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1 türklerin • 

Yakında: 
Bir amerikan muharririnin Japonya
da yaptığı harikulade bir röportajı 
neşredeceğiz. Bu yazıyı da "Avrupa 
ve Amerika'mn 400 milyonluk müş
terisi Çin" ismindeki röportaj kadar 
büyük bir alaka ile okuyacaksrnız. 

• • 
vazıyetı 

Parti grupunun fevkaltade toplanttsında Sihat Vekili isktln işlerini, 
Hariciye Vekili de oradaki türkler için yapılan teşebbüsleri anlatttlar 

Dr. Aras son senelerin 
macerasını anlattı 

BUlGARİSTANDAKİ TÜRKlERİN VAZİYETİ 
l\tünasebetleriınizde 

müessir olacak 
Amillerin bqmdadır 

. A.) _ C. H. P. mec- kün olan yerlerde .ki.ra ile h~n tutu.lm~k 
:Ankara,1?. (~İ7/l/1938) saat 14 vebilhassaköylillennevlenne mısafır 

lis grupu bugun C 1 Tunca- yapmak suretiyle bir dam altında bu-
d Antalya mebusu Dr. ema . . 

e w d f k lade bir toplan· lunduklarını tasrıh ettı. 
nın başkanlıgın a ev a Doktor Aras'ın izahları 
tı y~:ı~ mebusu !smail Hakkı Uzm~~ Bundan sonra kürsüye gelen Hari -

.. alı fırkaya vermiş olduğu takrırı (Sonu 6. rncı sayfada) 
'l!OZ p 'd kit"' k kal izah ederek Bulgaristan a ur . e -

liyetle~ ~a~kıen~~!e:r:u:::!::ı~r~:~ [•""" "G" ".Ü .. "N"•"D'" .,E ... L••••ı•"K ..... _...ı 
vamettıgını v ·w• . 
türkçe hurufatın girmedigını ve taham· 
mül edilmez tazyikler altında v~ını .................. ...--............. -

owunu atarak Türkiye'ye g~~mek.ıstc- A k b Si 
~1ıerini ve böyle binlerce tu~k. ~lele- n ara orsa 
. . k pahasına mal ve arazısını sat· Istanbul borıası üç sene müddetle 
~~~~:~onra hicret intizariyle elinde kapatılarak, 1 niıan 1938 tarihinde, 
kalan birkaç parayı da bitirip manen Ankara borıaıırun açılman kararlattı· 
ve maddeten sefil bir hale geldiklerini nli:~. Türkiye'nin en büyük ti. 
anlatarak bunların bu elemli.· vaziye~en .1.-u· a .a.. L!J ..::-•-

6'Uftt&dllffnın n~fııınin mirk"ezıeri ve 
tedbirler alındığım Sıhat ve İçtimai bizzat Merkez Bankaıı Umum Müdür· 
Muavenet vekili ile Hariciye vekilin • Iüğü Ankara' dadır. Ayrıca, lzmir, Ada· 
den sordu. na ve Karadeniz iıtihaal merkezlerimiz 

Sı.lıat y ekilinin cevabı ve türk endüstrisinin (meıela devlet 
4 endüatrisi yahud teker endüstrisi) 

Kürsüye gelen sıhat ve içti~ı n:ıu- merkezi bürolan, lstanbul'da bulun-
f!Venet vekili Dr. Hulusi !1lat~. şı~~ıye mamaktadırlar. Bu itibarla, hükümet 
;kadar iskan ve göçmen ı~lennın budce ve devlet merkezi Ankara'nın, türk e
imkanlanna göre sistenılı ve program • konomi ve finansının da merkezi kılın· 
lı bir tarzda başarıl.makta old~ğunu ve ması ve bunda muvaffak olmaaı tabiidir. 
iskan edilmiş olan göçmenlenn sıhat itte, merkez borıasım Ankara'ya 

üstahsil vaziyete geçmek bakı- nakletmek kararının bir izahı. Bundan 
ve rn .. . d · batka, merkez borsasının vazifes~, bir 
ınmdan istatistiklere ınustenı en ıza: memleketin en büyük ekononuk ve 
hat vererek son safhada 9~~ denbe~ nıali muamelelerini ve bunlara esas tef
Bulgaristan, Romanya v_~ dıger e.cnebt kil eden bütün kıymet hareketlerini 

1 k tlerden gelen goçmenlerın a • toplu olarak aksettirmektir. Bugünkü 
mem e e . d" t .. ·r k . f" • 1 . . d d" • üz otuz sekiz bın or yuz yı - Türkiye'nin e onomı ve ınans ış erım 
~ ınkı? y üf· usa balig- olduğunu ve telakki tarzı göz önüne getirilirse, böy-

mı se ız n . dil · ı b" rk bo k A k 
b 1 

. . 
17 

Ol6 hanenin ınşa e mış e ır me ez rsasmın anca n a· 
un ar ıçın • .. lere ra'da bulunabileceği ve Ankara' da bu

olduğunu ve gene bu gelen goçmen lunursa, devlet menfaatleri ile hususi 
9542 ··ıruz 16444 pulluk, 1059 araba ve menfaatlerin ahenkli bir it ortaklığına 0 

• 1 görmenlere 937 senesıne kadar ge en :ı • gidebilecekleri anla,ılır. 
tamamen ve 1937 senesi içinde ge~m~ş A,ikar bir teydir ki, genç Türkiye
olanların üçte ikisine arazi tev.zi e.dıldı· de artık hammadde ve ziraat maddele
-· · ud kanuna göre bıJ aılenin rinin kıymetleri yanında endüstri kıy
gını ve mevc - · h t metleri de yer yer te§ekkül etmeğe ba'-
1.skaAnı 800 liraya mal oldugunu ıza e - lamı,, milli sennayenin terakümü ge· 
ti. Ayrıca bu göçmenlerden muh~aç 0 

• rek devlet sermayesi, gerek hususi ser
lanlara 24.924.111 kilo yemekhk ve maye gerek ise tasarruf sermayesi ba-
8.864.914 kilo tohumluk verildiğini an- lamından bir hayli ilerlemi§ bulun
cak iskan muamelesi gelmiş olanla.r maktadır. Öyle ki, dahili istikrazlar 
hakkında dahi henüz tamamiyle ifa edıl mekanizması, timdi arbk milli bir kre· 
ıneıniş ve içinde bulunduğumuz sene di cihazının bir parçasını teşkil etmek
%arfında 14684 ev 41202 çift hayvanı, tedir. Bütün bu noktalar, milli ekono -

16532 pulluk 24313 araba olarak naza- =~~~{;:"1~~~==z.ı~~~~:;~ J:: 
n itibara alman ihtiyacın ifası ve bu u- ,. 

lalet eder? 
ğurda girişilen teahhüdatla beraber Halbuki merkez borsası, bütün bu 
13590965 lira sarfını istilzam etmekte hAkikatleri oldukları gibi ve daima mil
olduğunu hatırlatarak iskan ve göç • li bir endişe ile, milli bir hasııasiyet ile 
rnen işlerinin mahdut olan imkanları - aksettirecek olan mühim cihazdır. Dev
ınızla mütenasib olarak derpiş edilme - Jet Ankara'da iken ve devletin milli fi. 
dikçe mazideki vakıalariyle pek feci a- nans ve milli ekonomi üzerindeki direkt 

ki
'-etler ve manzaralar hatırlatan bu ve fili iştiraki mevzuubahs _iken, elbet· 
u te ki merkez boraasının yen ancak An

mühim işte zaruri olarak esaslı hesab kara olabilirdi. Karardaki isabet onu 
ve istihzaratın evvel emirde derpiş edil- vermekteki cüret ve cesaret kadar bü-

. lazım geldiğini işaret etti. Ve is - yu"'ktür. Bütün türk milleti bu hareke-meg . . d 
kA • len"nin daha başka bır sıstem e tin muvaffak olmasında alakalı ve men-ar. ış . 

mleketimizde açılmakta olan ış faatlidir. Karar verilirken, bilhassa al-
~:c:nden de istifade e~er:.k d~a mü- tınm, lüzumu olan işlere serbestçe tnh· 

t 
• asrafla istikmalı mumkun olup sis edilmesi ve köylümüzün ziynet al-

vazı m · · tınlan ile altın maddesi üzerinde çahş-
"'lmadıgw ının aynca miıtehassıs .ıtomıs - . . k " d mağa mecbur olan dişçilerimızın ve U• 

ronlarla tetkik ettirilmekte bul~n u- yumcularnnızın dütünülmüş ve unu-
ğunu ve sarih bir vaitte ?ul~n~bılmeak tulmamı§ olmaları, bu esaslı devlet gö
lçin bu tetkikatın neticesıne ı~tızar 1 • riitünün nasıl teferruata vanncaya ka· 

ld. -· · "ılave etti Ve ııahatına dar her ,eyi tetkik ve müta1ea etmiş ol-nm ge ıgını · . d 
nihayet vermeden evvel ancak gelmış duğunu gösterir ki, bu da, ayrıca kay -
olan görmenlere yapılması. lazı.m gelen edilmeğe layıktır. 

:ı J k al e Denizbank'm kurulmaıı, hayat pa-
bu yardmılar daha tamamıy e 1 m -

l 1 halılığı ile mücadele ve nihayet borsa-
d.ılmemı"ş olmakla beraber tar a anm b" k mn Ankara'ya nakli gibi şu ır aç 

Kamutayın tatil yapmak üzere olduğu son günlerde sevkettiği ka
nunlar, almış olduğu mali ve ekonomik kCJTarlar, hayat ucuzluiu 
hakkındaki tedbirlerle Atatürk'ün program - nutkundaki direk
tiflerden pek mühim bir kısmını tahakkuk ettirmeğe muvaffak 

olan hükümetimizin reiıi Celal Bayar 

Küçük esnafa ve zanaat sahiplerine 

l'fn:aı remınr ıçın •urulan müessese 

Kamutay halk bankası 
ve halk sandıkları 
löyihasmı kabul etti 

Kamutay dün,. halk bankası ve halk 
sandıklarına bulunacak sermaye hak· 
kmdaki kanunu kabul etmiştir. 

Dünkü toplantıda kanun müzakere 
edilirken, söz alan Berçtürker, kanu
nu getiren lktisad ve Maliye Vekille-

rini tebrikten sonra İstanbul belediye
sinin teşkil ettiği esnaf bankasını ha -
tırlatarak bu yeni bankanın muameıa -
tının sıkı bir teftişe tabi tutulmasını 
ve yeni bankaların teşekkülünden 

(Sonu 6. rncı sayfada) 

~aponlar şimdi de Çinin 

cenub kısmına el attılar 

Hong- Kong civarına 
asker çıkardalar ! 

Şanghay, 17 (A. 
A.) - Güvenilir bir 
Çin kaynağından 
bildirildiğine göre, 
beş altı yüz japon 
bahriye a"keri harp 
gemilenntn ve tay 
yarelerinin açtık· 
lan ateşin himaye· 
sınde dün saba! 
Kvangtung sahilin· 
de Makao'nun şi· 
malinde kain bir 
noktada k a r a y a 
çıkmışlardır. 

Çin takviye kıta 
ları süratle bu nok 
taya gitmişlerdi, 

Şimdi burada şid 
detli bir muarel; 
cereyan etmekt 
dir. 

Bu ihraç harek 
tinin Cenubi Çin· 

muhtemel bir ist ı 

lası için tecrübe Çı"nı·n cenubunu Honk K ' · ı . . , - ong u ve Japon arır. 
mahıyetınde olarak asker çıkardıkları Makao,yu gö&terir harita 
yapıldığı zannedilmektedir. j zilerini şiddetle bombardıman etmi· 

köylülere bedel mukabilinde ve .. bazı hafta içinde tahidi olduğumuz kararla
verlerde traktörle sürdürerek mustah- rm bize anlattığı ve gösterdiği ,ey, 
ril vaziyete çok yak1aştırıldıklarmı ve Türkiye'nin, eıkilerin vdeğ~I k.a~ramak 
faima sıhi vaziyetleri yakından takıo 1 hatt~ taS3;1"lıyamıyacagıv bır mtll! .ek?" 
~dı"l k h" b" ~ hastalı~ın cıkmadı- nomı ve finans olgunluguna ve ıabkla· 

ere ıç ırsan ,., lin d v •tu""di 
ğını ve evleri yapılamıaynlann milm· e ogru gı gı r. 

Şanghay, 17 (A.A.) - Çin kuvvetle- lerdir. Muharebe devam etmektedir~ 
ri Vuhu istikametinde taarruza geç· ı Hening'in düştüğünü itiraf eden 
mişlerdir. Çin tayyareleri japon mev· (Sonu 6. rncı sayfada) • 

FRANSADA BUHRAN BİTMEDİ 

Blum kabineyi kuramadı 
ıimdi Şotan uğraııyor ! 
Pariı Borsası açddı. Frank Lcmdra Borsasında 

birdenbire yOkselme§e baıladı 
Paris, 17 (A.A.) B. Bonne'nin ka

bineyi kurmaktan vaz geçmesi üzeri
ne bu işe memur edilen B. Blum, par
lamento merkez partilerinin de iştL 
rakiyle bir kabine kurmağa teşebbüs 
etmiştir. Fakat bu partilere mensub 
bazı zatlar, ekseriyet ''cumhuriyet fe
derasyonu" na kadar uzanmadığı tak
dirde kendisine yardım edemiyecek
lerini bildirmişlerdir. 

(Sonu 3. üncü sayfada) 

istanbul elektrik 

ıirkell ile müzakere 
Sirl<ctt hallcton fo;ı;fa 

aldığı paralortn 
iadesini kabul ediyor 
İstanbul elektrik ıirketinin ıslahı 

ve halktan ıvazsız aldığı paraların ia -
desi hakkında Nafıa Vekaleti ile şir -
ket arasında uzun zamandan beri de -
vam eden müzakere ve muhabere bu
günlerde müsaid bir safhaya girmiş -
tir. Brükselden gelen §irket murahhas 
azası Hanri Spesiyal son defa şehrimi
ze girerek Vekaletle temas etmiş 
olduğu gibi bu ayın on beşinde verme· 
ğe mecbur olduğu tahriri cevab da 
dün Vekalete tevdi edilmiştir. 

Bu temas ve alman cevabın mevcud 
ihtilafın halline müsaid görüldüğü 
zannedilmektedir. 
Öğrendiğimize göre şirket, İstan

bul elektrik santral ve şebekesinin ta· 
maınen ıslahtna matuf olan teklifleri 
ve halktan fazla aldığı paraların mü -
zakere yolile iadesini kabul etmekte -

Kabineyi kurmağa uiratan 
B. Sotan 

Kamutay kıı 
tatiline baıladı 

Dün Kamutay kıt tatiline baıla.ı 
mağa karar vennittir. Kamutay 2 
martta toplanacakhr. Dünkü içtima· 
da, lstanbul tramvay Jirketinin halk· 
tan aldığı fazla para He Eminönü 
meydanının açılmasına karar veril· 
mittir. Ayrıca nafıa memurlannm 
me,gul olacağı itler hakkındaki la• 
yiha kabul edilmittir. 

Bu husu&taki tafsilat ikinci Hyfa., 
mızdadır. 

d~ F 
Bu hususda daha geniş malfunatı ya- ıkra 

kında elde etmeğe ve okuyucularımı -
ı:a bildirmeğe çalıp.cağız. 

Borsa niçin 
Ankara da 

kuruluyor? 
• Borsanın Ankara'da açılma-

!:11 hakkındaki sebehleri izah 
eden anketimizi bugiin 6 mcı 
sayfamızda bulacaksınız. 

lstanbul 
Borsasının 
kısa tarihi 

lstanbul borsası ne zaman açıl
mıştı? Şimdiye kadar ne şekilde 
idare edilmişti? lstanbul borsasının 
çalışma şeki1lerindeki safhalara aid 
bir yazıyı bugün sekizinci sayfa
mızda bulacaksınız. 

"11ll1tılli1ıOI1tclB1tPIJJUli1t7l.1aR 

Ucuz hayat 
Celal Bayar Hükümeti, Atatürk'Da 

program - nutkundaki vaidleri sırasilı 
ve süratle yerine getirmektedir. Düa 
hayat pahalılrğr savaşından lstsnbul· 
daki et fiatrna düşen ucuzluk hissesi• 
ni haber verdik. 

Gene bu sütunda, eğer Kadıköy İs· 
kefesinde durup vapurdan boşanan 

halkın yüzlerine bakarsanız, hekim dı 
olmasanız, üçte ikisine birer et reçete
si vermek zaruretinde kalırsınız, gibi 
bir fıkra çıktığı hatırıma geliyor. Is· 
tanbulda et, ateş pahasına idi. Yeni 
fiatlarla et, hiç olmazsa haftada bir iki 
defa, fakir yuvalara da girecektir. 

Bundan başka lstanbul şehri, etil.\ 
en çok harcandığı piyasadır: Ucuzluk 
hemen istihlak mikdarı üzerinde tesi· 
rini göstereceğinden, bu kararın, hay• 
vancılrkla geçinen bölgelerimiz için 
ne kadar hayırlı olduğu görülecektir. 

Bütün bunları memlekette ekonomik 
hayat şartlarının inkipf bulmasına, 

büdcenin nizamlrlrğına ve iktisadi tec. 
rübelcrimizin olgunlaşmasına borçlu· 
yuz. Birbirini takib edttn tedbirlnle, 
nihayet, ucuz, yani kolay ve rahat ha
yat, yani r c fa h gayesini elde ede· 
ceğimize şübhe yoktur. Gündelik halle 
hayatı üzerinde her gün tazyikleri da· 
ha fazla artan rejimlerle, bir taraftan 
i n ş a hamlesini krrımyarak ve kal• 
krnnıa davasına de\•am ederek, bir ta• 
raftan günde/ık hayatı kolaylaştıran 

rejimimiz arasındaki tezad göze çarp
mıyor mu r - Fatay 
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Kitab ve okuma 
Beyoğlu Halkevinin çok güzel bir te~ebbüsünü gazetelerde oku

duk: Bir kitab sergisi kurmuştur. İstanbul gazeteleri, bize, bu serginin 
verdiği neticeyi rakamlarla anlatıyorlar: Sergi 27 .300 kişi tarafından 
ziyaret edilmiştir. Kitapçıların tenzilatlı satışlarından istifade için halke
vinden kart alanların sayısı ise 1500 dür. 

Bu iki rakam arasında büyük fark, memleketimizdeki okuma buh
ranının beliğ bir delili sayılamaz mı~ Korkarım ki, tenzilatlı kitab satın 
almak üzere halkevinden kart alanların büyük bir çokluğu da, bundan 
istifade etmeyi düşünmemiş olmasın. 

Çok az okuduğumuzdan şikayet edenlere hak vermek lazım. Bu 
§İkayetlere karşı "Ne veriyorlar ki okuyalım~" itirazı pek yerinde ol
masa gerektir. Dilimizde okunacak eserlerin mevcud olup olmadığı da 
ancak okumakla, okumak alakasını duymakla anlaşılacağı unutulma
malıdır. 

Memleketimizde kitab basanlann kaç senedir devam eden iştiha
sızlıkları halkımızın okumadığına ayrı bir delildi. Şimdi, kitab basışla
rında bir kalkınma hareketi görüyoruz. Hususiyle kıymetli eserlerin 
tercümesine verilen ehemiyet şükranla anılmaya değer. Fakat unutma
malıyız ki, biraz da rekabet hissinden ilham alan bu gayretler, ancak 
halkımızın kitaba karşı göstereceği alaka ile devam edecek ve hızlana
caktır. 

Bu alakayı kuvvetlendirmek için elimizden geleni yapmalıyız. Be
yoğlu halkevinin teşebbüsü, verdiği netice ne kadar mahdud olursa ol
sun, bir hareket, bir hamledir. Bütün dalkevlerimizin atılmış bu ilk 
adunı devam ettirmeleri ve kitab sergileri kurmak usulünü itiyad edin
meleri ne kadar faydalı olurdu, diyorum. -Yaıar NABi 

Vali Üstündağ 
lstanbula döndü 
Hüküınetin daveti üzerine bir hafta 

evel tthriı.ıize gelen .. stanL·Jl vali ve 
belediye reisi B. Muhiddin Üstündağ 
lıtanbul 'ehrini ve halkını alakadar e
den birçok meıeleler etrafında hükü
metle temaslarda bulunmuştu. 

B. Muhiddin Uıtündağ İstanbul ile
ri imar pllnı etrafında da alakadarlar
la görütmÜJ ve et ucuzluğunun tatbik 
tekilleri hakkında direktif alarak dün 
akpm İıtanbula hareket etmiştir. 

lç Bakanlık taşra memurları 
kanun projesi 

Seyahate çıkan 

üniversiteliler 
İstanbul, 17 (Telefonla) - Yarın ü

niversiteden bir talebe grupu Roman
ya vapurile Atina'ya, diğer bir grup 
da trenle Ankara ve Konyaya hareket 
edeceklerdir. Talebe kafilelerine do
çentler de refakat etmektedir. 

Gaz temizleme 

kursları açılacak 
İstanbul, 17 (Telefonla) - Hava 

tehlikesinden korunma komisyonu bu 
gün vilayette toplanmış, gaz kı-rsla
nndan alınan neticeleri tedkik etmiş. 
tir. Beklenen faydaların alındığını 
tesbit eden komisyon gaz temizleme e
kipleri kurulmasına da karar vermiş
tir. 

Bu ekipler mümkün olduğu kadar 
süratle kurulacak, bu maksadla açıla
cak kurslara temizlik ameleleri alına
caktır. 

İç Bakanlık, dahiliye memurları 
tqra te,kilitı kanun projesini Kamu
taydan almı' ve bugünkü ihtiyaca 
uyıgun bir 'ekilde yeniden hazırla

mıttır. Proje İç Bakanlık direktörler 
encümeninde bir kere daha gözden 
geçirilecektir. Yeni baJtan ve yeni 
hilldimler ilavesi suretiyle hazırla
nan proje biltil.n dahiliye taıra me
murlarının terfihini temin edecektir. 1 
Proje kamutayın önümüzdeki toplan
tısına yetiştirilecektir. 

-----------------------------· 

Küçük iç Haberler 

Köylüye tak~itle at verilmesi 
hakkında bir proje hazırlandı 

Mim Müdafaa Bakanlığı, Ziraat 
Bakanlığı ile birlikte yeni bir kanun 
projesi hazırlamıştır. Bu projeye gö
re Orduda bulunan 12 Yıllını doldur
muı atlar köylilye taksitle satılacak
tır. Bu ıuretle ordudaki atlar genç
le§tirilmit, köylü de at ıahibi yapıl
mıı olacaktır. 

Emniyet tayinleri 

X latinye dokları - İstinye dok
şirketi umumi heyeti yarın toplana
cak ve tasfiye heyetini seçecektir. 

X Kömür depolan - !ngilterede 
hazırlanan kömür depoları projeleri
nin tamamlandığı ve postaya verildi
ği haber veriliyor. 
X Oniveraitede - Üniversite tedris 

işleri müdürlüğüne edebiyat fakültesi 
dekanlık sekreteri Niyazi Aksu tayin 
edilmigtir. 

X Radyo istatistiği - Bir istatistiğe 
göre İstanbul'da halen 12.693 radyo 
faaliyettedir. Bütün memleketteki rad
yoların sayısı da 25.000 dir. 

ULUS 

"Yekta,, vapuru kazası 

Norveç vapuru 
serbest 

bırakılacak 
İstanbul, 17 (Telefonla) - İkinci 

ticaret mahkemesi Köstence limanın -
da Norveç bandıralı Ermaria gemisi 
tarafından batırılan Yekta vapuru hak 
kındaki itirazları bugün ikinci celsede 
tedkik etmiş ve kararını vermiştir. 

Böyle bir dava Türkiyede ilk defa 
görüldüğü için, sabahki celsede, Nor
veç elçisi Bentzon, öğleden sonraki 
celsede de avukatlar ve kalablık bir 
dinleyici kitlesi bulunmuştur. 

Celse açılınca Norveç kumpanyası -
nın avukatı haczi ihtiyati tedbiri ah -
nan vapurun gayri menkul halinde bu
lunduğunu, binaenaleyh mahkemenin 
bu davaya bakmak salahiyeti olmadı
ğını söylemiş, Yekta vapurunun avu -
katı ise bunun aksini iddia etmiştir. 

Neticede mahkeme iki itirazı da red 
etmiş ve vapurun teminata bağlanarak 
serbest bırakılmasına karar vermiştir. 

Mahkemenin bu kararından sonra 
derhal liman dairesinden ve deniz ti -
caret müdürlüğünden vapurun kıy

meti sorulmuş, ehli vukufa kıymet 

biçtirilmiş, ve gelen cevabları saat 17 
de tedkik ettikten "sonra mahkeme i
kinci kararını vermiştir. 

Bu karara göre vapur için 27 .. 000 li
ra, sigorta için 7.000 ve vapurdaki eş -
ya için de 1000 liralık teminat verdiği 
takdirde Norveç vapuru hareket ede -
bilecektir. 

Fakir yurddaşlaar verilecek 
pasaportlar 

Dı~ bakanlık, ecnebi memleketlerde 
bulunan vatandaşlarımızdan fakir o
lanlar ve zarurete duçar olanlar hak
kında yeni bir karar vermiştir. Bu ka
rara göre ecnebi memleketlerde fakru
zarurete duçar olan yurddaşlarımızın 
yurda dönmeleri için verilmekte olan 
bir seyahate mahsus pasaportların 
müddeti adi pasaportlar gibi bir sene 
olmıyacak, bir ay olacaktır. Bu bir ay
lık pasaportlar yalnız Türkiyeye dön
mek için verilecek ve pasaportlara 
Türkiyeye dönmek üzere muteberdir, 
kaydı konulacaktır. Kendilerine bu pa
saportlardan verilenler ecnebi memle
ketlerde ikamet ve seyahat edemiye
ceklerdir. Bir mazeretten dolayı kul
lanılmıyan pasaportların sahibleri 
h~lrlı-Tnf'l~ J...onaol•1tl .. u."'4 ı&.Li.1 .. J...U.a4. r-r 

lacak ve mazeretleri anlaşılanların bir 
aylık müddetleri bir ay daha temdid 
edilecektir. 

Orijinal bir kaçakçıhk 

usulü 
İstanbul, 17 (Telefonla) - Marsil -

yadan İstanbula gelen Şadan vapuru 
rıhtıma yanaştığı zaman rıhtımla va
pur arasına sarkıtılan ve balon deni
len halatın içinde on beş kilo ağırlı· 
ğında ipekli sofra ve yatak örtüleri, 
fantezi erkek ve kadın muıambaları, 

kostümlük kumaşlar bulunmuş ve ka -
çakçılığı yaptığı anlaşılan tayfa Mus
tafa adliyeye verilmiştir. 

İatanbul otobüsleri 

tahkikat raporu 
bakanhğa geldi 
İstanbul ·valisi B. Muhiddin Üstün

dağ'm yaptığı taleb üzerine İstanbula 
gönderilen mülkiye müfettişleri oto
büs işine aid tetkiklerini bitirmişler ve 
hazırladıkları raporu Bakanlığa gön
dermişlerdir. Rapor dün İç bakanlığa 
gelmiştir. Bakanlık raporun her mad
desini ve mütaleaları ayrı ayrı gözden 
geçirecek, bundan sonra lüzum görü
len muameleleri yapacaktır. 

Ankara halkevinde 
projeksiyonlu 

konferans 
Ankara Halkevinin tertib ettiği kon

feranslar serisinden olmak üzere bu 
defa ela Ankara veteriner fakültesi şefi 
Dr. Med. Vet. Cemal Köni veteriner 
meslek ve tababeti ve veterinerlerin 
vaziitleri hakkında halkevindt per
şembe günü saat 17.5 da etraflı ve ısti
fadeli tı•ı koııfera:~s verecektir. 

Veteriner tababetinin gerek bızde, 

gerekse Avrupadaki t.:riııçesini, vete
riner mekteb ve müesseselerinin nasıl 
teşekkül ettiklerini ve sebepıerinı, ve
terinerlerin esas vazifelerıni anlata
cak; bulapk hayvan hastalıkları, adi 
hastalıklar, genç hayvan hastalıklariy
le yapılan savaş, zootekni ve hayvan si
gorta işlerile münasebeti ve mezbaha 
ışleri giib mevzuları da inceliyerek ve
teriner ilminin bütün ehemiyet ve hu
s:.ısiyetlerini tebarüz ettirecektir. 

Konferansa herkes gelebilir. 

Belediyeler imar heyeti 
kanununu komisyonu 

Belediyeler imar heyeti hakkındaki 
kanunu yeni baştan hazırlamak üzere 
İç bakanlıkta bir komisyon teşkil olun
muştur. Komisyon İç bakanlık mahalli 
idareler genel direktörü B. Faikin re
ısliğınde, hukuk müşaviri B. Ekrem, 
Ankara imar direktörü Hulfısi, İstan
bul imar direktörü Ziya ve Belediyeler 
imar heyeti fen şefi Semihden mürek
keptir. Komisyon dün ilk toplantısını 
iç bakanlığında yapmıştır. 

Fenerler idaresi 
Uenizbanka geçtı 

İstanbul, 17 (Telefonla) - Fener· 
ler idaresinin Denizbanka devri işi bu 
gUn bitirildi. Tahlisiye müdürlüğü 

muhasebesi idarenin gelir ve rüsum 
hesablarile kasasına el koymuştur ve 
bütün mali muameleler bugünden iti -
haren bu müdürlük tarafından görül -
meğe başlanmıştır. 

Bir tren kazası 
İstanbul, 17 (Telefonla) - Bugün 

saat 11 de Balıklı ile Yedikule arasın
da Yedikule şimendifer imalathane
sinde çalışan İsmail adında bir tesvi -
yeci tren altında kalmış ve ölmüştür. 
Müddei umumilik mesele etrafında 

tahkikat yapmaktadır. 

Kamutay tatilin~ girdi 

Eminönünün açdmasm 
aid kanun kabul edild 

Ü yun alf'tlerinden alman r P.~im hcledivelere 

Nafıa memur "·e miistahdemlninbı yapacağı işler 

kındaki layiha kabul edildi: 

Kamutay dün Hilmi Oran'ın baş
kanlığında toplanarak ruznamesinde
ki dokuz kanunu kabul ettikten son
ra Hasan Saka ve Cemal Tunca tara
fından verilen şu takriri kabul ede
rek kış tatili yapmıştır. 

"İkinci teşrin bidayetinden bu
güne kadar hUkümetten gelen layiha 
ve tefsirlerin mühim ve müstacelleri 
intaç edilmiş olduğundan meclis içti
mamın 2 mart çarşamba gününe tali
kini teklif ederiz.,, 

Mecliste dün şu kanunlar kabul 
edilmiştir: 

Vakıflar umum müdürlüğü büdce
sinde 84.000 liralık münakale layi
hasr, 

Muhasebei umumiye kanununa 
müzeyyel layiha, 

Oyun ôletleri resmi 
Oyun aletleri resmi hakkındaki 

kanun layihası; bu layihanın müza
keresi esnasında söz alan Hasan Feh
mi Ataç demiştir ki: 

- Arkadaşlar bu verginin devlete 
temin ettiği varidat 25-30 bin liradan 
ibarettir. Bendeniz şimdi Maliye Ve
kili arkadaşımızın nazarı dikkatini 
celbettim. O da zamanında muvafa
kat buyuracaklardır. Bir hazirandan 
itibaren bu varidatı belediyelere dev
redelim. Bu suretle 25-30 bin liralık 
küçük varidatların mahalli idarelere 
terkedilmesi usulü hadis olsun. Bu 
layiha şimdilik bu şekilde çıksın. Ye
ni büdcede bunu belediyelere devre
delim. Bu kadar küçük bir varidat 
için bir takım teşkilat yapılmasına 
da lüzum kalmaz. (Muvafık sesleri). 

Dahiliye Vekili Şükrü Kaya {Muğ
la) - Bu teklife teşekkür ederim; bu 
suretle hak da yerini bulmuş olur. 

Maliye Vekili Fuat Ağralı (El
azığ) - Orta yerde verginin büyük 
bir kıymeti olmadığı için bunu böyle 
yapalım diyen Maliye Vekilidir. Fa
kat manzara öyle oldu ki hayret et
tim. G{lya bunu istemiyen benim. 
(Alkışlar) 

ma~ .. lsmaii Kc~i1°Aip~r hi(C)J'~um) 
- Haziran iptidasından itibaren bu 
iradın belediyeye devrini maliyemiz 
kabul ettiğine göre bunun muvakkat 
bir madde ile teııbitini istemiştir. Ma
liye Vekili buna karşı demiştir ki: 

- Burada Yüksek Heyetin huzu
rundaki maruzatım kılfi görülsün. 
Kanunu getireceğiz. (Zapta geçti ses

leri). 
Ziraat Vekileti vazife ve te,kilılt 

kanunundaki (hukuk müşavir muavi
ni) kelimesinin (hukuk müşaviri) 

'eklinde tadiline, 

Halk bankası ve halk , 
sandıkları 

Kaçakçılığın men ve takibine dair 
kanunda bir değitiklik yapılmasına 

dair layihalar kabul edildikten 
Halk Bf\nkası ve halk sandıkla 
sermayeleri hakkındaki kanun 
hası görüşülmüştür. (Halk Ban 
ve halk sandıkları kanunu etraf 
yapılan müzakereler 
mızdadır.) j 

Nafıa memur ve miisıalıd-
lerinin yapamıyacağı i~let 
Bundan sonra hizmetten ayr 

nafıa memur ve müstahdemleriniıı 
pamıyacakları işler hakkındaki J 
bul Iıiyihası aşağıdaki şekilde lcll"'l 
edilmiştir: 1' 

Madde 1 - 7-xı-1934 tarih ve 2 I 
numaralı kanunun birinci maddeıl 
şağıdaki şekilde tadil edilmiştir: .ı 

Nafıa vekaleti ile bu vekalete 11 
lı idareler kadrolarında istihdam euıııı: 
len bilumum müh.endis. mimar ı' 
sam, fen memurları, muhasebe ve~ 
vazım işlerinde çalışan biltün m~ 
ve müstahdemler ve diğer i9lerd~ r 
lışan daire ve şube ve kalem aınırl 
riyle bunlardan yukarı derecede btJI; 
nan memur ve müstahdemler her 
suretle olursa olsun hizmetten arıt 
dıkla. ı tarihten itibaren beş sene 
çinde: 

A) Gerek doğrudan doğruya ~ 
gerekse bilvasıta şerik, mümessil, ~ 
müsyoncu gibi herhangi bir nanı. 
sıfatla olursa olsun Nafıa Vekalet~ 
veya bu vekalete bağlı idarelere taı;_ 
lfık eden işlerde münakasalara ~er 
teahhütlere giremezler ve bu işle: 
müteahhidlerinden iş alamazlar ye 
işlerde kullanılamazlar. 

B) Sermayesinin tamamı veya od' 
fından fazlası umumi, hususi ve ınal" 
hak büdcelerle idare olunan daire ti 
müesseselere ve belediyelere aid °' 
tanlar müstesna olmak üzere N•f
Vekaletinin kontrolü altında bul~ 
imtiyazlı şirketler nezdinde hiç tııf 
hizmet görmedikleri gibi bu firkft' 
ler de idare meclisi reisi ve azasr fi 
murakıb dahi olmazlar. 

C) Yukardaki fıkralarda ~PJ 
-,:ı .. ., ... ı..ı..:+1 ... : .. k''"' ,;..,.tip••h •lr"-tJf'; 
rın ıJlerını ve aıet ve ım veu 
bağlı idareler teşkilltmda takib ed" 
mezler. 

Madde 2 - Bu kanutl' ·ı neıri d' 
rihinden muteberdir. 

3 - Bu kanunun icrasına Adli1' 
ve Nafıa vekilleri memurdur. 

Türkiye ile İran arasındaki ıııı• 
dud hattının tashihine müteallik a:; 
laırna tasdik ol unmuş ve en sonuıı 
İstanbul tramvay şirketinden alın.
paraların İstanbul şehrinin imatııı' 
tahsisine dair 'u liyihayx kabul et' 
mi,tir: 

Birinci genel ispekterlik emniyet 
miltavir muavini B. Mustafa Kırcan 
Zonguldak emniyet direktörlüğüne, 
Zonguldak emniyet direktörü B. Tev. 
fik Arıcan birinci genel ispekterlik 
emniyet müşavirliğine, Ankara vill
yeti baş komiserlerinden ve eski mer
kez memurlarından hukuk mezunu B. 
Kemal Alyanak terfian mezkur vila
yet ikinci ıınıf emniyet amirliğine 

tayin edilmi,lerdir. 
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"Madde 1 - İstanbul Traıııd 
şirketince vecibeleri yapıtmaksılJSlı 
halktan fazla olarak tahsil edilip flt' 
ketten geri alınması Devlet ŞQraı.0-
ca kararla,tmlan bir milyon yedi ytlf 
bin liranın elyevm Cumhuriyet Jtf eP 
kez Bankasında toplanmış olan kıt' 
miyle bundan sonra alınacak mikdl' 
rı; htanbulun Yenicami - Eminöıı• 
meydanında, ilişik, tasdikli ve c~> 
işaretli harita mucibince, açılması 1-
cab eden yerlerin iıtimlik lşleriıl' 
tahsis olunmuştur. 

Ceza miic~!ôle!'elerinde 
tetkikler 

Romanya, Yunanistan ve İtalya 
ceza infaz müesseselerinde tetkikler
de bulunmak üzere bakanlık hapisha
neler direktör muavini mütehaasıs B. 
tcrcf Adliye Bakanlığınca Avrupaya 
gönderilmektedir. B. Şerefin bu se
yahati iki ay sürecektir. 

Hava bulutlu geçti 
Dün 'ehrimizde hava kısmen bu

lutlu geçmiş, ısı gece sıfırın altında 
7. gündüz sıfınn üstünde üç de
rece olarak kaydedilmiştir. Dün yur
dun Trakya, Kocaeli, Karadeniz, Ce
nub ve cenubu şarki Anadolu ve kıs
men orta Anadolu yağı,ıı, yurdun 
diğer mıntakaları kapalı ve sisli geç
miıtir. Yağı,ların karemetreye bırak
tıkları su mikdarları Rizede 30, Ça
nakkale ve Ispartada 8, Balıkesir ve 
Orduda 5, diğer yerlerde 1-4 kilo
ıram arasındadır. Dün en düşük ısı 
sıfırın altında Karsta 17, en yüksek 
111 da sıfırın üstünde Antalyada 15 
derecedir. 

Ucuz hayat 
Bundan bir iki ay önce bir ingiliz 

gazetesinde gördüğüm bir karika
türde çocuk babasına soruyordu : 

- Baba, hayat neden pahalılaş· 

tı 1 
Baba da dünyanın şurasında bu

rasında patlak veren ve insan oğul
larından bir çoğunun kan ve canına 
mal olan harbleri kasdederek şu ce
vabı veriyordu : 

- Oğlum, öliım ucuzladı da on
dan. 

Sayın Başbaknıımz, evvelki gün 
kendi başkan/ığı altında yapılan bir 
toplantıda söylediği değerli bir söy
levde dedi ki : 

"Sureti umumiyede vatandaş
ların hayat şeraitini ucuzlatarak 
kolaylaştırmak ve ilk ağızda on
ların aağhğını korumak için gıda 
maddelerini birer birer ele alarak 
ucuzlatacağız. Bunun için her fe
dakarlığı yapacağız •... ,. 

Sulhu ülkü edinmiş, kuvvetli ve 
halkçı bir hükümet reisinin ağzın
dan duyduğumuz bu sözler, bize 
dünyanın şurasında, burasında fe
laket ve ıztırabları unutturacak ka
dar kuvvetli idi 

Yukarrda bir karikatür lejandı 
anlatmıştım. Bir ressam olsaydım, 

bu sözlerden sonra ben de bir türk 
baba ile oğlunun resmini çizer, al
tına şu sözleri yazardım : 

Oğul - Baba, hayat neden ucuz
layor? 

Baba - Burası Türkiye, yani sul
hun vatanı çocuğum: burada ölümü 
her güa biraz daha pabalılaıtırmak 

istiyen büyükler, hayatı ucuzlatı· 
yorlar. - T. 1. 

Çoban Mehmede ev 

Bundan yıllarca önce bir gün, 
General Ali Hikmet Ayerdem, 
Balıke&İr köylerinden birisinde 
çobanlık eden arılan gibi bir türk 
çocuğunu yanma almıı, ondan 
sonra latanbula göndenniıti. Bu 
aralan çocuk, hepimizin, hatta aa
de bizim dekil, bütün apor dünya· 
aının da tanıyıp aevdiği Çoban 
Mehmeddir. 

Çoban Mehmede bir ev aatm al
mak için lstanbulda bir takım ar
tiııtlerin zengin bir müsamere ha
zırladıklarını öğreniyoruz. Ha
reket, çok yerindedir: Bu kadar 
hasım pehlivanların aırtını yere 
getiren bu baba yiğitin kendisinin 
de yatacak bir yeri olmamalı mı· 
dır? 

ihtiyarlık tasası! 

Oğlu babama : 
- Baba, ateh getirmiısin, der de 

baba da bu saygısız çocuğa fU ce
vabı verir : 

- Oğlum, onu ben getirmedim, 
geldi iae o, kendiliğinden gelmiı
tir ! 

Saçına ak, yüzüne kırJfık düıen 

herkes, ıair Abdülhak Hamidle 
birlikte ıu beyti tekrarlamaz mı ? 

Brader, ~ebabet fenayab imiş; 
Uyandım da bildim, bu bir hlib imiş. 

Mini mini sinema yıldızı Shir
ley Temple de bu günlerde ''on ya
tma basıp ihtiyarlıyacağıml,, diye 
tua içinde imit • 

On ya§ma basarken ihtiyarlık 
tasaııı ... Halbuki biz Sara Bemar 
ile Seıil Sorel'in altmıtından son
ra genç kız rolü oynadıklarını bili
rız. 

Baltacı Melımeı P~a misali ... 

ı arın ıaytaları romanae eau. 
rek gazete ıütunlarma düteli, e
piydir. Bunlardan halk ne öğreni
yor, ne gibi intibalar alıyor? Bunu 
adam akıllı kestiremiyenler, dün 
Uluı'a Buraa'dan gelen bir haberi 
okumutlaraa, artık, esaslı bir ka· 
naat edinmiılerdir : 

Buraa'da metresini ustura ile 
burnundan yaralayan sabıkalı ta -
tar Kazım, mahkeme huzurunda 
kendisini müdafaa ederken : 

- Ben, bu iti atk yüzünden yap
tıın. Atk insana neler yaptırmaz? 
Baltacı Mehmed Paıa, koakoca 
rus topraklarını bir kadın yÜzün
Jen feda etmedi mi? 

Demit. 
"Meyhaneciden tahid iatemit-

ler; bozacıyı göstermif,, derler. 
Uaturalı Kazımın da Baltacı Meh· 
med Paıayı misal göstermesi ata· 
ğı yukarı, onu andırmıyor mu? 

Fakat gazete sütunlarındaki ya· 
rı roman tarihlerden alınmıı bilgi
nin bir cinayet müdaf aasmda mal
zeme gibi kullanılması az hazin 
değildir. 

V zay<ın boylarımız! 

Jo\merıkau antro}.l ... ıoji bilginle
rinden Böwles, kendi mütahedele
rine göre, insanlarda gün geçtik
çe buyun uzadığı neticesine var
mıt ve dört bet nesil sonra yer yÜ· 
zünde kıaa boylu adam kalmıya· 
cağını iddia etmif. 

Halbuki efsaneler, bunun tama· 
mile aksini aöylerlerdi. Mesela la
tanbulda Beykoz'un üzerinde es
ki bir manastırın yeri olan bir yer 
vardır lıı:i buraya Yuıa tepesi der
ler ve burada bulunan hayali bir 
mezarın boyu on metreden fazla
dır. Hatta insan hayali, bu koca
man mezarı yapmakla da kalma· 
mıt §Öyle bir masal da uydurmuı· 
tur : 

Yuıi. bu ~ ::ede oturur, hiç bir 
yere gitmez, ayaklarını yıkamak 

lazım gelince oradan denize uza
tır, yıkannıı 1 

Eakilerin uzun boylu olduiunu 
masallar aöylüyor; dört bet neail 
sonra lıı:ıaa boylu kimse kalmıyaca· 
ğrnı ise ilim adamları iddia ediyor. 

Acaba inaan oğlunun boywıun 
uzamasında irtifa rekorları kırma· 
ğa olan merakmm ve Amerikada 
yapılan gök • delen binaların da 
tesiri olmuı mudur ? 

Madde 2 - İstimlak işleri Nafıf 
Vekaletinin kontrolü altında 1atıdl' 
bul belediyesince 2497 sayılı beledl
ye istimlak kanununa göre yapılır. 

Madde 3 - Bu kanun ile tahl11 

edilen para, ilişik (B) haritaaıııd' 
(1) numara ile işaret edilen yerle~ 
den başlı yarak kifayeti halinde (%) 
numaralı yerlere de aarfedilir. (% 
numaralı y~rlerin istimlikinden _ ~ 
ra para arttığı takdirde kalacak bP'" 

ye ile Eminönü - Eyüb istikametlndl 
açılacak yol un istimlılkine sarfedillt• 

İstimUik muamelesi biterek ı,el: 
diye emrine bırakılan binaların ~~ 
mi ve Eminönü meydanının tanı• • 
İstanbul belediyesi bildcesile teısıi' 
olunur. 

Madde 4 - Birinci madde ile tı•• 
fıa Vek!letinin kontrolü altında ,,. 

timl1lk işlerine sarfedilecek paral~ 
sarf tarihi itibarile taalluk ettikte ,ı 
belediye büdcesinde açılacak hus\l f• 
fasıllara bir taraftan irad, diğer tar•1, 
tan tahısisat kaydedilmek auretiY 
gösterilir. ı.. . ~,. ... 

Madde 5 - Bu kanun neşrı 
hinden muteberdir. rfll 

Madde 6 - Bu kanunun icra• ,.ı 
Dahiliye, Maliye ve Nafıa VekiUe 
memurdur.,, S 

Meclis bundan sonra içtirna~ndı, 
mart çarıamba gününe talik etınıf 
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[::::::~:~:~:::::~~:~~:~::::::::ı o· Ü N Y A H A B E R· L E R i 
Fransız buhranı 

Oniki senedenberi fnuıuz bükümetle 
rinin en büyük düımaıu olan "frank'', 
Chautemps bükümetini ele devirdi. Ma
IUmdur ki Cbautemp• hükümeti, halk 
cephesi 1181111 albnda toplanan üç partİ• 
nin yardımına dayanmakta idi: Radikal 
eos)'lllistler, sosyalistler ve komünist· 
ler. Bu üç partiden birincili ve ikincisi 
lıükümeta dabildiler. Komünist ~ 
be, parlimentoda h~te. y~ 
olmakla beraber, kabine)'e pmemııti. 

Habe,ler İtalyayı 
epiy utrqbnyorlar 

Hatayda nüfus 
dalavereleri 

Antakya 17 (Husuat) - NUfuı 
dalaverelerine devam edilmektedir. 

Habeı imparatoriçesi Ras Kassa 
Filistine gitti 

Kendilerini tllrk olarak kaydettirmek 
istiyen ve o suretle müracaat eden 
Eti türkleri hakkında tahkikat ev
raldarına nahiye müdürleri (Taifesi
ni Türk) mezhebini iılim haneli di
ye iddia etmekte ise de hakikatte 
kendisi alevi taifesinden ve mezhebi 
lalim alevi olduğu tahakkuk etmiıtir. 
gibi garip ve gülünç kayıdlar dütür· 
mekte ve evrakı mahkemeye ıevket
mekte ve o tekilde karar verilmekte-

Cbaatemps hikümetİ, Frama'mn 
tuibinde ilk devamlı sol cenah hükü
meti olup 1936 .eçimiııde iktıdan ele 
alan Blum kabinesinin istihalesi icl. 
Blum, 1936 yamda iktidara seçtikten 
eonra geniı bir sosyal reform progra
mının tahakkukuna çalqtı. Fakat 1937 
aeneai yazında, sene frank kıymetinin 
sukutu teklinde tecıelli eden bir muka
nmet ile karplafmca, buhrana kart• 
tedbir almak için parlimentodan ıenit 
aalüüyetler istemiıti. Parlimento Blu 
.. iıtediii aa)ihiyetleri verdi. Fakat 
l:ran mecliai bu bnunlan taadik etmek 
iıtemeyince, Blum, iktıdan Chautem
pı'e terlrederek çekildi. Binaenaleyh 
iktıdar, aoqaliıt Jiderliiinden çıkaralı 
radikal ac»yalist liderliiinin eline seç
ti. Fakat prek halef ve serek aelef, 
halk cephesi kombinezonuna dayan
makta idi. Parlimento, ayan meclilİDİD 
Blum hükümetine vermekten çıekindi
ii aalihiyetleri Cbautempı'a verdikten 
eoan dajıldl. 

yeni bafvelôl ile maliye velo'li Bon-
net, aiuıtoıan aonuna kadar devam e
decek olan aalihiyetlerle mücehhez o
larak mali vaziyet ile metsul oldular. 
Chautempı bükümeti için ikbdara ~ 
ti-· ·· den aaJahiyetlerin bittiii süne 

ile beraber 

dir. 
Bu suretle karar verilenler ara. 

ıında öğretmen Ali Rıza Sezen, har
biye nahiyesinden Ali Reıit, Hasan 
Mehmet ve Şaban da vardır. 

HATAY 

Kelimesini nihayet 
kabul ettiler! 

Kudüı, 17 (A.A.) - Arab gazete
lerinin bildirdiğine göre İskenderun 
l&Jlcağı idaresi, türk terim olduğun· 
dan dolayı menedilmi' bulunan "Ha
tay., kelimesinin sancağı ifade etmek 
üzere kullaqrlmasına müsaade etmit· 

sı sun ""dd birin' • _._ kadar geçen üç ay mu et, a U9T"' 

re idi. Sonra aalihiyetlerin bittiii sün
Neg&, İmpaTatoriçe ue çocalrları (ikinci planda Ra Kaaa) tir. 

den mec:liain açdchiı ikinci tetrin aJ1D9 Londra, 17 (A.A.) - Mançester Gu
bdar ikind devreyi tefkil etti. Mecliı ardian ve Deyli Herald gazeteleri, ta· 
açıldıktan eoaar ela üçüncü devre bat • mamen emin kaynaklardan aldıkları 
lada. ilk iki cleHede hükümet, parla- malfimata dayanarak: fU haberi vermek· 
mentonun miiclahaleainden azade ola- tedir: 
ralı mali me.elelerle metsal oldu. Ger-- Habc9istandaki İtalyan itgal ordusu 
çi frank birkaç defa kıymetten diqtü. son aylar içinde habct kuvvetlerinin 
Fakat Boımet, fnnlan kıylİletİnİ maba- mütemadi taarruzlarına kartı mllcade
fua etmek için otoriter memleketlerde lede bulunmağa mecbur olmuttur. 
7aPfidıir sı'hi kamhiro tahclidabna ve Bundan başka, İtalyanlar, habe9li 
diler tedbirlere müracaat etmemeie ka şeflere karşı tiddet kullanılmasına 
rv vermifti. Ve lqiltere ve Amerika rağmen, yerli işçi bulmakta büyük zor
ile ele ha yolda bir itilif imzaladı. luklarla kaqılapmktadırlar. Keza, i· 

~ikinci tetrinde parlimento talyanlar, Habeşistanda neşredilen ka· 
toplandaldan aoma Cbmtempa bükü • nun mucibince yerlilerin vermeie mec· 

FRANSADA BUHRAN BİTMEDİ 

Blum kabineyi kuramadı 
ıimdi Şotan uğraşıyor ! 
Pariı Bonasa açlldı. Frank Londra Borsasında 

B. Stoyadinoviçin 
Berlindeki 

temasları bitti 
Berlin, 17 (A.A.) - B. Hitler, öğle 

zamanı Stoyadinoviç'i general Göring 
ve fon Hoyrat hazır oldukları halde 
kabul etmittir. 

B. Stoyadinoviç'in B. Hitler'le mü -
lakatı bir saat kadar sünnüıtür. Ko
nuşmada yugoılav orta elçisi B. Mar -
koviç de hazır bulunmuılardır. 

Konuımadan sonra B. Stoyadino
viç'in maiyetindeki zatlarla yugoılav 
gazetecileri B. Hitlere takdim edil
miılerdir. 

lJile siya/eti 

Yugoalavyanın Berlin elçisi B. 
Markoviç, bu giın elçilik binasında 

bqbakan B .Stoyadinoviç werefine bir 
öğle ziyafeti vermittir. Bu ziyafette 
ezcümle general Göring, B. von Noy -
rat da hazır bulunmuıtur. Bu öğle zi • 
yafetini bir kabul resmi takib eylemi§· 
tir . 

Resmi tebliğ 

Berlin, 17 (A. A.) - Yugoslavya 
başbakanı ve dış işler bakanı B. Sto-
yadinoviç'in Berlini zıyareti hakkın -
da bu ak§am apğıdaki tebliğ neıredil· 
miıtir : 

"Yugoslavya bafbakanı ve dıı itler 
bakanı B. Milan Stoyadinoviç, Ber· 
!inde ikameti eanuında, iki memleketi 
alikadar eden bütiın meseleler üzerin
de, Almanya hariciye nazırı B. fon 
Noyrat ile bir çok göruımelerde bu
lunmuıtur. Bunu müteakib, batbakan 
general Göring ile devlet ve partinin 
birçok yüksek phsiyetleri ile de görüş 
meler vukua gelmiş ve B. Stoyadino-
viç"in B. Hitler tarafından kabulü, bu
gün bu görütmeleri sona erdirmiştir. 
Bu görilpıeler, aamimt ve derin bir fi· 
kir teatiıine fırsat tetkil eylemiı ve 
kartılıklı bir anlatma ve samimi bir 
doıtluk havsı içinde cereyan etmittir. 
Bu gôrtipneler, iki memleket araaın -
da, her sahada Avrupa sulhuna hidim 
ve devamlı bir d01tluk idameıi için liı· 
sumlu prtlarm mevcud bulunduğunu 
teyid eylemittir. Her iki taraf, alman-
yugoalav münasebetlerinin bu mesut 
inkişaf mm geni§lemesine yardım hak· 

kındaki kati azimlerini bildinni§ler· 
dir. 

lm'tÜa tatul~ı ~~!•dnl ................ 1••-·•--•I• ..... ~. 
ferin tamimi ıdi. Hülriimet, ;.utenzin J • lngilt JrJA-d Wr Midce tamim etmeie......,,. ol- mparato~ FUutin e gidiyor (Bap 1. inci uyfada) Radikal aoayalüı pardai ere • AH a 
du. Ve bu büdc:e parlamento tarafmdan Londra, 17 (A.A.) - H.t>et impara- B. Blum wageçiyOI' .,-upunda e) • • ) eli 
~ ekwi1etle bhal edildi. ftimad toriçe1i yanında RM Kassa ve dlier Müfrit eol cenah partiai iae "cum- B. lotan. radibl. moeyaliat parti- iÖl'Üflr. en netice en 
meaeleai Mhiı meuuu olctukça da par- birçok habetliler olduiu halde Filia- huriyet federuyonu ile lfbirliti yap- ıinin parlmneDto sıııpu toplaııtıanı- Londra, 17 (A.A.) - lnıfllz • lr
limentoda hub aonruı devrinde hiç tin'e hareket etmiftir. lmparatoriçe üç mak iıtemedltfnden, B. Blum. ""balk da da yaptıtı temalar baldmıda isa- landa eGrflfmelerl bqlamedm birkaç 
&ir lriilriimetin mazhar olmadıiı, elue • ay IODra lncUtereye dönecekse de be· cephesi etrafına toplanan milli birlik bat vermiftir. uat &ıce blabehlr bir halk Jdltleıi 
riyeti temin etti. Fakat ..,..yedarlar, ~~.nde giden babeflilerin bir çoiu btlkOmeti,, projesinden vu ıeçmi,tir. B. Şotaa, yeni kabineye vereceli bqbakanhlr binaunm &ıBnde birik· 
Blum P"M'NDdakİ IOlyal nformlar • FılııtiDde lralacaktu. • llumalleyb. komünist partiıinden veçheyi de anlatmlf ve ba veçhen4ı mit ve polis bazı buaud tedbirler al· 

İmparatoriçe Londnıdan aynhrken BB. Tborer w Jak Dülrlo ile de ....__ halk cep'---= formülünden ve e'--••i-dan ....i döaührwaini t.aine çalqtılar. · ı..:- k ı..~lil '---di i ..... _,, -- mata mecbur kalmııtır. •-· ımparator ve uuÇO ._.., er_.. ı • rllftilkten 10nra .. t g da Klize ura- yetinden mülhem olacalmı tebarüz 
Jtçiler ite, hiç oa... • .., sm dönülmi • ne iyi yolculuk temenni ettikleri ura- yına giderek Cumhur Relalne kabl- ettirmiftir. B. Şotan, evelce olduiu Saat 11 de Çemberlayn ile ~ka
yec:efinden emin olmalı iıtediler. Ve da ağlamağa bafl&mıftır. İmparatoriçe neyi kurmaktan vu geçtiğini bildir- pbi aynı terait altmda sosyalist par- dar arkadatları aruında ilk iıtı,are-
Chautempı biri ufa, diieri IOla çeken ye Raa Kassa ile altı yafmdaki oğlu ve miftir. tiıine htlkUmetc i•tirik teklifinde bu- lere batlanmııtır. 
L_ !U-::....- ---ela_..._ __ blclı. Bu f-'-- k ..a.: .,. İ'-ı af d 
1111 mı.,_ .. -- _,... iki kipti papu re .-t etme teuar. l~ niyetinde olduiunu kaydey- JU tar ın eleıe heyetleri birlikte 
101yal meMleyi halletmedikp, mali İmparatoriçenin bu seyahati 1ngil- B. Blum' an beyanatı lemiı ve iktidara ittirak eden bütün bafbakanlıkta öile yemeiini ycmit· 
meaele)'i de halletmit olnuyllCairm .... terede kıfın tiddetli olmuına atfedil- Cumhur reisinin yanında 20 dald- partilerin hi ıet d•hiliade teunü- lerdir. 
lıyan Chautempı seçen hafta. aennaye- mekte ve aılıt vaa:iyeti pek iyi olmıyan ka kadar Jralan B. Blum gazetecilere ele hürmetki.. .•imaları temennisini 
darlarla itçı1eri bir araya toplryarak bir imparatoriçenin bu eeyahatle 11hl va- beyanatta bulunarak bbut kendisi- Wıar etmittir. 
"içtimai ıulh" formülü bulmaya çalıt • ziyetinin iyileteceiini Umid etmekte• nitı de çok cüretklr buldufu "ballı: B. &otan takib etmek niyetinde oldu-
b. f t .....Jeı- federaqona reiıi ~!- dir. cephesi etrafmda milH birlik hilki1- iu S01yal ıabada ıer&inliği bale ıi· 
nmıx ile itçı'ler federaıyonu um111111 ki- ..4.meriha hal..-- Uha:kını meti,, fonnWünil gerçeklettiremedi- yueti için halk cebheainin milli plin 
h'lN Jouhaax'ya bir içtiıma eafmh Fa· ~ iini, diler taraftan radibller de Jro. üzerinde &eniıletilmeai huıuaunda B 
at CitfllOUS içthnaa gelmek icin öyle tanınaıyOI' müni1tlerin kurulacak kabineye pr- Blum tarafından ileri sürülen fikri~ 
tartlar ileri ıürdü ki bunlan Joahaux Vaşington, 17 (A.A.) - Habef ilba- melerine muhalif olduklarmdan, halk "Z&rr dikkate alınmaaı lizım ıeldiii· 
kabul edemezdi. Bat..ldl ilıi zümreyi kının Amerika tarafından taııınmuı cephesini tetkil eden üç partiden mf 1 id eylemiıtir. 
bir arap toplamap phprken, frank meıeleai gazetelerde yer bulmuı Un- tetekkil bir kabine kurmanın imkln 
sene kıymetten dütmeie batJach. Bina· rine, bükümet adına söz söylemeie sa- ıız oldufunu, bu tartlar altında ken- .ıi kabinenin iatinad 
~la bildimet yeni lııir ......ıe kar. Wıiyetli bir zat, Amerikanın politika- dlalne verilen vazifeden vaz geçtlfl· , edeceği partiler 
ııuMablda.FrMkla,...tinikonaımk ımd• içbir detitiklik olmadı&ııu ve i- ni söylemittir. Siyui buhranın inkif&fı ile mütena-
için alr•cak tedbirler üerincle sörütü- talyan fütuhatına muhalefette devam Kabineyi kurmağa gene B. aib olacak surette tahminatta bulun-
liirba, halk eeph kombinezona iki- ettiğini bildirmittir. mak icab edene denilebilir iri, Şotanın 
ye ~dl. Soa,..liıtlw" komüaiıtler Bu .sat, Amerika diplomailinin me- Solan menaur edUdı ~nur etmekte olduğu kombinezon 
otoriter njimlerde J'apıldıjı sibi, bir seleyi ıoa .&alD&Dlarda hiçbir görütme· B. Blum'un kabineyi kurmala mu- &tıdeld dört eaua iltinad edeoektir. 
t.lam kambiJ'O tahdidab ile frank kıy. ye menu yapmadığını ve B. Hull'ün vaffak ol•maması tbıerine Cumhur l- Mecliste 156 awı bulunan 8.F.I. 
-dala brunmuım iıtedil•. Maliye ıilihla yapılan fetihleri tanımağa Reisi, istifa eden Bqbakan B. Şotanı O. aoıyaliat grupu, 

Reami ıebllğ 

Saat 15 de baflıyan ve uat 18.30 
da aona eren görlif111elerden ıonra 
aplıdaki tebliğ netredilmittir: 

.. Downing Street numara 10 da 
bqbakanın reillifinde Eire hülı:Umoti 
milmeaailleriyle birletik ktralhk hil
kilmetl mllmeaıllleri arasında bugün 
öğleden ıonra bir toplantı yapılmıt· 
tır. İki memleket araımdalri münaee
betlerle allkadar bulunan muallak me 
selelerin umumt surette gözden geçi
rilmeli, talik olunmuıtur. Saat 18.30 
da talik olunan toplantıya yarın öi· 
le üzeri devam edilecektir. 

-!-

Denizbank ve 
denizcili§ imiz 

CUMHURIYET'te Abidin Dav•, 
Denizbankm elinde toplaDllUf olaa 
müeaseaeleri ve itleri aayarak, bütün 
deniz ticaretimizin bu banka tara• 
fından idare edilecefini hatırlatıyor 
ve diyor ki: 

''Denizbank, Türkiye denizcilik 
iılerini mükemmel ıurette idare ede
bilmek iç.in lüzumlu olan maddi ve 
manevi bütün kudret ve aal&hiyetle
ri haiz bir tekilde ve hakikaten çok 
kuvvetli eaaalara dayanarak kural· 
muttur. Denizbank kanununda, ban· 
kanın muvaffak olmuı için, h• tür
lü tartlar dütünülmüı olduiuna sö
re, timdi it, nazari,.attan filiyata 
ı -çmekte ve kanunun tatbikine da· 
yanmaktadır. Bir kelime ile IÖJle
mek lazım gelirae mesele bu muaz· 
zam iti iyi idare etmektedir. Nauri 
olarak en mükemmel bir it bile an • 
cak iyi elemanlar tarafmdan iyi tat· 
bik edildiii takdirde muvaff akiyet 
verir; fena idare edilen bir iı İM, bü
yüklüiü ve azameti m.betinde fena 
neticeler dofurur. Denizbankı kar
mak ve itletmek vaaife.i gibi çok a • 
ğır, güç ve meıuliyetli bir iti yüklen
miı olan umumi müdür Ymuf Ziya, 
timdiye kadar tuttuju itleri mutlaka 
baprmıt ve iyi batarmıt olmakla 
töhret kazanmıf genç ve liyakatli bir 
bankacımızdır. Bu itibarla, bu bü
yük itin batma seçiribnif olnMıamda 
isabet vardır. Gerçi, denisc:ilik onun 
için yeni bir ittir. Fakat J'iik•k ... 
kaaı, yükaek tahlili, çalıfkanlıtı, a
zimkarhiı aayeeinde, bu itleri de ça
buk kavrayacaiına \oe iyi anlayıp iyi 
idare edeceğine fiibhe yoktw. Elve
rir ki bankanm denizciliie aid tek
nik iflerinde, kendİIİDe ,.arcı- ede
cek olaa kıymetli elemanlar iyi .., 
çilain. Deniabank kuumu bu nokta
yı da diifünmiit. ve kanun metiınl.-i
ne ıinneei matad ohn17aa tö71e bir 
fıkranın ilaveeine lüzum sörülmiit • 
tür: 

"Tayin ve intihab olunan idare 
mecliai reiai ve i.salarmm '"•lraa
hk, denizcilik ve iktUad itlwinclı9 
tecrübe ve bi)si -.bibi olmaları li.-
zonclır. ,, 

Denizbank türk denizcilitini 7'ik
seltmek, denizciliğimize yeni bir ha• 
yat vermek üzere yapılmq bir ı.... 
le olduiu için, onun muvaffakİJ9tİld 
~w'wW.WrlMıı.k• 
tur. ariyet w.r-w.. ıua,.. • 
lmda yurda hediye ettiii yelli mii ... 
ı•eDİD arkaunda bütün .....ıebt 
halkmm llRITAffllldJet ......u.n 
........ Denisbanktlı11 bil~ iti• 
beldi~ 

HAYATI UCUZLATMAK iÇiN 
ALINAN TEDBiRLER 

SON POSTA'da Mllİaidclin Birs-. 
IOA aiinlerde ha,..b ucualatmek iPa 
devletçe alınacak tedbirler Ga.n. 
deki çalıpnalardan behMcl_. .U. 
yor ki: 

''Banka faizlerinin lzami 8 baça. 
ia indirilmeıi, Türkire için çok Jea1 
bir hadisedir. Bu, yalnız ticari ha,.u. 
ta ucuzluk teminine 1arayan &mi). 
lerden biri olmak itibarile dejil, ela • 
ha mümkün olan bqka bir bakll'Nla11 
da bizi memnun etmelidir: Demek, 
Türkiyede aermaye birikiyor; para 
eakiıi kader pahalı bir meta olmak • 
tan çıkıyor. Eier börle olmaaaycb, 
iktisadi kananlarm hükimlerini çok 
iyi bilen lktisad Veklleti batanda 
bir layiha hazD'lama.ya tetebbill -. 
mezdi. 

Diğer taraftan etin ve ekmelin • 
cuzlablmuı haldand&ki tedbirler• 
süzeldir. Bilhuaa, bu ucudqu t .. 
min için alUUDU& dütünülen tedbir• 
lerin, buida1 ve et fiatlarmda piya
aayı zorlamak yolile bir tenailit J• • 
pılmak teklinde defil, belki de pa-
halılık Unili olan maaraflerm ual • 
tılmaaı ıuretinde olmau bisi aynca 
memnun eder. _ _.__ Bo .il--..!•-- I muhalıt olan sistemin prensiplerini ta- çafımııt ve mumaileyh derhal Elin 2- Mebusların yekOnu 26 yı bulan u. 

~ nnet İM,-... ve nsiltere mamen muhafaza ettiğıni aöylemı,ıır. S. R. cumhuriyetçi 101yaliat birliği, 
ile Fnnaa arumcla üç taraflı para iti • Salihiyetll amerikan mahfıllerı, bu urayma gitmiftir. B. Şotan Cumhur 3- 24 mebuıu bulunan müstakil sol 
lifma mupyİr olac:afı için bu tedbirle- -'- d .ıı,. lamnaırl 5 Reisiyle konu9tuktan 10nra aaat 21 cenah grupu, 

prensiplerin US11& o.u an -r- 1•m· de dan kar ecll be 
ri almak iıtemedi. Yapılan hararetli da da tamamen tatbik edildıgıni ye A- Mray çı ken pzet en • 4- 111 adya malik olan radibl • 8<11-

müzakerelercle komünist mebuslardan merikanm Çindeki ekoaomık ve polı yanatta bulunarak, gene hareket' nok- yalilt pupu, 

denbire iyilef111cye ve reaanet .keıbct· 
meye ba91amıttır. Cumartesi günü 149 
ve bu sabah 152.25 olarak kote edilmit 
olan fran1ız dövizi 147.87 de kapanmıt
tır. 

Alakadar mahafilin kanaatine göre, 
bu lyilepe, franaız kabine buhranının 

Bu ametle ıörürorus ki Celil Ba
yar hükümeti, memlekette ucualuk 
temin etmete dair olan vaicllerilli 
tatbika bqlallllflll'. 

bi , Cbautempı'a, birçok defa ademi tik fütuhatını tanımaktan imtina etti dônüldülünü ve B. Löbrön'tln Bu dört grupun ittirild medilte üç 
itimad reyi verecekleri halde halk cep- gini kaydetmektedirler. eyi kurmak itini tekrar kendi. yüsü ~cavu.z eden reylerin bir araya 
hesi kombinezonunu kurmak için bun- n erdıiini, buhranı ıuatrn1m1k i· gelmeaı demektir ki, muhalefet tek bir 
dan çekindiklerini söyledi. Bqvekil bülriimet lıaanmk imlrin•zdır. Soaya • de bu vazifeyi kabul ettifini IÖY· blok halinde hareket edemediiı içın, 
bundan a)marak komünist ...,.lerinden Jiatllr da ..- halk aplaeei etilmti al- •ttir. hükümet lehine hatırı sayılır bir ekseri 
müıtağnİ kaJabileceiini ifade eden bir tmdaki bir bükümete ~ etmeje B. Sotan•ın ıernaalan yet tetkil eder. 
cev ... verdi. Bunan iiaenne aoqaliet karar .,.-. bulunu,.al'lar. Bu, Blmn S 

killer L-·vekilin halk cepbeaine kar- pbi, soıralilt liclwliii altmcla da ola • B. Şotan •raydan ayrıldıktan son- oayaliaı parıial grupunda 
, --s il . ürerek, bükü "b" _ _.:'--• -•=-• ra senato reisi B. ]anane, parlamen- B. Lcon Blum, aosyaı11ı partıaı par-

ı• vui,.t alclıjını _.. 1 . . - bilir. Qaautempa Si ı, ,._ ac»,_ to reiai B. Henro, eski ı~ bakanı B. lament da B 
metten -kildiler. Cbautempı da ııtifa liderlili albnda ela olabilir. fakat halk Do -., • . 0 ı~upun ·lotan ile yaptıjı 

etti.
• ır- cephesi birlilini muhafaza etmek amü rmua ve IOlyaliat partlal rehi B. ~ö~ilfmeyı vo B. Şotaıun moeyaliat ~r-

Blum'la ıörüflDflı ve bu IODUDCU ı&- U•ıne. . hükümete ittirik ı~· .. yaptı&ı 
O " den L--! •--L=--yı· •••kil e • katidir. r"-· bilba .. mn'-•- olmuttur. B. '-' •"'46 • Ç lfUll .,_., __... -S ~ UIUUI te.ıu&fl aıılatmıftır. urup, bu teklıtden 

..1-__ ,_ L:_ L-·vekil bulmak mümkun ol-. Bu buhnma nud halledileceii he- Şotan saat 19.35 de tekrar Klize sara- kaydı ma1'1mat etmekle ='-tı"fa eyle-:,. 
~• ..... uas _.__ babaedil- 0 : ... malim ~•clir. Fakat Franaa'nm && ._ 
lllamltbr. Once Herriot'u.u . • - ....... yma &iderek cumhur reiıine yaptıiı tir. Zira uıl kararı bu ıcce toplanacak 
di. Fakat cumhur reiıi hükümet tefkiJİ Avrupa mavumesincle oynadıfr rol temalar haldwıda malOmat vermft- olan aoayaliat partisi millt koDHyi ve-

t' tevdi o kadar biJiiktür ki, her fnma lırisi, tir. rtcektir. 
vazifeaini maliye vekili Bonne ye bat"F terli& bir Avra- lıırbi pldini 
etti. Bonnet soıyaliıtlerin yardımım - Mumaileyh akpm yemeflnden Parla .. tile ... t birde eoeyallıt par-
telllin edeme..; .. ce yaz ~tir. Son • ~içinde bulllllUI Ana- 10nra da, nkl bblne uuından bazı tisi tQplantıamda müzakere bala de· 
L-L-"--- ".,--bbinerİ Blum kurma- p n da krizlere tahww ilııi ycılds. nasırlan kabul eylemittlr. B. Şotmı, vam eylemekte idi. 
...._...,, rore, tebbüsinde Bunan içindir ld fnınsa laiıliain .-.. kabine lilt•ini, ancak yann ~ 
Ja çahtıyor. Bonnet'nin te . · yetleımwaini ......m elWlr, salla itin eo.,aliıt putili milli lı:onteyinln b- Franlc )'iilcıelnaeje ba,ladı 
llluvaffakola......,... söaı.-t.tir ~ ele ~aide ..... .,.,..,..... nrmı öirenmnl u.rinıe t91bit ede· Londra, 17 (A.A.) - Frwu fran-
·-• ~-L- - L!IL.... aoeyaliıtleri, n it - ._....n ,. .. - A.1- UM R ookdr. il, bonada, buclD öjledOll IOm& bir· 

yakında halledileceiine İf&ret eyle
mektedir. 

Franaa'da •i.ikun 

Paria, 17 (A.A.) - Memleketin her 
tarafmda tam bir silkQnet hüküm sür
mektedir. Hiçbir yerde nümayi9 yapıl
ID8DU~ır. Efkirı umumiye sabırsızlık
la yeni kabinenin te,ekkülünü bekle-
mektedir. Qtobüa ve metrolar okuma 
ulonlarrnı andırmaktadır. Herkes bir 
gazete okumakla me9guldür. Halk aü
kQnedni muhafaza etmekte ve tam bir 
itimadla neticeyi beklemektedir. Son 
buhraDlar nııasındaki heyecandan e
ler !ra•nıanıııtır. 

MibıakalAt itsileri bu sabah toplana
rak federuyonun patronlar oduına 
&önderdiii mektubu tetkik etmit vcı 
bun• tuvib ederek ırne devam kara
rını vermlftir. 

Bani, bqOn tekrar 11Çdımftır 

Türkiyecle ucuzluk yapmak ...... 
leai, Türkiyede iktisadi inlulüm en 
mühim bir daviaıdır. Bu dava tam 
ve eaaıh olarak halledildifi sün, 
memleketimiz en bü,.ük bir iktisadi 
istihaleyi tehakkuk ettirmit, orta ta• 
rih iktiaad .iıteminden asri iktiadi 
a.iat..U.e &'eçmif olacaktır. Çünldi 
uculuk, filin veya fal.a .....w.Din 
piy.ua fiatmı deiittirecek .. ..,. 
bu tarzda münferid ve müteferrik 
tedbirlerin n ticeai delil, belki m..., 
leketin iktisadi iflerdeki çalıtma tar
zınm raıyonel bir nizam içine sinnif 
olmaıile temin edilecektir. Ucual11e 
lun -tahakkuk etmeıi demek, bu iati
halenin emri vaki olmau demiktir. 
Davinın bu tarada halli elbet US1lll 

aamena muhtaçtır. S.. hallin ....la
n ve tekilleri bulunUD1:&7a kadar, el
bet bir çok tec:riibeler J'apılacak, bir 
çok naeaai bir arada toplaaacak ve 
siclilecek J'Ollar bir kaç defa cletitti
rileceld.ir. Çillldi it .... bir .. ~ .. 
iildir. salE llliinkkeptir .. 
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iı 

Bir araba devrildi; 
yarqhlar yere 

Sekizinci senfonik konser, üzerinde 
durmağı değer bir meslek borcu sayı
lacak kadar dikkate değer geçti. Şü
mullü bir program, şefin iktidarı, eşi 
güç bulunur bir viyolonsel artistinin 
alın teri, biltiln dünyada ilk defa ola.. 
rak çalınmak talihini Ankaraınızda 
bulmuş güzel bir konserto, ince bir 
beraberlik gibi birkaç meziyeti bir 
programda toplanmış bulduk. Bütün 
senfonik konserleri Ulus'ta günü gü
nüne takib edememek üzüntüsü için
de iken ilk bir tahlili yazımızın bu
gün o emsalsiz programa düşmesi de 

Palamut meşesi ağacı 
Pamuk - Coton - Pamuk 
Pancar - Betterave - Pancar Güdbetik Akşam Neşriyatı: 18•30 /J. 

pliık neşriyatı - 19 Turk musiki~! 
ı,arkıları (Servet Adnan ve arka~ 
19.30 Saat ayarı ve arapça n 

• 
Pandaniye - Pandanaceea - Burma göv-

deliler Türkçe aritmetik 
içindeki 

düştüler Papatya - Camomille - Papatya 
Parankima - Paranchyme - Dolardolı:u 
Patates peronosporası - Peronospora in- terimlerinin 

izahı ve tahlili 

19.45 Tiırk musikisi ve halk şarkıl~ 
met Rıza ve arkadaşları) - 20.ıS 
nuşma: Dr. Vefik Vassaf - 20.~ 
dans musikisi - . 21 Ajans haberterı,f 
Stüdyo salon orkestrası: 1- Davel~ 
infemal. 2- Delibes: Suite, Ce~ 
Waldteufel: Ange d'Amour. 4· ~-.ııı 
Jagertanz. 5- Sentis: Lavia - 21.5)"1' 
nnki program ve istiklil maril· 

ı 
.. t~i ~ç süvari bölüğü de Vid köp-ı sanmasınlar. Bütün bunlar, gerçek. 

rusunu .~uhafaza edenleri takviye len konutulmut ve Bakkal Çavut, j. 
et_mek uzere garbe doğru geçtiler. kinci Aleksandr'ın akıbetini Plevne 
Bır ba~arya. da zayıf olduğu yeni sokaklarından birisinde 12 eylul 
~etfedıl~n bır nokt.a~a mevzi almak 1877 tarihinde gece yarısından bir 
uzere dort nal~ gıdıyordu. Toplar- buçuk saat önce aöylemiıti. Bakkalın 
dan sıçr~>:an zıfos, tepeden tırnağa b.':' sö~leri Üzerine tekrar daldığım 
kadar bızı çamura bulayordu. ruya aleminden beni bir el uyandır • 
Yumuıak toprakta tekerlekler dı. Arkama döndüm; baktım peçeli 

fazla gürültü çıkartmadıkları için bir kız. Bu kız, bana bir paket tütün 
toplar, birden bire çıkıyor, sonra ge- bir paket cıgara ve bir §İşe içki veri: 
ne süratle karanlıklar içinde kay- yor ve yava§ sesle : 
bolup gidiyorlardı. Herkesin kena- - Sizin güzel hatırınız için hasta-
ra çekilmesi lazımdı. Bir top, bir a- haneden çaldım ! 
raba ile çarpıttı ve onu devirdi. J. Peçeli kız bunu söyliyerek karan • 
çindeki yaralılar da yere yuvarlandı- !ıklar içinde kayboldu. Şiıeden bir 
lar; ikinci top da Üzerlerinden geç- yudum içtim; bir cıgara yaktım; 
ti, gitti. Ehemiyeti yoktu. Zaten ya- böylece yeniden adam haline geldim. 
ralı idiler, bir kat daha yaraianmış Bundan sonra askerlere ilerleme 
oldular. Burada koyu kırmızı renk- emrini verdim ve Allaha tükürler 
te bir göl olmuştu. Bir dakika sonra olsun, artık kasabanın dışındaydık. 
oradan geçtiğimiz zaman Üzerımı- Plevne cenubdan §İmale kadar bir 
ze aıçrayan çamurların içinde bu buçuk mil uzunluğundadır. Bizim 
İnsan kanlan da vardı. bu yolu almamız, ancak, iki saatte 

Sonra bir sokağa gelerek burada mümkün olabilmiıti. Saat 11 de ge • 
ateı yanmadığı için karma karıtık- ne Griviça köprüsünden geçtikten 
lık, çok daha fazla idi. Burada yü. sonra karanlık içinde bir takım ayak 
rümenin imkanı yoktu. Seslendik. sealeri duyduk. En önden giden as. 
nazik bir ev sahibi bir lamba getir- kerler, bunların kim olduklarını an
di. O zaman yolumuzu ve etrafımız- Jamak için fenerlerini yaktılar; biz 
dakileri görmemize imkan oldu. de kendilerine türkçe seslendik. 

Bir yol ağzına geldik. Burada iki Bu ıııkta koyu renkli bir çerçive 
ateı birden yanıyordu. Burada bir içinde bir portre gibi gördüğüm çeh
takmı mahpuslar vardı. Bir evin re Jack Leymour'un yüzü idi. Hiç 
içinde altı tane kadar Bulgar vardı, bir yaraaı, bere&i yoktu. 
bunlar, ıslak keçe yığınlan gibi ye- Jack, ayın on birinde akamete uğ. 
re yığılmışlardı. Yerde bir kadın rayan hücumdan sonra takımı ile 
diz çökmiit ağlıyor, ellerindeki el- birlikte kendisini Plevnede bulmut· 
malan ıssıran çocuklar, babalarının tu. 
neden bu hale geldiğine hayretle 
bakıyorlardı. 

Ayni sokakta kadınlar, bize kah
•e ve çörek ikram ediyorlardı. 

Burada sağa sola aarkıntılık eden 
öir takını adamları bu itten menet
tim. Askerlerim otuz saat süren bir 
çarpı§DJadan aonra biraz kendilerini 
kaybetmiılerdi; fakat kendilerine 
1reldiler. Her halde bu gördükleri
miz birer rüya idi; yokaa üzerinde 
bu kadar iyi günler yaıadığım, ba -
bamı, anamı, güzel kız karde§lerimi 
ve geride bıraktığım küçük çocuğu • 
mu bu kadar sevdiğim bu arz üze
rinde bu kadar faciaların, gerçek
ten, vukua gelmesi imkansız olma
mak lazım gelmez miydi ? 

Yorgunluk fena halde bastırmıt -
tr. Gözüm açık olduğu halde rüya 
görmeğe baılamııım. 

Muharebede ölüyorum; ve Allah, 
bir takım facialara mani olamadı -
ğım için cehennemine gönderiyor. 

Birden bire Bakkal Çavuşun bir 
_.si ile kendime geldim. Bakkal di -
yordu ki: 

- Sarıılmayınız efen~, görülen 
bu manzaralardan siz mesul değilsi
niz. Bunları siz yapmadınız ya 1 

Bakkal, birden bire bir peygam
ber kesilmitti: 

Bütün bunlardan meaul olanın bir 
gün Allah cezasını verecektir. 

Sakm okuyucularan, benim hayal
htfnemden bunları uydurduğumu 

O gece Plevnenin dıt sokakların • 
dan birisini muhafaza için tertibat 
almış ve kuru ot yığınlarını atetle
meğe kalkıtan bir takım hıristiyan· 
lara zorlu cezalar vermişti. Sabahle
yin Tahir Patanın Kavanlık tabyası
nı almak için yaptığı muvaffakiyet -
siz hücuma ittirak etmit, öğleden 

sonra t&bya duvarlarına ilk tırma· 
nan kendi talümmm aıkerleri ol
muıtu. Bu iıten aonra da ahali ara· 
sında çıkabilecek patırdılara, ayak • 
!anmalara mani olmak için Plevne • 
ye gönderilmitti. 

Gece yarısı, yorgunluktan yarı ö -
lü bir halde tabyamıza vardık. Bu -
rada Adil Paıanm em.rile bizi karıı
lamak için mükemmel hazırlıklar 
yapılmııtı. Ateıler yakılmıf, et kay
natılmıfp sıcak kahve hazırlanmııtı. 

Bizim burada bulunmadığımız sı -
ralarda depolar ve yatılacak yerle • 
rin suyu dıtarıya aktarılmıt, buraya 
yeni örtüler örtühnü~tü. Bu aebeble, 
mümkün mertebe kuru bir yerde ya· 
tıp rahat etmek imkanı vardı. 

Yarım saat sonra taburun esaı 
k'llvveti de geldi. Yedik, içtik; aldığı
mız notları karıılattırdık ve ebediy
yen kaybettiğimiz arkadaılardan kı
saca bahsettik. ~Otuz, kırk saatten 
beri, hemen hemen ayak Üzerinde 
kaldığımız için, soyunarak yatma
mıza müsaade edildi. Biz de böyle -
ce çoktandır, mahrumu olduğumuz 

(Sonu var) 

yerinde bir tesadüf oldu. 
İlk tebrik sözlerimizi konserin ru

hu olmuş olan üstat yurddaşımız B. 
Tsirkin'in viyolonseldeki kudretine 
ayıralım. Onun çalışında dahiyane o
lan bir şeyler bulunduğunu söylemek 
fırsatını şimdiye kadar bulamamıştık. 
Konserci ve öğretmen olarak hizmet 
ettiğine göre, varlığı memleket ve 
C. B. F. Orkestramız için yüksek bir 
kazançtır. Konservatuar tahsilini 
Rusyada tamamladı. Henüz on iki 
yaşında orkestra eşliğiyle konser 
vermesi orada harikfılade çocuk diye 
tanınmasına sebeb oldu. Defatla Av
rupa şehirlerine gidip gelmesine, en 
zengin kurumlardan en şerefli angaj
man talebleri almasına rağmen, o, 
memleketimizde yerleşmeği tercih et
ti, yurddaşımız oldu. Sazındaki kud
retini önce üç beş meslekdaşr, 1stan
buldan önce de Ankara keşfetti. Şey
tani bir virtUozluğu ince bir anlayış, 
olgun bir ton ve duyı;ru bütünlüyor. 
Bu defa dinlettiği G. Göhler'in la 
Majör konsertosunda saza ait hakiki 
bir vukufla yazılmış bütün baş dön. 
dürücü gilçlüklerden · şeyler var; 
öyle ki, ancak en ilerde viyolonsel 
üstadlarınca çalınmağa mahkClm kala
cak bir eserdir. "Allegro con brio", 
''Adagio molto" ve "Rondo, allegro 
vivace" kısımlarından ben en çok i
kinci parçayı beğendim: Kompozitör, 
bence, bu parçanın melodilerinde duy 
gulu bir artist olduğunu gösteriyor. 

Almanyada Brahms'ın senfonile
rine az çok bağlı klasik senfoniler 
yazmıt ve henüz Almanya dışında az 
çalınan yeni bir kompozitörler nesli 
vardır ki, Kari Georg Goehler işte 
onlardan biridir. Tsirkin'in dahiyane 
çahtından dinlediğimiz konsertosu o
nun Almanyada bile çalınamıyan bir 
yazısıdır: Kompozitörün kendisi bu 
icrada hazır bulunmadığı gibi, Tsir-
kin ayarında bir ifadeciyi de belki 
Almanyada bulamıyacaktır. G. Goeh
ler 29 haziran 1874 de Zwikau•da doğ
du. Milzik tahsilini Lcipzig Konser
vatuarrnda ve~Üniversitesinde bitir
di. Türlü müzik direktörlüğü işlerin
de, koro ve opera şefliklerinde yıllar
ca çalıştı. Bu arada Hamburg opera.. 
sı ve senfonik konserleri şefliğinde 
de bulundu (1913). Müzik muharrir
liği ve çeşit eski değerli kompozis -
yontar üzerinde neşriyat yapmak su
retiyle de mesleğe hizmet etti. Kom
pozisyonları olarak: iki senfoni, bir 
orkestra süiti, bir operası, birçok 
Li~d ve erkeksesi koralleri, v. s., var. 
Şimdi Türing'de yaşamaktadır. 

Sekizinci senfonik konserimiz 
programının dikkate değer yani, öte
ki dinlettiği eserlerin de memleketi
mizde ilk çalınan şeyler olmalarından 
ba~ka, alman, çek ve yeni rus müzik
leri gibi üç ayrı okula birden şamil 
arsıulusal bir yola şümullü bir şekil
de geçmiş bulunmasıdır, ki bu ihtiya-

feste - Patates peronosporası 
Patates - Pomme de terre - Patates 
Peygamber Çiçeği - Centaurce (Bluet) 

-Peygamber çiçeği 
Plankton - Plancton - Sürük/ey 
Poligaliye - Polygalces - Sütlüler 
Pırasa - Poireau - Pırasa 
Pirinç - Ri.ı: - Pirinç 
Polanya buğdayı, kanbur buğday - Ble 

de Pologne - Polonya buğdayı, kanbur 
buğday 

Porsuk ağacı - If - Porsuk ağacı 
Portakal ağacı - Oranıer - Portakal a

ğacı 

Protonema - Protonema - llkiplicilı 

R 
Rahik - Nectar - lial özü 
Ravendiye - Polygonacees - Karabuğ-

daylar 
Ravendiye - Rhubarbe - Ravend 
R:ıziyane - Fenouil - Rezane 
Rebi~ye - Primulacces - Çubaçiçekleri 

Ratencıyei naktiye - Guttiferes - Reçine 
damlalı/ar 

Rebiiye - Primulales - Çuhaçiçeksiler 
Rebiiye - Espcce renoncule - Düğün

çiçekleri nevileri 
Remmaniye - Punicacces - Narlar 
Hen likeni - Lichen de renne - Ren Ji

keni 
Hicülvezziye - Alismacces - Kurbaotla

rı 

J;luzamiye - Resedacees - Sevgi çiçelı:
lerı 
Rüşeym - Embryon - Cücülc 

s 
Sabbariye, Hint incirleri - Opuntiales -

Firenk incirleri 
Sabuniye fasilesi - Sapindaleı - Sabun-

ağaçsılar 

Sadiye - Cypcracees - Köşelisaplılar 
Saf hat - Ligne pure - Arıdöl 
Safsaf!ye - Salicales - Söğütsiler 
Safsafıye - Salicinces - Söğütler 
Saguağacı - Sagoutier - Sago ağacı 

rı da onun müziğinden genç ve mo
dern olan Nikola Miaskovski (1881) 
nin ise sekiz senfonisinden yedinci. 
sini (Op. 24, si minör) dinledik. 1922 
de kompoze edilmiş buJuan bu yazı 
çok yeni terkip araştırmaları ile do
ludur. İçinde ihıtirası, ihtilali tasvir 
etmek ister görünen dinamizm ham
leleri sık sık, parlayıp sönüyorsa da, 
esaslı bir çığır istikrarı ve phsiyet 
't.,,w.tcıu.JJ.JU"' .,.., , 

Çek millf okulunun babası sayılan 
Fr. Smetana (1824 - 1884) nm ''Bo
hemyanrn koruları ve çayırları,, isim
li me,hur senfonik şiirinde (No. 4) 
ise, bu artistin bütün çığırında bir 
şahsiyet damgası halinde yaşıyan ay
dınlık, uysal ve dramatik inşad tarzı
m, ve gönül kapıcı orkestra renkleri
ni bulduk. İslav için ulusal olan, fa
kat bize pek basit gelen bazı dans 
ritimlerini o kadar idareli ve yerli 
yerinde kullanıyor ki, bunlar bize de 
soğuk gelmiyor. 

Yazımı bir dilekle bitirmekten 
kendimi alamıyorum: Fransız müzi
ği arkaarkaya iki büyük üstadını kay
betti: Albert Roussel ile Ravel... A. 
caba gelecek bir veya iki konserimizi 
bu büyük adamlara, onların' yüksek e
serlerine ayıramaz mıyız? Bütün dün 
yanın müzik muhitleri bu ölümlerle 
meşgul olurken bizlerin susmamız 

muhakkak iyi olmıyacaktır. Bildiği
mize göre Orkestramrzm kütüphane
sinde yalnız Ravel'den sekiz partis-

cın sebeblerini evvelce de yazmıştım. yon var.... _ 
Göehler kadar yaşlı olmıyan, çığı- Mahmut R. Kö•emihal 

Bu teri
Aritmetik = Arithmetique me mu-

kabil 
şimdiye kadar (Hesap ilmi) sözü kullanılı
yordu. Halbuki hesap sözüniın muhtelif lu
gat manalarına ve hayattaki türlü telikkki
lerine göre şümul sahası, (Arithmetique) 
sözünün ifade ettiği anlamdan ayrılıyor. Biz 
aritmetiğe tekabül edecek bir terim koymak 
için evvela bunun mana hudutlarını çizelim. 
Biliyoruz ki aritmetik az çok karışık bir 
takım hesapları tasfiye edip toplu bir neti
ceye ulaştırmak için yapılan i§levlerden 
bahseder. 

Bu bakımdan garp terminolojisindeki (A
rithmetique} sozüne atfedilen etimolojik 
kıymet yerinde değildir. Çiınkü (Arithmeti
que) sırf sayı demek olan (Aritbmos) sö
zune bağlanacak olursa bundan, yukarıda 
görülen tasfiye mefhumunu çıkarmak müm
kun olamaz. Bu takdirde, terimin manası 
tamamen itibari olur. 

Halbuki türk dilinde bu tasfiye mefhu
munu karşılıyan sö.ı:lerden (arıtmak) keli
mes! var. Bunun manaları içinde tesviye, 
tasfıye, tanzim ve tenkih gibi (Aritmcti
que) ilminin gayesini kapsıyan anlamlar 
vardır. 
. Bu (arıtmak} kelimesinin (arıtmağ} ı;ek

hyle, bunun tealhik ettiği objeyi yani ilmi 
işaret eden (ık} unıurundan teşkil edilecek 
(a.rıtmagık) söı:ü fonetik icabı, bizim Jehçe
mızde (arıtmalık} ve Kırgız - Kazak gibi 
başka lehçelerde ise (arıtmatık) olur. Ke
limenin, bu §ekliyle, en tabiği yollardan gi
d.i.lerek yapılmış bir türk terimi olduğunda 
şuphe yoktur. (Aritmetik) şekli ise arsıulu
sal telaffuz ahengine uymuş olmak için ter
cih edilmiştir. 

ı:ıc s....., sosa, sc sc sa.,.... 
Sahil çamı - Pin maritime - Yalı çamı 
Sahlebiye (orhideler) - Orchidacces) -

Salepler 
Sak - Tige - Sap 
Sakı müttehafit - Tige volubile - Sa

rılgan sap 
Sakı mültasık - Tige adherente - Yapı

şık sap 
Sakı zahif - Tiee trac;ante - Sürüngen 

sap 
Salibiyye - Cruciferes - Hardal/ar 
Salkım söğüt - Saule pleureur - Salkım 

söğüt 

Sameruttalh - Banane - Muz 
Sanavberiye - Coniferes - llne yaprak

lılar 

rı 

Santaliye - Santalacees - Sandaldaç/a-
Ua.&.ı ..... r - - \ - ,,.-••A• 
Sandalya NZı - Sripe - Sanda/ya sazı 
Saparna - Latche - Saparna 
Saplı me~e atacı - Chcne p6doncule -

Saplı meıe alacı 
Sardunya - Geraniunı - /erani:yum, sar-

dunya 
San çam - Pin ıylvestre - Sarı çam 
San sabır -Aloeı - Sarısabır 
Sayvan - Ombrelle - Şemsiye 
Say".aniye - OmbelliUre - Şemsi:yeçi-

çeklerı 
Saziye - Jonacces - Hasırsız/arı 
Sehk - Rouille de blc - Buğday pası, kı

nacık 

Sekonya - Seqia - Sekoya 
Sepetçi ıöğüdü - Saule des vamniers -

Sepetçi söğüdü 
Serhasiyeler - Ptcridophyte& - Eğrelti

ler 
Serhaai müzekker - Fougcre-male -

Eğre/tiotu 

Sermak - Arroche - Pazı ağacı (Kara-
pazı) 

Sert buğday - Ble dur - Sert buğday 
Serviye - Cupressineeı - Serviler 
Servi a~acı - Cypres - Servi ağacı 
Sevsenıye - İridaceeı - Süsenler 
Seyyalei procoplazmaiye - Circulation 

de protoplasme - Protoplazma do/aşışı 
Sezabiye - Rutaceeı - Sedef otları 

Bataklık yosunu - Spaigne - Bataklık 
:yosunu 

Sıbraniye (kaktüsler) - Cactes - Atlas 
çiçekleri 

Sıiırsazları - Butomacces - Sığırsazla
rı 

lstanlml : 

Öğle Neşriyatı: 12.30 Pllkl' 

musikisi - 12.50 Havadis - ıs.~! 
türk musikisi - 13.30 - 14 .Mı.ılıteı» 
neşriyatı. 

Akşam Neşriyatı: 18.30 Pi~ 
musiki&i - 19 Nebil oğlu İsmail }i,all 
arkadaşları tarafından türk muP-.1 
19.30 Konferans: Beyoğlu halkc,,i ~ 
muharrir Naci Sadullah (Ses hakkJll": 
19.55 Borsa haberleri - 20 Klasik t~ 
sikisi: Okuyan Nuri Hatıl; keınaJl 
kemenı;e Kemal Niyazi, tanbur Dil~ 
ran, kanun Vecihe, nıifiyc Sal~ 

Çandan, ut Sedat - 20.30 Hava rı ;ı' 
20.33 Bay Omer Rıza tarafından 41, 
söylev - 20.45 Vedia Rı.ı:a ve arlıl~ 
tarafından türk musikisi ve halk 1'1-
(Saat ayan} -21.15 ORKESTRA: l·ıp 
kenburg: Marche. 2- Puccini: L• 
fantaıtie. 3- Glinka: Krakovviak. 4-~ 
- Korsakoff: Chanson 1ndue. 5- Sied•ıf 
raya - 22.15 Ajans haberlerı - 22.30 1 
la sololar, opera ve opc::ret par~alıırı--" 
-14 Son haberler ve erteı;i gunun prOI" 

Avrupa : 

OF EHA ve OPERETLER: 12.40 ~ 
munster - 15.15 Praıı - 19.30 KeZ'....J 
Roma -21.30 Paris - P.T.T. -22 .LilY 
burg fi 

ORKESTRA KONSERLERİ ve ~ 
FONIK KONSERLER: 12.35 Prııı,...~ 
Frankfurt - 16 Konigsberg - 17 Sooı' 
- 20.15 Beromunster - 20.30 Frank'-~ 
21 Brüksel, Munih, Milano - 21.5 V~ 
- 21.20 Monte Ceneri - 22 SottcrıS. 
penhag - 23.15 Tuluz - 24 Frankfıırt-

ODA MUSİKİSİ: 12.15 Lükscınb~ 
16 Frankfurt, Münih - 18.50 Bcro~~
- 19.30 Biıkre:i - 21.15 lo"rankfurt, P" 
22.35 Droitvich. 

SOLO KOSERLERİ: 1430 Sto~~ 
15.20 Layp.ı:ig - 18.20 Königsberı, L~ 
- 17.15 Variova, Viyana - 19.10 Bf!:ı 
~olonya - 19.15 Stuttgart - 19.25 J1P' 
vıch - 21 Berlin - 21.25 BeromunstoC•J 
- NEFESLİ SAZLAR (Mars .... )ır 
Rceional _ J 

ORG KONSERLERİ: ve KOROJ',ı 
18.15 Königsberg - 20.10 Prae - 21.SO 
ten&. 
HAFİF MÜZİK: 6.30 Frankfurt"' 

ğer alman istasyonları - 8.30 K.ol,J 
Stuttgart -:- 10.30 Frankfurt, Hambuı:., 
11.15 Berlın - 12 Hamburg, Münib, S 
gart - 15 Berlin - 15,25 Hamburı "" 
Breslav, Hamburg, Kolonya, Stuttı'~ 
16.30 Frankfurt - 17.10 Münib - 18 .tiJ 
lin - 19.10 Frankfurt, Haınburg, 1'1İ 
bere -.19.30 Kolonya - 19.40 ViY~,I 
20 Berlın, Breslav, Laypzig - 22.30 fi 
burg, Münib - 23.30 Münib. 

HALK MUSİKİSİ: 11.30 Stuttııt' 
23.10 Budapeşte (Sigan müziği). ,,J_ 

DANS MÜZ1ôt: 14.10 Liypzig - rt 
Budapeıte - 22.35 Königsberg, StuttSSj,I 
23 Floransa, Krakovi, Milano - 2s.2S 
don - Regional - 24 Droitvich. 

Avrupodo staj 
. Adliye Bak~nlığr, son adliye; 

Y.ın kararnamesıyle 40 lira maaP ;t 
fı eden Adapazarı sulh hakimi S· ~ 
~.eyya Malkoçu tetkiklerde bulu~ 
uzere Avrupa göndermcğe karar 
mi§tir. 

~~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~!!!!!!!!~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~A 
"-Adam ıen de, dedi; kim bilir, belki, kaç zaman- ve kendisini dudaklarından öptüğüm için b--' 

dır bu ateşle dolaşıyordum da farkında değildim. lanet edecektir.,, 
Ve yatağından çıktı. Sokak kapİıının arkasında du-

8 ı R SU 
.. R G u·· N Verem 1 Birden bire, kelime, agvzından çıkrY .... ran ıüt bakracını aldı. Mutbağa girdi. Sütü ibriğe bo- ' f mitti. Zira, verem olmaktan daha müthi•, clab' 

faİth, hava gazının üstüne koylu. Fakat, bunun kayna- 'Y 

k 1 
·b b korkunç bir endiıe, Arlette'in lanet ve nefretd9' 

masını her va it o duğu gı i ugün de ayakta bekliye- uğramak enditesi, onun aklını batından alnııtu" 
medi. Bacaktan tutmuyordu, bir iskemleye yığıldı ve T am bu sırada da eve biri girdi. Biraz evvel, ~ 
dudaktan arasından nurıldandı: .ı.. delikçi kadına, giderken sokak kapısını her ihP-
"- Hah, hah ... Bu takaya gelmiyecek ! Vaziyet male kartı yarı açık bırakmasını aöylemitti. Zir* 

kötü... .kid b. k Ik "" 
1 · 1 od • 1 1 e ır a ıp yatamıyacak bir bale gelmı.•tİ. v-

Ve sütü fincanına alıp tekrar yatağına girdi. sıtmanın serhot uiıy e anın içındeki ziya ve gö • daha emin ve sakin bir intizar devresi batladı. Fa- 'Y da kapıaı vuruldu. 
Lakin, ne olsa, ne düşünse, hastalığına dair ne bü- ge oyunları, raflardaki ID'a ura kitablar, komodi- kat, doktor Hikmet, bir taraftan da nöbetin arttı-

. · d k. bo f' ..1__ l k v hi ''- Giriniz ! küm verse, içindeki o netve, o saadet dağılmıyor- nın Üstün e ı f mcanaan ~ en süt ko uau ve gını ssediyordu. Oyle ki, termometreye bakmak-
du. Yastıklarını düzeltti; eline bir kitab aldı ve buna benzer bin türlü hiçler onun havaaaını tatlı tan korkuyordu. Yalnız bir kaç defa nabzını say- "- Rahatsız etmiyoruz ya ? 
Arlette'i beklemeğe karar verdi. bir haz ile oktuyordu. makla iktifa etti ve kendi kendine : "Doksan bet!" Bu tair Lavaliere'in &esiydi. Arkasında bir 1" 

Bir saat, iki saat... Nihayet, kapı çalındı. Dok- Bir saat sonra gündelikçi kadın oda kapısına dedi ve zihninin açıklığı, ıuurunun salimliği bu dın batı görünüyor. Eyvah, bu da Mme Lavaliif" 
tor Hikmet, telaıla kapıyı açtı. Heyhat ! Bu, gün- vurdu : nabızla, bu ateıle müteeaviyen artıyordu. Gene olacak. Hayır ! Bu Arlettedir. 

delikçi kadınmıt ! Ve her gün kendi anahtariyle "- Bana biraz para nrin de çartıdan öte beri kendi kendine : ''Bu biçim nöbetleri hiç &evmem; ''- Aziz doktor; gündelikçi kadm bizi telif' 
kapıyı açıp girdiği halde, bugün, anahtarı evde alayım, Evde hiç bir feyler yok ... dedi. diye söylendi. Bu bir mide humma.ı veya bir enf- diifürdü. Umid ederim ki ... 
unuttuğu için zili çalmağa mecbur olmuı. Garib Ve parayı alıp çıkarken, bir müddet doktor luenza nöbeti olsaydı, timdiye kadar kendimi kay-

H
'km · b "- Oooo ... Bir tiddetli soğuk algınlıgwı olaca1'· 

ıey ! Bu kadının zil çalıt tarzı da tıpkı Arlette'in ı etın yüzüne dikkatle bakarak : etmem lazım gelirdi. Had bir ciğer hastahiı ol- 1 
kine benziyor. ''- Ve sonra ...• dedi. Müaaade ederseniz Lavali- sa bir takım ağrılar hiuedecektim ve hiç değilae ''- Her ne olursa olsun; bir hekim çağır!ll•" 

''- Mösyö hasta mı ? ere'lere uğrayıp haıtalandıimızı haber vereyim ? her vakitkinden biraz daha fazla ökıürecektim. Vakıa, sizin kendiniz hekimsiniz ama; zanned' 
"- Evet, biraz rahatsızım... Doktor Hikmet bir tereddüd anı geçirdi Git; mi Bu, başka bir §ey; bu, beni uzun müddet uğrattı· rlm, ne kendi göğsünüzü dinliyebilirsiniz. Ne d• 
" - Bir hekim filan lazım mı ?... desin ? Gitme; mi deıin? Bir türlü keıtiremedi. racak bir teY !,, Ve bu ıeyin adını açıkça kendi kendi kendinize bir ilaç verebilirsiniz. Hatta det" 
" - Yok, yok. Yalnız, siz •bana bugÜn biraz ah- Anlatılmaz bir teYler mmldandı. kendine bile söylemek istemiyordu. ler ki hekimler, kendi ailelerine bile bakaınazl•t" 

çılık ederseniz çok m~mnun olurum. Bu kadm zaten Lavaliere'lerin evinde de çalıtıyor· Biraz sonra bu düıüncelerine gene Arlette ka- IDlf. Bu civarda tanıdığımız bir hekim var : f~ 
''- Hay, hay... Mösyö, gündeliğime ufak bir du ve onu, doktor Hikmete, tavsiye eden Madame rıftı. "Bir bulaıık hastalığım olduğunu o bilmeme- kalide bir ehliyet ! Sonra, insan olarak bulunJ11•

1 

zam yaparsa... Lavaliere olmuıtu. Kadm : li; diyordu. Bu çeıid hastalıklara dair balkm ae- bir tahsiyet. Yalnız hekim değil iyi kalbli bir fil~ 
''Peki, peki... ''-Zaten; dedi. Bir defa oraya uğramağa mecbu- viyesine göre yapılmıt olan edebiyat bunları ol- zoftur da. Kızon, bileceksin. Doktor Pierrot'd" 

Yeniden yatağına girdi. Yeniden beklemeğe baş- rum. Çünkü, bugün öileden llOllra onlarda çalıta- duklarmdan yÜz kat daha çok tehlikeli göster- bahaetmek iatiyorwn. 
ladı. Gündelikçi kadının mutfaktaki takırdıları caktım. Hiç değilse gidemiyeceğimi haber vere- mittir. Annem veremi elden ele geçer zannederdi. " - Evet, baba; fakat sanıyorum ki 0 bir ıriıı., 
ona hof geliyordu. ilk defa olarak kendini tama- yiın. Mutlaka Arlette de bu kanaattedir. Bugün benim kologdur. 
miyle kendi evinde hiısediyordu ve bu 38 derece Gündelikçi çıktıktan tonra, doktor Hikmet için verem olduğumu öğrenince benden tiksinecektir (Sonu &Jar) 
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~ HAYAT ve SIHHAT ~ 
' . . r 
'·········································································· 

İhtiyarhk yaşı 

B 1 h ·ç bir vakit ihtiyarlık ı yaşta dişler çıkar, iki kere yedi o-
ayan ar ı . 1 uk b·ı·- 1 .. k · ler Buna herkesın unca çoc a ıg o ur, uç ere ye-

yaşına gırmez · • sak 1 k ı k 
· d F kat erkekler kaç dı olunca a ı çı ar ... atı ere 
ımanıdv~ht1!"• asayılırlar ? yedi olunca inhitata başlar, yedi ke· 
yaşın a ı ıyar d · ı ( ·· d d 

Buna cevab vermekte en ziyade re ye 1 ı o -;:ca ~t~ilc~ u.n;ı.;~: ~ 
aali.hiyet sahibi olacak kadınlar kadı~ arda ar.!ı 1şım . )ı bnazı ı1ı o .. • 

ıd • h ld ların da fikri biri- madıgın an soy ermış ayan ar o-
o ugu a e, on .. 1 . . b h . . l 
b • · K"misi bir erkeğin mur erınm son a arına erııır er, 
ırıne uymaz. 1 

• k" ı d k ki h" · k' 'hf ar olamıyacağını yedı kere se ız o unca a er e er 
ıç .~ır v~ ıht 1 ı~ . _ söyler Ki- ihtiyar olmağa başlarlar. Zaten 

- şuphesız atır ıçın • 1 d k k d" it ·· · · d h ·· k kına gelmit baba- pokrat, o uz ere ye ı, a mış uç 
mısı e enuz ır . .. .. b" w• • 

· •. l ihf diye dudak kıvırır.. yaşında ımanlarm omru ıteçegını, 
yıgıt ere ıyar ı·h"yet sahibi söylememişse de, hissettirmişti... Fi-

Onlardan sonra sa a ı ı d b · - it 
h k · 1 d · A.Dcak doğrusunu is- kir adam arın an ır ~gunun a • 

e ım. er ırl. d '.;;.zleri kadınla- mış üç ya.§ında gitmelerı de İpok-
tersenız on arın a "" ' d. · "b' .. ·· .. . ' h deg-ildir. rat'a hak ver ırır gı ı gorunur. 
rmkınden da a uygun ki h k' I 

İpokrat hekim insan elli altı ya- Fakat ond.~ .. sonra .. d'~klı~ er 
. . l - ba Iar demiş- o kadarcık omru az gor u erın -

tında ihtıyar o magla ht k' ke d' den insanın elli altı yaşında ihtiyar 
t" o fA varmış o an er es n 1 .. r· 'h. 1 • -
kı. d.Y1;. kladıg·ı vakit 0 büyÜk olacağını bir turu zı ı.n.endnahe s~g

en ısını yo . : . d _ dıramamışlardır. Onun ıçın a ın
hekime -. hıç olmazsa açın en k saflı davranarak, kimisi altmıf, ki-
hak vermek isterse de bunu ~çı ça · · altını• üç kimisi de altmıt beı . . h tmez mısı y ' 
söylemek kımsenın oşuna .~ı k • yaşına kadar çık:mışlardJT. 
Baksanıza, her yerde tekaud b a- En insafhsı bu işle uğraşan en 
nunlan bile bir in sa~ ~!~~ be~ yeni hekim ~cassagne hocadır. 0-
yaşına kadar çah~bılecegıru a ·~ nun taksimine göre altmıştan yet
ediyor. Çahtabilen insan neden 1 

- mi§e kadar ihtiyarlığın baharı, yet· 
tiyar sayılsm ? .. 

1 
d e mişten yetmit beşe kadar genç ih-

Zaten büyük Üstadın oy e em • ti'yarhk yetmiş beşten seksene ka-
b' ·ı · f'k dayanmış ' ai de esaslı ır ı mı ı. rel d dar gerçekten ihtiyarlık, seksenden 

değildir. lhtiyarhk elh a. tı ;aşın a doksana kadar ihtiyarlığın sonudur. 
gelir demesi, aadec;e.dsekd~z Sere re- Ondan aonrası artık düşkünlük aa
d' . ili alb etınesın en ır. ayı. ar, 
ırun e [ ki insanların zıh - yılır •.• 

h~le tek sayı. ar ti?\. yer tuttukları Bu taksimlerin ayrı hğı gösterir 
nınde ebemıye ı ır . . • 1 - k't h . 

. l d 3 5 7 ve 9 sayıları en e- ki ihtıyar ıgın ne va ı , angı yaş-
devı~ er .e ' b da korkulu _ ta başladığını ilmi surette tayin et
bemıye~h O 1 aza~ l r ve yediler mek kabil değildir. ihtiyarlık insan 
tutulur du.d'kçl e~, .be? e Haftayı ha- için tabii, zaruri bir haldir. Fakat 
aşkına e ı erı gı ı.... d 1 k . .. 
• d: .. olarak kabul ettiğinize bu hal kaç yaıın a ge ece hr, once-

1~. ye ı gunl h .. utulmadı- den bilinmez. Bazıları daha genç 
gore o sayı arınB' enuz) unk t büyu"'k iken . ihtiyar gibi olurlar ve ömürle-
gıw anlaşılır ır mem e e e d .. l k J 1 B 

· • · · idi - i vakit hala yedi rinin sonuna ka ar oy e a ı ar. a
hır mısafır f e g zıları da, aksine olarak, hiç bir va-

k ere o~a;~~·im de bu yedi sayısı- kit ihtiyar görünmezler uzun zam~ 
İp k b'" ··k ehemiyet verdiğinden genç ve dinç yatadıklan halde bır-

na pe uyu b' d.. 1 
insanın ömrünü yediıer yıllık do: den ıre uşer er. 
kuz kısma ayırmıştı. Birinci yedı G. A. 

Sovyetler birli§inde 

icabılida örfi idare 
il~· • .aU.1.lloe•lc 

Moskova, 17 (A.A.) - Mebus Gor
kin'in teklifi üzerine, ana kanunu~ 49 
uncu maddesi değiştirilerek vazıyet 
gerektirirse Sov~etler. Birli~ind.e örfi 
"d ilan olunabılmesı keyfıyetı Sov -ı are . . . 
yet meclisince kabul edılmış~.ır . . 

İlave edilen bir fıkraya gore, ~ec~~6 
divanı devlet asayişinin emniyeti~ ~~
dafaa için kısmen veya tamamen orfı ı-
dare ilan edebilecektir. . . 

Diğer bir fıkra ile de, ~eclıs tatılde 
ik askeri bir tecavüz halinde ve ya
hue;taarruza karşı karşılıklı müd~faa 
. . beynelmilel anlasmalardan mlite • 
ıçın b"k' · · harb vellid teahhUdlerin tat. ı ı ıçın . 
ilanı hakkı da reislik dıvanma venl· 

mektedir. . • 
1. . üks' ek So•"'et Meclisı re-Ka ının, y •J 

isliğine seçilmiştir· . _. 
Bir mekanik inşaat komi.ser~ıgıyle 

bir deniz komiserliği ihdas edılmış, B. 
Molotof bu sonuncu komiserliğin ibda· 
sı hakkında izahlar vermiştir._ A.yrıca 
da ziraat mahsulleri stok komıtesı ko -
miserliğe tahvil edilmiştir. 

22! 

B. Hul radyoda 
sulh hakkında 

nutuk verecek 
1-~-·---r-· , ...... , - ~ffiasyo· 
nal ticaret odası Türkiye milli komi -
tesi tarafından bize verilen malfimata 
göre, Amerikada "beynelmilel maki -
ne işleri korporasyonu,, binası 18 son
kanun salı günü Nevyork aaatile sabah 
saat 11.15 den aktam saat 12.15 e kadar 
devam etmek üzere enternasyonal ti -
caretin arttırılması yolile dünya sul
hunun teminine dair Amerikanın ta -
nınmış yüksek şahsiyetleri tarafından 

verilecek konferanslara tahsis edil

miştir. 

Bu münasebetle Türkiye millt ko • 

mitesine gelen bir telgrafta Amerika 
dış işler bakanı Bay Kordell Hull'ün 

mühim bir nutuk söyliyeceği bildiril • 

mekte ve Vittorio Giannini'nin de 
dünya münasebetinin ahengine ve 

sulh terennümatına dair huıuaf bir 
senfoni hazırladığı ilave edilmektedir. 
Neşriyat w. i. x. al. işaretli ve 1179 

kilocyclse ve 25.4 metre Uzerinde çalı

şan istasyon tarafından yapılacaktır. 

KESİK BAŞLAR 
Yazan: Edgar Wallace 

\ 34 

Briksan, son söz olarak: xxx 
- Bağ'ın yaraları ciddi mi? 

llôn _ Hayır. Bir iki küçük yarası var. 

(Geren ak.;.am olup bitenleri saklamak 'k ğ 
:ı :ı d Takib ettiği bu i;;te .drı sanı rı;a ara 

istemiyordu.) Zavallı Bağ, im.~a .~~a mezarlar iı:.i her ı.i!yden fazla ala.kalan 
k t Herif de az kaldı onu olduru· T ;J:"' d 
oşdu. Birare Bağ, savaş dışı kaldığı dırıyordu. Buralar hakkı~ a genış ma-

yor u. :ı • • lı1matı olan Longvale mura~aat etme· 
halde adamı gene takıb ettı. . ğe karar verdi. İhtiyar ıokaga çık~ış-

- Adamın başında nasıl bır şapka tı ve Briksan ona, Çayçester yolu uze-
vardı? -~de ve eski otomobilinde rastladı. 

K · · ıni? bilmiı orum. Her halde ~aha doğrusu, ilk önce o otomobilin 
- eJı ka vardı. Fakat dikkat et- gu··rültüsünü İ"'itti, zira ta.. uzaklardan. 

başında şap , :s 

d . Neden sordunuz· i"itilen bu gürültü sayesınde otomob_ı-
me ım. B 'k' T k k b 1 H" . ğrenmek istiyordum. o 1 Jin gelmekte olduğunu anlama a ı -

- ıç 0 

1 d kaybetmiştir. di. Briksan motoru yavaşlattı. Longval 
mağara mezar ar a 1 

k rmeleri telaffuz ederken da onu takib etti. ki araba yanyana 
B 'f!: son u~:tabını tetkik ediyordu. . durdular. 

rı san :'1 zar mı? hiç işitmemiş- İhtiyar, çıplak başını güzel bir ipek 
- Magara me d' ? buralarda mendil ile silerek : 

tim. Bu mağaralar ne ır · 
? - Evet dedi, otomobilim çok patır-

bunlardan var mı 1 Brı'ksa· ' d nb · b .. 1 ken hayret e dılı ve ben de bir kaç sene e erı u-
Bunları so~ ~r nu~ farkındayım. Fakat sessiz bir oto-

na bakıyordu. . ~raf yasına dair mobilin bana bunun kadar zevk verece-
- Bu eyaletın topog r ! ben yirmi g· ini ümid etmiyorum. 

· lfunatınız va d ı ·bir ne genış ma beri bu civar· Briksan, ihtiyara mo a o an yenı 
seneden fa;ı;la zamandan h l 1 ı .narkayı tavsiye etti : 
da oturuyorum, böyle olduğ~ m: ;a: ı _Ben de bunu düşündüm. Fakat ben 
Çayçestere gittiğim zaman yo u eski şeylerden çok hoılanmm. Beninı 
§ırıyorum. 

ULUS 

v-rupa.. 'L 
11 u 
ozu ' ı. e 

li 

1 
Çeviren: Kerim Bükey -17- Yazan: 11. Lcchenperg 

Bu umumi tereddüd, bu ne olacağını bir türlü kesti
rememek, asıl sporun sonunun nereye varacağı hakkın· 
daki tereddüdü geçmİftİ. Bu tereddüd artık sponın anlı 

ıanh tereddüdü de değildi. Bu insan üstü, anonnal ba
şarılar, anormal reaksiyonlar doğuruyordu. Yirmi bin 
kiti aklJDJ kaçınyor ve bir bisikletli ko,ucu kendiıine 
nikih kıydmyordu. Sporcu • seyirci dairesi böylece da· 
ralıyordu. Kartıhklı tesirlerden hesaba gelemeyenin a

zamisi meydana geliyordu: Kaleme, kağıda gelemiyenin 
Heyecanının. 

x 
Heyecan beklenilmeyen şeydir. Heyecan rüyada bile 

akla gelmiyendir. Heyecan asla hesap edilemiyendir. 
Heyecan düşünülmeğe veya ifade edilmeğe hiç 

bir zaman kalkı§ılmamıt olandır. Heyecan, normal 
insan mikyaslarmın üstünde olandır. Heyecan dev 
gibi olan şey. 

* Heyecan zaman ve mekan bakımın~an bir spor 
hadisesinin hududları içinde vücut bu~ur. Şu var 
ki, bu apor hadisesi heyecan için, heyecanın hudu
su için, adeta bir tramplen, bir vesiledir. Heyecan 
bir defalık elde edilen hadisenin üstünden, yapılan 
spor çeıidinin üstünden, evet, bütün spor mefhu
munun üstünden taşar. Heyecan, bir spor mavaf
fakiyeti ile patlayuıya kızışmı,, seyirci yığınının 

karşılıklı tesirinden doğan bir netice, muhassala. 
Her hangi bir sporcu boş sıralar önünde bir rekor 
ortaya çıkara.bilir. Bir heyecanın ortaya çıkabil

mesi için ise, onu yaşayacakların bulunması gerek
tir. 

Bir sporun çöküı~ü. 
Altı günlük bisiklet yarış101 heyecan bitirdi. Se

yirci halkın, boyuna heyecan ihtiyacı; müsabaka
lan tertip edenlerin halkm bu ihtiyacını tatmin ar
zusu, eninde sonunda, işin spordan maskaralığa 

dökülmesine, soysuzlaşınasına aebeb oldu. 

Avrupada altı günlük yarışlar adam akıllı cid
diye alınır. Berlin ve Parisin yevmi gazeteleri kay
bedilmit veya kazanılmış bir tura, aanki dünya 
biribirine giriyormuş gibi aayf alat tahsis ederken, 
Amerikada "altı gün' artık opera sonu bir revü 

haline girmiı bulunuyordu. 

Kazanılmış bir tur seyircileri heyecana kaptı
rıyordu. Amerikanın İşgüzar müteşebbisleri de, bi· 
rincisi böyle olursa, kim bilir kazanılan ikinci ve 
ı-ı. öic:.jfacii .. Jar ı-..1.k• - ~.... h--.nl&J'.tdı
racak dıye, istmtaçlar yapmışlardı. iki üç turdan, 
yirmi, otuz, iki yüz, üç yüz, hatta bugün ise iki üç 
bine varddı. 

Bir kere dütiinmeli : Dünyanm en iyi iki bisik
letçiainin bile, entemaayonal en iyi bisikletçilerin
den mürekep bir kümeye, bir tur bindirebilmeai 
için bir iki saat kaıbiliyetl .. inin son haddine ka· 
dar çabalaması gerek. Her metre için boğuımak 

lazım. Bazan da kazanılan bir metreye mukabil 
iki üç metre kaptırmak da var. Ama bu yolda çe
k.ite çekişe ele &'eçen bir turun bir manası ve bir 
ehemiyeti var. Nihayet bunlarda, nihai bir hüküm 
ve bir netice kıymeti var. Böyle bir boğuıma, bize 
A ve B takmımm öteki takımlardan daha kuvvet
li olduğunu açığa vuruyor demektir. 

Buna mukabil bir gecenin içinde yapılacak alh 
yüz devirden A ve B timinin iki yüz ellisini yapmış 
olmaama kartı, öteki takımların elliden fazla de
vir yapamamış olmaları nisbi kuvvet hakkında 

değil, olsa olu. koşucuların kara cümlesi hakkında 
fikir verebilir. Velhasıl meydanda ishal edilmit 
hiç bir nokta mevcud olmadığı, ne kadar muvak
kat oluraa olaun her hangi bir neticeye varılmıı 

olmadığı gibi, tabiatiyle bir çarpıfllla da mevzuu 

Futbol, en fazla aeyirci 
toplayan spor şubele
rinden biridir. Oyuncu
larla kalecinin heyeca-

nına bakın. 

bahis olamaz. 
Heyecan avculuğu heyecanı öldürdü. Müteşeb

bisler bindirilen turlann en yÜksek adedini ele 
geçirmeğe bakmca şüphesiz ki bunun set.eblerini 
ve imkanlarını da hazırlamağa mecbur olmuşlar
dı. Sporda işin nereye varacağı bilinmemesi, keati
rilmemesi demek olan merak ve tereddüd yerine 
rejisörün danı§ıklı döğüşü geçmİ§tİ. 

Amerikalı bisikletç.ilerin uzvi bir şekilde yetişti
rilmesi yerine me§hur ecnebilerin ithali geçmi§ti. 

Kabiliyetleri seçip bulmağa, gençliği idman et
tirmeğe, bu spor gençliğini yavaı yavn büyük ve 
daha büyük vazifeler karşısına çıkar ••• nğa, spor
cu gençliği tedricen olgunla~tırmağa vakit yoktu. 
Avrupa ve Avusturalya pazarlarını gözlemek ve 
oralarda esaslı muvaffakiyetler kazananları, niha
yet, yüksek ücretle angaje edivermek tabii daha 
kolaydı. 

it umumi harbden önce de böyle idi. Nitekim, 
yirminci asrın başlangıcından beri, Amerikanın al
tı günlerini ve tabiatiyle diğer bisiklet yantlarını 

kazananları göz önüne getirirsek, bunların arasm· 
da pek az Amerikalı buluruz. Walter Riitt Alman
yadan, Pietvan Kempenğ ve Stol Hollandadan, 
Belloni, Girardengo, Giorgetti ltalyadan, Brono 
ve daha sonra Letourneur Fransadan, Debaetsı 
Goopsens, Buysse Belçikadan, Egg Isviçreden gel
mişlerdi. Ana kümeyi Avusturalya vermişti. Oyle 
L! "--~- IJai"l""t sooru nu• .. •khlarnu •2 gol. 
şaşırtacak bir cihetin Avrupada, Amerikanın en 
büyük altı gün §Alllpiyonları diye tanınan bisiklet
çiler hakikatte Avusturalya ithalatıdır. Sadece bir 
kaç misal vennek için şu isimlere bir bakın : Fol-
8'r, Moran, Crendo, Goullet, Mc Namara. Geçmit 
senelerin bütün rekorlarında istenildiği kadar A
merikalı aranırsa aranaın mevcudların içinde A
merikalı olarak rastlanan hep ayni adamlardır : 
Charlie Joeger, Frank, Krammer, Honneman, Bob
bi ve W althour. 

* Amerikada bisiklet aporunun CAnına okuyan al-
tı günlük koıular olmuıtur. 

Daha harbden Önce Aınerikada en aıağı yirmi 
tane açık yazlık Velodrom vardı. Bugün ise New 
Gerseyin bir kötesinde, Newyorktan aşağı yukarı 
bir saat mesafede Nutleyde be§ bin kiti bile ala
mıyan bir tek yazlık Velodrom var. 

Bu sporun batına gelen iki kelime ile anlatıla
bilir : Büyük ecnebi ithalatı yazın kendi yuroları
na dönüyorlardı. Altı günlük yar~§ mevsiminde 
ise Amerikalı kabiliyetlerin inkitafı için bir teY 
yapılmanuı olduğu cihetle, yazlık velodromlar, 

(Sonu var) 

de zevkim bu ..... 
Briksan Mağara-mezarlar hakkında 

bir şey bilip bilmediğini ihtiyardan sor 
du, ve Longvalin de bunlardan haberi 
olduğunu öğrenerek şaştı. 

tir. Emniyet müdürü sızın oralarda 
bulunarak meseleyi yakından takib et
menizi istiyor. 

- Sizinle biraz görüşmek isterdim. 
Koca karı çatlak bir seale : 
- İçeri buyurun, dedi. 

- Evet, evet, bu mağaralardan bah
sedildiğini çok işittim. Hatta küçücük 
iken, babam, bu mağaraları bulacak o
lanın bir çok da ispirto bulacağım söy
ledi. Fakat zannederim ki mağaraları 
henüz keşfeden olmamıŞ.tır. Vaktiyle 
şu taraflarda onların bir de medhali 
varmış. 

İhtiyar böyle diyerek Grif kulesi ta· 
f arını gösterdi, İlave etti : 
- Fakat kim bilir kaç sene evvel. .. 
Sonra, mağaralarda kaybolduğu ri· 

vayet edilen süvari böllikleri hikayesi
ni anlattı. 

Briksan Knevbortun evine döndüğü 
.ıaman polis komiseri Layl'ı orada bul· 
du: 

- Daily Star' da gene mahud ilan 
ÇiktI. 

Briksan, komiserin elinden gazete 
kopürünü ahp okudu. İlan gene o bil
diği ilanın eşi idi. 

Fakat bu mesele pek karışık bir me
seleydi. 

Ertcei gün, Lambet sokağındaki 
dükkina, saat dörde doğru ihtiyar bir 
kadın girerek Bay Vole adına gelmiş 
mektubları istedi. Oç mektub vardı. 
Pul i.ıcretini ödedi, mektublan çanta~ 
sına koydu, ve sarsıla sallana yola dü
züldü. Kadın, Lambet sokağını indik
ten sonra bir tramvaya bindi ve Klafam 
tarafına doğru giderek parlamento ci
varında indi. Burada birçok sokaklar
dan geçti ve nihayet harab evlerin bu
lunduğu bir mahalleye vardı. Bu mahal 
l~de de gittikçe kötüleıip çirkinleşen 
bır takını daracık yollardan sapıp yü
rüdü, ve en sonunda bozuk kaldırımlı 
bir çıkmaz sokağa girdi. İhtiyar kadın 
en dipteki kulübemsi evin önünde dur
du, cebinden bir anahtar çıkardı. İçeri 
girip kapıyı kapıyacağı sırada kapı ö
nünde iyi giyinmiş bir genç görerek 
durdu, 

- Giln aydın nine r 
Koca karı,ağzının içinde bir takım 

anlaşılmaz laflar geveleyerek genci 
gözden geçiriyordu. 

Taşlıktaki çiniler parça parça ve tarif 
edilemiyecek kadar pisti; fakat bu ku
lübedeki tek oda ile mutbağa nisbetle 
gene temizdi. 

- Siz kimsiniz? hastane, yokı;a po
lis adamımısmıı: ? 

Briksan cevab verdi : 
- Polistcnim. Aldığınız üç mektu

bu görmek istiyorum. 
Koca karı bu ııöı:leri işitince, bir yük 

ten kurtulmuş gibi, derin bir nefcı; al
dı. 

- Bütün istediğiniz bu mu ? Ben bu 
işi bir ba~kası hesabına yıllardanberi 
yaparım; ve hiç kimse benden şimdi
ye kadar hesab sormu~ değildir. 

- Bu adamın adı nedir ? 
- Ne bileyim ben? Mektubları ben-

deki hazır zarflara koyarak tekrar pos
taya veririm. 

Koca karı bir takım eski püsküler 
arasından daktilografya edilmiş üç ta
ne zarf çıkararak Briksana uı:attı. 
Briksan zarfların üstündeki harfleri 
hemen tanıdı. Adres 'Quildford sokak
larından birinde idi. 

Briksan koca karının çantasındaki 
üç mektubu aldı. İkisini okudu. üçün

-5-

Yeni bir hastahk 
keşfettim 

Amerika senatosu azasından iki 
zatın, on altı yaşına varmanuf çocukle.
n sinema stüdyolarında çalışmaktan 
meneden bir kanun projesi hazırlaırut 
olduklarını yazan gazeteler, layihada· 
ki mucib sebeblerden bahsetmemekle 
beraber bunların şu fikirlerden 
mülhem olabileceğini tahmin etmekte • 
dirler: "On yA§ına gelmemiş, kız veya 
erkek bir çocuğun yeri sahne değil 
mektebtir. Bundan başka bir çocuğu 
beğenilen, iltifat edilen, hayranlıkla 
muamele olunan ve birkaç yüz bin do
lar haftalıkla temini mümkün bir hayat 
ıtandardına alıştınlan bir artist haline 
getirmek tehlikeli olduğu kadar da ah· 
Jile kaidelerine muhaliftir. Amerika 
gençliğine böyle örnekler vennenin ne 
derece yanlış olduğu ise ayrıca dütü· 
nülecek bir keyfiyettir. itte bu aebeb· 
terle, bugün Amerika film tirketleri 
emrinde çah§an bütün on altısına 
gelmemi9lerin lisan veya tarih derı • 
lerine iadesini isteriz." 

Son zamanlarda, hemen bütün film
lerde, batta Shirley olmak üzere, küçük 
çocuklara roller vererek sinemanın de .. 
vamh müıterileri arasına çoeuklan da 
sokmanın ve bu ıuretle daha fazla pa
ra kazanmanın yolunu bulmut olan 
zenıin tirketler, bu iki senato azi.smın 
teklif ettikleri kanun aleyhinde timdi· 
den ayaklanmıtlardır. 

Bizde henüz bir film endüstrisi ve 
bu endüstrinin hizmetine ginnit çocuk· 
lar yoksa da çocuklanmızın bir Shirley 
hastalığı geçirmekte olduklannı mÜfa• 
hede edebiliriz: Her çocuklu evde bu 
zamane cücesinin bugün bir portresi 
vardır. 

Shirley pek sevimlidir; bu muhale· 
kak. Fakat Shirley'in filmlerini seyre

den, her kütüphanede, ve hatta her 
bakkal dükkinında satılan elbise patı

ronlannı alan çocuklarımızda Shirley'e 
benzemek temayÜlleri farketmiyor mu• 
ıunuz? 

Her küçük kız zarif bir kadın nam
zedidir; ayna kartmnda saçlarına kor
delasını bağlarken, yahud yeni elbise
sini giyerken dikkat ediniz: Giizelliği· 
ne hayran olduğunu görürsünüz. Fa • 
kat ondaki bu temayül~n inkişafını ge
oilrlirmefe çahınıak ana baba için e • 
aaslr bir vazife devit midir? Biz, Shir • 
ley patronlarını evlerimize getirmekle 
çocuklarımızı elbette sevindiriyor ve 
on)ann bu sevinci ile ne,eleniyoruz. 

Sonra? Sonra bana Shirley'in pija• 
maıı gibi pijama yapsanıza ... Bana Shir
ley'in bu elbiıesi gibi elbise dikaenİ• 

za .. .'' ler batbyor. 

Geçen gün, bir arkadaş evind'e, mİ• 
ni mini bir yavru, kendi kadar bir Shir
ley resmini kartısına koymuş, Shirley 
rolü yapıyordu. 

Haber vereyim: Yeni bir çocuk haı· 
talığı, salgın halinde, devam etmekte
dir - N. Baydar. 

Bazı vilayetlerin nrnıılliın 
ka<lrolurı 

Mardin, Tunceli, Trabzon, Siird, 
Kırklareli ve Kan vilayetleri hususi 
idare kadrolarında yeni değişiklikler 
yapılmaktadır. Değişiklik ile hu vi
layetlerin muallim kadrolarına yeni 
ilaveler yapılmaktadır. · 

bir mektubla bildiriyordu. Kadın bu 
hizmetinden dolayı bir İngiliz liraıı 
ücret alıyordu. 

Briksan, raporuna şunları yazdı: 
"Kadın şüpheli, fakat iyice ahmaktır. 
Guildford'da yaptığımız tahkikattan 
da hiç bir netice almamamıiiıtır. Bu 
mahallede de bir mutavassıt vardır ki 
mektulıları tekrar Londraya gönder-

mekte, fakat mektublar hiç bir vakit 
gönderildikleri adrese vasıl olmamak
tadır. Ve işteki esrar da bundadır. 
Zira yeni adres Londrada mevcud de

ğildir. Zannıma kalırsa mektublar yol
daki sahibince ele geçirilmektedir. Gu
ilford polisi bu işle meşguldür.,, 

Şitaynesin canı sıkılmıştı. 
- Briksan, size bu işi vermemeli i

dim, dedi. Fakat doğı:u hareket ettigi
mi sanmıftım. Skotland Yardda mem
nuniyetsizlik gösteriliyor, ve servise 
yabancı adamların işe karış.tırılmıt 

olmasından şikayet olunarak Kafake

senin şimdiye kadar tutulamamış ol
ması sebebi buna atfediliyor. İdare• 
ler arasındaki kıskançlığı bilirsiniz. 
Bundan dolayı sıkıldığımı söylemeğc 
ne lüzum var. 

Briksan, düşüncPli, şefine bakıyor· 
du. 

"Maddi veya manevi marazmız şifa 
kabul etmiyor aıu? U~urumun kenarın 
da tereddüd mü ediyorsunuz? Cesare
tiniz mi yok? lyiliksevere yazınız. Pos 
ta kutusu .•. , 

Komiser devam etti : 
- Yarın sabahtan evvel bunun ceva

bı gelmiyecektir. Mektublar Lambet 
Rokağında bir dUkkana gönderilecek-

İngiltercde yalnız hastane ve şefkat 
yurdları mensupları ihtiyar kadınlara 
nine diye hitabederler. Polis de, son 
zamanlarda bunu adet etmiştir. 

Koca karının çirkin suratı - karşısın~ 
dakinin polis memuru olabileceğini dü
şünerek • büsbütün kmıtı. 

cü mektubu sahibi kendi kendisine yaz - Kafakcseni tevkif edebiliriz. Fa
mıştI. Fakat bunları iyice tetkik eden kat bu mağara-mezarlar meselesi ay· 
Briksan hiç bir keffte bulunamadı. Ka- dınlarunadıkça onun suçunu isbat ede
dın mektubla talimat alıyordu. Bu meyiz, dedi. 
mektublarla alakalı meç.bul adam mek- Şitaynes kqlarını çatarak : 
tublarm neıeden alınacağını her ıı.efer 1 , ( SolUI var) 
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lstanbul Borsası 
niçin kapatılıyor? 

Yeni Borsa niçin 
Ankarada açılıyor 

- Borsa hakkındaki anketimiz -
Hükümet, İstanbul menkul kıy

metler ve kambiyo borsasının üç se
ne müddetle muvakkaten kapatılma
sına ve Ankarada bir menkul kıymet. 
ler ve kambiyo borsası açılmasına 

dair mühim bir karar vermiş bulunu
yor. Hükümetin vermiş olduğu bu 
isabetli kararın muhtelif ve mühim 
tıebebleri vardır. Bu sebebleri kısaca 
izah edeceğiz: 

Menkul kıymetler ve kambiyo 
borsası: 

Devlet, vilayet ve belediyeler ta
rafından çıkarılan istikrazlara aid es
ham ve tahvillere, hazine bonolarına, 
türk anonim şirketleri tarafından çı
kartılan esham ve tahvillere ve borsa
ya kabulüne Maliye Vekaletince mü
saade edilen ecnebi esham ve tahvil
ler ile ve nihayet nakidlere ve kambi
yolara aid alım ve astım muameleleri
nin toplandığı bir yerdir. 

Bursada yapılan bu muamelelerle 
bir taraftan menkul kıymetler (esham 
ve tahviller), diğer taraftan kambiyo 
muayyen bir kıymet almakta ve bu 
kıymetler borsada yapılan muamele
lerin devamlı tesirleri altında bulun
maktadır. Borsada muamele gören 
kıymetlerin, muamele başlarında ve 
•onlarında tekarrür eden fiatları, bor. 
aada ilan edilmektedir. Borsada ilan 
edilen fiatlar, esham ve tahvil hamil
l eri ile kambiyo alıcı ve satıcılarını, 
ellerinde bulundurdukları kıymetle

rin değerinden haberdar etmekte ve 
netice it ibar iyle kendilerini, bir ta
kım mutavasaıtlarrn diledikleri fiat
larla alış veya satış yapmak mecburi
yetinden korumaktadır. 

Menkul kıymetler ve kambiyo bor
sasında cereyan eden muameleler, bir 
taraftan devletin ve amme teşekkül
lerinin ihraç ettiği ve diğer taraftan 
hususi müesseselerin çıkarmış oldu
ğu esh,am ve tahvillerin ve kambiyo
nun bir kıymet mihveri olması itiba
riyle çok mühimdir. Bunun için bor
saları mazide olduğu gibi, artık husu. 
ei menfaatleri istihdaf eden esnaf 
loncaları mahiyetinde değil, bir am
me teşekkülü olarak mütalea etmek 
lazımdır. İşte bundan dolayıdır ki, 
hemen her memlekette olduğu gibi, 
memleketimizde de bu muameleler, 
~mme menfaatlerini korumak, bir ta
kım mutavassıtların, menkul kıymet
l eri ellerinde bulunduranların veya 
bulundurmak istiyenlerin, haksız kar 
temin eylemeleri ihtimaline mani ol
mak maksadiyle hükümetin kontrolu 
altında cereyan eylemektedir. 

Menkul kıymetler ve kambiyo bor
saları, bir memleketin iktısadi ve ma
li faaliye tlerine müessir olan bir ta
kım mühim muameleleri toplaması 
dolayısiyle, hemen hemen ?ütün dün
ya memleketlerinde, hükümet mer
kezlerinde kurulmuştur. Bu suretle 
h ükümet merkezindeki borsalarda, 
memleketin yüksek iktısadi ve mali 
m enfaatleri ile telifi kabil olmıyan 

zihniyet , hareket ve muameleler ber
t araf edilmiş olmaktadır. Çünkü, ha
kiki manasiyle borsa tesis etmek, 
memleketin iktısadi ve mali hayatiy. 
le sıkı alakaları bulunan muameleleri 
h ava oyunlarına alet etmek değildir. 

Bizde menkul kıymetler ve kam
biyo borsası, o vakit hükümet merke
zi olan, İstanbulda tesis edilmiş ve 
bu müessese kurulduğundanberi dai
ma lstanbulda kalmış ve hükümet de, 
menkul kıymetler ve kambiyo borsa
sına dair kanundaki, salahiyetini şim
diye kadar, mühim diğer sebeblerle, 
kullanmamış, Ankarada yeni bir bor
sa daha açmak teşebbüsünde bulun
mamıştır. 

Borsanın Ankarada açılmaması, 

bir taraftan borsanın hükümet mer
kezinden uzakta kalmasına ve diğer 

taraftan da bütün mali müessese mer
kezlerini toplayan hükümet merkezi
nin borsasız kalmasına sebeb olmu,. 
t u. Her ne kadar, İstanbul menkul 
kıymetler ve kambiyo borsasının fa.. 
aliyetini idame eylemekle beraber ay
rıca bir de Ankarada borsa açılması 
düşünülebilir ve hatt! bu mülahazayı 
haklı göstermek için bazı ecnebi 
memleketler öne sürülerek oralarda 
hem hükümet merkezlerinde hem de 
mühim şehirlerde borsa bulunduğu 
söylenilebilirse de, bizde, Ankarada 
bir borsa açılırken İstanbul borsası
nın da aynı zamanda faaliyetine de
vam eylemesine lüzum ve ihtiyaç gös
teren bir vaziyet yoktur. Onun için 
bu mütalea kıymetsiz kalır. Çünkü, 
memleketimizde menkul kıymetler ve 
kambiyo üzerine cereyan eden mua
meleler, iki borsayı bir arada yaşata-

cak kadar fazladır denilemez. Zaten 
hükümet de, şimdiye kadar, dilediği 
yerde borsa açmağa dair olan kanuni 
salahiyetini, sırf bu yüzden kullan
mamış ve borsaları fazlalaştırmak gi
bi lüzumsuz bir iş yapmak istememiş
tir. 

Bütün bu mütalealardan sonra, 
hükümetin İstanbul borsasını muvak
katen kapatıp Ankarada yeni bir bor. 
sa açmağa karar vermesindeki sebeb
leri, kanaatimize göre, şu üç noktada 
hulasa edebiliriz: 

1 - Menkul kıymetler ve kambi
yo borsasının hükümet merkezinden 
başka bir yerde bulunması tabii ol
madığından bütün dünya memleket
lerinde olduğu gibi borsayı hükümet 
merkezinde tesis etmek; 

2 - Hükümetin menkul kıymet
ler ve kambiyo borsasında cereyan e
den muameleler üzerinde yapmakta 
olduğu murakabeyi daha yakından 
yapmayı temin etmek; 

3 - Büyük mali müesseselerin 
merkezleri Ankarada toplanmış ol
duğundan borsayı, bilhassa iştigal 
mevzuu ile sıkı alakası bulunan, bu 
mühim müessese merkezlerinin bu
lunduğu yere getirmek. 

Memleketimizin iktısaden gün geç
tikçe inkişaf ettiği meydandadır. İk
tısadi inkişafın, piyasada husule ge
tirdiği hareketlerde devamlı bir şe. 
kilde çoğalmaktadır. Bu hareket ve 
faaliyetlerin artışı göz önünde bu
lundurulursa, bu inkişafın memleket
te iki borsayı işgal edecek bir dere
ceye kadar çıkacağı kuvvetle ümid 
edilebilir. İstanbul borsasının muvak
katen kapatılması, ilerde daha fazla 
genişliyecek olan piyasa ihtiyaçları
nın bir borsa ile tatmin edilmemesi 
halinde, İstanbul borsasını yeniden 
faaliyete getirilmesi fikrine dayan
maktadır. 

Yüksek sovyet meclisi 
reisliğine B. Kalinin se(ildi 
Moskova, 17 (A.A.) - Umumiyet

le zannedildiğinin aksine olarak yük
sek sovyet meclisinin ikinci celsesin
de, Ukranya komitesi, sekreteri ve 
yüksek sovyet riyaset divanı için tek
liflerde bulunmağa memur komisyo
nun reisi B. Kossier, Sovyetler Birli. 
ği yüksek sovyet reisliği için şimdi
ki merkezi icra komitesi reisi B. Ka
linini teklif etmiştir. B. Kalinin 
bu suretle devlet reisi olarak kalmak
tadır. 

B. Kossier bundan sonra, riyaset 
divanı için reis vekillerinin, sekrete
rin ve 24 azanın tekliflerini yapmış
tır. Bunlar arasında içtimaın bidaye
tindenberi r iyaset bürosunun altında 
oturmakta bulunan B . Stalinin ismi 
de vardır. 

Halk komiserleri meclisi reisi B. 
Molotof bugün istifa etmiş ve derhal 
yeniden kabineyi kurmaya memur e
dilmiştir. 

Bulgaristan 
türklerinin vaziyeti 

(Başı 1. inci sayfada) 

ciye Vekili Dr. Aras Bulgaristandaki 
türklerin ve türk mekteblerinin vazi • 
yeti ve muhaceret meselesi üzerinde 
son senelerin bütün macerasını ve ya· 
pılan teşebbüsleri ve alman vaidlerin 
çok kısır neticelerini hülasa ettikten 
sonra şimdiki bulgar hükümeti başve • 
kilinin türk mekteblerinde türkçe hu
rufatının mecburi ve eski arab huru -
fatmın ihtiyari olması hakkında emir 
verdiğini söyledi. Netice olarak şim -
diki bulgar hükümetinin şikayetleri. 
mizi daha iyi kabul ve telakki ettiğini 
ancak tatbikata intizar etmekte bulun
duğumuzu ve görülecek neticeleri ol -
duğu gibi fırkaya arzedeceğini, her 
halde öteden beri kendilerile iyi ve 
dostane geçinmek başlıca emelimiz o
lan bu komşumuzla münasebatımızın 
üzerinde müessir olacak muayyen a
millerin başında türklere yapılacak 
muamelenin bir esas teşkil edeceğini 
ifade etti. 

Hicret meselesinde salahiyettar Ve
kaletin yeni tedkikatile varabileceği 
neticeye göre taayyün edecek kudret 
ve kabiliyetimiz nisbetinde bu işin tat
biki mümkün ve kolay esaslı mukave"
lelere raptetmek lazım geldiğini ancak 
bu meydan böyle bir işin daha ev
velce müttefikimiz Yugoslavya ile a-

Sark tütünleri konferansı 

Dün lstanbulda B. Hasan 
Saka tarafından açddı 

İstanbul, 17 (A.A.) - Şark tütün
leri konferansı bugün saat 15 te Top -
hane köşkünde türk murahhas heyeti 
ve Trabzon mebusu Hasan Saka'nın 

riyasetinde ilk toplantısını yapmıştır. 
Bu :tonferansa iştirak etmekte olan 

türk, yunan, ve bulgar heyeti murah • 
baslan şu zatlardan teşekkül etmiş bu
lunuyordu: 

Tiirk heyeti 
Reis, Trabzon mebusu ve Balkan 

birliği türk milli grupu reisi Hasan Sa
ka. 

Aza ve müşavirler 
İnhisarlar genel direktörü Mithat 

Y enel, Ziraat Vekaletinden Remzi, İk
tisad Vekaletinden türkofisi İstanbul 
şubesi direktör vekili Necmi, Tür kof is 
tütün şefi Mümtaz, tüccardan Mithat 
Nemli, Hüseyin Hayri. 

Yurıan heyeti 
Bulgaristanın İstanbul başkonso

su Gafos, Teodopolos, Arkilidis. 

IJul.::cır heyeti 
Bulgaristanı n İstanbul başkonso -

losu Selimkoviç, bulgar tütün tüccar
larından Balayef, bulgar ziraat banka
sı tütün genel eksperi Vinkef. 

Bulgar heyetinden Panayot, rahat -
srzlığı dolayısiyle bugünkü açılış celse
sine yetişememiştir. Mumaileyhin ya • 
rınki toplantıda bulunması beklenil

mektedir. 
Konferansa iştirak eden üç Balkan 

devlet murahhas heyeti saat 15 de içti • 
maın aktedileceği Tophane köşkünde 

toplanmış bulunuyorlardı. 

B. Hmmn Sal...a'nın açış nutk u 
Mutat olduğu veçhile tamamen hu

susi mahiyette geçen bu konfetans top· 
lantısmı açarken riyaset mevkiini alan 
Hasan Saka, söylediği nutukta türk, 
bulgar ve yunan hükümetlerinin aldık
ları karar üzerine üçüncü defa toplan • 
makta olan bu konferansa iştirak eden 
murahhasları selamlıyarak bir "şark tü! 
tünleri ofisi" teşkili fikrinin doğuşu ve 
inkişafı safhalarını işaret eylemiştir. 

Tütün ofisi için yapılan 
ç<ılışmnlar 

Hasan Saka, bu ofisin vücude geti· 
ı-ilmcoi n.ıcıLcıui.)k l:J..S..e; - ı~"" ,,.-.ucuın 

da yapılmış olan iki toplantıda geçen 
müzakereler sonunda alınmış olan ne -
ticelerin değerli mahiyetleri üzerinde 
bilhassa durarak bunların müzakeresi
ne iştirak etmi§ olan murahhaslardan 
bulgar murahhası Palayef ile inhisar • 
lar direktörü Mithat Yenel'in ve bu a • 
rada Balkan Birliği konferansının en 
har taraftarlarından sabık yunan na • 

Deniz silôhları 

londra anlaıması 

suya mı düıüyor ı 
Vaşington, 17 (A.A.) - Salahiyet

li mahfillerde teyid olunduğuna gö. 
re, Japonyanın Londra deniz anlaş
masında harb gemileri için konulan 
tonilato tahdidlerine riayet etmediği 
anlaşıldığı takdirde İngiltere ve A
merika da mezkur mukaveleye riayet 
etmiyeceklerdir. 

zırlarından Bakkal Başis'in kıymetli 

yardımlarını anmıştır. 

Varılan neticeler 
Şark tütünleri ofisi teşkili için bun

dan önceki toplantıda geçen müzakere
ler sonunda varılmış olan neticeleri ih
tiva eden ve bugün açılışı yapılan kon· 
feran,s müzakeratına mevzu olarak su
nulan projeye işaret eden türk heyeti 
murahhasası reisi, "eğer, deınitşir, ara
mızdan herhangi biri bu projeyi tamam 
lıyacak yeni herhangi bir mütalea ileri 
sürecek olursa, bunu tetkik etmek ve 
benimsemek için buraya toplanmış ol
duğumuzu söylemeğe hacet olmadığım 
zannederim." 

Kurulacak m ilessesenin değeri 
Hasan Saka, bugün açılışı yapılan 

bu konferansın müzakere mevzuunu 
teşkil eden meseleyi sureti katiyede bir 
neticeye vardıracağını kuvvetle ümid 
eylediğini söyliyerek "vücude getirece
ğimiz müessese, demiştir, unutmıyahm 
ki, bizim için değerli olacaktır. Çünkü, 
bu müesseseyi vücuda getirmekle bu -
rada temsil etmekte olduğumuz üç tü
tün müstahsil memleketin talebi üzeri
ne alakadar müstahsillerin raporunda 
böyle bir teşekkül vücude getirmekli
ğimizi telkin etmiş olan Milletler Cemi
yetinin arzusuna karşılık vermiş olaca
ğız." 

M iişterek men faatlerin 
muhafazmn için 

Türk heyeti murahhasası reisi ne -
tice olarak demiştir ki : 
. '_'Böyle bir müessesenin vücuda ge
tırılmesi hükümetlerimiz tarafından 
tasvib ediıdiği takdirde bize vadedil -
miş olduğu veçhile müşterek menfaat
lerimizin muhafazasını milletler ce. 
miyetinden istemeğe hakkımız olacak
tır.,, 

Hasan Saka sözlerini bitirirken: 
"Türkiye, Bulgaristan ve Yunanistan 
arasında vücuda getirilmesini istedi . 
ğimiz bu müessese muhakkak surette 
memleketlerimiz arasında ekonomik 
münasebetleri takviye edeceği gibi, 
dostluk bağlılıklarımızı da bir kat da
ha sıklaştıracağı şübhesizdir,, demiş 
ve konferansa muvaffakiyetler temen
ni etmiştir. 

DllKu11ıeıt11ııze ı~§eKKur 

Konferansın bu açılış celsesinde 
yunan murahhası, konferansın top
lanmasını temin ve konferansa iştirak 
eden murahhaslara karşı gösterdiği 

yakın alakadan dolayı hükümetimize 
teşekkür edilmesini teklif etmiş ve bu 
teklif kabul edilmiştir. 

Konferans yarın müzakeratına de. 
vam edecektir. 

! 
................................... ~ 
BİBLİYOGRAFYA .................................................... 

Uludağ 

Bursa halkevi tarafından neşredi. 

len bu mecmuanın ikinci kanun tarih

li 14 üncü sayısı çıkmıştır. Bu sayı
da şu yazıları görüyoruz : Orhan Sa-

ik Gökyay: Kahramanlık edebiyatı, 

A. Elöve : Tuluğ-Rubai etrafında, 

Evliya Çelebi de Bursa, N. Yücelt : 

On dokuzuncu asırda İstanbul, N. R. 

Karatay: Katibi, Leman Cana tay: 

Evliya Çelebinin hayatı, M. S. Sü-

tüven : Rüzgarın elinden, M. Rami 
Karul : George Romney, Orhan Şa
ik Gökyay : Dedekorkud hikayele
rinden, Zeki Pınar: Baldır zade. 

Yen i Türk 

Kamutay halk banko~ 
ve halk sandıkları 

layihasını kabul etti 
(Başı 1. inci sayfada) 

kapasitesi olmadığı halde bir çok men· 
balardan fazla fazla sermaye tedariki -
ne kalkışanların istifade edememeleri 
hususunda vekilin dikkat nazarını 

çekmiştir. 
Bu sözlere cevab veren İktisad Ve

kili Şakir Kesebir demiştir ki : 
- Okunan ve tasvib buyurulan 

maddelerde görüldüğü veçhile halk 
bankası ve halk sandıkları namı altın
da küçük esnaf ve sanat sahiblerine 
20, 50 ve nihayet 100 liralık kredi vere· 
cek müesseselerin teşkili mevzuu ba • 
histir. Bu müesseseler 933 senesinde 
Büyük Millet Meclisinin kabul etmiş 
olduğu bir kanuna müsteniden kurula
caktır. Kurulacak bu müesseselere bu 
kanunla hazine iştirakini temin edecek 
karşılıklar gösterilmiş oluyor. Gerek 
halk bankası, gerek o bankanın müna -
sib gördüğü yerlerde açılacak olan 
halk sandıkları küçük kredileri idare 
edecek en hayırlı müesseselerimizden 
olacaklardır. Böyle hayırlı müessese
leri te:ikil etmek üzere iken Berçtürker 
arkadaşımızın bundan istifade ederek 
eski bazı bankaların maruz kaldıkları 
müşkülatı mevzuu bahs etmesini ye
rinde görmedim. Yalnız ifadelerinde 
noksan kalmış olan bir ciheti huzuru • 
nuzda tebarüz ettirmeğe lüzum görü -
yorum. İstanbulda adı geçen esnaf 
bankasının yolsuzluktan mütevellid 
mesulleri mahkemeye verilmişlerdir. 
Onlar hakkında takibat yapılmıştır. 

Bunlar yüz üstü bırakılmış değildir. 
Bu noktada halk bankalarile herhangi 
bir münasebet aramak yerinde olmı
yan irtibat düşüncesidir. Yine bu mü -
nasebetle arkadaşımızın mevzu harici 
olan mütalealarmı dinlemiş olduk. 
Tavsiyeleri daima ciddiyetle teldkki 
etmek mutadımızdır. Fakat maalesef 
tavsiyelerini ciddi bulmadığımı söyle
meye mecburum. Teşkili kararını .ver· 

diğimiz herhangi bir müessese için 
huzuru alinize daima bir kanun arze -
diyoruz, esbabı mucibesini izah ediyo· 
ruz ve bunun lüzumu takdir edildik · 
ten sonradır ki Büyük Meclis onun ka-

bulüne karar vermiş oluyor. J;Jıı ~ 
seselerin artmasile anarşik bi~ 
di vaziyet endişesinde bulun 
yerinde değildir. Bunların b~ 
kendi sahalarında ihtiyaçları 
mağa, memleketin iktisadi faal1 

rinden bir şubeyi canlandırınaV 
yan müesseseler olmaktadır. Jt 
rinden memleket büyük faydalar 
}emektedir. Bunların teşkil edi~ 
!anları ve bundan sonra da tcşe 
mevzuu bahs olanları tabii hep b~ 
dut ve ihtiyaç içerisi°nde mütele• 
mi~tir. Binaenaleyh ark~da!~ 
bunları her hangi bir halk l)ail""ıı'I 
dmdan istifade ederek burada te ~ 
kalkışmış olması fikrimizce beıtl 
zu, hem saded haricindedir, bt~ 
doğru değildir. • 

Halk bankaları kanunurt~1 

metni 
Kanunun heyeti umumiyesi af. 

daki şekilde kabul edilmiştir : 

Madde 1 - Halk bankası t 

hakkındaki 2284 numaralı kati 
2 inci maddesinde zikredilen hat~ 
tiraki, hazinede mevcud tah~i!I 
satışı ile temin edilir. 

Madde 2 - Halk sandıklarırııtl 
tesislerinde sermayelerine iştiral'0 mek üzere hazinece birinci ınad 
gösterilen şekilde temin edilecelı 
bin lira lktisad Vekaleti ernrirıe 

·ıı bankaya tevdi olunur. Bu para ı 
lmacak halk sandıkları hisse serıed 
halk bankasına maledilir. tfl 

Madde 3 - 2284 sayılı kanunutı 
sini derpiş ettiği halk sandık!•~ 
resmi menabiden alınacak iştir~ 
seteri vilayet idarei hususiyeıerı 
belediyelerin her sene büdceıe:: 
meclisi umumi ve belediye mech 
tarafından tesbit olunacak rnik~ 
karşılanır. 

Madre 4 - Bu kanun neşri taril11 
den muteberdir. t-

Madde 5 - Bu kanunun hükilı1'~ 
ni icraya Maliye, Dahiliye ve İıtt1' 
Vekilleri memurdur .. 

Japonlar şimdi de Çinir1 

el att ı_!E! cenub 

Hong- Kong civarına 
asker çıkarddar ! 

(Başı Linci sayfada) 1 redilen beyannamenin Çang • J(II 
Çin mahfilleri, şimale doğru Yenşov Şk'in rejimiyle münasebetlerini V~ ~ 
istikametinde ilerliyen Çin kuvvetle· layısiyle sulh göryşmelerinin b~~ 
rinin yeni bir ileri harekette bulun- kesildiği ~a~asını tazammun .~t.~1:A 
duklarını da söylemektedirler. be~an etmıştır. Aynı zat bu goru~ 

.Şantung eyaletinde lerın, mareşal Japonyaya karşı s~ ı' 
Tokyo, 17 (A.A.) _ Tsinan'dan ha- yetle ha~eket-~t~iğ~ , takdird: telcÇ 

k tl k d 
v ş t d . başlanabılecegını ılave etmış ve ,,.. re e e şar a ogru an ung emıryo- . ,.. 

1 · t.k t' d ·1 r · k t mareşalının Japon sulh şartlarını 
u ıs 1. ame ın e 1 er ıyen ~apon ı a- iyetle reddetmekle beraber bunla 
ları Çıngtaoya kadar gelmışler ve bu k b 1 d.l . v• • • b ttiğı; 
esuretle Çingtao'yu zaptetmiş olan ja- a ~he 1 ~m~yecegını ışra e 

d · k 1 ·ı · ·b . . tasrı etmıştır. .l 
pon enız ıta arı e ırtı at tesıs etmış- B T k H k 'd k' alıJI" 
ı di u zat o yo ve an ov a ı ~ 
er , .r. • • • • • sefirlerinin bu görüşmelerde ınut3~.,ç 
Çınlıler ıkı şehrı ger~ aldılar sıt rolü oynadıklarını itiraf ve J81;1 
Hangçeu, 17 (A.A.) - Çın t elgraf a- yanın henüz Pekin hükümetini t 

jansı bildiri~or: Çinl~ler,. Ts~mpu hat- madığını kaydetmiştir. . # 
tı boyunca ~ımale dogru ılerı hareket- Japon beyanatı hakkında tcfsırle 4 
l:rine devam ederek ~um~ ~ünü ~ov- bulunan gazeteler müttefikan 1'01'~ 
sıen ve Yangçeu şehırlerını gen al- nun yakında Pekin hükümetini tafl1r 
mışlardı~. Japon takvi~e kıtaları ceb- cağını ve bu tanıma keyfiyetinin~~ 
h~!e. dog.ru yolda oldugundan, azçok kezi ve cenubi Çinde kurulacak 1' 1 muhım .hır muharebe vukuu beklen- benzer rejimlere de teşmil cdileceğ 
mektedır. . beyan etmektedir. 

Bir gazete idarehanesine Hoşi Shimbun gazetesi, yeni Çitı 
suykast jimi Japonya tarafından tanıhr.U1~ tf 

Şanghay, 17 (A.A.) _ Bir amerika- maz Roma ve B~rl~nin de bu rejı~ 

Londra mukavelesini imza eden 
devletler bu hususta kati bir karar 
vermeden evvel Japonyadan deniz 
inşaatına dair resmen malumat istiye
ceklerdir. Filhakika bu malfımat Ja
ponyanm büyük çapta gemi inşa et
tiğini teyit edecek olursa Amerika
da denizdeki faikiyetini idame çare
lerini arayacak ve japonyanın yaptı
ğı büyüklükte ve belki de ondan faz
la harb gemileri inşa edecektir. 

İstanbul halkevinin neşrettiği 

lmın çıkarmakta olduğu Hivasipao nı.y~ca.kl.arını bıldırmekte ve. o ı uııer 
bu Çince gazetenin idarehanesine bir bom ı.,;ın.ın ıkıye ayrılacağını tahmın e 

b ı t u · . 1. v tedır. ...ıı 

Amerika istatistik 
neşretmiyecek 

Vaşington, 17 (A.A.) - Salahi
yetli mahafilden alman malfımata gö. 
re, Amerika bahriye nezareti bun
dan böyle bahriye kuvvetleri hakkın

da mutat olan istatistik neşriyatını 
yapmryacaktır. 

Diğer taraftan ayan bahriye en
cümeni de bu hususta hiç bir şey 

bildirmiyeceği gibi milletler cemiye
tine de bu bahta katiyen malQmat ve
rilmiyecektir. Bununla beraber Ame
rika deniz inşaatı hakkında İngiltere 
ve Fransaya malUmat vermekte de
vam edecektir. 

ramızda sözü geçtiğini ve fırkaya bu -
nu arzetmeyi vazife bildiğini söyledi. 

Büyük Millet Meclisi parti grupu 
hilkümetin bu meseledeki hareket ve 
mütalea ve endişelerini yerinde bula
rak mart içtimaında esaslı müzakera • 
ta mevzu olmasını karar altına ald ı. 

aylık kültür mecmuasının ikinci ka

nun tarihli 61 inci sayısında şu yazı
lar vardır: Nafiz Danışman: İstan

bul un imaı:r, M. Halid Bayrı: Gülzar
ri, Raşid Gökdemir: Osmanlı padi

şahları ve ecnebi hükümdarları, Va.. 

hid Lütfi Salcı: Aşık Emrah, Naci 
Yüngül: Bizans, M. Turhan Dağboğ

lu: Mezarlar (şiir), M. Turhan Dağ
boğlu: İstanbul bibliyografyası, Af· 
fet Oruz: Rize (şiir), Necmeddin 
Veysi: Hatay (şiir), M. Turhan Dağ
boğlu: Eski tarihte kadın, Naki Te
zel: Üç mektub (Hikaye) Gençlerin 
yazıları. 

Bu nüshaya ilave olarak verilen 
(Halk bilgisi haberleri) risalesinin 
7 5 inci sayısında fU yazılar vardır : 
M. Şakir Ülkütaşu: Sinopta çocukla
ra aid inanmalar, Doktor Süheyl 
Ünver: Halk hastalıkları, Naki Te
zel: İstanbul masalları, Sadi Yaver 
Ataman: Eregli şairleri, O. T. Mey
reliı Bozkır adet ve ananelerL 

a atı mış ır . .oır çın ı agır surette ve . i ı.ır 
diğer iki kişi de hafif surette yaralan- l Bu gazet~ 0 zaman 5'.i~in ik~~ıcf 
mıştır. Bombayı atan kaçmıştır. spanya halın~ gelecegını ve. . ~ 

Çin rrıakul sulh şartlarını 
kabule hazır 

Hankov, 17 (A.A.) - Çin ile diplo
matik münasebetlerini kesen japon hü
kümetinin bu hareketine rağmen Çin 
hükümetinin makul sulh şartlarını mü
zakere etmeğe daima hazır bulunduğu 
resmi mahfillerde söylenmektedir. 
• Bu şartların Çinin mülki ve politik 
tamamlığını bozmaması lazımdır. 

Japonlar tarafından şimdiye kadar 
bildirilen şartlarda bu noktalar hiç 
dikkate alınmamıştır. 

Çinin Japonyadaki sefiri Hsuhih
yung, japon sefiri Kavagoe geri alınır 
alınmaz Tokyodan ayrılmağa hazırdır. 

S ulh teşebbüsleri etrafında 

bir salahiyetli zatın beyanatı 

Tokyo, 17 (A.A.) - Hariciye neza-
reti namına söz söylemeğe salahiyetli 
bir zat japon hükümeti tarafından neı· 

dan yardım gorecek olan Pekınırı ( 
lamanka ve harselon gibi Çang .1", r 
Şek'e karşı daimi bir harb açacağıtl 
lave eylemektedir. 

l Uinı lıarba doğru 
Jtf 

Londra, 17 (A.A.) - İngiltere r 
riciye nezareti Hankov'daki jap01

0
r 

!irinin geri çağmlması hakkında ,r 
yo taratmdan verilmiş olan notaY1 

;,, 

kik etmektedir. Bununla berabe~ ,f' 
lomatik münasebetlerin kesilmesı J:ıdil' 
ilan edilmesini intaç edeceği kayde 
mektedir. 

Fotograf sayfamı~ 
Jt1'1 Yazımızın çokluğundan if o { , 

tehir ettiğimiz fotograf sııf ıı 
mız yarın çıkacaktır. 

•--•-•111aıııır-.a•r .. 21111a•••ııı.n-..n1ıı1· ..... r .. s~.ıı./..,.. 
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-·- ULUS 

1 lSTANBUL BORSASININ KISA BlR TARlHl 

İstanbulda ilk borsa 
nasıl kuruldu ve çahştı? 

Borsa, imparatorluk kasasının bo
taldığı bir devirde ve yeni bir istis
mar kaynağı olarak kuruldu: O za
manki Borsanın kuruluşu; kapitülas
yonlar, Düyunu Umumiye ve imti
yazlar gibi: Memleketin ekonomik ve 
politik istiklillerinden birisinin daha 
kiraya verilmesi demekti. 

lıııııııiı:;:~:~;:~·~~:~~:·::~··:::·~:~~·;~:::·~~=-:~~~~·······ı miyen ve türk olmıyan birisi idare etti. 1865 de 

1 

borsayı idare eden mecliıin adı ıu idi: Eforya! 
Bu ne demektir, bilir misiniz: Rum kiliselerinin 
idare heyeti ! 

*** ........................................................................................................ 
İmparatorluğun 1270 senelerine 

kadar dışarıya borcu yoktu. Hazine 
lüzum gördükçe memleket içinden 
borç alırdı. 1280 tarihlerinde; çıka

rılmış olan esham, sergi ve tahviller 
"eshamı umumiyei devlet" namına 
tebdil olunmuştu. Bunlar, hamiline 
aid senedlerdi ve alım satımı, bir ne
vi ticaret haline gelmişti. 

Bu ticaret, mübayaacı, oyuncu ve 
delHU adlariyle, yalnız bu işle geçi
nen bir tüccar sınıfı kurulmasına yol 
açmıştı. O zamanlar İstanbulda bu İŞ
leri yapan birkaç yüz kişi vardı. 

Kendi kendine kurulmuş olan bu 
basit borsa, evvela Galatada Havyar 
hanında çalışıyordu. Evlada intikal 
etmek tartiyle dört tertib üzerine çı
kartılmış olan "eshamı cedide" nin 
alım satımı; yabancı devletler tahvil
leriyle, yerli ve yabancı anonim şir
ketler eshamiyle beraber, oldukça ge
niş bir iş hacmi temin ettiğinden 
Havyar hanmm karşısında "Komtis
yon hanı,. ismiyle yeni bir bina ya
pıldı ve bu binanın üst kat salonuna 
Borsa adı verilerek alım satım işi bu
rada başladı. 

İf gittikçe ehemiyetleniyordu: 
Birkaç zaman sonra bu han kafi gel
medi, borsacılar yandaki dükkan ve 
hanları da kiraladılar ve aralarındaki 
anlaşmazlıkları halletmek, borsa işle
rini düzenlemek Uzere bir de borsa 
meclisi kurdular. 

1875 tarihlerine rastlayan bu sıra
larda, saray kasasının bomboş oldu
ğunu gören Sadrazam Mahmud Ne. 
dim paşa, o zamanlar bas Nedimi 
ve sonraları "idarei mahsusa direktö
rü., olan Con paşayı vasıta yaparak 
borsada mühim mikdarda tahvil sat
tırmış ve sonra devletin bu tahvil fa
izlerinin ödenmesini tecil ettiğini i
lan etmişti. 

Memleketimizde borsa yUzUnden 
ilk panik, bu hfi.dise dolayısiyle ol
muştur. Hükümetin evveli, piyasada 
yüksek sayıda tahvil satması ve son
ra da bunların faizlerinin ödenmiye
ceğini ilin etmesi; halkı büyük zarar
lara sokmuştu, herkes borsaya dolarak 
elindeki tahvilleri yok pahasına çı
kardı. Ayni tahviller, Abdülhamid 
zamanında faizleri ödenerek tekrar 
piyasaya çıkarıldığı zaman da hiç 
rağbet görmemişti. O zamanlar, borsa 
da kimlerin çalıştığını anlatan bir 
yazıdan §U satırları alıyoruz: 

• 

"- ... O zamanların tarzı telakki
sine göre konsolid oynamak ahlak 
noktai nazarından maayibden ma
dud tutulduğundan borsa işlerine ilk 
devrelerinde İslamdan iştirak edenler 
pek ender olmuş ve borsa hanı ile da
hil va hariçte cereyan eden işler, mü
cerred, anasırı gayri müslimenin fi
len yedi inhisarında bulunmuştu . ., 

İlk borsa nizamnamesi, 1867 de 
çıkarılmıştır. Bu nizamnamede borsa 
muamelelerine aid birçok esaslar ko
nulmuştu. Fakat bu esasların tatbik 
müeyyideleri olmadığından umulan 
faydalar temin edilememişti: Niha
yet 1290 da bir nizamname neşredile
rek borsa işlerinin kontrolu yeniden 
kurulan borsa komiserliğine verildi. 
1290 tarihi, borsanın resmi bir hüvi
yet alma tarihidir. 

*** 
1895, borsanın tarihinde mühim 

bir senedir. O zamanlar İstanbulda 
Osmanlı Bankası müdürü Bay Suvard 
Goronsan idi. Bu zat, bir gün ve hiç 
beklenmedik bir zamanda, kendisinin 
Transval'da bulmuş olduğu zengin al
tın madenlerini işleteceğini söyliye
rek Transvala gitti ve daha altın ma
deninin bulunduğu yere varmadan, 
altın madeninin çok zengin olduğu 
hakkında devamlı telgraflar gelmeğe 
başladı. 

Bu müsbet haberler dolayısiyle 

çıkarılan tahviller borsada hemen ka
pışıldı. Fakat bir müddet sonra, bu 
zengin altın madeninin bir hayalden 
ibaret olduğu anlaşılınca herkes elle. 
rinde renk renk tahviller, borsa sa
lonlarını doldurdular ve bundan evel
ki tahvilde olduğu gibi, halk, milyon
larca lira ziyan etti. Şahsi bir spekü
lasyon oldu~u kaydedilen bu hSdise
de Osmanlı Bankasının bile iki mil
yon lira zarar ettiği söylendi. 

Ermeni hfi.disesinin tesirleri dola
yısiyle, borsada 1895 ilk teşrininde 
umumi likidasyon ilin edildi ve bor
sa dört ay müddetle kapatıldı. O ta
rihten sonraki h!discler, borsada, 
türlü türlü akisler yaptı. 1913 de ko
müsyon ham yıkıldı ve borsa Meh -
med Ali paşa hanında çalışmaya baş. 
ladı. 

1914 de umumt harb başlayınca es
ham ve tahvil fiatlan esaslı şekilde 
düştü ve hükümet borsayı kapattı. 
Boru muameleleri yeniden Havyar 
haniyle sokak araları ve kahvelere 

T.I BANKA~I 
1938 

Küçük Cari Hesaplar 

ikramll.je p~&nt== 
4 .. 1000 liıllk-
8 il 500 il 

16 il 250 il 

76 il 100 il 

80 
" 

50 il 

200 ,, 25 il - · 

4000 lira 
4000 il 
4000 il 
7600 il 

4000 il 

5000 " 

384 il 
-28600 il 

Kuralar: 1 mart, 1 haziran, 1 ey
lül, 1 hirincikanun tarihlerinde 
çeki1ecektir. 

..... • • • 11 ......................................................... . 

En az 50 lira mevduatı 

bulunan heaaplar kura

lara dahil edilecektir. 

intikal etmişti. 1917 ye kadar bura
larda tipik ve kontrolsuz bir borsa 
faaliyeti devam etti ve yasak edilıniş 
olmasına rağmen memleket dışına hu
dudsuz altın kaçırıldı. 

Harbın ilk zamanlarında askeri ve 
siyasi vaziyetler dolayısiyle mütte
fik devletlere aid esham ve tahviller 
durmadan yükseliyordu. Harb talii
nin değişmesi, borsada, bu işlerle uğ
raşanları çok kötü vaziyete sokmuş
tu. 

1917 de Galatada Mertebani soka
ğındaki bina borsa merkezi olarak ki
ralandı. Borsa burada 4 sene kaldı ve 
1921 ikinci kanununda yeniden inşa 
edilen komüsyon hanına nakledildi. 
Bu tarihlerden biraz önce kurulan 
kambiyo kulübü, fiatlarda normal 
durluğu temin edemedi ve hatta do
layısiyle temevvüclere sebeb oldu. 

*** 
Resmi bir teşekkül olarak kurul

madığı için ilk zamanlarda hükümet 
komiseri bulunmayan borsada işleri 

tanzim etmek üzere ilk heyet 1865 de 
kurulmuştur. O zamanlar, hemen he. 
men hepsi rum olan borsacılar, bu he
yeti rum kiliselerindeki idare heyet
lerine benzeterek Eforya adını ver
mişlerdi: Borsayı tam kırk sene, baş
katib adiyle, türkçe bilmiyen ve türk 
olmıyan birisi idare etmiştir. 

1290 da (Dersaadet tahvilat borsa
sı) adını alan ve resmi olarak kuru
lan borsada yirmi mübayaacıdan mü
rekkeb bir (komite) kurulmuştu. Ve 
1290 tarihli nizamname, borsa azasını 
(mübayaacı, simsar ve cober) adlariy
le üçe ayırmıştı. 

İstanbul borsa tarihinde üç ay ya
şıyan bir de (Kulis) vardır. 1310 da 
mübayaacılar, bu borsada kaydi ol
mıyan bazı evrak Uzerine vadeli mua
mele yapmak üzere bu kulisi kurdu. 
larsa da, o sene, cenub Afrikası ma
denleri buhranının istanbul piyasası
na yaptığı tesir bu kulisi yaşatma
mıştı. 

*** 
Borsanın cumhuriyete kadar olan 

hayatının, çok kısa bir tarihçesi bu
dur. Cumhuriyet, borsanın, milli pa
ra emrinde ve memleketin yüksek men 
faatlerini gözeten bir müessese ol
ması için birçok tedbirler almıştı. 
Ankarada çalışmaya başlaması ona 
en kısa bir zamanda bu hüviyeti ver
direcektir.. 

Ankara • İslanbul 
maıı tehir edildi 

Muhtelit takım 
çahşıyor 

Şehir muhteliti bu pazar günü, hava
nın soğuk olmasına rağmen, çalıştı. 

Bugün ve perşembe günü de iki ekzer
siz yapılacaktır. 

Gerek idareciler gerekse sporcular 
bu temasa çok büyük bir ehemiyet ver
mektedirler. Ekzersize çağınlanların 

hepsinin geliŞ:i bunu göstermektedir. 
ldaıecilerimiz de, hava soğuk oldu

ğu için soyunma odasında kalöriferle
ri yakarak futbolcuları üşütmiyecek 

tedbirler almışlar ve kendilerine ek
zersizden sonra çay hazırlatmışlardır. 

Ajanlığın bundan evelki listesinde 
bazı oyuncuların isimlerinin unutul
duğunu görmüştük. Bugün aşağıya 

koyduğumuz liste ile bu noksanın kıs
men telafi edildiği görülmektedir. 

Bölge futbol ajanlığından: 
Muhtelit takım teşkil edilmek üzere 

evelce adları gazetede ilan edilen spor
cularla Harbiye idman yurdundan İz
zet ve Şükrünün, Ankara gücünden A
li Rıza ve Enverin, Demırçankayadan 
Orhanın 18.1.1938 salı ve 20.1.1938 per
şembe gunleri saat on dortte yapılacak 
ekzer:.ız1ere ıştirak etmek iı..Gere Şehir 
stadyomuna gönderilmeleri bag11 bu
lundukları kulüp başkanlıklarından e
hemiyetle rica olunur. 

İskrim • • 
ıçın 

Ajanhk güzel bir 
müsabaka ha.z1rladı 

lioıge esıcrım aJdnlıgı şampıyoıuuk 

maçlarına hazırlık olmak üzere (Bölge 
kordelası) adiyle bir seri müsabaka 
tertib etmiştir. 

Üç nevi silah üzerine yapılacak bu 
müsabakalar Ankarada günun en güzel 
spor hareketlerinden olacaktır. Anka
rada temiz bir salon sporu olan eskrim
le meşgul olanlar azdır. Fakat gün geç
tikçe sayıları artmaktadır. Bu karşılaş
malar bu ciheti de temin edeceğinden 
çalışkan ajanı tebrik ederiz. 

T.S.A. Ankara eskrim ajanlığından: 
Bölge birinciliklerine hazırlık ol

mak üzere ajanlıkça tcrtib edilen (böl
&e kordelası) eskrim müsabakaları 27 
ve 28 ikinci kanun 938 günleri akşamı 
saat 20 de Ankara halkevi salonlarında 
yapılacaktır. 

Müsabakalar (flöre, epe, kılıç) her 
üç silahdan icra edilecek ve her müsa
bık arzu ettiği takdirde üç kategoriye 
de i§:tirak hakkına malik olacaktır. Bu 
müsabakalara Ankarada mevcud bütün 
eskrimciler girebilir ve her kulüb di
lediği for eskrimi ile iştirak hakkına 
maliktir. 

Müsabakalarda birinciden üçüncüye 
kadar derece alanlara madalyalar veri
lecek ve birincilik kazananlara ayrıca 
(bölge kordela.sı) hediye edilecektir. 
Müsabakalara iştirak eden ve kulüb 
mensubu olmayan müsabıklar derece 
aldıkları takdirde dereceler sayılmıya
cak, kendilerine bölgece birer takdir
name verilecektir. 

Bu müsabakalara iştirak edeceklerin 
isimleri en son 25. ikinci kanun 938 gü
nü akşamına kadar bölge eskrim ajan
lığına behemehal bildirilmiş olması ve 
müsabaka kartı almış olmaları prttır. 
Bu tarihten sonra vaki olacak müraca
atlar nazarı itibara alınmıycaktır. Mü
sabakalarda hakem olacak zevatın i
simleri ayrıca bildirilecektir. 

1 Küçük Dış Haberler 1 
X Londra - Dehşetli bir fırtına s .. -

atte 120 kilometre süratle Büyük Bri
tanya adalarını sarsmaktadır. Deniz ka
zaları ve insanca zayiat mütemadiyen 
artıyor. 

X Londra - Avam Kamarasındaki 
yahudi mebuslar grupu Filistin'in im
paratorluk dahilinde bir dominyon ola
rak idaresini istemektedir. 

X Nevyork - 48 amerikalı kitabcı 

Laypzig'de aktedilecek olan beynelmi
lel kitabcdar kongresine iştirak etme
meğe karar vermişlerdir. 

X Londra - Fransa'daki mezuniye -
tinden dönen B. Eden, başbakan B. 
Çemberlayn ile uzun bir görüşmede 
bulunmuştur. 

X Allahabad - Allahabad civarın -
da bir yolcu treniyle bir eşya treni ara
.sında şiddetli bir çarpışma olmuştur. 
Yedi kişi ölmüş ve 15 kişi yaralanmış -
tır. 

X Nant- Fransız bahriyesi yeni bir 
mayn taı;ama gemisi denize indirmiştir. 
Bu geminin boyu 7 5 metre, genişliği 8 
metredir. 

X Varıova-Bir alman askeri he
yeti buraya gelmiştir. 

X Berlin - B. Hitler'in iş başına 
~eçtiğinin beşinci yıldönümüne düşen 
30 kanunusani bayramı geçen seneler 
gibi kutlanacaktır. Mühim nutuklar 

ı söylenmiyecektir. 

Ankara belediye zabıtası 

talimatnamesini neşrediyoruz 

Madde 236 - Binalar yeni mecra. 
lara bağlandıktan sonra eskiden kal
ma kanallarla pis su çukurlarının es
ki halinde bırakılmalarında belediye
ce sıhhi ve fenni mahzur görülürse 
bunları boşalttırıp temiz toprakla 
doldurtmağa bina sahibleri mecbur
durlar. 

Madde 237 - Yeni mecra yapıldık
tan sonra lokantalar, kışlalar, sucuk ve 
sabun fabrikaları umumi çamaşırhane
ler, hamamlar vesaire gibi pis suların 
da fazla mikdarda yağlı maddeler bu
lunan müesseseler, sularını, yağl:ırı 

ayrılacak ve belediyenin kabul ettiği 
şartlara uygun olarak yapılacak guli
lerden geçirilecektir. 

Madde 238 - 'Garajlar, benzin depo
ları, istasyonlar gibi fazla mikddrda 

yazdığından fazla para alınması 
istenmesi yasaktır. 

Ölçüleı 
Madde 251 - Ölçülerin ölçUl 

zamnamesindeki eşkal ve evsafı 
bulunmaları Ş:arttır. Bu ölçüle 
miz tutulmaları mecburidir. 

Madde 252 - Tartılacak şeyl 
ğırlıklarına tesir edecek, atıcıY' 
fın bedelinden fazla bir zarara 
derecede kalın, kaba kağıdlara 

bunlardan yapılmış keselere ve 
neden yapılmış olursa olsun kutıı 
ire kabilinden zarflara koyarak 
mak yasaktır. Alıcı isterse satıl 
yi büsbütün kağıdsız zarfsız 

veyahud bunların darasını çık 
tarttırabilecektir. 

benzin sarf eden yerlerle elbise leke- Bazı temizlik ıartları 
}erini kimyevi maddelerle temizliyen 
boyahane ve fabrikalarda benzin ve sa- Madde 253 - Yenecek veya kUI 
ire!erini ayırmak için sularını yukar- · ıacak herhangi bir şeyi içine sar~ 
daki maddelerdeki gösterildiği veçhi- ya koymak içın kullanılan her 
le gulilerden geçırmege mec:burJur· kağıdlarla kese kağıdlarının sat 
lar. tarafından parmakla, ağızda ısla 

Madde 239 - İşlerinde hamız kulla- suretiyle tutulması veya üflenerek 
nan miıes:.eseler, sulardaki hamız çılması yasaktır. · 
mıkdaı ı % 1.20 derecesine indirihnce- Madde 254 - Şeker, şekerleıne. 
ye kadar buıarı havuzlardan ve sıfon- ta ve saire gibi pışmeden ve yıkanı 
aan geçırınek mecourıyetindedirlcr. dan yenecek şeyleri satanlar bU 

Madde 240 _ Suları umumi mecra- temiz vasıtalarla alıp kağıdlara 
kutulara koyacaklar, elle doku 

ya sevk eden ve bına cepheı>ınden umu- caklardır. 
mi kanala giden ''bağlama kanalları" Etiketler 
ile yukarda bahsi geçen "muayeneba- . ~ 
caları" masrafı bina sahıblerine aid ol- Madde 255 - Dükkanlarda satıJOI"' 
mak üzere beledıyenin talımatı daire- üzere veya nümune olarak bulundu" 
sınôe sahıbleri yaptıracaktır. lan her nevi gıda maddelerinin uıe~ 

Madde 241 _ Şeoekenin tamamlan- fiat ve cinsim, nev'ini gösterir bit ,,11 
ket konacak ve bunlardan yazılı f P"' 

dığı yerıerde yenıaen yapılacak uına-
lara ıç ve dış baglama tesısatınm vü- tan ±azla istenmiyec:ektir. -~ 
cuda getirilmesi şarttır. Yapı ruhsatı Madde 256 - Havayici zaruri;;, 
veriliuen planlara ona göre ışaret ve- toptan satan yerler sattığı ınad " 
rilmiş olacaktır. rin fiatlan, menşeleri ve satl§ fia~ 

Madde 242 _Binalarla umumi mec- surları hakkında istenilen ınal ;J 
ralar arasında irtıbat tesıs edilerek ih- vermeğe mecburdurlar. Bunlar ~ 

mikdarlanm belediyeye talcb "1 
tıyaçıarı bu suretle temın edılen yer
lerdeki eski kanallarla, kulaklarının ve 
bunlara aid tertıbatm ve çukurların 
her ne suretle olursa olsun kullanılma
sı yasaktır. 

Madde 243 ~ Mecrası olmıyan yer
lerdeki her binam kendine mahsus sa
bit ve buna müteallik talimanatmaye 
uygun bir lağım çukuru bulunacaktır. 

BEŞlNCl FASIL 

unda bildireceklerdir. 

Dükkanların önünde gezi~ 
ve müt teri çağırmak 

Madde 257 - Her tUrlU ticaret~ 
sanat erbabiyle esnafın müşteri ~~~ 
mak üzere dükkanlarının önler~ 
gezinmeleri ve bağırmaları ve ge 
burada gerek içeriden iıaretlc vey~~ 
takım sözlerle davet etmeleri yal~ 

Yangına kar§ı yapılacak !eyler Madde 258 - Belediyenin ön'' 
tavin ve ilan ettifi yerlerden ve~ 

Madde 244 - lJukkan, ımaıatnane, manlardan madasında pazar kuıtP"' 

fabrika ve saire gibi umuma açık yer- yasaktır. 

ler yangına karşı ihtiyat tertibatı ola- Madde 259 - Pazar yerlerinde 'tJ 
rak bulundurulması işbu talimatname- satıcı bulunduğu yeri temiz tu~ 
de veya belediye tenbihatlarmda lü- ve civarındaki sokakları kirlettne~ 
zum gosterilen her türlü vasıta ve ter- ğe kendine gösterilmiş olan yerd 
tiblerı bulundurmağa 0 kabil müesse- fazlasını işgal etmemeğe ve yeıini ~ 
seler mecburdurlar. cak p~zan~ .. ~e~am ettiği. mUdd:tsf 

Madde 245 _ Kağıd ve bez parçala- tutmaga, gurultü edercesıne ~ğrl' 
riyıe tırınlarda kuılamlan ot talaı1 çazırmamağa ve her hususta tenıız !.,,, 

' T• d ' v b rCJI' tahta parçası çalı ve saire gibi kolayca .son erece rıayet etmege mec u et 
parlayan ve ~utuşan şeylen, her nerde A.lıcılar da yerleri kirletmiyecekl 
olurı;a olsun toplu olarak bulunduran- dır. rtl' 
lar yangına karşı lazım olan tertibatı Madde 260 - Pazar yerlerinin o .ır. 

1 d d ' b b"1 ' eGP' olmakla beraber be1ediyeye habeı ver- arın a aıma aer estçe geçe ı.ın 
meğe ve miıtehassıs memurlar tarafın- kadar boş yer bırakılacaktır. 
dan gösterilen noksanları tamamlama- Haller 
ga mecburdurlar. M dd 261 B tab" ... .:ıel-' . a e - orsaya ı mauu ı. 

Madde 246 - Yukardakı maddede ya ·· t 1 k ·· h • t dr . . . mus esna o ma uzere er nevı c , ~ 
zılan Ş:Cylerle benzerlennın ahp.b bı- b 1 k t' - · b -er . a ı , zey ınyagı, peynır, se zc:, - . ..ı 
nalarda ve bodrumlarda ve bu kabıl ve t ı. t 1 b ı k 'b" hafaJllll'" 

hı.k 1
. 

1 
, ur,.u, uz u a ı gı ı mu _.,. 

te ı e ı yer erde bulundurulması ya· ve &atıl:ı..ası sıhhi ve baytari lartl.,~ 
saktır. b ·ı ·ı k 1 · U del~ . . . . ag ı y('nı ece şey erın m zaye 

Madde 247 - Şehır ıçerısınde kağıd müzayedesi~ toptan alış ve satıtınıl' 
benzin, ot.' çöp ve saire kabilinden o- rı bu i~lere 'mahsus hal yapılcl:1't,
lan şeylen her ne maksadı~ olursa ol- sanra oradan başka yerde aatılanıaı· 
s~n yakmak ~~sa~tır. Sayfıyelerde ve Madde 262 _ Hallerde umumi ti' 
bınaları yekdıgerınden en az 15 metre mizlik oartlarına ve beledı enir• ıell" 
mesafede olan mahallerde itfaiyeye bihlerU:e aykırı hareketıe?de ııuıııır' 
malümat verilmek şartiyle yakılabilir. mak yasaktır. 
Bunu yakanların civardakilerin koku- A •• • • ısıl 
dan ve dumandan mütessir olmamaları Alenı muzayedelı gayrı re• 
ve ateşin etrafa sıçramaması için icab ıatıtlar 
eden tedbirleri almaları şarttır. Madde 263 _ Kanunun emri rn~ 

ALTINCI FASIL bince belediyenin mürakabesinc: c)i• 
Alış veriş itleri bulunan gayri resmi satışların, btlC: 11 

Narh • Azami fiat yenin koyduğu usul ve kaidelere .,c: 11 
husutaki teamüllere aykırı olarak r•! 
mak ve her ne suretle olursa olsun b'IP" 
ları belediye mürakabesinden lcaiıt" 
mak yasaktır. 

Madde 248 - Zaruri havayici, beledi 
ye tarafından konulmuş olan narlıdan 
fazlasına satmak yasaktır. 

Madde 249- Ücret tarifeleri: Umu
mun yiyip içmesine ,yatıp kalkmasına, 
taranıp temizlenmesine mahsus yerle
rin müşterilerinden belediyece tetkik 
ve tasdik edilmiş olan ücret tarifele
rinden fazla para alınması veya tarife
lerin belediyeye tasdik ettirmemesi ve 
tasdik edilmemiş tarife kullanılması 

yasaktır. İşbu tarifeler, karşıdan ko
layca okunacak kadar büyükçe harf
lerle yazılmış veya basılmış olaıak mü
essesenin münasib yerlerine asılacağı 
gibi bunların küçük kıtadakileri de 
masaların üzerine konacaktır . 

Nakil vasıtalarmc'.' mahsus ıeyri
ıefer ve ücret tarifeleri 

Madde 250 - Belediyece nakil vası
talarına mahsus olarak tanzim edilmiş 
olan seyrüsefer ve ücret tarifelerine 
aykırı harekette bulunmak yıısaktır. 
Ücret tarifeleri arabaların göze görü
necek yerlerine asılacaktır. Kira oto
mobili 5şletenler tarafından taksinin 

YEDiNCi FASIL 

Hayvan kesmek ve avlamak fi 

hayvan ölülerini gömmek 

Madde 264 - Kasaplık hayvarıl,ı 
}it· 

yalnız belediye mezbahasında kCS1 fi 
Ve damgalanır. Şehir içinde, a,ıl< 
kapalı, her nerede olursa olsun katil" 
lık hayvan kesmek ve mezbaha taıal~ 
dan d.amg~l~nmamış etler, baş, cıl~ 
ve saıre gıbı parçalarını satma; i 
bunları lokantalarda aşçı ve şeb~ 
dükkanlarında ve düğünlerde, rr .,, 
ve hususi müesselerde kullanına1' t)f 
her ne suretle olursa olsun başka!aıı 
yidirmek ve bu maksadlarla şehir iÇl~ 
de lıu' undurmak veya bir yerd~n :~. 
yere götürmek veya dışarıdan bel ., 
ye sınırlan içine sokmak yasaktır· :.. 
fasılda bahsi geçen mezbaha Atı1' • 
belediyesine aid olan mezbahadıı ,;~ 
ka mezbahaların damğalarını tas 'I 
etler tekrar muayene edilecektir. 

(Sonu var) 



Casus 

Ula il. clu K. dere'7• 
K. dere'dm Ula il. na 

NE iSTiYOR? 

Budistleri kendi 
altına almak mı? 
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Çocuk . ilôvemizde 
~th arabayı 

isimlerini 
iyi boyayanların 
neşrediyoruz 

Çocuk ilavemizde atlı arabayı iyi boyayıp hed iye kazanan la
n n isimlerini neşretmiştik. Bugün de gene atlı arabayı boyayıp 
hediye kazanamıyanların isimlerini koyuyoruz : 

Yenişehir Ayla sokak 3 Tekin, Ankara Ak 
köprü caddesinde Nejad, Ankara birinci or
t a okulundan 5 Nejad. Kayseri bez fabrika
sı tamirhanesinde 3848 İbrahim, Adana Ulu 
cami önü berber Halil eliyle Osman, Anka
ra Leblebici mahallesi Yenice sokak 69 Be
hice, Ankara İsmet İnönü okulundan 229 
Sancı, Ankara türk kültür kurulu okulundan 
Sezai Apak, Ankara İnönü okulundan Beşir, 
Ankara Atatürk erkek ilk okulundan 438 
Bülend, Ankara Ulus okulundan Şaziye, An
kara Mimarkemal ilk okulundan Müfid, An-
kara Ulus ilk okulundan 979 Şenozan, A
masya Plevne ilk okulundan 77 Naim, Anka
ra Necati ilk okulundan 109 Sabahattin, An
kara Doganbey mahallesi Pala sokak 17 
Münir, Samsun İnönü ilk okulundan 391 
Nuri, Ankara Yenice mahallesi Dölek so
kak 46 Şemsettin, Ankara Erkek lisesinden 
1313 Kemal, Ankara Devrim ilk okulundan 
Rıfkı, Ankara Meteoroloji umum müdürlü
ğünde asistan Akman, Ankara erkek lise
sinden 33 Musta ıa, Ankara kız lisesinden 15 
Saime, Ankara 1.·•·r~:n ilk okulundan 363 
Türkan, Anımıa ,. .. ~ lisesinden 431 Do
ğan, Ankara İlte:. _ okulundan Ferruh, An-
kara birinci ort .. okulundan Sami Önel, An
kara Ataturk okulundan 348 Hikmet, Anka
ra Dumlupınar okuıundan 599 A. Gcirdere, 
lstanbul Kızıltopı .. k 49 uncu ilk okuiundan 
T. Türkuş, Bursa Incirli ilk .okulw1dan ü
çüncü sınıfta 108 Fahreddin, Istanbul Bey
oğlu altıncı ilk okulundan 442 Nihad, Mer
sin posta kutusu 87 Ferid, Ankara İn.inil o
kulundan 1203 Sa lim Öz, Ankara ticaret li
sesinden Saadettin, Ankara yenihayat o
kulundan 639 Orhan, Ankara musevi türk 
okulundan Muaı:ı:e.ı: Günay, Ankara Yeşila
ğa Oktay soka;,ı 19 numarada Sabiha Sert
yel, Ankara İltekin okulundan Mesadet A
ras, Bohadın Ak çeşme okulundan Kimü
ran Kumral, Adapazarı orta okulundan Na
fiz, Konya erkek lisesinden 783 Himmet, 
Ankara İltekin okulundan Nabi Yaşar, An
kara Dumlupınar okulundan Cemal Boyalı, 
Kayseri lise::ıi ı. A. sınıfından 308 Turan, 
Ankara ticaret okulundan 326 Kadriye Or
hanlı, Ankara Cumhuriyet okulu Nimet Ol
cay, Ankara erkek lisesinden 1311 1. Akar
t ürk, Ankara İnönü mahallesi Alay sokak 4 
No. da Feriha, Ankara Necatibey okulun
dan Sevil Nazlı, Ankara Tecim lisesinden 
Sevin Özbayrak, Ankara orta okulundan 834 
Veli Sezer, Ankara Ticaret lisesinden 427 
Türkan, Ankara Kurtuluş mahallesi Sögüd
lü sokak 17 No. da Selim Köymen, Ankara 
Bankalar caddesinde fenni gözlükçü Rıza 
Tevfik kızı Bedia, Ankara fen sanat umum 
müdürlüğünde Esen, Ankara Keçiören ilk 
okulundan 162 Sadık, Ankara İltekin oku
lundan Sadık Oktaç, Ankara erkek lisesin
den 379 Kemal Gümüşlü, Ankara Gazi lise
sinden Mehmed Börekçi, Çankırı orta oku
lundan 160 Haluk Kansu, Zonguldak oku-

As!ter1 Fabrikalar 

Kilim ve battaniye alınacak 
A skeri Fabrikalar Umum Müdür

lüğü Satın Alma Komisyonundan: 

M üteahhid nam ve hesabına • 
4 75 adet kilim. 
87 adet b attaniye . 

!undan Sadi Yavuz, Yenişehir Mimar Ke
mal okulu 4 üncü sınıfında Zerrin Bükül
mez, Ankara sanat okulundan K. Yüksel, 
Anadolu hisarı Ayazma caddesi 11 No. da 
Fazlı oğlu Sedad Yeldan, Ankara birinci 
orta okulundan 642 Remzi Yılmaz, Ankara 
\,;umnurıyet ılk okulundan Asiye Yarder, 
Ankara lsmetpaşa ılk Okulundan 622 Nur
ten Aydın, Ankara Mimar Kemal ılk oku
ıunoan 941 Tarık, Ankara lnönü okulundan 
A. Eılialtı, Ankara Hamamönü Akyol so
kak 8 No. da Vecihe, lstanbul Fatih Çar
şamba Sultanselim cad. 13 No. da Ömer 
i'oprak, Afyon Dumlupınar okulu beşinci 
sınıhndan (;ela! Erdem, Ankara Cebeci Er
gınler sokagı No. 7 de Doğan Yeke, Uııak 
liazi Kemal ilk okulu 4 üncü sınıfından 25 
Osman Okan, Ankara İltekin ilk okulundan 
630 Naci, İstanbul Taksim Aydede caddesi 
Devrim apartrmanı 12 No. da Hilmi Bayar, 
Ankara sanat okulundan Halil Dirik, An
kara Samanpazarı Kurşunlu cami Aydinle 
çıkmazı 10 No. da Güner Pekin, Ankara bi
rınci ilk okulda Rıza Tunal, Ankara Aslan
hane mahallesi Torpan sokak 12 No. da 
Mitırunur, Ankara Cumhuriyet ilk okulu i
kinci sınırından Cahit Katlan, Ankara Ulu
canlar sokak 4 No. da Melek Gerçeker, An
kara Y enihayat okulundan Seyyare Tando
gan, Ankara Keçioren ilk okulu 3 ünciı sı
nıf ta Sadık Çığın, Ankara İltekin ilk oku
lundan 97 Beyhan, Ankara Harbiye oku-
lundan Mehmed Gültekin, Ankara Yenişe
hır Mimar Kemal okulu dördüncü sınıfın· 
da Faruk Ankara erkek lısesı 5-A oan Fethi 
Dedeogıu, AnKara Mimar Kemal okulun
dan 854! Nihal ipek, Ankara Kavaklıdere O· 
kulunda 165 Yavuz Hakman, Ankara Tecim 
lisesınden 53 Mustafa Güdul, Ankara llte
kin ilk okulundan 899 Kayhan, Ankara Dev
rim ilk okulundan 135 Murtaza Biricik, 
Niğde orta okuldan 18 Ekrem, Adana orta 
okuldan Naim '!'ekeı;, Amasya orta okuldan 
ikinci sınıfta Muammer Beşok, Ankara er
kek lisesınden Vehbi Erer, Ankara birincı 
orta okulundan 505 Hayreddin, Ankara 1-
nönü ilk okulundan 11 İlhami Ezğu, Ankara 
Gazi lisesinden 550 K. Köksal, Ankara Leb
lebici mahallesi Şekerci sokak 49 da H . 
Gümü~. Ankara Ulus ilk okulundan 834 Yıl
maz, Ankara Anafartalar caddesi Ateşhan 
3 No. da Cavid Köksal, Adıyaman Yeniyol 
okulundan Necdet Atalay, Adıyaman Zira
at teknisiyeni oğlu Sevinç Oğuz, Malatya 
lisesi birinci devrede Numan Yarın, Turhal 
ilk okulundan 297 Vecdet, Balıkesir 6 eylül 
okulundan 341 Ali Şefik, Konya Aksaray 
orta okulundan 127 Yaşar Arıbaş, Konya 
Aksaray orta okulundan 9 Hikmet Sayın, 
Adıyaman Y eniyol okulundan Tekin İçöz, 
Seferihisar Sıgacık köyü ilk okulundan 
Mahmud Baykan, Beyşehir C.H.P. Başkanı 
kızı Asiye, İstanbul Çarşıkapı Sinekli med
rese sokak 1 No. da Necati Öncü. 

! Hava kurumu j 
Kurban derileri ve 

bağırsaklar 
Türk Hava Kurumu Ankara 

Şubesinden : 

·otu s 

,, 

Tahmin edilen bedeli 3082 lira 75 ku
ruş olan yukarıda miktarı ve cinsi ya
zılı techizat askeri fabrikalar umum 
müdürlüğü satın alma komisyonunca 
25-1-1938 salı günü saat 14 de pazarlık
la ihale edilecektir. Şartname parasız 

olarak komisyondan verilir. Taliple
r in muvakkat teminat olan (231} lira 
(21) kuruş ve 2490 numaralı kanunun 2 
ve i üncü maddelerindeki vesaikle mez 
kur•gün ve saatte komtc.yona müraca

atları. 

Ankara merkez ve merkeze 
bağlı nahiye şubelerinden te
ber ru edilecek kurban derileri 

.:!illi 111111111111111111111ımı111111111m11111111111mımı111ı11111m1111 l l!:. 

(142) 1-328 

Tebliğ 
Ankara A sliye Ma hkemesi ikinci 

Hukuk Dairesvinden : 

-ile şehir bağırsaklan 16 - ikin- :5 
cikanun - 938 tarihindenitiba- ,_ = 
ren 20 gün müddetle müzaye
deye çıkarılmıştır. İsteklilerin 
şartlan öğrenmek ve şartname
leri almak üzere şubemize baş 
vurmaları ve arttırmaya kabl
mak için ihale günü olan 5 - şu
bat - 938 cumartesi günü saat 
14.30 da genel merkez binasın 
daki şubemizde bulunmaları 
ilan olunur. 1- 308 

-----------------Ankarada ateş hanında avukat Ha-
mid Şevket İnce tarafından İstanbul .Jlllllll Göz tabibi 1111111!:, 

• Beyoğlunda Maçka palas apartma.. 

ANKARA PALAS 

PAVİYONUNDA 

Fevkalôde 

Trio 
Proğram • 

yenı 

Naldy 
akrobalik 
Cia di 

dansözleri 
Costan 

-
--------------------
-----
----

Avrupanm en büyük 

Miss d'Elwo ı 
Lastikten kadın Dansöz "F antaisiste,, :: -

18 • 1 • t938 

__,,/_ 

~~ım 
Koçak ilan 
ŞARTLARI 

Dört satırlık küı;ük ilinlaı:dan: 
Bir defa için 30 kuruş 
İki defa için 50 kuruş 
Uç defa için 70 kuruıı 

Dört defa için 80 kuru§ alınır. l 
1 

Devamlı küçük ililnların her defası 
için 10 kuruş alınır. Meseli 10 defa 
neşredilecek bir i15.n için 140 kuruş 
alınacaktır. 
Bir kolaylık olmak üzere, her satır, 

ı 
kelime aralarındaki boşluklar müstes
na 30 harf itibar edilmİ§tİr. Bir küçük 
il5.n 120 harften ibaret olmalıdır. 
Dört satırdan fazla her satır için ay-

,,~:~:.~~ .:~:~.3 .. :~:::~: .... ,,,,,,, .. , .. ,, .... , .. 

~ 
Acele eatıbk ev etyası - Kanape 

kımı, halı, gardrop, aynalı dolap, 1'aef 
la, radyo, ve saire. ·ıtJ 

Yenişehir: Demirtepe 26 N o. ~ı ; 
Hasan Remzi apart. No. 7 Her ıwı ıl 
at 5 ten sonra müracaat. v3 

• $SıJ 
Az kullanılmış maroken koltui( ı 

almak isteniyor. Ankara P. K. N°· 31 
ve Telefon 1415 e müracaat. ~ 

Kiralık : 
r(. 

Kiralık müstakil kat - Kavaktıdetı' 
de fransız sefareti karşısında 4 od;. ır 
elektrik, havagazı vardır. 40 lira. e 
fon: 3843 1-164 

Satılık : ı Kiralık c:laire - Vekaletlerin t~ 
nında 4 üncü kapıda 4 üncü dairede : Dr. Esedullah Someren § 
mukim komisyoncu Ahmed Asaf a- : Cebeci Hast. Göz Mütehassısı E 
leyhine zimmetinde ücreti vekaleten - Balıkpazarı - Işıklar caddesi S 
matlubu olan 500 litanm tahsiline da- : Trakya apartımanr 4 No. da -
ir açtığı alacak davasının icra kılınan Öğleden sonra hastalarım 

Duo Berry Satılık arsalar _ Yeni .. ehirde Sela- karşısında (6) oda büyilk • sat~n, ı,tıf' 
- ~ t.. r k f h · b · k t ıoral.t" = nik caddesinde Maliye şubesi karşısın- ur u on oru aız ır a 

muhakemesinde : 7. 11. 933 tarihli E kabul eder 1-141S 
dava arzuhali kendisine 15. 11. 933 de 111111111111111111111111111111111111111111 

tebliğ edilmiş bundan şonra kendisi 
için çıkarılan davetiye adresi meçhul 
olmasından bilatebliğ iade edilmesi 
üzerine davacının talebi üzerine 
12. 1. 938 muhakeme günü için ilan 
yapılmış yerine bir vekil ve kendisi 
hazır olmadığından taleb veçhile H. 
U . M. K. nun 141 ve müteakib mad
deleri hükümlerine uygun görülerek 
ilanen gıyab kararı tebliğine karar 
verilmiş olup muhakeme günü olan 
18. 2. 938 cuma günü saat 14 de An
kara Asliye Mahkemesi ikinci Hu-
kuk dairesinde hazır bulunmanız ve
ya bir vekil ikame etmeniz aksi halde 
işbu ilanın tebliğ makamına kaim o
lacağı bilinmek üzere keyfiyet ilan 
olunur. 1-338 

Kirahk 
Yenişehir Srhiye Vekaleti karşı

sında yeni yapılan Uğur apartmanın

da iki oda bir banyodan mürekkep ya
tak ve üç oda umumi hayat dairesiyle 
ayrıca servis kısmını havi modern 
tertibatlı dört ve beş odalı iki daire 
kiralıktır. Her vakit görülür. Tele-
fon : 1851 1-339 

NAS1Q1lAC1 
KANZUK 

ın 
6ua. 

En eski nasırları bile pek kısa bir 
zamanda tamamen ve kökünden çıka
rır. 

Umumi deposu: İngiliz Kanzuk ec
zanesi. Her eczanede bulunur, ciddt 
ve müessir bir nasır ilacıdır. 1-SO 

Görülmemiş artistik dansözler 
- . · Telefon: 3312 1-189 E da 592 ve 423 met relik. Tel. 1538 ko------ Masanızı evvelden tutunuz 

':illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ 
--

----
~---~EÇETELERİNİZi---.. , 

(Sakarya eczane) s inden yaptırınız. H er istediği
niz yerli ve Avrupa ilaçları bulunur. Resmi hususi milessesata azami 
kolaylık gösterilir . Ulus, Halk sineması sırasında. T el : 2018 3-7171 

Elbise yaptırılacak 
Ankara Bölge Sanat Okulu Direktörlüğünden : 

Okulumuz talebeleri için okuldaki nümunesine göre aşağıda cins, mik
dar ve tutarı yazıh elbiseler a~ık eksiltme ile yaptırılacaktır. lstiyenle
r in §artnameyi görmek üzere h er gün okul direktörlüğüne ve eksiltmeye 
gireceklerin de teminatlariyle ve kanunun icabettirdiği vesaiklc birlikte 
20-1-1938 tarihine tesadüf eden perşembe günü saat 15 te Ankarada Okul
lar Sağıımanlığında toplanacak olan alım satım komisyonuna müracaatları. 
Cimi Mikdarı Fiyatı Tutan % 7,5 teminatı 

Licivcrt H. elbise 
Gri H. " 

28 takım 24 T.L .) 
80 ,, 24 T.L .) 

1-08 takım 

2592.00 194.40 

,{ti) 

misyoncu Hayri. 1-80 

Satılık apartıman ve arsa: Yenişe

hirin en iyi yerinde bir apartıman ve bir 

arsa ehven fiatla satılıktır. Ulus'ta (N) 
rumuzuna müracaat. 1-243 

Kiralık kat - 3 yahut 4 oda, ;d 
mutfak, banyo, Işıklar cadde.si 1' jl 
okulu yanında. Telefon: 3301 1~ 

Kiralık daire - Y enişehirde, el~ 
trik şirketinin tam önünde 34 rf O·~ 
apartımanda. İki oda, bir hol, banY0 ~ 

Sıs.tılık arsa - Elektrik şirketi ı9' 
karşısında 550 M2, 20 metre cepheli mutbak. Suyu ile 40 lira. ı-
17 metre bina cephesi, uygun fiyat. Kirabk _Yenişehir Selanik c;ad~ 
Tel. 2181 1- 254 si arkasında Türe sokak 6 No. a.P9

11
il' 

A cele satılık ev - Yenişehirde manda 3 odalı daire. - bir dairede •' 
İ İ ·· - bodrum hatta ... ust smet nonü cadesinde 4 No. lu ev yanında 2 oda ••· 
satılıktır. Tel. 2723 1-277 kil 2 1/ 2 oda. ı-310 

'l\_,11 
Radyo Satılık - Telefunken mar- .Kıi.ralık _ Kaloriferli, rnobl ~,,. 

ka 5 lambalı radyo 90 liraya satılık güzel bir oda banyo ile birlikte ~!~ 
Sağlık bakanlığı karşısındaki Çağa- lrktır. Adres : Yenişehir A.t~te ıl 
tay sokağı 15 Prof Stenerwald'e mü- bulvarı 57 B. Ali Nazmi Apr. ~37 
racaat. 1-331 ~ 

Satılık evler - Emlak Bankası ar- 1't'~ 
kasında kanat sokağında (4,2, 8/ A Ders - Muhtelif saz ve ıııe jli!• 

dersleriyle yabancılara türkçe öğretor dahi) Necatiye aid (4) numaralı sa- :8 
tılmazsa kiralıktır. Diyanette Ziyaya Demirfırka M. Türkeş S. No. 8 '1s1 
müracaat. 1_ 332 han'a mektubla müracaat. ~ 

.··'~ Satıh~ - .Seyahat hasebiyle yatak 
odası ve misafir odası eşyası .satılıktır. 
Atatürk Bulvarı. Cener aıpart. N o. 7 

ı-a41 

..1 ı 111111111111111111111111111111il1 ~ 
: MAHKÜMLAR KALESİ ~ - ~ : Anna Bella ıf 

~ 11111111"1111111ır1111111111ı11••111 



·ıs -ı -1938 

A. Levazım AmirliQİ 

Sığır eti alınacak 

Ankara Levazım Amirliği Satm 
~lma Komisyonundan : 

1 - Hozat garnizon birlikleri için 
58100 kilo sığır etinin kapalı zarfla ek
ailtmesi 27-1-938 saat ıs de Hozat as! 

keri satın alma komisyonunda yapı· 

lacaktır. 
2 _Muhammen bedeli ııııs lira ilk 

teminatı 893 lira 63 kuruştur. Şartna· 
mesi komisyonda görülür. İsteklilerin 
kanuni vesikalarıda ihtiva eden teklif 
ınektublarını saat 14 e kadar komisyo· 

na vermeleri. 
(75) 

Terlik alınacak 

1-191 

Ankara Levazım Amirliği Sabn al· 
ına Komisyonundan: 

1 _ Ordu hastaneleri için 10.000 

çift terlik kapalı zarfla 2S-l-938 saat 

15 de Tophanede İstanbul Lv. amirliği 
satın alma komisyonunda alınacaktır. 

2 _Muhammen bedeli 18000 lira ilk 

teminatı 1350 liradır. Şartname ve nü· 
munesi komisyonda görülür. İstekli· 
lerin kanuni vesika ve teklif mektub
larmı ihale saatindeı. bir saat evveline 
kadar komisyona vermeleri. 

(49) 

Buğday alınacak 

An. Lv. A. Sa. Al; Ko.dan : 

1-1s1 

1 - pazarlıkta olan itler: Kırklar· 
eli ve Tekirdağ birlikleri için 100 ton 

buğday. 
2 - Tekirdağ buğdayının muham-

men bedeli 62SOO ve Kırkla.relinin 
dahi 62500 lira ve muvakkat temınatla
rı 4687 lira 50 şer kuruştur. 

3 _ İhalesi 26 • 2. kan.- 938 saat 11,1S 

de ayrı ayrı Tekirdağında askeri satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. Şart 
nameleri görmek istiyenlere ~t.ın 
alma komisyonunda her gün görebılır· 

ler. 
ı-41 (4775) 

Battaniye alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın al

ma Komiıyonundan: 

ı _ Ordu hastaneleri için 1700 adet 
battaniye 2S- 2. kan. - 938 saat ı5.30 da 
kapalı zarfla eksiltmesi Tophanede 
btanbul Lv. amirliği satın alma ko· 
miavooa•ftda_:u.a••'•-· s t 

2 - Muhammen l>Gdeli 28~00 lira ilk 

teminatı 2ı67 lira SO kuruftur. Şartna
me ı \ ve nümunesi komisyonda göril· 
lür. bteklilerin kanuni bel~eleriy~e 
teklif mektublarını ihale saatınden bır 
aaat evveline kadar komisyona verme-

1-1S2 
leri. (50) 

Kazan Karavana ve saire 
alınacak 

su 26 kuruı SO santimden 31800 lira 
ilk teminatı 238S liradır. Şartnamesi 

komisyonda görülür. lsteklilerin ka
nuni vesikalarını havi 'teklif mektub
larını belli saatten bir saat evveline 
kadar komisyona vermeleri. 

(150) 1-333 

Saman alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonun4an : 
ı - Ankara garnizon birlik ve mü-

esseseleri ihtiyacı olan 168650 kilo sa
mana 8-1-938 eksiltmesinde teklif edi
len fiat pahalı görüldüğünden 21-1-938 
saat ıs de Ankara levazım amirliği sa
tın alma ko.da pazarlığı yapılacaktır 

2 - Muhammen bedeli 3373 lira ilk 
teminatı 252 lira 98 kuruştur. Şartna

mesi komisyonda görülür. Kanuni ve
sika ve teminatlariyle belli vakitta ko
misyonda bulunulması. 

(93) 1-32S 

Saman alınacak 

Ankara Levazım Amirliği Satm 
Alma Komiıyonundan : 

ı - Harb okulu hayvanat ihtiyacı 
olan 21S ton samanın 23-12-937 eksilt
meıinde verilen fiat pahalı görüldü
ğünden 22-1-938 saat 11 de Ankara 
Lv. amirliği sa. al. ko. da pazarlığı 

yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 4300 lira ilk 
teminatı 322 lirad.ır. Şartnamesi ko
misyonda görülür. Kanuni vesika ve 
teminatla belli vakitte komisyonda bu

lunulması. 

cıs) 1-324 

Nohut alınacak 

Ankara Levazım Amirliii Satm 
Alma Komisyonundan ı 

1 - Ankara garnizon birlik ve mü
esse&Cleri ihtiyacı olan 38000 kilo 
Nohudun 11-1·938 eksiltmesinde ta
lih çıkmadığından 21.ı-938 saat 14.30 
da Ankara Lv. amirliği sa. al. ko. da 
açık eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 3420 lira ilk 
teminatı2S6 lira 50 kuruştur. Şartname 
ve nümunesi komisyonda görülür. ls
t,.lıılliletüı lıan."nl vesika - ... .,,;._.,._ 
rıyreDem ruıtte komisyonda bulıtn-
maları. 

(111) 1-327 

Fabrika unu alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Diyarbakır pmi.son birlikleri 

ihtiyacı için 430.000 kilo fabrika unu 
kapalı zarfla eksiltmesi 7 • tubat - 938 
saat ıs de Diyarbakır levazım iınirliti 

Ankara Levazım Amirliği Satm satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
~ima Komisyonundan : 2 - Muhammen bedeli 45795 lira ilk 

0 
d ihtiyacı için azami alına· teminatı 3434 lira 63 kuruftur. Şartna-

1 - r ~ b .. yük ve 300 küçük ha- mesi 229 kuruı mukabilinde komiıyon-

k
cak kolan 3 

300~ bakır karavana, 2000 dan alınabilir. İsteklilerin mezkfir gün 
ır azan, k saplı ve saatten bir saat evveline kadar ka

kapaklı bakır bakraç, 1000 ba ~r 100~ 
1000 

bakır süzgeç, 1000 kevgırf,l k nuni vesikalariyle birlikte teklif mek-
k alı zar a e • tublarını komisyona vermeleri. 

bakır yağ tavasının ap 1 .... 1 (S3) 1-326 
ailtmesinde verilen fiyat paha ı goru • --------------

d .. - .. d 20 ı 938 saat 14 de Top-
ugun en . • . . i Sa Al 

hanede İstanbul Lv. amırhğ . . 
· yapıla· 

Ko. da pazarlıkla eksiltmesı 

caktır. 00 rra 
2 - Muhammen bedeli SOS ı 

ilk teminatı 3787 lira SO kuruştur. 
Şartnamesi 252 kuruş mukabilinde ~o-

• N neleri komıs-
nıısyondan alınır. umu • 
)'onda görülilr. lsteklilerin kanunı 
•esıkalariyle beraber belli saatte ko· 
nıısyonda bulunmaları. <148) l-33S 

Kösele almacak 
· ı·ı· Satm Ankara Levazım Amir ı ı 

~bna Komisyonundan : 

1 - Dikim evleri için 20 ton sarı 
bunlu kösele 4. 2. 938 saat 15 de 

b 1 Lv iınirliği sa· 
o anede lstan u • al fla 

tın alma komisyonunda kap ı zar 

eksiltmesi yapılacaktır. . 
bedeli 41000 lıra 

2 - Muhammen · 
ilk teminatı 307 5 liradır. Ş~rt~amesı 
k . .. ülilr. lsteklılerın ka· 
omısyonda gor k•lf mek

nuni vesikalariyle beraber t.e ı 
tu tarını ihale saatından bır salat .ev

. yona verme erı. 
veline kadar kornıs t--334 

(147) 

Sığır eti alınacak 
·rliii Satın 

Ankara Levazıııı Aınl 
Alma Komiıyonundan : 

1• tümen birliklerinin 
1 - Kırklare ı d .hti 

. h • tine ka ar ı • 
!>38 yılı mayıs nı a)e . talih 
yacı olan 120000 kilo sığır etme fl 
çıkmadığından yeniden kapalı z~r ka 
eksiltmesi 3 ş'Jbat 938 saat 16 da ır • 
lareli tümen satın alma komisyonun-

da yapılacaktır. . her kilo-
2 - Muhammen bedelı be 

M. M. bakanlığı 

Yemek takımı alınacak 
M. M. Vekaleti Sa. Al. Ko.dan : 
ı - Eksiltme gününde talip çık

mayan 300 adet yemitlik 1000 adet 
yemek tabağı 800 adet çatal 800 adet 
kaşık ısoo adet bıçak 1000 adet su 
bardağı bu defa pazarlıkla alınacak· 

tır. 

2 _ Hepsine tahmin edilen fiat 

ı699 liradır. 
ekıiltmeye ginnek istiyenleri~ (462S) 

3 _ lhalesi 1·2-938 salı günu saat 

11 dedir. 
4 _ ilk teminatı 127 lira 43 ku-

ruıtur. 

5 _ Şartname ve örnekleri r-

mek istiyen bedelsiz olarak h gun 
öğleden sonra M. M. V. satın alma 
komisyonuna müracaat. 

6 _ Eksiltmeye gireceklerin 2490 

sayılı kanunun 2 ci ve 3 . uncu mad
delerinde gösterilen vesaikl ve te
minatile birlikte belli giln ve saatın· 
de komisyona gelmeleri. (89) 1-238 

Mil ''e DeJik taşlama 
tezgahı almacak 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko
aıiıyonundau : 

ı - Bir adet mll ve delik tatlama 
tezgahı kapalı zarfla eksiltmeye kon-

muttur. • 
2 - Tahmin edilen bedeli S.SOO lı· 

ra olup ilk teminat parası 412 lira SO 
kuruıtur. 

3 - İhalesi 4 Şubat 938 cuma gUnU 
saat ıs dedir. 

Ut; US -11-

4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun 2, 3 üncü maddelerin
de istenilen belgeleriyle birlikte, te
minat ve teklif mektublarını ihale 
gününde en geç bir saat evveline ka
dar M. M. V. satın alma komisyonuna 
vermeleri. ( 4610) 

3-7073 

Ağır benzin alınacak 

M. M. Vekaleti Sabn alma Komi .. 
yonundan: 

ı) Beher kilosuna biçilen ederi 2ı 
kuruş olan 47 ton ağır benzin kapalı 
zarfla eksiltmeye konmuştur. 

2) İlk teminat parası 740 lira 2S ku
ruştur. 

dar Edirne Nafıa müdürlüğü odasın
daki eksiltme komisyonu başkanlığm
na tevdi etmeleri lazımdır. (138) 

1-305 

Bina yaptırdacak 
Gireıun Nafıa Müdürlüğünden: 

22-2-938 tarihine rastlayan çarşam
ba ıünü saat ıs de Gireson vilayeti 
Hususi Muhasebe binası içerisinde 
toplanacak olan vilayet encümenince 
48835 lira muhammen bedelli hastane 
binasının yalnız klrgir ve betonarme 
kısımlarının infall vahit fiatlar üze
rinden eksiltmeye konulmuştur. Tek
liflerdeki tenzilit, vah.id fiatların u-

Satılık taylar 

Karacabey Harası Direktörlü
ğünden: 

Müessesemizde yetiştirilen husu
st bakım ve itina ile neıvünemaları 
haddi azamisine çıkarılan anadan ve 
babadan yarıtçı bir difi, beşi erkek 
olmak üzere 936 doğumlu altı b•f saf 
kan ingiliz Tayı 19 klnunusani Sl38 
çarşamba günü saat onbeşde açık art
tırma ile hara merkezinde aatılacak
tır. Bu hayvanların pediğrilerini ve 
fotoğraflarını görmek istiyenler An
kara, İstanbul, Bursa Adana Veteri
ner Direktörlüklerine müracaat ede
bilirler. 

V - Eksiltmeye iştirak etmek 
istiyenlerin fenni evrak ve vesaikinl 
inhisarlar in,aat ıubesine ibraz ede· 
rek ayrıca ehliyet veıikası almaları 

lazımdır. 

VI - Mühürlü teklif mektubunun 
kanuni vesaiki ve eksiltmeye ittirik 
vesikasiyle % 7,S güvenme parasını 

ihtiva edecek olan kapalı zarflar ek· 
siltme günü en geç saat 14 de kadar 
yukarda adı geçen alım komisyonu 
başkanlığına makbuz mukabilinde ve-
rilmiı olmalıdır. (62-S5) 1-172 

Benzin almacak 

Gümrük Muhafaza Genel Komu
tanlığı lıtanbul Satın Alma Komi.,. 
yonundan: 

1 - Gümrük muhafaza deniz vası· 
taları için 7S ton ikinci benzinin 

2. 2. 938 çarşamba günü saat 11 de ka• 
pah zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Tasmlanan tutarı ''16875" lira 
ve ilk teminatı 1266 liradır. 

3) İhalesi 2S-ı-938 sah günü saat ı5 
dedir. mumi üzerinden yapılacaktır. 

Taliplerden her hayvan arttırma-
sına iştirak için yüz lira muvakkat te- 3 - Şartname ve evsaf komisyon• 

4) Eksiltmeye gireceklerin 2490 sa
yılı kanunun 2, 3 Üncü maddelerinde 
istenilen belgeleriyle birlikte teminat 
ve teklif mektublarını ihale gününde 
en geç bir saat evveline kadar M.M.V. 
satın alma komisyonuna vermeleri. 

(51) 1-153 

Jandarma 
· Kilim ve çadır alınacak 

Şartname, plin ve buna müteJerri 
diğer evrak 240 kurut mukabilinde 
Nafıa dairesinden verilecektir. 

Muvakkat teminat 3662 lira 61 ku-

ruıtur. 

İsteklilerin teklif mektuplarını 

mahalli ticaret odasında kayıtlı oldu. 
ğuna dair vesika ve 1938 yılı için ca

ri Nafıa Vekiletinden alınmış müte
ahhitlik vesikasile birlikte 22-2-938 
çarpmba günü saat 14,30 a kadar Gi
resun vilayeti daimi encümen reisli-

minat alınacaktır. (2/27) 1-119 dadır. GörUlebilir. 

Bayındırlık Bakanlıoı 

Ray döşeme münakasası 
Nafıa Vekaletinden : 

4 - isteklilerin o gün eksiltme sa· 
atinden bir saat evveline kadar 2490 
sayılı konunun 32 inci maddesi hük-

müne göre hazırlıyacakları teklif. 
mektublarını Galata eski ithalit güm
rüğü binasındaki komisyona vermele
ri. (96/71) 1-225 

Zayiler 

Janclarma Genel Komutanlığı An- ğine vermeleri lhnndır. (13S) 1-304 

Diyarbakırdan Cizre~ doğru in· 
şa edilmekte olan hattın kırk ikinci 
kilometresile altmışıncı kilometresi 
araaındaki ü~üncü kısım inşaat ve 
ray ferşiyatı kapalı zarf usuliyle mü
nakasaya konulmuttur. 

Zayi - Ankara orta okulu 1 inci sı • 
mfından almış olduğum tasdiknameyi 
zayi ettiğimden dolayı yenisini almak 
için tekrar müracaatta bulunduğumdan 
eskiıinin hükmü olmadığını ilan eyle • 
rim. Çıbık: Çalseki köyünden Meh • 

kara Sabn Alma K.omiıyonundan .: 

1 - Eldeki vasıf ve örneğine uygun 
olarak on binden on iki bin bC§ yüze 
kadar kilim, ve bin iki yüzden bin beş
yüze kadar portatif çadır kapalı zarf 
usulü ile aşağıda yazılı tarihte satın 

alınacaktrr. 

2 - Satm alınacak bir kilme (3SO) 
kuruş ve bir portatif çadıra (630) ku
ruş kıymet biçilmittir. Kilime aid şart 
name (219) kurut karııtığında Ve por
tatif çadır şartnameıi de parasız ko
misyondan alınabilir. 

3 - Eksiltmelerine girmek istiyen
lerin kilim için (3281) lira (25) kuruş
luk ve portatif çadır içinde (708) lira 

(7 S) kuruşluk teminat makbuzu ile 
şartnamede yazılı vesikaları muhtevi 
teklif mektublannı dördüncü maddede 
yazılı gün ve saatten evvel komisyona 

vermia.nJ•tfn 
4 - A - kilim eksiltmesi ı9.l.938 ~ 

f81Dba günü saat (10) da 
B - Portatif çadır eksiltmesi 

20.1.938 pertembe günü aaat (10) da. 
(4746) 1~ 

Kablo alınacak 
Jandarma Genel Komutanlıiı An

. kara Satın Alma Komia:yonundan: 
ı - Vasıf ve örneğine uyğun ve ön 
dört bin dört yiLı yirmi lira kıymet 

takdir edilen iki yüz altı kilo met· 
re ağır sahra kablosu 25-1-938 salı gü· 
nü saat (10) da kapalı zarf usulil ile 
aatın alınacaktır. 

2 - Şartnamesi parasız komisyon· 
dan alınabilecek bu eksiltmeye girmek 
istiyenlerin (1081) lira (SO) kurufluk 
ilk teminat ve prtnamede yazılı belğe
leri muhtevi teklif mektublarmı bel
li gün ve saat dokuza kadar komisyona 
vermiş olmaları. 

(20) ı-1ss 

Vilôyetler 
Kalorifer tesisatı 

yaptırılacak 
Edime Nafıa Müdürlütünden : 

Edime lisesiyle kız ve erkek öğ· 
retmen okulları kalorifer tesisatları 

için yapılacak müşterek santral bina

slyle harici şebeke ve erkek öğretmen 
okulunun dahili kalorifer tesisatı it
leri ikinci kanunun 24 cü günü saat 

altrda ihale edilmek üzere yirmi 
mUddetle ve kapalı zarf usuliyle 

ek ı meye çıkarrlmıttır. 

Kt'şif bedeli yekOnu 36526 lira 68 
kururştur. latekliler proje resimleri 
keşıf kağıtları, şartname, mukavelena 
me ıuretleri ve fenni evrakı Ankara-
da yapı itleri umum müdürlüğü ile 
İstanbul ve Edirne Nafıa müdürlilk

lerinde 180 kuruş mukabilinde veri
lecektir. 

Muvakkat teminat 2740 liradır. 
Eksiltmeye girebilmek için en az yir
mi bin liralık bir kalorifer tesisatını 
muvaffakıyetle yaptığına dair vesika 
ile Nafıa Vekaletinden 938 senesine 
mahsus alınmış müteahhitlik vesika
sı ve eksiltme tartnamesinde yazılı 

prtları haiz bulunmak lazımdır. Mü
teahhitlerin 2490 sayılı kanuna göre 
huırlıyacakları teklif mektupları yu
karda yazılı günde saat on bete ka. 

Şehir gazinosu yaptırılac.-ak 
• Kayaeri Belediye Riyasetinden : 

1683S lira 50 kuruş bedeli keşifli ve 
bedeli ihalesinden beş bin lirası 937 ve 
mütebakisi 938 mali yılı büdcesinden 

1 - Münakasa 26.1.938 tarihine 
tesadüf eden Çar,amba günü saat on 
beşte vekaletimiz demiryollar inşaat 
dairesindeki komisyon odasında ya
pılacaktır. 

2 - Bu işin muhammen bedeli 
7SO.OOO yedi yüz elli bin liradır. 

3 - Muvakkat teminatı 33750 li· 
radır. 

met oğlu İsmail 1-340 

Demiryollara 
4 - Mukavele projesi, mUnakaaa 

günü saat 14 de ihalesi icra edilmek 
,artnamesi, Bayındırlık işleri genel 

tediye olunmak tartiyle belediyece 
ce yaptırılacak olan 'ehir Gazinosu 
19·1-938 tarihine rasthyan çarpmba Yeni Ankara gan bDfeve 

gazinosu ile mDıtemilah 
kiraya veriliyor 

ilzere kapalı zarfla münakasaya konul-
muttur. 

Taliplerin ,artnameyi görmek üze
re belediyeye müracatları ilan olunur. 

(59) 1-183 

,artnamesi, vahidi kiyasi fiat cetve· 

D. D. Yollan ikinci ltletme Ko
miayonundan ı 

li, fennt şartname, ahıap traverale 
ferşiyat taJimatnameai, çimento nor
mu, telgraf hattı fartnameıi, plin ve 
profilden mürekkeb bir takım müna
kasa evrakı otuz yedi buçuk lira mu-

M üze yaptırtlacak kabilinde demiryollar inşaat dairesin 
den tedarik olunabilir. 

1-Yeni inşa olunan Ankara gan 
içindeki büfe, büvet, gazete aatıı yeri 
ile garın yanındaki büyük ve lüks p· 
aino l»auı re mUtteınilitı Uç sene 

müddetle ve pazarlık usulü ile kiraya 

verilecektir. 

lzmir Enternasyonal Fuar Komi: 5 - Bu münakasaya iştirak etmek 
aai .RW -· • .a · 1 •~•--enler _.usıo ......,-alı ~ttll'mll. .a.. 

Kültür parkta inp edilecek Eğe siltmc ve ihale kanunu muc1bince ib
mahaulleri müzesi kapalı zarflı milna- razına mecbur oldukları evrak ve ve
kua ile 24.1.938 pazartesi günil saat 16 saiki ve bilumum nafıa iflerini veya 
da belediyede lmıir enternasyonal fu- demiryollar in,aat itlerini yapabile
arı komitesince ihale edilecektir. cckledne ve bir defada en u üç yiLı 

Ke9lf bedeli 32208.92, teminat 2416 bin liralık NSyle bir 19 yapmlf bulun-
liradır. (S2/74) 1-2S9 duklarına dair Nafıa Veklletlnden 

verilmiı 938 seneıi için muteber mil-

2 - Bunların senelik muhammen ki
rası 7000 liradır. Ve yekdiğerinden ay• 
rılmabısm toptan olarak kiraya Yeri
lccektir. 

Elcktri kMaklnlstl aranıyor teabhitllk vesikaamı mezkar kanu
3 - Taliplerin uzun müddet Ankara 

İstanbul gibi bilyilk tehirlerde birinci 
sınıf bir gazinoyu muvaffakiyet ve eh· 
liy~tle idare etmiı olduklarını ve ha· 
len böyle bir müeSBeseyi idare edebi· 
lecek ehliyet ve mali kudrette bulun• 
duklarına dair ve bu cihet vesikada sa
rahaten yazılı olmak prtiyle ticaret o
dalarından alınmrı bir belgeyi ve nü• 
fus veya hüviyet cilzdanlarmm aslı ve· 
ya sallhiyetli makamlarca musaddak 
suretlerini pazarlık gününden beş gün 
eveline kadar komisyona teslim etme
leri ,arttır. 

Tokat Blediye Reisliğinden : 

13S lira ücretli Tokat hidro elek
trik santıralına ehliyetnameli bir ma
kinist alınacaktır. İsteklilerin ehli· 
yetname, bonservis ve diğer veıikala· 
riyle Tokat belediye reiıliğine müra -
caatları. (8476/46S8) 3-7146 

Kazalar 
Depo yaptırılacak 

Kadıköy Vakıflar Müdürlüiünden: 

1 - Taşdelen menbaında mevcud 
hangara ilaveten yapılacak tite depo
ları, makine ve kazan depoları ve ıu 
depoları (24,695) lira (90) kuruf be
deli keşfi ile ser'idepri üzer.ine 
S-1-938 tarihinden 20-ı-938 tarihine 
kadar 15 gün müddetle kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bu inşaata ait şartname, pro
jeler ve mukavele ve yapılacak inp
atın nev'i ve cinsini gösterir hutasai 
keşfiye 20-1-938 akşamı saat 17 ye 

kadar İstanbul Vakıflar BaşmüdUr
lüğü Başmimarlığından 123 kuruş 
mukabili~de alınabilir. 

3 - İhale 2ı-1-938 c.ıma günü sa
at ıs de Kadıköy Vakıflar Müdür· 
lüğüncle uygun fiat verene Vakıflar 
Umum Müdürlüğünden istizan edil
mek şartiyle yapılacaktır. Zarflar i
hale saatından bir saat evvel nıı.kbuz 
mukabilinde komisyona verilmit ola
caktır. 

4 - Eksiltmeye girmek istiyen
ler (1900) liralık teminatı muvakka· 
te akçesini Kadıköy Vakıflar MUdUr
lüğü veznesine teslime mecburdurlar. 

S - Eksiltmeye girmek iıtlyen
ler Mimar veya mühendis olmaları ve 
buna benzer (2S.OOO) liralık işleri e
yi bir surette yaptıklarını iebat ede· 
cek Bayındırlık Bakanhğmın vesika
larını latanbul Valnflar BaımUdllr

lUğü Bqmimarlığına iÖstererek ay· 
rıca vesika almaları mefl'uttur. 

(12) 1-88 

nun tarifatı dairesinde hazırlıyarak 

fiat teklifini havi mühürlü zarflariyle 
beraber bir zarf içinde 26.ı.938 tari-
hinde saat on dörde kadar makbuz 
mukabilinde demiryollar inşaat dai
resindeki komisyon reisliğine tevdi 
etmif olmaları lazımdır. 

(64) 1-207 

Gümrük ve inhisarlar B. 

Tütiin Bakım~vi yaptınlacak 
lnhillll'lar Umum Müdürlüğünden: 

1 - İdaremizin Trabzon Başmü

dürlüğüne bağlı Polathanede şartna
me ve projesi mucibince yaptırılaca
ğı Tütiln bakım evi inşaatı kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

II - Keşif bedeli 145611 lira 30 
kuruş ve muvakkat teminatı 8530.S7 
liradır. 

III - Eksiltme 2S·l-938 tarihine 
rastlayan salı günü saat ıs de Kaba
taşta Levazım ve mübayaat fUbesin
deki alım komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartname ve projeler 7.28 
lira bedel mukabilinde inhisarlar u-

İdare bunları tetkik edip kimlerin 
puarlıia ittirak edip edemiyeceğini 

pazarlıktan evel kendilerine teb
liğ ve tefhim edecektir. Tesbit edilen 

müddetten sonra getirilecek vesaik ka· 
bul edllmiyecek ve esbabının pazarlı• 
ğa ittirlk hakları sakit olacaktır. _ 
4- Şartnameler Ankarada İkinci it· 

letme müdürlüğünde, Haydarpafada 

birinci i~etme müdürlüğünde parasız 

olarak verilir. 

S - İhale 7-2-938 pazarteıi günü saat 
ıs de Ankarada ikinci itletme müdür-

lüğü binasında toplanacak olan komis
yon tarafından yapılacaktır. lsteklile· 
rin 1S7S lira muvakkat teminatlarını 

mum müdürlüğü inıaat şubesiyle An- Ankarada umumi idare veznesine yatı• 
kara, Trabzon BaşmüdUrlüklerinden rarak muayyen gün ve saatte komiı • 
ve Polathane müdürlüğünden alına-ı yonda hazır bulunmaları ilan olunur. 

bilir. - (131) 1-330 

Tezgah ve makine 
• 

ah nacak 
D. D. Yollan S.tm Alma Komia :ronundan: 

Aşağıda muhammen bedelleri ve muvakkat teminatları yazılı iki kalem tez· 
gih ve makine 5·4·5138 salı &ilnU saat 15.30 da ayrı ayrı sıra Ue ve kapalı zarf 
uıullyle Ankarada idare binaıında aatı n alınacaktır. 

Bu ite girmek iıtiy.nlerin muvakkat teminatları ilı kanunun tayin ettiği 
vesikaları•• nafla mUteahhldllk Yetlkası vı tıkllflerlnl aynı cUn saat 14.30 a 
kadar komisyon relıllğine vermeleri lizımdır .• 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme daireainden, Haydarpapda 
tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılmaktadır . 

İSMİ 

rlir auet plan fı .. e tcz&ahı 
.. " Saç bUkıne makineıl. 

(121) 

Muhammen bedeli Muvakkat teminatı 
Lira 

18.000 
27.000 

Lira 

1.350 
2.025 

1--329 
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Tango kralı Edvardo Biyanko bu aksam Sehir lokantasınd 
SEHİR TİYATROSU 

Temsilleri 
22 ikinci Kanun cumarteıi akıamı umuma 
23 ,, ,, pazar ,, ,, 
24 ,, ., pazartesi halk gecesi 

ALEV 
PiYES 3 PERDE 

Yazan: Çeviren 

Hanri Kismakers Doktor Ali Suha Deliibaıı 

Ayni eser cumartesi ve pazar günleri saat ikide yalnız ta
lebeye tekrar edilecektir. Şehrin her semtinde gidit ve gelit 
otobüs servisi temin edilmittir. Akıam saat 20 den 21 e ka
dar Sergievine, Ulus meydanına ve Samanpazarına her on 
dakikada bir otobüs vardır. Dikmen ve Keçiörenden her 
yarım ıaatte birdir. Temsil sonunda her tarafa otobüs te
min edilmittir. Gite her gün saat 13 den 19 za kadar açık
br. Temsil günleri gİfe sabah saat ondan itibaren açık bu-
lunacaktır. 1-342 
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~ FOTO RIDVAN ~ - -: Pek Yakında : - -- -- -: Çocuk sarayı caddesi - Çocuk Esirgeme Kurumu : 
: apartunanına ta~ınıyor 1-336 : - -.. 1111111111111111111111111111 .. ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııır 

iREC 
Ötedenheri inşaat sahipleri ve Ankara piyasası tara

f rodan randımanının yüksekliği, harç ve sıvalarda diğer 
kireçlere faikiyeti teslim edilen Karaköy, Alpuköy ve 
Beylikahır kireçleri Ankara satış mahalleri. 

Mevsim Sokak Hamamcı apartımaµı No. 4 Arif Çu
bukçu. Telef on: 3300. 

İstasyonda Mahrukat müteahhidi Hüseyin Orak. Te
lef on: 2791. 

Postahane caddesi Karaköy Pazan sahibi İsmail 
Özer. Telef on ı 3659. 

Sanayi eaddesi tuğlacı çankınlı Ha&an Telef on: 1446 
1-233 

Baş ve diş ağrısı ısbrabların 
en müthişidir. 

En şiddetli dit ağrılarını 
dindirir. 

GRIPIN 
Bütün ağrı, sızı ve 
sancıları keser 
Baş ağrısına, nezle, grip ve 

romatizmaya karşı 
Bilhassa müessirdir. 

İcabında günde 3 
kaşe alınabilir. 

isim ve markaya dikkat ve her yerde ısrarla Gripin isteyiniz 
1-32 

~6UGUN • KUMBARANIIA·ATAGAGIN\l· 5· KURUŞ 

- - -- - --

YARIN·KURACAGINIZ · EVİN·TEMELİDİR 
~--

T.C. 
ZiRAAT BANKASI 

Diinya mevaddı gıdaiycsi arasında en büyük 
zafer nişanını, diplom donör ve altın madalyayı kaza il 

ve hu suretle birinciliği bihakkın tasdik olunan 

Hasan özlü unları 
Vitamin, Kalori, Gıda, Sıhhat 
Pirine, Yulaf, Mercimek, Buğda.y, irmik, Patates, Mıııl' 

Türlü, Bezelye, Badem, Çavdar Ôzii Unlarını 
Çocuklarınıza Yediriniz. 

Allahın yarattığı saf hububattan alınan, vitamini ve kalorisi kılf' 
vei gıdaiyesi çok olan Hasan Özlü Unlarına doktorunuz şehadet edcl 
ki hayatın ve tabiatin en mugaddi ve mükemmel gıdasıdır. 

Hasan Ozlü Unları çocuklarınıza tam afiyet temin eder. Neşvünlr 
malarına yardım eder. Onları çabuk büyütür. Nef'eli, tombul, ha&tr 
lıksız tombul yapar. Hasan Ozlü Unlariyle çok leziz mahallebi ff 
çorba ve yemek yapılır. Mutlaka HAS AN Markasına dikkat. 1 - 21 

Uyanıı &Servetifünun 
1891 • Ba,yazarı: A. Ihsan Tokgöz 

47 senedir durmadan çıkmakta olan bu haftalık resimli gazetenill 
Ankarada satış yeri AKBA Kitabevidir. Senelik abone 10 lira. ı-ıs 

Oluıünnl«"e •• 
s3iüa nezlelerine KATRAN HAKKI EKREM 

~··
11111111111111111111111111111111111

'~ .:!1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111'1111! 
E Dr. Sevkel Hüsnü Taray §_- = ' 

: - - Ankara Palas'ın 
--------.:....------------------------------ : Cebeci haataneai : = 

§ Kulak, Boğaz ve Burun ~ - Saf t Ve CUmQ konser !erİ 
: hastalıkları mütehassısı : =: 
E Viyana ve Frankfurt üniversite • : =: 
: leri kliniklerinden mezun 5 == = - -- = -: Her gün saat 14 den sonra : - - ~ 

"Pavillon,, da ~alı 18 ikinci kanun 1938 17, 30 da 

Mr. Otto Geitner'in idaresinde 
PROGRAM 

: hastalarını kabul eder : - - -: Adliye Sarayı köşesinde sarraf : =: 
: Hakkı apartımanı No. 5 : = 
: Muayenehane: Tl. 3912 Ev 1279 : =: 
= 1-79 = == 
.., ı 111111111111111111111111111111111111 • '"' = 

1 - Bizet 

İmtiyaz sahibi ve Başmuharrirı 

F .ılih Rıfkı ATAY 

Umumi Neşriyatı ide.re eden 
Yazı İtleri Müdürü 

=: 2 - Schubert - Wilhelmy 
--=: 3 - Boccherini 

--=: 4 - Korngold 

----=: 5 - a. Rückauf = b. Schubert 
=: 6 - Srünfeld - Strauss ---=: 7 - Dvorak --

Birinci Kısım 

L' Arlesienne 
a. İntermezzo 
b. Menuett 
Ave Maria 
(violinsolo: E. Polak 
Rondo (Cellosolo: H. Klikıı 

ikinci Kısım 
Tote Stadt 
a. Lied der Marietta 
b. Pierrot's Lied 
Lockruf ) Sesang 
Serenade) Leo Pan';ı 

Früh lingsstimmen 
(Piano Solo: O. Geitneı 
Slavischer Tanz No. f. 

1-321 

' 

' 

: 

Münıtaz Faik FENiK 

Ulus Basrmevi: Ankara ~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ı,: 

Dekalümen lambası asgari bir istihlak temin eder .. 

' 
Hediyelik bizden alın! 

-------------------------·_____../ 
~ 

ff==================================================================:::::~ 

YENİ SİNEMALAR HALK 
BU GECE 

Paris'in son moda ve eğlence hayatı 

ASRİ İŞ ADAMI 

Baş rollerde: 
Lucien Barroux - Edwig Feuillere • 

Raimu 

Ayrıca - Dünya haberleri 
j Gündüz seanslarında: 
N LA BOHEME 
N 

Seanslar: 2,45 - 4,45 - 6,45 gece 21 de 

. 

..tllllL. - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -'ıllllr"' 

BU GÜN BU GECE 

Robert Taylor ve Barbara Stavinck'in 
en muvaffak eserlerinden 

KISKANÇLIK 

Ayrıca • Dünya haberleri 

Seanslar 2,30 - 4,30 - 6,30 gece 21 de 

Halk matinesi 12,15 de 

LA DAM O KAMELYA 

Halil Naci Mıhçıoğlu Ankara Merkezi: Anafartalar caddeai. Telefon: 1230 
Şubesi: Ankara Bankalar caddeıi. Telefon: 2619 ı-ag 


