve kıymetli bir 
teşebbüse girişmiş, ona, bu müşkül 

1 işinde Iayik olduğu müzahereti gös -
termemiş olan ediplerimizin ihma
linden şikayet olunabilir. Ancak mü
ellif, bu derce meşhur olan ediplerin 
kendilerinden alamadıjı mal\Unatı, 

olarak ta, mecmualarda bir iki şiir 

veya nesir neşrettirmiye muvaffak ol
muş bazı amatörlere de yer vermiş 
olmasını gösterebiliriz. Bu fazlalık

lar bahsettiğimiz eksiklikler yanında 
daha ziyade göze batıyor. 

Ne de olsa, bu kitap, bugünkü edip

lerimizin bir kısmı hakkında olsun 

malzeme ve malUmat vermek itibariy

le işe yarıyacaktır. Bay Behçet Ya -
zar, eserini bu cilde girmemiş olan 
kıymetli edipleri doğrudan doğruya 
kendi kalemiyle anlatacağı bir ikinci 

ciltle tamamlarsa himmeti çok daha 
meşkur olacaktır. 

Kanaat Kitapevi tarafından neşre· 

dilen eser 490 büyük sayfadır. Ve fı
yatı 150 kuruştur. 

En büyi.ik kaybımız 

Ebedi Şef Atatürk'ün ölümü mem

lekette misli görülmemiş bir teessür 

ve matem havası uyandırdı. Tabiidir ki 
eli kalem tutanlarımız da hislerini 
en geniş ölçüde ifade ettiler ve bu 
arada cidden güzel yazılar da yazıldı. 
Bu yazıların gazete sayfalarında kal
mıyarak, büyük Ata'nın hatırasına e
bedi bir buket teşkil etmek üzere bir 
veya birkaç ciltte toplanması cidden 
arzu edilir bir keyfiyetti. 

Bu acı ölüm münasebetiyle yazıl
mış olan yazıların bir kısmı "En bü
yük kaybımız" ismiyle bir kitapta 
toplanmıştır. Fakat bu ciltte gördü
ğümüz yazılar hemen hemen münha· 
sıran gazetemizle Cümhuriyet gaze
tesinde intişar edenlere inhisar edi
yor. Bu itibarla noksan kalmıya mah
kumdur. Gönül isterdi ki bu teşebbü
sü yapanlar işlerini daha geniş tuta
rak bütün değerli yazıları toplasın-

için örnektir. Size İmreniyoruz: 

çalı§ıyor, ve hiç pahasına satma 

uğra~ıyorsunu:ı..,, Bu sözler bile o 

tatmine kafi geldi. - N. Baydar 

Teşekkür 
Sabık Ankara merkez komutanl 

rmdan ve Divanı Harp Reislerind 
mütekait binbaşı Ibrahim Koper 1 
12-938 de gözlerini hayata ebediy 
kapamıştır. Kendilerinin cenaze tör 
ninde bulunmak lütfunda bulunanı 
ra sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. 

Eşi: Huriser Koper, hemşir 
Fatma Kopsavaş. 
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Teşekkür 
Çocuğumun dünyaya gelişinde 

yük bir hazakat ve yardım göster 
Ankara doğumevi baş hekimi dokt 
Zekai Fahir Burak ile muavini dokt 
Arif'e samimi teşekkürlerimi gazet 
niz vasıtasiyle arzederim. 

Erkek lisesi fizik öğretmeı: 
Rifat Bayer 

lar. 

Bu eksikliğine rağmen eserde kaY, 

bımızın büyüklüğünü canlandıracal 

kuvette pek çok yazılar vardır ve bl 
itibarla da her kütüphanede yer et 

miye değer bir kıymet taşımaktadır 

Cümhuriyet matbaasında basılmı 

ve muhtelif resimlerle de süslenmi 

olan kitap 240 sayfalıktır ve 75 ku 
ruş fiyatla satılmaktadır. 



Ankara C. H. P. vilayet 
kongresi dün toplandı 

B. Çemberleyn'in cevapsız Ne tahrip, 
bı raktığı iki mühim sual: ne de 

Kongre vilayetin iki yalhk faaliyeti 
hakkındaki raporu takdirle kars ı ladı 

_, 

Korsika ve Tunus taarruza uğra rsa 
Londra Fransa'ya yard ım eder mi ? 

Franko'ya muharip hakkı verilecekmi ? 
Londra, 15 a.a. - Stefani ajansı muhabirinden: Başvekil, mu· 

hafazakarlardan B. Adams'ın İngiltere ile Fransa arasında tesa
düfi bir ittifak aktedilmesi talebine sükfü ile mukabelede bulun
muş ve Korsika ve Tunus'un taarruza uğraması takdirinde ln -

(BCJ.fı 1 inci sayfada) 
mimizde bütün yurttaşlar parti ma -
kanizmasınm işlerine en geniş bir 
,ekilde karışırlar ve bu yoldan devlet 
idaresinde müessir olurlar. 

Parti tüzüğünün köy ve mahalleler
den başlıyarak vilayet merkezlerine 
kadar yapılmasını emrettiği parti 
kongreleri, işte bu esaslı halkçı pren
sipinin tahakkuku için en canlı ve se
mereli bir vasıtadır. 

Halkın dileklerini, şikayetlerini 
dinlemek, bilmek, sevdiği, benimse • 
diği hususları öğrenmek ve binnetice 
bütün kararımızda ona müfit olmak 
hal~çı reji?'imizde .vazife almak şe : 
refıne ermış olan bızler için ulusal 
b ir ödevdir. 

Bu sebeple burada toplanmış bulu _ 
n~yoruz. Arka~larımdan vilayeti _ 
mız halkını ilgif~ndiren bütün mev _ 
zuların en geniş ve serbest bir t _ d .. .. arz 

a goru!ü.lme:ıini ve ilerdeki çalışma-
larımız ıçın bıze rehberlik et . . . . mesını 
nca edıyorum. 

_ .B~yük Milli Şef ve aziz Cümhurre -
ısımız İsmet İnönü''"u··n bu s k. . • •• ene ıv~ 
layet kongrelerinin ilki olan Kasta -
monu vilayet kongresini k d. b _ k r 1 en 1 mu a 
re ~ '! e açmış olmasını çalışmaları-
mız ıçı.n ~eni bir istikamet, bir uğur 
ve ye~ı hır değer ve büyük bir şeref 
saydıgımızı tebarüz ettirmek bor -
cumdur. 

Vilayetimiz halkının Büyük ve 
Milli Şefe zevalsiz bağlılıklarını min
net ve şükran hislerini bu toplantı 
dolayısiyle de teyit ederken kongre
ye çah§tnalarında muvaffakiyetler di
lerim.,, 

.. Sürekli alkışlarla karşılanan bu 
•?ylevden tlOnra, birçok imzalarla ve
rılen bir takrir ittifakla kabul cdile
r~k ~şkanlığa B. Rifat Börekçi, i -
kıncı başkanlığa B. Rauf Ayaşlı, Sek
r eterliklere BB. Nasuhi Baydar ve 
Mecdi Sayman seçildiler. 

giltere'nin Fransa'mn yambaşın- \ 
da mevki alacağını açıkça beyan 
etmesini isti yen amele fırkası 
mebuslarından B. Mander' e de 
açık bir cevap vermemiştir. 

Çemberleyn demiştir ki: "- 30 
ır.art tarihli lıeyantıma hiç bir şey ila
ve edemem.,, 

Malum oldugu üzere Çemberleyn 
30 martta yaptıgı beyanatta, ıngıhz ve 

1 rransız erkanı harbiyelerinın Lokarno 
.uuahedesındcn mutevellit .aahhütle
• ın thabıkıne aıt teknık şartların tesbi
.ı içın ıngılız ve fransız erkanı harbı
yeıerının temasa gelecegını suylemış· 

tı. 

Fransız sena tosunda 

Fransa - Suriye 
muahedesine 
itiraz edildi 

C. H. P. llyönkurul kongresi azaları ebedi Şel'in hatırasına 
hürmeten beş dakika sükut ettiler 

Amele fırkası mebuslarından Shin· 
\ eıl, baş ve kılı general Franko'ya mu· 
narıplık haklarının vedlmesi mesele
sinin kendisınin Roma'yı ziyareti sı
rasında münakaşa edı!miyeceği husu
sunda teminat vermege davet etınış· 
tir. 

Paris. 15 a.a. - Ayan hariciye en -
ciımeninde Bergon ve llaye. fransız -
Suriye muahedesinin tasdikine itiraz 
etmişlerdir. 

Bergon hu muahedenin tasdikinin 
şimdi mevsimsiz oldu~unu söylemiş 
ve tasdikin tehirini istemiştir. 

rımıza aldığımız bu değerli rapor, vi
layetimizin iki yılhk çalışmalarının 

özlü ve güzel bir hulasası idi. Halkın 
memleket işleri ve milli davalar etra
fındaki görüşlerine ve duyuşlarına 
büyük bir ehemiyet atfeden partimi
zin yüksek prensiplerine uygun bir 
şekilde hazırlanan rapor kongre üye· 
!erince dikkat ve alaka ile dinlendi, 
memnuniyet ve şükranla karşılandı. 

Rapor okunduktan sonra, merkez 
kazası delegesi B. Hayrullah Ozbu . 
dun söz aldı; kongrece takdir ve şük
ranla karşılanan raporun kabul ve tas 
vibinin reye konulmasını teklif etti. 
Bu teklif ittifakla kabul edilerek ruz
namenin diğer maddelerine geçildi. 

Çankaya kazası delegesi B. Ragıp 
Tüzün ve Bala kazası delegesi B . 
Behçet Kemal Çağlar'ın teklifleri 
veçhile aşağıdaki zatlar encümenlere 
seçildiler: 

Dilekleri ve teklifleri tetkik 
enciimni : 

lle.~ap balmw encümeni: 
BB. Veli Ulusu (merkez), Asım 

Ozdemir (Keskin), İbrahim Ünal 
(Bala), Tahsin Gökçe (Polatlı), Cev
det Eren (Nallıhan), Ali Şatır (Ka
lecik), Ziya Sıdal (Ayaş). 

Biltçe )"<lpnuı enciimeni: 
BB. Sadi Batu (Çankaya), Fuat 

Başvekil, matlup teminatı veremi
yecegını soylemıştır. 

Almanycı ltalya ile miite!l<ıniı 

Kuyrukçu (Bata), Mustafa Başer koma, 15 a.a. - Stefanı a1ansının 
(Keskin), Mehmet Aslan (Kalecik), diploması muharriri yazıyor: 
Rıfkı Evren (Beypazarı), Şükrü Yıl- ltalya'nın Ak<lenize ve Afrika'ya 
dırım (Çubuk), Kandemir (Keskin). ınü,eallık olan mutalebatı, beynelmilel 

Encümenler seçildikten sonra, Re
isicümhurumuz İnönü'ne, Büyük Mil
let Meclisi Reisi B. Abdülhalik Ren
da'ya, Genel Başkan Vekili ve Başve
kil B. Celal Bayar'a, Genel Sekreter 
Dr. Refik Say<lam'a, kongrenin saygı 
ve bağlılıklarının telgrafla arzı hak
kındaki teklif, alkışlarla kabul olu
narak bu vazifenin ifası başkanlık di
vanına bırakıldı. 

Celse saat 12,30 da nihayetlendi. 
Encümenler <lün öğleden sonra topla
narak kendilerine havale edilen işler 
üzerinde çalışmışlardır. Encümenler 
bugün de öğleden evet çalışmalarına 
devam edeceklerdir. 

matbuatta bıı takım mutaleaıar yürü

tülmesine sebebiyet vermekte berde
vamdır. Alman gazetelerı, Almanya
nm Italya ile tamamiyle mütesanit ol
dugunu yazmakta ve ı.alya'nın hayati 
menfaatleri karşısında Almanya'nın 

ayniyle B. Musolını'nin Almanya'yı a
ıakadar eden hayati meseleler muva
cehesinde ittihaz etmiş olduğu hattı 
harekete mümasil bir hattı hareket ka 
l.ıul emiş olduğunu ilave etmektedir
ler. Bu anlayışın alaimi Amerika gaze 
telerinde de görülmektedir. 

Haye, Suriye'de manda rejiminin ve 
doğrudan doğruya fransız idaresinin 
ipkasında israr eylemiştir. 

Bu iki ayan azasının mütaleaları ha
riciye nazırı Bone'ye mektupla bildi -
rilecek ve hükümetin süratle bir karar 
ittihazı istenecektir. 

Encümen fevkalade toplanarak ha
riciye nazırının yakın şark hakkında -
ki izahatını dinleyecektir. 

B. Çemberfeyn diyor ki 

Hem silah ımız 

hem paramız var ! 
Londra, 15 a.a - B Çemberleyn bu 

gün avam kamarasında Sir Georges 
Broodbride,.. t~rafından Lort Rir..,ıı.. 

ter'e verilen öğle ziyafetinde Alman
ya'ya telmih ederek demiştir ki: 

"- Alman devlet adamlarının, al
man milleti demiyorum, iki millet ara· 

işsizlik! 
f R:m 1. inci sayfada ) 

tür ki Hitler, tabiati o kadar ,.. 
ven alman milletinin ormanla,,. 
nı bizzat •ahiplerinin tahribitt' 
den kurtarmış olmağı muvaffa• 
kiyet bilançosunun başında zik • 
retmi§tİr. 

Yeni Türkiye, ormanlarım İt 
letmek. bot yerlerini de ağaçla• 
mak ihtiyacındadır. Biri, mevcul 
servetten bizi istifade ettirdiiİ 
kadar ormanlarımızın muhafr 
zasına da hizmet edecek, diğeri. 
türk tabiatini, manzara sef alr 
tinden ve zirai ikliminin muva • 
zenesizliğinden kurtaracaktır. 
Fransa, sel tahriplerini toprakl8" 
rınm kafi derece ağaçlı olmamr 
sına hamlediyor: lUtf en Adana' 
ya doğru seyahat ederken bakı .. 
nız, memleketin can damarı o • 
lan nehirlerimizin kaynakları'll'" 
daki ormanları, köyler kurmuf 
olarak tahrip etmekteyiz. 

Muhterem Cümhurreisimiz so11 
seyahatinde köylünün tikayetle
rini ve arzularını dinledi ve kell" 
dilerine hakiki menfaatleriniO 
yolu ne olduğunu gösterdi. 

Ya ormanlar mahvolacak, ya 
halk aç kalacak: hayır, bu iki ha .. 
aitle§tirme çıkmazı içinde kalma .. 
ğa mahkum değiliz. Eski Avut" 
turya ve eski Rusya, Osmanlı 
imparatorluğundan alınan toP" 
raklarda yalnız ormanları tah
r ipten kurtarmakla kalmamışlar, 
mevcutları işleterek halkı geçin .. 
dirmişler ve yeni ormanlar kur • 
mağa muvaffak olmuşlardır. Bu .. 
nun bir misalini Yugoslavya'nıll 
eski osmanlı Bosna - Hersek'İ 
taraflarında görmekteyiz. He
men ilave edelim ki Yugoslavya 
hükümeti, geçen senelerde, hu " 
susi teahhütlerin ormanları tek" 
rar tahrip etmeğe başladığını 
görerek - iktısadi rejimi hiç de 
devletçi olmadığı halde - yalnıs 
ormanlar için devlet işletmeleri 
tesis etmeğe ve hususi tasarruf 
ve 1':on~nu.ıaı • ıouuu cumaga ka • 

rar vermişti. 
F. R. ATAY 

B. Tandoğan, sayın B. Börekçi'yi 
reislik mevkiine davet etti ve bundan 
•onra sekreterler llyönkurulun iki 
yıl içinde olup biten i~ler hakkxnda 
hzrrladığı raporu okudular. 
Geniş bir hulasasını diğer sütunla-

BB. Hayrullah Ozbudun (merkez), 
Cemal Hazım Görkmen (merkez), 
Behçet Kemal Çağlar (Bala), Halis 
Koçak (Kızılcahamam), İbrahim Ke -
mal Oran (Kızılcahamam), Emin Ha
lim Ergun (Kızılcahamam), Muslr
hittin Tunca (merkez). 

Diş Ticaretimiz 

Kongre, ikinci celsesini bugün sa
at 14 te yapacaktır. 

İsmet İnönü ile 

Lima'aa 

Panameriken 

konferansının 

çahşmaları 

sında bir ihtilaf zuhur ettiği takdirde, 1 
böyle bir ihtilafın muhtemel neticele
rini tetkik ettikleri zaman, yalnız bi· 
zim silahlarımızı değil, uzun bir harp 
halinde kati neticeyi tayin edebilecek 
olan mali menbalarımrzı da düşündük
lerine muhakkak nazariyle bakabili-

Falih Rıfkı ATA Y'ın 

Bu ~f'nc ba!'ılan eserleri 

1 - Zeytindağı 

K1i • h 1 baki 1 . Ali (elinkaya nng esap an ye erı ve 
kredili .th 1 A t .t t hh 1 1 

arasında telgraflar 
ı a a a aı aa üt er 

Lima, 15 a.a. - B. Hull, dün, metni 
bugün neşredilecek olan politik mahi
yete bir amerikan projesi etrafında bü 
tün heyetlerle fikir teatisinde bulun
muştur. Bu fikir teatisi, bu sabah da 
devam emişir. 

riz.,, 

Dövi% kaçakçıhğı yapan 

" asılzade ,, bir kadın 
.. . \ (Başı 1.inci sayfad-ı) 

_._ Tnurluye Cümhuıjyet Merkez Bankasın - Y~~~uda~i 2 numara~ı cetvelde yazılı • · h · 1 
Dışarıya santim çıkarılırken devle

tin menfaati düşünüldüğü, hüküme
tin müsaadesi alındığı bir devirde 

193 alın~n. hesa~ h~l~salarına göre 10 - 12 - kredılı ıthalatın vadelerıne göre vaziyet/en vassut etmekliğimi ıstır am etmış er-
i .8 tarıhındekı klırıng hesapları bakiye - <lir. 
kerı ~e kredili ithalat için Cümhuriyet Mer- 6 aya kadar vadeli 
laer: : ankasına verilmiş taahhütler yekGn - Keyfiyeti ve bu mesut hadiseyi /,,.parıya me ... ele!4i Roma'dan Paris'e gitmekte olan -btr 

. , . . ekspreste, fransız hudutlunt1a bir 1-
CETVEL: 1 

Türlci~e. Cümhuriyet Merkez Bankısmdaki 
lılITıng hesapları borçlu bakiyeleri 

Memleket 

Belçika 
Çekoslovakya 
Finlandiya 
Fransa 
Holanda 
1ngiltere 
1spanya 
İsveç 
İsviçre 
İtalya 
Lehistan 
Letonya 
Macaristan 
Norveç 
Romanya 
s. s. c. ı . 
Yugoslavya 

Miktar T. L. 

222.000 
3.730.000 

638.4-00 
3.318.400 

869.000 
10.082.600 

319.400 
2.847.500 

825.500 
266.400 
308.600 

47.700 
944.800 
645.400 

1.431.500 
237.300 
5.27.800 

CETVEL: 2 

Kr~ili ithalat için Cıimhuriyet M erkeT 

'IJankasma vnilmiş olan taahhutler 

yekunları 

Memleket 
Resmi 

Daireler 
T. L. 

Almanya 18.327.868 
Avusturya 
Belşika 
Çekoslovakya 499.277 
Es ton ya 
Finlandiya 
Fransa 
Hollııncla 
1ngiltere 
İsp:mya 
İsveç 
tsvicre 
İtalya 
Macaristan 
Norveç 
Lehistan 
Yugoslavya 
Ymıanistan 
s. s. c. ı. 

175 
80.566 
60.109 

518.276 
26.654 

l.536.472 
35.467 
12.760 

556.839 
556 

129.681 
12.790 

Hususi 
Şahıslar Y ekQn 

T. L. T.L. 

12.292.860 30.620.728 
525 525 

22.407 22.407 
239.589 738.866 

6.627 6.627 

302.585• 
59.578 

36S.659 
13.502 

192.340 
156.733 
426.694 
162.211 

31.997 
16.406 
4.579 

39.911 
136.637 

175 
383.151 
119.687 
883.935 

40.156 
1.728.812 

192.200 
439.454 
719.050 
32.553 

146.087 
17.369 
39.911 

136.637 

Memleket 

Almanya 
D.M. 

Memleket 

Almanya 
D.M. 

Resmi 
daireler 

T.L. 

l.618.302 
139.993 

Hususi 
ıahızlar 

T.L. 

8.962.897 
1.423.064 

Daha uzun veya başka vadeli 

Resmi 
daireler 

T.L. 

16.709.566 
3.329.629 

CETVEL: 3 

Hususi 
şahızlar 

T.L. 

3.329.963 
754.916 

Muhtelif memleketlerin merkez 
bankalartnda tutul;ın klirıng 
hcsaplarrnclakı alacaklıırtmıl'. 

A.. hesabı 
B. hesabı 

Miktnr T. L. 

52.700 

yüksek huzurlarına en derin tazim ve 
saygılarımla arzeylerim. 

Nafıa Vekili 
Ali Çtink aya 

Bay A li Çetink aya 
Nafıa Vekili 

D ivrigi - tak iben -

Çankırı, 13. 12. 1938 

C: Erzıncan hattının açılması mü

nasebetiyle sayın halkın hakkımda 

gösterdikleri yüksek ve samimi hisleri 

bildiren telgrafınızdan pek mütehas

sis oldum. Sevgi ile teşekkür ederim. 
Demiryolunun Erzincan'a ulaşm:ısı 
yurdumuzu demir ağlarla örmeg ı az. 
metmış olan cumhııri} et hüki.ımetı -
nin yenı ve kıymetli bir muvaffakı -
yetidir. Bu vesile ile sizi ve hüküme· 
ti tebrik eder ve mütemadi başarılar 

Lı~a, 15 a.a. - İspanya ~a her . ıkı talyan M.ıarlıi.ı:tnin şiltesinden 
muharıp tarafa hıç bır tazyık m3hıye- "2.000.000 frank çıkarıldığını bundan 
tini haiz olmaksızın uzlaşmak ve har- iki üc ay evel tabii işittiniz. 
be nihayet vermek hakkında konferan- G ~ 1"1·· 30 d k 1 d _ k eçen ey u un un a ya a anan 
sın yapmak arzusunda l.ıu~uln 

1
ugu tel - bu kadın döviz kaçakçılığı suçiyle iki 

lifin mahiyeti, acele tcfsı~ er e yan ış gün evet Roma'd; sorgu a k·ı · -
· · · "l ktcdır Y çe 1 mış 

aksettırılmış goru me · tir. Tahkikat derinleştirilmiş, kadı-
Konferansın bu arzusu, umumi celse- nın mazisi ve bugünkü yaşayışı ve 

terden birinde aşagıdakı esasları ihtı- işi t etkik edilmiştir. 
va eden bir deklarasyon kal.ıul e,mek- Meğer Markiz, kocası ve bir yahu· 
ten ibarettir: di olan katibin iştirakiyle milletler 

ı - Panamerikan konferansı Ame- arasında büyük bir döviz kaçakçılığı 
rika'yı lspanya ya baglıyan entellek- yapıyormuş. Bu haydut şebekesini A
tüel bagıar dolayısıyle lspanya'dakı damı Saçerdoti ismindeki yahudi ida· 
naı be bır muctahaıede bulunmaı.ta ken- re ediyormuş. 
disinı hakıı gormektedir. Mahkeme Markiz'de bulunan 2 

Memleket 

Almanya 

Estonya 
Yunanistan 

1.325.000 1.377.700 
52 900 

181.soo dilerım. 

2 - .l!.~eı lspanya'da mi.ıcadcle ha -
ıınde bu, uıı.rn tıer ıkı .aı attan talep 
vakı olursa, kdı ocş m.ı1,;aoeıcsını dur
durmak uzere, ikı taraı arasında bır a
henk bulmaga çalışmak bahsinde kon
ferans bir tavassut yapmaga hazırdır. 

milyon frank paranın miisaderesine 
ve cüriim ortaklariyle birlikte Mar
kiz·i 3.800.000 frank para cezasına 

çarptırmıştır. Bundan başka. mah
kumlar, Lipari adası hapisanesine 
nakledileceklerdir. 

Almanya Meksika' dan 
petrol ahyor 

Almanya ile Meksika arasında 4 
milyon liralık yeni bir ticaret anlaş
ması yapılmıştır. Bu anlaşmaya na
zaran Almanya, Meksıka'ya makine, 
manifatura ve diğer eşyalar göndere· 
cektir. Ayni zamanda Meksika'dan 
1939 yılı zarfında 1.600.000 liralık pet 
rol alacaktır. Bu ınalUmatı veren Fi· 

garo gazetesi, A iman - Meksika tica
ret anlaşmasının, Panamerikan kong
resinin açılmsaından dolayı bilhassa 
gizli kalmasına itina oldunduğunu i
lave etmektedir. 

Risicümhur 
ismet l nönü 

Fransa'nın yeni bir 

denizaltl gemisi 

l~lwıwm i k 11H'!it1lclc.•r 

Lima, 15 a. a. - Amerıkan konfe· 
ransının ekonomik meseleler komısyb. 
nu "müı-tecı ırkçılık,. nazarıyesinı 
takbih eden ve muhacereti kolaylaştır
mağa bütün hiıkümetleri . davet. e~1i-

Fransa'da, Sen Nazer tezgahların- yen Bolivya teklifini tetkık et.mıştır. 
dan denize yeni denizal tı gemisi in- Arjantin delegesi "mürtec~ ır:k~ı
dirilmiştir. Seres adındaki bu ikinci lık" ~birinin kaldırılmasını ıstemış-
sınıf denizaltı gemisi, Fransız milli tir. . . 
bahriyesi hesabına yapılmıştır. Yeni Komisyon keza Küba hükümetının 
denizaltı gemisinin uzunluğu 6s.ıo muhacirlerin memleket iktisadiyatını 
metre, genişliği 5.30 metredir. Seres, bozmıyacak bir şekilde kabullerine da
denizin üstünde iken 669 ton, içine ir verdiği projeyi de tetkik eylemiş
daldığı zaman 858 ton suyun yerini tir. 
tutmaktadır. Motörlerinin bütün kud. Bu projelerin her ikisi de muhtelif 
reti 1.300 beygir, denizin üzerinde heyeti murahhasalara tevdi olunacak-
saattc sürati 14 mildir. tır. 

itfa iyeci bir diplomat 
Amerika'nın Meksika Elçiliği baş

katipligine Korley Foks ismindeki 
zat tayin edilmiştir. Foks, aynı zaman 
da Paris itfaiyesinin fahri kumanda
nı ve izci teşkilatı azasındandır. Bu 
itibarla, katip Meksika'ya varırken, 
Meksika izcileri ile Meksika itfaiye
si tezahürat yapmıştır. 

Foks'u karşılamak üzere, bir izci 
ve bir itfaiye kıtası harekete geçmiş
tir. Katip izcilerin ve itfaiyenin hak
kında gösterdiği samimiyet ve teza
hürata mukabele olmak üzere, şehre 
girerken başına Paris itfaiyesinin 
miğferini geçirerek bir itfaiye oto
mobiline binmiş, şehri bu suretle do
laşmıştır. 

Yeni ilavelerle ikinci •e 
kati tabı 

2 - Tuna kıyıları 
En esk i za,nanlarından bu
güne kadar Yugoslavya ta
rihine bir bakıt - Yugoslav-

ya içinde bir seyahat. 

3 - Denizaşırı 
Türkçe seyahat edebiyatı· 
nın başlıca eseri olan bu ki
tabın ikinci ve kati tabı 

neşrolunmuştur. 

Hepsi Remzi kütüphanesinde 

bulunmaktadu 

Radyom h1rsızllğı 
Fransa'nın Meç kasabasında bir 

radyum hırsızlığı olmuş, Meç dok
torlarından birisine ait, 20 miligraın 
ve 200.000 frank değerinde bir rad· 
yum, bir doktorun otomobilinden a
ıprılmıştır. 

· Meğer doktor, bu çok kıymetli 
madeni, bir hastayı tedavi etmek için 

Paris'teki bir şirketten kiralamış, 
hastasını tedavi ettikten sonra, rad· 
yumu, platinden mamul iki tüp içine 
koymuş, sonra tüpleri bir kurşun ku· 
tuya onu da bir nikel kutuya yerleş· 
tirmiştir. Ondan sonra da bi't tahta 
kutuya koyarak posta ile Paris'e gön· 
dermek istemiş. Fakat radyum bu va· 
ziyette iken doktorun arabasından 
hepsi çalınmıştır. 

Doktor, radyumu çalanın değil. bu· 
na yaklaşanların bile dahi hayatları· 
nın tehlikede olduğunu ilan edince 
koca şehri bir telaştır almış. Fakat 
günlerdenberi ne radyum bulunabil· 
miş, ne hırsız çıkmıştır. 
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Cümhurreisimiz İsmet 
İnönü'nün dünkü gezintileri 

. ' 

Foto: Naim GÖREN 
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Yakında ziraat kongresi toplanacak ve yurdun 
zirai kalkınma programını tanzim ve tesbit e
decektir. Yukardaki resim zirai kalkınma pro· 
gr_,nının değerli hazırlayıcılarını bir araya 

toplamaktadır 

Beden Terbiyesi U. Miidüriinün beyanatı 

General Cemil Tahir 
yapılacak işleri anlattı 

büyük 
dedi 

ve "Türk gençliği en 

yardımcırruz olacaktı r11 

U. Müdürlükte yeni tayinler yapıldı 
Beden Terbiyesi Genel Direktörü general Cemil Tahir, genel 

direktörlüğün çalışmaları etrafında bir muharririmize aşağıdaki 
izahatı vermiş.tir: 

"Mali sene nihayetine kadar eski 
spor kurumunun programı tatbik edi
lecektir. Bunun için muvakkat bir 
büdce hazırlamakla meşgulüm. Mu -
vakkat büdce hazırlanarak tasdikten 
geçtikten sonra merkez teşkilatımızı 
tamamlıyacağız. Ve yeni mali sene ba
şından itibaren de beden terbiyesi ka
nununun çizdiği çerçeve dahilinde 
asıl faali yetimize başlıyacağız . ., 

'General Cemil Tahir beden terbiye
si genel direktörlüğünün takip ede -
ceği çalışma si:;teminin yüksek isti -
şare heyeti tarafından tesbit edilece
ğini söyliyerek demiştir ki : 
"- Hükümetin beden terbiyesi iş -

lerine ne kadar büyük bir ehemiyet 
verdiği maliımdur. Bizim birinci dü -
şüncemiz ve arzumuz, temiz ve liya • 
katli türk gençliğini disipline gönül
lü olarak bağlanmış olarak görmek -
tir. Ben türk gençlerini yakından ta
nırım. Askerlik hayatımın mühim bir 
kısmı onlarla bir arada geçmiştir. Sa -
lahiyetle söyliyebilirim ki, disiplin 
türk gençliğinin yaradılışında mev • 
cuttur. 
Eğer bunun aksine olarak spor sa

halarında zaman, zaman bazı disip -
linsizliklere tesadüf ediliyorsa, bu -
nun idarecilerin idaredeki noksanla -
nndan ileri geldiğine şüphe edilme -
melidir. 

Esasen disiplin öyle bir şeydir ki; 
zahiren hüriyete aykırı bir şey gibi 
telakki edilir. Hakikatte ise hüriye
tin kendisidir. Çünkü, disiplin de • 

mek, hareket iradesine ve binnetice 
nefse hakim olmak demektir.,, 

General Cemil Tahir türk gençliği
nin yüksek kabiliyetinden sitayişle 
bahsetmiş ve sözlerini şu cümlelerle 
bitirmiştir: 

"- Beden terbiyesi idealinin ta -
hakkukunda gençliği en büyük yar -
dımcınuz sayıyoruz.,, 

General Cemil Talıir seyahate 
çıkıyor 

Öğrendiğimize göre General Ce -
mil Tahir, sporcularla tanışmak üze
re yakında memleket dahilinde bir se
yahata çıkacaktır. 

Genel müdürlük müfettişliğine es
ki spor kurumu genel sekreteri Bay 
Nizamettin Kırşan'm tayin edildiği 

hakkmdaki haberler doğru değildir. 
Bu vazifeye kimin getirileceği he -
nüz belli olmamıştır. 

Gene öğrendiğimize göre beden ter
biyesi genel direktörlüğü ay başından 
itibaren "beden terbiyesi ve spor,, ad -
h bir aylık mecmua neşrine başlıya -
caktır. 

Bed.en terbiyesi umum 
miidürliiğünde yeni tayinler 

Beden terbiyesi umum müdürlüğü 
hesap işleri dairesi reisliğine varidat 
umum müdürlüğü şube müdürlerin -
den B. Nafiz tayin edilmiştir. 

Umum müdürlük Eskrim federas -
yonu başkanlığma eski esk~im fede -
rasyonu başkam Bay Fuat Balkan ta
yin edilmiştir . 

Yurdun her tarafında C. H. P. 
vilayet kongreleri dün başladı 
lzmir7de: Konya' da: 

Memel'de 

Fevkalade 
tedbirler 

Kovno, 15 a.a. - Hükümet aleyhin
deki son hadiselerin müşevvikleri ol
duklarından şüphe edilen 11 kişi, ha
lihazırda hapisanede bulunmaktadır
lar. Kovno'da ve vilayetlerde birçok 
araştırmalar yapılmıştır. 

Hükümet, halihazırda ikamet et· 
mekte oldukları yerleri terke mecbur 
olan ecnebilere Litvanya'ya girmek 
müsaadesini vermemeğe karar ver. 
miştir. Kovno'da ikamet etmekte o. 
lan işsiz ecnebilere şimdilik vilayet
lere gidip yerleşmeleri ve sonra Lit
vanya'yı büsbütün terkedip gitmeleri 
için emir verilmiş olduğu temin edil· 
mektedir. 

Memel direktuarr, muvakkaten her 
türlü siyası toplantıyı menetmiştir. 

Seçim neticesi 
Klaipeda, 15 a.a. - Klaipeda diyet 

meclisi seçiminin kati neticesi şudur: 
alman listesi 25 mebus, Litvanya lis· 
tesi 4. 

Diyet meclisinin ilk toplantısı ka
nunusaninin onbeşinden sonra yapı -
lacaktır. 

lstanbul'da et fiyatları 
ucuzlatıldı 

İstanbul, 15 (Telefonla) - Et fi. 
yatları yeniden tesbit edilmiştir. Ku
zu ve kıvırcık serbest satılacak, kara
man toptan 36 dan 31 e, perakende 
38 den 36 ya, Dağlıç toptan 37 den 
35 e, perakende 42 den 40 a indiril
miştir. 

İstanbul Halk ~andığı açılıyor 

İstanbul, 15 (Telefonla) - Istan -
bul Halk Sandığı yarın saat 11 de Ik· 
tısat Vekili Şakir Kesebir tarafından 
açılacaktır. 

Af yon Birliği toplantısı devam 
ediyor 

İstanbul, 15 (Telefonla) - Türki

ye - Yugosla\rya afyon birliği müza

kereleri devam ediyor, toplantıların 

on beş gün kadar devam edeceği an
laşılmaktadır. 

Tahlisiye istasyonları ve deniz 
fenerleri çoğalıoyr 

İstanbul, 15 (Telefonla) - Deniz. 
bank, sahillerdeki tahlisiye istasyon
larının çoğaltılması ve yeni fenerler 
konması için tahlisiye umum müdür
lüğünce hazırlanan programın tatbi

C. H. Partisi bugün doksan delege -
nin ve İzmir halkından bir çok dinyi
cilerin huzurunda açıldı. Murahhas -
ların müttafikan vuku bulan arzusu 
üzerine kongre başkanlığını ilbay B. 
Fazlı Güleç idare etti. Yönkurulun iki 
yıllık çalışma raporu büyük alaka ve 
tasvip gördü. Kongre encümenlere ay
rılarak çalışmasına devam etmekte -
dir. Büyüklerimize tazim telgrafları 

çekilmesi alkışlarla kabul olunmuş -
tur. Kongre üç gün devam edecektir. 

Parti il kongresi açıldı. Atatürk'ün 
hatırasına hürmeten üç dakika sükut 
edildi. Sonra vali B. Bardakçı parti -
nin ülkülerini izah eden bir nutuk 
söyledikten sonra katipler ve encü -
menler seçimi yapılarak yarın topla -
nılmak üzere içtimaa nihayet veril 
di. 

- kine karar vermiştir. 

Çorllm
7 da: 

C. H. Partisi vilayet kongresi bu -
gün vali ve parti başkanı B. Salih Kı -
Ixç'ın söyleviyle açılmıştır. 

Ebedi Şef'ın hatırasını taziz için üç 
dakika ayakta süküt edilmiştir. 

Milli Şef İsmet İnönü'ne ve diğer 
büyüklehmize kongrenin hürmet ve 
tazimlerinin bildirilmesi kararlaştırıl
mış bundan sonra encümenler seçil -
miştir. Encümenler bugün itibaren ça
lışmalarına başlamışlardır. 

Kongreye altı kazadan elli sekiz 
mümessil iştirak etmektedir. 

izmit'de: 

C. H. Partisi vilayet kongresi bu -
gün Necati bey mektebi salonunda va
li ve parti ba~kanı B. Hamit Aksoy'un 
bir söyleviyle açılmıştır. 

Kongrede Balıkesir saylavı B. Sü -
reyya Orge parti adma müşahit ola -
rak bulunmaktadır. Kongre ilk top -
lantısmda reis ve katiplerle encümen
lerin seçimini yapmış ve kongrenin a -
çılması münasebetiyle Reisicümhur 
Milli Şef İsmet İnönü'ne ve parti ge -
nel sekreterliğine- tazim telgrafları 
çekilmiştir. 

Kırşehir' de: 

C. H. Partisi il kongresi bugün hal
kevi salonunda ilçelerden gelen dele
gelerin huzuru ile açıldı. 

Ebedi Şefimizin vefatları dolayı -
siyle üç dakika ihtiram sükutundan 
sonra vali ve parti başkanı B. M. Say
lam partinin iki yıllık çalışmasını i -
zah ve dileklere birer birer cevap ver
di. 

Kongre büyüklerimize tazim telg -
rafları yazılması ve yarın tekrar top -
lamlarak müzakerelere devam edilme -
sine karar vermiştir. 

Edirne' de: 

C. H. Partisi vilayet kongresi bu -
gün saat 14 de Edirne ve kazalardan 
seçilen 44 murahhasm iştirakiyle vali 
B. Niyazi Mergen tarafından bir nu -
tukla açılmıştır. 

Kongre biri hesap ve diğeri dilek 
encümeni olmak üzere iki encümen 
seçmiş ve büyüklere tazim telgrafları 
çekilmiştir. 

Kütalıya'da 

C. H. Partisi vilayet kongresi bu -
gün saat onda vali ve parti başkanı 
Nazif Ergin tarafından açıldı. Ebedi 
Şef Atatürk'ün yüksek hatıralarına 
hürmeten üç dakika ihtiram vakfesi 
yapıldıktan sonra uzun konuşma ve 
görüşmeler neticesinde memlekete 
faydalı bir çok dilJkler tesbit edildi. 
Büyüklere tazim telgrafları çekilme
si karar altına alındı. 

Yozgat' d(l: 

Kazalar ile ınerkezden seçilen 53 de
legenin huzuru ile Yozgat C. H. Par -
tisinin kongresi bugün toplanmıştır . 

Ulu Önder'in yüksek hatıralarına 
hürmeten üç dakika sükut edildikten 
so~r~.' başt~ Cümhur~.ei~i Milli Şef 
Inonu oldugu halde buyuklerimize ta-
zim telgrafları çekilmesine ve geçen 
senelere ait parti dileklerinin tama -
rı:ı:? y.erine getirilmek suretiyle ifa et
tıgı hızmetten dolayı vali Fevzi Gür'e 
teşekkür edilmesine karar verilmiş ve 
kongreye ait dileklerde alakadar en -
cümenlere havale edilerek yarın top
lanılmak üzere çalışmıya nihayet ve
rilmiştir. 

Trabzon ''ila: 

C. H. Partisi vilayet kongresi vali 
ve parti başkanı Refik Koraltan'm, 
parti vilayet ve şehir itibariyle yapıl
mış ve yapılacak işleri sırahyan hi -
tabesiyle bugün açıldı ve parti vila -
yet heyeti azalariyle büyük kongre -

İkinci Halk Konseri 
Cümhurbaşkanlığı Filarmonik Or

kestrası tarafından Müzik Oğretmen 
okulu konser salonunda. 

Yarın ~aat 15,30 da 
Şef: Hasan Ferit Alnar 

1 - Hektor Berlioz (1803-1869): 
(Carneval Romain) uvertürü, op. 9. 

2 - A. Borodine (1834 - 1887): Bi
rinci senfoni, mi bemol majör. 

a) Adagio - allegro, b) Scherzo -
Trio, c) Andante, ç) Allegro molto 
vivo. 

10 dakika dinlenme. 

3 - Franz Liszt (1811 - 1886): Les 
Preludes. 

Gelecek halk konseri 24·12-938 cu
martesi günü saat JS,30 dadrr. 

ye gidecek mümessiller seçilmiştir. 

Maraş'da: 

Vilayet parti kongresi toplanarak 
üyelerini seçmiştir. Kongrenin bütün 
üyeleri yapılan muvaffakiyetli işler
den dolayı cümhuriyet idaresine son
suz bağlılıklarını bildirmişlerdir,. 

Samsun,<lcı: 

Vilayet parti kongresi bugün kaza
lardan gelen 60 mümessilin iştirakiy
le vali B. Fuat Tuksal'ın başkanlığın
da açıldı. Ebedi şef Atatürk'ün aziz 
hatırasını takdisen ÜCJ dakika sükıit 
vakfesinden sonra, Cümhurreisimiz 
milli Şef lnönü'ne, Kamutay Başka -
nına, Başbakana, Parti Genel Sekre
terine kongrenin tazim hislerinin ar
zına karar verilmiş, llyönkurulun ra
poru okunarak encümenler seçilmiş
tir. Kongre üç gün sürecektir. 

Burdur' da: 

Cümhuriyet Halk Partisi vilayet 
kongresi bugün toplanmış ve yeni he
yetini seçmiştir. 
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C. H. P. Ankara İlyönkurulunun 
·iki senelik çalışma raporu 

Fransız parlamentosunda 

büt~e müzakereleri 

• 

Amerika ve lngiltere 

Paris, 15 a.a. - Meclis bugün öğ -
leden sonra ekserisi muhtelif gümrük 
tarifelerini tadil eden kararname le -
rin tasdikine ait olan kanun layiha
larını müzakeresiz kabul ebniştir. 

Çin'e yardım edecekler 

Kongre, Yönetim kurulunun 
çalışmalarını takdirle karşıladı 

Meclis müteakiben adliye bütçesi
nin müzakeresine başlamıştır. 

zecri İki hükümet Japonya'ya kar~ı 

ekonomik tetbir tatbikı dü~ü üyorlar ! 
•- Sayın arkadaşlar; 

Vilayetimizin 1938 yılı sekizinci 
parti kongresi delegelerini ilyönku -
rulumuz sevgi ve saygı ile selftmlar. 

bu kısmı okunduktan sonra sıra maa
rif işlerine gelmişti. Vilayet hususi 
idaresine taalluk eden dilekler ara -
sında okunan ilci senelik maarif işleri 
de şu suretle hülasa ediliyordu : . 

zelzele felaketinden evleri yıkılan, tar
laları harap olan yurddaşlara 8 ay gibi 
kısa bir zaman içinde evlerini yeniden 
yaparak, ocağı sönen zavallıların ocak
larının tekrar tütmesini teminetmiş, 
ve bu felaketten açıkta kalan vatan
daşları kıştan eve! ve eskisinden çok 
güzel ve sağlam evlerine kavuştur

muştur. 

Meclis adliye bütçesini kabul etmiş 
ve saat 22 de tekrar toplanmak üzere 
celseyi tatil etmiştir. Saat 22 de di -
ğer bakanlıJdarm bütçesini tetkika 
başlıyacaktır. 

Tokyo 15 a.a. - Asahi Şimbu gazetesi diyor ki: Japon siyasi 
mahafili~de beyan olunduğuna göre, İngiltere ve Amerika Çin'd~ 
Çan _ Kay _ Şek hükümetine timdiye kadar olduğundan daha zı· 
yade yardıma karar vennite benziyor. 

Maarif işleri: 

İngiltere ve Amerika Japonya
ya kartı mütterek zecri ekano -
mik tedbirler tatbikini görüşü
yorlar. 

1 KÜÇÜK DIŞ HABERLER 1 
1936 yılı ilkkanununda toplanan vi

layet kongresinde yüksek itimadını -
za mazhar olarak hizmete başlıyan il -
yönkurulumuzun ilk işi parti nizam -
namesi mucibince 3.zası arasında vazi
fe taksimi yapmak olmuştur. O zaman
danberi çalışmalarına devam eden il -
yönkurulunuz iki ay zarfında teşkila
trmızın gördüğü işleri, kongremizin 
dileklerinden tahakkuk ettirilenleri 
yüksek heyetinize sırasiyle arzeder. 

"Geçen iki yıl içinde ilk tedris ve 
köy eğitimi sahalarında vilayet husu
si idaresi büdcesinin. istitaatı dahilin
de müsbet işler görülmüştür. 

Vilayetimiz, köy mektepleri inşası, 
sahasında büyük hamlelerde bulun -
muştur. 

diye faaliyetini hulasa eden kısımdan 
sonra raporda Ankara belediyesi iş
lerine de geniş bir yer ayrılmış ve şu 
malilmat verilmiştir. 

Geçen yıl Kalecik civarında yağan "Ankara şehri, p!anın ve şehircilik 
ilminin çizdiği yolda sakin adımlarla 

yağmurlardan tohumsuz ve yiyeceksiz 
yürümektedir. Her gün şehrin henüz 

kalan 13 köy halkına yiyeceklik ve to- imar görmemiş bir sahasından bir taş
humluk buğday tevzi etmiştir. ra kazası büyüklüğünde yükselen bir 

Japonya'nın Vaşington ve Londra 
büyük elçileri bu keyfiyetin doğru o -
lup olmadığını öğrenmek için talimat 
almışlardır. 

Ancak, vaziyet her ne olursa olsun 
hiç bir şey Japonya'nın siyaseti üze -
rinde müessir olmıyacaktır. Uzak 
Şark'ta hadis olan yeni vaziyet, 9 dev
let müahedesinin imzasında mevcut 
eski zamanların diplomatik mefhum -
!arını tamamiyle değiştirmiştir. Bu 
mefhumlar bugün artık tatbik edile -
mez. Binaenaleyh Çin'de açık kapı 

prensipini ve hukuk müsavatıııı esas
lı surette tadil etmek lazımdır. 

X Varşova - Alman hukuk!jina.s
ları ile hakimlerinden rnrekkep olan 
10 kişıli.k bir heyet, Laypziğ mahke
mesi reisi B. Bumke'un riyasetinde ol
duğu halde buraora gelmiştir. 

Arkadaşlar, 

1936 yılı birincikanununda yapılan 
vilayet kongresini müteakip vuku bu
lan ve kaydı liizım gelen hadiselerin 
en ehemiyctlisi partimiz ana prensip
lerinin teşkilatı esasiye kanununa a1ı _ 
n.arak ikinci maddenin şu şekilde de -
ğiştirilmiş olmasıdır : 

~'Türkiye devleti cümhuriyetçi 
milliyelfi, halkfı, devletçi, /iiili .,; 
inkılapçıdır.,, 

Türk milletinin baka ve hayat şart -
!arı olan ve esasen Türkiye devletinin 
bütün kanunlarına ve icraatına reh
berlik eden bu prensiplerin devlet 
bünyesine resmen mal edilmesini lü -
zumlu gören Türkiye Büyük Millet 
Meclisi, bu maddenin kabuliyle Tür -
kiye devletinin, bu prensiplere daya
nır ileri bir si yas! varlık olduğunu ka
nun! bir şekilde ifade etmiştir. 

Partimiz mensuplarının, tezahürü -
nü her zaman şükranla gördüğümüz 
sarsılmaz mütekabil rabıta ve samimi -
yetlerin ve parti disiplinine riayet -
kirlıklarının bir mihekki olan bele -
diye ve umumi meclis seçimleri son 
kongrelerindenberi ifa ve intaç etti -
ğimiz kayda değer vazifelerdendir. 
İlk önce belediye ve son günlerde de 
umum! meclis seçimleri yapılmış ve 
viliiyetimiz halkı partimiz namzetle • 
rini her yerde ittifakla i11tihap etmiş
tir. Burada Ankara vilayetinin muh -
terem halkına şükranlarımızı alenen 
beyan etrneği vazife addederiz . 

Bu münasebetle arzederiz ki her iki 
seçimde de ilyönkurul üyeleri kaza -
!ara giderek parti yoklamalarında ve 
seçimlerde bulunmuşlar ve bundan 
başka te,kilatımızı nahiyelere kadar 
teftiş etmişlerdir. Bu vazifeleri ifa e
den arkadaşlarımızın verdikleri rapor
lar muhteviyatı ve edindikleri umumi 
intibalar teşkilatımızın uhdesine mev
du vazifeleri prensiplerimiz dairesin
de ve sadakatle yerine getirilmekte ol
duğu kanaatini vermiştir. Teşkiliitı -
mızda çalışan arkadaşlarımızı muhab
bet ve takdirle yad ederiz. 

~.e,kilatımız yıldan yıla gdişmekte 
ve uye sayısı gittikçe artmaktadır: 

Son kayıtlara göre aza miktarı 59302 
yi mulmuştur. 

İki yılda vilayetimiz köylerinde in
şa edilmiş mektep binaları sayısı 136 
dır. 136 köyde bugünkü dersane, mual
lim ikametgahı parti ve ihtiyar heye
ti odalarını havi olarak sade ve zarif 
bir üslupta inşa edilen bu binalar, 
köylerimizin çehresini değiştirmiş ve 
kendi inşalarında köylülerimiz için 
örnek teşkil etmiştir. Bu neticenin 
istihsalinde halk ve hükümet el ele ve 

Memleketin her hangi bir köşesin- mahallenin bütün medeni ve beledi 
de zuhur eden herhangi felakette yurt- ihtiyaçları; şehrin diğer aksamının 
da.şiarın imdadına bütün varlığiyle ve işleri ihmal edilmeden, karşılanmıya 
bilgisiyle derhal koşan Kızılay Cemı- çalışılırken Ankara'nın büsbütün ay
yetinin sevk ve idaresini mükemmel kırı ve işlenmemi~ diğer bir istika -
bir tarzda temin buyuran Sayın Baş- metinden yükselen yeni bir mahalle 
kam Doktor Refı.k Saydam'a ve mesai 

istiyerek çalışmıştır. 
Bu yıl öğretmen kadrosu mevcudu 

587 dir. 2 yıl zarfında öğretmen kadro
muza yeniden 45 kişi ilave edilmiş -
tir. 

Mevcut eğitmenlerimizle beraber 
vilayetin ilk tedris ve köy eğitimi sa
hasında faaliyette bulunan öğretmen 
ve eğitmen sayısı 841 dir. Bu yekun da 
umumi olarak, kültür sahasındaki in
kişafın rakama müstenit bir ifadesi o
larak mütalaa olunmak iktiza eder." 

Raporda bazı mekteplerde tatbik e
dilmekte olan çifte tedrisat sistemi -
nin de imk3nlar nisbetinde izale edi -
!eceği bildirildikten sonra viliiyetin 
kültür faaliyeti meyanında bulunan 
orta tedrisat mektepleri hakkında şu 
izahat verilmektedir : 

0 Bugün Ankara merkezinde biri 
kızlara, diğer ikisi erkeklere mahsus 
üç lise, bir muhtelit ticari lise, biri 
kız, biri erkek ve diğeri de muhtelit 
olmak üzere üç orta mektep, bir san -
ğat mektebi, bir inşaat usta mektebi ve 
bir kız enstitüsü vardır. 

İlk ve köy eğitimi sahalarında ol -
duğu gibi orta tahsil ve lise tahsili sa
halarında da vilayetimiz gelecek yıl
larda esaslı bir inkişafa mazhar ola
caktır. Bunları sayın heyetinize sıra
siyle arzediyoruz : 

A - Hamamönü'nde, evkaftan is -
timlak edilen arsaya büyük bir orta 
mektep yapılmaktadır. 

B - Ycnişchir'de Telgaz civarında 
bir lisenin inşası devam etmektedir. 

C - Kurtuluş istasyonu karşısında 
Fidanlık'ta belediyeden bir arsa alın
mı§ ve burada da bir orta mektep ya -
pılması tekarrür etmiştir. 

D - Ayrıca Yenişehir'de, Hisar al
tındaki yangın yerinde ve Cebeci'de 
yeniden bir lise ile iki orta mektep ya
pılması için tetkikler devam etmekte
dir. Bütün bunlar faaliyet sahasına 

intikal ettiğı gün şehrimizin orta ve 
lise tahsili işi esasından halledilmiş 

olacaktır.,. 

Raporda sihat işleri hakkında da 
. alu· mat vardır Ve bu izahat 

genış m · . . . 
şu satırlarla delegelere bıldırılmek -

tedir : 

suyundan ve elektriğinden itibaren 
arkadaşlarına şükranlarımızı sunmayı toprağına kadar bütün ihtiyaciyle 
bir vazife biliriz." belediyeyi nagehzuhur vazifesine dii-

Raporun bundan sonraki kısmında vet etmektedir. 
Ankara viliyeti halkına hayırlı biz- Birkaç sene evel meydana gelen 
metler ifa eden sıtma mücadele işleriy- Güven Kooperatifi mahallesiyle bu 
le, vilayet dahiline yerleştirilen göç- sene belediyenin karşılaştığı Bahçeli 
menlere dair geniş malumat verilmek- evler Kooperatifi mahallesini buna 
te ve bundan sonra nafıa işlerine ge- mümasil olarak alabiliriz.,, 
çilmektedir. Başarılan işlerden yollar hakkında 

da şunlar yazılmaktadır: 
Bu iki sene içerisinde ana caddele

Raporun nafıa işlerine müteallik kı- rimizin asfaltlanma faaliyetine de -

Nafuı işleri: 

sım1arı yurdumuzun bayındırlığı bakı- vam edilmiş ve btt caddelerin mühim 
mmdan bizlere iftihar verecek mahı- bir kısmı ikmal edilerek iç sokakla
yetedir. Geniş izahlar arasında ezcüm- rın asfaltlanmasına başlanmış, bir kı-
le şunlar vardır: sım sokaklar bitirilmiştir. 

"Ankara - İstanbul yolun.da Ankara- Bu seneler içinde bilhassa Anafar-
dan Etimesut'a kadar olan 18 kilomet- talar - f-Iacıbayram, Emniyet abidesi -
relik kısım asfaltlanmış; bu yolun A- Fidanlık - Cebeci, Samanpazarı, Mu
yaş kasabası içinden geçen 2500 metre siki Muallim mektebi gibi ana yollar 
murabbal•k kısmına parke kaldırım bu meyanda zikre değer. Aynı zaman
döşenmiş ve muhtelif kısımlarda geliş da bu yollarla eski ve Yenişehir bir
ve gidişi güçleştiren ceman 31 kilo- leşmiş ve belde bütünlük manzarası 
metrelik kısan esaslı surette tamir e- arzetmeğe başlamıştır. 
dilmiştir. Ayrıca mütemadi tamirat Bu yolların uzunluğu 100 kilomet
postaları çalıştırmak suretiyle yolun reye varmaktadır. Bu iki sene zar -
bakrmı ve iyi bir halde muhafazası te- fında belediyemiz yollara bir milyon 
min edilmiştir.Gene vilayetimizin ana lira tahsis etmiştir. Bu rakamlar be
muvasala hatlarından biri olan Anka- lediyenin yol işlerine verdiği ehe -
ra - Kırşehir yolu üzerinde Dikmen miyeti ve bu hususta sarfettiği gay
bağlarına kadar, 6 kilometrelik kısım reti göstermeğe kafidir. 
asfaltlanmış, muhtelif kı.sımlar üzerin- Ankara belediyesine ait kısımda 
de 10 kilometrelik şose ikmal edilmiş ağaçlama, iktısat, ışıklandırma ve o
ve Bfila ile Köprüköy arasmda 24 ki- tobüs işlerine dair de geniş mal(\mat 
lometrelik şosenin inşası müteahhidi- verilmekte ve temizlik meselesine ge
ne ihale edilmiştir. Gelecek inşa mev- çilerek şehrin günden güne genişle -
simi sonunda bütün işlerin bitirilmesi mesi dolayısiyle belediye temizlik 
mukarrerdir.
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Ziraat işleri: 
Bundan sonra raporda 1937-1938 

senelerinde başarılan ziraat işleri ve 
zir~i kalkınma hususlarında etraflı 

malWnat verilerek vilayetimizin en 
mühim mahsullerinden olan buğday 
ve arpa vaziyetleri hakkında şunlar 

yazılmaktadır: 

"Buğdaylarımızın yüksek vasıfları 
onlara alemşümul bir şöhret temin et
miştir. Arpalarımız da biracılığa çok 
elverişli olmak hasebiyle dış piyasa
larda çok aranmaktadır. Vilayetin en 
mühim toprak mahsulleri ihracatımı~ 
zın başlıca tnatalarıdır. 

yazılmakta ve bu sene otomatik çop 
kamyonları alınacağı bildirilerek şu 
satırlarla bu kısma ait izahata son 
verilmektedir: 

0 Henüz etüd edilmekte olan şehrin 
umumi kanalizasyonu başlayıp ikmal 
edilinciye kadar mevcut çukurların 
tahliyesinde tesadüf edilen güçlükle
rin ancak vidaj makineleri adedinin 
teksiriyle izale edilebıleceği anlaşıldı
ğından yeni makineler ceLbedilmiş ve 
bunlarla ihtiyaç karşılanmakta bulun
muştur. 

Amerika Çin'e yardım 
edecek 

Vaşington, 15 a.a. - Salahiyetli 
menbalarda, Çin hükümetinin "İbra -
cat ve ithaliıt bankası,, vasıtasiyle kam 
yon ve benzin gibi amerikan malları 
satın almak için 25 milyon dolarlık 
bir kredi alacağı bildirilmektedir. A -
merika hükümeti 18 ay eve! demiryo -
lu malzemesi satın almak üzere Çin 
hükümetine 50 milyon dolarlık bir 
kredi açmışsa da Çin hükümeti şim -
diye kadar bu krediyi kullanmamış -
tır. 

l ngiltere yardımda bulunacak 
Londra, 15 a.a. - "Financial Timea" 

gazetesinin teyit ettiğine nazaran İn -
giltere hükümeti Çin'e mail yardım -
!arda bulunmak imkanlarını tetkik ey
lemektedir. Bu yardımın hedefi 9 dev
let muahedesinin tesbit ettiği açık ka
pı siyasetine muhalif olarak Japon -
ya'nın tevessül eylediği iktisadi ted -
birleri akim bırakmaktadır. 

Japon amiralleri arasında 
deği§iklik 

Tokyo, 15 ;ı.a. - Bahriye nazareti, 
Çin sularındaki japon donanması baş
kumandanı amiral Shiozawa'nın arka
nı harbiye azalığına tayin edilmiş ol
duğunu bildirme!:tedir. Diğer taraf -
tan Hankov'un zaptı harekatını idare 
etmiş olan amiral Komdo, Yokosuka 
üssübahrisi kumandanlığına tayin e
dilmiştir. 

Bir tekzip 
Tokyo, 15 a.a. - Amirallık dairesi 

namına söz söylemi ye aal§.hiyettar o -
lan bir zat, bilhassa ecnebi matbuatı 
tarafından ortaya atılan ve 3 japon 
bombardıman tayyaresinin Suzon a -
dındaki amerikan gambotu ile Amiral 
Charnier'nin kumandasındaki fransız 
gambotu tarafından Hankov civarın -
da düşürülmüş olduğuna dair olan ha
berleri tekzip etmektedir. 
Aynı zat, bu haberlerin tamamiyle 

asıl ve esastan fi.ri olduğunu ve bu ka· 
bil haberlerin nasıl uydurulup işaa e -
dildiğini anlamak mümkün olmadığı· 
nı ilave etmiştir. 

X Huıt - Karpat - Rütenyalı fuıi
luden mürekep birgrup, Sevljusze yar 
kınında bir Çek müfrezesine taarru.ı 

ederek birçok Çek askerlrini yarala
mışlardır. 

X Belgrad - Fransa radikal SO&ya
list fırkası ô.kinci iei.si B. Jaku Kavzer, 
Bükreş'ten buraya gelmiştir. 

X V arşova - Kovno belediye reisi 
B. Merkys, üç gün kaldıktan sonra 
Varşova'dan aynlıruştır. Kendisini i&
tasyonda Varşova beledi ye reisi B. 
Starzynski uğurlamıştır. 

X Stokholm - Bir Çekcslovak tay
yaresinin tecrübelerini yapmaktaolan 
İsveçli bir pilot - zabit Youkoping ya
kınında 200 metre irtifaden tayyare 
meydanına düşmüş, tayyare parçalan
ıruş, pilot ölmüştür. 

X Bükret - Roınanay'nin Milletler 
Cemiyeti nezdindeki delegasyonu ya
kında ilga edilecek Ceınevre'de bulu
nan orta içi B. Krutzesku yakında 

Bükreş'e çağrılacak ve Bern'deki dip
lomasi heyeti ayru zamanda Cenevre 
işleriyle de meşgul olacaktır. 

X Bükret - Ziraat nezareti, noel 
ağacı romen ananesinde yeri bulunma
dığından ve ayru zamanda ormanla:: 
için de zararhbir keyfiyet olduğunıdan, 
çam ağacı kesilmesini "" satılmasını: 
menetmiştir. 

X Prag - Senato hükümetin ]».. 

yannamesi ile geruş aalfilıiyet kanunu: 
nu 14 reye karşı 71 reyle kabul ctıniı · 

X Pariı - B. Boru: Amerikan mae
lahatgüzarı B. Wilson'u kabuletmiştir. 

X Berlin - Mman yollan gene! 
müfetti§i Todt, otoıı.ratların üç binin• 
ci kilometresini aeyri.seferı: açmı tı::c. 

X Bem - Federal asamble, İsviçre 
konfederasyonu reisliğine 208 reyden 
151 rey ile Etter'i seçmnştir. Konfede
rasyon reis vekilliğine Pilet Golaz ve 
1939 ve 1940 seneleri için federal yük,. 
sek mahkeme rei.s.liğinc de Robert Fa
ry seçilmiştir. 

X Londra - Scnelerdenberi görlll
memiş olan kesif bir sis, Times nehrini 
kaplarruş ve orada bulunan bütün va
purları örtmüştür. Bunlardan bazılar;ı; 
hasara uğramııtr. 

X Tokyo - Domei ajansı Ja.poın
ya'run Moakova büyük elçisi ile B.. 
Litvinof arasında muva.klı:at balık a~ 
mukavelesi akdi hakkında cereyan e
den müzakerelerin henüz memnuniyo. 
ti mucip bir tarzda halle varmadı~ 
nı bildirmektedir. 

X V arıova-Gcçen ikinciteşrin a11-
nın ticari müvazenesi takriben milyon 
zlotıy matlup göstermektedir, 

Partimizin kültür ocakları olmak 
hizmetin; liyakat ve ciddiyetle yap -
~kta olan halkevlerinin sayısı da 
yukselmektedir. Ezcümle Kcskin'de 
bir halkevi .. açı.lmış ve faaliyete başla
mıştır. Önumuzdeki şubat ayında, 
halke~lerinin ~ıldönümü günü, Bey _ 
pazarı nda da bır halkevi açılacaktır. 
İlyönkurulunuz bir taraftan parti 

te§kilatiyle el ele vererek çalışmala _ 
rına devam ederken diğer taraftan da 
programımızın esas hatlarına uyarak 
vilayet içindeki meslek ve hayır ku _ 
rumlariyle alikasını daha sıkı ve de • 
vamlı bir hale getirmi~. onlara her za
man ve her fırsatta müzahir olmayı 
vazife bilmiştir. Bahsettiğimiz mes _ 

Srlwt işleri: . . 
"Vilayetin umumi srhat vazıyetı; 

halkın sıhat işlerine gösterdigi alaka 
hükümetin faaliyetine inzimamı saye
sinde memnuniyeti mucip bir halde 
bulunuyor. Bütün kazalarda mevcut o
lup müstacel muaye:ıeleııin yapılması
nı kolaylaştıran mikroskop ve levazı
mı muhtevi ufak liiboratuvarlarla tev
si edilmiş dispanserler halkın sıhhi ih
tiyaçlarını temin edecek bir hale geti
rilmiştir. Keskin ve Beypazarı dispan
serleri kaza merkezlerinin ehemiyet ve 
kesafetine binaen tesisat ve teşkilatı 
genişletti rilmiştir ." 

Bunlardan daima artan bu vasıfla
rının muhafazası için tohum mesele
sinde çok hassasiyet gösterilmekte -
dir. Vilayet dahilinde geçen sene a
dilerek köylüye ait tohumların temiz
leme makineleri bu sene 28 e iblağ e
dilerek köylüye ait tohumların temiz 
Ierunesi temin edilmiştir. Makineler
den 22 tanesinde ilaçlama tertiba

tı vardır. Mıntakamız ekinlerinde gö
rülen sürme ve rastık gibi hastalıkla
ra karşı vaki tedbir olmak üzere to
humlar ilaçlanmaktadır. 

Ötedenberi parti dilekleri araaında 
yer almış olan umumi helalar işi de 
programa raptedilmiş muhtelif yerler
de umumi helalar inşa edilmiştir. Ö
nümüzdeki birkaç sene içerisinde bu 
iş tamamen halledilmiş olacaktır.,, 

Milli Sel' e bağlılık: 
Raporda gençlik ve spor işlerine 

büyük bir yer verilmiş ve iki yılda 
başarılan işler birer birer sayılmış

tır. 

Başından sonuna kadar enerji ve 
faaliyetin en açık ve samimi bir ifade
li bir vesikası olan rapor şu cümleler
le bitmektedir: 

İngiltere'ye yahudi 
akını devam ediyor 

!ek kurumlarından Ankara'da müte -
şekki! bütün esnaf cemiyetleri de 
nizamnamcmizin 6 ıncı ve 31 inci mad
deleri hükümlerine göre umum! he _ 
yetlerini toplıyarak hükmi şahsiyet -
}erinin partimize bağlılığını teyit et -
mişlerdir. 

Sayın arkadaşlar, 
Parti teşkilatı ve parti mesaisi hak

kında verdiğimiz bu kısa izahlardan 
sonra, iki yıl evelki kongrede tesbit 
ve kabul edilmiş olan dileklerden par
timizin ve onun hükümetinin de-.am
lı yardımlarla yerine getirilmiş o~an
larını muhterem heyetınıze arzedıyo-

ruz : 
Vilayetin ihtiyaçlarına dair bundan 

evelki viliiyet ve geçen .seneki nahiye 
kongrelerinde tesbit edıle~ dılekler -
den mahalli idarelere taalluk eden kı -
sımları vilayet ve be!ediy_ele~ nezdi~
de ehemiyetle takip edılmış oldugu 
gibi bunlardan yapılması hüküme~e 
taallük edenler de genel sekreterlıgc 
arzolunmuş ve bu kanalla hükümet 
nezdinde takip ve tahakkuk ettirilme
ıi kabil olanlar intaç edilmiştir.,. 

Yerine getirilen dilekleri birer bi -
rer kongre heyetine arzeden raporun 

Yukarıda kaydedilenlerden sonra u
~.~~.i hı~zıssıhha ve köy kanunları 
u~umlerıne göre merkezde açılan 
~koy sağlık korucuları) kursları hak
ı.~da malümat verilmekte ve muhtelif 

muC<!d_cle teşkilatı çalışmaları şu suret
le hulasa olunmaktadır. 

"Ankaramı.zda (enni ve sıhi vasıta
lar.la mücehhez bulunan 400 yataklı 
Numune hastanesi bir sdıat abidesi ha· 
!inde her gün daha fazla yükselmek
tedir. Bundan baJka gene Ankaramız
da bir Tıp Fakültesi tesisine mukaddi
me olmak üezere modern vesaitle mü .. 
kemmel bir hale getirilen bu hastane 
önümüzdeki yıllarda bin hastayı kuca: 
ğında barındıracak ve sıhat hcidimleri-
ne men§e olacak feyizli bir müessese 
vazifesini de ifa edecektir.'' 

"Bu arada Kızılay'dan da bahset
mek isteriz: 

Bu büyük hayır cemiyeti, geçen 
ilkbaharda vilayetimizin bir köşesinde 

• 

Bu iki senede tohum temizleme ma
kinelerinden şu miktar tohum geçi-
rilmiştir: 

Senesi 
1937 
1937 
1937 

Cinsi 
Buğday 

Arpa 
Çeltik 

Miktarı 

Kilo 
2.346.713 

28.030 
4.525 

llaçlanan 
miktar 
Kilo 

1938 Buğday 2.658.000 1.112.946 
Bu suretle kalitesi ve verimi yük

sek buğday ve arpa tohumlarının ta
mimine çalışılmaktadır. Şimdiye ka
dar köylüye bu kabil buğday ve arpa 
tohumluklarının verilen miktarı 
161350, kilo buğday ve 182989 kilo ar
padan ibarettir.,, 

Raporun ziraat i§lerine dair kıs -
mında muzır hayvanlarla mücadele, 
ipekböçeksiliği, fidanlık işleri hak
kında da lizım _gelen malfımat veril· 
mekte, çeltik ve pamuk, sütçülük ve 
peynircilik, orman veteriner işleri µ. 
zerinde elde edilen iyi neticeler an
latılmaktadır. 

Sayın arkadaşlar; 

"Geçen kongremizce kayıt ve tesbit 
edilerek tahakkuk ettirilmek üzere il
yönkurulumuza tevdi edilmiş olan di
leklerden mevcut şartların imkanına 
göre yerine getirilmiş olanlarını arz 
ettik. Partimiz hükümeti teşkilitının, 
dileklerimizi ehemiyetle dikkate al
mak ve isafı kabil olanları başararak 
getçekleşirilmesini mümkün göreme
dikleri hakkında da bize kuvetli delil
ler göstermek hususundaki itinasın

dan dolayı huzurunuzda §ilkranlarımı
zı beyan ebneği vecibe biliriz. 

Nahiye ve kaza kongrelerince tesbit 
olunup vil.iyet kongresine arzı karar
laştırılan raporlarla iki yıllıık ~ilanço 
ve ilyönkuruJ tarafından tarız~ olu
nan bütçenin tetkikini rica edertz. 

Hepimiz için her türlü saadetlerin 
menbaı olan milli ljefimiz lsmet lnö
nü'ne pek derin <bağlılık hislerimizi ta
zimle ifade ctmeği ve onun önderliği 
ile daima daha müterakki, daha. müref 
leh, daha kavi vatana sahip olacağımız 
kanaatini teyit ey/emeği vazifemizin 

RelPdiye işleri: 
.Vilayetin on iki 

en şereflisi telakki ettiğimizi arz ile 
yüksek heyetinizi hürmetle selii.mla

kazasındaki bele- rız.# 

Londra, 15 a.a. - Avusturya'dan gelen ve 350 çocuktan mü
rekkep olan üçüncü mülteci yahudi çocukları kafilesi Pal'kea.tone 
rıhtımında karaya çıkrnıttır. 

Suriye' de muhalefet 

liderlerine tecavüz 
Halep, 15 a.a. - Havas Ajansı bil -

diriyor : 
Suriye' de muhalefet reislerinden iki 

kişi Halep'te tecavüze uğramışlardır. 
Abdulgaffar Mesut ağır surette han -
çerle yaralanmış, gene eski mutedil -
ler partisinin tanınmış 3.zasından Se
yit Abdülkadir Marmani camiye gi -
derken biçaklanmıştır. 

Mütecavizler kaçmışlardır. 

1 rak'ta tevkifler 
Bağdat, 15 a.a. - Devletin emniye -

tine karşı komplo yapmak suçundan 
tevkif edilen şahsiyetler, 1937 senesi 
temmuzunda öldürülmüş olan General 
Bekir Sıtkı'nın yakınlarındandır. 

Bunlar, evlerinde mevkuf bulunmak -
tadır. Aralarında sab'k müdafaa na
zırı Mahmut Şeb, General Bekir Sıt -
kı'nın sabık yaveri yüzbaşı Ali Halis, 
sabık Londra ataşemiliteri albay Şa -

1 

~OO o~lan çocuğu Lowestoft'a git 
mışlerdır. Geri kalan kız çocukları 
n:ıvercourt kampına gönderilecekler 
dır. 

~n.dra, 15 a.a. - Yahudilere tahsis 
edılmış olan "B ld . . a wın sermayesi"nin 
ıcra kom·t · 1 esı, bu sermayenin Alman 
y~'ya nakli hakkındaki şayiaları tek 
zıp etmektedir. 

Bu scrm~yc, münhasıran Almanya 
Y.1 terke~ış olan yahudi mültecile 
rıne tahsıs edilecektir. 
~rag, 15 a.a. - Alman ajansının al 

dıgı m.alllrnata göre Çek hükümetiyle 
yahu~ı meselesinin halli için Yugos
lavya da bu hususta tatbik edilen ka 
nun~arı. esas alacaktır. Bu suretle ya 
hudıle~m .. ekonomik hayata iştirakler 
yahudı nufusunun umumi nüfusa nis 
beti ile mütenasip olacaktır. 

Var'!"va, 15 a.a. - Başvekil bugün 
yahudı mebus ve senatörlerini kabul 
etmiş.tir .. B~nlar ~olonya'daki yahud 
ekallıyetının vazıyetine dair başveki 
le maruzatta bul11nmuşlardır. 

kir vardır. Baroya mensup beş kişi de 
mevkuf bulunmaktadır • 
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H i K 

Kadın , 
Yazan: Donal.d Grabbe 

Gecenin sükunetinde, lüks bir Lin
ltolen otomobili süratle gidiyordu. O
tomobil bir köşeyi kıvrıldı. Londra' -
ll.tn kibar mahallelerinden birinin geniş 
caddesine saptı. Sokağın iki tarafın -
daki muhteşem villalar, ilk bakışta, 
buraıarda şehrin en zengin ve en zevk 
sahibi insanlarının yaşadığını anlatı -
Yordu. 

Otomobil, büyük bir villanın önün
de sessizce durdu. 

M ~ndra tiyatrosunun parlak yddızı 
aqori Barnes, dudaklarında tatlı bir 

tebes ·· suınıe Duglas Benford'a bakıyor-
d~. Erkek genç kadının bu bakışmdan 
ıcuret aldı. Küçük, güzel elini dudak -
arına g··t.. 1 .. 

1 d
. o urdü. Yalvaran bir ses e soy-

e ı: 

~::- Marjori !... Teklifimi kabul et ..• 
'-IVtec:eksi ·ı..! ;c...,. S . n 1~nıizde mesut olaca6~ ... 
y=~ınle ön ümüzdeki hafta uzun birse-

ate çıkarız .. 

Ma.rjori, düşündü. Hakikaten bir 
kaç hafta için Londra'dan uzaklaş -
rnak, aakin bir yerde başını dinlemek 
h:: de fena olmıyacaktr. Yanındaki er

keğin teklif ini kabul ettiği takdirde, 
1 aymis gazetesinin ilk sayfasında iri 
Puntolu harflerle ilan edilecek hava
dis gözünün önüne geldi: 

"Marjori Barnes ile politika hayatı
ıtıızın tanınmış simalarından mebus 
Duglas Benford evlendiler." 

'Genç kadının vücudu tatlı bir ür -
Perıne ile titredi. 

Erkek, zeki gözleriyle kızı süzüy~r 
'le vereceği cevabı sabırsızlıkla beklı
~Ordu. Marjori'nin güzel bir kız oldu
gunu bildiği gibi onun sanat hay~tm
daki yüksek kabiliyetini de takdır e
diyordu. Böyle bir kız için her türl~ 
fedakarlığa katlanmağa değerdi. İkı 
Benedenberi ona çılgın bir aşkla bağ
lanmıştı. kap ederse daha senelerle 
beklerdi. · 

Güzel kız bir müddet sustu. Sonra 
g\illiınsiyerek söyledi: . . .. 

- Fırtına olacak ... İşittın mı? Gok 
gijrledi ?.~ 

\7 eda için elini Benford'a, . uzattı. 
~llta, ııcak ve içten gelen bır sesle 
ila,,e etti: 

-Ne zaman gök gürlese, aklım~ ba
b~ gelir. Zavallı, sevgili babacıgım, 
göJc kürlemesinden, şimşekten deh· 
§etli korkardı. Kim bilir? Belki dt 
bohcın oldu~u için öyle göste.~irdı 
l{e~disi iyi bir ressamdı. Gök_ ~u:le • 
~ıni işitir işitmez, hemen ışıno. bı
rakır: 

- .A.dam sende derdi. Bu gök gü
rültüsü belki de kıyamet alametidir. 
Y~rına. çıkıp, çıkmıyacağımız.1 kim te
~ın eder. Hele hayırlısiyle bır yarına 
avuşalıın da o zaman çalışırız._.. .. 
.. Benford, hayretle sevgilisinın yu -

Zline baktı. 

Ma.rjori, şen bir kahkaha attı:. .. 

1 
.. - Ben de size, şimdi aynı şeyı soy-
uyorum. Yarın sabaha kadar kıyamet 
kol>ınaz da, dünya da yerinde kalırsa, 
hana telefon edersin. Kati cevabımı 
'Veririın. 

Otomobilden atladı. vmanrn ka • 
pııına doğru koştu. İri yağmur daın -
:alarr, biraz sonra boşanacak sağana -
gın tniijdesini veriyorlardı. . 
kapının ziline bastı. h.endi, kendı

nc ·· soy leni yordu: 
- Budalasın Marjori, ne bekliyor -

~u.n? .. Otuz yaşına geldin. Evlenme.k 
ıçın Benford'dan daha mükemnıel bır 
•danı bulacağını mı ümit ediyorsun? ... 
Kapı açıldı. Hizmetçi kız onu telaş

la karşıladı: 

A y E 

kalbi ... 
Çeviren: F. Zahir Törümküney 

- Nerelerde kaldınız madmazel, de
di. Sizi, iki saattenberi, şimdiye kadar 
hiç görmediğim bir adam salonda bek
liyor. 

- Yabancı bir adam mı? 
- Evet. Hatta içeri bile almak iste-

medim. Üstü, başı buruşuk içinde, 
traşı uzamış, düşkün kılıklı bir erkek. 
Fakat, sizi eskidenbcri tanıdığını söy
liyerek israr etti. Adeta zorla eve gir

dL 
Marjori, müthiş bir heyecana kapıl-

dı. Bir anda salona koşmak istedi. Fa
kat, dizleri titriyor, kendinde değil 
koşmağa, adım atmağa bile kudret bu
lamıyordu. 
Dudaklarının arasından mırıldan -

dı: 
- Ya o, değilse... Taınaıniyle ya -

bancı bir adamsa. .. 
Birden kendini topladı. Gecenin bu 

vakcinde gelen ve saatlerce bckliycn 
bir yabancı olamazdı. Salondaki mut -
laka oydu. 

Başını s;evirdi. Karşısında hareket -
siz uuran Klara'ya, emir verdi. 

Yürüdü. Salonun kapısında bir sa -
niye durdu. Şöminenin kenarına yas -
lanmış ayakta duran erkeğe baktı. Bu
ruşuk elbiselerine, uzamış sakalına 
rağmen onu derhal tanıdı. Bir çığlık' 
kopararak koştu. Boynuna sarıldı: 

- Pol ! .. Sevgilim!... 
Erkek, kuvetli kollariyle Marjori'

yi kucakladı. Boğuk, kısık bir sesle 

söyledi: 
- Demek beni unutmadın ha? .. 
Kızın, heyecandan boğazı kuruyor-

du. 
Titri yen bir sesle cevap verdi: 
- Seni nasıl unutabilirim Pol? .. Üç 

senedenberi nerelerdeydin? ... 
Erkek, neşeli bir jestle kolunu kal -

dırdı: 
- Dünyayı dolaştım ... Sanatı, sanat-

karı aradım ... 
_ Hiç değişmemişsin Pol. 
- Evet yavrum değişmedim. 'Gene 

eski bildiğin serseri Pol olarak kal -
dım. Artık saçlarım da ağarm~~a ?aş· 
ladı. Bundan sonra değişecegımı de 
pek zannetmiyorum. 

(Sonu var) 

Kazaıa ·r · -

Hükümet konağı yaphnlacak 
Malkara Malmüdürlüğünden: 

7-11-938 tarihli ilan kanununa aykı
rı olarak he.ber gazetesinde ıntışar et
mesinden dolayı yapılan temdit ila-
nıdır. 

1 _ Pazarlığa konulan iş: Malka -
ra hükümet konağının 17547 lira 84 
kuruş keşifli 938 yılı içinde yaptırı
lacak kaba inşaat kısmdır. 

2 _ Buna ait plan, proje, fenni ge· 
nel şartname, mukavelename ~r~~es~
ni görmek için M~l~ara malmudurlü· 
ğüne müracaat edılır. . . .. 

3 _ Pazarlık 22-12-938 tarıhıne mu-
sadif perşembe günü saat 11 de Mal · 
kara kaymakamlık makamına yapıla-

caktır. • d 
4 

_ Muvakkat teminat 1317 lıra ır. 

5 _ istekli olanlar Tekirdağ nafıa 
müdürlüğünden alacakları ehliyetna

. bami1 bulunacaklardır. 
meyı 

1 
k .... 

6 _ Isteklilerin pazar ı gunu o -
lan 22~ıZ-938 perşembe günü saat 11 
re kadar komisyona müracaat etme 
teri ilan olunur. (8888-5064) 9126 

[ 
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Nöbetçi Eczaneler 

Pazar : Sebat ve Yenişehir Ecz.Jeri 
Pazartesi : İstanbul Eczanesi 
Salı - Merkez Eczanesi 
Çarşamba : Ankara Eczanesi 
Perşembe : Yeni ve Cebeci Eczaneleri 
Cuma : Halk ve Sakarya Eczaneleri 
Cumartesi : Ege ve Çankaya Eczaneleri 

ACELE iMDAT 
Bir yaralama, bir kaza. fevkalade bir 

hastalık vukuunda acele imdat istemek 
için belediyeler hastanesine (2257) 
numara ile telefon edilir. 
Lüzumlu Telefon Numaralan 

Yangın ihbarı: (1521). - Telefon müra· 
caat, şehir: (1023-1024). • Şehirlerara. 
sı: (2341-2342). - Elektrik vı. Hava
gazt arıza memurluğu: (1846). - Me
sajeri Şehir anban: (3705). - Taksı 
telefon numaraları: Zincirlicami civa
n: (2645-1050-1 Hi6). - Samanpazan ci
varı: (2806-3259) •• Yenişehir. Havuz. 
başı Bizim taksi: (2323). - Havuzbaşı. 
Güven taksi: {3848). • Birlik taksi: 
{2333). - Çankırı caddesi. Ulus taksi: 
(1291 ). - İstanbul taksisi: (3997) 

Otobüslerin ilk ve 
son seferleri 

Sabah 
İlk 

sefer 
Ulus M. dan K. dere'> e 6.45 
K. dere'den Ulus M. na 7.15 

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

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

Ulus M. dan Keciôren'e 
Keciören'den Ulus M. na 

Ulus M. dan Etlik'e 
Etlik'ten Ulus M. na 

Ulus M dan Cebeci'ye 
· Cebeci'den Ulus M. na 

Cebeci'den As. fabl.ra 
AH. fabl. dan Cebec.i'ye 

7.25 
7.10 

6.30 
7.00 

6.00 
6.30 

6.30 
7.00 

7.00 
7.00 

7.00 
-.-

Akşam 
Son 
sefer 
23.00 
23.20 

23.00 
23.20 

20.00 
20.30 

21.00 
21.30 

21.00 
21.30 

23.00 
23.00 

-.-
17.00 

Yenişehir'den Ulus M. na 7.00 23.00 
Ulus M. dan 'ı'enişebir'e 7.10 23.00 

S. pazarından Akköprü'ye 6.15 7,00 
Akköprü'den S. pazarı'na 7.30 9.45 

Bahçeli Evlerden M.na 7.45 -.-
Ulus M.dan Bahçeli Evlere.-.- 20.00 

& U. Meydam'yle İstasyon arasında her 
beş dakikada bir sefer olup tren za· 
mantarı seferler d:Uıa sıktır. 

, U. Meydanı'yle Yenişehir, Bakanlık
lar Cebeci, Samanpazan arasında saat 
8 den 20 ye kadar vasati her beş daki· 
kada; saat 20 den 21 e kadaT her on da· 
kikada; saat 7 den 8 eve 21 den 23 e 
kadar her 15, 20 ve 30 dakikada bir 
muntazam seferler vardır. 

§ Akşamları Ulus Mcydanı'ndan saat 23 
deki ıon seferlerle bunların Ulus mey
danı'na dönüşleri sinemaların dağılış 
saatlerine tabidirler. · 

Posta Saatleri 
Teahhütlü saat (18) e kadard:r. 
Posta saat (Hl) a kadar İstanbul ciheti
n• mektup kabul eder. 

Tren Saatleri 
Haydarpaııa'ya ı Her sabah 8.20. Her 

akııam 19.15 ve 19.50 
de (Pazartesi. Per
şembe. Cumartesı 
Toros sürat.) 

Samsun hattına : Hergıin 9.35 ( Kayse· 
ri, Srvas, Amasya bu 
hat üzerindedir.) 

Diyarbakır hattı : Hcrgtin 9.35 
Zonguldak hattı : .. 15.00 

Gündelik: 

Hiçri - 1357 
Şevval: 24 

S. D. 
Güneş: 7 17 

Kayak 
pazara 

Rumi - 1354 
Birinkinun: 3 

S. D. 
Akşam: 16 42 

sporu 
başhyor 

Ankara Halkevi Batkanhğından: 

1938 . 1939 yılı kayak spor hare -
ketlerine evimiz Elmadağı'nda ilk o
larak pazar günü aşagıdaki program
la başlıyacaktır. 

Evelce ilan olunduğu üzere dün ak
şama kadar evimiz spor komitesine 
müracaatla isimlerini yazdıran kayak· 
1ılar 18-12-938 pazar günü saat tam 
ıltıda Halkevine gelmiş bulunacak -
ıardır. 

Otobüs saat altıyı beş geçe Elma
dağı'na hareket edecektir. 
Elmadağı'nın eteğinde bulunan Ya

kupaptal köyünde otobüsten inilerek 
toplu bir halde dağa çıkılacaktır. 

Evimiz spor komitesi Ankara ka
yak~ıları arasında kış mevsiminin or
tasına doğru müteaddit teşvik müsa
bakaları tertip edeceğinden bu mü -
sabakalara iştirak edecek kayakcılarr 
şimdiden hazırlamak maksadiyle ilk 
olarak bu harekete iştirak eden ka. 
yakçılar arasında müteaddit kayak 
ekzersizleri yaptırılacaktır. 
Akşam saat dörtte kayak hareket

lerine nihayet verilerek Yakupaptal 
köyüne dönülecek ve orada bulunan 
otobüse binilerek ,Ankara'ya hareket 
edilecektir. 

Sorgu hakimliği imtihanı 
Sorgu hakim vekillerinin sorgu ha

kimi olabilmelerini teminen Adliye 
Bakanlığının açmış olduğu imtihan 
dün hukuk fakültesinde y.ıpılmıştır. 
İmtihanda kazananlar bir iki gün i -
çinde belli olacaktır. 

Milli tasarruf milli ka ı kı nman 1 n ..ı11111111111111111111111111111111111111L - --
en sağlam desteklerinden birisidir 

8. Cezmi Erçin Ankara 
radyosunda değerl.i 
bir konferans . verdi 

( Başı 2. inci sayfada ) Diğer devwt tedbirleri . 
niyet seviyesinin en iyi miyarıdır. Ya- Tasarruf sandı:kları hakkında kabul 
ratıcı tasarruf, uzun bir vade ile veya olunan bu kanundan sonra devletçe, 
daimi plasman şeklinde para yatırılma geniş bir sahada çok esaslı yeni ted
sı demek olduğuna göre, bunun artma- birler alınmakta gccikilmemiştir. Bu 
sı, halkın milli paraya ve devletin nü- tedbirleri biri) doğrudan doğruya ta
fuz ve kudretine karşı olan itimadı- sarrufu teşvik ve himaye için alınan
nın en hakiki bir delilini teşkil eyler. lar; diğeri) bu mevzuu yakından aıa-

Saym dinley~ciler, . 1 kalan.dıran sair tedbirler diye tasnif 
Memleketimızde, memnunıyet ve edebilirler. 

inşirahla gördüğümüz tasa_rruf ~~r~- Birinci gruba dahilolanlardan, evela 
ket ve faaliyetleri, cümhurıyet re]lmı- mevduatı koruma kanunu, müteakiben 
nin nimetlerinden biridir. Maziye atfı mevductt hakkındaki hükümleri de ih
nazar etmek bu hakikati bize. açıkça tiva eyliyen bankalar kanunu bilhassa 
anlatmıya kifi gelir. Avrupa'da xıx mühimdir. İkinci gruba dahil olanlar
uncu asırda ba~lıyan endüstri hayatı, dan ödünç para verme kanunu türk 
tasarruf hareketlerine ve tasarruf edi- parasının kıymetini koruma k~nunu, 
len mebaliğin plasmanlarına saha ve muhtelif bankaların teşekkülüne ve 
imkan hatırlarken, sakit Osmanlı dev- sigorta muamelelerine ait mevzuat zik
letinde aynı tarihte böyle bir hareket rolunabilir. 
görühnemektedir. Dahili ve harici em- Mevzuumuzu doğrudan doğruya a
niyetsizlik, umumi kar~rsı_zlık, devlet lakadar eden kanunlardan, mevduatı 
idaresine hakim olan zıhnıyet, ne ta- koruma kanunu 1933 senesinde meri
sarruf hareketlerinin canlanma.sına ne yete konulmuştur. Bankalara olan 
de tasarruf edilebilecek mcbaliğin ya- mevduatın seneler geçtikçe mütemadi
ratıcı bir surette plasmanına imkan yen artması ve mühim miktarlara ba
vere<;ek halde değildir. Milli tasarruf- Iiğ olması, ve bu paraların milli ekono
ta büyük bir rolü olan milli kredi m.ü- mi ve maliy e hayatındaki tesirleri na
eseseselerinin adı bile geçmemektedır. zarı dikkate alınarak, Ticaret kanunu
Memleket, yarı müstemleke halinde, muzun. tayin eylediği mürakaıbe şekil
sadece en iptidai vesait ve teşkilatla lerine ilaveten, mevduat kabul eden 
zirai ve ham maddeler müstahsili va- bankaların sıkı bir mürakabeye tabi 
ziyetinde bulunuyor. bulundurulması, ilk defa, bu kanunla 

Mutlakiyet devrinin tutumu, meşru- kararlaştırılmıştı. 
tlyet devrinde de devam eylemektedir. Mevduatı koruma kanununda, Ban-

Lozan muahedenamesiyle memleke- kaların, anonim veya hisseli komandit 
tin siyasi varlığı kurtarıldıktan ve ik- veya limited şirketi halinde olacakla
tısadi inkişafına mani olan baglar kı- rına, mevduat kabulü için sermayenin 
rıldıktan sonra, Türkiyc'de dahi şuur- tayin olunan hallerden aşağı bulunmı
lu bir milli iktısat ve tasarruf hareketi yacağma, mcvduaf paralarının diğer 
başlamıştir. Türkiye, ancak bu devir- paralardan tefrikine, kasalarda tutula
dedir ki dahili ve harici emniyete ka- cak karşılık miktarlarına, ihtiyat ak
vuşmuş, devlet idaresinde ist~krar çelerinin sureti teşekkülüne ve kontro-
görmüştür. lüne ait yeni hükümler ve kuvetli mü-

Milli bankaların lıi:zrneti eyyideler görülür. 
Tü.ı.ıkiye'de tasarruf fikriyle, tasar- 1936 senesinde meriyete giren ve 

ruf edilen mebaliğin yaratıcı bir tasar- mevduatı koruma kanununu ilga ve 
ruf haline getirilmiş ve milli iktısadi- mevduat a ait hükümleri de ihtiva ey
yata akıtılması, denilebilir ki, aynı za- liyen bankalar kanununda dahi, tasar· 
manda başlamıştır. Tasarruf sandık- ruf mevduatı, aynı espri muhafaza e
ları henüz kafi derecede inkişaf edeme dilerek, diğer mevduatından ayrılmış 
miş olmakla beraber Milli Bankalar ve ve tasarruf mevduatı eshabr hususi bir 
bu meyanda diğerlerine takaddüm e- himayeye mazhar kılınmıştır. Bu ka
den İş Bankası, tasarruf sandrklarınxn nuna göre, tasarruf mevduatı sahiple
da hizmetlerini ifa eylemek suretiyle ri, mevduatlarının % 40 ına milsavi 
tasarruf edilen paraların milli ekono- bir miktar için bu mevduatı kabul et
miye naklini azami itina ile temin ey- miş olan Bankanın aktifinde mevcut 
lemiştir. bütün kıymetler üzerinae imtiyazlı a-

Bugünkü idareye hakim olan zihni- lacaklıdır. İflas vukuunda tasarruf 
yeti en veciz ve kuvetli bir şekilde ifa- mevduatının imtiyazlı kısmı, tasfiye 
de eden Cümhuriyet Halk 'Partisi neticesi beklenmeksizin sahiplerine te
programmdaki şu maddeyi okuyalım: diye olunacaktır. 
"Bkonomide hareketli kapital önem- Yukarıdaki kanunt hükümlerin tesi
lidir. Normal kapitalin tek kaynağı, u- siyle cümhuriyet hUkümeti, milli ta
lusal çalışma ve tutumdur. Bunun için sarrufatıınıza layık olduğu teminatı 
çalışmayı arttırmak, fert He aile haya- en geniş mikyasta vermiş bulunmakta
tında ve devlet ve hükümetin genel dır. 
ve özel bütün yönetgelerinde tutum Bıı netice ile sevinebiliriz 
fikrini kökleştirmek, partinin başlıca Tasarruf mevduatrmrz 1920 senesin-
prensiplerindendir." de 1,67 5,000 liradan başlıyarak 1925 

Ciimhuriyet devrinde, tasarrufu teş- senesinde 7,526,000 liraya, 1930 sene
vik ve himaye için kanuni mevzuat ile sinde 32,287 ,000 liraya, 1935 senesin
alınan devlet tedbirleri, son derece de 72,234,000 liraya çıkmış ve içinde 
enteresandır. bulunduğumuz sene de 100,000,000 

Memleketimizde tasarruf sandıkla- liraya ulaşmış bulunmaktadır. Bu yük
rının regılmantasyonu ve bunlara ya- ıeliş, ııuurlu ve metodlu bir çalışma
pılan mevduatın devletce korunması, run, milli iktrsada hakim olan zihniye-
1930 senesinde kabul olunan tasarruf tin feyizli bir semeresiqir. Tasarruf ve 
sandıkları hakkındaki kanunla temin milli iktısat hareketleri, büyük şeflerin 
olunmuştur. Hükümet, bu kanuna gö- gösterdiği istikamette matlup hızı al
re vilayet hususi idarelerine ve beledi- mıştır. Bugünkü erkamın suhuletle ve 
yelere tasarruf sandığı açmağa müsaa- kısa bir zamanda iki misline baliğ o
de edebilecektir. Kanun mim tasarru- lacağma asla teredüt olunmamalıdır. 
fatı şu hükümlerle emniyet altına al- Hatime olarak şunları söylemek is-
maktadır. terim: Şahsen ve devletçe bin bir ihti-

- Tasarruf sandık'larına yapılan yacrmızı kısarak ve sıralıyarak tasar
mevduat, devlet tazmin ve kefaietl al- ruf ettiğimiz paralarla vücude getiri 
tın.dadır. len sınai müessesemizin mamiılatı, u

- Her phsa ait tevdiattan bin lira- mumi rağbete mazhar olmakta ve yıl-
ya kadar olan kı.smı haczolunamayıp lar geçtikçe, daha fazla aranmaktadır. 
yalnız bunun faizi haczolunabilir. Memleketimizde milli ve iktısadi 11uu

- Tasarruf san<iıklarına ait bilcüm- run inkişaf derecesini gösteren ve hay
le nukut ve emvfil, devlet emvali hük- li emek harciyle temin olunan bu ne
mündedir. ticeden dolayı sevinmeli ve biribirimi-

Bu kanun hükmüniin şayanı dikkat zi tebrik eylemeliyiz. 
noktası, mevduatın istimal tarzına ve- Hepinizi hürmetle selamlarım. 
rilen istikametidir. Hükümet, ne bazı 
etatist rejimlerde olduğu gibi devlet 
eshamının plasmanı için fazla bir mev
ki ayırmış, ne de serbest tasarruf san
dıklarının mevduatı kullanma tarzın
dan daha dar bir hareket sahası ihdas 
eylemiştir. Mevduattan, milli bankala
ra yatırılacak kısmın,, hangi bankaya 
yatırılacağını hükümet tayin edecek
tir. 

Sıhat Vekaleti memurlarına 
verilecek ikramiyeler 

Aldığımız malfimata göre Sihat e 
İ~timai Muavenet Vekaleti, 30 :Z1 
hızmet mukabili vekalet memurlarına 
verilecek iJuamiyeler kar~ılığı olarak 
hususi i?areler btidc:elerine lazım ge -
len tahsısatın konulmasını vilayetler -
den istemiştir. (a.a.) 
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Mütekaitler 

yoklama ilmühaberi 

vermiyecekler 
Tekaüt kanunu mucibince maaş a

lan mütekaitlerle dul ve yetimler al
tı ayda bir yoklamaya tabidirler. Al
tI ayda bir ihtiyar heyetlerinden alı
nan yoklama ilmühaberleri maaş sa
hipleri için bir külfet teşkil etmek
tedir. Maliye Vekaleti bu külfeti 
mümkün olduğ ukadar hafifletmek 
çarelerini araştırmaktadır. Oğrendi -
ğimize göre yapılan tetkikler netice
sinde maaşını bizzat alacak mütekait
ler fotoğraflı nüfus kağıdı göster -
mek şartiyle yoklama ilmühaberi 
vermekten istisn a edileceklerdir. Ay
nı kolaylığın yetim ve dullara da tes
mili kabil olup olmıyacağı aynca tet
kik edilmektedir. Tetkikler bittikten 
sonra tekaüt kanununun yoklamalara 
ait maddelerini tadilen bir kanun 
projesi hazırlanacaktır. 

İ stanbu1' da iktisat 

günü tertip edildi 
İstanbul, 15 (TelefonJa) - Tasaf'

ruf haftası münasebetiyle bugün yük
sek iktısat ve ticaret mektebinde bir 
iktısat günü tertip edildi. Müdür V<C 

profesör B. Şükrü Baban toplanttyı 
bir nutukla açtı. lktrsat profesörü 
Muhlis Ete tasarruf mevzuu üzerin
de bir konferans verdi ve talebeden 
bazıları da söz 6Öylediler. 

Yarın saat 16 da üniversite iktısat 
fakültesi de bir iktısat günü yapacak, 
toplantıda ilk sözü fakülte dekanı 
profesör B. Omer Celal söyliyecek, 
sonra ordinaryüs profesör Noymark 
Türkiye'de ı;anayile§me hareketi, Dr. 
Muhlis Ete sermaye teşekkülü vıe 
Türkiye'de sermaye teşekkülü mev
zulu birer konferans verecekler, fa
kültenin birinci, ikinci üçüncü sınıf
larından üç talebe de milli iktısat 
davası, m~1H mahsul ve mamullerimiz 
milli sermayemiz mevzuları üzerinde 
konuşacaklardır. 

Üniversite' de yeni 
Şarkiyat enstitüsü 

İstanbul, 15 (Telefonla) - üniver

site edebiyat fakültesinde arabi ve 
farisi filolojilerini ihtiva etmek üze

re yeni· bir şarkiyat enstitüsü kurul -
muş, ensHtü müdürlüğüne ordinar
yüs profesör B. Titter tayin olunmut
tur. 

Bir yangın 
Dün saat 18.30 da Yüksek Ziraat 

Enstitüleri motor dairesinde henüz 
anlaşılamıyan bir sebepten yangın 
çıkmıştır. Yangın çatıya sirayet etti
ğinden itfaiyeye telefon edilmi~ ve 
yetişen itfaiye çatının iki metrelik 
kısmını açmak suretiyle yangını sön
dürmüştür. 

Kaymakamlar orasında 
Beyoğlu Kaymakamı Daniş Yurda

kul'un Çankaya kaymakamlığına Ba
kırköy kaymakamı Ahmet Kı~ık'rn 
Beyoğlu kaymakamlığına, iç Bakan_ 
lık seferberlik müdürlüğü şefi Ga _ 
fur ~ylu'nun. da ~akırköy kayma
~a~lıgına ~ınlerı yükı;ek tasdika 
ıktıran etmıştır. 
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Amerika'da hapisaneler 
ve buharla tedip usulü 

Ameriko'doki ·5 kişi 

Bundan bir kaç hafta evel, Avrupa 
gazetelerinde büyük puntularla yazıl
mış şu haber ()kunuyordu: "Filadelfi
ya hapisanesinin hücrelerinden biri -
sinde dört mahpus buharla haşlan -
mıştır." 

Amerika'da açılan bir tahkikat bu 
dört mahkumun öldürülmek için de
ğil "tedipleri" için haşlandığını gös
termiştir. İnsana öyle geliyor ki bu 
hususi höcreler, yeni bir ceza için ya
pılmıştır: Buhar ceazsı ! 

Filadelfiya hapisanesinin öyle hu
susi höcreleri vardır ki, her tarafları 
sım sıkı kapatılmıştır. Eski bildiği -
miz ceza şekilleri ile uslanmıyanlar 
buralara konur. Kapılar kapanır ve 
buhar musluğu açılır: Odanın içi ya
vaş yavaş sıcak ve rutubetli bir sisle 
dolmağa başlar. Oda o kadar ısınır ki, 
hattıüstüvanın o şiddetli sıcaklarını 
dahi geçer. Bu yakıcı "ıklim"in icin
de bir kaç saat veya yarım gün ka~dar 
duran en asi kafalar, en haydut ruh
lar adam olur. 

buharla nasll ··ıd .. ' o u . 
tiyar1 uzviyetlerini müdafaa ettikle -
rini müşahede eder. Üçüncü perde de, 
bir müddet hareketlerinin şiddetlen -
diğini sonra umumi olarak bitap düş
ti.iklerini, terlerinin kesildiğini, ne -
feslerinin azaldığını ve nihayet derin 
bir baygınlığa düştüklerini farkeder. 
Sonra adalelerinin katılasarak artık 
öldüklerini görür. ' 

Bunda hiç bir yanma eseri yoktur. 
Hapisane höcresinde hararet belki 40 
dereceyi geçmemiştir. Fakat ortada 
dört ceset kalmıştır. 

"Bu ıslah" sistemi, buzlu, siyah ve 
sessiz hapisane höcrelerinden, gıdasız 
bırakma usulünden ve hatta mesela 
"dayak" gibi dinamik ıslah usullerin
den daha iyi netice vermektedir. 

Filedalfiyc.'daki bu hadisede ise, 
buhar musluğu fazlaca açılmıştır. İn
sanın sıcaklığa karşı olan mukave
meti ile, amerikan hapisanelerinde 
mahkumlara tatbik edilen rejim. 

Malumdur ki insanda hararet 41-42 
dereceyi bulunca insan derhal ölür. 
Fakat bu vaziyette nasıl oluyor da in
san ölmüyor? İşte burası bilinmiyor. 
Bazıları, adalelerin, bilhassa kalp a • 
<lalelerinin 41 - 42 dereeede yumu -
şaklığını kaybettiğini, bunun netice
si olarak kan deveranının ağırlaştığı
nı ve nihayet durduğunu iddia et -
mektedir. Bazıları ise, adadlelerin 
durmasına sinirlerin sebep olduğunu 
söylemektedir. Sinirler, 41 - 42 dere
cede kalbi ve akciğerleri boş bırakır: 

Bazıları da ölüme kan terkibinın 
sebep olduğunu zannetmektedir. Bun
lara nazaran kanı teşkil eden unsur -
lardan bazıları zail olur, bazıları da 
biribirine yapışarak kan cereyanını 

tıkar. Daha bazıları da hararet karşı -
sında kanın zehirlendiğini iddia e • 
derler. 

Bir köpeği güneşe bağlayınız, bir 
kaç dakika sonra köpek harıl harıl so
lumağa başlar. Aynı zamanda köpek, 
:normal olarak dakikada ıs ile 25 ara
sında teneffüs ederken, sıcakta bu 
mikdar birdenbire 200 hatta 300 e çı -
kar. 

Bu vaziyet gösterir ki, sıcaklık faz
lalaıştıkça teneffüs adedi de artıyor. 
Köpek fazla nefes alıp vererek akci
ğer yollarına buhar doldurdukça se -
rinliyor. 

Bir köpe«in mukavemeti 
Bir köpek ~ derecelik bir etüvün 

içinde 4 saat durur. Kendisinin taıbii 
harareti yarım derece dahi yüksel -
mez. Şu halde ciğerlerinde buhar faz
la dolaşıyor demektir. Öyle ise buhar 
:nereden geliyor? Şüphe yok ki köpe
ğin uzviyetinden çıkıyor. (Vücudu • 
muzdaki suyun mikdarı, kemikler de 
dahil olmak üzere vücudumuzdaki 
her maddeden fazladır.) 

Sık sık nefes alıp veren bir köpek 
bir teraziye kon·ur da müşahede edi
lecek olursa, köpeğin saat~.e .::. kilo 
başına 12 gram eksildiği gorulur. 15 
kilo ağırlığında bir hayvan, bir saat
te 180 gram eksilir. Bu müddet zar • 
fmda hayvandan 100.000 kalori çıkar. 
Hayvanı teraizden indirirseniz, te -
~hhur eden suyun yerini doldu.~~~k 
Üzere bol bol su içtiğini görürsunuz. 
. İnsan da tıbkı böyledir. Bu hadise 
ınsanda da olur, fakat 0 kadar şiddet
li olmaz. Biz buharı yalnız nefes ver
~e~ suretiyl~ değil, aynı zamanda de· 
rımız vasıtasıyle de dışarıya çıkarı -
rız. Halbuki köpek bundan tamamen 
mahrumdur. Köpek terlemez. Halbu · 
ki insan ... 

Terlemenin bu iyiliğini ilk defa bu
lan adan;ı •. amerikalı meşhur alim 
ı::ankl~n dır. ~.ranklen bir yazısında 
f}Oyle soyler: Transilvanya'da orak 
bi~enler güneşin şiddetli hararetine 
çok dayanırlar. Sebebi de bunların 
çok içmek suretiyle çok terlemeleri
dir. Terledikıse, havalanmış olurlar." 

Bilab~re hesap edilmiş, bir gram 
ter, uzvıyetten 536 kalori çıkarmakta
dır. Normal bir adam terleme suretiy
le saatte bir litre su kaybeder. 

Viicudiimiiziin hararete 
mukaı·emeti 

Vücudumuzun hararetini 37 derece 
olarak tutmamız lazımdır. Bunun için 
harici şartlar çok ayrı olmamalıdır. 
Mesela bizi kuşatan atmosfer çok ra
tıp olmalıdır. Tabiatte ıklim, ya§ana
bilecek bir vaziyettedir. Tabiat ha • 
yat için hiç bir yerde gayri müsait 
bir şart yaratmamıştır. Fa~t insan . 
tar, zalim olduklarından tabıatten ha
rice çıkmışlar meseıa hapisane höcre
lerine buharı sokmuşlardır. 

Ne olursa olsun, buharla "tedip", 
tavsiye edilecek bir usul değildir. E
ğer mutlaka kızgın buharla tedip edi
lecek olursa, bir doktor tarafından 
höcrelerdeki buhar derecesi ve uzvi • 
yet üzerindeki tesiri her an için kont
rol edilmelidir. Ve amerikan hapisa -
nesinde olduğu gibi, ihmal edilerek 
buhar musluğu geç kapatılmamalıdır. 

Fransız l!iİ)'an ve amerikan 
hapisaneleri 

Bu hadiseler gösteriyor ki, ameri -
kan hapisanelerinde tatbik edilen bu 
ceza usulleri fransız Güyan hapisa
nelerinden daha şiddetlidir. 

Amerikan cinayet azaltma komite -
si umumi katibi Amerika'da tetkikat 
yapmış ve amerikan hapisanelerini 
diğer hapisanelerden bir kaç satırla 
şöylece ayırt etmiştir: 

ı - Amerikan hapisanelerinde 
mahkumu artık tek höcreye kapatmı
yorlar. 

2 - Bu hapisanelerde müşterek iş
J.eme ve yaşama tarzı vardır. 

3 - Bin, bin beş yüz mahkumu olan 
hapisaneler vardır. Bu mahkumlar 
makineli tüfeklerle mahfuz dört dı -
var arasında bulunmaktadır. 

4 - Amerikıa'da mahkumlara şahs'l 
hiç bir muamele yapılmaz. Hiç bir se
çirne ve tasnife tabi tutulmazlar. A -
merikan ceza evlerinde yeni suç işli -
yenler de, sabıkalılar da çok zeki o -
lanlar ve abdallar da hep bir arada -
dır. Beyaz, siyah, sarı her türlü insan 
ayırtsız olarak karma karışık olarak 
bulunur. 

5 - Amerika' da hapisaneler çok ka
labalıktır. Bunuı. için mahkumların 
yatakları vapur kamalarmda olduğu 
gibi hep üst üstedir. 

6 _ Hapisanelcrde iş azdır. İşçi 
sendikaları, hapisane endüstrisine 
karşı rekabet korkusiyle daima mu -
halef ette bulunur. Ceza .~vlerinde bu-

l an atelyeler hem mukemmel bir 
un d'l . h 
şekilde organize e ı mış, ern de ci -
hazlandırılrnıştır. Bu atalyeler. devlet 

. 
1 

. . . veya baska hapısanele-
tesıs erı ıçın , . . . . 

. lb' yakkabı gıbı ıhtıyaçla-
rın e ıse ve a . 
rını karşılamak üzere haftada bır kaç 
gün günde bir kaç saat çalışır. 

' · k er 7- Amerikan hapisanelerı ço s .. -
besttir. İş işlemiyen mahkumlar ?~ -
nün ekseri saatlerini bahçede geçırır
ler. Futbol, dama, satranç oynarl,ar. 
Gazete de çok okunur. Amerika da 
bazı hapisaneler de dekor işlerine ve 
musikiye l(Ok ehemiyet verilir. Bura -
larda mahkumlara 1.dtara ve armonik 
öğretilir. 

Mesela tıklım tıklım dolu bir kapa
lı vagona bir kaç yolcu daha dolduru-

İnsan larrn burada ne hale gele -

8 - Mahkumlar, ekseri zamanları
m açrk havada geçirdiklerinden S[ • 

hatleri umumiyetle iyidir. Hapisane -
lerde revir, ameliyatane, dişçi ve mü
tehassıs doktorlar bulunur. Hapisa -
nelerdeki mütehassısların çoğu sinir 
ve akıl doktorlarıdır. nuz. F·ı 

ceği tasavvur ed~k.bilir. Fakat .. ı a: 
delfiya hapisanesının daracık hocre 
terinde bu buhar fa?.lahğı tasavvurun 

fevkindedir. 
Eğer hava kuru ise 40 derecede ya~ 

şanabilir. Fakat hava çok rutubetlı 
32 dereceden fazla hararette yaşana -
maz. Soluyan ve terliyen ~ a~amın bu
lunduğu odada hararet gıttı~çe art -
mağa ba~lar. Hapisane gardı yanı, ~bu 
odanın t~pe deliğinden aşağıya dog~u 
bakacak olursa, beş perdelik bir facıa 
seyreder. .. .. 

Evela bir lakaydı devresi goru:. 
Sonra bu dört adamın bol bol te~lı
ycrek ve sık sık nefes alarak gayrı ıh· 

9 - Amerikan hapisanelerinden ba
zılarında radyo vardır. Keza bazıla -
rın<la sinema vardır. Mahkumlara haf
tada iki üç kere sinema gösterilir. 

Mahkumlar arasmda orkestra tertip 
edilir. Konferanslar verilir. Hatta hu
susi kurlar bile takip edilen hapisa -
neler vardır. Amerikan hapisanele • 
rinde mutlaka kütüpane vardır. Ek -
ser hapisanelerin kütüpanelerinde ki-
tap adedi 10.000 cildden aşağı değil -

dir. 
Amerikada bazı hapisanelerde kü -

çük gazeteler bile çıkar. Bu~ları~ 
muharrir mürcttpi ve musahhıhlerı 
tamamen mahkfunlardır. 

uı:us '16 - 12 - 1938 
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YARIN KURACAGINIZ ·EVİN·TEMELİOİR 

T.C .. 
ZiRAAT BANKASI 

Kağıt çuval satışı 
Ankara timenfolan Türk Anonim ~irketinden : 

Fabrikamızda. mevcut bulunan 54 bin kağıt çuval satıla
cağından taliplerin 30 Kinunuevel 1938 cuma gününe ka
dar tekliflerini şirketimize bildirmeleri ilan olunur. 9222 

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

.Satılık evli bağ 
Ankara Defterdarhğmdan: 

Miktarı Muhammen B. 

Mevkii Cinsi Kapı Hesap Parsel Metre M2. Lira Kr. 
Depozito 
Lira K. 

Ayrancı Evli bağ 64 
27 

33 2 4871 700 52 50 

Hududu: Şarkan ayrancı yolu, şimalen Mardin defterdarı Nihat karısı 
Lütfiye, garben Hacı Hasan, cenuben mütekait binbaşı Ahmet Orere tem

lik edilen 1 numaralı müfrez bağ ile çevrili. 
1 - Yukarda cinsi ve evsafı yazılı evli bağ açık artırma ile satılacaktır. 
2 - İhale bedeli peşinen ödenecektir. 
3 - Artırma defterdarlıkta müteşekkil komisyonda 2-1-939 pazartesi 

günü saat 15 de yapılacağından isteklilerin adı geçen günde teminat mak
buziyle komisyona gelmeleri, bu hususta izahat almak istiyenlerin defter-
darlık milli emlak müdürlüğüne müracaatları. (5149) 9273 
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ikinci kesid~ 11 birincikônun 938 dedir. 

Büyük ikramiye 45.000 liradır. 

-----------= Bundan başka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiye. § 
- lerle (20.000 ve 10.000) liralık iki adet mükafat vardır.. . = 
:= Yeni tertipten bir bilet alarak iştirak etmeyi ihmal et· := 
§ meyiniz. Siz de piyanponun mesut ve bahtiyarları arasına § 
- girmiş olursunuz... = 
~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 
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Vilôyetler .. ................................................. . 
• • Şose tamırı 

Çanakkale Encümeni Daimisin -
den : 

ı _ Eksiltmeye konulan iş: Geli -
bolu _ Keşan yolunun 12 + 000 - 48+ 
040 kilometreleri arasında üç parça -

d müteşekkil ve 7349 metre tulin-
an · "d' K 'f de şose tamiratı esasıyesı ır. cşı 

bedeli 20069 lira 6 kuruştur. 

2 _ Bu işe ait şartnameler ve ev-

rak şunlardır. . 
A - Eksiltme şartnamesı 
B - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık işleri genel şart -

namesi 
D · Tesviyei turabiye şose ve kar

gir inşaata dair fenni şartname 
E • - Hususi şartname 
F - Keşif cetveli, metraj cetveli, fi

at bordrosu. 
G - Malzeme grafiği. 
lstiyenler bu şartnameleri ve evra

kı Çanakkale nafıa müdürlüğünde be
delsiz olarak görebilirler. 

3 - lhale 5-1-939 perşembe günü 
saat 15 de vilayet makamında topla -
nan daimi encümende yapılacaktır. 

4 - Eksiltme pazarlık suretiyle ya. 
P.ılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin 1505 lira 18 kuruşluk mu -
vakkat teminat vermeleri ve günün -
den nihayet 8 gün eveline kadar vi -
!ayet makamına müracaatla alacakları 
ehliyeti fenniye vesikasını ibraz et • 
meleri lazımdır. 

(8889-5065) 9092 

Muhtelif telefon 

kablolar1 ahnacak 
İzmir Telefon Müdürlüğünden: 

1 - İdare ihtiyacı icin muhtelif 
cins telefon kabloları kapalı zarf u
suliyle eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 - Muhammen bedeli (27.600) yir
miyedibin altryüz lira, muvakkat temi 
natı (2070) iki bin yetmiş lira olup, 
eksiltmesi 1 şubat 1939 çarşamba gü
nü saat 15 de İzmir telefon müdürlü
ğü binasında müteşekkil satınalma 
komisyonunda yapılacaktır. . 

3 _ Talipler, muvakkat temınat 
makbuz veya banka mektubu ile ka
nuni vesaiki muhtevi kapalr zarfları· 
nı o gün saat 14 de kadar rneskôr ko
misyona verceklerdir. 

4 - Şartnameler hergün !zmir te
lefon müdürlüğü ile lstanbul telefon 
müdürlüğü levazım amirliğinden (L 
38) bir lira otuz sekiz kuruş bedel 
mukabilinde verilecektir. (4375-5141) 

9261 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Kirahk : 

Kiralık - Tam konforlu muşambalı 
fiyatı nezareti müsait 3 er 4 er odalı 

daireler. Yenişehir Tuna cad. Bozkır 
so. No: 8 de bodrum kata 9022 

Kiralık - Bir oda hol ve mutfak 
müstakil bir daire Maltepe köprü ba
şında No: 37 Yenişehir Emciler cad • 
desi su iş mağazasına müracaat. 9028 

Kiralık - Ulus Meydanında Koçak 
hanında birinci katta yazıhane için 
elverişli 2 ve 3 odalı daire kiralıktır. 

Kalorifer ve asansör var. 9067 

Kiralık - Yenişehir Adakale cad · 
desi N o: 20 de beşer odalı kullanışlı 
2 daire kiralıktır. Yeni boyanmış ken
forlu ve bahçe içersinde. Tel: 1669 

9069 

Kiralık - Parke kalorifer tam konfor 
5 oda. Yenişehir Mimar Kemal mek -
tehi yanında Okula sokak No: 14. 

9072 

4 ve 5 odalı daireler - Muntazam 
bir bahçe icıinde ferah ve her tarafı 

yeni muşambalı tekmil konforlu. Ye
nişehir Selanik caddesinden sonra ge
len Onuvluk sokak 8. ili üncü kat. 
Tl: 2385 Behiç Tümer. 9106 

Kiralık hane - İsmetpaşa mahalle
si polis noktası altında Tinli sokakta 
3 oda, mutbak ve banyo. No: 22 ye 
müracaat. 9108 

Kiralık kat - 4 oda, 1 hol ve saire : 
Yenişehir, Demirte, Özverenulus - Ay
la sokak No. 3 Tl: 3911 e müracaat., 

9183 

Kiralık güzel odalar - Güzel ~an 
zaralı, mahfuz Havuzbaşı yanında 

müstakil. Müsait kira. Selani..k: cad. No. 
16. 9206 

1-~~~;-·~i·;;~····~~·;~~·~·~·;·· Dört satırlık küçük ilanlardan: 
·ı Bir tlefa için 30 Kuruıı 

iki defa için 50 Kuruş 
Üç defa için 70 Kuruş 

Dört defa için 80 Kuruş 

1 

Devamlı küçük ilanlardan her defası 
için 10 kuruş alınır. Mesela on defa 
neşredilecek bir ilan için, 14-0 kuruş 
alınacaktır. Bir kolaylık olmak üzere 
her ı;atır, kelime aralar.n~daki b~şlu_k

: lar müstesna, 30 harf ıtıbar edılmış
i tir. Bir küçük ilan 120 harften ibaret 
f olmalıdır. 

I
• Dört satırdan fazla her satır için be

her seferine aynca on kuruş alınır. 

iı Küçük ilanların 120 harfi 
! geçmemesi lazımdır. Bu mik
i tarı geçen ilanlar aynca pul 
i tarifesin·e tabidir. 
: ........................................................... ... 

Satılık arsalar - İstasyon arkasın • 
da Yenişehir' de yolculuk dolayısiyle 

ucuz fiatla Kınacı ban No. 16 Tel: 
2406 9101 

Satılık Aparbman Yenişehir'de 

yeni yapılacak erkek lisesi civarında 

asfalt üzerinde 160 lira icarlı ehveıı 

fiatla Kınacı han No. 16 Tl: 2406 
9109 

Satılık - Heybeliada'da Çamlık'ta 
konforlu, boyalı yeni kargir köşk ucuz 
Adada Kuleli köşkte B. Hakkı Sız;· 

maz'a müracaat. Tl: Ankara 2713 
9145 

Satılık Apartıman - Y. Şehir'de 
Bakanlıklara karşı ayda 480 lira iradı 
9 daireli tam konforlu Tl: 2406 Kına· 
cı han 16 9179 

Satılık arsa - Çankaya'da Harici· 
ye köşkü karşısında asfalt üzerinde 
42 M2 cepheli 4960 M2 evli toptan 
Tel. 2406 Kınacı H. No. 16 9181 

Kirahk - Y. Şehir Ataç sokak No. Acele satılık kurt köpeği - İyi 
18 ap. tam konforlu geniş 4 er odalı, cins, terbiye görmüş dişili erkekli genç 
1 er hollü 3 daire. İçindeki bekçiye 2 kurt köpeği Samanpazarı Mukad • 
müracaat. 9214 1 dem M. Yeni yol sokak No. 8 9204 

Kirahk - Aile yanında bayana Satdık piyano - Alman marka gü· 
möble 1 oda. Y. Şehir asfaltta 1 daki - zel bir piyano satılıktır. İsmetpaşa as
ka kalorifer sıcak su. Tekmil konfor. falt[ Ölçerler sokak No. 5 de Bay 
Özen pastanesi ya.kininde berber B. Mustafa'ya müracaat. Telefon: 1162 
Sedat. 9215 9205 

Kiralık - Yenişehir Dikmen cadde
sinde köprüye yakın ikişer katlı yeni 
2 dükkan, üstündeki ap. da B. Raşit 
Komuğa müracaatları. 9216 

Kiralık - Kaloriferli daire. Bakan
lıklar pastahanesi karş[sı Ersin Ap. 

9223 

Kiralık bahçeli ev - Y. Şehir Tu
na caddesi No. 3 de 6 oda, banyo, elek· 
trik, gaz ve saireli. Bir ev. Tl: 2859 a 
müracaat. 9241 

Kiralık - Mobilyalı mobilyasız o
da Çankaya Cad. San köşk karşısı Ja
pon sefareti arkasında Sabiha Ap. No. 
4 daire 2. 9244 

Kiralık Ev - Kavaklxdere Güven 
evleri yanında elektrik suyu mevcut, 
Dahiliye vekfileti mutemedi Ahmet 
Yağcıoğlu veya Halil Naci'ye müraca
at. 9265 

Kiralık Oda - Bir bay veya bayan 
icin banyo su elek. içinde balko:ı.lu ve 
~uşambal; Havuzbaşı Karanfil Sok. 
32 No: Beton Ap. son kat No: 8 Ay-
lığı 18 L. 9266 

Kiralık - Y. Şehir Atatürk bulva
rında Ökmen Ap. da bekarlara elveriş
li konforlu odalar. İçindekilere müra-

Satılık - Nazım B. mahallesinde 
müstakil 2 bölük meyvalı ve büyük 
bahçeli 1 ev ile Salı pazarında 1 kah .. 
vehane. Tl- 2058 8217 

Acele satılık ucuz arsa - Fransd 
sefareti yanında. Kınac[ han No. 16 
Tl: 2406 9224 

iş verenler : . 
Kasiyer aranıyor - Bir kasiyet 

bayana ihtiyaç vardır. Bankalar cadde
sinde Yıldız kırtasiye pazarına mür • 
caat. 9240 

Aranıyor - Şişe yıkamasına ve te
mizli ğine aklı erer 20 ile 35 yaş arası 

kadın işçi lazımdır. Dayıbey Rakı fab-
rikası. 9245 

Aranıyor : 

Aranıyor - Bahçeli evler koopera· 
tifinden B. 4 satılık evi olanların Soaı 
şartlarını Merkez Bankasında Ekren:ı 
Tektaş'a tahriren bildirmeleri. 902-+ 

l~ anyanlar : 
caat. 9268 Bir daktilo iş arıyor - Bir alınall 

Kiralık daire - Yenişehir ot()büs bayan almanca daktiloluğu arıyor. U• 
garajı karşısında Ersoy apartmanı. lus'da (J.S.) rumuzuna mektupla mü• 
Telefon 3654-3710 9276 racaat. 9267 

Kiralık odalar - Karaoğlan hükü· 1 

met Cad. merkez Ap. I. ci katta. A· , 
partman kapısındaki gazeteciden so-
rulması. 868 l ! 

Satılık : 

Sabhk Oda Takımları - Yepyeni 
ve mükemmel bir yatak odası ve bir 
yemek odası takımı satılıktır. Görmek 
ve görüşmek istiyenler Havuzba~ı'nda 
Kazım Özalp caddesinde Türk Dil Ku
rumunda Kemal Özerk'e müracaat e . 
de bilirler. (Teiefon: 197 5) 8893 

Sablık Arsa - Bakanlıklar karşısın
da Karanfil sokağında 7 50 metre M. 
yeri çok güzel bir arsa. Ucuz Fiyat. 
Tel: 2858 9011 

Satılık - Cebecide Damirlibahçede 
büyük cadde üzerinde sinemaya 150 
metre mesafede acele satılık ucuz üç 
kagir ev Tel: 2406 Kınacı han No 16 

9074 

Satılık Ev - İsmetpaşa ve Hamam
önünde kullanışlı iratlı yolculuk hase
birle acele satılıktır. Kınacıhan No : 
16 Tel: 2406 9075 

Sablık - Bahçeli evler kooperati • 
finden hisse satrlıktır. Kınacı han No : 
16 Tel: 2406 9088 

Za iler 
Zayi - Mühendis mektebinden 332 

tarihinde almış olduğum mühendislik 
diplomamı zayi ettiğimden yenisini al 
mak maksadiyle keyfiyeti ilan cylo-
rim. Mustafa Cemal Germen 

9257 

Zayi - Ankara belediyesinden aldı
ğım 1171 numaralı bisiklet plakamı za 
yi ettim. Yenisini alacağımdan eskisi
nin hükmü olmadığı ilan olunur. 

Türkiye Şeker fabrikalar[ A. Ş. 
postacıs[ Abbas Abacıgil 

9264 

Zayi - İş bankasındaki 31971 No: 
lu K.C. hesaba ait tatbik muhürümii 
kaybettim. Yenisini alacağımdan cski1 

sinin hükmü olmadığı ilan olunur. 
İbrahim oğlu Mehmet Turkun 

9256 

Zayi - Otobüs idaresinden evelce 
almış olduğum 342 No:lu tenzilatlı 

talebe pasomu kaybetim. Hükmü ol· 
matlığı ilan olunur. 

Melahat Haraççı 9269 
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RESMİ İLANLAR 
Ankara Levaum Amirliği Sıhat Bakanlığı 

u ı: us 

100 Adet bisiklet 
al.nacak 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko
miıyonundan: 

1 - 100 adet bisiklet açık eksiltme 
ile satın alınacaktır. 

2 - Eksiltmesi 28.12.938 çarşamba 
_, ünü saat 11 dedir. 

Askeri Fabrikalar 

149 Kalem aleJe mukavim 
muhtelif f uğla ve har~lar 

ah nacak 

-11-

Ray alınacak 

O. D. Yolları Satın Alma Komia.
yonundan: 

Muhammen bedeli 576009,93 lira o
lan 100 kilometrelik takriben 8000 
ton ray 25-1-1939 çarşamba günü saat 
15,30 da kapalı zarf usulü ile Anka
ra'da idare binasında satın alınacak -
tır. 

162.000 kilo kuru odun 
ah nacak 

3, üncü maddelerinde istenilen bel- ı 
gelerile birlikte ihale gün ve saatin 
den en geç bir saat evveline kadar tc· 
minat ve teklif mektuplarım P. A. 
Komutanlığı satınalma komisyonuna 
vermeleri. (5107) 9167 

50,000 Kilo sığır eli alınacak 
398 kalem muhtelif 

ecza alınacak 

1 
3 - Beher adedine 48 lira fiyat tah

min edilmiştir. 
4 - Eksiltme günü taliplerin 938 

sene&i katalogları ile gelmeleri lazım-

Aakeri Fabrikalar Umum Müdür
lüğü Merkez Satın Alma Komiıyo
nundan : 

Bu işe girmek istiyenlerin 26790,40 
liralık muvakkat teminat ile kanu -
nun tayin ettiği vesikaları ve teklif
lerini aynı gün saat 14,30 ·a kadar ko
misyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan : 

1 - Alayın ihtiyacı 162,000 kilo 
kuru odun aç ık eksiltmeye konmuş· 
tur. 

2 - Tahmin bedeli 2430 lira olup 
nıuvakkat teminatı 182 lira 25 kuruş· 
tur. 

3 - Eksiltmesi 27-12-938 salı gü • 
nü saat 14 dedir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt· 
nıe günü 2490 sayılı kanunun 2, 3, • 
üncü maddelerinde istenilen belgele· 
rile birlikte ihale gün ve saatinden 
en geç bir saat evveline kadar temi · 
nat ve teklif mektuplarnı Amasya ga· 
zinosunda satınalma komisyonuna 
Vermeleri. (5003) 8991 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonudan: 

1 - Midyat kıtaatının bu senelik 
ihtiyacı için 50000 kilo sığır eti kapalı 
zarfla eksiltmeye konmw~~ur. 

2 - Tahmin bedeli 12,5 kuruş olup 
muvakkat teminatı 469 liradır. 

3 - Eksiltmesi 2. 1. 939 pazartesi gü. 
nü saat dedir. 

4 - Eksil .meye gireceklerin eksilt
me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3, ün
cü maddelerinde istenilen belgeleriy
le birlikte ihale gün ve saatinden en 
geç bir saat eveline kadar teminat ve 
teklif mek t uplarını Midyat askeri sa
tın alma komisyonuna vermeleri. 

Merkez Hıfzıasıhha Müesaer.esi 
Direktörlüğünden: 

1 - Müessesenin (398) kalem muh
telif ecza ve ilaç ihtiyacı kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

2 - Bu iHiçların muhammen bedeli 
6120 lira olup muvakkat teminatı da 
459 liradır. 

3 - İhale 26-12-938 pazartesi günü 
saat onbeşte Ankara'da merkez Hıf
z ıssıha müessesesinde toplanan husu
si komisyonda yapılacaktır. 

4 - Talibi şartnameyi ve bu şartna
meye bağlı listeyi Ankara'da merkez 
Hıfzıssıha müessesesinde Istanbul'da 
İstanbul sıhhat müdürlüğünde göre
bilirler. 

dır. Şartnamesi komisyonda görülür 
istiyenler suret çıkarabilirler. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin kamı
i\i teminat ve 2490 sayılı kanunun 2. 3. 
maddelerinde yazılı belgelerle birlik· 
te muayyen gün ve vakıtta M. M. V. 
satın alma komisyonunda bulunmala -
rı. (5080) 9173 

1 

.................................................... 1 
Harta .................................................... 

1 O Kalem fotoğraf 

malzemesi al.nacak 

Tahmin edilen bedeli (151.170) lira 
olan 149 kalem ateşe mukavim muhte· 
lif tuğla ve harçlar askeri fabrikalar 
umum müdürlüğü merkez satın alma 
komisyonunca 27.1.1939 cuma günü 
saat 15 de kapalı zarfla ihale edilecek
tiı. Şartname (7) lira (56) kuruş mu
kabilinde komisyondan verilir .Talip
lerın muvakkat teminat olan (8808) 
lira (50) kuruşu havi teklif mektupla
rını mezkur günde saat 14 de kadar 
komisyona vermeleri ve kendilerinin 
de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. mad
delerindeki vesaikle mezkur gün ve 
saatte komisyona müracaatları. 

Şartnameler 2880 kuruşa Ankara ve 
Haydarpaşa veznelerinde satılmakta-
dır. (4965) 9127 

Tarak dubası alınacak 
D. D. Yolları Satın Alma Komia

yonundan: 

Muhammen bedeli 80400 lira olan 1 
adet tarak dubası ve şalanları 13.2.939 
pazartesi günü saat 15.30 da kapalı 
zarf usulü ile Ankarada idare bina -
sında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 5270 li
ralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
aynı gün saat 14.30 a kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lazımdır. 

(5023) 9077 

(5146) 9271 Satılık çuvallar 

311 .000 kilo yulaf 100 Adet ~ay demliği ah nacak 
5 - Talipler teklif mektuplarını 

26-12-938 pazartesi günü saat on bire 
kadar müesseseye vermelidirler. Bu 
saatten sonra verilecek zarflar kabul 

Harta Genel Direktörlüğünden: 
1 - Harta Gn. Drk. Fotoğrafhane. 

si için 10 kalem muhtelif malzeme a
çık eksiltmeye konulmuştur. 

Askeri Fabrikalar Umum Müdür 
lüğü Ticaret Şubesinden : 

Şartnameler 402 kuruşa Ankara ve 
Haydarpaşa veznelerinde satılmakta -

alınacak 
Ankara Lcvazun Amirliği Satın 

Alına Ko. 
1 - Tefenni kıtaatının senelik ih

tiyacı olan 311000 kilo yulaf K. zarf· 
la eksiltmeye konmuştur. 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan : 

Komisyonda mevcut nümunesine 
göre ı 00 ac!et çay demliği ·aı.ınacak
tır. Talip olanların pey akçelerıyle be
raber 19. 12. 938 pazart,esi günü saat 
10 da Ankara Lv. amirliği satın alma 
komisyonuna gelmeleri itan olunur. 

edilmez. (4995) 9031 

l 
............................... :··••••tttt••••••••··ı 

Devlet Orman ıııetmesi 

2 - Eksiltme 27-12-938 salı günü 
saat 10 da Ankara: Cebeci Harta Gn . 
Drk. Binasında satın alma komisyo
nunda yapılacaktır. 

Aşağrda miktar ve cinsleri yazılı 
Küçükyozgat barut fabrikasında 

mevcut ve Mayıs 939 gayesine kadar 
boşalacak çuvallar 9 - sonkanun • 939 
pazartesi günü saat 14 de pazarlık 
suretiyle satılacaktır. 

dı~ (5046) 9171 

Münakasa günü tebdili 
D. D. Yolları Satm Alma Kc:ınU.

yonundan: 

2 - Tahmin bedeli 15550 lira olup 
muvakkat teminatı 1283 liradır. 

3 - Eksiltmesi 26.12.938 Pazar • 
tesi günü saat 14 dedir. 

• (5147) 9272 

Tarım Bakanhoı 

30 adet pulvarizaf ör safin 
ılınacak 

.................................................... 
Satılık çam tomruk 
Devlet Orman lıletmesi Karabük 

~evir amirliğinden: 
1 - Karabük'te köprü başında istif-

3 - Muhammen tutarı 2167 lira 50 
kuruş, muvakkat teminatı 162 lira 56 
kuruş olup Banka mektubu veya Ma
liye makbuzu kabul olunur. 

4 - Taliplerin yazılı gün ve saatte 
teminatlariyle birlikte komisyona gel 
meleri. (5094) 9156 

te mevcut 1320 adet muadili 764 met- 9 Kalem malzeme alınacak 
re mikap 146 desimetTe mikap çam 
tomruğu açıkarttırma ile satılacaktır. Harta Genel Direktörlüğünden: 

2 _ Tomrukların ayrıca baş kesme 1 - Harta Gn. Drk. Fotoğrafhane-

İstekliler Çuvalları Küçükyozgat 
barut fabrikasında görebilirler. Ta -
!iplerin 50 lira muvakkat teminatla
riyJe tayin olunan gün ve saatte tica
ret şubesine müracaat eylemeleri. 
Adet 

5000 Kükürt çuvalı 100 kiloluk 
330 Soda çuvalı 100 ., 
125 Sellüloz çuvalı 50 ,, 

(5123) 9219 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt 
rne günü 2490 sayılı kanunun 2, 3, ün 
tü maddelerinde istenilen belgeleriy
le birlikte ihale günü ve saatinden en 
geç bir saat eveline kadar teminat ve 
teklif mektuplarını Isparta Tüm sa
tın alma komisyonuna vermeleri. 

9047 

280,000 Kilo yulaf alınacak 
Ziraat Vkalti Satın Alma Komis

yonundan : 

payları mevcut ve kabukları soyut - si için 9 kalem malzeme açık eksilt
muş olup hacim kabuksuz orta kutur me suretiyle alınacaktır. 
üzerinden hesaplanmıştır. 2 - Eksiltme 27-12-938 salı günü 

15 Ton glişerin alınacak 
Aıkeri Fabrikalar Umum Müdür

lüğü Merkez Satın Alma Komisyo
nundan: Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alına Komisyonundan : 
l - İhale günü talibi çıkmıyan o -

t~z üç tümen birlikleri hayvanatı ih
tıyacı için 280000 kilo yulaf K. zarfla 
eksiit:rneye konmuştur. 

2 
- Tahmin bedeli 14420 lira olup 

rnuvakkat teminatı 1082 liradır. 
.. 3 - Eksiltmesi 28-12-938 çarşamba 

gunu saat 16 dadır. 
4 - Eksiltmeye gireceklerin ek

siltme gilnü 2490 sayılı kanunun 2, 
3, üncü maddelerinde istenilen bel
gelerile birlikte ihale gün ve ... tin -
den en geç bir saat evveline kadar te
minat ve teklif mektuplarını Fındık
lıda komutanlık satın alma komisyo-
nuna vermeleri. (5104) 9164 

300,000 Kilo yulaf ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
l - İhale günü talibi çıkmıyan ls~ 

tanbul komutanlığına bağlı topçu l.cı 
alayı hayvanatı ihtiyacı için 300000 
kilo yulaf K. zarfla eksiltmeye kon
rnuştur. 

2 - Tahmin bedeli 15450 lira olup 
llluvakkat teminatı 1159 liradır. 

3 - Eksiltmesi 28-12-938 çarşamba 
günü saat ı 5 dedir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin ek
Biltnıe günü 2490 sayılı. ka~unun 2, 
3, üncü maddelerinde ıstenılen bel
geıerile birlikte ihale gün ve saatin · 
den en geç bir saat evveline kadar te· 
llıinat ve teklif mektuplarını Fındık
lıda komutanlık satın alma komisyo· 
nuna vermeleri. (5105) 9165 

420,000 Kilo yulaf alınacak 
· ı·- · Satın Ankara Levazım Amır ıgı 

Alına Komisyonundan : l 
l - İhale günü talibi çıkmryan s

tanbul komutanlığı birlikleri hayva • 
11•tı ihtiyacı için 420000 kilo yulaf K. 
ıarfla eksiltmeye konmuştur. 

2 - Tahmin bedeli 21630 lira oluı 
tnuvakkat teminatı 1623 liradır. 

3 - Eksiltmesi 28-12-938 çarşamb~ 
günü saat 15 dedir. . k 
• 4 - Eksiltmeye gireceklerın e -

•ıltnıe günü 2490 sayılı kanunun 2• 
3• Üncü maddeleriınde istenilen ~el
geJerile birlikte ihale gün ve saatın · 
den en geç bir saat evveline kadar te· 
rninat ve teklif mektuplarını Fı~dık· 
lıda komutanlık satın alma komısyo· 
nuna vermeleri. (5106) 9166 

7soo Kilo sade yağı ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alına Komisyonundan : . . . 
1 - Alayın 938 - 939 senelerı ıhtı

Yacı için 7500 kilo sadeyağı K. zarfla 
eksiltmeye konmuştur. 

2 - Tahmin bedeli 6750 lira olup 
muvakkat teminatı 506 lira 25 kuruş
tur. 

3 - Eksiltmesi 27-12-938 salı günü 
saat 14 dedir. 

• 4 - Eksiltmeye gireceklerin ek
•ıltıne günü 2490 sayılı kanunun 2, 

ı. - Açık eksiltme suretiyle 30 a -
det el ile kabili sevk arabalı pülveri
zatör satın alınacaktır. 

2. - Hepsinin muhammen bedeli 
3600 lira, muvakkat teminat 270 lira
dır. 

3. - Münakasa müddeti 5 - 12 - 938 
den itibaren 45 gündür. Münakasa 19. 
1.939 tarihine müsadif perşembe gü -
nü saat 15 de ziraat vekaleti binasın -
da satın alma komisyonunda yapıla -
caktır. 

4. - Şartname; Ankara'da Ziraat 
Vekaleti satın alma komiayonuadaa 
lataabul'da .n .... t mUdUrlliğünden 

paarsız olarak verilir. 
5. - Taliplerin muvakkat teminat

ları veya makbuzları ve 2490 sayılr ka
nunun 2 ve 3 üncü maddelerinde y~ -
zıh vesikaları ile birlikte mezkur ta· 
rihte komisyona gelmeleri. 

(4922) 8952 

1 ton solf at nikotin ahnacak 
Ziraat Vki.lti Satın Alma Komis· 

yonundan: . . 
ı. - Açık eksiltme suretıyle bır 

ton sulfat nikotin satın alınacaktır. 
2. - Hepsinin muhammen bedeli 

3.500 lira, muvakkat teminat 262 lira 
50 kuruştur. 

3. _ Münakasa müddeti 5.12.938 
den itibaren 45 gündür. Münakasa 19· 
1.939 tarihine müsadif perşembe gü • 
nü saat 15 de Ziraat vekaleti binasın· 
da satın alma komisyonunda yapıla · 
caktır. 

4. - Şartname; Ankara'da Ziraat 
vekaleti satın alma komisyonunda, 
tstanbul'dan Ziraat miıdürlüğünden 
parasız olarak verilir. . 

5. _ Taliplerin muvakkat temınat -
ları; veya makbuzları ve 2490 ~yılı 
kanunun 2 ve üçüncü maddelerın~e 
yazılı vesikaları ile birlikte. mezkur 
tarihte komisyona gelmelerı. 

(4923) 8953 

Finans Bakanhğı 

Daktilo alınacak 
Maliye Vekaleti Varidat Umum 

Müdürlüğünden : . 
Münhal bulunan 70, 80 ve 90 lıra 

ücretli daktiloluklar için 24 ı. inci ka
un !938 tarihinde saat 14 de Anka -

~ada bir müsabaka imtihanı yapıla · 

caktır. . 
Bu imtihana girmek istiyenlerın 

memurin kanununun beşinci madde· 
- d ki urtlardan maada orta mek -

sın e .,-
1 

~ .. 
tepten mezun olma ~1rı ~e1 :Wgdarı uç 

müddetle daktı o ış crın e ça -
sene d . .k .b 
Jı~ış oldukların1 a _aır vma.kesı ~ ı draz 

l · "2rttır mtihan ına an etme erı .,- · 
yapılacaktır. 

T Ii terin evrakı müsbitelerine 
a p · 'd 'l b" l"kt raptedecekleri bir ıstı a ~he. ıkr ıd e 

22 birinci kanun. 19~.8 .~ar~ .• '.~e a .. ar 
vekalet zat işlerı mudurlugune mu · 
racaat etmelidirler •• (5019) 9006 

3 _ Tomruklara ait satış şartname- saat 10,30 da Ankara: Cebecide Har
si Ankara'da orman umum müdürlü- ta Gn. Drk. binasında satın alma ko
ğünde ve Orman baş mühendis mua- misyonunda yapılacaktır. Tahmin edilen bedeli (8250) lira 

olan 15 ton Gliserin Askeri Fabrika
lar Umum M üdürlUğü Merkez Satın
alma Komisyonunca 6-2-1939 pazarte
si günü saat 15 de kapalı zarfla iha
le edilecektir . Şartname parasız ola
rak komisyondan verilir. 

vinliğinde 1stanbul'da orman baş mü- 3 - Muhammen bedeli 595 lira 50 
hendis muavinliğinde ve Karabükte kuruş, muvakkat teminatı 44 lira 70 
devlet orman işletmesi revir amirli- kuruştur. Banka mektubu veya mali-
ğinde görülebilir. ye makbuzu kabul olunur. 

4 - Tomrukların muhammen be - 4 - Taliplerin teminatlariyle bir-
deli (12) lira (35) kuruştur. likte yazılı gün ve saatte komisyona 

5 - lst eklilerin % 7,5 muvakkat_ gelmeleri. (5095) 9157 
pey akçesi:fle 19-12-938 günü saat 14 
de kadar Karabük'te revir merkezi,, .. 
müracaatları. (8867-5032) 9045 

Satılık çam tomruk 
Devlet Orman lıletmesi Karabük 

Revir imirliğinden: 
1 - Karabükte köprü başında istif· 

te mevcut 1095 adet muadili "63J '' 
metre mikap "358" desimetre mik'ap 
çam tomruğu açık artırma ile satıla· 
caktır. 

2 - Tomrukların ayrıca baş kesme 
payları mevcut ve kabukları soyul · 
muş olup hacim kabuksuz orta kutur 
üzerinden hesaplanmıştır. 

3 - Tomruklara ait satış şartname· 
si Ankara orman umum müdürlüğün· 
de ve orman başmühendis muavilin -
liğinde, lııtanbul'da orman baş mü· 
hendis muavinliğinde ve Karabükte 
devlet orman işletmesi revir amirli . 
ğinde görülebilir. 

4 - Tomrukların muhammen bede· 
1i "12" lira "35" kuruştur. 

5 - isteklilerin % 7,5 muvakkat 
pey akçesiyle 19-12-938 günü saat 14 
de Karabük'teki revir merkezine mü· 
racaatları. (8868-5033) 9046 • 

Anlr.ara Belediyesi 

Çöp kamyonlın ıhnacak 
Ankara Belediyesinden : 

Temizlik itleri için yükleme ve bo
~al tma ameliyesini otomatik olarak 
yapacak teşkilatı cami münasip mik · 
.darda çöp kamyonu alınacaktır. Bu 
kamyonların mazot yakmaları gart -
tır. Talip olanların teklifleri kamyon
ların faide ve sınıflarını bildirir ma
h1mat ve kataloglarla nihayet kinun 
evvel sonuna kadar belediyeye bildir· 
meleri ilin olunur. (4978) 8981 

185 ôdet kısa palto 

alınacak 
Ankara Belediyesinden: 
1 - Temizlik müstahdeminine alı

nacak 185 adet kıaa palto on beş gün 
müddetle açık eksiltmeye konulmuı· 
tur. 

2 - Muhammen bedeli 1300 liradır 
3 - Muvakkat teminatı 67,50 lira· 

1 Milli Müdafaa Bakanlığı 
Nal mıhı at.nacak 

1 

dır. 

4 - Şartnamesini görmek istiyen
lerin her gün yazı igleri kalemine ve 
isteklilerin de 27-12-938 salı günü sa
at on buçukta belediye encümeninr 

M. M. V. Satın Alma Ko. 
!;.Jayvanat için çok miktarda nal ını

J:u aluıacaktrr. Şartlarını öğrenmek is· 
uyenlerin 21-12-938 tarihine kadar 
Ankara'da M. M. V. levazım ışleri da
iresine müracaatları ilan olunur. 

(5027) 9043 

Kanat bezi alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan: 
1 - 30.000 metre kanat bezi kapalı 

zarfla eksiltmeye konulmuştur. Mu • 
hamrnen bedeli 22.000 lira olup ilk te
minatı 1650 liradır. 

2 - Ekı;iltmesi 28.12.938 çarşamba 
günü saat 15 de vekalaet satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi her gün komisyon -
da görülebilir. 

4 - İsteklilerin ihale saatından bir 
saat eveline kadar kanunun 2 ve 3 ün· 
cü maddelerinde yazılı vesikalarla 
birlikte ilk teminat ve teklif mektup 
larını komisyona vermeleri. 

_(5077) 9172 

müracaatları (5043) 9057 

Arsa satışı 
Ankara Belediyeainclen 

1 - Yenitehirde 1116 ada 6 parsel· 
de 809 metre murabbaı arsaya istekli 
~ıkmadığından açık arttırmaaı on gün 
uzatılmıştır . 

2 - Muhammen bedeli 4045 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 303,38 lira

dır. 

4 - Şartnamesini görmek istiyen
lerin her gün yazı itleri kalemine ve 
isteklilerin de 27-12-938 salı günü sa
at on buçukta Belediye encümenine 
müracaatları. (5117) 9195 

Sahlık eşya 
Ankara Belediyeıinden : 
Belediyemize tanzifat vergisinden 

olan borçu için haczedilen 1 adet adi 
karyola ve küçük bir ayna 19.12.938 
pazarteai günü saat 12 de belediye me
zat salonunda açık artırma lle satıla· 
caktır. İsteklilerin bu saatte orada bu 
lunacak olan icra memuruna milracaat 
etmeleri. 9274 

Taliplerin muvakkat teminat olan 
(618) lira (75) kuruıu havi teklif 
'1ektuplarını mezıkQr giltıde saat 14 
'e kadar komisyona vermeleri ve ken 
Jilerinin de 2490 numaralı kanunun 

2. ve 3. maddelerindeki vesaikle mez-
kur gün ve saatte komisyona müra-
caatları. (5135) 9259 

Yöımiye 150: 500 kflo 
ince ceviz talaşı sahşı 

Aıkeri Fabrakalar Umum Müdür
Jüiü Merkez Satın Alına Komiayo
nundan : 

Azami ve asgari mikdarları yukarı
da yazılı talatlar 3-1-1939 aalı günU 
saat 14 de pazarlıkla ihale edilecek
tir 

Beher kilosunun tahmini bedeli 50 
santimdir, Şartname parasız olarak 
komisyondan verilir. Taliplerin mu
vakkat teminat olan (33) lira (94) 
kuruı ve 2490 aayılı kanunun 2. ve 3. 
maddelerindeki vesaikle mezkur gün 
ve saatte komisyona müracaatları. 

(5136) 9260 

Demiryolları 

Taş ihzar ve teslimi 
Devlet Demiryolları 5. inci lılet

me Müdürlüiünden: 
1 - F. pap Malatya hattı üzerinde 

km. 58 ve 89 + 700 deki taı ocakların
dan fenni ,artname ve kroki, mukave
le ve şartnamesine tevfikan 2047,5 m.' 
Meellen tetlie taıının ihzar ve teslimi 
kapalı zarf usuliyle ekııil~ye kon -
muştur. 

il - Eksiltme 21.12.938 çartamba 
günü saat 11 de Malatya 5 inci itlet
me binasında yapılacaktır. 

111 - Muhammen bedeli (17452) 
liradır. -

IV - Eksiltmeye gireceklerin 
(1308) lira (90) kurug muvakkat te -
minat makbuzu veya banka mektubu 
kanunun 4 ci maddesine tevfikan mü
nakasaya girmeği mani kanunt bulun
madığına dair beyanname, kanunun 
tayin ettiği vesaik ile birlikte müna· 
kasa günü saat 10 a kadar teklif mek
tuplarını komisyon reialiğine veril -
miş olması. 

V - Bu işe ait prtname ve muka -
vele projesi, kctif prtaame ve kroki
ler H. paşa, Ankara, Malatya. Adana 
işletme veznelerinde Eliizığ, Narlı, D. 
&kır iıtuyonlırın.da isteklilere 88 
kuruş mukabilinde verilecektir. 

(5001) 9003 

19-12-1938 tarihinde yapılacağı e
velce ilfin edilmiş bulunan çelik ve 
bandaj torna kalemi eksiltmesi görü
len lüzum üzerine 19-1-939 perşem -
be gününe tehir edilmiştir. Nümune
lerin buna göre eksiltme gününden 
15 gün evel komisyona tevdi edilmesi 
18.zımdır. (5115) 9258 

Mahkemeler . 
Ankara Birinci Sulh Hukuk Ha

kimliğinden : 

Gazi Orman çiftliğinde Scmih'e 
Ziraat Bankası vekili avukat Tevfik 

Çiper tarafından aleyhinize açılan 30 
lira alacak davasının yapılmakta olan 
duruşmasında adresinizin meçhul ol
masına binaen usulün 141 inci madde
si mucibince ilanen davetiye ve gıyap 
kararı göndermiş ve bu defa da gene 
uaulün 141 inci maddesi mucibince 20 
cün müddetle ilanen yemin teklif edil
diği bildirilen gıyap karan gönderil
mcaine mahkemece karar verilmit ol
duğundan duruşma günü olan 
17. ı. 939 salı günü eaat 9.5 da mah
kemede bizzat hazır bulW'lmadığınız 
takdirde yeminden kaçınmış addolu
nacağınız tebliğ makamına ka4m ol
mak ilzere illn olunur. 

(5145) 9270 

Devlet Hava Yolları 

2 otobüs satılacak 
Devlet Hava Yollan l.eYaz.ım Mi. 

dürlütünden : 
1 - İdaremize ait Fort ve Spa mar

ka 2 adet otooüs 19.12.938 pazartesi 
gUnU saat 10 da açık arttırma ile dev
let hava yolları tayyare meydanında 
satılacaktır. 

2 - Her ikisinin muhammen bedeli 
500 liradır. 

3 - Talipler her zaman otd>Ualeri 
mezkQr meydanda görebilirler. 

4 - Taliplerin 37 lira 50 kurutluli 
teminatları ile birlikte tayin olunan 
günde mUracaatları. (4955) 8930 

Sııd1rmı kuyulır1 • septik 
~ukuru yıptır1l1e1k 

Devlet Hava Yollan Levazım Mü 
dürhiiünden : 

l - Devlet hava yollarının tayyare 
meydanında yaptırılacak ıızdırma 
kuyuları ile septikçukuru açık eksilt
meye çıkarılmıttrr. 

2 - Keıif bedeli 5950 bet bin dokuz 
yliz elli lira 37 otuz yedi kuruttur. 

3 - İhale 17.12.938 cumartesi günü 
saat 10 da umum müdürlük binasında 
toplanan komisyonda yapılacaktır. 

4 - Taliplerin 447 liralık teminat 
mektubu ve icabeden veıikalarla bir -
likte mezkQr gün ve ıutte komiıyon
da hazır bulunmaları ilin olunur. 

(4956) 8931 

Dr. Kemal Arıcan 

Cebeci hastanesi 
Cilt, ıaç ve zührevi 

haıtalıkları müteha11111 
Muayene: her gün 3 • 7 kadaı 
Belediye ııruı Emek apartman 
kat 2. 8806 
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Karışık ve nasıl yapıldığı belli olmıyan bayat çocuk 
gıdalarile yavrunuzun sıhhatini tehlikeye koyarsınız 

Allahın yarattığı gibi saf ve tabii 
hububattan yapılmış 

·v 

F/ {}(kil <ilfiJ 
ö~!ii 

unları 

... : '·- ·~.. • :•.: • • '" • • • ; I >~ •" ,. • • • " • • '._ 

Son pişmanlık fayda vermez! 

Diş Doktoru 
diyor ki : 

"Dışler ; çürümıye başlamadan çok 
eve! itina görür, her gün ve hatta 
günde birkaç defa fırçalanarak mik • 
roplar. zararlı salyalar ve ifrazat 
temizlenirse sağlam ve güzel olarak 
muhafaza edilebilir. Dişler çürüdük
ten sonra artık iş işten geçmiştir. Bu
nun içindir ki dişlerin cRADYOLIN:. 
diş macuniyle her sabah öğle ve ak

am, her yemekten sonra bol bol fır 

çalanmasını ısrarla tavsiye ediyoruz.' 

DAİMA RADYOLİN 
9262 

~üpheli ve kire~li sular tasfiye cihazları 
y E B o L ,. D Ki~eçli ve acı sular tasfiye cihazları ve 

tesısatı. 

V f 8 Q [ ,. D Şüpheli ve mikroplu sular için portatif 
ve sabit filtreler. 

VEBOli Kireçli sudan saçı ve cildi muhafaza e
der. Banyo için hususi duş aparatı 

Beş sene garanti - T ediyatta kolayllk 

İSVİ(RE'DE "WEBBOLiTE,, A. G. Türkiye ve ~arki karib Vekili 

V E B O L i D Ltd. Şti. 
Merkezi: Galata Billur sokak No. 7/ 9 - Telefon: 44507 

P. K. No. 1094 
Şubeleri: Ankara Bankalar cad. No. 22 - Telefon: 2681 

P. K. No. 45 
İzmir - Saman iskelesi Mimar Kemaleddin cad. No. 15 -

Tel. 2365 P. K. No. 72 9177 

~111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ ~~~~~~~_____.:.,~~~~~~ .......... 

N kliyat yap nlacak ~ Elbise ve saire ahnacak 
Bolu Orman Okulu Direktörlüğünden : 

- Sümer Bank -
---------

1 - Okul talebesi için aşağ ıda cinsi, miktarı, muhammen bedeli, ve ilk 
teminatları yazılı elbise ve saire kapalı zarf us~liyle alınacaktır. 

HASAN ÖZLÜ U LARINI = Karabük Demir ve Çelik fabrikalarından . :: 

'

, ~-- Fabrikamız için lazım olan 40.000 ton kireç taşının Ir. ~ 
2 -: Bu işe ait ihale 19. 12. 938 pazartesi günü saat 14 te okul direktör

lüğünde toplanacak komisyonda yapılacaktır. 
3 - İlk teminat (409) liradır. 

Çqcuklarınıza yediriniz. En yüksek evsafa malik olan 
o·· bu özlü unu 

unyada mevcut çocuk gıdalarının en mükemmelidir. 
_ mak - Filyos hattı üzerinde Balıkısık istasyonu yakınından 

4 - Bu işe girecekler muhakkak surette ticaret odasından vesika ibra.ı: 
etmeğe mecburdurlar. 

~~~ir.~· Yulaf, Mercimek, Buğday, irmik, Patates, Mısır. 
udr. ~· ~ezeJya, Badem, Çavdar özü unlarını çocuklarınıza 

= ihracı ve Balıkısık'ta vagona tahmili bir müteahhide ihale =:: 
- edilecektir. isteklilerin tafsilatı öğrenmek ve şartnameyi -
_ almak üzere 20. 12. 1938 tarihinden evel Karabük Bürosu = 
§ Müdürlüğüne müracaat etmeleri ilan olunur. 9201 = 

5 - İlk temınatlar Bolu orman mesul muhasipliğinin Ziraat bankasında
ki hesabına 17. 12. 938 akşamına kadar yatırılmış bulunacaktır. 

ye ırınız. 3934 
6 - Nümuneleri ve şartnamesini görmek istiyenler her gün okul direk

törlüğüne müracaat edebilirler. 

':11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 7 - Teklif mektupları komisyon riyasetine tam saat 13 kadar verilmit 
bulu:ıacaktır. 

~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~1 

= . fi ~ ~' = 

Dr. Hulki Keymen 
Muhammen F. Teminatı Tutarı 

Mi kadarı Cinsi Lira kuruş Lira Lira K. 
100 Takım Harici elbise 27 75 2775 
100 Dahili elbise = J • • ~ - -= ,,....,~ , ·- = 

= o = - ; l.; .. -= .. -;:;;: ··.·.,., \ ~- == 
- ....... ~ 't -

Birinci 
sınıf 

G •• hastalıkları 
OZ mütehassısı 

Belediye sırasında Emek apar 
tımanr. Her gün saat 16-19. Cu-
martesi günleri 14-19. 8989 

5(' Adet 
50 

" 100 
" (4959) 

18 85 1885 
Pelerin 12 75 637 50 
Harici kasket 1 40 10 
Dahili kasket 85 409 85 

8932 5452 50 

§ Ve BAôI sayesinde bir çocuk gibi korkusuzca koşar, ata ve bisiklete biner, kürek çeker, tenis oynar = 
E: danseder, güneş banyosunu alır velhasıl bütün spor hareketlerinize rahat ve neşe ile devam edebilirsiniz = 
-- - ·~----------------------------------
~ FEMiL ve BAGI Nakliyat ya ınlacak -
--
§ FEMİL ve BAGI 

YAŞA YALIM .. film~~i 1 
O kadar pratiktir ki: en ince elbiseler ve mayolar altında bile se- = ~=Ya=k=ın=d=a ======g~or::ec::e::gı::::z:!. 
zilmez, kullanan kadın mevcudiyetini katiyen anlıyamaz. = 

Artık kadınlara ayın üzüntülü günlerini tamamen unutturmuştur. --- Pek --
Sümer Bank ---- -- f E • ""' Mikrop yuvası olan eski usul bez ve pamuk tamponların Bayanların -

~ MI L ve BAGI bütün hayatlarına maı olan rahim, tenasül, ve sinir hastalıklarının = = önüne geçmiştir. - . 
§ Beynelmilel Kadınlar Cemiyeti; Bayanların (Aylık temizliklerinde yalnız FEMİL ve BAÖINI takdirle = =: kabul etmiştir. FEMİL ve BAÖI her eczahanede ve büyük ticarethanelerde daima bayanlarımızın := = hizmetine hazır bulunur. 9150 = 
~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

--

Hayatın emniyet Tankı 

ULUS - 19. uncu yıl. - No: 6241 

İmtiyaz Sahibi 
Nurettin Kamil SUNER 

Umumi Neşriyatı İdare Eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENlK 
Matbaa Müdürü: Ali Rıza BASKAN 
ULUS Basımevi : ANKARA 

Karabük Demir ve Çelik fabrikalanndan : 

Fabrikamız için lazım olan 6.000 ton dolamitin Bartın 

suyu Boğazında, Boğaz köyü civarından ihracı, deniz tari~ 

kiyle Zonguldak veya Filyos'a nakli ve vagona tahmili iti 
bir müteahhide ihale edilecektir. isteklilerin tafsilatı öğ
renmek ve şartnameyi almak üzere 20.12.1938 tarihinden 
evel Karabük Bürosu Müdürlüğüne müracaat etmeleri ilan 

olunur. 9200 

.Jllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllt.. ------------ çay kahve 
---şekeri -----ve --Hususi 

- -§ Türkiye Şeker Fabrikaları A. Ş. çay ve kahve için 2,s kiloluk ka- ~ 
-
-~ palı paketler içinde Kare şekerleri çıkarmıştır. ;: 

§ Fabrikada el değmeden otomatik makineler le paketlenen bu şekerler temizliğin bütün § 
: şeraitini toplamış bulunuyor. E 
: Sıhhatini sevenler şüphesiz bu şekerleri tercih ederler. E 
: Halkımıza hizmet emeliyle hareket eden Türkiye şeker fabrikaları anbalaj masrafın- E: 
: dan da miihim fedakarlık yapmak suretiyle mutad fiyatlara kiloda ancak iki kuruş zam- § 
: metmiştir. : 
_: Ankara' da umumi depQsu: Her şeyin en iyisini, en temizini en ucuz fiyatla ıatan § - -§ Memurlar Kooperatifi Şirketi ve şubeleridir. § 
: Toptan alanlara ayrıca tenzilat yapılır. E: 
: Her bakkaldan bu şekerleri isterseniz hem temizliğine hem tartısına emin olarak teda- E 
: rik edebilirsiniz. 9065 ;: 
':iııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 

~lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!:. 
---------------ı:: ---------
----
--

Yeni 
BU GÜN BU GECE 

M AN U E !. l. A 

Baş Rolde 

DOROTHY LAMOUR 

Nefis bir musik i... Şahane dekorlar 

Siirükleyici bir mevzu 

Programa ilaveten 

En son FOX Dünya Havadisleri 

Seanslar 

14.45 - 16.45 - 18.45 

--Gece21 de--

SİNEMALAR 
Halk 

BU GÜN GU GECE 

BAALBEK GECELERİ 

Türkçe sözlü ve ljarkılı 

Nefis şarkılar.. heyecanlı bir mevzu 
l!livet~n.' Diinya havadi!ileri ve Fox 
fılm şırketı tarafından filme alınan 
ATA'nın Cenaze Törenine ait 

Ankara intibaları 
Seanslar 

14.30 - 16.30 18.30 . Gece 21 de 

Ucuz Halk Matinesi 12.15 de 
SERSEMLER KIRALI 
- ( Lorel - Hardi ) -

---------Sus ------BU GÜN GU GECE -Sonsuz bir dehşet ve heyecan kaynağı = ----KADINLAR KATİLİ ----Baş Rollerde -Ann flarding - Basrl Pathhone S -Ayrıca: En son dünya haberl~riylc S -ATATÜRK"iin Cenaze Torenine ait := -Paramunt tarafından filme alınan = ---kıymetli intibalar ----Seanslar --14 - 16 - 18 
- - - - Gece 20.30 da - - - - S --:;ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı~ . 


