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TELEFON 
İmtiyaz sahibi 1144 
Başmuharrir 1371 
Yazı işleri 1062-1063 
Matbaa müdürü 1061 

Bugün 1 O uncu sayfada Ziraa~ 
Bankasının son bir yılı zarfındaki 
faaliyetine dair çok dikkate değer 
rakamlar bulacaksınız. Ziraat ve is
tihsal kredileri 34.714.41 O lirayı 
bulmuştur. Bankanın safi kan 
776.169 liradır. 

Polonya T eşen' de asker tahşit ediyor 
KAMUTAY'DA TOPLANAN UMUMi HEYET BEK- HİTLER MÜLAKAT! MÜSBET NETİCE VERMEDİ 1 
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Sümer, Ziraat, Eti Bank'ın 937 
senesi bilônçoları tasdik edildi 
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Ziraat Vekilimiz Buğday ve Silo polilikamızi anlatll , :--------~ o -'1 

' 
JO(SYO&. ~ 

Sümer Bank, Eti Bank, Türkiye Cümhuriyeti Ziraat Bankası Umum 

Müdürleri bankaları hakkında sorulan suallere cevaplar verdiler 
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Sümerbank Umum Müdürü 
B. Nurullah Sümer 

Fransa ve 
• 

Iran 
aa 
F. R. ATAY 

Çirkin bir matbuat hadisesi· 
nin, komşu ve dost İran devleti
ni Fransa ile diplomatik müna • 
sebetlerini kesmeğe sevketmiş 
olduğunu biliyoruz. Yakın za
manlarda aynı sebep yüzün -
den aynı gerginlik bir defa da
ha olmuştur. Kalemleri üstünde 
şuur murakabelerini kullanmak 
lüzumunu duymıyan ve kendile
rinde, her türlü neşriyat müba
latsızlığı yapmak hakkını gö
ren bazı gazetecilerin, yalnız 
mrileklerinin şerefini değil , 
memleketlerinin yüksek menfa • 
atlerini ele nasıl ihlal etmekte 
olduklarına son hadise yeni bir 
misal teşkil eder. Fakat alabil
diğine matbuat hüriyetinin, hiç 
olmazsa diğer milletlerin bir ta
kını hassas ve nazik mukaddesat 
"Ye müesseselerine hürmet etmek 
vazifesi ile telif edilmesine de
mokrasi kanunları dahi imkan 
bulmuşlardır. Yalnız iptidai bir 
terbiye değil, kanuni kayıtlar da
hi matbuatı, mesela, devlet reis
lerine karşı saygısızlıkta bulun
maktan meneder. 

Şehinşah Hazretleri yalnız bir 
şark milletinin büyük hükümda
rı değil, bu milletin kurtarıcı 
kahramanıdır. İran onun sanca
ğı altında istiklaline kavuştu; ve 
onun inkılapları ile, eski ve batıl 
müesseselerini tasfiye ederek, 
Yirminci asrın ileri cemiyetleri a
rasına karıştı. Kendisine karşı 
en küçük hürmetsizliği dahi af
f ebriemekte lran milletini mazur 
görmek lazımgelir. Fakat garp 
medeniyet ve kültürünün davacı· 
sı geçinmekte olanlar, bu mede
niyet ve kültürün hududunu A
nadolu srnırlarından Asya'nın 
i?beğine kadar uzatıp genişleten 
huyük hükümdara ve eserine 
k~:rşı, hiç olmazsa kadirşinaslık 
gostermek vazifesi·ndedirler. 

Beynelmilel sulh ve emniyet 
endişesinde o kadar hassas dav
ranan Fransa matbuatı için, bu 
kadirşinaslık daha vicdani bir 
zaruret hükmüne de girer: İran
da Şehinşah idaresi kendi mille
ti için hürriyet ve r;fah devri ol
duğu kadar, bütün komsuları ve 
bölgesi için bir sulh çağı olmuş-

Ziraat Bankası Umum Müdürü 
B. Nusret Mera)' 

Etibank Umum Müdürü 
İlhami Nafiz Pamir 

~~~~~-- p.. \' 
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Çekoslovakya'nın taksimi esnasında Polonya'ya düşen ve bugün Polonyalıların orada tahşidat 7aptıklan b~ldiri!en Teşen 
mıntakasını, Macarların Çekoslovak ya'dan aldrkları yerleri ve nihayet Karpatl aral~ı ~k.'.any~ sının. Macarıstan la Polonya 
arasındaki sıkışık vaziyeti ile, son hudut hadisesinin vuku bulduğu Munkaçcvo şehrını gosterır han ta 

ÇEK - MACAR HUDUT HADİSESİNİN POLİTİK AKİSLERİ 
Munkaçevo bombardımanı Almanya'da hayret uyandırdı 
Almanya Çekoslovakyayı, Roma da Macarları tutmaktadır. 

Polonya - Maca·ristan müsterek 
..> 

hududu meselesi tekrar konusuldu 
..> 

\=\itler Bek'in tek\if\n\ kabu\ etmedi ~ 

Dün umumi heyet toplantısında yapılan müzakerelere ve Sümer~ 
bank umum müdürü B. Nurullah Sümer'le, Türkiye Cümhuriyeti Zi
raat Bankası umum müdürü B. Nusret Meray'ın verdikleri izahlara 
dair tafsilatı 7 inci sayfamızda bulacaksınız. 

Polonya'da Karpatlar Altı Ukranyasının 
müstakil yaşayamaz bir memleket olduğu 

fikri ileri sürülüyor, Munkaçevo haclisesile 

bu fikir arasında bir beraberlik görülüyor 
Münih, 7 a.a. -- Polonya Hariciye nazırı Bek ile refikası, Fon Rib

bentrop tarafından şereflerine verilen ziyafette hazır bulunduktan 
sonra saat 22.20 de Berlin tarikiyle Varşova'ya gitmişlerdir. 

Bek Alnıanya'nın fikrine iştirak etmedi 

Cümurreisimiz Yanş ve 1 

İslôh Eecümenini j 

Paris, 7 a.a. - Alman - Leh müzakerelerinin neticesi hakkında 
".arşova ve Berlin'de muhafaza edilen ketumiyete rağmen siyasi Pa
r~~ mahfillerinde Bek'in Almanya'nın noktai nazarına iştirak etmediği 

himayelerine aldılar 
Cümhurreisimiz İsmet İnönü, at nes

linin memleket müdafaası ve ziraati 
noktai nazarından büyük ehemiyeti 
haiz bulunduğunu herkesten önce gö
rüp takdir ederek bundan on iki sene 
eve! bizzat tesis etmiş oldukları Yarış 
ve Islah Encümenini bu kere yüksek 
himayeleri altına almak liıtfunda bu
lunmuşlardır. Sayın Başvekilimiz Ce
lal Bayar'm filen riyaset etmekte ol
dukları bu önemli ve faydalı kurum, 
bugüne kadar yurtta at neslinin ıslah 
ve çoğalması yolunda başarmış bulun
duğu hizmetlere, bu suretle, daha ve
rimli olarak devam imkanını bulacak. 
tır. 

B. Daladiye döndü 
Paris, 7 a.a. - B. Daladiye saat 11 

de Toulon'a varmış ve derhal otomo
bille Paris'e hareket etmiştir. 

tur. Türkiye gibi İran dahi, milli 
hüriyetlere hürmeti ve milletler 
arasında karşılıklı hak ve şeref 
riayetini beynelmilel münasebet
lerinin esası olarak almıştır. 
Bahsettiğimiz neşriyat hadise

sinde hususi bir kasıt olmadığı 
ve meselenin şuursuzca bir mü -
balatsızlık hududu içinde kaldı
ğı hakkındaki iddiaları münaka
şa etmek şüphesiz dost devletin 
selahiyettarlarına aittir. Bu mi • 
salin, yeni vakaları önliyecek 
tedbirlerin alınmasına ve İran 
milletinin göstermiş olduğu asil 
hassasiyetin manası iyice anla -
şılmasına vesile teşkil etmesini 
temenni ederiz. 

Yeni baro reisi B. Hayrullah 
Ôzbudun 

Baro seçimi 

soylenmektedir. (Sonu J. üncü sayfada) 
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Hadiseye gelin<e : 
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Macarlar nota verdiler 
Çekler de cevap verdiler 
Muhtelit bir komisyon kuruldu, 

hadise ilk vahim şeklini kaybetti 
Budapeşte, 7 a.a. - Macar ajansı bildiriyor: Çeklerin Mu k _ 

çevo'ya tecavüzleri hadisesi dolayısiyle, Macaristan'ın Prag n a _ 
ı~h t .. h . . . "d k mas 

R 
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11 
h a a guzarı arıcıye nezaretıne gı ere orada hariciye n elS lge • ayfU a ~v;l~ovsk8i nKamm;ı haMreket .eden, B.b~rno'yu görmüştür. Ma:~:~ 

a guzar • rno ya acarıstan ın ır notasını vermiştir. 

Devlet Şurası 
O .. zbudun secı•ıdı' Bu noktada ezcümle deniliyor ki: 

1 Macarlar birçok defa iyi münase -
-> betler yaratmağa çalışmışlar ve bir - ı 

se~imi Pazartesi 

Bek'le Münih'te bir mülakat ya
pan Alman Hariciye Nazırı 

Fon Ribbentrop 

li ktisat Vekôletinde 

Mubayaalar 1 • 

ıcın 
.> 

Komsiyon kuruluyor 
İktısat Vekaleti devlet mübayaala• 

rında komisyonculuğun lağvı hakkın • 
daki İcra Vekilleri Heyetince verilen 
kararın tatbikma bir başlangıç olmak 
üzere Vekalet şubeleri delegelerinden 
mürekkep bir komisyon teşkiline ka • 
rar vermiştir. Komisyon lktısat Veka· 
leti tarafından yapılacak mübayaalara 
ait hususları gözden geçirecek ve icap 
eden esasları hazırlıyacaktrr. 

İktısat Vekaleti bir sirküler ile İc
ra Vekilleri heyetinin bu kararmI teş
kilatına bildirmiş ve bu kararın biran 
evel ve ehemiyetle tatbikı için lüzum· 
lu hazırlıkların yapılmasını istemiştir. 

B. Hasan Ali Yücel 

. Av~katlık kanununun yürürlüğe çok defa bu zihniyetlerinin 'burhan
gırmesı münasebetiyle Ankara, Çan- Iarmı vermişlerdir. Fakat Çekoslo -
kırt, Çorum, Kırşehir ve Yozgat vila- vakların ya iyi münasebetler vücuda 
yetleri mülhakatmx ihtiva etmek üzere getirmek için imkanları yoktur ve ya
Ankara'da kurulan baro, ilk toplantısı- hut da lazım gelen hüsnüniyete sahip 
nı dün adliye sarayında yapmıştır. değildir. Munkaçevo hücumu birçok 
Toplantıyı B. İbrahim Rauf Ayaşlı aç- hafta süren hazırlıkların bir netice -
mıştır. Toplantının açılmasını mütea- sidir. Ve bu hazırlıklar Cekoslovak 
kip Ebedi Şef Atatürk'ün hatırasına ve yabancı gazeteler tar~fmdan da 
hürmeten bir dakika ayakta ihtiram körüklenmiştir. İnsan kayxplarmdan 
vakfesi geçirilmiştir. Geçen seneye ait ve maddi hasardan mesuliyet Çekos
bütçe müzakere ve kabul olunmuştur. lovakya'ya racidir. Macar makamları 
'.Bundan sonra seçim yapılmış, baro re- mütecavizlere Iayik oldukları cezayı 
isliğine eski inzıbat meclisi reisi avu- verecektir. Bu vahim tecavüzden do -
kat Hayrullah Özbudun ve idare mec- ğacak neticelerin mesuliyeti de gene 

günü yapllıyor Maarif Cemiyeti 
. kollejinde 

(Sonu 8 inci sayfada) (Sonu J üncü sayfada) 

l ~dlıye v~ Dahiliye encümen· Maarif Vekili B. Hasan-Ali Yücel, 
erınden ıµurekkep muhtelit en - ı dün öğleden evel Türk Maarif Cemi

cümen Devlet Şfuası Reis ve a- yetinin Yenişehir'deki kolleji bina
zalıkları seçimi için 9. ı. 939 _ sına giderek bazı derslerde bulunmuş 

pa k 11 ·· • · · ı k zartesi ·· .. H . U . ve o eJın umumı vazıyetıy e ya rn-

d 
gunu eyetı mumıye - dan alakadar olarak müdürden izahat 

en sonra toplanacaktır. almıştır. 

' 



ULUS 

İnsan Ye küllür: l1J111ıkımlar 

ırısında tıylnler 

Kastamonu - (ankırı 

yolu a~ddı 

8- 1 - 1939 

Devlet alışverişleri 
Türk devletçiliği, devlet menfaa- kalmıyarak b-t·· b ·.ı · b . ·ı f f . . . . • u un u ırerı atar-!i • ·~ ;r~ .m

1 
be~. ab~t.ın.ı bırıbirine zıt iki mak için her yıl, bütçeeiııden milyon. 

Mucur kaymakamlığına La.dik kay
makamı BB. Rauf Sümer, Mut kay
makamlığına Elbistan kaymakamı Ce
mil Bingöl, Elbistan kaymakamlığına 
birinci umumi müfettişlik emniyet 
müpvir muavini Baki Kanhkılınç, 
Akseki kaymakamlığına Çemişkezek 
kaymakamı Mazhar Onur, Çemizke
zek kaymakamlığına Mazgirt kayma
kamı Alaettin Özgelen, Kigı kayma
kamlığına Nevşehir kaymakamı Me-

amı egı ırı ıranı tamamlayan iki larca lira aarfed. B 't:L l ·w t bb .. kr 1 k ıyor. u ı nıar a, 
m~ ~ ete . u.• te ı ~. •.~a kabul et- beynelmilel piyaaaya büyük ve zeQ-
DUftır. Bu ıkı teıebbı.au ve teıebbüa gin bir alıcı olarak uirayor. 
hakkını ayar edecek olan ölçü, ''mil- Bundan bqka devlet alacai 
Jet ve memleket menfaati'' dir Öyle malların te'-- 'k 'fi b'·ı· ı 
ıı· de ı .. .. . · &al vaaı armı ı ıyar ve 

.~ .. v ~ tete~uau de fert teıebbü- bir takım ıartnamelerle te&bit edip 
au.nu bırer keaır olarak kabul etaek, ilan ediyor. Ayrıca bu malları ken-
bwıl&rm .mahr 1 · " ·ıı ' . eç erı mı et ve mem- diaine en İyi temin edecek müe ...... 
le~et m~faatı,, eaaaına göre tevhit lerin hangileri olduiu ve bunların 
edilece~tır. hangi memleketlerde bulunduğu hu
• . Gar~ ~n seçen aaırki inkitafma auaunda da geniı bilsiai ve tecrübe-
11ıden ıyıye ayaık uy~ura~~lmit ol~ si mevcuttur. Şimdi, bütün bunlann 
~~le~etlerd.e'. ferdıyetçılık, alabıl- haricinde, bir de devletin bizzat ken
dıfine ılerl~ı!.ın~en, bund~n "amıf diainin yapmıt olduğu ticaret muka
kavga.sı.', dedıgımız ekonomık, aosyal veleleri ve bunlarla birlikte temin ey
ve ~lıt~~ h~~talık, bu haatalıktan da lediği krediler varken, bu aayede 
IHıg~ku re1mıler v_.e bunlar ar~aın- devlet, muayyen evaafta ve muayyen 
dalu kavaalar dogmuıtur. Kı, bu bedelde bir mal yekununu hangi 
~vaal~~a berab~, ga':P .bir "kül- memleketlerden alıp hangi memle
tiir krızı,, devrea~ne _ıı~ıt bulun- ketlerden, döviz dolayıaiyle, alamı
makta ve medenıyet ıle . ınaanlığın yacaiını yahut döviz fedakarlığında 
mukadderatını korkunç bar muhare- bulunarak hatta buralardan dahi ·• 
be ile tehdit eyle.mektedir. cabında alabileceğini, keza biliyo~ 

sut Kani Deprem, Şarköy kaymakam
hgına Kangal kaymakamı Saip Gün, 
Gurele kaymakamlığına Yüksekova 
kaymakamı Fikri Atayatan, Pınarbaşı 
kaymakamlığına Develi kaymakamı 
İhsan Ecemiş, Develi kaymakamlığı
na Emniyet umum müdürlügü müter
cimlerinden Sıddık Tümerkan, Çu
buk kaymakamlıgına Ankara maiyet 
memurlarından Niyazi Töker, Vize 
kaymakamlığına Hayrebolu kaymaka. 
mı Zeki Köymen, Çatalca kaymakam
lığına Saray kaymakamı Hikmet A
rar, Kaş kaymakamlığına Ankara mai
yet memurlarından Fikri Kuttan ı Ak
saray kaymakamlıgına Karasu kayma
kamı Namık Karayel, Soma kayma
kamlığına Ankara maiyet memurla
rından Necmettin Kute~. 'Göksun kay
makamlığına C6ki Maçka kaymakamı 
Nuri Bozkurt, Gelköy kaymakamlığı
na Serik kaymakamı Celal Sümer, 
Maçka kaymakamlığına Akseki kay
makamı Fahri Önal tayin edilmişler
dir. 

Maliye memurları arasında 
tayin, terfi ve nakiller 

Maliy~ Veki!eti merkez ve taıra memurları arasında 
bazı tayın, terfı ve nakiller yapmııtır. Bunları aıraaiyle 
ruz. yazıy 

Terfi edenler j dürlüğü muvakkat memurluğu, Ortı 
Yozgat tahsil 'efi Mümtu Yaaa, mektep mezunlarından MuharreQl 

İzmir ha.sine avukatlarından Salim Aira zat işleri müd. muvakkat me
Zer, A'gah Yener ve HulQsi Selek, murluğu, İlk mektep mezunlarından 
Bucak mal müdürü Rasim, Ankara Meziyet Baskan zat işleri müd. mu
muhakamat müdürü Yusuf Korman, vakkat memurluğu, Yüksek muallim 
Niğde tahsilat şefi Şevki Fazıl Bal- mektebi mezunlarından Fazıl Şevki 
san, İstanbul hazine avukatlarından Berker D. D. yolları maliye muhase
Ali Sadi, Ekrem Ozden, Haydar Tü- be dairesi masa şefliği, Siyasal bilgi
rekün, Rüstem Namer, Oaman Nuri ler mezunlarından Arif Hikmet Oz .. 
I:ermi?glu: İzmir Başdurak tahsil şe- gen D. D. yolları maliye muhasebe 
fı Emın Sıncan, zat işleri daktilosu dairesi masa şefliği, Siyasal bilgiler 
Sadettin Kiremitçi, Gümrük Vekile- mezunlarından İsmail Hakkr Bayili 
ti muhasebesinde Kemal Vardar, Ke- ken D. D. yolları maliye muhaseb 
mah mal müdürü Hamdi Ergene, la- dairesi masa şefliği, Lise mezunların
tanbul varidat kontrol memuru Naci dan Osman Akalp D. D. yolları Ba
Nayman, Bursa tahsilat kontrol me- lrkesir itletmeıi S. 2. memurluğu, 
muru Rıfat Boranalp, muhasebat u- Kağızman eski mal müdürü Osman 
mum müdürlügü mümeyyizi Ihsan Saim Çetin Ankara levazım amirliği 
Onal. Gümrük Vekaleti muhasebesin- m~haaebeciliii muhasebe katipliği, 
de İzzet Yener. Hasan Sözmen, Ela- Lıae mezunlarından Abtullah lzmen 
zık varidat müdüriı Hilmi Gülerman Gümrük İnhisarlar muhasebe memu
hukuk müşavirligi memuru Kudre; ru, Siyasal bilgiler mezunlarından Zi
~ayakan, Ankara tahakkuk şCtbe şe- ya Onder Sıhat Vekaleti muhasebe 
fı Yümni Gıingör, Samsun varidat müdürlüğü mümeyyi:zi, Hukuk me
~üdürü Suat Kudat. Lüleburgaz ha- zunlarmdan İbrahim Zeybek oğlu D. 
zıne ~vukatı Hamdi Atlı, bir ıayılı D. Yolları Kayseri iJletmesi masa 
temyız komisyonu katibi Ziya Gök- şefliği, İstanbul tahsil müd. evrak e• 
soy, nakit işleri mümeyyizi Lfıtfi Oz- ki memuru Nuri Polathaneli İstanbul 
bilen, hukuk müıavirliğİ memuru liseler muhasebeciliği katibi, Lise 

Çankırı ve Kaatamon.u'dan tehrimi
ze gelen malOmata göre bu havatide 
vukua gelen fırtınalardan kapanmış 
olan Kastamonu - Çanıkırı yolu uzun 
çalışmalardan sonra açılmış ve 22 inci 
kilometrede kara saplanmıt olan pos
ta otomobili de kurtarılmıftır • Kara 
saplandığı esnada posta otomobilini 
idare etmekte olan toför Mustafa'nın 
akibetinden henüz bir heber yoktur . 
Yolun açılmaaı esnaeında gene bir ce
set bulunmuftur. Fıtınadan donanla
rın üçüncüsü olan bu zavallı vatanda
şın Yabani köyünden 312 doğumlu İs
mail Yaman olduğu üıerinde çıkan 
evraktan anlaplmı§tır. lldızım _ Gül
lüce arasında kara saplanmış olan 
marşandiz katarının kurtarılması 
için Çankm'dan gönderilen iki maki
na kafi gelmemif ve marıandiz tehri
n.ıizden gönderilen kar makinası ıaye
sınde evelki gün kurtarılabilmiştir. 

F~at Kemalızm, d~ha ilk günün- ve bu aon bilgiaiyle, dünyanın ıu dev
d~ .•tıbartı., garplı ve ıleri bir millet reaindeki ticaret ıartlarını kendi ka
camı~u Jar~.tmak ~zua~~ yanma, rar ve iradesi ve kendi eliyle tanzim 
aarb m tecrubelerınden ıaüfade et- etmiJ bulunuyor. 
mek ve yapmıı olduiu hataları tek - Bir alıcı' da bu kadar bilgi ve bu 
rarlamamak karannı sözcü koymuı- kadar kudret mevcut oluraa bunun 
~- Ba, ınodern ve garplı bir cemiye- aracı farkı ödemeaine lüzum ~ar mı
~. taklit fikri i_le değil tenkit .fikri dl1'7 Hem öyle bir zamanda ki, bü
ile ıntau demek tar ( 1) • Kemalızm'i tün dünyada her türlü iatihaal ken-tan . • • • 

zımat tan ayıran eaaalı fark, bu- di teıkilatını tamamlıyarak, aracılar 
dur. zencirini mümkün olduğu kadar kı· 

Gelelim, devlet alııveriılerinde aaltmak çarelerini aramaktadır. 
komiayon hakkı tanınmıyacağı kara- Devlet alııveriılerinde, lüzumauz 
rma: aracıyı kaldırmak "millet ve memle-

Çağrı 
Devlet ,Tiirkiye'nin imarına, Tür- ket menfaati,, ne ancak uygun olabi

kiye'nin kuvetli bir milli müdafaaya lir. Bu vatandaım kendiaine gelince, 
..ı.ip olmuma ve Türkiye'nin indua- mademki, kendinde, bazı tüccar va • 
triel ihtiyaçlarını bir an evel tamam- aıfları mevcut olduğunu farzediyor, 
lamauna yalnız ehemiyet vermekle kendiaine lüzum olmıyan bir yerde 

X Divanı Muhasebat encümeni 
9. 1. 1939 pazartesi günü (10) da topla
nacaktır. 

X Milli Müdafaa encümeni 9.1.1939 
pazartesi günü heyeti umumiyeden 
sonra toplanacaktır. 

(1) "Tenkıt fakrı .. ıle garp medeniyetı'nin 
reddını degil, muıbet tenkıt yoliyle 
daha ıleri ve daha lruıurıuz bir tekilde 
lrabulunu kaadettiiimızı taırib eyle
memiz lizımdır. 

tufeylice bir İf göreceiine, gidip ser
best ticaret aahaaında hem kendine 
hem meml~ketine faydalı olnuya ça· 
lııam. 

BmobaaBELGE 

Hukuk İl11lni Yıynaa lannınün dünkü konferansı: 

lktısadt Devlet teıekküllerinin 
ukukı m ..... .,....,.= ,.,.,..,,, Unlöer.rt..r 

H.,,,,,_ Dr. Erenat E. Hirscla. Pro. ArJ. 
Dthı Ankara Hal i'nde birçok me- sı, st'rmaye bakımından ise iktısadi 

bualaranı.zın, huk çularımızın ve teşekküllerin devletten tamamen ay
bankallra ve iktıaa e§ekküJlere men rılmıı olmasıdır. 

IUP satlarm huzur! yle verilen kon- Amme emlaki, hususi emlak (or -
feraıw. mev.ıuundaık ehcmiyet ni9be- manlar), idaresi mülhak bütçelere n
tinde dinleyıici bulm tu. Prof. Hirach rilen emlak (demiryolları) ve devle
yeni Tilrklye'de de evletin müte - tin bazı firketlerdeki hiaıedar olarak 
tebbi• olarak lktıaa hayata her yıl mülkiyeti ıekillerinl izah eden profe
biru daha ıenltÇe irik ettilini bi- sör; kanunlarımıza ve kararnamelere 
naenaleyh umum! f iyet, murakabe göre, Ziraat, Sümer, Eti ve Deniz -
n pIAnlatma uhu nda merkeziyet bank gibi müesseselerde ıermaye dev
" tad>ikat sahasında adeaii merke - letçe verildiği halde bunun aidiyeti
siyet premipinin h ubrı telif edil· nin müeueselere bırakıldığını etraf
mek 1-bım ıeldiiini .CSyledikten son- lıca anlatmııtır. Bu müeneaelerin bu
ra dnlet sermayesiy kurulan mües- kukt vufını birçok tahliller yaparak 
.... ıerin idare ve m akabeaine ait araştıran profeıör, bunlara tirket de-
17 huiran 1938 tari ve 3460 sayılı nilemiyeceğini, medeni kanun hü -
laınunu da tahlil ede tini bildirmiı- kümleri içinde bir tesis ve bunları 
tir. Profesör Alman ve ltalya'da kuran kanunun bir tescil ıayılacağı
cart Konzem ve Ruı da cart Truıt nı tüccar vasfını almalarının da bu 
aiatemlerine kısaca emaıın faydalı tescil hükmünden çıkarılabileceğini 
olduğunu ıöyliyerek elce hazırlan- anlatmııtır. 
mıı olan dört büyük evhada gerek 
bu iki sistemin ve ge k türk sistemi- Kanunlarına göre bu bankalar pb
nin bünyelerini ıema la izaha girif- si hükmiyeti haiz mahdut met1uliyet
mittir. Bünyeleri bir ehram halinde li muhtar te§ekküller vücuda getire
olan ilk iki ıistemde e, mhnet baş- ceklerdir. Bunların bankalardan aı-.-

cakİarı sermayeler keneli mülkiyetlelı bqına inkitaf kud ini bai.ı müte-
addit teıebbüalerdir. iribiriyle ala- rine intikal edeceğinden bunlar da 

X Maliye encümeni pazartesi günü 
umumi heyet içtimaınclan sonra top
lanacaktır. 

X Arzuhal encümeni 9. 1. 1939 pa
zartesi ıünil aaat 10 da toplanacaktır. 

X Parti an&t - kabir komisyonu ya
rın saat 10 da toplanaıeaktu. 

bir tesis sayılır. 
Şu halde gerek bankaların ve ge -

rek teıekküllerin batında bulunanlar 
tesis maksadı dahilinde iyi işletme i-

. eler halindedir an-. 
tatarın yapılmuı t ft en 
namelerde tasrihi lazımgelir. Teşeb

büslerin unvanı ticaret hak.kında hü
kümler, sermayes inin bir kısmını te-
şebbüslere devreden bankaların aza -
lan sermaye niıpetinde borçlarının 

tevzi ve tabi müesieıelere intikal et
tirilmeıi. 

Profesör; işletme bakımından ban
kalara ve bunların kurdukları tetek -
küllere bir silsile halinde muhtariyet 
verildiği halde murakabe bakımından 
her birinin ayrı ayrı bir merkeze bağ
lı oluıundaki hususiyetin hukuki fay 
dalarını izah etmiş ve JU sözlerle kon
feransını bitinniş.tir: 

"Türk sistemi iktısadi bir teıebbüs 
üzerindeki hlkimiyetin teıebbüıe tah 
ıiı edilen mallar üzerindeki mülkiyet 
hakkına bağlı olmadıgını müdafaa e
den modern ekonomik telakkilere is
tinat eder. Türkiye Almanyanın tek 
şahıs şirketi tekli ile ve Rusyanın 
mülkiyet mefhumunu imha etmekle 
tahakkukuna çalıttıkları bir gayeyi 
ince bir mekanizma vatııtniyle husu
ıi hukuk hükümleri dairesinde daha 
mükemmel bir surette temine muvaf
fak olmu1tur.,, 

Bir saat ıilren konf eran• ıürekli 
alkışlar içinde bitmiştir. 

Acı bir kayıp 
Geçirdiği otomobil kazası dolayı

siyle dün Nümune hastanesinde a
yaklarından birinin keıildigini haber 
verdigimiz Kamutay Bütçe encümeni 
büro şefi B. Nuri, yapılan bütün ihti
mamlara rağmen kurtarılamamıştır. 

Bu ölüm, başta Kamutay da olmak 
üzere, kendieinıi tanıyanlar arasında 
büyük bir tee11ür uyandırmıştır. Mer
hum, cidden kıymetli, temiz, çalışkan 
bir insandı. Senelerce hizmet ettigi 
JV!mutay'da çok ıevilmik ve değerli 
meıaiaiyle hizmet etmi,ti. 

Cenazesi bugün aaat 12 de Haci.bay
ram'dan kalkacak ve Cebeci'ye gömü
lecektir . 

Mehmet Ulusoy. mezunlarından Fazıl Arıkan zat işle-
1'er/ian tayin olunanlar: ri müdürlüğü muvakkat memurluğu, 

Büdçe umum müdürlüğü müdür Adapazarı eaki sulh hakimi Şeref A
muavini Fevzi Magat, Manisa varidat doran latanbul hazine avukatı, Orta 
müdürlüğüne, Büdçe umum müdür. mektep muunlarmdan Oıman Nüz
lüğü mümeyyizi Faik Akal büdçe şu- het Yazıcıoğlu evrak müdürlüğü dak 
be müdür muavinliğine, varidat u-

tiloluğuna, Siıyual bilgiler mezunla
mum müdürlügü mümeyyizi Halit 
Tü~keri varidat umum müdürlüğü rından A. Gazi Külür muhaaebat u-
varıdat kontrolörlüğüne, İltanbul zi- mum müdürlüğü mümeyyizliğine, 
raat mektebi sabit ıermaye muhasibi Hukuk mezunlarından Osman Anıl 
AbtuJlah Tokat Malatya Pamuk i• milli emlik müdürlügü mümeyyizli-
taayonu meaul muhaaipliline Urfa L · 
eaki varidat müdUrü Ferit o~ Er- ne, ıae mesunlarından Mustafa Yer 

1 d 'd 1 zincan varidat kontrol memurluğuna, men 1. sayılı temyiz lcomi.ayonu ki-
U u ağ a kar ,5 İstanbul tahsil şube şefi Saim Tok tabeti, Haymana avuktalarından Faz-

• • ~nkara Yeğenbey tahsil şube şefli- lr Akçın Hayma hazine avuktaiığına, 
metreyi geçıyor gıne. tık mektep mezunlarından Nedime 

Dün fehrimizde hava umumiyetle Naklen ve yeniden tayin Erez Nakit işleri um. müdürlilğü dak 
bulutlu ıeıçmi§, rilzgir timaU prki- olunanlar : tilotuğuna, Liee mezunlarından Ki-
den saniyede en çok 3 metre kadar Hukuk mezunlarından Re§at Güç- mil Tamuça Dahiliye Vekaleti muh.., 
hızla eımittir. En dütilk 111 •ıfırın al- lü Seyhan tetkiki itiraz komisyonu sebe memurluğuna, Sütçüler kazası 
t:'.ı~nfd;•;3~,~en~;üb~~eıkİi~~~!~:';:· ~ttTf~~~~:riffi~iUr7mğil~;;;;;~~- .,,-··'--·-"'- .ı.a .,,,. :ı;ı-~ 
· urtta Ece e 1 mu asebe mtidürlüğil memurlu- Liae mezunlarından Kemal Ertan Da-
dolusunun garp ğuna, Lise mezunlarından Osman Ta-
yağmurlu, cenub şarkı Anadolu ta- rık Çorak hukuk müpvirlltl tetkik 
raflarında karlı geçmittir. 24 saat memurluğuAa, Gedikli Erbq okulu 
içindeki mevzii yaiıtlarm kare metre mezunlarından Nuri Takmu 5. ci tü
muralıbaına bıraktıkları ıu miktarı men muhasebeciliği veznedarı. Hukuk 
Antalya'da 39, lmroz'da 17, Uludağ'da mezunlarından Mebıpet Turpt Gen-
4, Edirne'de 3, Bodrum ve lnebolu'da ye Ankara haiine avukathpna Söke a-
2 lıcilogramdır. Yer yer karla örtiilü vukatlarından Aai.s Kıvılcım Söke 
bulunan Orta ve Doğu Anadolu bölge- hazine avukatlığına, Çankırı avukat. 
terinde karın toprak üstündeki kalın- larından Hamdi Şeherli Çankırı hazi
lığı Eakitehir ve Kayaeri'de 2, Erzu- ne avukatlığına, Malkara avukatlarm
rum'da 9, Kara'ta 12, Sıvaa'ta 16, Bo- dan Necati Verel Malkara hazine avu 
lu'da 31 santimetredir. Uludağ'da iae kathğma. Lise mezunlarından lamal 
karın yüksekliii l,S metreyi ıeçmek- Güıwea 3. cü tümen muhaaebe ki. ği 
tedir. 20, Orta mektep mezunlarından Saba-

hattin Dağlı muntazam b. um. mtW. 
Rüzgirlar: Cenup Anadoluıunda ve muvakkat memurluğuna, Lise mezun-

Karadeniz kıyılarmda timalden, diğer larmdan Mustafa Cici zat iflerl müd. 
bölgelerde umumiyetle prk istikame- muvakkat memurluğuna, Lise mezun
tinden saniyede en çok beş metre ka- !arından Enver Demiray zat ifleri 
dar hızla eamiıtir. müd. muvakkat memurluğu, latanbul 

Yükaek ıaılar: Antalya'da 10, Si- imar bankası müstahdemlerinden Muh 
nop'da 11, Bursa ve Adana'da 12, lz- tar Göredim Istanbul viliyeti hesap 
mir'de 13, Balıkeair'de 14 derecedir. mütehassıslığı, Yüksek iktisat ve ti-

Dütilk ısılar: Sıfırın altında olmak caret mektebi muallimi Ragıp Var 
üzere Urfa'da 1, Eakifehir'de 2, Di- lstanbul kazanç vergiıi hesap müte
yarbakır'da 5, Elbıl'da 6, Kaatamo- hanıslığı, Orta mektep mezunların
nu'da 8, Kayaeri'de 9, Bolu'da 11, Er· dan Hacer Sarpel zat ifleri müdürlü
zurum'da 12, Vaıı'da 16, Karı'ta 20 de- ğü muvakkat memurluğu, liıe mezun
recedir. tarından Halit Akuğur zat i§leri mü-

kalıtetcbbuılerbirt mgruplarya· -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

biliye V. Muhasebe mild. memurlu~ 
na, Hukuk mezunlarından Fahri Ka
lemcioğlu latan.bul hazine avukatlı-
ima. Liae mezunlarından Halil Ko
zanoilu hukuk mlipvir'liii tetkik a. 
murluiuna, Liıae muUıDlarınıe:lan ~ 
rahim Tümer varidat um. müdilrlliğti 
memurluğuna, İzmir hususi muhase
be müşavir avukatı Osman Tutaf bg. 
kuk mütavirliği müşavir avuktahfı
na, Hukuk mezunlarından Günhan 
Arkan merkez daireleri muhuebe 
mM memurluğuna, M\llkiye me.ıunu 
Şevket T•er zat işlKi mlldiirlilP 
ıitajiyerliğine. Ankara varidat ı.
bükuk memuru Me.slıbi Akjijs An
kara varidat kontrol meaıurluğuna, 

lzmir muhakemat memuru Yuauf zı.; 
ya Çelikel lzmir hazine avukatr, .._ 
.ıincan muhasebe memuru Osman TOP. 
rak Erzincan tahıi!At ıefliği, htan
bul hazine avukatı Saffet Bilgenbay 
lıtanbul ıerbeıt hazine avukatı, k
mir Alaancak tahail t~ ıefi Fnsi 
Yiltek letanbul ta.hail kontrol memu
ru, Ankara levazım Amirliği mubaae
beciliği muhaaebe kitibi Aımı Köy
men muhaaebat um. müdürlüiü 1. in
ci ıube memurluğu, D. D. yolları A
dana ifletmesi yol aerviıi kalem tefi 
Murtaza Acu D. D. yolları Adana lt
letmesi muhasebesi kalem ıefi, Azı
talya tahsil şube şefi Mitbat Orhon 
Kütahya tahsilat tefliğine, Erzurum 
tahıil tCtıbe teffi Niyazi Sayınhan 
Antalya tahsil ıQbe şefliğine, Bod
rum varidat memur muavini Ahmet 
Ergün Maliye muhasebe müdürliliil 
memurlutuna 2. inci süvari tümeni 
muhaıebeciai Kazım Karadeni.ıli 8. 
inci kor muhasebeciliğine 

par bunlar da bir te idare altında 
toplanır. 

Almanya ve ltalya' bu iktıaadi ıil
•ile hukuku husuıiy ükümlerl dai· 
resinde, kredi ferdi lkiyet eaa.ına 
latinaden muhtelif ı rmaye tirketle
ri hali.nde kurutmu§t . Burada dev
let Holdinı Anonim irketleri tar -
.ımda bütün hi11e aen erinin maliki
dir. Ehramın kaideıi düten her te
tebbüa kendiıine ayr an ıermaye ile 
meıul ve idareleri h uai ticaret tir
ketlerinin aynıdır. A man hukukuna 
pre ittirik hiaıeıi ıpeti; idare ve 
kontrolun müessiri ti bakımından 
kati ehemiyeti oldu ndan bu teteb
büıler, kendi aahala nda serbestçe 
çahpbilmekle berab devletin daimi 
murakabesi altındad ar. 

Rusya'da teşebbiıı uzütamları bi -
rer truste bailı olup er biri bir nevi 
muhtariyeti haiz ve ncak bunların 
techiutı, teaiaatı, a i ve binaları 
devlete ait oldufunda ve devlet ma
lı da satılamaz hacz dilemez oldu- ı 
ğundan alacaklılarına karşı yalnız iş
letme ıermayeleriyle meauldürler. 
Truıtler kendilerine tahıis edilen ser 
mayenin malikı oknayıp bir nevi yedi
emin halindedirler. 

Tilrk sisteminin f r k vasfı, idare 
ft kontrole en yüksek devlet organ
larının da i,Urik ettırilmit bulunma-
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Sanat ve edebiyat 
aleminde 

lstanlJJJJ'd• çıkan ve Fraau'daki 
benzerlerinden hemen de aşağı lcal
IDlyan sanat ve edebiyat gazetesi 
SES'in urar ederek kapanması is
tisna edilirse 1939 yılı, edebiyat i
leminde lıarek.etli olacağa benziyen 
ilametler gösteriyor. 

Bu mOjdelerden biri, yıllardanbe
ri, Ankara'd• bQyiik bir itina ve in
tizamla neıriyat hayatına devam e
den Varlık mecmuuımn yepyeni bir 
şekle bürünmlye hasırlamnası, biri 
de Oluş isimli haltaldc bir edebiyat, 
sanat ve fikir mecmuasıwn intişara 
baflamasıdır. 

içindeki değerli yası/ar altında 
tanıdık ve dost imzaları gördüğQ
mÜ3 OlUf lilıir ve .anat ilemimizde 
bir bOfluğu doldurmak v•dlni ve 
müjdesini taşımaktadır. 

Birinci ayısında okudufumuz 
makale ve fİirler, ne yeni baf}•IDl!J, 
ne de devrini geçirmiı kalemlerden 
çıkmış değildi. Onun için Olu(un 
genç bir olgunluk içinde neıir ha
yatına devam edecelini §imdiden 
lr.estirebiliri&. 

Bu ilk sayıda olrudugumu• fiirle
rin altında az, fakat öz yazan iki p
irimizin imzasına rastlamak bizi se
vindirdi. 

Yıllardanberi Paris'te bulunan 
Kemalettin Kimi Kama 1931 de yaz
dığı içli bir ıiirini bu sayıya vermiş
tir. Bakın bu 11iirden aldığımız şu 
lata ne gBul, ne cana yakındır: 

Dur atım sorıu sibi 
Boynunda bilkillllılln, 
Sapun Tunca')'• bak. 
Teıil Tana')'I diitiiııl 

Gene Olu(un bu sayısı ifp edi
yor ki e•kidttn duygu ve gönül ~iri 
diye tanıdığımı• Ahmet Kutsi Te
cer, artık, ilham kaynaklarınz tarih 
ve coğrafya iJlçBsBnde genişletmiı
tir. Genç tarih alimi Mülcrimin Ba
lili de ille defa vezinli vtt kafiyeli 
IDlsralar içine alan şu lcıtayı bera
berce olcuyalım: 

M iikrimin, onlardaıı var mı haberin 

Onlar bütün bütün suıtu mu dersin? 
Yoksa ilihlarla bolalmak için 
Yerin berinde senit mi altı? 
Aynı şairin "Anadolu• ba!Jlılclı şi-

irinden alınan bir parça da şu: 
By m eaki toprU. •>' Anadolu, 
EJ' ko111unda berrak n uiultulu 
Pınarlar siıliyen, üç buca&ını 
Yalayan denizlerden kuca&ını 
Kıskanan ve ıındaiJar ve tuzlu 
Göller memleketi, .,. Aaadolu 1-
Son umaalarda ~ni bir ilim tü-

redi: Geopoliti.k/ Ba rtni ilim, si
yasi v• tarihi Mdiseleri colralya 
icaplarına Köre ince/er ve bııadan 
ona göre büamJer plcm'ır. 

Kutsi'nin coiralyaya bu kadar 
fala yer v•ren TUkarıki !Jiirini o
Jcadulctan aoara büknJHebiliriıı .ti 
lcemli lceodiııe 'Yflllİ bir fİİr tarzı da 
ortaya çıkmıftlr. Buna d• acaba, ya· 
karıld ilmin aldıiı iııme benııetm.lr. 
ifi•. ~opH&i ve ,alıut Geoestftilı 
diyebilü mi,UI. 

T. I. 

J'an - Cins - J'eyt 

Naayonaliat Çin'in tefi ıeneral 
Çan - Kay -. Şek'in japonlara kartı 
mukavemette devam kararma iti
raz e-derek prena Konoye ile anlat· 
mak taraflıaı görünen Komintang 
ikinci reiai Van - Çing - V ey'in ja
ponlara kaçtıiı haber veriliyor. 

Bir takım Çin müneYYeTleri bu 
günkü Çin mukavemetini türk mil
li mücadeleaine benzetiyorlar.Eier 
bu benzetiıt• iaa.bet varaa, acaba, 
bu Van - Çini' - Ve~'e de bir damat 
Ferit, yahut Vahd•ttin mi demek 
lazım gelecek ·ı 

Makine <ıdnm! 

Çekoalovakya'nm mqhur mu
harriri Kari Kapek öleli bir ay ka
dar oldu; fakat insanlar, hali, 
Roboto'lar yapmak pefindeclirler. 
Zürih'te 200 kilogram afırlıtmcla 
Sabora itminde auni bir inaan J'a• 
pılmıttır. Bu makineden in.an, e
vet .. hayır manalarına bqmı aal
lıyor, cıgara içiyor, sözünü açıp 

kapamakta müfkiilat çekmiJor
muıl 

Canlı inanlar araamcl& e&1111a-

Dolmabahce llhkikall 
De' el ŞOrasında 

Dolmabahçe'de vukua gelen ve 11 
vatandqımızm ölümü ile neticelenen 
müeuif hadisenin tahkikini yapan 
müfetti,ıerin fezlekeleri il• tahkikata 
ait evrak Dahiliye Vekaletince Dev
let ŞQruına aevkedil111ittir. Devlet 
ŞQruı Deavi daireıi fezleke ile tah
kikat evrakını önümüzdeki günlerde 
tetkik ve müzakereye başlıyacaktır. 

lafın, tabii inaanlar araımda auai
liiin bu kadar arttığı bir devirde 
inaanlar caaaız ve auni adam yap
maya çalıtacaklarına, me~ut in
....ıardua çoiuna can ve tabiilik 
w•..ı- daha iJi olmaz mı sanki? 
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ş 1 İngiliz harbiye İngiliz Nazırlannın 
~ POLİTI KA · Nazır1nın nutku Roma seyahatleri 

lngiljz ve Alman donanmalan 
8" 

1 
ll:riik harpten evelki enterna&-

y 
0

artl nıünuebetlerle bugünkü vazi
h et lll"asında ehemiyetli bir fark, 
ı:~~en evet~ deniz sililıları yarışı, 

H itler Bek1in teklifini 
kabul etmedi 

Hôdiseye 
gelince 

·tlız • Alınan münasebetlerinin 
~ Yerini teşkil ettiği halde bugÜn 
d Yle bir yarışın mevcut olmaması-
~· Büyük harpten evelki on beş, 
Y~i senenin tarihini bilenler, bu
'1\&.n ehenıiyetini anlarlar. H~rpten e

\'el ıittikçe Almanye lehine doğru 
~eyaıı alan bu yarıf lngiltere'yi o 
l ere~e telaşa düşürmüştü ki, ingiliz
~ hır takını konıbinezonlar yaptılar 

(Başı ı inci sayfada) 

Bu oihet Munkaçevo hadisesi hak
kında Pat ajansı tarafından neşre~i
len tebliğde sarahatle görülmektedır. 
Filhakika tebliğde Polonya'nın Mac~
ristan'ın noktai nazarını müdafaa ettı
ği ve Karpatlaraltı Ukra:ıya'sının za
rarına olarak müşterek bır Polonya -
Macaristan hududunun ihdasını yeni
den talep eylediği müşahede _edilme~
tedir. Almanya'nm ise bunu ıstemedı-

sinden ıbaıhseden Liberte gazetesi di
yor ıki: 

Almanya'dan ilk gelen intibalar, 
Berlin'in bu hadiseden gayri memnun 
bulunduğu ve kendisini sıkıntılı bir 
vaziyette hissettiği merkezindedir. 
Filhakiıka herkesin bildiği gibi Çekos
lovakya geniş bir surette Almanya ta
rafından himaye edilmekte ve ilham 
almaktadır. 

(Başı ı inci sayfada) 

Çekoslovak hükümetine racidir. Ma
car hükümeti, bundan böyle sınır mrn 
takaları halkının bu gibi sürprizlerle 
karşılaşmasının önüne geçmek üzere 
lazım gelen tedbirleri alacaktır. ~ 

Londra, 7 a.a. - Harbiye nazırı 
Hore Belisha dün akşam Devonport
taki inühap dairesinde siyasi komite
lerin mümessilleri önünde bir nutuk 
söylemiştir. Nazır, harbiye nezareti
nin idaresi hususunda maruz kaldığı 
tenkitlerden bahsederek bunların açık 

bir şekilde ifade edilmediğini söyle
miştir. Hava müdafaasına telmih e -
den nazır ihtiyat ordusu efradının 
muntazam ordu efradı kadar top kul
lanmakta mahir olduğunu kaydetmiş-

Paris, 7 a.a. - "Royter ajansının 
muhabiri bildiriyor" B. Çemberleyn i
le Lord Halifaks'ın Roma'ya gitmeden 
cvel Hariciye Nezaretine uğrıyarak 
Daladiye ve Bonne ile görüşecekleri 
hakkında verilen haber Paris'te büyük 
bir memnuniyetle karşılanmıştır. Bu 
karar Fransa ile İngiltere'nin sıkı bir 
işbirliğinde bulunmıya devam edecek -
terinin yeni bir delili addedilmekte -
dir. 

Kont Ci.cıno'nun Ameril.·.a 
Harici)·e Nazıriyle teması 
Roma, 7 a.a. - B. Ciano, Amerika 

~~bu da nihayet Avrupa'yı harbe 
'Uriikledi. 

Sulh nıuahedelerile Almanya sililı
~•dandığından harpten sonra bu sa
utda yarış b&his mevzuu olamazdı. 
Fakat Almanya Versay muahedesi
ile ra.ğenın, aili.hlanmıya karar verin
te, lngiltere, hiç olmaua, harpten e
"el)ti yarışının önüne geçmek için 

"':lnı.nya ile anlapnak lüzumunu 
~11&elnıiıti. 1935 senesi haziranında 
~alanan bu anlaşma ile alman do
~asının kuveti, İngiliz donanma
llııa nazaran yüzde 35 olarak tesbit 
edilnı.iı, yalnız Almanya'ya denizal
tı gemilerinde müsavat verilmitti. 
8\lnUnla beraber, Almanya bugüne 

İkadar bu haktan is'.ifade etmeınittir. 
1" •kat iatifade etmek istediği zaman 
iııgiliz hükümetini keyfiyetten ha
berdar etmeyi de deruhte et • 
tniıtir. 1935 mukaveleai imzalandı
ğı zaman, lngiltere'nin "A,. tipinde 
- Altı pusluktan daha ağır toplar
L., ınücehhez gemiler - on beş kru
:\'azörü vardı. 1935 mukavelesiyle 
Alınanya, bunun üçte birine, yani 
beı kruvazöre aahip olmak hakkını 
elde etmişken, bugüne kadar üç kru
\'azörle iktifa etmişti. Den•ızaltı ge
bıilerine gelince; 1935 mukavelesiy
le nıüsavatı tanınmış iken bugüne ka· 
dar yüzde 45 nisbetine razı olmuş

ği malumdur. 

Polonya'ya göre Karpatforaltı 
U kranymıının vaziyeti 

Varşova, 7 a.a. - "Pat ajansı bildi-

Epok gazetesi diyor ki: 
Bu hadisenin esası ve hakiki suret

te cereyan tarzı hiç bir zaman anlaşı
lamıyacaktır. Zira Roma ve Berlin'in 
menfaati, mesuliyetleri gayet akıllı 
bir surette iki taraf arasında paylaş
trrmayı amirdir. 

Bu notayı alan B. Krno, olan ha
diselerden dolayı teessürünü bildir -
miş ve, Çekoslovak hüküx;ıet.inin~ f~k
rine göre bunun mahallı bır hadıse 
teşkil etmesine rağmen, ~.ğer v~rs.a 
tecavüzün önüne geçmek uzere hadı
se mahalline yüksek rütbeli bir kur -
may subayı gönderild~ğini bildirmi~
tir. B. Krno hükümetı namına, hadı-

tir. 

İngiliz parasının 

müdafaası 
Londra, 7 a.a. - İngiltere bankası

nın nakit kompansasyonu emrine 200 
milyonluk altın vermesi, Londra ga
zetelerinde sansasyonel bir haber ola
rak neşredilmiştir. Mamafi gazetel~r 
bu tedbiri, ingiliz dövizinin müessır 
surette müdafaası için lüzumlu bir 
tedbir olarak tasvip etmektedir. Ga -
zeteler, bu tedbirin İngiliz lirasını 
her türlü değişikliklerden koru yaca -
ğı ümidini ızhar etmekte ve bazıla:ı 
bu muamelede ingiliz finansının bır 

büyük elçisini kabul ederek, rasist po
litikası takip eden yahudilere muhace
ret imkanının bahşedilmesine dair o -
larak B. Ruzvelt'in mesajında mevcut 
teklifler hakkında italyan noktai naza

rım bildirmiştir. 
Hariciye nazın müteakiben İngiliz 

büyük elçisini kabul ederek BB. Çem
berleyn ve Halifaks'ın seyahati hak -
kında son tertibatı görüşmüştür. 

riyor:,, .. . 
Karpat - Rüten mufrezelerıyle mun-

tazam Cekoslovak kıtalarınm hiç bir 
tahrik ;eticesi olmadan Munkaçevo ci
varında Macar arazisine tecavüzleri 
Varşova'nın siyasi mahfillerinde mü
tecanis olmıyan ve gayri mesul bir ta
kım unsurlar tarafından yapılan de
magojinin bir neticeı;i olarak telakki 
edilmektedir. Bu hadise Karpatlar al
tı Rütenya'sının şimdiki şekli ile hu
dutları içinde durması imkanı olma
dığının bizzat bu unsurlar tarafından 
da anlaşılmış olduğunu göstermekte
dir. Siyasi Polonya mahfilleri Karpat· 
lar Ukranyasının sergüzeştci ve gayri 
mesul unsurların toplu bir halde bu
lunduğu bir merkez olduğunu ve bu 
memleketin şimdiki hali ile orta Avru
pada kargaşalıklar husule getirmeme
sine imkan bulunmadığını beyan et
mektedirler. 

Populaire diyor ki: 
Şurasını kaydetmeden geçemeyiz ki 

hadisenin cereyanı akabinde Berlin 
daha ziyade Prag'a taraftar bir vazi
yet almış, Roma ise hissi tabii sevkiy
le Budapeşte'yi tutmuştur. Bu keyfi
yet, gerek macar politikasının istikba
li ve gerek Tuna mıntakasında bir an
laşmazlık takdirinde kuvetlerin tevzii 
bakımından çok ehe.miyetlidir. 

senin muhtelif bir komisyon tarafın
dan tahkik edilmesini teklif etmiş ve 
varsa müsebbiplerin şiddetli surette 

cezalandırılacağını vadey !emiştir. 
Macar hükümeti bu hadisenin bir 

Macar - Çeko-slovak muhtelit komis
yonu tarafından tahkik edilmesini 
kabul etmiştir. 

tur. 
Hemen ıunu söyliyelim ki Alman

:Ja'nın fili aurette 1935 anla1ına11m
dan daha az niabette bir donanına 
ile iktifa etmesi, lngiltere'yi pek zi
yade memnun etmitti. Ve ingiliz. hü
kümetinin orta Avrupa meaelesınde 
Abnanya'ya kartı uyaal davraıımaaı
na ıüpheııiz i.mil olmuşt\ll'. Almanya 
ı ... us-labnak t'1:r..atın;·1c:a l.:.d.,;;.s ııt=w"
bij Çemberleyn hükünıeti de bu yÜz
den duyduğu tükran hissini parla
mentoda birkaç defa tekrar etmİJtir. 
lngiltere'nin ııon &eneler içinde Al
manya'ya kar§ı takip ettiği siyaset, 
ancak bu ıdeniz itilafı göz önünde tu.. 
tulduğu zaman anlaıdabilir. 

Fakat §imdi Almanya, "bir takım 
hususi aebepler" dolayısiyle 1935 
mukavelesinin kendisine temin ettiği 
tonajdan iatif ade etmek istediğini 
Jngiltereye bildirmiştir. Bu karara 

göre. 
1 - Almanya ''A'' tipindeki kru-

yazörlerini beşe iblağ edecektir. 
2 - Bugün ingiliz donanmasmda

ki denizaltı gemilerine nazar-.n an
cak yÜ7 cle 45 nisbetin·de elna deniz
alt- gemilerini yüzde ::;Uze iblağ ede
cektir. Yani iki ..Uslinden fazlaya çı-

karac .. &c•ır· 
Almanya'nın, 1935 mukavelesiyle. 

bunları iatiyebileceği teslim edilmek
le beraber, alman hüküoıetinin bu 
kararı, Çemberleyn hükümetini te
laşa düşürmüştür. ''Hususi sebeple
rin,. ne olduğu bilinemiyor. Şu ihti
nıaller de akla gelebilir: 

1 - Sovyet donanmasının takviye
si. Filhaikka sovyetlerin büyük mik
yasta denizaltı gemileri İnfa etmek
te oldukları biliniyordu. Fakat bu ge
nıilerin büyük kısmı, uzak şarkta Ja
ponya'ya karşı kullanılmak üzere in
§a ediliyordu. Diğer taraftan sovyet
ler, sekiz bin tonluk Kirof kruvazö
rünü inşa etmişlerdir. Ve bu tipte di
ğer gemiler inşa edecekleri bildirili
yor. 

2 - ikinci bir sebep, Amerika'nm 
geni§ mikyasta silahlanması olabilir. 
Filhakika Amerika, tarihte bir miali
ne tesadüf edilmiyen bir inşaat pro
gramı hazırlamış ve bunu tahakkuk 
ettirmiye çalışmaktadır. Bu donan· 
nıanın lngiltere'ye kartı yapılmadığı 
aşikar olduğuna göre, ba,ka bir he
defi olmalıdır. Almanlar, Birleşik A
merika hükümetinin totaliter devlet
lel'e karşı takındığı tavır karşısında 
ha:zırhklı bulunmak lüzumunu his
aetıniş olabilirler. 

3 - lngiltere'nin Münih"ten sonra 
ail8.hlanma temposunu hızlaıtırması 
da Ahnanya'yı tahrik etmiş olabilir. 
Bilhassa lngiltere'nin deniz hakimi
yeti ile iktifa etmeyip de Avrupa kı
tasında hegemonya kuran devletlere 
kar!ı meydan okumak istermit gibi, 
kara silahlarını takviye etmesi, Al
manya' da kötü bir intıba bırakmış
tır. 

Pral{'ın C'et•abı 

Ordr diyor ki: 
Hiç bir tarafta sükO.net yoktur. Ne 

bazılarının iştihası ne de diğerlerinin 
hıncı ortadan kalkmıştır. Son olmıya
cağı muhakkak olan bu hadiseden çı
kan en sarih mana budur. 

Prag, 7 a.a. - Çek hariciye bakan
hğı, Macaristan'ın Munkaçevo hadi
sesi hakkındaki notasına cevap ver -
miştir. Notada, tahkikata başlandığı 
ve neticenin derhal tebliğ edileceği 

bildirilmektedir. 

kuvet tezahürünü görmektedir. 
Maliyenin, karşıltksız banknotlar 

miktarını 400 milyona çıkartmak hu
susunda parlamentodan selahiyet a -
lacağı haberi de burada endişelere se
bebiyet vermemiştir. 

Almanya'nın . yeni 
bir sallı harp 

gemisi servis'le 
Vilhelmshaven, 7 a.a. - 3 ilkteşrin

de burada denize indirilmiş olan Sc -
harnhorst zırhlısı bugün servise kon
muştur. Ronumya hiidiseyi nasıl 

ltar~ıladı 

Nota aynı zamanda iki hükümetin 
bu kabil hadiselerin tekerrürüne ma -
ni olmak üzere hudut bölgesinde fi -
kirlerin müsalemetini temin maksa -

Bazı gazeteler, bur ad~ D~i~y . Her
ald, maliyenin bu son nıyetını bılhas
sa tasvip etmekte ve iş alemi aleyhi
ne bir deflasyon politikası yapılma -
sının hiç de doğru olmıyacağmı bil-

Zıhlı Almanya'nın tekrar silfilılan-

Teşen' de as1'·er mi ıalışit 
ediliyor? 

Prag, 7 a.a. - Gazeteler, Polonya'
nın Teşen civarında kıtalarını tahşit 
ettiğini haber vermekte ve Çek hudut
ları civarında altı piyade ve süvar,i a
layı ile 10 makineli tüfek müfrezesi 
bulunduğunu tasrih eylemektedirler. 

Çekoslovakya' ela kısmi 
sel erberlik mi? 

Varşova, 7 a.a. - Prag'dan Pat ajan-
-~.tk:~\dirilivo~ • • ""'~u manı.ıı.~er,ı.ıı.-

de dolaşan.bir ;;,iaya göre Çekoslo
vakya hükümeti fen kıtaları mütehas
sıslarını şahsen davet etmek suretiyle 
kısmi bir seferberlik yapmaktadır. 

Almanya iki t.araf nezdinde 
fiddetle te*ebbüs yaptı 

Berlin, 7 a.a. - .. Havas ajansının 
muhabiri bildiriyor:., 

İyi haber alan mahfillerde söylendi
ğine göre Almanya hükümeti Munka
çcvo hidisesi dolayısiyle Prag ve Bu
dapeşte nezdinde şiddetle teşebbüste 
bulunarak esasen Çekoslovak ve Ma
car hükümetlerinin müracaatı üzerine 
verilen Viyana hakem kararına riaye
te bu iki hükümeti davet edecektir. 

Dünkü hadise siyasi mahfillerde e
lim bir hayretle karşılanmıştır. Bu 
mahfiller bu meselenin Viyana hakem 
karariyle kati surette halledilmiş ol
duğunu bir kere daha tekrar etmeıkte 
ve bu tesviye suretinin beklenildiği 

veçhile Avrupa'nın bu kısmında sul
hu temine kafi gelmediği keyfiyetini 
teessüfle karşılamaktadırlar. Aynı 

mahfiller bununla beraber hadisenin 
gayri mesul gibi elemanlar tarafından 
çıkarıldığını ve Prag ve Budapeşte 

hükümetlerinin bu işte doğrudan doğ
ruya mesuliyetleri olmadığını ilave ey 
lemektedirler. 

Almanya hadiselerden 
memnun değil 

Paris, 7 a.a. - Munkaçevo hadise-

Bükreş, 7 a.a.- Rador ajansı, Ro
manya efkarı umumiyesinin Munka
cova hadisesini sükünetle karşıladığı
m ve siyasi mahfillerde hadiseye ça
buk ve dostça bir tarzı hal bulunacağı 
ümidinin gösterilmekte olduğunu bil

diriyor. 
Matbuat, yalnız iki tarafın haıberle-

rini vermekle iktifa ederek hiç bir tef
sirde bulunmamaktadır. 

Roma mülakatı nasıl karşıladi 
Roma, 7 a.a. - D. N. B. ajansının 

muhabiri bildiriyor: 
B. Bek'in BB. Hitler ve Ribbentrop' 

la yaptığı görüşmeler burada b.i.iyü_k 
ı..:- ~'~'·b"' ;1 .. t-tılr1n edilmiş fakat hıç hır 
zaınan ır =:1crn:~"Yv~ ..... - ..... ~ " 

mıştır. Almanya - Polonya fikir teati
leri burada, Avrupa meselelerinin tas
fiyesi eserine yapılan bir yardım ve 
aynı zamanda Kont Ciano'nun Polon
ya'yı ziyaretinde vazifesini kolaylaştı
racak bir keyfiyet gibi telakki edilmek 
tedir. 

Polonya gazeteleri tefsir 
yapmıyorlar 

Varşova, 7 a.a. - Polonya gazetele
ri B. Bek'in Münih'i ziyareti hakkında 
yalnız Pat ajansının tebliğini ve aynı 
zamanda mühim Avrupa hükümet mer
kezlerinde Münih görüşmesinin akis
lerini neşretmekte, fakat kendilerin· 
den hiç bir tefsirde bulunmamakta

dır. 

Çek tahrikatı mı? 
Budapeşte, 7 a.a. - Macar ajansı 

bildiriyor-Munkaçevo civarında Klas
tromalja yakınlarında yeniden çek as
keri harekatx görülmektedir. Bu hare
katın Varkulosa istikametinde kıtaat 
nakli için Latorea nehri üzerinde bir 
köprü inşasına matuf olduğu anlaşılı -

yor. 

I tal:ran gazetR.lerinin 
yazdıkları 

Roma, 7 a.a. - Matbuat Munkaçe
vo hadiseleri hakkında macar menba
lanndan alınan haberleri neşre devam 
etmektedirler. Gazeteler Macaristan'ın 
Prag maslahatgüzarının protestosunu 

• tebarüz ettirmekte, çekler tarafından 
ikisi ve yahut da üçü bir arada Al- yapılan taarruzun Budapeşte'de husu
manya'nın kararı üzerine müessir ol- le geth·diği infiali kaydetmekte ve 
muştur. Fakat sebebi ne olursa ol- Munkaçevo'ya karşı ''alçakça yapılan 
aun, Almanya'nın teşebbüsü lngilte - menfur tecavüz., hakkında İmredi ta -
reyi gafil avlamıştır. İngiliz bahriye- 1 rafından söy enen sözleri göze çarpa -
si, Almanya, bilhassa denizaltı ge• cak bir şekilde neşretmektedirler. Ga
milerindeki müsavat hakkından isti- zeteler Karpatlaraltı Ukrat yasının ha-
fade ederse, lngiltere'nin donanma 
t k ·1·· 1 d 1 d -· "kl"kl r an.. li hazırdaki şekliyle orta Avrupada an 
eş ı a ın a esas ı egışı ı e Y ... - . 

k b · t" d k ı g-mı bil cak bır karışıklık unsuru olabileceğine ma mec urıye ın e a aca - . . . .. .. 
dirmiştir. Her halde Almanya, sarih daır polonyalılar tarafından ılen suru· 

1 k b. h kt · t"fadeye te.,eb- len tezi müdafaa etmekte ve Prag'ın oara ıra an ısı ,. h~ d· .. 
büs etmiş olmakla beraber, bu teşeb- a ıseyı Vıyana zihniyetine göre hal· 
büs, İngiliz efkarı umumiyesinde l letmek iste~iğinin anlaşıldığını ilave 
yersiz ve manasız bir barışın başlan- eylemektedırler. 
gıcı tesirini yapmıştır. A.l .., le • • 

Belki de Almanya, fngiltere'den nıan ga..,ete rının 
bir takım aiyaai konsesiyonlar ko- . yazdıkları ~ . 
parmak için bu teşebbüsü ileri sür- .Berlın, 7 a.a. - Munkaçevo hadı -
müştür. Çünkü almanlar, deniz ha- 6~.sı hakkında Kölnische Zeitung, ez -
kimiyeti yarışının, İngiltere için en cumle şöyle yazmaktadır: 

diyle müzakerelerde bulunması fayda 
1ı olacağını kaydeylemektedir. 

JUulıteliı komisyon 
Prag. 7 a.a. - Son hadiselerin se -

bebini araştırmaga memur Çek - Ma
car muhtelit komisyonu saat 13 de 
ilk toplantısını yapmıştır. 

Bombardıman gece de 
devam etti 

dirmektedir. 

Filistin konferansı 

ay sonu toplanacak 

masından beri servise konulan ilk 
safharp gemisidir. Tonajı 26 bin, u
zunluğu 226 metre, genişliği 31, su 
kesimi 7 buçuk metre ve sürat 27 mil
dir. Mürett~batı 1400 zabit ve nefer
dir. 

Gemi üc kule üzerine konulmuş 28 
santimetr;lik 9 top, 15 santimetrelik 
12 top, 10,5 santimetrelik 14 hava to
pu ve 3,7 santimetrelik 16 top vardır. Londra, 7 a.a. - Press Descciation

un verdiui malfimata göre, Filistin 
Budapeşte, 7 a.a. - Yarx resmi M. "' konferansının ikinci kanun sonunda 

T. 1. ajansı Çekoslovakların saat 

Bundan başka zırhlıda dört deniz 
tayyaresi için 2 katapült mevcuttur. 

23,lS e kadar munkaçevo'yu bombar _ açxlacağı ümid edilmektedir. Konfe -
dımana devam ettiklerini bildirmekte ransa aoınurge nazırı B. Malcolm 
d" Macdonald başkanlık edecektir. 
ırM. 

1 
d ~ d d g-ruya taar _ _ B. Çemberlayn Roma'dan dönünce 

B. Metaksas'm isim 
,,, dönümü ku\\andı acar ar ogru an o F·ı· · . ~ 

~ ..__ ...... ..,.~ ~ .. ı....ıa<lc mukabele ı ıstin m~clc•ıy\c huw.u~n e.urcttc 

etmek emrini almışlardır. meşgul olacaktır. 
Atina, 7 a.a. - Atina ajansı bildiri

yor: 
Macar kıtaları şimdiye kadar Çek-

lerden dört mitralyöz, iki otomatik 
tüfek ve birçok tüfek almışlardır. 

I ki tarafın zayiatı 
Budapeşte, 7 a.a. - Macar ajansı, 

Munkaçevo hadisesinde macarlarm 7 
kişi kaybettiklerini, macar toprağın -
da 4 çekin ölü olarak bulunduğunu 
bildiriyor. 9 macar ve iki çek yara -
hdır. 

İngiliz iş nazırının 

evine hücum edenler 

Sohalin üstünde 
Sovyet tayyaresi 

Tokyo, 7 a.a. - Domei ajansı bildi
riyor: Bir sovyet tayyaresi Sahalin'in 
cenubunda japon toprakları üzerinde 
birkaç defa uçmuş ve nihayet sovyet 
hududunun 90 kilometre cenubunda 
yere indikten sonra Sovyetler Birliği
ne dönmüştür. 

Başvekilin isim yıldönümü nıünase
betiyle gazeteler B Metaksas'ın fotog
raflarmı neşrederek bütün yunanlık 
namına kendisine uzun ömür ve refah 
temennilerinde bulunmaktadırlar. 

Bu tebriklere bütün sahalarda başa
rılan işlerden dolayı memleketin min
nettarlığı inzimam ve bu minnettarlık 
bilhassa memleketin her tarafından 

mütemadiyen gelen binlerce telgrafla 
tezahür etmektedir. 

Londra, 7 a.a. - Dün işsizlerin ha- D 
yat şartlarını protesto etımek üzere iş 
nazırı Ernest Brovn'ın evinin par
maklıklarına hücum eden 7 işsiz bu sa
bah mahkemeye sevkedilmişlerdfr. 

Ü Ü N Ü l 

Halk türküleri 

E R 

Mahkeme bunları ikişer ingiliz lira
sı kefalet mukabilinde muvakkaten 
serbest bırakmıştır. 

Keyif verici zehir kaçakçıhğı 

yapanlarla müsademe 
Nevyork, 7 a.a. - Brooklyn lima -

nında federal ajanlarla takviye etli -
len Nevyork polisleriyle üç keyif ve
rici zehirler kaçakçısı arasında bir 
müsademe olmuş ve iki taraf da ta -
banca kullanmıştır. Neticede üç ka
çakçı tevkif edilmiş, polislerden biri 
hafifçe yaralanmıştır. 
Diğer cihetten, Nevyork karşısın -

da Hobiken'de bulunan ldea isminde
ki italyan vapuru mürettebatından 3 
kişinin keyif verici zehirler kaç~kçı
hğında cürüm şeriki olarak tevkıf e
dildikleri bildirilmektedir. 

mani olmak üzere lazım gelen tedbir -
leri almaları arzuya şayandır.,, 

Bu gazete, hadisenin her iki taraf
tan da yapılan mahalli teşebbüsler ü
zerine çıktığım ve bundan hükümet -
lcrin mesul tutulamıyacağınr yazmak

tadır. 

Balkan hükümet merkezlerindeki ( Atina, Belgrat, Solya) herhangi 
bir radyo iata:ıyonunu açınız, programın ehemiyetli bir kıam11ıı halk tür
h ülerinin iıgal dtiğini görürsünüz. Bunlar biz.e, komşu milletlerin ruh
larından kopma öz nağmeleri dinletir. Halk türküsü, garp memleketle
ri gibi kompo:zis;,..,n sahaslnda :zengin mazileri olan memleketler için 
ancak bir folklor materyeli olarak telakki edilebilir. Fakat henüz. bu sa• 
hada kuvetli adımlar atmamış olan milletler için, bu türküler, yabancı 
kompoz.isyonların yanıbaıında milletin yegane hakiki sesi olarak yer al
mak liyakatini haizdir. Balkanlı lwmşularunız. bu hakikati müdrik ola
rak çalıımaktadırlar. 

Fakat halk türküsünün ne olduğunu tayinle işe başlamak lazımdır. 

Her ıeyden evel şurasını ·işaret etmeliyiz. ki, bugünü yaşıyan bes<.ıekiirla
rın, halk ağzını taklit ederek vücuda getirdikleri eserlerin halk musiki
siyle alakası yoktur. Memleketimiz.de entereaa.n bir turne yapmış olan 
meşhur macar kompozitörü Bela Bartok'u.n çok İyi tebarüz; ettirmiş oldu
ğu gibi, hakiki Folklor haz.inesi köyün adsız. türkülerinde yatmaktadır. 

Bunları, milletin hayrına olarak işlememek ve paslanmasına müsaade et
mek cidden günah olur. 

Bu mukaddemeyi yaptıktan sonra itiraf edelim ki, bugün halk türkü
leri dinlemekten mahrum bulunuyoruz;. Zaman :zaman bir alaturka fcuıl 
arasına karışan birkaç halk ağzı türkü bu ihtiyacımızı karşılamıya kıifi 
değildir. Halk türküsünü müstakil bir mevzu olarak ele almak, müsta • 
kil konserler içinde en iyi ses ve icra uıtsurlariyle dinletmek lazımdır. 

Halk türküsü, basit bir çobanın ağzında da güzel olab•ilir. Fakat bu ip
tidai §ekliyle onu modern cemiyete devamlı surette ve bık:ırmadan din
letmek mucizesini gösteremeyiz.. Bu sahada, Sofya'nın veya Belgrad'ın 
gittikleri .yolu takip etmek zarureti vardır. Kuvetli orhes:ralar ıJe opera 
mugannilerinin elinde halk muS"ikisinin ne kadar daha canlı, ha,yatiyetli 
bir mahiyet aldığına clikkat ediyor musunuz? 

Halk türküsünü saz heyetlerinden sonra, bir de garp tekniğiyle ye
tişmİ§ ses unsurlarımızdan dinlemeyi tecrübe edelim. Opera mektebimi· 
zin yetoipnekte olan talebelerinden bu yolda bir istifade dü§Ünmek neden 

mümkün olmasın. 
lşte Almanya'nm, 1935 itilafiyle 

temin edilen haklardL.n istifadeye 
kalkışmasını icap ettiren sebepler 
bunlar olabilir. Belki bunların biri, 

hassas bir mesele olduğunu bilirler. "Hadise hakkında macar ve Kar -
Fakat bunun Almanya için tehlikeli patlaraltı Ukranya'sınm tezleri ara -
olan bir noktası, ingili:zleri uysallaş- sında aşikar bir tezad vardır. Hakikat 
tıracağı yerde kuşkulandırıp harp- anc~ esaslı tahkikat neticesinde mey
ten evelki gibi, bir takım geniş kom- dana çıkacaktır. Bununla beraber Vi -
binezonlar yapmıya sevketmesinde- yana hakem kararının kati olduğuna 
dir. şüphe yoktur. Prg ile Budapeşte'nin i-

'A. Ş. ESMER leride bu gibi hadiselerin teker_rürüne 

Rheinische Westfalische Zeitung 
vaziyetten haberdar olmadıkları halde 
Karaptlaraltı Ukranyasmın iktısadi 
bakımdan yaşayamııyacağını iddia e -
denlere itiraz ederek bu memleketin 
bilakis orman ve münbit arazice zen -
gin olduğunu ve dahilde tesanüd tees
süs eder etmez Karpatlaraltı Rusyası
nm terakkiye nail olacağını yazmakta
dır. 

Korolarımız yoktur, münhasıran halk musikisi üz.erinde çalışacak ve 
bu İfi. ihtısas haline getirecek icra heyetlerimiz. yoktur. Radyomuz.. hisse· 
dilen ,bu büyük eksiğimizi telôli ~çin önayak olmalıdır. Yaşar NABi 
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VATİKAN, FAŞİZM 
• VE Askeri ceza kanunu şerhi 

Sanat bahisleri : l __ R_A_o_v_o ____ J 
TÜRKİYE RADYO DİFtJZYON 

POSTALARI 

YAHUDİ MESELESİ Yazan: Askeri Temyiz Mahkemesi 
Müddeiumumisi Rifat Taşkın Göbekli bahçeler Turkiye Radyosu - Ankara Radyo .. 

İ ta~ya~ ba~anlar heyetince 10 i-
kıncı te§rınde kabul edilmiş olan 

ırk nizamnamesi İtalyan tebaasın
d~~ bir arl'nin ari ırkından olmıyan 
bırıyle evlenmesini yasak etmekte· 
dir. Bu itibarla, bundan böyle bir i· 
talyan erkeğinin bir yahudi kadı -
niyle, bir italyan kadınının da bir 
yahudi erkeği ile evlenmesine im -
kan yoktur. Mesela, ari italyanlar
la, siyah, sarı yahut kırmıza ırka 
mensup olanların evlenmeleri ya -
aak olduğuna dair bir kayıt bulun -
madıgına göre, yeni evlenme kanu
nu tamamiyle antisemitizm damga
sını taşımaktadır. Ancak, hemen 
hemen on yıl süren muslihane bir 
mesai teşrikinden sonra, faşizm ile 
Vatikan'ın arası tekrar açılmıştır. 
Çünkü, faşistlerin yeni evlenme ka
nunları katolik kilisesinin kanun
larına tamamiyle aykırı gelmekte -
dir. Katolik kilisesinin kanunlarına 
göre, evlenecek olan çiftin ve bu 
çiftten dünyaya gelecek çocukların 
dini vaziyetlerine ait kilisenin ile
ri sürdüğü şartlar yerine getirildi
ği taktirde, katolik papası, muhte -
lif ırklara mensup olanların nikah
larını kıymak mecburiyetindedir. 
Roma - Katolik kilisesi kan ve ırk 
ayrılığını kabul etmemektedir ; bü
tün millet ve ırklar bu kilisenin gö
zünde farksızdır; ister ari ister ya
hudi olsun, beyaz veya kara ırka 
mensup bulunsun, yeter ki, adem 
evladından bir kişi daha hıristiyan 
olsun. 

L~~!~~~i~l 
rasındaki evlenmelere eskidenberi 
sadece katlanmış, fakat hiç bir za -
man tamamiyle tavsip etmemiş ol -
duğunu tebarüz ettirmektedirler. 
Hatta, kilise tarihinde bu gibi ev -
lenmelerin katiyen telin edilmiş 
olduğu, ezcümle Orlean, Toledo ve 
Roma rühban toplantısında bu hu
susta israr edildiği misal olarak 
gösterilmektedir. 

Askerlik adliyesinin değerli unsur
larından olan B. Rıfat Taşkın'ın 
"Askeri Ceza Kanunu şerhi adlı ese
ri üçüncü defa olarak basılmıştır. E
serde 1930 tarihli ve 1632 sayılı aske
ri ceza kanuniyle buna ek olarak neş
redilen 933 tarihli ve 2183 sayılı ka
nun, ordu dahili hizmet kanunu ve 
askerlerin zat işlerine taalluk eden 
davalarının tetkik ve muhakeme usu
lü hakkındaki 3410 sayılı kanun şerh 
ve izah edilmektedir. 

Bahçelerimizdeki göbeklerde 
ne estetik, ne mantık 

bahçe . 
mımarının Halbuki 

çiçek bir 

modern 

boya, ağaç bir heykel 

var 

elinde 

olmuştur 

DALGA UZUNLUGU 

7639·-·~:-·ıs3K~s.i120 x-. 
T. A. P. 31.70 m. 9465 Kes./ 20 g.,, 
T. A. Q. 19,74 m. 15195 Kes./ 20 1'• 

(TÜRKİYE SAATİYLE) 

Arılwrtı 

PAZAR: 8.1.1939 
12.30 Muzik (kuçuk orkestra): ı - Ceı 

ııuıtinden Blidahda akısam hulyadısl 
dalış. 2 ·Afrika ıuit - l - nurmib&J'~ 
§arkısr 2 - Moresk dansı. 3 - Afrilı' 
şarkısı. ($. Coleridge - Taylor) J.R 
Artok tertibi. 3 - Mazurka - Fao..-ı 
{1', Robert Leuschner). 4 - Ra~ 

Kilise, geçen asrın ikinci yarısından 
itib~ n bu meselede gevşek dav -
ranmağa başlamıştır. Bundaki mak
sat ve gayesi de dönmeleri kazan -
maktı. Halbuki, katolikliğin bu 
dönmecilik politikası kilise için ta
n:ıamiyle menfi bir netice vermiş -
tır; çünkü, ihtida eden yahudiler 
kan ve ırklarını asla inkar edeme -
mişler ve hiç bir zaman gerçekten 
hıristiyan olmamışlardır. Bütün 
anlaşmazlık mevzuunun, yılda bir 
kaç evlenmeye inhisar etmekte ol -
duğunu, Vatikan'ın gazetesi de 
teslim ettiğine göre, konkordanın 
34 üncü maddesinin bir rcviziyon'a 
tabi tutulması, aşılmaz bir engel ol
mıyacaktır. 

Muharrir bundan evelki nüshalar
da olduğu gibi her maddeyi zengin ha 
§İyelerle tarif ve izah ve her madde
nin diğer kanunlarla veya aynı kanu
nun maddeleriyle olan irtibatına te-

Göbekli marul 
gibi göbekli bah
çelere de çok ehem 
miyet vermeğe baş
ladık. Gerek bele
diye bahçeleri, ge
rek hususi bahçe-

Celôl 
Yazan: 

i 
Esat ARSEVEN ı ................................................. _ı 

suitden haz.in vals (E. KUnneke) 1 
Marsza. ter. 

13.00 Saat, ajans haberleri, meteor - Al' 
kara. 

13.10 Muzik (kiıc; ük orkestra devam): 5' 
Kukuk - Polka (Hans Thaler ap. ıf 

- B. Hartnıan tertibi). 6 • Çamlıırd' 
guneş (Kari Blume). 7 - Çalıkuıuıı" 
ottuı;u diyar operetinden potpıafl 

mas etmiştir. 

B. Rifat Taşkın son eserinde Al
man askeri ceza kanunundan ve şer

hinden daha genişçe istifade ettiği 
gibi hemen hemen aynı ruhla hazır
lanmış olan yeni fransız askeri ceza 
kanunundan da faydalanmıştır. 

lerde birçok kümbetli göbeklere tesa
düf ediyoruz. 

Birer hamam gubbesine benziyen 
bu toprak yığınlarının üzerine çiçek 
pazarında ne varsa hepsini dikerek 
karşısına sandalyeyi atıp oturanlar 
da az değildir. 

renkteki çiçekler yanına konulması 
ve bunların birbirine karışıp tesirleri 
ni bozmıyacak surette birer renk küt
lesi teşkil etmeleri nazarı dikkate a
lınmaktadır. Ağaçlar büyüdüğü vakit 
ne şekil alacaklar, yanlarındaki man
zara veya binaları ne suretle çerçeve
liyecekler havuzlar ne gibi akisler 
yapacak hep bunlar hayali resimlerle 
tespit olunduktan sonra yerleri tayin 
ediliyor. Bu terkiplerde muvaffaki
yet ancak sanatkarın kudretine va
bestedir. ve o sebepledir ki bahce mi
marları da şehirciler gibi mim~ri ve 
resimde iktidarı olan ve büyük bir be
dii zevke sahip bulunan sanatkarlar
dır. Böyle muktedir bahçeciler pek 
mahduttur. 

(F. Lehar). 8 • Nahira entermezo (1' 
Sicde - W. Görgel tertibi). 

13.45 Turk muziği: 1 - Tanburi Cemil 
- Peşrev. 2 - Suphi Ziya - Şarlı:J' 
ba~çenizde bir gıil olsam. 3 - oıııs.
Nıhad - Şarkı • ı-kşam gunqi. 4.Aril 
bey - §arkı - Su rna saçlı yare kim bl' 
b~r. 5 • Mesud Cemil - tanbur taJdl' 
mı. 6 - Rahmi bey - şarkı soyle et 
mıtrıbı nazende. 7 • Saz ıemaiıi - <> 
kuy~n: Muzeyyen Senar. - Çalanlat 
Vecıhe, Ruşen Kam,. Cevdet Koıı:ı 
Mesut Cemıl. 

Muharrir; askerlik disiplinine, as
kerlik suçlarına ve asker olan suçlu
lara ait hükümleri eserinde vuzuh ve 
intizamla tertip oylediğinden kitap 
gerek ordu ve gerek hukuk mensup
larının kolaylıkla istifade edebilece
ği bir kıymete erişmiştir. 

Halbuki Avrupa şimdi bunun ter
sini yapıyor: yani toprağı oyarak 
bahçeleri zeminden aşağıya ve çukur
da inşa ediyor ve bahçelere aşağıdan 
yukarıya değil yukardan aşağıya ba
kılacak bir şekil veriyorlar. Vakıa bu, 
zevk. mesel.es~ 1 Olurya 1 kimi gö
beklıden kımı de avurdu çökmüşten 
hoşlanır. Fakat her zevkte biraz es
tetik ve biraz da mantık olmalıdır. 

14.15 - 14.30 Konuşma (ev kadını saati). 
17.30 Muzik (danslı pazar çayı) 
18.30 Saat, ajans haberleri ve meteor - A# 

'ara. 
18.40 Tıirk mıizigi: ince saz faslı: Uıta' 

- Tahsin Karakuş, Hakkı Derman, • 
Eşref Kadri, Hasan Gur, B. Ufler. 

19.45 Konuşma (çocuk saati). 

~yet, 1929 tarihli İtalyan - Vatikan 
konkordası kilise kanuniyle İtalyan 
evlenme kanunu arasında bazı nok
talarda tam bir benzerlik meydana 
getirmemiş olsaydı, faşizm ile Va
tikan arasındaki bu tezat silik ka
labilir veya bir anlaşma ile büsbü -
tiın ortadan kalkardı. Konkordanın 
34 üncü maddesi, kilisenin akdetti
ği nikahların, medeni kanun muva
cehesinde de muteber olduğunu, 

nikah memurluğunun ayrıca tasdi
kine lüzum olmadığını kaydetmek
tedir. .. lbuki, faşistlerin yeni ırk 
niazıru aınesi konkordanın bu mad
desini ;vetmektedir. 

İtalyan g telcri yeni kanunun met
nini ne ettikleri zaman, Vatikan'
m. bu lü bir evlenme yasa.tına 

kar'ı m taleada bulunması bekle -
niyord Ni~kim, •• Osservatore 
Roman gazetesi bu işi gördü. Bu 
gazete, 1 alya kanuniyle kilise ka
nunu a .mdaki aykırılığı uzun u
zadıya :>arüz ettirdi. Vatikan'm 
fikirler neşreden "Osservatore 
Roman 1talya'nm bir taraflı ha-
reketiy konkordada mevcut olan 
bir teah dün bozulmuş olduğunu, 
Papa'nı bu mesele hakkında, ge -
rek Mu oni'ye. gerek kırala uzun 

ıpla müracaatta bulı.ındu
ğunu ka etti. 

Mektubun etni neşredilmedi. Maa -
mafih, r atede gösterilen teessür 
ve esefl polemik denecek bir ma
hiyette gildi; bilakis, ton itiba -
riyle bil k bir soğuk kanlılığa de
lilct edi rdu. 

Şimdi faşi~ gazeteleri de münakaşa
ya giriım terdir; bu gazeteler de 
aşağıdan makta ve katiyen pole -
miğc yan mamaktadırlar. Bunlar, 
kilisenin ahudilerle katolikler a -

&!! 

Bu vaziyet karşısında, insan, Vati -
kan'ın neden bu mesele aleyhinde 
neşriyatta bulunduğunu, peskopos
ların bu kanuna niçin muarız ol -
duklarını kendine soruyor. 

Vatikan, konkordanın her 
0

hangi bir 

maddesine riayet edilmesi mesele -
sinden ziyade, faşistkrin kanun 

şekline girmiş olan yahudi aleyh -

darlığı, Roma - Berlin mihverini 
daha ziyade takviye etmiş olmasın
dan korlanaktadır. Vatikan'ın kor
kusu, nasyonal - sosyalist ve kato _ 
lik aleyhdarı zihniyetin Roma'ya 

kadar yayılmasından çekinmekte -

dir. Kilise, faşistlerih ırk nazariy~ 

]eriyle mücadeleye giriımiştir; 

çünkü..,bu nazariyenin Roma ile 

Berlin araıırnda yeni bir irtibat va
aıtuı olduğunu kabul etmektedir. 

Muharririn askeri ceza kanununun 
hazırlıklarında vazifedar bulunduğunu 
yıllardanberi müddeiumumi sıfatiyle 
meşgul ve harbiyede muallim olduğu
nu ve ilmi salahiyetini hatırlamakla e
serin değeri hakkında bir hüküm veri
lebilir 

. Rıfat Taşkın'ı eserinden dolayı teb 
rık ve okuyucularımıza da bundan 
istifade etmelerini tavsiye ederiz. 

Arttırma, eksiltme ve ihale 
kanunu şerhi ve izahlar1 

Yazarı.· Mil . · ktaz Tarhan. Malıye Vekaleti 
~· ' kanunlar müdürU ve lstanbul 
ırat ve •erveı vergileri müduru 

Basan: Kader basımevi 1 tanbul S 't 300 • s • aya: 

1934 de neşredilen arttırma eksilt -

~c ve ihale kanunu, dört yıllık bir tat
bık devre i geçmiş olmasına ra - m 
her' kanunaa v ... -., - g en, 

----:;;-;~;'.:;';'.;-;--:;-;;---\i.Qll"'rt= &ıt bütün meee leleri bir 

•

,,..... T t) R --..._.. kavranacak tarzda ihtiva et -
1 l memektedir. Hadiselere göre hüküm-
! i leri kanun metninden çıkarmak hay-
! En zengin incma!'.II i lıca güçtür. İdare kadrosundaki me -: ı 
: • murların ve devletle alış veriş yapan 
I En lük inema 

1 
f mühim bir vatandaş kütlesinin, bu a -

i i hm satım işlerinde, kanun hükümleri

En rahat sineması 

En geniş sineması 

Yeni açılacak 

ULUS 
ı Sinaması 

ni bilmeleri şüphesiz bir vazife ve 
menfaat icabıdır. Mümtaz Tarhan'ın 

salahiyetle hazırladığı şerh bu zarure
ti karşılamaktadır. Üç yüz sayfa tu -
tan eserde kanunun her maddesi sıra
siyle tahlil edilmekte, mevzuu alaka
landıran diğer kanun, nizamname, mü
taleaname ve emirlerden bahsolun -
maktadır. Mümtaz Tarhan, bir mese -
leyi tetkik ederken yalnız onun çer -
çevesine giren hadiseleri değil, gir -
memesi ve çekinilmesi lazım gelen ha
disleri de izah ederek her mevzuu bü
tün şumulüyle aydınlatmadan geçme
miştir. 

\. lllllllllUI olacaktır. 

Eseri okuyucumularımıza tavsiye 
ve Mümtaz Tarhan'ı da muvaffakiye
tinden dolayı tebrik ederiz. 

BAL 1 K 

TUTAN 
• 

K E D 1 

SOKAGI 

tam bir ay aonra geliyor, fakat onlara İyi haberler 
getiriyor. Paris'te her teY yolundadır, ve denilebi
lir ki, çocuklann hemen hiç maarafı yoktur. Bayan 
Barabaı gene çamaııranede çalıf1Daktadır. Macar
lara karıı kimsenin düımanhk gösterdiği yoktur. 
Bayan Barabaı bıraktıkları parayı onlara iade et
mektedir. 

Onun bu paraya ihtiyacı yoktur. Liif de buna 
ayrıca yüz frank ilave etmiıtir. Liif timdi iyi bir va
ziyettedir. intihar tetebbüsünden sonra nekahat 
dcvreaini geçirmiı oMuğu haatane bahçesinde bir 
sigorta memuriyle tanıtmıt ve bu memur da onu ça
lrtmakta olduğu ıirkete aktüer olarak yerleıtirmiı
tir. 

C~•11rt1a. Nasubı B•yd•ı Barabaı. bu mektubu okurken, ömründe ilk de· 
fa olarak ağlıyor. 

-52-
bacaiı esilecekse ne bekleniyor? Haeta bakıcı ka -
dın onunla münakatadan uaannuıtır. Sevimli bir ta -
vırla ona su verip uzaklaııyor. 

Beıınci aym sonunda Barabaı hastaneden çıkabi
liyor. lyilefmit ve bacağı yerinde kalmııtır. 

ly leflllit, fakat korkunç surette ihtiyarlamııtır; 
zayıf ve asabidir. Anna babaamm koluna girip onu 
tramvaya bindiriyor, ve aonra pansiyona götürüp 
pencerenin önüne oturuyor. Öğle eonunun bu .aatin
de semıci mahallesi canlanıyor. Denizciler limanda 
kaldıkları birkaç gün•de, bir gece evelki aarhoılukla
rmı uyku ile gidermitlerdir, ve yeni bir aefere çık

maktadırlar. 

'iki ıün sonra Anna ile Barabaı ailelerine bir 
mektup yazıyor, ve bu sefeT hakikati bildiriyorlar. 
Neden navlunu sönderip anneleriyle küçükleri Ar
jantin'e ıetirtemediklerini izah ediyorlar. Cevap 

Gelen para Fransa'ya dönmelerine mÜ&aade e
decek miktarda değildir, fakat Anna'nın bulaııkcı
lıktan çıkmasına imkan veriyor. Bu sefer bir terzi
hanede it buluyor. Bayan Lüsiyen'in imzalamıf ol -
ciuğu vesika onu çok övmektedir. Bununla beraber 
Anna umduğu kadar muvaffak olamıyor. Paris'te 
öğrenmiı olduğu teyler, yani &&delik, renklerin ve 
çizgilerin göz almıyan ahengi bu memleket için ka
fi derecede zevkli değildir. Bundan baıka gündelik 
de azdır. Barabaı da nihayet kendisine bir yer bul
duğu zaman iyi para alamıyor. O artık kendini mü
dafaa etmeği de unutmuıtur. Tazyike ve istibdada 
karıı protestoda bulunamıyor. Yabancılar arasında 
kendine yol bulup ilerleyemiyor. Her ay yer deiit· 
tiri yor Altıncı veya sekizinci defa yer deiittirdik -
ten sonra Anna bir mektup yazmağa Özeniyor: 

"Aziz bayan Lüıiyen", diye bathyor. Sonra ka
ğıdı yırtıyor. Her ne de olsa Jaklin'e, yahut bayan 

Halbu ki bu göbeklerde ne estetik 
ne de mantık görülüyor. Mesela Su!~ 
tan. Ahmet camii yanına yapılan bah
çe~ın ortasındaki o kocaman çiçekli 
dag parçasına bakarsanız içinizi bir 
sıkıntı alır. lşte bu, estetik ve man
tık bozukluğunun bir neticesidir. Fil
vaki Ayasofya tarafından önünüze bu 
göbeği alıp ta camiye doğru bakarsa
nız bu cesim toprak yığınının cami 
kubbesine rakabet eder gibi büyük 
göründüğünü ve kubbenin yuvarlak 
tesirini bozduğunu müşahede edersi
niz. 

Önümüzdeki bu çiçekli kümbetli 
gözünüzü mütemadiyen işgal ederek 
camiin ahenk ve azametini layıkiyle 
kavrayabilmekten sizi meneder. 

Sultan Ahmet camiini yapan mimar 
Mehmet itP:ı hn nuı>-•--~-
yarak ona gitlkçe yükselen ve mev
hum bir müselles ıçıne resmolun
mu11 hissini veren bir ahenk verdiği 
halde biz bu ahengi bozmak ve o ese
ri çirkin göstermek için elimizden 
geleni - hem de büyük masraflara gi
rerek yapmışız. 

Böyle bir abide önünde yapılacak 
olan bir bahçe ise abidenin tesirini 
bozmıyacak düz ve basit bir şekilde 
olması estetik ve mantık iktizasıdır. 

Bugün bahçelere verilecek şekiller 
ve bunların tabi olması lazımgelen 
bedii kaideleri bize öğreten bir sanat 
şubesi var. Onun da adı bahçe mima
risidir. Bir eve, bir halk bahçesine, 
bir parka verilecek şekiller ve dikile
cek ağaçlar tıpkı bir mimari eseri gi
bi uzun uzadıya araşıtırmalarla bu
lunmaktadır. Bir abide yanına yapı
lacak bir bahçe ile, bir deniz kenarı
na veya bir meydana yapılacak bahçe
lerin sade şekli değil, oraya dikile
cek ağaçlar ve çiçeklerin de nevi ve 
rengi mühim bir mesele teşkil eder. 

Hangi renkteki çiçeklerin, hangi 

Yoksa bahçe tanzimi bizde zanne
dildiği gibi bahçivanlar veya çiçek 
mütehassıslarının yahut da sade res
~amla..'".'" . ve mühendislerin yapacağı 
ış degıldır. Sonra, her milletin de 
kendi mimarisi olduğu gibi milli bir 
bahçe üslubu da vardır ve bunlar ed
vara göre değişmiştir. Bir bahçe ya
pılırken etrafındaki binaların üslU
bunu da nazarı dikkate almak lazım ge. 
lir. 

Bugün modern mimari ile beraber 
modern bahçecilik de çok tekamül et
miştir .. Modern bahçe mimarının elinde 
çiçek, bir boya ve ağaç bir heykel ol
mu~tur. onlarla istediği tabloyu ve is
tediği plastik eseri yapar. 

Bugün nasıl artık korentiyen lıaş-
ıJr.ı .ı•-..J-... .... e-o .. c:arl:..,. ... u,..,,cl··zıi1-t..! 

yorsa bir asır evelki laoirentJi ve dan
tel gibi oya tarhh şekillerle de bahçe 
yapılmıyor. Göbekler, eğri büğrü yol
lar, suni tepecikler suni kayalıklar ve 
kaskatlar devri geçmiştir. 

Böyle bir devirde çocukların bah
çe oynarken yaptıkları toprak küme
leri gibi iptidai ve kiiıhne ıe1dllerl 
yapmak ve çiçeklerin renklerini bir
birine karıştırarak hercai bir alaca 
bahçe vücuda getirmek her sahada as 
rileşınek istiyen Türkiye'ye yakış
maz. Bu sahada da zevkimizi ve sanat 
duygumuzun yüksekliğini göstermek 
icapeder. Artık bu göbekli eski ka
rakol bahçelerine, bu dantelli ve yu
murta §eklindeki havuzlu eski paıa 
konakları bahçelerine bir nihayet 

vermek zamanı gelmiştir. 

Buenoı; - A}Tes elçiliği 

Büenos - Ayres orta elçiliğine Ha
riciye vekaleti ikinci daire reisi B. 
Abdülahat Akşın tayin edilmiştir. 

20.00 Tiırk nıuzi~i: Klasık proııram. 1 • 
Tanburı Zeki Mehmet aga Ferah fr 
za peşrevi. 2-İsmail dede birinci ber 
te. 3 • Ağır semai - İsmail dede. 4 • 
Kemal Niyazi - Taksım. 5 - İımail 
dede - yuruk semai. 6 - Tanburi 01' 
man bey· Saz semaısi. 7 - Dede hicaS 
yuruk semaisi. 8 - Şakir aga - Fe• 
rahnak yuruk semaisi. 9 - Zekii ded• 
- Acem aşiran beste. 10 - Nazım e • 
fendi - muhayyer beste. 11 - Sadul• 
lah aga - muhayyer senıal - Ve seçil• 
mış şarkılar. 

21.00 Saat: eaham, tahvilat, kambiyo - nıı
kut borıaıı (fiyat). 

21.15 Müzık (riyaseti cumhur bandosu. 
şef : 1hsan Kunçer) . 1 - Maro - Mas: 
ter Loufoc (J. Bouchel). 2 - Dans -
Slavische No. 6 (A. Dvorak). 3 -
Dans - Macabre (S. Saenı). 4 - Le 
hant de Metral (F. Caaadeıua). S .. 
Fantezi dö Fervaal (V. D'mdi). 6 ;, 

Divetisıeman çigan (G. Pares). 
22.00 lliizilı: (muhtelif pllklar). 
22.45 - 23 Son ajans haberleri ... c nnaill 
prosr~ 

(
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Bugünkü Spor 
hareketleri 

FUTBOL 
Ankaragücü sahasında 

Galatasaray - Güneı 
ıaat: 12.15 

Ge~lerbirliği - Harbiye 
Saat: 14.15 

Kayak 
Aya§ belinde yapılacak 

Saat 7 de Halkevi önünden 
hareket edilecektir. 

Andre'ye, hatta Roz'a yazması belki daha münasip 
olacaktır. 

Anna bunu yazarken lstvan'ı mı diifünüyor? 

Birdenbire sakin ve acı bir gülümseyişle gülüm
süyor ve Piya Monika'ya hitaben bir mektup yaz -
mağa baılıyor. 

Denilebilir ki Piya Monika ona borçludur. Piya 
Monika onun bir ıeyini almıttır. Alman §eyin iyi ve
ya kötü, kıymetli veya değersiz olmasının hiç ehe
miyeti yoktur. Bundan batka Piya Monika da bir 
yabancıdır. Onların sıkıntısmı daha iyi anlıyacak, 
ihtimal ki ken·di memleketlerinde olanlardan ve an· 
cak mutat endiıelerden, herkesce paylatılan, ve yal
nızlığın dayanılmaz yükü ile büsbütün ağırlaımı -
yan endiıelerden baıkalarını bilmiyenlerden fazla 
bir tehalükle beklenen hizmeti yapacaktır. 

Anna, cenup Amerika'11 seyahatinin bir muvaf
fakiyet olmamıt olduğunu Piya Monika'ya anlatı -
yor. Kendisi ve babası Paris'e dönmek istemektedir
ler. 

Acaba Piya Monika, Paris'te macarlara kartı 
duyulan antipatinin biraz sükunet bulup bulmamıt 
olduğunu ve bayan Lüsiyen'in Anna'yı tekrar ite al
mak isteyip istemediğini öğrenmeğe gayret etmek 
lütfunu esirgemez mi? Anne-si vaktiyle çalıımakta 
olduğu çamatıraneye tekrar kabul edilmiıtir. Aca
ba vaziyet biraz düzelmiı midir? Anna Buenos -
Ayres'te mesut değildir. işi değerince takdir olun
mamaktadır. Bundan baıka - Anna mektubun bu
rasında biraz öğünmek cüretini gösteriyor - İspan

yolların iltifatı açık ve üzücüdür. Onlar yalnız atkı 
dütünürler. Genç bir yabancı kız cenup Amerika'
smda bunlarm tekliflerinden kendini nasıl koruya· 
cağmı bilemez ... Piya Manika mağazadan ve diğer 
doıtlanndan haber verecek olursa lütuf ebniı olur ••• 

Belki evet, belki hayır. Elbette Anna, o güzel kara 
gözleriyle bir zamanlar kendinden pek emin ve n .. 
ıeli görünen mahpusu sık sık dii§ünmektedir. Küçü
cük hücreainde kim bilir ne kadar bet:baht olmalı· 
dır! Fakat, lokanta mutfağındaki Anna'dan ela 
betbaht olabilir mi? Anna omuz silkiyor: ne ehemi
yeti var. Hayat tamamiyle adil değildir. latvan'm 
sızlanacak bir teyi yoktur. Yakında müddetini de 
ikmal etmiı olacaktır.Şayet gelecek olursa Anna onu 
kabul edecek midir? Acaba hapiaanede aklı bqma 
gelmiı midir? ... Muhakkak ki hayır. Fakat Anna 
eğer gene lstvan'la kartılaııraa neler olabileceiini 
dütünmemeği tercih ediyor. 

xv 
Anna'n~ mektubu Piya Monika'nm eline seçe

ceği zaman zarfında Klari de bir mektup alıyor. 
Çarpık çurpuk kocaman harflerden mürekkep S&• 

trrlar aayfada aanki sürükleniyor. Cümlelerde bir 
çok yanht ve çizikler de vardır. Bu mektup Papa
dakis tarafından yazılmıı ve la Hüıet eokağmdaki 
~üçük otele gönderilmiıtir. Bay Gaıtoa bunu Bay 
Bardiıinof'a vermtş, o da Balık - Tutan • Kedi aoka
ğma getirmittir. 

Mektupta denilen teYler iıte bunlardır: 
"Benim aevgili Klari'ciğim. Size yazıyorum, 

çünkü dünyada sizden baıka mektup yazacağan 
kimaem yoktur. Ben, sevgili Klari, zavallı karıma i
hanet etmenin ve bir fransız kadmı ile evlenmenin 
gaddarca cezasını çekiyorum. Bunun içindir ki ço
cuğum yoktur. Muhakkak ki allah beni bu suretle 
cezalandırmak istiyor. Karmı fena, çok fena bir 
kadmdır. Beni daiına fazla çalıpnağa tetvikten •• 

(Sonu var) 
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Nezleye istidat ••• 
b Dünyada her §ey için olduğu gibi, 1 mezse o mikrop~ara karp ;rc~u. • 
•Y•ğı bir nezleye tutulmak için bi - nun mukavemetı azalırKı. ez e~ın 

1 · · k 1 ı ı mevsı -e •nsanın kendisinde buna bir isti - yerleımesı o ay aıır... • d 
d ki .. ·· tnıenın e nez-•t bulunmak lazımdır. Bunnu en a· min·de aya arı uıu _ 
çık delili aog- uk ve rutubetli havalar- le istidadını mey~·~~ çıkSoa~akga 
d d - b"I anız gu • • da herkesin nezle olmamasıdır. ıebep ol ugunu ı ıra ~·· .. . 

nı:"s 

"Fransa git gide daha iyi anhyor ki, Barselon' a 
N • uzer1ne,, 

• t tt .. ,, . .. 

"yapılan taarruz Fransa'ya karıı bir İtalyan taarruzudur" 
• t 

ispanya' da bir ltalyan 

-5-

Cumartesi ve pazar 
sohbetleri 

Ailece sofra baıma geçtiiimiz u... 
man aramızdan biri günnü hadiaele • 
rine dair bir teY söylemek üzere du
daklarını oynatır oynatmaz büyük 
babam baıını kaldırır. gözlüklerini 
indirip üzerinden bakarak: 

V•kıa nezleye tutulan pek çoktur, tan batka, mide bozuklugu, muzmın 
f ı · t° dadını meyda -•kat nezlelilerle burun buruna otur- inkıbaz da nez e 11 1 

1 duldarı halde nezle olmıyanlar da na çıkaran aebeplerdea aayı ır ••• d 

Ispanyotların arasını açmak bize düşmez. tspa~- '-' lob· ,. ne m·ı 
ya harbi ispanyollar arasında halledilecek hır mag ıye 1 

:~:ı~~di~~:!a~:s~!~: b~:~71t::~~ğ~y:=p~~ğ!':::ı::1~ 
- Once taam, sonra kelim, denli. 
Bunun türkçeıi: ''aua, konupa!,. 

idi. 
\'ardır. Nezle meydana çıkı~~· on~. e -

Bu nezle istidadı, belki insanın vamına mani olmak ·~~len kıyıhıety 
~:- • . . . 1 . k h takodasmda - ma , a • ·-..;udunun ıçınden, vıtamın erın e • emen ya k h d 
Iİldiğinden yahut hormonlarının bo- ta yatağa girerek ıammt • 'k~m B e 

··'- _ . .. b. k ı r ·IÇet"ek t« eme tır. a· •-lugundan gelır. Orası henuz ı - sıca teY e . kk . k . t 
1. · ·· d bır ta e gıyme ıa e-UUnezae de burunun yapılışında bır tınız• yun en .. .. . 
bozukluk mesela burunun iki tara • mediğiniz ha~de, yunlu bır ıey aarar-
f ' · k · - · d b " 1·yi etmıı olursunuz. Bunu yap-nun ortasındakı emıgın e ır çar- &anız .. . . . . k 
Prlıdık yahut burunun içerisindeki masanız da tenturdıyot~ı.ı~aı~ın ~
•armda bir katılık veya polip bu - pağını açarak koklama ıyı 0 ur. • 
hınunca insanın sık sık nezleye tu - yaklarınızı hardallı sıca~ suya k?>:
lulduğu ıüpheaizdir. Bu istidadın ae- mak da iy~dir ••• lsteraen.ız çayın ıçı
bebi de pek meydandadır: burnun ne ıeker, lımon, tarçın bıraz da kon· 
• ı d b. bo ki k çarpıklık yak koyup punç yaparak ondan da ,,. apı ıım a ır zu u , . · b" 
bulununca burunda az çok tıkanık • - yalnız nezleh zamanda - ıçe ı -
Irk da bulunur. Tıkanıklık olunca da lirsiniz. . .. 
ınikroplar orada yerleşirler ve ferah Vakıa, bır n~zle ıçın yatak oda -
fer h y ı k nezleye sebep olur. aında kapandıgınızı duyan arkadat· 

a çoga ara b lk" · ·ı 1 O h ld ·· s· t ft burunda çarpıklığın larmız e ı gu er er. a e uç 
ır ara an . 'l'k . I N t 

llezleye aebep olmaımdan, bir taraf- d~f.a ıyı ı etmış o u~sunuz: ez e -
~-- d leye tutulanların çok ol • nızın devamına manı olmak, arka -
-a a nez . . d 1 . 'd d 
nıa d n dolayı burun hekimlerının daılarınız arasın a nez eye ıstı a ı 

sın a · - · 1 . b 1 k bazıları burunlarınm orta k~ıgı olanlara nez eyı u aıtır~ama , 
çarpık kimselerin çok oldu.~unu ıd - hem de onların neıelenmelerıne ae • 
dia ederler. Bu iddiayı mubalagalı bep olmak... . . . 
bulsanız da a1k sık nezleden rahat - Nezleli zamanınızda arzı zıyarete 
aız oluyor~nız burnunuzun tam gelenleri kabul etmeyip kapıdan ıe
düzgün olup olmadığını bir kere mü- ri çevirmek de - onları koruma~ 
tehaaaıaa. muayene ettirmekle iyi et- demek olduğundan - kibarca bır 
ınit olursunuz. Çarpıklık, tıkanıklık hareket ol\D'. 
düzeltilince nezle de bir daha gel - G. A. 

mez. 
Bazı hekimler ditlerde çürük bu • 

lunmaıunın da ark aık nezleye sebep 
olduğunu haber verirler. Bunu da 
doğru bulmaanız bile, ağzın içinde 
çürük dit bulunması iyi bir teY de -
ğildir. lnaanm 'baıma büyük bir iı 
~ua da süzelliie dokunur. Hele 
giilımeie. teiaHllÜIP8 pek dokunur. 
Gülmek tebeaaüm etmek de - inaa
nm ceddi hayvan olduğunu iddia e
den Darvin'in fikrine söre bile 
_ insanı hayvanlardan ayırt ve -
den en büyük vasıftır. O hal~e ag~ı
nızda çürük dit vana onu duzelttır· 
ro.o\ a\.9' ucna"U\7\ ..i..tjd dınd n ı.~ .. -
. a flnı }m,,etiendinniı olursunuz. 

Nezle mütehaaaıar hekimlerin ba· 
ızılan da tütün içmenin nezleye isti· 
dat •erdiiini iıcltlia ederler. O halde, 
erk .. nezle oluyaraanız tütünden 
~az geçiniz, diyemiyeceğim. Çürük 
diıleri temizletmek pek kolaydır, 
burun çarpık olunca onu düzelttir
mek için inaan ameliyat yaptırmağa 
da razı olabilir. Fakat tütüne ahı -
mıt olan .için her kıt mevsiminde 
bir kaç defa nezleye tutulmak tütÜ· 
nü bırakmaktan ehven gelir •.. Tütün 
tozunu enfiye olarak çekmenin nez
leye büyük iatidat •erdiği tüphesiz
dir. Hatta. enfi~nin verdiği tibih 
nezleye ;.ıtidat değil, nezlenin ken· 
disi ,Hmek daha doğr~lll". Bereket 
,,ct'&İn ki, enfiye ~enler artık hiç 
kalmamıtbr, .lenilebilir ... 

1....-dl nezleye iatidadı bulununca 
onu meydana çıkaracak batka se -

bepler de pek çabuk bulunur: bir 
kere, kıt mevsiminde soğuk buruna 
girmit olan mikropların faaliyetini 
arttırır, İnsan kııın ııcaktan birden 
bire soğuğa geçmemeğe dikkat et· 

Hayatin 

Mr. Kokcrit, elan parmakları yazı 

makinesinin dügmelcri üzerinde, aya· 
ğa kalktı. 

- Mr. Vcrncr'i görmek istcmiyo • 
rum, dedi. 

Genç adam, öfkeli Ofkeli cevap ver
di : 

- Görmek istemiyorsunuz öyle mi? 
Ve Blis'i bir yana iterek odadan i -

Çeriye girdi. Mr. Kokeril, altın çerçe
veli gözlügünün içinden bu adama ha
fif bir istihfaf ile bakıyordu. 

- Blis 1 Diye seslendi, benim vcrdi
gim emri işitmedin mi ? Bu genç ada • 
mı görmek istemiyorum: kendini kapı 
dışarı et 1 

Btis hemen bu adamı yakaladığı gi
bi kapıdan dışarıya sürüklemek üze
re idi ki Kokeril. e1ini tuttu : 

- Zararı yok Blis, dedi, mademki 
bu delikanlı bir defa içeriye girmiş. 
artık kendiıini dinliycyim bari ; sen 
çık. dişarıdaki yerinde otur. 

Blis sordu: 
- Bir polis çağırayım mı? 
Kokeril, bafını salladı: 
- Tetckkiır ederim Blis, ona lüzum 

1939 İzmir Fuarına 

haıırhk • 
Bafbakanhk. tnnir beynelmilel fu

var komitesi rewiğinden alınan rapo
run 938 fuvarmın açılııına ve netice
lerine dair olan kmmı ile 1939 fuvarı 
için vekaletleri ve vekaletlere bağlı 
müesseseleri alakadar eden kısımların 

Ba' ba\üinrı,r,(1-Sk'!üvhl\i\\tn.iŞ~i;.;. .. 
drmanlı ve muvaffak olmasında lmil 

olan kıymetli yardım ve allkaların

dan dolayı bakanlıklara tc§ckkUr et
mekte, 1939 fuvarının daha parlak ve 
verimli olmaaı için fuvar komitesin

ce istenilen yardımın vaktinde yapıl· 

masını ve icapeden muameleye 'imdi
den başlanmasını dilemektedir. 

Haber aldığımıza göre memleketi

mizin muhtelif kötclerinde halkımı
zın el emeğiyle vücuda getirdiği ev 
eşyası, melbusat, tezyinat i'lcri gibi 

kıymetli ve aanatkirane işlerin de fu 

varda teşhiri ve satılmaaı kararlaşmış 

tır. 

Sanatkarlarımız için güzel bir teş

vik vasıtası olacak olan bu karar aynı 
zamanda vatandaşlarımıza yurdumuz • 

da el emeğiyle vücuda getirilen eserle

ri tanıtmış olacaktır. 1939 fuvarına 

kıymetli ve sanatkarane el itlerinin 
göndcrilmeıi önümüzdeki günlerde vi· 
liyetlcrden istenecektir. 

içyüzü 
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yok. Bu delikanlı ile bir mülakatta bu
lunmağa karar verdim. 

Blis, dı,arıya çıkıp yerine oturdu. 
İlk geldiği zaman iyi ku,ılarunıyan 
bu ziyaretçi bir çeyrek sonra odadan 
çıkıyordu. Blia'in yanından, rüyada i
miş gibi, görmiyen gözlerle geçti. O -
zerinde kuşlar hakkında anektod an • 
Jatmış, yahut anlatacak bir adam hali 
yoktu. 

Odanın içinden Mieter Kokeril'in 
yazı makinceinin tıkırdıları geliyor • 
du. Blis, bir rahatsızlık, bir huzursuz· 
luk duymağa ba9lamı9tı. Etrafında ea· 
rarlı, ıinsi bir takım hadiselerin geç· 
mekte olduiunu hi•sediyordu. Hele 
bu son ziyaretçi ve onun uğradığı mu
amele büsbütün zihnini alt Uat etmit
ti. 

- Fakat ne yapalım ki para kazan -
mak lazım, dedi, ben de henüz üçüncü 
ayımın içindeyim. 

VIII 

O gece, Blis'in bir itÇi elbisesi gi
yip paketini koltuğunun altına ala -
rak Rcccnt Stirt'deki dilkkindan çık· 

rağmen (ki bu bize İtalya'nın vaitlcrine kolay kolay 

~::e::!~::~~;~izi gösterir) hala katılmakta de- s . h .• , ol uya· ruz ı. 
Katalonya taarruzuna gelelim. Burada taarruzu, 

muvaffakiyeti veya akameti nasyonalistlcrle cümhu-

Mektepte, on on iki Yatlarmda i
ken, teneffüs zamanını bazan yalnız 
batımıza, bazan bir bafka arkadatla 
kol kola &'İrİp ÜÇ atağı ve bet yukarı 
bahçeyi dolapnak ıuretiyle &'eçirir
dik. Kulaklarımıza vakit •akit hid· 
detti bir ihtar çarpardı: 

riyctçiler bakımından değil harıbe ginnişr .. o:;l:a:n_i_ta~l.,:y_a_n_· __________ 
1 lar bakımından tetkik etmek istiyo-

rum. 
Çünkü, istensin veya istenmesin, 

italyan fırkaları harbetmcktedir: 
bütün İtalyan matbuatı bize bunu te
yit ediyor. Yalnız tanklardan ve 
tayyarelerden değil fırkalardan ve 
piyade alaylarından bahsediyorum. 
Ve 24 ilk kanun askeri taarruzu, tam 
ltalya'da diplomasi ve matbuat mü
cadelesi azami haddini bulurken, 
buna bir destek vazifesi görsün di
ye yapılmı,a benziyor. 'General 
Franko da bir an önce harbe niha -
yet vermek istemiş olabilir. 7 gün • 
lük taarruz neticesinde, 700 kilo -
metre murabbaı yer fethetmiş ve 
7.700 esir almıştır. Resmi tebliğin 
verdiği bu rakamları kabul edelim. 
Diğer taraftan bize 24 kilometrelik 
bir ilerlemeden bahsediliyor. Pek 
hızlı gitmiyclim. Nasyonalistler ve
ya daha iyisi italyanlarla nasyona
listler, 30, 40 kilometre genişliğin -
de bir sahada 24 kilometrelik bir sa
hayı alarak buradaki bir çıkıntıyı 
düzeltmiş olabilirler. Ve bunu mu· 
azzam miktarda cepane ve belki a • 
dam harcıyarak ve ezici bir mater -
yel üstiinliiğü sayesinde elde etmiş
lerdir. Saha üzerinde bu belki bir 
zaferdir: nasıl ki 16 nisan 1917 veya 
25 eylül 1915 harpleri de fransızlar 
için birer zafer olmuştur. çünkü biz 
ilerilemit. siperler zabtetmi' ve c -
sirler aJmı,tık, fakat dU!m•n cephe
sini yaramanu,tık, ve general Fran
ko da Katalan cephesini yaramamış
tır. 

K d.\.u.lUlıyn. . '"'-cıı" illo. .. 6 ,.. •••tıııi-.• """ , 

cepheyi müdafaa için 300 bin 
askeriyle eskisi gibi bir müstahkem 
mevki olarak kalmakta devam edi -
yor. Baraelona ile cephe arasında 

ku' uçuşiyle hala 100 kilometre me· 
safe vardır. Bir fikir vermek için 
şunu söyliyelim ki almanlar büyük 
harpte Paris'ten 80 kilometre mesa
fedeydiler ve burada dört sene tu -
tunmuşlardır, fakat buna rağmen 
Paris dü§111cmiştir. Ostclik ıon ha
berler bize cümhuriyetçilerin bir 
mukabil taarruzundan bahsediyor. 
Bu hiç değilse, mücadele hevesinin 
cümhuriyctçiler arasında kırılma -
mrş olduğuna delalet eder. 

B. Musolini için mühim olan B. 
Çemberlayn'i bir zafer havası için -
de kabul etmekti. Taarruzun muvaf· 
fak olduğunu ve Katalonya'nın isti
laya uğradığını farzedelim. O za • 
man "muzaffer kıtalarımı İtalya'ya 
_ıtctirmek mi ? Mı>almemnuniyro, fa -
kat Fransa Cibuti ile Tunus'ta 
boyun eğdikten sonra. Bu iş olun
caya kadar kıtalarımı Pircnclcr'de 

tığı ve bu yeni hayata atıldığı zaman
danberi, rüyalarında gördügü bir hi -
diae başına geldi. O akşam, efendisi
ne hürmetkarane bir : 

-Allaha ısmarladık! Dedikten son
ra oradan çıkmış ve King Strit'de 
maksatsız maksatsız ilerlcmeğe başla

mıştı. Tam o sırada iki kızla yüz yüze 
geldi. Bunlardan kendisine daha ya • 
kın olanı, Blis'in ilk işe girdiği gün 
Mister Kokeril'i ziyarete gelen genç 
kadındı. Öteki de görünce bir zevk ve 
heyecan duyduğu tanıdığı Franses 
Kleyton'du. Kleyton : 

- O Miıtter Blis, diye yürüdüğü 
kaldırımda ve delikanlının önünde 
durdu ve devam etti: 

- Niçin, neden? ...... Şimdi sizi gör
düğüme ziyadesiyle memnunum. 

Kız, hayret verici bir memnuniyet· 
le delikanlının elini sıktı. 
Kız sitem ediyordu: 

- Neden bu kadar vefasız çıktınız? 
- Vallahi vaktim olmadı. Söyleyin 

bakayım, mutfak sobaları ne ilemde? 
İyi satış oluyor mu? 

- Satılıyor mu ne kelime 1 Binler
cesi satıldı. Şimdi Mister Mastcra, se
yahattedir, yeni bir fabrika kurmak i
çin müzakerelerde bulunuyor. Siz? 
Siz de bu yeni fibrikada her halde 
kendisiyle beraber bulunmahıınız 1 

Blis göğüs geçirdi. Ve kaçamaklı 
bir surette: 

- Bu •obaları •atmak büyük bir iş 1 
Dedi. 

Yazan: 
Piyer Dominik 

bulundurmama müsaade edin.iz '. İs • 
panya işine müdahale etmek ıstıyor 
değilim. Cümhuriyetçi is~anyollar
la değil, Fransa ile pay edılecek ko· 
zumuz var" demek kolay olurdu. 

tlave edeyim ki B. Musolini bun
dan istifade ederek general Fran -
ko'ya muhariplik hakkının veril~e
ni istiyccekti. Dün Nyus Kronıkl 
funları yazıyordu: 

"Franko taarruzunun B. Çember· 
1ayn'i ihtilalcilerin harbı kazanmak 
üzere olduklarına ve sulhun menfa· 
atine olarak muhariplik hakkını ta
nımak suretiyle zaferlerini tacil et
menin daha doğru olacağına ikna 
etmek maksadiyle yapılmış olduğu 
hemen muhakkak gibidir. 
Aynı metodun geçen nisanda, in

gıtiz - İtalyan anlaşmasının imzası
nı elde etmek için kullanılmış oldu· 
ğunu hatırlatalım. Asilerin denize 
doğru akışlarının harbın sonu de -

mek olduğuna başvekili inandır
mışlardı. 

Fakat aynı metodun bu defa da 
muvaffak olması pek az muhtemel
dir." 

A
çık konuşalım: Bu metot a • 
kim kalacaktır. Fransa, B. 

Musolini'nin orta Avrupa'daki mağ
lubiyetini italyanların hatırında.o 

"' " S .. " "''"" uzerınde bır 
zafer kazanmak istedığini git gide 
daha iyi hissetmektedir: fakat bu 
zaferi kazanamıyacaktır. 

Fransa git gide daha iyi anlıyor 
ki Barsclona üzerine yapılan nas -
yonalist taarruz bize karşı bir ital
yan taarruzudur; Fransa Barsc • 
lona'yı teçhiz edecek ve iş bu suret
le halledilecektir. 

İtalya İspanya harbına iştiraki -
nin münhasıran ideolojik mahiyette 
olduğunu uzun zaman iddia etmiş -
tir. Hayır. İtalya Franaa'ya karşı 
taleplerini son italyan • nasyonalist 
taarruzuna bağlamak suretiyle e -
mellerinin coğrafi mahiyetinin bir 
delilini vermiştir. 

itin Almanya için ehemiyeti var
dır, fakat bilha88a İtalya için. Al -
manya için hem Ukrayna manevra· 
sını, hem de denizlerde İmparator -
luk manevrasını birlikte yürütmek 
güçtür. ve bir nasyonalist akameti 
bir alman akameti olamaz. Çünkü e· 
vela Almanya İspanya'da organize 
kıtalara malik değildir, saniyen ar-

Kız, delikanlının elini, hila, kürkhi 
kollarının içinde tutuyor, fakat aynı 
zamanda ona doğru egıliyordu. Gözle
ri, gencin gözlerine sitemli aitcmli 
bakmakta idi. Biraz sonra dedi ki: 

- 'Gitmeden evci, bana söyleyiniz: 
neden öyle fevkalide bir harekette 
bulundunuz? 

Blis, zayıf bir scelc: 
- Fevkalade bir hareket mi? Diye 

sordu. 
- Bundan daha fcvkalidc, bundan 

daha alicenabane hareket olur mu? 
Mister Masters'i mahvolmaktan kur -
tardınız. Şimdi o, kendisine yep ~e~i 
bir hayat kurmuş oluyor. Ona yenı bır 
saadet ve refahın temelini attınız: 
sonra bundan tam siz de faydalanaca • 
ğınız sırada ortalıktan kayboldun~z. 

- Başka türlü hareket edemczdım. 
Blis, bu cevabı gayet sade bir eda i

le vermi,ti. Kız, delikanlıyı süzdü. 
Bir uman oldukça iyi olan elbiseleri 
artık öyle değildi. 
Kız sordu: 
- Şimdi ne yapıyo~unuz? 
- Bu sokakta bir iş tuttum. 
Biraz uzaklarında duran öteki kız, 

tam bu sırada bir çığlık kopardı. Şim
diye· kadar bu delikanlıyı gözü ısır -
m19tı; fakat ancak fimdi tanımıştt. 

- Siz geçenlerde bir gün beni Mis
ter Kokeril'in yanına götüren delikan
lı değil misiniz? Franses biraz buraya 
gelir misin? 

İki kız büyük bir ciddiyetle arala -

dında mart ve eylül 1938 tarihli iki 
zafer bırakmıştır. Fakat bu akamet, 
Akdeniz'in hem şark, hem de garp 
kapılarını zorhyan ve bugünk.ü gün 
yalnız Süscyş' i entcrnasyonalıze et
miyc çalışmakla kalmıyarak Tanca 
limanında iki harp gemisi bulundu
ran İtalya için pek vahim bir muvaf
fakiyetsizlik olabilir. 

- Ahmet, bir izinaiz bilW! 
Ahmet'in auçu fOCulıluiu Hvltiyl• 

biraz konupnak veya bir arkadaıiyle 
takalaımak astemit olmaktı t 

Sonra, yıllar geçti, büyüdük ve 
Kuıdili'nin, Fener'in eıki bir babr• 
olmak üzere bulunduğu çağa erittik: 
birinde erkekler ve kadmlar ayn ay
rı gezer, yan gözle biribirlerini ~: 
zer, ve ötekinde, Bonmarte bebegı 
itinaaiyle süslenmiı beyler ve hanan
larla dolu arabalar, mevl~vi ayinini 
tanzir ederceaine döner ,döner •e dö
nerlttdi. Bu da, günlük hayatm mah
besinden kurtulup biraz eğlenmek 
manasına gelirdi. Ve bundan dolayı 
dır ki ruhlarımıza neıe verecek olan 
musikimiz bugün dahi bir daüuıla 
musikisidir. En güzel p.rkılarımız
dan birinin neslimiz için çok güzel o
lan güftesine bakınız: 

İngiltere bütün bunları bilmekte
dir. B . Nevit Çemberlayn Roma'ya 
gittiği zaman orada belki Musoli -
ni'nin bir hayranı olan ağabeysi Os
ten'in hayaliyle karşılaşacaktır, fa· 
kat emperyalist olan ve imparator -
lukla şaka etmiyen babası Co'nun 

hayaliyle birlikte yürüyecektir. 
Onun için, bana öyle geliyor ki 

ingiliz italyan konuıpnalarını hüla

sa edecek olan 14 son kanun tebliği
nin İtalyaca metnini yazmak biraz 

müşkül olacaktır. 

1 Köprüden geçemeyince 

nehire atlayıp yüzerek 
. 

geçmış 

Fransa ile İspanya arasında Bidas
soa adında bir nehir vardır. Pirene 
daglardan çrkar ve Fransa - İs -
panyol hududunda 12 kilometre ak
tıktan sonra Gaıkonya körfezine dö
külür. 

Bu nehir üzerinde bir milletler a
rası köprüsü vardır. Bundan bir müd
det evci F ransa'da mahkCim edilmiş 
u\a\\ b it' tT\anda\ı kadın l spanya'ya 
kaçmaga tcgebbüs etmiş hududu geç
mek üzere bu köprüye gelmiştir. 

Fakat köprüden geçmesine mani 
oldukları için kadın derhal nehre a
tılmış, yüzerek karşıya geçmiştir. Bu 
sportmen kadın 50 yaşındadır. hpan
ya'da cereyan etmekte olan bugünkü 
karışıklıklara rağmen kadın, Fransa'· 
da mahkum bulunmaktansa hpanya'
da serbeat yaıamayı düşünmüttür. 

Fransa'da bir 
yandı 

kadın 

Bundan birkaç gün evel Fransa'da 
feci bir hadise olmuş, bir kadın ya
narak kömür haline gelmiştir. 

Fransa'nın Meç ıchrinde geçenler
de müthiş bir yangın zuhur etmiştir. 

Madam Hel adında iki çocuk anası 
bir kadın mutfakta metgul oldugu 
bir &ırada ateşin evini sardığını his
setmemiş, fakat mutfagın içini du
man bürümeğe başlamıştır. 
Kadıncağız birdenbire işin farkına 

varmış, fakat atef çoktan dört yanı 
almıştır. Kadın dışarıya kendisini at-

rında hır şeyler konuıtular ve biraz 
sonra dönup Blis'in yanına geldiler. 

Franses dedi ki : 
- Mister Blis, aize arkadaşım Mis 

Morrison'u takdim edeyim. Bana sizin 
efendiniz Mister Kokeril hakkında 
bir takım harikulade şeyler anlattı. Ne 
zamandanberi onun yanıntia bulunu -
yorsunuz? 

- Uç hafta kadar oldu. 

Mis Morrison, biraz ileriye doğru e· 
gildi: sesini alçalttı ve sordu : 

- Yanına yerleşmeden evci kendi
si hakkında hiç bir şey biliyor mu i
diniz? 

- Hayır, hiç bir şey bilmiyordum. 
Oraya bır iş idarehanesinden aldı gım 
adresle mürac:ıat ettim. Malfun ya, in
sanlar ıbir yere girerken patronlarının 
kim ve neci olduğu hakkında referans 
isteyemezler. 

Franses söze karı,tı: 

- Şimdi nereye doğru gidiyorıu • 
nuz? 

. - Muayyen bir niyetim yok; şimdi 
ıştcn çıktım da ... 

Mis Morrison rica etti: 
- Gelip de bizimle bir çay içmez 

misiniz? Ben, sizinle bir kaç dakika 
konuşmak istiyorum. Her halde Fran
scs de ister. Bu arzusunu bir müddet 
önce bana açmıştı. 

Blis teklifi kabul etti : 
- Memnuniyetle. Nereye gidece -

ğiz? Rumpelmayer'e mi? 

Dun bezminizin bir ezeli neıeıi ~ardı; . 
Saz sesleri ti fecre kadar korfezı aardı, 
Vakti ki sular ıarkılar inlerken atar~; 
Bendim geçen ey sevgili sandalla denızden. 

Daüaaıla ,daüaaıla, daüaaıla ! 
Şimdi yaşlılar: ''önce taam, aonra 

ke1am," demiyorlar. 
Şimdi mekteplerimizde: "bir izin

siz bilaaf ,'' diyen mu'basaırlar yok

tur. 
Şimdi Kutdili ve F eneri>ahçe me-

sireleri bomboıtur. 
Ancak, biraz eğlenmek ihtiyacmı 

duyduğumuz zamanlar sinemalara 
koıuyor, ve dört ahbap buluttuğu
muz aamanlar iae bir briç veya poker 
partisi yapmaktan baıka •akit geçir
me ve eğlenme çaresi bulamıyarak 
ma.r.a ba\tna. ko\ uyoruz. Hayalimizde 
tiyatrolar, dansingler müzikli gazi• 
nolar, konaerler ve saire vardır. f &. 

kat ,denilebilir ki, büyük babalan
mızın •e mubasaırlanmızm ihtarlan 
hala kulaklarımızdadır. 

Dünkü cumartesi alqaau, birkaç 
doat, bir maaa batmda: 

- Bir eilenemez miyiz 7 
Sualinden aonra, hazin hazin, Ye 

bir hayli iıtihza ile, dünynam bir 
mihnetltane olduiuna hükmettik. 

Filvaki ıark ıülmenin hiçabmı 
dünyayı mihnethaneye benzetmekle 
örtmek istemiş değil midir 7 

Hafta tatilleri batlar Ye biterken, 
sohbetlerimizin baılıca m.,,zUUDu 
nete daüssılası teıkil ediyona bu ba
kımdan da ıarkla olan müna•betl• 
rimizi kesmek üzere bulunduiumu
za karar vererek timdiden netelene
biliriz. - N. Baydar 

mak istemiş ve hararetin tesiriyle ye
re yığılmış. İtfaiyeler evi söndür
dükleri vakit kadını kömür halinde 
bulmuşlardır. 

İkisi de hır müddet yüzüne baktılar. 
Sonra Franses güldü: 

- Hay ır, benim bildigim küçük bir 
yere gideccgiz. Daha muvafık değil 
mi? Orada huzur ve sükun içinde ko
n uşuruz. Buradan gidilir. 

Pikadilli Sirku11'dan uazk olmıyan 
bir çayhaneye dogru yöneldiler. Çay
hanede pek az mü,teri vardı. Otur • 
dukları masanın yakınlarında da kim
secikler yoktu. Bununla beraber Mi• 
Morrison yavaş sesle konuıuyordu. 
Masanın üzerinde eğilmişti ; bqını i
ki eline dayaıruştı. Dedi ki: 

- Lütfen bana söyler misiniz Miı· 
ter Blis, bu Mister Kokeril'in yanm
da, aşağı yukarı, bir aydır bulunuyor
sunuz: hala şu kuşbazlığın eararını 
öğ renemediniz mi? 

- Kuşbazhğın esrarı mı? Diye tor· 
du Blis. 

- Sahtekarın biridir bu adam. Son
ra sizden, benden fazla da kuşlara 

karşı merakı ve sevgisi yoktur. Bu 
kuşlar, bir perdeden bafka bir tey de
ğildir. 

Kız, yüzündeki tülü kaldırmı,tı. 

Lambanın ışıgı yüzündeki ifadenin 
yayet ciddi olduğunu meydana vuru • 
yordu. 

- Franıes, sizin itimada şayan bir 
adam olduğunuza yemin ediyor. Bu 
sebeple ben de size bu adam hakkında 
bütün bildiklerimi söyliyecefim. Bir 
ay kadar oluyor, kendisinden aldıiım 

(Sonu var) 
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Bolu ormanlarından bir görünüş 

8 - 1 - 1939 --
Yeni Türkiye ve 
yabancı Devletler 

İsvi(re' de Friburg Üniversitesinde 

Prof. H. Legras Atatü rk ve Türkiye 
hakkında bir konferans verdi 

lsviçre'de Friburg üniversitesi pro
fesörlerinden B . H. Lcgras, geçen sene 
memleketimize gelerek İstanbul ve 
Ankara'da birer konferans vermişti. 

l ürkiye'dcn çok iyi intıbalarla ayrılan 
profesör, büyük önder Atatürk'ün ö
lümü dolayısiyle ı:eçenlerde Friburg'
.a ebedi Şef 'ten ve yeni Türkiye'den 
bahis bir konuşma yapmıştır. 

Kalabalık ve güzide şahıslardan mü
rekkep dinleyıci kiıtlesi arasında 

Bern el~imiz e refikası, Portekiz el
çisi ve refikası , devlet müşaviri B. Bo
vet, elçiliğimiz erkanından B. Fikret 
ve refikas. ve hukuk fakültesi duayeni 
Dr. Comte göze çarpmakta idi. 

Cenevre, Lozan ve Nöşa .el'den gel
miş 30 kadar türk talebesi de dinleyici
ler arasında bulunmakta idiler. 

Profesör Legras her şeyden önce 
Kemal Atatürk'ün, türk milleti üze
rindeki nüfuzunun neden ileri geldi
ğini izah etmiş, Ebedi Şefin tam bi
yografisini yapmaksızın onun şerefli 
ve hareke • dolu hayatın n başl •ca ha· 
ıliselerini hatırlataralç, türk milletinin 
sevg i ve itimadr sııyec; inde 1915 te Geti . 
bolu ve 1921 de yunan harbi zaferle
rini nasıl kazand ı ğını anlatmıştır: 

"Tilrkive kendisini tamamen ona 

.eslim etmişti. O dil bu memleketten 
yepyeni bir devlet çıkardı. Orta çağ'ın 

mukaddes imparatorluğundan Avrupa 
milletleri nas ı l çıkmışlarsa, yeni türk 
mille~ de osmanlı imparatorluğunun 

enkazından çıkmıştır. İki rejim arasın
smda hiçbir alaka kalmadığını açıkça 

i lan için, hükdümet !stanbul'u bıraka-

rak, Anadolu'nun ortasındaki Ankara 
şehrine yerleşmiştir . ., 

B. Legras kendisine has olan tasvir 
kudreti ile, eski bir kalenin etrafında 
toplanmış birkaç evden ibaret olan An
kara'yı canlı bir şekilde anlatmıştır. 

"Atatürk, Türkiye'nin hür kalması 
icin modern bir devlet haline girmesi 
lazım olduğunu anlamıştı. Bu hedefe 
varmak için' de enerjik vasıtalar kul
landı. Milletini, istamiyetin çok dar 
kayıt ve kaidelerinden kurtardı. İmpa
ra~orluğun eski kanunlarının yerine, 
Avrupa memleketlerinden alınma mo
dern kanunlar ikame etti. Nitekim İs.
vicre medeni kanunu Türkiyece de ka
bul edilmiş bulunmaktadır. Bu kanu
nun Türkiyece kabulü memleketin hu. 
c;usi ve umumi hayatını baştan başa de
P,ic;tirdi. Kad•nl::ırın serbestisi, alınan 
tedbirlerin en ihtiliitcisi oldu. 

Bu esaslı inkılaplara ve ıslahata, 
fesin il gası ve Hitin harflerinin kabulü 
(7 ibi tedbirler de ilave olundu. 

Atatürk taraf ndan kurulan politik 
rejim, bir diktatör rejimi de~ildir. O. 
fransız ihtilalinden ı.ıülhem demokra-
ik bir cüınhuriyet kurmuştur. Tek ve 

tam salfihiyetli olan Türkiye Büyük 
Millet Meclisi, frans z ihtilali sırala
r nda kurulan Convention'u hatırlatır. 

Memlekette bir tek siyasi par i vardır. 
Bu da Cümhuriyet Halk Partisidir. 

Profesörün, ara sıra projeksiyon
larla da tamamladığı bu çok vazıh ve 

mufassal konferans, hazır bulunanlar 

tarafından hararetle alkışlanmıştır. 

Malatya yenı eserlere kavuşuyor Aydın' da 
feci bir 

İkramiyeyi kim Devlet Ziraat işletmeleri 

kurumunda Bir meydan açllıyor, su tesisah bitti ızmır, {Huf 1~Ca~o! yıma:?• pı n•vlet ziraat..-i&letmeleri kurumu 
re: şc:ıı "'.-1 vc:-cına ıı:an ıenınıe"Ulllrıarı nu-

ve 100 yatak\ı tiir l\ast yuvıldı Llu~uııııu 

Aydın, (Hususi) - Menderes neh

ri ilzerinde feci bir kaza olmuş, bir a

dam tedbirsizliği yüzünden boğulmuş

tur. Hadise şöyle olmuştur : 

yangosunun 70 bin lirası "Hakimiyeti 
Milliye" ilk okulu üçüncü sınıf tale -
besine isabet etmiştir. Bu ikramiye 
yüzünden talebe ile muallim arasında 
bir ihtilaf çıkmıştı. Mesele Kültür 
direktörlüğiyle, muhakemeye intikal 
etmiştir. 

zuriyle Ankara'da ayın üçünden düne 
kadar bir toplantı yapmışlardır. 

Bu toplantıda kwumun teşekkü
lünden bugüne kadar olan faaliyeti ve 
muhtelif branşlar üzerinde hazırla
nan raporlar tetkik ve müzakere edil
mi,, yeni sene işleri hakkında mühim 
kararlar verilmiştir. 

Malatya ( Hususi) - Şehrimiz. 
cümhuriyet larmda miihim e ser

lere kavuşm. kta, ihtiyaçları her se
ne biraz dah tatmin edilmektedir. 
Dört sene evt l 4 7 bin lira olan bele
diye büdcesir ı 14 7 bin liraya yük
seldiğini söyl mek, belediyenin i -
mar ve başarı ı kudretinin ne kadar 
inkişaf ettiğiı ı daha iyi tebarüz et
tirir. Belediye in son senelerde i -
mar planı, içn suyu ve elektrik te
sisatı gibi büy şehir işleri için har
cadığı para 41 bin lirayı geçmiş 

bulunmaktadı 
Şehrin pliinl ıir şekilde inkişafını 

temin için ima 'lanmın tatbikatına 

geçilmiş ve 220 
dilmiştir. Bu bi 
kan ve hanlar 1 

istimlaklar saye 
dan elde edilmı 
modern betonar 
tadır. Bu binala 
den yirmiyi bul 

Malatya beled 
ni bır bina yapt 
ledıyelere mahs 
bir yapıdır. Şeh 
döşenmesine ve 
mesine devam e 
1.300 metre uzu 
yon inşaatı bitir 
rin ıçme suyu i 
çok sevindirmşt 
bitmiştir. Bugiı 

arça bina istimliik e
ların çoğunu ev, diık 
kıl etmektedir. Bu 
'lde büyiık bir mey
r. Buralara yeni ve 
binalar yapılmak-

ı sayısı daha şımdı

ştur. 

esı, kendisi için ye
mıştır. Bu bina, be • 

binalar için örnek 
e caddelerin parke 
Harın tanzim edil · 
mektedir. Bu arada 
ğundaki kanalizas· 
ıştir. Bilhassa şeh· 
in halledilişi halkı 
İçme suyu tesisat. 
rde muvakkat ka -

bul muamelesi } ılacaktır. 
Yeni yapılaca serler, Malatya'nın 

Malatya'da A tatürk bulvarından bir görünü§ ve 
yeni memleket htutane•i 

Dalama nahiyesinden Mustafa a
dında bir delikanlı, Köşk pazarına gel

miş, akşam üzeri nahiyesine dönmek 

üzere yola çıkmıştır. Delikanlı Mende

res'e geldiği zaman, karşıya geçilecek 

salın yerinde olmadığını, karşı sahil • 
de bulunduğunu görmüştür, Mustafa 
düşünmüş, taşınmış soyunup yüzerek 

karşı sahile geçmekt~n ve salı oradan 
alıp getirdikten sonra elbise ve eşyası-

nı karşıya• nakletmekten başka çare 

bulamamıştır, Mustafa soyunmuş, 

nehre girmiş, salın bulunduğu yere 

kadar yüzmüş, salı palamarından tu-
tarak sürüklemiye başlamıştır. Fakat 
bir ara suların şiddetli akıntısına kapıl 
mış ve bütün mücadelesine rağmen 

kurtulamamıştır. 

Biraz sonra Menderes kenarına ge

len köylüler, nehir kenarında elbiseler 
ve eşyalar görmüşlerdir. Bunların 

:Mustafa'ya ait olduğunu anlamışlar ve 

vaziyeti zabıtaya haber vermişlerdir. 
Delikanlının cesedi bulunamamıştır. 

Parasına lamaan 
boğulan kadın 

ügretmen B. Muzaffer Oniz. bu pi-
yaıı~o bıletının iki ıırasının talebe ta
raundan verılen para, üç lırasmm da 
annesi tarafından verılen para ile sa -
tın atınd ıgını söyliyerek bılete isabet 
eden 35uu lil'adan beşte üçünun anne
sıne, müteakibınin de talebeye aıt ol -
duğunu iddia etmektedir. 

Hu vaziyet, kültür direktörlü~üne 
ve miıddeıumumiliğe şıkayet edıımiş, 

tahkikata başl~nmıştır. 

Tayyare pıyangosu biletinin, piyan
go satış mudurıugündeki detter<le 
ı-fakimiyeti Milliye iıçüncü sınıf ta -
!ebesi namına yazılı oldugu tesbit e -

dilmiştir. 

Mektebin baş öğretmeni tahkikata 
başlamıştır. Piyango bileti, talebenin 
kumbarasındaki paralarla satın alın -
mıştır. Talebeden (Güneş) adındaki 
kız, piyango müdürlüğüne gitmış, bi -
!eti almış, numarasını bütün sınıf ta
lebesi adına kaydettirmiş, bilet, iki 
gün kendisinde kalmıştır. Sonra öğ -
retmen B. Muzaffer Öniz, bileti ken
disinden istemiş ve almıştır. 

B. Muzaffer şunu söylemekte ımış 
- Mektep kumbarasını açtık, icin

den 7 lira çıktı . Annem de bilet almak 
istiyordu. O ç lira verdi. On liraya i -
ki bilet satın alındı. Talebenin beş 1i • 
rası ile satın alınan bilete bir şey çık
madı, fakat içinde annemin üç lirası 

Bölge eskrim 

antrenmanları 
Bölge eskrim antrenmanları Anka

ra halkevi spor salonunda bugünden i
tibaren iki değerli öğretmenin nezare
ti altında başhyacaktır. 

Çalışma gün ve saatleri aşağıda ya 
zılıdır. Bölgemiz eskrimcilerinin ve 
heveslilerin mezkur gün ve saatlerde 
balonda hazır bulunmaları tebliğ olu
nur. Pazar: Saat 15 - 19, Salı saat 19 
• 21, perşembe saat 19 -21. 

Çorumlu Hasan Ayşeyi 

başından ya raladı 
Dün öğleden sonra Halk sineması 

önünde bir cinayet olmuş seyyar bo

yacılardan Çorumlu Hasan adlı bir 

genç Benclderesinde umumi ev sahip
lerinden Şükrü Şiho'nun yedi numa

ralı evinde sermaye Abdullah kızı Ay

şe'yi elindeki bir sustalı çakı ile ba
şından yaralamıştır. 

mühim ıhtı} açla na cevap verecektir. 
Bun~rarasında tlklımetbinasının i · ~-~~--~~~~·-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
halesı de yapıln tır. Bu bina 250 bin \ Aydın' da odun 

İzmir, (Hususi) - Söke'de parası
na tamaan 55 yaşındaki Meryem kadı
nı boğanlar yakalanmışlardır. Musta
fa ve Ali adındaki bu adamların mu -
hakemesi yakında başlıyacaktır. 

bulunan bilete 70.000 lira isabet etti. 
Parada annemin hakkı vardır. 

Talebe ile bilet almak 
ya•ak edildi 

Aldığımız malümata göre, Hasan u
zun zamandanberi Ayşe ile görüşmek
te imiş. Son günlerde araları açılarak 
kavga etmişler ve Ayşe Hasan'ı küfür 
ederek evden kovmuştur. Bu hale da
yanamıyan Hasan dün sinemadan çı
kan Ayşe'yi görünce kızın üezrine 
saldırarak yaralamıştır. 

liraya kadar ç caktır. Şehrimizde 
mevcut bulunan l yataklı hastane ih- ı 
tiyaca kafi ge ediğinden yeniden 
100 yataklı ve h türlü fenni tesisleri 
bulunan moder ir hastane binas ı 

yapılmaktadır. 
Vilayette ı ıo ın lira sarfiyle bir d{' 

hanisane binası pılmıştır. 
İnhisarlar idaresi de 500 amele ça -

hştıracak büyük kte. bir tütün atel -
yesi yaptırmıştı . 

f!'parta'd a hahc'ılar kongre~i 

İsparta, (Husu i) - Aalıcılar bir 
liği kongresi ticaret odası salonunda 
toplanmıştır. Kongreye Altmıştan 
fazla aza işti~ak etmiştir. Kongre bir 
lik reisinin bir nutkuyle açılmıştır. 
Toplantıda halıcıları yakından ala· 

Aydın'da yeni 
Halkevleri 

Aydın, (Hususi) - Önümüzdeki 
şubat ayında, ikisi kazalarda, altısı na
hiyelerde ve birisi de köyde olmak ü
zere İzmir.de yeniden dokuz halkevi 
açılması için teşebbüslere girişilmiş -
tir. Yeni halkevleri Bozdoğan, Kara
casu, Karapınar, Germencik, Atça. 
Kuyucak, Sultanhisar, Yenipazar ka
mun\ariyle Umurlu köyünde açılacak
tır. 

Parti ilyönkurulu buralarda halke· 
vi açılmasını kararlaştırmış ve merke
ze bildirmiştir. 

kadar eden meseleler üzerinde konuş
malar yapılmıştır. 

ve kömür 
Aydın, (Hususi) - Belediye ge • 

çen seneden depo ettiği kömürleri hal

ka dört kuruştan satmaktadır. Aynı 

zamanda kömür yakma müsaadesi a -

lan köylüler de kömür yakıp getirdik

lerinden şehirde kömür sıkıntısı kal -

mamıştır. Şehrimizde odun da ucuza 

satılmaktadır. Belediye odun ke.;tire -

rek kilosu 32 paradan sattırmaktadır. 

Bununla beraber halk maden kö -. 
mürü yakmıya alışmış. yeni sobalar 
tedarik etmiştir, yalnız halk her za-

man maden kömürü bulamamaktadır. 

Aydın'da dağıhlan fidanlar 
Aydın, (Hususi) - Şehrimiz nümu

ne fidanlığında ıslah edilip örnek 
maksadiyle lüzumlu yerlere dağıtılan 
meyvah ve meyvasız fidan adedi 
14700 Ü bulmuştur. 

Bu yıla kadar yetiştirilen bütün fi
danlar bir kaç yüz bini buluyor. 

Bu fidanlar içinde Şekerpare kayısı 
ile frenk elması, muhtelif kalitede şef
tali gibi kıymetli meyva veren fidan -
lar da mühim bir yekün tutmaktadır. 

Meyvasız fidanlar arasında Okalip • 
tüsler de vardır. 

İzmir, (Hususi) - Kültür direktör
lüğü hadise hakkında tahkikat yap
tırmış üç lirayı sınıf öğretmeninin 
verdiği neticesine varmıştır. 

Öğretmen B . Muzaff.er Öniz, 17 50 
lirayı kendisi aldıktan sonra sınıf bir
liğine dahil 30 talebeye otuz ikişer li
ra vermiş, sınıftaki diğer talebelerin 
de bundan mahrum kalmaları doğ ru 
görülmediği için onlara da altışar, ye
dişer lira dağıtmıştır. 

Talebe velilerin<len bir çoğu mek
tep idaresine müracaat ederek piyan -
go parasının tevzı şekli hakkında ma • 
lfımat istemişlerdir. Bazı talebe velile
ri, sınıf birliği tarafından alınan pi
yango biletine düşen paranın, sınıfa 

Vaka yerine derhal yetişen polis 
memurları Hasan'ı yakalamışlar, ya

ralanan Ayşc'yi hastaneye kaldırmış

lardır. Çok kan kaybetmesine rağmen 

Ayşe'nin yarası ağır değildir. Hasan 

hiddetle ve izzetinefsini müdafaa kas

tiyle Ayşe'yi yaraladığını söylemek

tedir. 

ait olduğunu ileri sürmektedirler. 
Kültür direktörlüğü, bundan sonra 

talebe ile ö ğretmenlerin müşterek pi

yango bileti almaları ve saire gibi ha
reketleri yasak etmiştir. 
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KAMUTAY'DA TOPLANAN UMUMi HEYET 

Sümer, Ziraat, Eti Bank'ın 937 

kömürden ancak istihsalatrn arttırıl

ması suretiyle büyük kar beklenebile
ceğini söyledi ve Zonguldak limanının 
ve demiryolunun banka tarafından iş
letilmesi yüzünden yapılan masrafla -
rın da Ereğli kömürlerine yüklendiği
ne işaret etti. 

Çinliler kaçan 
şiddetle takip 

düşmanı 
ettiler 

bilançoları tasdik edildi • 
senesı 

B. İlhami Pamir Ereğli şirketinin 
alınmasının memlekete büyük bir 
menfaat temin ettiğini, 200 milyon 
ton kadar bir servete malik olan bu 
kısmın bugünkü fena tesislerden kur
tularak maden programının tatbiki
le daha iyi bir şekilde işletilmesi neti
cesinde bankanın daha çok menfaat 
temin edeceğini veya kömür fiatının 
daha çok ucuzlatılacağını ifade etmiş -

tir. 

İ k i Japon fırkası imha edi idi 

• Ziraat Vekilimiz Buğday ve Silo politikamızı anlalh 
Hususi kanunlarındaki hükümlere 

göre; 

Hong - Kong. 7 a.a. - Çin ajansı b ildiriyor : Şensi vilayetinin 
cenubundaki Linfen•de muharebeler şiddetlenmiştir. U-Lon-Kong 
şehrine iki istikametten yapılan taa rruz düşmanın t am hezimetiy
le neticelenmekted ir. Çinliler kaça n dütmam Sen-Kia-Şvang ti
maline kadar takip etmitlerdir . 

Türkiye Cümhuriyeti ziraat banka
sı: İstanbul emniyet sandığı; Türkiye 
Cürnhuriyeti memurlar tekaüt sandığı 
937 yılı bilanço kar ve zarar hesapları
nın tetkik ve tasdiki; 

Sağlık yardım sandığı için tekaüt 
Bandıgından ayrılması lazım gelen pa
ralar; 

935 - 936 ve 936 - 937 yıllarında zi
raat bankasınca hükümet hesabın3. ya
pılan buğday muamelatı hesaplarının 
tetkik ve tasdiki; 

2303 sayılı kanun mucibince ziraat 
bankasınca inşa edilip işletilen silo ve 
anbarların 935 - 936 ve 936 - 937 hesap
larının tetkik ve tasdiki; 

Etibankın ve Sümerbankın 937 yılı 
bilançosiyle kar ve zarar hesaplarını 

tetkik ve tasdik etmek üzere; 

B. Rüştü Bekit (Diyarbakır) ame-
le evlerinin ve koğuşlarının ne mak -
satla yapıldığını öğrenmek istemiş. B. 
Pamir, maden işçisinin yerleşik ve 
mütehassıs işci olması lüzumunu ha
tırlatm:s ve ailesiyle beraber gelip kö
mür havzasında oturacak mütehassıs 

işçilere ev vermeyi kararlaştırdıkları -
nı söyleınis ve demiştir ki: 

"- Madenciliğimizin istikbalini 
takviye eden tesisler yapacağız." Bu 
izahattan sonra reye konan idare mec
lisi raporu kabul edilmiştir. 

~ii.nıerbwık: 

Kamutay Bütçe, Divanı Muhasebat, 
İktısat, Maliye ve Ziraat encümenleri 
le Başvekalet murahhaslarından teşek
kül eden ummui heyet dün saat 10.30 
da Kamutay içtima salonunda; bütçe 
encümeni reisi B. Mükrim Ünsal 
(Isparta) nın başkanlıgında toplan
mıştır. Toplantıda alakadar vekiller, 
daireler memurları ve murakabe heyeti 
reisi de hazır bulunmuştur. Evela 'l'iır
kiye Cumhuriyeti ziraac bankası he~ap 
:ve bilançoları gcirüşülmiıştur. Bu hu
sustaki izahat diger sutunlarımızda

dır. 

Umumi heyet toplantısından bir görünüş 

bu.1dc!ıı ::.oııra Sümerbank'ın 937 
hesaplan ve lH!ançosunun tetıcık.ne 

başlanmıştır. 

Ziraat Vekilimizin izulıları: 
Buğday komisyonu bilançosuna ait 

tali komısyon raporunun ve buna aıt 
ınerbutların mütaleasından sonra söz a
lan Ziraat Vekili B. Faık Kurdoglu; 
2056 numaralı kanun hiıkümlerıne gö
re teşkil edilerek muameleleri Ziraat 
.Vekilinin reisligi altındaki komisyon 
tarafından idare edilmekte olan buğ
day komısyonunun şimdiye kadar olan 
faaliyetim izah etmiş ve tali komisyon 
raporlarında zikrcdıl ıiş bazı noktalar 
hakkında iz~hat vermiştir. 

Vekilin izahları arasında zikrcttigi 
bazı rakamlar unlardır: 
ydd c:rngı uul:ta..f;~d.Ut.e_ka.dar müba; 
açtığı alım merkezlerinin sayısı 64 tür. 
Satın almadan dolayı köylüye her sene 
temin ettigi para 4-5 milyon türk lira
sıdır. Muhtaç çiftçilere yemlik ve to
humluk olarak tevziat 65 bin tonu bul
muştur. Kuraklık sahalara tohumluk o
larak tevziaıt 2500 tondur. 

Mühim bir kısmı serbest dövizli 
memleketlere olmak üzere ihracat 180 
bin tondur. 

Vç <kvirde buğday 
politikamız: 

arkadaşla~ın kıy1?1~eli mesailerini yük. 
sek heyetın takdırıne arza layık bulun 
d_uğunu söyliyerek sözlerini bitirmiş
tır. 

Emin Sazak (Eskişehir) - Bence 
her istasyonda niçin buğday almıyor
sunuz dıye sorulmalıdır, iş tanzim 
edilmelidir; istasyonlarda alım nöbe
te konmalıdır ve bilhassa anbar yapıl
malıdır. Ben bugün 230 vagonluk si
loları masraflı ve ufak buluyorum. 
Bir de çavdarlı buğday ekenlerin en 
yoksul kimseler olduğunu unutmıya
hm. Bunları ayrıca nakliyat bakımın
dan himaye edelim. Memleketin bug
daya muhtaç kısımlarına bu nevi buğ
tlaylar yayalım . ., 

Duran Sakarya (Gümüşane) - An
bar azdır. Memurların köylülere da
ha tatlı muamele etmeleri temenni o-
lunur. 

Süleyman Sırrı I!:öz (Yozgat) -
Buğday alımının her tarafa teşmilini 
temenni etmiş ve tohum temizleme i
çin pratik tavsiyelerde bulunmu,tur. 

Hüsnü Kitapçı (Mugla) - 2056 nu
maralı kanunun hedefe varması için 
alım merkezlerinin çoğaltılması ıa -
tallıfıı~ m'\)SifıH l\ÇIWE' lroNfıakir\1.l:ım&!!. 
dır. Buğday siyaseti anbar ve silo i
le yürür. Ankara ve Eskişehir silola
r~nın yanında yeni ambarlar inşasının 
lazım ve faydah olacağı fikri müte
has~ı~larca .ifade edilmiştir. Demiştir. 
Talı komısyon raportörü B. A. Ti -

ridoğlu (Maraş) - Birçok alım mer
kezlerinde memurların bazı zaman -
lar boş kalmalarının ve bir takım yer-
lerde köylülerin beklemesinin dikka
te alınarak tali komisyonun alım iş -
!erinin iyi tanzimini istediğini izah 
etmiştir. Mübayaa merkezlerinin ço. 
ğaltılmasını istiyen takrir reye kona
rak kabul edilmiştir. 

Silo komisyonu biliinçosu: 

dir. 
Vekil sözlerini, silo inşaatı ve ida

resi işlerinin başında bulunan B. Fu
adın ve arkadaşlarının değerli mesai
sini kayde ve arza layık gördüğünü 
söyliyerek bitirmiştir. 

Öriirıiifoce/,- '""erler: 
Yapılmış olan siloların ihtiyaca uy

gun olup olmadığı hakkında Emin Sa
zak (Eskişehir) tarafından ileri sürül 
müş olan bazı mülahazalara cevap o
larak Vekil, mevcut siloların inşa e
dildikleri tarihteki şartlara ve milli 
maksatlara göre, en uygun ve en iyi 
işler olduğunu ve gerek hükümet, ve 
gerek bu işte himmeti geçmiş arka -
daşlar için övünülecek en ciddi eser
ler arasında bulunduğunu ve bunu te
yit eder birer abide sayılabileceğini 
söylemiştir . 

Vekilin bu izahlarından sonra he -
saplar ve muameleler ittifakla tasdik 
edilmiştir. 

•• 
Umumi heyetin mesaisi saat 13.15 

ge kadar devam etmiş. bir saat 15 da
kikalık bir tatilden sonra saat 14.5 de 
toplanılmış ve ruznamenin diğer mad 
A 0 ln r inin m üzakeresine başlanmıştır. 

Etibank: 
Budan sonra Etibank bilanço ve 

hesaplarının tetkikine başlandı. Tali 
komisyon raporu okundu. Hfümü Ki
tapçı kükürdün daha ucuzlatılmasını 

istedi. Nazmi Topçuoğlu Ereğli kömü
rü ve Keçiborlu kükürtr fabrikasının 
gösterilen karlarının faiz ve amortis -
manlar çıkarıldıktan sonra hesaplandı
ğını, kömürde ton başına görülen 5-6 
kuruş karın azlığını ve bunun sebebi
ni öğrenmek istediğini ve bundan son
ra bütün raporlarda faiz ve amortis -

Muhtcuf hatipler Sümerbank'ın iş
lettigi fabrikalar ı.izerinde alınması 

lazımgelcn tedbirler hakkında kıymet
li mütalealar beyan etmişlerdir. 

Süleyman Sırrı İçöz (Yozgat) tif -
tik meselesi üzerinde, Nazmi Topçu
oğlu (Aydın) iptidai maddelerle ame
le ücretlerinin ve mamul fiatlarının i
niş çıkış nisbetlcrinin ne olduğunu ve 
Sümerbank iştiraklerinin ne isbette 
faiz getirdiğini, Emin Sazak (Eskişe
hir) bankanın mesaisinin heyeti umu
miyesi üzerinde mütalea beyan ettik -
ten sonra Karabük işinin bu bankadan 
ayrı bir mevzu olarak mütalea edilme
:>i lüzumuna ve İbrahim Diblan (Ko • 
caeli) Hereke fabrikası masnuatı hak
kında, İsmail Sabuncu (Giresun) dev
let fabrikalarının hayatı pahalılatma
mak için nazım rolü üzerinde beyanat
ta bulundular ve birçok misallerle fi • 
kirlerini izah ettiler. Hamdi Yalman 
(Ordu ) yerli mallar pazarlarının satış 
ve çalışmaları üzerinde bazı sualler 
sori u. 

Bütün bunlara umum müdür tara
fından cevap verilmezden evci söz a
lan İktrsat Vekili B. Hüsnü Çakır, 
devlet müesseselerinin mürakabı:si i
cin ~l\rulan cih "'" bütun bu işleri 
t:tkık etmesinı:len sonra alınacak ted
bır ve kararların daha isabetli olarak 
g~:~~ec~ğini ve bu neticelerin göster
d.~gı ıs~ıkam~t. üzerin.de çalrşılacağını 
so~le.mış vekılın tasvıp edilen bu söz
lerını Yusuf Kemal Tengirşenk (Si
nop) un: 

"- Bay Hüsnü Çakır'ın liyakatini 
ve karakterini biliyoruz. Muvaffaki
y~tinden bütün manasiyle emin olarak 
ışı kendisine tevdi ediyoruz." Sözleri 
"iştirak ederiz" sesleri ile karşılan
mıştır. 

man hesaplarının dikkate 
söyledi. 

Söz alan İktısat Vekili 
Çakır dedi ki: 

alınmasını 8. Nurullah 

B. Hüsnü izahları: 

.. ,. 
umer ın 

"- Bundan sonra bilançolar rnah -

Ta-bi-Şan'daki Çin kıtaatı biribiri 
arkasınca Ku-San, Huang - Şuen ve 
Ku - Şi.yi işgal etmişlerdir. Kuang -
Tung vilayetinde Tsen - Çeng hava
lisinde de çinliler parlak bir muvaf -
fakiyet elde etmişlerdir. 1300 japon 
ölmüştür. 

Son günlerde Yoşov şehrinde şid
detli muharebeler vuku bulmaktadır. 
Japonlar burada da mühim zayiata 
ugramışlardır. 

Kuang-Tung vilayetinde Çin kıta

atı Tseng-Çeng yakınlarına kadar gel 
mişlerdir. Japonlar şehre çekilmişler

dir. Şehrin pek yakında teslim olaca
ğı zannedilmektedir. 

Çin kıtaatı Yangtse üzerinde Şang
hay'ın şimal karşı yakasındaki Hai -

Men - Şeng'yi zaptetmişlerdir. 

Bir Çin hava filosu bu sabah Yoşov 
ve Kuangkiu demiryolu mıntakasın -
baskın yapmıştır. 

Hai - Men - Şeng'in istirdadından 
sonra, çinliler Mantung - Şov'u da iş

gal etmişlerdir. Son zamanlarda iki 
düşman fırka:.ı da imha edilmiştir. 

Anhuei vilayetinde çinliler biribiri 
arkasınca Tung - Çang ve Liu - Ain'i 

almışlardır. Hopei istikametinde ile
ri hareketi devam etmektedir. Bura
larda vuku bulan şiddetli muharebe
lerde japon!ar şimdiye kadar 2000 ö
lü vermişlerdir. 

~wıgld11!:'de bir lw11/crans 
Şungking, 7 a.a. - Burada bırçok 

valilerle ordu kumandanlarının işti -
rak ettiği bir konferans devam et -
mektedir. Siyasi mahfillerde bu kon
feransa büyük bir ehemiyet atfedıl
mektedirler. 

Alman gazeteleri 
. 
ltalya'nın 

isteklerini tutuyor 
Berlin, 7 a.a. - Havas ajansının mu. 

habiri bildiriyor: 
Alman matbuatı İtalya'nın Fransa'

ya karşı taleplerine muzaharet ve Da
ladiye 'nin seyahati hakkında italyan 
matbuatının yazılarını iktibas etmeğe 
devam etmektedir. Bazı gazeteler ital
yan talepleriyle İspanya meselesi ara -
sında bir münasebet görmekte ve Ak
denizde kuvetlerin müvazenesini ida
me etmenin lüzumundan bahsetmekte
dirler. 

Matbuat resmi ingiliz mahfilleri
nin Barselon lehinde kanaatlerini de
ğiştirdiklerini kaydetmekte, İtalya'. 
nın İspanya'nın "bolşevizmin elinde 
bir alet,, olmasına razı olamıyacağını 

tebarüz ettinnekte ve ltalya'nın Akde
nizde bolşevikliğin bir şubesinin yer
leşmesini istememekte haklı olduğunu 
ilave etmektedir. 

Völkischer Beobahter gazetesi d i
yor ki : 

"İspanya meselesi Çemberleyn ile 
Musolıni arasında yapılacak görüşme
lerin esaslı mevzular .ndan birini teşkil 

edecektir. Harbin suni bir şekilde de
vam etmesini intaç edecek olan garp 
devletlerinin bir cephe alması ihtimali 
Akdeniz meselelerinin müzakeresini 
bir kat daha güçleştirecektir.,, 

Deutsche Allgemeine Zeitung, şöy
le yazıyor: 

Almanya'nnı Akdenizde menfaatle
ri yoktur . .Fakat İspanya'da bolşevizm 
için bir sahanlık hazırlanmaması la
zım geldigi noktai nazarına iştirak et
mektedir. Mihveri teşkıl eden iki dev
let İspanya'da çarpışan iki tarafın ai
ya":>i kuvctlerinin yer değiştirmesinin 
akisler hasıl edeceğ1 kanaafindedirler. 

Estramadure cephesinde 

Cümhuriyetıilerin 

ileri hareketleri 
Madrid, 7 a.a. - Cümhuriyetçi ku. 

vetleri Estramadure cephesinde ilerle
miye devam ederek dün Pozoblanco'
nun 45 kilometre garbında kain Nal~ 
puillo'yu işgal ettikten sonra mühim 
bi: kas~ba olan Granjulla'yı da zaptet 
mışlerdır. Cümhuriyetçiler Almorchon 
- Cordoue şimendifer hattını .iki kere 
kesmişlerdir. 

Vekil; imparatorluk, meşrutiyet ve 
cümhuriyet devirlerindeki buğday va
ziyeti ve politikası hakkında kısa bir 
hülasa yapmış; on dokuzuncu asırdan 
itibaren iltizam ve fermanlı mübayaa
cılar usulü; kara gümrükleri yüzün
den imparatorluğun nasıl devamlı bir 
buğday ithalatçısı vaziyetine düştıiğü
ııü ve meşrutiyetin ılk senesinde ilan 
edilen kanunla, biıyiık şehirlerde buğ
day fiyatını düşürmek maksadiyle 
neşrolunmuş kanuna mukabil, cümhu
riyetin köylü ve çiftçiyi koruyan ve 
memleketi devamlı bugday ihracatçısı 
haline getiren politika ve mevzuatını 
kaydettikten sonra komısyonun türk 
vazn kanununun maksatlarına tama. 
men uygun olarak çalışmış olduğunu i
.zah etmiş ve demiştir ki : "-Bu kanun 
müstahsil için en kıymetli bir kanun
dur.,, 

Bundan sonra umumi heyet silo ko
misyonlarının faaliyetini tetkike baş
lamıştır. Tali komisyon raporu ve 
merbut vesikalar okunduktan sonra, 
gene ilk olarak Ziraat Vekili B. Faik 
Kurdoğlu söz almış ve bu komisyo -
nun da bugüne kadar ifa ettiği hiz -
metlerin bir hulasasını yapmıştır. 

Bu izahata göre buğday mevzuunu 
silo ve anbar mevzuundan ayırmıya 
imkan yoktur. Silo devri, evelce Hay
darpaşa şimendiferlerince inşa olun
muş silo umumi harpte yandığından 
cümhuriyetle beraber başlamıştır. 

sus kanunu mucibince teşekkül etmiş 
olan umumi mürakahe heyetinden ge
çecek ve kanunun tarifatı dahilinde 
tahlil edilecektir. 938 bilançoları gene 
bu esasa göre tetki kolunacaktır." 

Bu izahattan sonra Banka genel 
direkörü B. İlhami Nafiz Pamir, soru
lan suallere cevaplar vermiştir: 

''- Kükürt fabrikamız tam bir 
randımanla çalışmadığına biz de ka -
niiz. Cevherimizin içindeki kükürdü 
tam olarak kazanmak için ilmi metod
lar peşindeyiz. Tetkiklerimiz müsbet 
bir yolda gidiyor. Muhakkak bu meto
du bulacağız ve yeni tesisat kurup ye
ni metodla işliyeceğiz. O zaman kü
kürdü daha ucuza mal etmek mümkün 
olacaktır." 

Bu hatiplerden sonra söz alan Ban
ka umum müdürü Nurullah Sümer, 
banka hakkında itimat ifade eden te
veccühkar sözlere teşekkür ederek 
m~lli davalara hizmet etmek bahtiyar
lıgında bulunabilmiş ise, Sümerbank'
ı~ bu ~lihinden müftehir oldugunu 
soylemış ve bunu müteakip temas e
di~miş olan mevzulara cevap olarak, a
şagıdaki izahatı vermiştir: 

Sümerbank, Bursa'da kurduğu yün 
ipliği fabrikasiyle mütevazi de olsa, 
memleketin mühim bir meselesi olan 
tiftik mevzuuna hizmet etmeğe çalış
mıştır. Tiftik ipliginden kumaş ima
line henüz geçilmemiş ise, bu Sümer
bank'ın muayyen bir planla çalışmak 
ve imkanlariyle mukayyet bulunmak 
sebebinden münbaistir. Fırsat ve im
kan hasıl olunca, tiftik dokuma i~i de 
layık olduğu ehemiyetle ele alınacak
tır. 

yet hesapları bu ümitleri takviye ede
cek mahiyettedir. Bazı fabrikalarımı
zın •. maliyet bakımından muasit bir 
va.zıyette. b~lunmalarr Jıaline rağmen 
mamullcrının piyasalarımıza şimdiye 
kadar olandan ve emsalinden daha 
~ü~ait fiyatlarla satısa arzedilemeyi
şının sebepler i, daha z\yadc piyasa 
te~niğini".. bir zarureti olarak mütalea 
e~ılmek Ia~ımdır. Filhakika bugün 
Sumerbank ın elindeki pamuklu fab
rikaları dahili imallitın ancak yüzde 
40 ı etrafında bir teşebbüs dahilinde 
bulunmaktadır. Bugün memlekette 
tekarrür etmiş fiyatlar, yabancı ma -
mullerin sif kıymetlerine gümrük re
simlerinin ilavesinden ve ithalatçının 
~rın~an müte.hassıl olduğuna göre 
gumruklerde fıyat muvazenesinin da
ima bu seviyeye uyması zaruridir. Bu 
itibarla bir taraflı bir fiyat tenzili, 
pratik ve müsmir bir netice vermez. 
B_~ndan müstehlik istifade edemez. 
Sumerbank fabrikaları muayyen mev
zularda matlup olan fiyat tenzilatınr 
muayyen imaiatta ekseriyet ifade e
den. bir hi~seye sahip bulunmakla ya
pabılecektır. İnşa halinde bulunan ve 
yakında mevcutlara iltihak edecek o
lan diğer fabrikalarla banka, bu rolü 
oynıyabilmeğe namzettir. 

Uiisait kon jonktiir içimle 
<:alı~nırı : 

Siımerbank fabrikalarının son sene
l~r zarfında müsait bir konjonktür i
çınde çalışmış olduklarını arzedebili
rim. Bu, Siımerbank fabrikaları ma
mullerinin tu.unduugnun bir ifadesi -
dir. Bu hal, hem iptidai maddesini 
memlekette bulan hem de ham madde
sini hariçten tedarik eden fabrikalar ·-

Havasın bildirdiğine göre; 
. • C~mhuriyetçilerin bu sabahki ye _ 

nı ılerı hareketi 10 kilometredir. Cüm
huriyetçiler şimdi otuz kilometrelik 
b~r cephe üzerinde taarruz etmekte -
dırler. 

Vekilin bilhassa bir daha tebarüz et
tirdiği hakikat, bugday istihsalatımızı 
mütemadiyen teşvik ve himayenin her 
§eyden evel milli ihtiyaç bakımından, 

ve aynı derecede ehemiyeti haiz olması 
itibariyle, Türkiye'nin her köşesine 
dağılmış, kesif mustahsillcrimizin 
menfaatleri bakımından ihtiva ettiği 
büyük ehemiyettir. 

11.6.933 tarihli kanunla istihsal e
dilmiş 3 milyon kredi ile şimdiye ka
dar inşa edilmiş olan silolar şunlar
dır: 

Dörder bin tonluk olarak Ankara, 
Konya, Eskişehir, Sıvas, Polatlı, Yer
köy, beş bin tonluk olarak Afyon, bi
ner tonluk olarak Balıkesir, Denizli, 
Akşehir, Çerikli, Şefaatli, Yerköy, 
Gazi Orman Çiftliği: on bin tonluk 
olarak tamir ve ıslah suretiyle Derin-
ce. 

Heyeti umumiyesi 46 bin tonluk 
bir muhafaza ve temizleme tesisatını 
temsil etmektedir. 

Silo ve anbarlarla alakalı buğday, 
arpa, yulaf ve çavdar istihsalatımızın 
yekunu, halen 50 milyon kental oldu
ğuna göre bu varlık ancak yüzde çok 
küçük bir rakama tekabül etmekte -
dir. 

V ekil bundan sonra, tali komisyon 
raporunda ileri sürülmüş bazı nokta
lara cevap vermiş ve beş silo üzerin
de asgari ücret tatbikat ı yapıldığı 
takdirde, alrnacak neticeyi rakamla 
söyliyerek izah ettikten sonra "- Bu 
rakamlar gösteriyor ki silo ve anbar 
politikası, yalnız buğday politikamı
zın bir zaruret değil, aynı zamanda 
rantabl, karlı bir iştir de., demiştir. 

Vekil diğer taraftan bu politikanın 

türk bugdaylarının ıslahı, kıymetlen -
mesi, tohumlarının mı.itemadı seleksi.. 
yonu bakımından hedef ve hizmetleri
ni de kaydetmiş ve işin içtimai ve milli 
ehemiyeti ve muhteııf memleketlerde
ki tatbikat vaziyetı üzerinde durarak 
sadece ticari mülahazaların hakim ol
mamasındaki isabeti söylemiş ve bir 
mübayaa memurunun tayin edilen fi
yatla alıcıyım diye piyasada hazır bu
lunması, sade mahalli ihtiyaçları temin 
eden veya mahalli ihtiyaçlar için tevzi 
merkezi olan yerlerde bile nasıl sabit 
ve deger fiyat elemanı olduğunu, köy
lüyü ôliı fiyatlardan kurtardığını an
latmış "- Bunları birçok yerlerde 
korkuıuk diye tutmadık ve tutamayız.,, 
deınıttır. 

.Vekil. sözlerini, Ziraat Bankası u
mum ınüdurüniın ve bugday servisinde 
çalışan Vekalet ye Bankaya menaup 

Gene bu izahattan anlaşıldığına gö
re, si loların devir vaziyetinde buğda
yın tonuna isabet eden masraf 8 pa
ra ile 22 P.<lra arasında değişmekte· 

Süreyya Genca kükürdün milli is
tihsal hayatımızdaki ehemiyetini teba
rüz ettirmiş ve bu yolda alınacak ted
birlerin bir anevel gerçekleşmesini te
menni etmiştir. 

B. İlhami Pamir Ereğli kömür te -
sisatr için 115 bin liranm amortisma
nın hesaba konduğunu, bu sene elde e
dilen karın bankayı da tatmin etmeyi
şinin sebeplerini, madenin devlet tara
fından mübayaa edileceğini anlayan 
şirketin son iki sene zarfında yeraltı 
ihzaratını ihmal edişinde bulmuş, Eti
bank'ın burayı aldıktan sonra ebemi
yetli mikdarda ihzarat yapmak mecbu
riyetinde kaldığını ve bunun neticele
rini önümüzdeki yıllarda alacağımızı 
söylemiştir. 

Genel direktör 935 senesinde kon
muş olan kömür narhlarının aşağı bu -
lunmasını işaretle kömür vaziyetinin 
büyük karlar temin edecek vaziyette 
olmadığım, işçi gündeliklerinde mah
sus yükselişin, malzeme fiatlarrnda 
yüzde otuz, maden fiatlarında yüzde 
kırk bir pahalılığın mevcut olduğunu, 
935 yılına göre maliyet fiatı yükselen 

Banlmnın lıetlef i: 
Sümerbank bilindiği gibi, devletin, 

kendisine başarılması için muayyen 
bir müddet tespit ederek vermiş oldu
ğu bir vazifenin tahakkuk ettirilme
sini hedef bilmiştir. Banka lıu vazife
yi ifa ederken, onun şümulü dahilin
deki mevzuları ehemiyetlerine göre 
ele alarak bunları muayyen müd
det zarfında neticelendirmeğe çalış
mıştır. Muhterem umumi heyet, ban
kanın geçen beş sene zarfındaki faa
liyetine gösterdiği yakın alaka ile 
mesaisini ve bunun neticelerini taki~ 
etmiş b~_lunuyor. 1937 senesi bilanço
sunun gostermekte olduğu kar, bir ta
raftan mev.~ut. fabrikaların diğer ta
raft~ henuz ışletmiye alınmış yeni 
fabrıkalarınm neticelerini ifade d 

Bu fabrikalar, dahili teşkil~tl:~ı 
bakı~ından tekemmül ettikçe ve işti-
gal nıspetleri bankanın "kt"d 

ı ı ar ve 
kontrolu haricinde bulunan sebepler
le azalmadıkça muvaffak 1 
k

. . o muş mev-
ıınde bulunacaklardır y · k 1 . enı uru -

mut olan bazı fabrikalarımızın mali • 

. • 1 
ç~n vQrıttir. Dahildeki iptidai madde 
fıyatları, zaman zaman temevvüç et-

mekle be_raber yüksek seviyesini muha
f~z~ etmış ve _yaba ncı ham madde teda
rıkınde ehemıyetlı fiyat farkla "d . rı o en-
mış olmasına ragmen fabrika! 

11 
• . arımız 

mamu erının fiyatları makul . 
sevıyeyı 

a§mamı2tır. Buna bir misal olmak üze-

re Beykoz fabrikasının son üç sene 
zarfındaki sivil kundura imalatını ele 
almak ·· k.. ·· mum undur, Bu fabrikanın sivil 

~yakkabı imalatı 1936 da yalnız 80 bin 
ıken 1.9_37 de 120 bin, 1938 de 180 bin çif 
t~ balıg olmuştur. Halbuki Beykoz de

n ve ~~ndura fabrikası, iptidai madde 
tedarıkınde ehemiyetli müşkülatla 
karşılaşmış bir işletmemizdir. 

Kaıalorıya ceplıesin<k 
Saragossa, 7 a.a. - Nasyonalist~ 

taa~ Kolonya cephesinde ileri hareket
Jerıne_ devam ve bütün bölgelerde kay
da deger muvaffakiyetler elde etmiı
lerdir. Barselon yolunun Lerida ile 
Cervera arasında bir kısmını halen mu 
h.afa~a _etmekte olan cümhuriyetçiler 
şımdı şımalde de tehdit altında ve ri -
cate mecbur edilıniş bulunmaktadır • 
lar: 

Ciimlıuriyetf.:i l spnnya'da 
f ransız mebusları 

Barselon, 7 a.a. - Fransız mebus -
1~~ından murekkep bir heyet bir kaç 
gundenberi İspanya cümhuriyeti top -
raklarında bulunmaktadır. Heyet dün 
Katalonya cephesini ziyaret ederek 
başkumandan Sarabia tarafından ka
bul edilmiştir. 

. Eski müsteşar François de Tessan 
bır n~tuk s~yliyerek fransız ve İspan
yol cumhurıyetçileri arasındaki tesa -
nüdü teyid ve cesaretini takdir ettiği 
cümhuriyet ordusunun kahramanlrğın-
lan bahsetmiştir. 

Dr. Funk Roma·cıa 

Muhterem hatipler, yerli mallar pa
zarlarının muamelelerine temas ederek 
bazı düşünce ve dilekler izhar ettiler. 
Sümerbank fabrikaları ve teşekkülleri, 
devletin ve efkarı umumiyenin mura
kabesi altında çalrşan müesseselerdir. 
Bu itibarla Sümerbanlt, vazifesini ken
disinden beklendiği gibi iyi ve muvaf
fak yapmak için her mevzuda irşat ve 
ikaz edilmekten minnettarlrk duyar.,, 

B . Nurullah Sümer'in bu izahların
dan sonra bilanço ve hesaplar tasdik e
dilmiştir. 

Roma, 7 a.a. - Sicilya·da bırkaç 
hafta istirahatten sonra Almanya c -
konomi nazırı doktor Funk, bu sabah 
Roma'ya gelmiştir. Funk burada bir 
çok seliihiyettar kimselerle ekonomik 
meseleler iizerinde görüşmelerde bu
lunacaktır. 



-8- ULUS 

Ziraat Bankası bilancosu müzakereleri 
~ 

Edime'de bir sinema ~öklü 
bir ölü 11 yarah var 

Umum Müdür faaliyet hakkında 
uzun izahlarda bulundu 

Edirne, 7 (Hususi muhabirimizden) 
- Burada yapılmakta olan yeni sine
ma binasının çatı kısmının birdenbire 
çökmesi yüzünden bir amele ölmüş, i -
kisi ağır ve dokuzu hafif olmak üzere 
11 kişi yaralanmıştır. İnşaat işinin sa
lahiyetli bir fen heyetine verilmemesi 
yüzünden vukua geldiği söylenen bu 
kaza Edirne'de büyük heyecan ve tees
sür uyandırmıştır. İnşaat derhal dur
durulmuş ve tahkikata başlanmıştır. 

Türkiye Cümhuriyeti Ziraat Ban
kasının 1937 senesi bilançosunun tet
kiki için dün saat 10.30 da Büyük 
Millet Meclisi içtima salonunda Büt
çe encümeni rei,.,i Isparta mebusu Mü
kerrem Ünsal'ın riyaseti altında büt
çe Divanı Muhasebat, İktısat, Maliye, 
Ziraat encümenleri azalariyle hükü
met murahhaı;larından teşekkül eden 
umumi heyet toplandı. 

ğu takdirde komisyonun da bu kana
ate varmış olacağında şüphesi olma
dığını ve böyle bir komisyonu banka
nın şükranla karşılıyacağrnı söyledi. 

zaruri ve tabii görmek icabeder., 
Amerika'da 3000 den fazla banka 

ve bundan çok fazla ticaret fiı;malan 
iflas etmiş, memleketimizdeki banka -
larm da bu kriz sebebiyle, vaktinde 
terkin ettiği, bonifikasyon yaptığı ala
cakları vardır. Ziraat Bankası devlet 
müessesesi olduğu için bu teı:kin ve 
mahsubu onlar kadar çabuk velforma
litesiz yapamazdı. 

Banka İdare Meclisince tanzim edi
lip daha evel umumi heyete sunulmuş 
olan 1937 senesine ait bilanço raporu 
ve umumi heyet mürakiplerinin rapo
ru ile umum! heyetçe bilançonun tet
kiki için seçilmiş olan tali komisyon 
raporu birer birer okundu. 

Enıin Draman'ın müwlealan 
Evela Emin Draman (Yozgat) ilk 

sözü aldı: 
"Raporda kooperatiflere, sair banka 

muamelatına ve buğday mubayaası iş
lerine dair hepimizi memnun eden gü
zel malumat ve izahat aldık. 

Ban.kanın çiftçiyi himaye bakımın
dan elinden gelen gayreti sarfetmiş 
olduğunu görüyoruz, bilhassa buğda
yını satmak için mubayaa merkezle
rinde, istasyonlarda bekleşen köyıü
nün bu vaziyetini de izale etmiş bu
lunmaktadır. 

Sarfolunan bu gayret azami derece 
ve mahiyettedir denilebilir, rapor 
münderecatında da bildirildiği veçhi
le Tarım Kredi kooperatifleri 1937 se
nesi zarfında mühim inkişaf göster
miş ve ortakların adedi 50.000 kadar 
daha artmıştır. Yalnız; geçmiş senele
re ait olmakla beraber bugün muamele
yi katiyesi yapılacak olan ve şimdi 
tetkiki lazım gelen bir mevzu önümü
ze gelmiş bulunuyor. 

Bu mevzu da şudur: 
Bankanm 1937 senesi bilançosunda 

karşılıklar faslından 1,749,944 liralık 

bir alacak üzerine bir butlan hattı çe
kilmek isteniyor. Zarar karşılıkların
dan tenzil ve mahsubu teklif olunan 
bu miktarın sebep ve mahiyeti hak
kında mütemmiır :zahat verilmesini 
ve bu hususta biı arar verilmeden e
vel bir tetkik ko syonu teşkilini ri
ca edeceğim. Bir banka kanununun 
71 inci maddesi iı! mbc rnl!!!Vzuund.a 
(memurlar) dem suretiyle mutlak 
bir tabir zikretm olduğu halde ban
ka ikramiye tevz de muvakkat me
murları hariç bır rak ikramiyeden 
istifade ettirilme ş bulunduklarına 
muttali olduk. 

Ormancılara ve hayvan 
besliyenlc>re kredi 

İkinci sözü Du ~Sakarya (Gümü-
şa.ne) aldı: 

Raporda hayva besliyenlere yar-
dıın yapıldığında bahsediliyor. Bu 
yardım nerede ki: ere yapılmıştır.? 

Çiftçiye toprak v rilmek için kredi 
veriliyormuş buı u da anlamadım. 
Bankanın gayri sa karı neden azdır? 
İzahat verilsin, de 
İsmail Hakkı U 
"-Banka kanu 

da kredi verileceğı 
ğu halde raporda 
yapıldığına dair b 
medİıIIl. Yapılmam 

di. 

ay (Bolu): 
nda ormancılara 

evzuu bahis oldu
yle bir muamele 
<ayde tesadüf et
sebebi nedir de· 

İbrahim Diblan S ·yhan) Bankanın 
Adana'da bir fahri sı var aynı şekil
de eşhas eline geç ~ fabrikalar daha 
çok kar etmekted r er mütaleasında 
bulundu. 

Banklı umum müdüriiniin 
izal l rı 

Banka umum m 
ray kürsüye geler 
rı cevaplar verdi 
söyledi: 

1 - Tasfiyesi m 
tm mühim bir kısı 
devri denilen 1929 
rehin olarak Ban~ 

ürü Nusret Me
suallere ayrı ay
ezcümle şunları 

v uubahs matlfıba
iktısadi inhidam 
1931 yıllarında 

elinde bulunan 
emtia krymetlerin ani olarak vuku
bulan sukutlardaı asıl olmuş açık

ları borçlularının ödemiyecek hale 
düşmüş olmaları · rine tahsilsiz kal 
dığmı, borçlular akkında yapılan 

icrai takibatın ni yet aciz vesikası
na dayanması üze ne halen terkinin
den başka çare g ılmediğini, bunun 
haricinde elde teı n edilecek bu ma· 
hiyette bir mikta aha matlıibat mev 
cut olduğunu v muhataplarından 
tahsile imkan ka matlığı kati olarak 
anlaşılınca banka d ı terkin için yük
sek huzurunuza o l ırın da getirilece
gını mamafi bu m hiyette alacaklar 
için geçmiş seneler de tesis edilmiş 
kafi karsılık mev ut olduğunu ve bu 
ikrazları· yapmış )lan memurlar hak
kında birer birer lıankaca tetkikat ya
pıldığını ve mevıuata muhalif hare
ketleri ile bankayı zarara sokmuş o -
lanlar varsa onlaı hakkında cezai ve 
hukuki takibattan geri durulmadığını 
bu hesapları bir kere ıiaha gözden ge
çirmek üzere bir komisyon kuruldu-

Karların azlığı 
2 - Müessese karlarının azlığı hak

kında da: 
262 şube ve ajansı olan bankanın 

memleket hartasına şamil bir teşek -
kül olduğunu kar etmek imkanı ol -
mıyan bazı mahallerde ajanslarını 
muhafaza zaruretinde bulunduğunu, 
uhdesine tevcih edilen işler arasında 
fahri olarak yapılmakta olanlarının 
hayli yekun tuttuğunu, 2508 adet me
mur ve müstahdeminden 1885 inin 
maaşının yüz liradan az 533 adedinin 
yüz lira ile iki yüz lira arasında bu
lunduğunu ve bu koca teşekkülde an
cak 90 memura iki yüz liradan yukarı 
maaş verilmekte olduğunu, masrafta 
azami tasarruf ve imsakin gözden hiç 
bir zaman uzak tutulmadığını gelir
lerde de mühim matlfıbatın yüzde üç
le ve zirai ikrazların yüzde yedi bu
çukla tenmiye edildiğini ve bu vazi
yet müvacehesinde geniş kar bekle -
memek Iazımgeldiğini tebarüz ettirdi. 

3 - İkramiyenin muvakkat memur
lara verilmediği sualine cevaben: 

Filhakika bu gibilere ikramiyenin 
verilmediğini, ve çünkü kanunun 71 
inci maddesinde (maaşh memur) ta
biri istimal edilmiş olmasından ikra
miyeyi tekaütlüğe d .bi tutulan daimi 
aylıklı memura münhasır telakki eden 
bankanın, esasen stajiyer olarak alı
nan yeni memur namzetlerini mesle
ki imtihanlarının icrasına kadar dai
mi kadroya alınmaksızın muvakkat ve 
tecrübe mahiyetinde istihdamını usul 
ittihaz etmiş bulunduğunu ve tahsilat 
mevsimlerine münhasır olmak üzere 
arizi olarak çalı~tınlan muvakkat mu
akkipleri daimi memurlardan sayma
makta mazur olduğu gibi bu esbaba 
ilaveten tekaüt ve sağlık sandığı ai -
datma müteallik külfetler bakımın -
dan da banka kanununun daimi aylık
lı memurlardan farklı mütalea ettiği 
muvakkat memurlara da ikramiyenin 
teşmiline imkan görülemidiğini bil
dirdi. 
~ ... :r~ .... 'b'd<>••::rvw••o•cr , ..... o~ 

4 - Hayvan besliyenlere tecrube 

mahiyetinde Trakya bölgesinde yar -
drm yapıldığını ve bu yardım kredisi 
yekununun 300.000 lira raddesinde ol
duğunu ve tecrübenin müsbet netice· 
ler vermiş olması dolayısiyle bankanın 
bu mevzudaki müracaatları müspet şe
kilde karşılamakta bulunduğunu, or -
mancılara kredi açılmamış olmasmm 
şimdiye kadar bankanın böyle bir mü
racaatla karşılaşmamış bulunmasın -
dan ileri geldiğini esasen kanunda ye -
ri oaln bu nevi kredi için vukubulacak 
müracaatların da tetkik edilebileceğini 
ve raporda köylülere toprak kredisi 
verildiğinin zikredilmiş bulunmasının 
büyük arazi sahibi borçlular üzerinde
ki alacaklara seyyaliyet verilmesi için 
bu kabil arazinin ve borcun uzun vade 
ve az faizlerle köylülere taksim edil -
mek suretiyle topraksız köylülerin 
toprak sahibi kılınmasından ileri gel -
diğini beyan etti. 

5 -Adana fabrikası işinin banka -
nın esas iştigal mevzuuna girmediğini 
ve bu fabrikanın bir alacağın tahsili 
meselesiyle bankanın eline geçmiş bu
lunduğunu, bununla beraber geçen se
ne 200.000 lira sarfiyle makinelerinin 
mümkün mertebe yenilenmiş olduğun
dan bundan sonra daha iyi randıman 

alınacağını söyledi. 

B. Turgut Türkoğlu'nun 
izahları 

Nusret Mera·yı müteakip tali ko -
misyon namına cevap ve izahat ver -
mek üzere söz alan Manisa mebusu 
Turgut Türkoğlu; 

ı - Bankaya birçok devlet ve hü -
kümet işinin fahriyen tevdi edilmiş ol
duğunu, bu munzam işleri ifa etmekle 
beraber zirai krediyi mühim miktarda 
faiz tenzilatiyle daha ucuza temin etti
ği halde Banka Umum müdürünün üa
de ettiği veçhile memleketin her tara -
fma şamil geniş teşkilatmxn ve 262 şu
besinin masarifini karşılamak mecburi 
yetinde olduğu için bankayı az kar Y!l
pıyorsun diye tenkit etmek doğru ola
maz, bankanın kar vaziyeti tetkik edi· 
lirken bu noktaları da göz önünde tut-

Geçen senedenberi biriken matlu -
batın tahsili imkanı kalmadığL görül -
düğü ve verilen izahatla komisyonu -
muza da kanaat geldiği için teırkini ci
hetini tabii gördük. Maamafih bu 
matlubatın mahiyetine, hakikaten ka
bili tahsil olup olmadığına ve ı memur
lamun bir kusuru bulunup bulunma -
dığına yüksek heyetinizce kanaat ge -
tirilmek isteniyorsa, bu maksatla bir 
komisyon teşkilinin faideli olacağını 
kabul ederim. Dedi. Bunun üzerine 
Trabzon mebusu Raif Karadeniz söz 
alarak (gayri kabili tahsil ınatlubatı 
tetkik için komisyon teşkili i§inin he
yeti umumiye müzakerelerin ıuzataca -
ğını ve burada terkini kayt işıi kabul e
dilir.se alakadarlar hakkında hukuki ta 
kibat icrasının imkansız olacağını be
yan ettikten sonra bilançonı.m terkini 
kayde taalluk eden bu kısmııistisna e
dilmek suretiyle tasdikiyle hıeyeti u
mumiye müzakeresinin intacmı ve gay 
ri kabili tahsil olduğu söylenen mat
lubatın mahiyetleri, menşeleri ve ha
kikaten tahsil edilmemesinde banka 
memurlarının kusuru olup olmadığı -
nm bankaca tetkik edilerek gelecek 
sene bilançosunda heyeti wnumiyeye 
arzedilmesinin muvafık olaacğıru) 
söyledi. 

Kararlar ••• 

Bir batında üç çocuk 
Aydın, 7 a.a. - Germencik gümüş 

köyünden Mehmet Kaplan'ın karısı bir 
batında üç çocuk doğurmuştur. Şehri
miz ku:ılay kurumu bu fakir aileye 30 
lira yardım etmiştir. Mehmet Kaplan 
şimdi on çocuk babası bulunmaktadır. 

Aydın ba taklığ ı n ın 

kurutulması 
Aydın, 7 a.a. - Aydın bataklığının 

kurutulması işi ihale edilmiş olduğun
dan müteahhit kurutma işinde kulla
nacağı ekskavator makinelerini Aydın 
istasyonuna çektirmiş ve montajına 
başlanmış trr. 

Birleşik Amerika'daki 

ideoloj ik teşekküller 
Vaşington, 7 a.a. - Ruzvelt, adliye 

nezaretinin Dies komisyonu tarafın
dan haber verilen nazi, faşist ve ko -
münist teşekküllerinin faaliyeti hak
kında tahkikatta bulunarak bu faali
yetin federal ceza kanunlarına aykırı 
olup olmadığını araştıracağını bildir
miştir. 

Feci bir tayyare kazası 
Paris, 7 a.a. - İsviçre hava şirketi

nin Zürih - Paris servis tayyaresi bu
gün öğleden sonra Oise departmanın
da Sonlis yakınında mecburi: bir iniş 
yapmıştır. Makine parçalanmış, iki ki
şi ölmüş ve 12 kişi yaralanmıştır. 

Müzakerat neticesinde başka söz a
lan olmadığından Emin Dramanın 
c:ı:erkin_i istenen bir milyon yedi yüz 
k~sur b~n liranın evvelemiııde tahsili~ 
~ın hakıkaten imkansız olu:p olmadı_ Yeni Suriye f ev kala de 
gınm ve bunda memurların sunutak. komiseri 
sirleri bulunup bulunmadığının tet _ Berut, 7 a.a.- Yeni Suriye ve Lüb-
kiki ve bundan sonra bir karar veril- nan fevkalade komiseri B. Punaux, 
?1e~i ve bunun için de bir komisyon tayyare ile buraya gelmiş ve Lübnan 
ıntıhabı) hakkındaki teklifi reye kon cümhur başkanı tarafından selamlan-
,'Uıtuk -«~Ml&Jti~di. mıştır. 

~~~~---- ;.:.__.~~~--

Raif Karadeniz'in teklifi reye kondu Almanya' da bir idam 
bu teklif aynen kabul edilerek aşağı- Bedin, 7 a.a. - Bu sabah genç bir 
daki kararlar verildi ve ta.ti komisyo- katil idam edilmiştir. Bu son 6 gün i
nunun raporunda da tebarüz ettiril - çinde Almanya' da infaz edilen altıncı 
miş bulunan bankanın 1~7 faaliyet idam hükmüdür. 
devresi ve memurlarının mesaisi tak-
dirlerle karşılandı. 

Verilen kararlar: 
1 - Bankanın 1.749.944 lira radde

sindeki gayrikabili tahsil matlubatı
nın, gayrikabili tahsil olup olmadığı
nın bankaca etraflı surette tetkikiyle 
bunların mahiyetlerinin gelecek sene 
bilanço raporunda umumi heyete ar
zedilmesi kaydiyle 1937 senesi bilan
ço ve kir ve zarar hesaplarının kabul 
ve tasdiki, 

2 - !dare meclisi ile murakıplerin 
ibrası ... ) dır. 

Bundan sonra İstanbul emniyet 
sandığı ile T. C. Ziraat Bankası ve 
Emniyet sandığı memurlarr tekaüt 
sandığının 1937 senesi bilançoları i -
dare meclisi ve mürakip raporları ve 
tali komisyon raporları okundu. Söz 
alan olmadığından reye konarak ay
nen kabul ve idare meclisleri ibra e
dildi. 

Baro 
. . 

seçı mı 

(Başı 1 inci sayfada) 

!isi azalıklarına avukat Cafer Tayyar 
Tüzel; Aziz Baykan, Hüseyin Fevzi 
Hakman; Abdürrahim Taşpmar; Os
man Şevki Çiçekdağ, Zühdü Velibeşe; 
İbrahim Kemal Oran; Saim Dora ve 
yedek azalığa da Saffet Nezihi ve tem
yiz mahkemesi birinci reisinin baş
kanlığı altında kurulacak haysiyet di
vanına da Ankara'dan ibrahim Rauf 
Ayaşlr, Cemal Hazım Görkmen; Ek
rem Ergun; İsmail Hakkı ve Yozgat a
vukatlarından Yusuf aza namzedi se
çilmişlerdir. 

Milli Şef Cümhurreisi ve Parti Ge
nel Başkanı İsmet İnönü'ne baronun 
candan tebriklerinin ve bağlılıklarının 
iblağı alkışlarla ve müttefikan kabule
dilmiştir. 

Yeşil kuyruklu yıldız 
Gök yüzünde serseri bir halde o

lanca süratleriyle dolaşan hadsiz he
sapsız cisimler vardır. Semavi cisim
ler denen bu muhtelif büyüklükteki 
taşlardan bir çokları dünyamıza ka
dar yaklaşır. Bazıları o kadar yakla
şır ki dünyayı kuşatan hava tabaka
sının içinden süzülür geçer. 
Sönmüş bir halde bulunan bu taş 

parçaları hava ile temasa gelince be
yaz ateş hale gelir ve ardında bir iz 
bırakarak kayar gider. 

Bu kayan yıldızlar her mevsimde 
bilhassa yaz gecelerinde çok görülür. 
Fakat gök yüzünde ancak bir iki sa
niye görülür. 

Bundan bir kaç gün evel Fra!"'sa'
nın Belfor semasından' bir yıldız geç
miş, gece her tarafı yeşil bir ziya 
kaplamıştır. Yeşil renkli yıldız se
mada bir dakika kadar kalmıştır. 

Amerika' da müfhiJ bir cinayet 
Bugün şimali Amerika ittihadına 

dahil devletlerden Pansilvanya'nm 
Tunkhanok şehrinde polisler gece 
gündüz bir caninin peşindedir. 

Margaret adında 19 yaşında bir 
genç kız, kolları, bacakları koparıl
mış, her tarafı param parça edilerek 
bir çuvala konulmuş ve köprü altına 
atılmış bir halde bulunmuştur. 

Polis bu cinayetin, yakında mınta
kada farkına varılan bir haydut şebe
kesi tarafından irtikap edildiğini 
zannetmektedir. 

mak lazımdır. \ 
2 - Fevkalade karşıklıklardan 

mahsubu istenilen 1.749.944 liraya ge
lince: 

Kalif orniya sahillerinde 
ıiddefli bir f ırlma 

Ceset üzerinde yapılan tetkikat, 
genç kızın sadrk bir canavarın ihti
rasına kurban gittiğini göstermiştir. 
Günlerdenberi yapılan araştırmalar, 
katile dair en küçük bir emare mey
dana çıkaramamıştır. Yalnız, polise 
getirilen bir şahit, 25 yaşlarında bir 
adanır bir gün bir telefon köşkünden 
Margaret'e telefon ederken gördüğü
nü söylemiştir. 

Geçen seneler .zarfında dünyanın 
her tarafında pathyan ve tesirleri biz
lere de akseden büyük kriz saikasiyle 
bir çok mahsul Hatlarında vukubulan 
ani ve mühim sukutlar neticesinde 
bankanın karşılıksız kalan ve tahsil 
kabiliyeti kalmadığı yapılan takiplerle 
anlaşılan matlubatının terkini kaydını 

Los - Angeles, 7 a.a. - Honolulu'
ya gitmekte olan Hurline vapuru şid
detli bir fıtrmaya tutulmuş ve yolcu
larından 15 kişi yaralanmıştır. Kali
forniya sahillerinde fırtınanın yaptı
ğı tahribat 100 bin dolar olarak tah
min edilmektedir. 

Çocuk Esirgeme Kurumu ge
nel merkezi kışın yoksul yav
ruları soğuktan korumak için 
eski elbise, ayakkabı, çamaşır
ları çocuk seven yurtdaşlardan 
Kuruma vermesini diler. 

8 - 1 - 1939 

1 l • 

lstanbul' da tocuk Barınma Yurdu 
İstanbul' da ilk mektep çocukları için bir barınma yurdu açıl -

ımştır. Tecrübe mahiyetinde açılan bu yurttan müspet neticeler 
alınırsa adetleri arttırılacaktır. Aşağıdaki resimler yurttan bir -
kaç intibaı göstermektedir: 

lstanbul'daki çocuk barındırma yuvasında oyuıı ve ders-

•.•. çocuklar sıra halinde yemekhaneye gidiyorlar ... 

•••• yemeklerin dağılmasını ıabırsızlıkla bekliyorlar-

herkesin tabağı dolmuştur. Yemek bCJ§lıyor-

•·•· ve İştah ve zevkle devam ediyor .•• 

Adana kurtuluşunun yıldönümü l stanbul'da bulunan adanalı üniver
siteliler tarafın·dan b üyük tezahüratla kutlanmıştır. Yukarıki resim top
lantıya İ§lİrak eden adanalı talebeyi göstermektedir. 

• 
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Sıkıntıda olan bir dost 

i .................................................... l 
i ANDAÇ 1 ................................................... . 

NÖBETÇIE~ZANELER 

: İstanbul eczanesi 
: Merkez eczanesi 
: Ankara eczanesi 
• Yeni ve Cebeci eczaneleri 

be ~trafımdaki insanları otuz yıldan 
b.;.1 tetkik ediyorum. Fakat. onları 
~ ıyor~rn, tanıyorum dersem, yalan 

Çeviren: Hikmet Tuna Yazan: W. Somerset Maugham 

P azar 
Pazartes i 
Salı 
Çarşamba 
Perşembe 
Cuma 
Cumartesi 

: Halk ve Sakarya eczaneleri 
0

: Ege ve Çankaya eczaneleri. 
Sebat ve Yenieehir eczanelerı 

Hadisenin sebebi nafaka meselesidir 
Yleınış olurum. Hizmetçi alırken, 

onun suratına bakarak hükümlerimi 
;eğrınek adetim değildir; fakat buna 
ka ?ilen, tanıştığımız insanlar hak
kındaki hükümlerimizin büyük bir 

1 
1~tnı çene ve ağzın biçimine, göz-
e~ın ifadesine, hasılı suratın üzeri

lbit ~c bıraktığı tesire göre vermek
eyız. 

d ~u hareketimizin doğru olup olma
ıgını ekseriya kendime sorarım. 
Bundan dolayı degil midir ki, bir 

~k roman ve piyesler bize pek enti
tUften pek yalan geliyor? Çünkü. 
~nların müellifleri, onlara verdikle

rı karakteri bir tek hamurdan yuğur
lrıaktadırlar. 
h Belki onlar bir zaruret ile böyle 

areket ediyorlar. Ama hakikat bu 
lllcrkezdedir. Havsala alamaz korku-
1~Yle, müellifler, yaşatdıkları tipleri 
bır tezat kumkuması halinde ortaya 
•taınıyorlar; halbu ki, çoğumuz bir 
tezattan başka bir şey değiliz 1 

l!iz insanlar, birleşmelerine imkan 
0lınıyan vasıflardan mürekkep der
lkıe çatma bir desteden ibaretiz. Size 
bir misal vereyim. Eğer ben sarı ren
gin boynuz biçiminde oJ~uğunu veya 
tUkran borcunun havadan da ağır gel
diğini iddia edersem bana gülmez m
ııiniz? lddiamdan, mantıkımdan veya 
aklımdan şüphe etmez misiniz? 

Fakat biliyor musunuz ki, bu ma
ltaaız görünen idda bir gün hakikat 
ola.bilir. Meseli sarı renk, önümüz
deki hafta içinde bir beygir, bir ara
ba bir şükran borcu şeklini alabilr. O
nun için bir kimse bana, ben bir insa
tıın üzerimde yaptığı ilk tesirle onun 
hakkındaki hiıkmiı veriyorum, deyin
ce omuzumu silkmekten başka bir şey 
:Yapamıyorum. Bana öyle geliyor ki, 
bu gibiler, ya müşahede kabiliyetleri 
az olan insanlardır, veya kendilerini 
çok beğenen kimaelerdir. Halbu ki, 
ben insanları ne kadar fazla tanır
sam onlar o niapette benim için bi
rer ınuamma halini alıyorlar. 

Bu dütünce bana. bugünkü bir sa
bah gazetesinde Edvard Hide Bur
tnn'un Kobe'de öl.mü olduğunu o
yıllar Japonyada ticaret e uğraşmiş 
bir tüccardı. Kendieini pek a.z tanı
yordum; fakat, bir gün bana büyük 
bir sürpriz hazırladığı için, kendisi 
beni çok alkikalandırryordu. Eğer hi
kiyeyi bizzat onun ağzından işitme
miş olsaydım, onun böyle bir §CY yap
mak kabiliyetinde olduğuna katiyen 
hükınedemiyecektirn. O gerek görü
nüşü gerek tavırları ile muayyen bir 
tipi teımil ettiği için, anlatmış oldu
ğu hikaye, insanı aon derece hayrette 
bırakıyordu. 

Burton, boyu 1.63 santimetre, ufak 
ttfek, ak saçlı, kırınızı ve buruşuk 

yüzlü, mavi gö.zlil bir adamdı. Oyle 
sanıyorum ki, kendisiyle tanıştığım 

saman, altmıta basmak üzere idi; o, 
yaşı ve mevkii ile mütenaaip olarak, 
sade, fakat iyi bir zevkle giyiniyor
du. 
Yazıhanesi Kole'de idi amma, Yoko

hama'ya sık gelirdi. Bir vapur bulu
rum ümidiyle, bir kaç gün tesadüfen 
orada bulunmuş ve bir Britanya kulü
bünde ona takdim edilmiştim. Bera
ber briç oyunıyorduk. Burton temiz 
bir oyun oynıyordu. O, ne oynarken 
ve ne de masa bqında bir iki kadeh 
içerken çok konuımazdı; fakat, ko
nuşunca, akla aykırı gelmiyen şeyler 
&<>ylerdi, nükteleri de güzeldi. Anla
şılan kulüpte çok sevilmişti; çünkü 
gitikten sonra, azaların en mükem
mellerinden biri olduğunu bana söy
lemiılerdir. 

Nasılsa günün birinde her ikimiz 
de Grand otelde oda tuttuk; ertesi 
&iin beni yemeğe davet etti. Şişman
ca, yaşlı ve daima gülümsiyen karısı 

ve iki kızıyla tanıştım. Anlatmış bir 
aile ve candan insan oldukları besbel
liydi. Oyle sanırım ki, Burton'un be
ninı üzerimde en ziyade tesir bıraktı
f ı tarafı, nezaketi idi. Gözlerinde in
aanı çeken bir yumupklık vardı. 

Seai tatlı idi ; hiddetli anında bile 
bu sesin letafeti bozulmadı; gülüm
semesi, iyi yureklı bir insanda görü
len gülümseme idi. O bu §ekli ile, 
beğenilen bir insandı; çünkü onda' 
beraber yaşadığı insanlara kartı ha
kiki bir sevgi mevcut olduğu hissedi
liyordu. Zarif bir kimse idi amma, 
fevkaladeliği yoktu. Koktel'ini, briç
ini severdi, nüktelerle söyliyerek gü
zel bir hikaye anlatabilirdi, Santimi
ne varıncaya kadar bütün bu serveti
ni çalı!&rak kazanmıttı. Galiba ufak 
tefek bir şahıs olduğu için kendisin
den hoşlanıhyordu ve bir sineği bile 
incitmez intibamı veriyordu. 

Bir gün öğleden sonra Grand ote
liıı holünde oturuyordum. Bir yer sar
aıntıaına takaddüm eden bir andı; et-

.. 

rafımda maroken koltuklar duruyor
du. Çok işlek olan liman holün pen
ceresinde görülüyordu. Vankuver'e 
veya Sanfransiko yahut da, Şanghay, 
Hongkong ve Singapur üzerinden 
Avrupaya gitmekte olan büyük va
purlar, deniz suyunun kemire kemire 
bitkin bir hale soktuğu yolcu vapur
ları limanı doldurmuştu. Büyük ve 
renkli yelkenli gemiler, sayısız Sam
panlar gidip geliyordu. Sahnede bü
yük bir faaliyet vardı, fakat neden i
leri geldiğini bilmiyorum, buna rağ
men zihni dinlendiriyordu. Bu görü
len şeyler bir romantik idi ve bu ro
mantik el ile tutulur bir şey hissini 
veryordu. 

Şimdi, Burton hole gelerek bana 
baktı ve bir sandalye çekerek yanıma 
rıt11 rf\y,r Y 

eini.z? 
Ellerini çırparak bir garson çağır

dı ve ona iki cinfis ısmarladı. Garson 
dnfisleri getirirken, sokaktan bir a
dam geçiyordu; beni görünce elini 
sallamak suretiyle bana selam verdi. 
Selamın karşılıgını verirken, Burton 
da bana. 

- Turner'i tanıyor musunuz? 
diye sordu. 
- Kulüpte tanıştım. Memleketinden 

~önderilen para ile burada yaşadığı
nı söylediler. 

- Evet, Ben de öyle olduğunu bi
liyorum, Burada onun benzerleri o
kadr çok ki. 

- İyi briç oynar! 

- Bu gibilerin çoğu ıyı oynıyor 
Geçen yıl burada bir delikanlı vardı. 
Garip değil mi, akrabam sayılan bu 
genç bu güne kadar rastladığım en 
mükemmel briççi idi. Londra'da da 
onun eline düşmediğinizi tahmin et
mek istiyorum. Adı Lenni Burton'dur. 
Bir çok kulüplerde aza idi, sanıyo
rum. 

- Hayır, bu adı hatırlayamadım. 

- Acayip bir oyuncu idi. kağıtlar-
la haşır neşir olmuştu. Oyuna hakimi
yeti, adeta korkunç denecek bir ölçü
de idi. Kendisiyle uzun zaman briç 
oynadım. Bir müddet Kobede de bu
lunmuştu. 

Burton, cinfisten bir yudum içti. 
- "Cidden çok komik bir hikaye' 

dedikten sonra devam etti. 
Hiç te fena bir adam değildi; ken

disinden hoşlanıyordum, Daima te
miz giyinirdi; onda dünya görmüş 

bir adam hali vardı. Kıvırcık saçlariy
le, pembe ve beyaz yanaklariyle ken
dine ha& bir tarzda yakışıklı idi. Ka
dınlar ona epey değer veriyorlardı. Şu 
nu da söyliyeyim ki, içinde fenalık 
besliyen bir kimse değildi. Yanlız bir 

parça fazla ateşli idi. Tabii, haddinde? 
fazla içiyordu. Zaten bu türlü deh
kanlıların hemen hepsi aynı şeyi ya
pıyorlar. Ne ise, Bir gün ona memle
ketinden bir para geldi; bu paraya o, 
oyunda biraz daha katabildi. Mamafih, 
benden de hatırı sayılır bir miktar ka 
zandı; bunu da bilmez değilim. 

Burton, kıs kıs güldü. Onun, briç 
partilerinde adam akıllı para kaybet
tiğini kendi tecrübemle biliyordum. 
Traşlı çeneeini kuru elleriyle oğuş
turdu; ellerinin kabarmış olan damar
ları, içindeki kanın cereyanı görüle
bilecek derecede şeffaftı. 

Oyle sanıyorum ki, i şleri bozulun
ca sırf akrabam olduğu için bana baş 
vurmuştu. Bir gün beni yazıhanemde 
yakalayarak, benden iş istedi. Doğru-

su hayret etnüıtim. Bana, artık ıncm-

leketinden para gelmiyeceğini, bun
dan dolayı çalışmak istediğini söyle
di. Kaç yaşında olduğunu sordum. 
Bunun iızerine : 

- Otuz beş yaşındayım, dedi. 
- Bu güne kadar neler yaptınız? 

diye sordum. 
- Fazla bir şey yapmadım .. karşı

lığını verdi. 
Kendimi, tutamadım, güldüm. 
- Şimdi size bir yardımda buluna

mamakdan korkuyorum. Otuz beş yıl 
sonra tekrar geliniz, bakalım, belki 
bir şey yapabilirm. 

Yerinden kımıldamadı, hem beyaz 
kesildi. Bir müddet dütündükten son· 
ra, uzun zaınandan beri oyunda tan
sı olmadığını aöyledi. Briçten vazge
çerek Pokere başlamış bu usretle va
rın ı Y.okunu kaybetmişti. Bir santi-
....... .... ..... .. -. ...... : - : ..... h :;.."' . 
koymuştu. Otel hesabını ödeyememiş 

olduğu için, kendisine artık kredi de 
açmak istemiyorlardı. Bir iş bulama
dığı taktirde, kendini öldürmek zo
runda 9lduğunu ilave etti. 

Yüzüne biraz dikkatli baktrm. Ha
rap bir in&an olduğu belli idi. Biraz 
fazla içmiş olduğu için, yaşı elliden 
fazla gösteriyordu. Kızlar, kadınlar 

onu, o haliyle görmüş olsalardı ümit
lerini tamamiyle keserlerdi. 

- Kağıt oynamaktan başka bir Şc!Y 
elinizden gelmez mi diye tekrarla
dım. 

- Yüzerim! 
Yüzmek! kulaklarıma inanamadım, 
Bu cevabı ancak bir çılgın verebi-

lirdi. 
-Vaktiyle üniversite namına ya

rışlara giriyordum. Onun ne demek 
istediğini derhal kavradım. Üniversi
telerinde yarı tanrı mesabesinde olan 
o kadar çok delikanlı gömüştüm ki, 
onun bu lafı bana bir tesir yapamaz
dı, 

- Vaktiyle ben de iyi bir yüzücü 
idim. Der demez aklıma bir şey gel
di. 

Burton hikayesini keserek, bana hi-
tap etti. 

-Kobe'yi, biliyor musunuz? 
- Hayır, yolculuğum esnasında bu 

şehirde yanlız bir gece kalmıştım. 
- Oyle ise Şioya kulübünü de bi

lirsiniz. Delikanlıhğmmada oradan 
yüzmeğe başlar ve fener kulesini do
laştıktan sonra, Turani körfezinde 
karaya çıkardım. Mesafe üç milden 
fazal olduğu gibi, fener kulesinin et
rafındaki akıntı da çok kuvetlidir. 
Bunu bizim akrabaya da anlattıktan 
sonra, şayet benim vaktiyle yapmış 
olduğumu tekrarlıyacak olursa, ken
disine bir iş vereceğimi söyledim. 
Maneviyatının bozulduğunu farke

diyordum. 

- İyi bir yüzücü olduğunuzu söy
lediniz. dedim. 

- Oyle amma, anform değilim 
ki .. Cevabını verdi. 

Bunun üzerine hiç sesimi çıkarma
dım. Omuzlarımı kaldırıp indirmek
le iktifa ettim. O da yüzüme bir müd
det dikkatle baktıktan sonra, 

- Peki, dedi. Bu dediğinizi ne va
ki tyapayım? 

Saatime baktım; tam ondu. 
- Bu yüzmeyi bir saat, on beş da

kikada bitirebilirsiniz. Saat yarımda 
bir arabaya binerek körfeze gelir, si
zi orada beklerim. Oradan sizi kulü
be götürürüm, giyindikten sonra, ye
meği birlikte yeriz. 

- Peki, dedi. 
Birbirimizin elini sık.tık. Kcndi&ine 

ACELE iMDAT 
Bir va ra lanma, bır k;ıza, fevkalide bir 
ha~talık vukuunda acele imdat ıstemek 
içın bcledıyeler hastancsıne (2257) 
numara ıle telefon edilir. 

Lüzumlu Telefon Numaraları 

Evelki gün lıtanbul'da Kaıımpata'da geçimsizlik yüzünden bir 
facia olmuf, bir amele eıki karısiyle baldızını ağ~~ surette ve k.a
yın annesini de hafif surette yaralamıştır. Vaka şoyle olmuştur. 

Yangın hıbarı : ( 1521 ). - Telefon .mura
racaat. şehır: ( 1023-10~4 ). •. Sehırlera
rası: (2341-2342) . - Elcktrık ve Hava
gazı arıza memurluğu: (1846). - Me7 
&aJerı Şehır anbarı: <.37~5); - • T~ksı 
telefon numaraları : Zıncırlıcamı cıv~
rı: (2645-1050-1196) .• Sıımanpazarı cı
varı : (2806-3259),. Yenışehır. Havuz
başı Bızım taksı : (2323). - Havuzba.fiı. 
Guven taksı : (3848). Biılık taksı.: 
(2333 ). _ Çankıı 1 ca.d~esi. Ulus taksı: 

0291 ). _ İstanbul takııısı: (3997). 

Otobüslerin ilk ve .;oıı seferleri 

Gazhanede amelelik eden Ali adın
da bir amele, 12 seneden beri Naciye 
adında bir kadınla evlidir. Daha ılk 
evlilik gunundenberi karı koca ara
sında geçimsizlik başlamıştır. Bu hal 
had bır safhaya vardığı içın bundan 
yedi ay evel de, Naciye kocasının 
Kurtuluş'taki evini terkederek babası-
nın Kasımpaşa'daki evine gitmiş, bir • 
taraftan da nıahkemeye mura\;uua ho 
casından ayrılmak için dava açmıştır. 
Muhakeme bundan iki hafta evel neti
celenmiş ve kan koca hakkında ayrıl -
ma kararı verilmiştir. Ali ayrıca ayda 
24 lira nafaka vermiye mahkum ol -
muştur. 

Ulu· M. dan K. dere'ye 6.45 23.00 
K. dere'den Ulus M. na 1.ı 5 23·20 

Ulus M. dan Çankaya'ya 7.25 
Çankaya'dan Ulus M. na 7.10 

Ulus M. dan Dikmen'e 6.30 
Dikmen'den Ulus M. na 1.00 

Ulus M. dan Keçıoren'e 6.00 
Kec;ioren'den Ulus M. na 6.30 

Ulus M. dan Etlık'e 6.30 

Etlik'ten Ulus M. na 7.00 

Ulus M dan Cebeci'ye 7.00 

Cebeci'den Ulus M. na 7.00 

Cebecı'den As. fabl.ra 7.00 
As. fabl. dan Cebeci'ye -.-
'/ eniı;ehir'clen Ulus M. na 7.00 
Ulus M. dan Yenişehir'e 7.10 

S. pazarı'ndan Akkopru,'ye 6.15 
Akkopru'dcn S. pazarı na 7.30 

23.00 
23.20 

20.00 
20.30 

21.00 
21.30 

21.00 
21.30 

23.00 
23.00 

-.-
17.00 

23.00 
23.00 

7.00 
9.4'5 

Bahçeli Evlerden Ulus M. na 7.45 -.-
U. M. dan Bahçeli Evler'e -.- 20.00 

§ U. Meydanı'yle İstasyon arasında her 
beş dakikada bir sefer olup tren za
manları seferler daha sıktır. 
U. Meydanı'yle Yenişehır. Bakanlık
lar. Cebeci, Samanpazarı arasında sa~t 
8 den 20 ye kadar vasatı her beş dakı
kada; saat 20 den 21 e kadar her on da
kıkada: saat 7 den ve 8 e ve 2~ den 23 .e 
kadar her 15, 20 ve 30 dakıkada bır 
muntazam seferler vardır. 

§ Akşamları Ulus Meydanı'ndan saat 23 
· deki son seferlerle bunların Ulus mey

danı'na donuıleri sinemaların daii;ılıı 
saatlerine tabidirler. 

Poata Saatleri 
Teahhuthi r.aat (18) e kadardır. . . 
Poı;ta saat (19) a kadar iatanbul cıhetı-
ne mektup kabul eder. 

Tren Saatleri 

H da , , H er ~bah 8.20. Her 
av 11>8 a ya • alt am 19.15 ve 19.50 

de (Pazartesi. Per-
ııembc. Cumartesi 
Toros sürat.) 

Samsun hattına : Hergün 9.35 (Kayse
ri, Sivas, Amaaya bu 
hat uzerindedir.) 

Diyarbakır hattı : Her gıin 9.35 
Zonguldak hattı : Hergün 15.00 
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muva{fakiyet temenni ettim; ya-
nımdan ayrılıp gitti. 

O sabah yapılacak bir çok işlerim 
vardı. onun için, zar zor saat yarımda 
Turani körfezine gelebildim. Acele 
ve telaşa hacet yoktu. Çünkü O, bir 
daha göriınmedi. 

- Ne oldu, son dakikada cesareti-
mi kırıldı da yüzmekten vaz g~~ti m!? 

- Hayır sözünü tuttu ve yuzmege 
başladı. Ne çare ki, içki ve serserilik
le vücudunu harap etmişti. Fener ku: 
lesi etrafındaki akıntı, onun kudretı 
yetmiyecek bir ölçüde idi; üç gün a
radığımız halde CC$edini bulamadık. 

Bir müddet hiç bir şey söyleme
dim. Kendimden geçmiştim. Ondan 
sonra, Burton'a sordum: 

- Kedisine bu iti teklif ettiğiniz 
zaman, onun boğulacağını bilyor mu
idimiz? 

Yine kıs kıs güldü ve içinde iyilik 
okunan mavi gözleriyle bana baktı. 
Eliyle çenesini okıadr. 

- O sırada da yazıhanemde ona ve
rilecek bir işim yoktu l 

Ali evelki gün, 24 lira nafakayı ö
dememek icin eski karısiyle görüşmek 
üzere Kasımpaşa'daki evlerine gitmiş
tir. Eski karı koca görüşmüşler ve a -
ralarında anlaşamayınca Ali bıçağını 
çekerek karısının üzerine atılmış ve 
rastgele saplamıya başlamıştır. Ali, 
feryat üzerine Naciye'yi kurtarmıya 

gelen baldızı ve kayın validesini de 
yaraladıktan sonra evden kaçmıştır. 
Azılı koca Kasımpaşa'dan evela Kurtu 
luı'taki evine ve oradan bazı eşyaları
nı aldıktan sonra henüz bilinmiyen bir 
semte giderek ortadan kaybolmuştur. 

Yaralılar sıhi imdat otomobiliyle 
hemen Beyoğlu hastane.sine kaldırıl -
mışlardır. Naciyenin annesi Emine'nin 

Ali bıçakladığı karıu Naciye ve 
baldızı Saime hastanede 

yarası hafif olduğu için icap eden te- -------·--------
davi yapıldıktan sonra evine gönderil- ı 
miştir. Ali'nin karısı Naciye ile baldı
zı Saime'nin yaraları tehlikeli görül
müş ve hastaneye yatırılmışlardır. 

Çandarh nahiyesinde yeniden 
zelzele oldu 

Yaralı Naciye vakayı şöyle anlat
mıııtır: 

"-Tam 12 sene evel Ali ile ev
lendik. Şimdi biri kız ve ikisi erkek 
olmak üzere Uç de çocuğumuz var. 
Kocamla evlendiğimiz gtlnden beri a
ramızda geçimsizlik baıladr. O dehıet
li rakı içiyor, fena yerlere gidiyor, ba
na ve çocuklarıma hiç bakmıyordu. 
Ben orada burada 4iama~ır yıkayarak 

hizmetçilik ederek çocuklanma bakmı
ya ve onları okutmıya çalı12ıyordum. 

Bundan evci ta maltı defa mahkemeye 
müracaat ederek hayırsız kocamdan 
ayrılmak istedim. Fakat olmadı. Beni 
her defasında da aldattı ve banıtık. 
Fakat bu barışma hadiselerinden son
ra birkaç gün evine intizamla devam 
eden Ali, gene eski fena hayatına dö
nüyor, bana ve çocuklanma bakmıyor
du. Bu hal, bundan yedi ay cveli.aine 
kadar böylece devam etti. Ve nihayet 
dayanamadrm. Çocuklarımla birlikte 
babamın evine gittim. Ali bu esnada 
birk~ defa gene benimle barıımak is
tedi. Ben kabul etmedim. Sonra bera -
berce güzel güzel ayrılmıya karar ver
dik. Mahkemeye gittik ve bO§andık. 
Ali ayda 24 lira nafaka vermiye mah -
kfun oldu. Fakat bu parayı vermiyor
du. Ben de iki ay evet icraya müracaat 
ederek mahkemenin tayin ettiği para -
nın kendisinden tahsilini istedim. O 
eve gelerek beni kendisinden para is
tememekliğim için tehdit etti. Ve ni -
hayet vaka günü gene eve geldi ve 
bana: 

- Vay, demek sen benden 24 lira 
alacaksın öyle mi? Hiç de sıkılmıyor

.sun, daha şu giydiğin entari bile be -
nimdir. Evela onları ver bana da son -
ra para iste. Bunun üzerine hemen en
tarimi çıkarıp bir paket yaparak ken
disine uzattım ve: 

- Ne yapayım, ben bu üç çocuğu
ma ne ile bakabilirim. Sana bir kolay
lık olsun diye haydi bunun 10 lirasın
dan vazgeçeyim, bana ayda 14 lira ver. 
Dedim. Bu sözlerim Ali'yi nedense 
pek kızdırdı ve: 

- Sen Mm benden para almağı ü
mit ediyorsun ha 1 dedi ve cebinden 
çıkardığı bıçağını arkama birçok defa 
sapladı. Kendimi kaybettim." 

Naciye'nin kız kardeti Saime de 
vakayı §Öyle anlatmaktadır: 

"- Ali, bıçağını ablama rastgele 
saplıyordu. Ne yapacağımı ıaşırdım 

annemle birlikte sokak kap.sını açarak 
"- Yetiıin adam öldürüyorlar" di

ye bağırdık. Ali buna da kızdı ve "be
ni yakalatmak mı istiyorsunuz" diye 
bıçağiyle. eve la annemi sonra da beni 
yaraladı. Ve evden kaçtı gitti." 

Zabıta amele Ali'yi aramaktadır. 

Bir eski elbise, ayakkabı, ça
maşır bir yoksul yavruyu kışın 
üşümekten, hasta olmaktan 
kurtarır. Çacuk Esirgeme Ku
rumuna veri 
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Dün şehrimiz.c gelen ınalfunata g~ 
re evelki gün lunir'in Çandarlı nahı
yesinde biri gündüz diğeri gece olmak 
üzere yeniden iki hafif zelzele kayde
dilmi,tir. Evelki zelzelede hasara uğ
rıyan evlerden ikisi çökımiı' diğer bir 
evin de drvarları bel vermi§tir. 

1 

lÜtÜl t>\Ş KlBiRlER 
X Londra - Kanada teslihat büt • 

çesi umumi harptaki bütçeyi de geçe -
rek 50 milyon dolara yükselmektedir. 

X Berlin - Kondor tayyaresinin 
mürettebatı bu sabah Tempelhof tay
yare meydanına gelmiş ve halk tara -
fından hararetle karşılanmıştır. 

X Nevyork - Pittsburg'lu Billy 
Conn, orta .siklet şampiyonu FrCd A
postoli'ye Madisan Sguare Garden'de 
10 ravundda sayı hesabiyle galip gel
miştir. 

X Berlin - İngiltere bankası müdü
rU Montagu Nonnan, dün öğle~n son 
ra Rayşbank erkaniyle uzun bir müli

kat yapmış ve akşam Bale'e hareket 
etmiştir. 

X Vaıington - Lindberg'in alman 
hava kuvetleri hakkında hükumete ra-
por verip vermedigi hakkında sorulan 

bir suale Ruzvelt menfi cevap vermİ§-
tir. 

X Pariı - Hububat ofisi, pek ya -
kında cümhuriyetçi lspanya'ya 600 

kental hububat gönderilmesine karar 

vermiştir. İspanyol delegelerinin ileri 

sürdüğü şartlar kabul edilmiş oldu

ğundan nakliyata hemen bugün baş -
!anacaktır. 

Fransa'da havagaxı ile 

boğulanlar 
Fransa'nın Sentetiyen şehrinde bir 

apartmanda havagazı yüzünden bir 

adam ölmüş, üç dört kişinin de ha
yatları tehlikeye girmiştir. 

Apartmanda gaz kokusunu hisse
denler derhal polise haber vermişler, 

polis gelerek biıtün katları muayene 

etmiştir. Fakat odalardan birisinde 
havagazından bogu1muş bir adamla, 
cansız gibi bir halde yatan daha iki 

kişi bulmuştur. Vaka mahalline sü
ratle bir sıhhiye otomobili gelerek 
hastaları hemen bir hastane naklet· 
mi§tİr. 

Havagazı borularının niçin patladı

ğı henüz tespit edilememekle bera
ber, boruların, şiddetli soğuklarda 

buzların tesiriyle çatladığı veya top

rağın hareketi neticesi olarak boru

ların koptuğu ih\imali düşünülmiif

tür. 
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Ziraat Bankasının son bir yılı (ocuk ilavemizdeki 
bilmecemizi halledip 
hediye kazananlar 

Ziraat ve istihsôl kredileri 34.714.410 lirayı buldu 

.Yalnız sürüm ve satış kredileri 
20 milyona yaklaşıyor 

Kart kazananlar 
Ankara ikinci orta okulundan 682 Hali
de Dövenci, Ilgın ilk okulundan 262 Şe
fik Baran, Ankara Necati okulundan 637 
Nüzhet Taçay, Elazığ orta okulundan 961 
Hulusi Tan, Ankara İsmet İnönü oku -
]undan 4'24 Mehmet Hamurlu, Ankara 
Erkek lisesinden 1146 Ömer Üreten, Di
yarbakır hususi muhasebe tahsildarı Sa
dullah oğlu Faik Çeri, Ankara iktisat ve
kaleti kredi işlerinde Necip kızı Nursel 
Büyükalp, Yıldızeli cumhuriyet okulun-

Bankanın safi karı 776.169 liradır 
Kamutay büdce, iktisat, ziraat, di

v-anı muhasebat ve maliye encümenle
riyle hükümet murahhasları dün saat 
on buçukta toplanarak Türkiye Cüm
huriyeti Ziraat bankasiyle Sümerbank 
ve Etibank'ın 937 hesap devrelerine a
it bilançolarını tetkik etmişlerdir. 

Türkiye Cümhuriyeti Ziraat banka
sı, bu 937 hesap devresi ile 49 uncu fa
aliyet senesini doldurmaktadır. Zira
at bankasına yeni şeklini veren 3202 
sayılı kanun, 12 haziran 937 de yürür
lüğe girmi§ olduğundan bankanın bu 
hesap devresi kısmen eski, kısmen ye
ni mevzuat ile idare edilen muamelele
ri havi bulunmakta, bu itibarla, kanu
nun ilk tatbik dvresine de taalluk et -
mektedir. 

Banka idare meclisi hazırlamış ol -
duğu raporda, 937 de endüstri, bayın
dırlık, devlet maliyesinde olduğu ka -
dar zirai sahada da kuvetli olan inki
şafa ait rakamlar vermekte, başlıca 

mahsullerimizin ziraat ve pazar şart
ları izah edilmektedir. 

Raporun bu kısmı, şu satırlarla bit
mektedir: 

dan 5 inci sınıfta 67 Emin Kodaman, Zi-
Bundan başka alacakların takvim arasında bulunan bankanın bu gibi le orta okulundan 239 Gültekin Güngör, 

senesi sonlarına doğru hafifletilmesi plasmanları 22.270.686 lirayı bulmakta- Malatya lisesinden 4. A. da 821 Fethi 

Şeklinde o''tedenberi mevcut teamu--lde d B . k d 800 000 1- . Erden, Dinar yeni yol okulundan 246 Mü-ır. u mı tar an 4. · ırası zırai fit Baysal, Ankara kızılay şefkat yur -
bırakılarak vadelerin, istihsalin nevi- sanayi müesseselerine iskonto; 8 mil- dunda Mahir Gürcan, Zonguldak Namık 
ne göre sürüm ve satış zamanlarına te- yon 20.101 lirası zirai sanayi müessese- Kemal okulundan beşinci sınıfta 421 İs-

f 
. . met Uzuner, Zonguldak Gazi okulun -

sadü ettirilmesıne de d1kkat edilmiş- lerine borçlu cari hesaplar; 8.456.584 dan 57l Nurhayat Türkün, Samsun lise-
tir. lirası zirai sanayi müesseselerine işti- sinden 3. B. de Z5 Salahattin Sürmen, An-

2814 numaralı kanun hükümlerine rak şeklindedir. kara Devrim okulundan 159 Müşerref 
Gençer, Eskişehir Ülkü ilk okulundan 4 

uygun olarak 20 küsur milyon liralık 1. de 326 Kemalettin Özbayrak, Kasta -
eski alacakların yüzde üç faizle on beş 1'icari nıuameleler : monu kız orta okulundan 155 Hacer Er-
scnelik taksitlere bağlanması borcuna .Faliyet programının takip eylediği öncel, Zile okullar pazarında Hamit A -

k d k l -- k . b '· .k seyrin tabiı bır netıcesi olarak ticari tay, Konya lisesinden 3. A. da 802 Kemal 
ço sa ı 0 an tur çıt . çısıne uyu Akman, EHizığ orta okulundan 1. A. da 
bır ferahlık vermış; 1Jan1<a da ikı sene muameleler azalmaktadır. Sene sonu 200 Ahmet Özis, Ankara Atatürk oku -
gibı k.sa bir zaman ıçınde 4 011,yon lı- yalnız, 936 senesine göre 2.6 mılyon li- !undan 626 Türkan Görümoğlu, Zile or-

l k lı · ı rn kauar cksiktır ve şu şekiıde dag- .1- ta okulundan 6"2 Ali Aray, Ankara maa-
ra • ta sı at yapmıştır. rif cemiyeti okulundan 79 Aygır Özcan, 

Çiftçiyı topraK sal11Ui kılmak hak- mıştır: Ankara Hamamönü 7 numarada Gülümay 
kındaki bu gayede, banka, kendi hısse- 2.660.852 senetler cüzdam; 3 milyon İpekci Ankara erkek lisesinden 544 Fa-

. d " -f · - 826.330 avanslar,- 3.106.706 borçlu cari zxl Kınçay, Ankara Albayrak okulundan 
sıne uşen vazı eyı yerme getırmege 231 Süheyla ilgüy, Ankara hamamönü 
çalışmaktadır. Munım bir kısmı ziraı hesaplar ; 3.883.3.30 lira iştiraklcrdedir. meydanı Ayıker sokak 78 de Muhsin, An-
alacağın uzun vade ile taksitlendıril- Bankanın kasa hareketleri yıldan kara vilayet orman çevirge direktörlü-

. · b" d 1 k yıla artmaktad ı r. Kasalarda bir evelki gunde Hüseyin Avni kızı Mukaddes 
mesı netıcesı, ıraz ara an zır<u ay- Yurdakul, Zonguldak hattında Iatalagzı 
nakların yıiztie yirmısinı müstahsilın yıldan müdevver 13 milyona ilave~en: istasyonu öğretmeni M. Çerçi oglu Emin 
her türlü ziraat vas.taları ve tercıiıan 935 te 767 milyon lira gırmiş , 761 mil- Çermi, Ankara Dumlupınar okulundan 38 

b · ı k d b" h · yon lira ç .kmış ,· 1936 da mudevver 20 Nevzat Koca, Konya sanat okulundan 180 
eygır ve pul u · e ıne umesıııe ıa sıs - Mustafa Er, Ankara erkek lisesinden 1!>40 

eylemiştir. Bu maksatlar içın verılen minlyun liraya ilaveten 870 milyon li- Cahit Çorbacı, Ankara ikinci orta oku -
kredilerin vadeleri de, kolaylıkla öde- ra girmiş; 863 milyon çıkmışken; 937 !undan 504 Tayibe Özer, Ankara Albay-

b .l J • · • · • b en de müdevver 26 milyon liraya 1.042 miL rak okulundan 147 Adnan Güriz, Ankara 
ne ı me erını temın ıçın eş s eye Gazi lisesinden 545 İbrahim Ormanlı, An-
kadar ve bu vasıtaların hizmet ve kıy- yon lira ~irmiş; 1.052 milyon lira ç~k- kara Atatürk erkek okulundan Ahmet Ci-
met müddetlerine göre ayarlanmakta- mış bulunuyor. velek, Ankara Devrim okulundan 476 
dır. Kredilerin istihsal mevzuları iti- Özhan Müstecaplr oğlu, Ankara Atatürk 

Difier bcıııka ınuarneleleri : okulundan 811 Şerafetin İnşen, Ankara 
bariyle dağılış na gelince, ziraat ve is- orman Çiftliğ i 21 Güney Keçecioğlu, 
tihsal kredilerımizın nısfına yakın bir Bu milli müessesemizin faaliyetin- Zonguldak Çelikel lisesinden 915 Emin 
kısmı pamuk, fınd ık, üzüm, incir, tü- de banka muameleleri büyük bir yer Akça, Afyon - Konya hattında Arğrthan 

tutmaktadır. ilk okulundan 187 Yılmaz Yücel, Ankara 
tün, zeytin gibi ihraç maddelerımizin İstiklal okulundan 117 Yaşar Arınç, An-
istihsal itibariyle mütekasif bulundu- Kredi mektupları, akreditif işleri kara İstiklal okulundan 25 Çetin Esin, 
ğu mahallere taallük etmektedir. normal bir raddede, kambiyo işleri de Zonguldak Namık Kemal okulundan 293 

mahsul ihracına ait kredi ve banka Gündüz Şen, Konya sanat okulundan 194 
Hayvan yeti§tiricilerine verilen İbrahim Ceylan, Zonguldak Çelikel lisc-

kreılilcr de genişlemek,edir. 1stihsa- muamelelerinin ve devlet namına ya- sinden 841 Hilmi Koç, İstanbul 44 üncü 
lin maliyetini indirme mevzuunda da pılan tediyelerin servisine inhisar et- ilk okulundan 5. B. de 135 Sebla Tekmen, 
Karadeniz sahil müstahsillerine tem- ~e~te ise de kükürt, göztaşı, üzüm ve Zonguldak Çelikel lisesinden 533 Hü -

1 · ıncır satışlarına; afyonun bizzat mu"s- seyin Akalın, İstanbul Bostancı tepeköy 
lik masraflarını istihsal merkez erın- 38. A. numarada Neziye Ataş, Sivas lise-
den mübayaa ve mahallerinden tevzi tahsilinden alınmasına tavassut gibi sinden 2. A. da 728 Rıfat Sönmez, Zile 

muameleler genişlemekte ve havale, orta okulundan 1 Suavi Ünver, Ankara 
suretiyle yapılan krediler devam ede- erkek lisesinden 614 Nedret Berkay, Kas-
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i Ku··çu·· k ila"' n ti Kiralık - Ucuz kalorifer vebolit ve İ ŞO r O rJ 

t
i Dört satırlık küçük ilanlardan: sair tesisatlı apartman dairesi ayrı 

konforlu odalar Demirtepe Emek a
partmanına mracaat Tel: 3295 9391 

Kiralık - Ulus meydanı Koçak ha
nında birinci katta yazıhane için elve
rişli 2 ve 3 odaJı daireler kiralıktır. 

Kalorifer ve Asansör vardır. 33 

Kiralık oda - Kalorifer, elektrik, 
daimi sıcak su banyo dahil, balkonlu, 
aylığı 35 L. devren. Atatürk bulvarı 

Yenice Ap. No. 3 40 

Kiralık - Y. Şehir Ataç Sokak 18 
No. lu ap. Her türlü konforlu geniş 4 

ve 5 odalı 2 daire. Tl: 3520 41 

Kiralık - Atatürk bulvarında Kut -

Bir defa için 30 Kuruıı • 
İki defa için 50 Kuruş 1 i Üç defa için 70 Kuruş 

I
; Dört defa için 80 Kuruş 

Devamlı küçük ilanlardan her defası 
için 10 kuruş alınır. Mesela on defa 

i 
neşredilecek bir ilin için, 14-0 kuruş 

• 
alınacaktır. Bir kolaylık olmak üzere ' 
her satır, kelime aralarındaki bo~luk-

: !ar müstesna, 30 harf itibar edilmişi tir. Bir küçük ilan 120 harften ibaret 
ı olmalıdır. 

i
• Dört satırdan fazla her satır için be-

her seferine ayrıca on kuruş alınır. 

• Küçük ilanların 120 harfi 1 
i geçmemesi lazımdır. Bu mik-

1 .. ;;~;!;~r.;:.~~~.~~;;,~::~~.:.'. .. 
1 u apartımanı altındaki mağaza kira- Satılık : 
lıktır. Kapıcıya müracaat. 42 

Kiralık oda - Y. Şehir'de aile ya
nında bir bay veya bayana Mutbak 
banyo beraber Meşrutiyet Cad. Türe 
sokak Şen yuva Ap. No: 1 aylığı 20 li-
ra. 45 

Kiralık apaı·tman daireleri - Koo
peratif arkasında Yusuf Esendemir 
Ap: 1 ve 3 odalı. Banyo, mutbak ha-
vagazı var. Tel - 2454 53 

Satıbk - 33 model fort marka kap
tıkaçtı. Bankalar Cad. Çiçin yurt s• 
kak No: 9 Ahmet Rafet'e müracaat. 

9435 

Satılık arsalar - Ankara'nın her ta
rafında Yenişehir'de Cebeci'de istas-
yon arkasiyle jandarma okulu yanla -
nnda ehven Hatlarla Tl: 2406 10 

Satılık - - Bahçeli evler yapı koo
pera tifi hisselerinden satılık hisseler. 
Tl : 2406 Kınacı han No. 16. 12 

Satılık - Bahçeli evlerde B 4 tipi 
143 numaralı ev satdıktrr. İstanbul 

Kiralık - Bol güneşli bir hol ve iki pastahanesinde Bay Hamza'ya müra-
balkon ve banyolu bir oda Selanik cad- caat. 13 

Kiralık - 1, 2, veya 3 odalı daire 
Y. Şehir Seliinik Cad. Orman müdür
lüğü yanında yeşil boyalı Ap. No- 5 
saat 12-13 arası müracaat. 56 

desi No: 16 2. kat 4 62 

Kiralık bahçeli ev - 4 oda, havaga
zı, elektrik, su. Hacıbayram Ünyay 
sokak No. 19 79 

Kiralık kaloriferli daire - Tam kon 
for 4 oda, 1 hol, azimet dolyısiyle dev
ren veya yeniden. Bakanlıklar Postaha 
ne karşısı Ersin Ap. 82 

Kiralık güzel odalar - Merkezi yer
de güzel manzaralı ve havadar odalar. 
Kiralar çok müsaittir. Selanik cad. No. 
16 83 

Kiralık - Demirtepe'de Urunç so
kak No. 8 birinci katta mobilyalı bir 
oda. Akşamları saat 6 - 7 ye kadar 
müracaat. 85 

Satılık - Demirli bahçe'de aile bah
çesine yakın 3 ve 2 şer katlı kargir 
iratlr apartıma.n ve evler. Tl: 2406 Kı -
nacı han 16 14 

Satılık - Ankara'nın her tarafında 

irat getirir beton ahşap ev ve apartı
manlar Kınacı han No. 16 Tl: 2406 

16 

Satılık - Yenişehir Meşrutiyet cad. 
yevmiye 120 - 130 lira peşin satış ya
pan bir bakkaliye azimet dolayısiyle 
devredilecek. Tl: 2538 19 

Satılık - Y. Şehir•de iratlr 1 ev ile 
2 apartıman Cebeci'de 4 kargir ev as -
faltta acele. TI: 3911 44 

"- .... 937 yılı sonuna kadar olan 
devreye t.::allfık eden bu neticeler, 
normal haddini, 938 ziraat yılının ilk 
aylarında bulmuş ve istihsalatımızm 
ekonomik kıymetini yüksek bir sevi -
yeye çıkarmıştır. Bu suretle çiftçinin 
istihsal, geçimile alakalı mevzular da 
izhar ve temin olunan salahın, ezcüm
le zirai istihsal gelirlerini diğer eko -
nomik branşlardaki işlerin kazanciylc 
tamamlt.ma imkanlarının yardımiyle 
zirai gelirde bir inkişaf, mu~tahsili_n 
alım kuvetiyle ödeme takatınde bır 
genişleme husul bulduğunu ifade e • 
d~rken mahsullerimizin ihracatını fi
nanslamada ve hntrolde hükümetçe 
alınmış kararla kıymet ve ehemiye
tine ve dış tic etin tedvir ihatası 
mü~kül olan fa )r1ere tabi rejiminin 
tahavvül ve hu iyet\ed.n.i ya\unci•n 

takip ve milli < .momi menfaatlerine 
göre tanzim ve arede gösterilen mu
vaf fakiyete işa e etmek isteriz." 

cektir. çek satışı, vesikalr vesikasız senet tamonu vilayet yazı işleri ikinci sekrete-
3424 sayılı kanun hükümlerine göre tahsili, teminat mektubu işleri ekono- ri Adnan Bindat, Konya kız tatbikat o • Kiralrk - Devren 4 oda, banyo, e- Acele satılık arsalar _ Kocatepe'de 

l
.k b 1 k 'hti mik faaliyetin hızıyla ölçülü bir suret- kulundan 104 Yüksel Tertaş, Ankara Göl lcktrik, havagazı, su t"m konfor mu··- - M,,,.--- ......__,_.,_ .. ,_._ ,_ ~-"· 

muhtaç halka yem ı veto umu 1 - . u. -t.hrl;r ~ .. d başı telsiz memuru oğlu E.ı:.ten Do!Tanc'bv- _ "" "' - --·-- ....-------- • 
ya<;larını g\<lcrınck"rna"'kaad\ylc yat>n• ~, .. ,:.;'y~ ı.afil\tv-~ •.• ~ı;n~ın _ewUJilfı.!j: oğlu Kazım Koç, Ankara lJumTUpınar - 86 lenmiş topt an perakende Tel 2406 55 
kredı"lerı"n de ehemiyctine işaret etmek 1 d 182 E . E "d 'r Konya sa-• • yon lira raddesindedir. ku un an nıs g emı., 
lazımdır. nat okulundan 182 Osman Tunca, Anka-

H azine ve devlet daireleriyle olan ra mimar Kemal okulundan birinci sınıf-

Kooperatifler m ünasebetlere gelince: Hazinenin, be- ta Yıldız Oğan. 

Kiralrk - Sıhiye V ekaleti karşısın
da elektrik şirketine giden İlkiz sokak 
No. 3 Dr. Feyzi apartımanında kalori-

Zirai alacaklar : 
Bankanın naz hesaplarda kabul -

leri gibi mukal lleri aynen pasifte 
mevcut olanlar c ı arıldıktan sonra ka
lan 131.896.833 1 r lık aktif yekunun -
dan yüzde 56 - 4 üne tekabül eden 
75.158.578 lirası ai alacaklarda; yüz
de 10.22 sine tel ıül eden 13.477.293 
lirası ticar1 alac. arda; yüzde 20 - 94 
üne tekabül ede '7 .600.932 lirası ma
li plasmanlarda zde 03.39 una teka
bül eden 4.527 .8 1 lirası menkul ve 
gayri menkuller· n de; yüzde. 08.46 s~
na tekabül eden 1 l.132.198 lırası saır 
hesaplarda bulur aktadır. 

Zirai kredınin tanziminde küçük 
ciftcinin 2836 sayılı tarım kredi koo
per;tifleri kanunu hükümleri daire
sinde teşkilatlandırılması, banka f~ali~ 
yetinin en esaslı sahalarından bırını 

Iediye ve hususi idarenin, malsandık- ..a11111111111111111111111111111111111111L. 
larının ve diğer resmi dairelerin vez- : : 

nedarlrğı işleri genişlemekte ve teşki- = u· L K a· ~=
latın günlük faaliyetindeki mevki ve : 
ehemiyeti git gide artmaktadır. Diğer 
taraftan 944, 1091 ve 1482 sayılı ka- ~HALKEVLERI DERGiS İ~ 
nunlarla ve Vekiller Heyeti karariyle : _ 

ferli 5 oda, 1 hol, Tel: 17 64 92 

Kiralık - Kooperatif arkasr Ali 
Nazmi Ap. büyük kaloriferli 17 No. lu 
oda eylı'.il 939 a kadar devren. Aylığı 

21 Jira, içindekilere müracaat. 95 

Zirai faaliyeti •n düşük bir ayına 
tekabül eden seı e sonunda zirai ala
cakların bu seviy aktife kıyaslama
nalı olduğu katla nafif plasmanlara 
nisbetle de dikkat layıktır. 

34.714.410 liray raran ziraat ve is -
tihsal kredilerir · 7.190.935 lirası 
zincirleme kefilli ~azlarda; 9.251.998 
lirası tarım kred ooperati fleri kre -
dilerinde; 3.795.9 lirası ipotekli ik -
razlarda; 14.475.! lirası yüzde 3 fa
izli taksitlendiril ş matluplarda bu -

lunmaktadır. Bu up alacaklılar 936 
sonunda 30.378.02 ira tuttuğuna gö -
re gecen seneye g e 4.336.380 lira art
mış b:ılunmaktad r Bu artış istihsalin 
yıllık devamlı m; afl~rın~ karşıla~ı
ya matuf çevirme redıle~1~e . t:alluk 
etmektedir. Aynı maksat ıçın ılavet7n 
verilen krediler, ı yılı içinde 9 mıl-
yon 181.065 lirad ibaret olduğu hal-
de 937 de 7.63 . 31 lira fazlasiyle 
17 .095.173 lirayı lmuş ~e sene so -
nunda da dört m on liraya yakın ve 
fazla bir bakiye ıreylemiştir. 

Zirai kredi ii:crin<le hassasiyeı 

teskil etmi§tir. .. 
J llk sırada kredinin kolaylıkla tevzı~ 

gibi kıymetli imkanları saklıyan kre~ı 
kooperatifi hareketi, 937 yılın_da ~a~ız 
bir surette ilerlemiş ve gelışmıştır. 
929 senesinden 936 yılı sonuna kadar 

568 teşekkülde 61.716 ortağı bulan ve 

2368 köye yayılabilen hareket, son. yıl
da daha 1489 köye yayılmış, yenıden 
43608 ortak kazanmıştır. 937 sonunda 
faaliyette bulunan teşekküller 591 e, 
teşkilata alman köyler 3638 e, ortak 

sayısı 101.535 e çıkmıştır. . 
Bu teşekküllere 937 yılında verılen 

krediler 13.1 milyon lirayı bulmuştur. 
Diğer taraftan kooperatifler o~taklar'.
na cevirme kredisi olarak 11 ı:nılyon _ıı
ra ~vermişler, bundan 8.5 mıl!on lır_a 
tahsil ederek 938 yılma 10.4 mılyon !ı
ra alacak devretmişlerdir. 

Siiriim ve satış kredileri: 
Zirai istihsalin ekonomik kıymetin

de ilk sırada müessir bir unsur olmak 
- 'b . le banka sürüm ve satış mev -
ıtı arıy , • . . 
zuunda büyük bir hassasıyet goster-
mektedir. Bu kredinin sene sonunda 
tutarı olan 19.173.482 liradan 1.730.973 
lirasına mahsul mukabili avan~; 12 
milyon 597 .998 lirasına buğday fınans
manı; 2.211.767 lirasına ihracat s~net
leri mukabili avanslar; 3.632.742 lırası: 
nı ihracat müesseselerine borçlu carı 
hesaplar teşkil eylemektedir. 

İhracat mahsullerimizin finansma-

ihdas olunan bonoların akseptasyonu : 71 lkincikanun sayısı İ 
ve tediye servisi normal seyrin dedir. : : Ş anyanlar: -937 yılı içinde yeniden kabul olunan : Reisicümhur'un nutukları (Kas-: 
18.452.575 lira ile taahhütler 41.716-203 : tamonu'da ve Büyük kurultayda) : 
lirayı bulmuş ve sene içinde yaprJan : Namık Kemal • Ziyaettin Fah- : 
10.850.495 liralık tediyelerle 938 yılı- _ ri. _ Halil Etem Eldem - Arif : 
na 29.638.442 lira olarak devrolunmuş- : Müfid Mansel. - Dedekorkut hi- = 
tur. 

937 sonunda bankanın hakiki pasifi 
79.637.554 lirası tevdiat ve cari hesap
la; 1.201.461 lirası tediye emirleri; 
1ı.ı91.668 lirası sair muhtelif alacak
lılar olmak üzere ceman 92.030.685 li
rayı bulmaktadır. Bankanın öz kay
nakları 39.090.019 lirayı bulmakta ve 
hakiki pasifin yüzde 42 si gibi yüksek 
bir nisbet dahilinde karşılamıya yet

mektedir. 

Kcir ve zarar vaziyeti: . 
937 yılı kar ve zarar hesapları bır 

önceki yıldan 124.803 lira noksaniyle 
776.169 lira safi kardır. 

: kayelerindek:i musiki izleri - : = Mahmud R .. Kösemihal. • Kız ve E 
:; erkek türk çocukları üzerinde : 
: anropometrik araştırmalar - Prof.: 
E Ş. Aziz Kansu. - Folklör - Arnolt -
: Van Gennep (çeviren P.N. Bora- : 
- tav) . • Mösyö Alfredo (hikaye) : = Axel Mounthe (çeviren Müberra : 
: Güney). - Duyuslar (Şiir) Fevzi- : 
: ye Abdullah. - Ankara tarihi ü- :: 
E zerinde tetkikler - Nurettin Ar- _ 
: dıç. - Ahlak ve içtimaiyat - Levy : 
: Bruhl (çeviren Ziyaettin Fahı-i).-: 

lş Anyor - Lise mezunu daktilo 
bilir her türlü muameleye aşina bir 
genç öğleden sonraları iş arıyor. İçhi -
sar Kale. S. No. 4 M. Zeki'ye mektup-
la müracaat 29 

iş arıyor - Tecrübeli bir muhase
beci akşamlan saat 7 den sonra çaJış
mak istiyor. Ulus P.K. rumuzuna mek-
tupla müracaat. 72 

E cnebi bir bayan - Eyi bir aile ya
nında 1 veya icabında 2 çocuğa fran -
sızca öğretmenliği ve bakımlarını der-
uhte eder. Tl: 1257 ı 84 

Aranıyor: . 
Bekar bir bay için bir oda aranı

yor - Cebeci'ye yakınca. Tan oteli~-
de N. Erkal'a müracaat. 67 

Faiz ve komisyonlar ziraat ve istih
sal kredilerinde 1.270.603 lira azal
mış; sair pl~smanlarda 810.710 lira ç~
ğalmıştır. Azalış daha ziyade geçmış 
yıllara ait faizlere taalluk etı:ıekt~, 
kısmen de zirai kredi kooperat1flerı
ne yapılan ikrazların artmasından ile-

: Orta zaman türk isHim dünya- : = sında adetler. Prof. A. Mez (çe- = 
: viren Cemal Köprülü). - Eduard : 
_ Pekarski ve eserleri - Abdülkadir : 
- !nan. - Carl Broi;kelmann (doğu- : 
: munun 70 inci yılı münasebetiy- : •••••••••••••••• 
: le) - A. Caferoğlu. - Ayın haber- : 
: leri: Cümhuriyet Halk Partisi : 

ri gelmektedir. . 
E kongreleri ve Büyük Kurultay - : 
: Reisicümhurun seyahatları - Ar- : 
: tırma ve yerli mallar haftası - : 
- Nat;nık Kemal ihtifali - Erzincan : - -: demiryolu • Halkevleri haberleri: : 
: Halkevlerinde çalışmalar - B. Ke- : 
: mal Çağlar. - Hakevleri neşriyatı : 
- (kitaplar, dergiler). - Fikir haya- : 

DIŞ fABlBl 

M. AZİZ TUNÇ 
Pazardan maada her gün has· 
talarını kabul ve tedavı eder 
Adliye Sarayı yanında Sarraf 
Hakkı Apartımanı No l 

Satılık - Yenişehir'de tek ve çift 
katlı evler. K. Oğlan Koç Ap. 4 Tl-
2181 69 

Satılık arsalar - Jandarma mektebi 
yanı asfalt üzerinde ve arkada. K. Oğ-
lan Koç Ap. 4. Tl: 2181 70 

Satılık bağ - Dikmen'de otobüs du
rağı yakınında asfalt cadde üzerinde
ki Kavaklı bağ. Yenişehir Ataç sokak 
10 Emine Tibas'a müracaat. 71 

Sablık - Maltepe Bomonti Yenişe
hir'de inşaata elverişli arsa ev ve apar
tıman. Tl: 3911 ve 3563 94 

Satılık - İsmetpaşa mahallesi Ha
mamönü, Samanpazan, Cebeci'de kar
gir ve ahşap evler. Tl: 3911 ve 3563 

96 

Satılık - Bayan için yeni moda 
kürk palto ve bay için iyi ingiliz palto. 
Avrupa mah çocuk arabası. Her gün 
saat 12,30 - 13,30 ve 18 - 19 arası gö -
rülür. Y. Şehir Atatürk alanı Kalaç 
Ap. No. 13 e müracaat. 100 

İş verenler: 

Ortak aranıyor - Bir matbaayı i
dare edebilecek, matbaacılıktan anlar 
ortak aranıyor. M. T. A. resimhane-
sinde Bay Hıfzı'ya müracaat, 24 

Dadı aranıyor - Bir aylık çocuğa 
bakmak üzere liyakatli ve tecrübeli hir 
dadı aranıyor. Yenişehir, Selanik cad
desi Erkut apartımanı No. 4. Tel 3903 

38 

Bayan terzi işçisi aranıyor - Işık
lar caddesi Trakya apartman No : 3 
yeni açılan M. Adam kadın terzihane-
sine müracaat. 65 

Banka, ziraat istihsal kredileri • 
nin mana ve mahı eti üzerinde hassa -
siyetle durmakt d r. Kredinin çiftçi
nin ihtiyaciyle mutenasip olması ve 
istihsal vaziyeti e fayda temin et
mekle beraber, i: deme takatini de aş
maması prensipl rıni, ziraat ve istih • 
sal şartlarının mmtaka, köy _hatta 
mustahsil itibariyk mütalea ve thata
smı istilzam eden bütün icaplariyle 
birlikte gerçekle;;tirebilmek için prog
ramlı bir mesai ıle hareket etmekte -
dir. Bu cümleden olarak teşkilatın 
müsaadesine göre istihsal fa~liy~tini 
umumi hatları itib uiyle takıbe ım -
kan hasıl olan mah.ıllerde ferdi kredi 
hatleri yükseltilmiş ve 938 ziraat yılı 
ihtıiyaçları daha geni~ karşılanmı§tır. 

nını normal olarak bunların satışlarına 
ait vesikalı vesikas1z senetleri iştira 
veya bunla~ mukabilind~ kle~_ing he
saplarından mahs.up ed1lmek uzere a-

vans verilmektedir. . 

Karın 180.527 lirası, kanunun 71 ın
ci maddesi mucibince memurlara birer 
aylık ikramiye olarak verilmiştir. İd~
re Meclisi raporunda, kalan 595.642 lı
ra kardan yüzde beş 38.808 liranın ile
ride vukuu muhtemel zarar karşılık
ları olarak tefrikiyle geri kalan 
556.833 liranın, kanunun 37 inci mad
desi mucibince yüzde yirmi beşi olan 
139.208.39 liranın sermayeye; yüzde 
75 i olan 417.625.18 liranın da adi ihti· 

: tı Alexandre Kouprine - Pearl : 
Puck - Francis Jammes - Bir kı- : 

: ral ve bir kıraliçe için - Son tari- : 
: himize ait menbalardan biri - Na- : 
: hid Sırrı. - Bibliyoğrafya - Allexe : 
: Bombacı, La Regola Del Parlare : 
: Turck di Filibpo Argenti - A. Ca- : 
: feroğhı. ~ Reşat Nuri Gültekin - : 
: Eski hastalık (Roman) - FevziyP. : 
: Abdullah. : 

-:;ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 

100 Takım elbise yaptırılacak 
Buğdayı koruma kanununun t~tbı -

katından olmak üzere yapılan bugda~ 
finansmanına devam edilmiştir. Yıl_ l
çinde 7 .910.636 liralık 162.133.091 kı_lo 
buğday mübayaa edilmiş, ~unun 4 m~l
yon 710.4l9 lira tutmak uzere 65 mıl-

169 421 kilosu satılmış ve 938 yılr-yon . . .1 na 7 _354_866 lira kıymetmde 13~ mı_ Y?n 
769.518 kiloluk bir stok devredılmıştır. 

Z
. .. mahsullerin hazırlamasına, 
ıraı . d"k"l 

işlemesine veya başka şekıller7 . o . u -
. yan ana maddelerını zıra~ 

mesıne yarı , . ~ 
aitimizden alan sanayi ve zıraatle ala-
kalı teşebbüsleri korumak, kredilemek 
ve bunlara iştirak etmek ana mevzuları 

yata ayrılmasını istemekt.edir. . 
Rapor, şu cümlelerle b1tmekted1r :_ 
"- Kanunumuzun tayin ve tespıt 

eylediği maksat ve esaslar ~a~resinde 
memleket ziraat ve ekonomısıne ya
rarlı ve verimli olmayı güden faaliye
timizin, Cümhuriyet hükümetinin 
yüksek müzahareti, isabetli ve . kı~
metli direktifleriyle muvaffakıyetı
ne inandığımızı arzederken 937 b_il~n: 
ço kar ve zarar hesaplarının tasdıkını 
ve İdare Meclisiyle mürakiplerin ib
rasmx derin saygılarımızla dileriz." 

..1ıı1111ı1111111111111111111111111111111'=:. 

Pek Yakında : 
: PAMUK PRENSES ve 7 CÜCE : 
- başlıyar. Sabırsızlıkla bekleyiniz. : 

'=iıııııııııııııııııııııııııııııııııııııır"' 

Ankara Bölge Sanat Okulu Direktörlüğünden 

Okulumuz talebeleri için mikdar ve fiyatları aşağıda yazılı 100 takım 
elbise açık eksiltme suretiyle yaptırılacaktır. 

Şartname ve nümuneleri görmek isti yenler her gün okul Direktörlü -
ğüne gelmeleri ve eksiltmeye gireceklerin de 154 lira tutan muvakkat te
minatlariyle ve kanununun icabettirdiği belgelerle birlikte 11-1-1939 tari
hine rastlıyan çarşamba günü saat 15 te Okullar Sağışmanlığında toplana-
cak olan Alım Satım Komisyonunda hazır bulunmaları. (5262) 9481 

Cinsi 

Lacivert elbise 
Gri elbise 

Miktarı 

30 takım 
70 ,, 

Fiyatı 

21.50 
20.00 

Tutarı 

645 Lira 
1400 .. 
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RESMİ İLANLAR 
3 - Eksiltmesi 16. 1. 939 pazartesi 

günü saat 11 dedir. 
4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt

me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3, ün
cü maddelerinde istenilen belgelerle 
birlikte ihale gün ve saatinden en geç 
bir saat evetine kadar teminat ve tek
lif mektuplarını E1azrğ satın alma ko
misyonuna vermeleri (5305) 9591 

Milli 

Bir subay aranıyor 

mum Müdürlüğü Merkez Satın Alına 
Komisyonunca 23-1·9~9 pa:ar:esi gü
nü saat 14 te açık eksıltme ıle ihale e
dilecektir. 
Şartname (39) kuruş mukabilinde 

komisyondan verilir. . 
Taliplerin muvakkat temınat olan 

M. M. Vekaleti Hava Müste§arlı
ğından: 

(578) lira (40) kuruş ve 2490 numara
lı kanunun 2. ve 3. maddelerindeki ve
saikle muayyen gün ve saatte komiı;ı • Diyarbakır tayyare alayı depo su

baylığında rütbesi maaşiyle istihdam 
edilmek üzere tahdit sin hududunu 
aşmamış bir subay emekli olarak hiz
mete alınacaktır. 

İsteklilerin hava müsteşarlığına is
tida ile müracaatları (31) 10068 

Sarğı bezi alınacak 

yona müracaatları. (6) 10044 

r ............................... ~ 
i Vilôyetler 
1 ................................................... .. 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko
misyonundan : 

Kapalı zarf usulile 
eksiltme ilanı 

Antalya Nafıa Müdürlüğünden : 
ı _ Eksiltmeye konulan iş: (An_ 

1 - Hepsine tahmin edilen fiya
tı 39 bin lira olan 180 bin ikiyüz met
re murabbaında üç yüz bin adet sargı 
bezi kapalı zarfla satın alınacaktır. 

talya - Serik yolu Km. 20+000 de Zi
raat Vekaleti sıcak iklim nebatları 
ıslah istasyonu binası ikinci kısım 
inşaatıdır.) 

2 - Eksiltmesi 24 şubat 939 cuma 
günü saat 11 de Ankara'da M. M. V. 
satmalma Ko. da yapılacaktır. 

3 - İlk teminat 2925 lira olup şart 
namesi 195 kuruşa M. M. V. satmal
ma Ko. dan alınır. 

4 - Eksiltmiye girecekler kanuni 
terninat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 üncli maddelerinde yazılı belgeler
le birlikte teklif mektuplarını eksilt
me saatinden behemahal bir saat eve
iine kadar Ankarada M. M. V. satın· 
alma Ko. na vermeleri (46 10081 

· Jandarma · . 
Portatif ~adu ahnacak 

2 - Bu inşaata ait şartnameler ve 
evrak şunlardır: 

A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 

C - Bayındırlık işleri genel şartna-
mesi 

D - Hususi şartname 
E - Keşif cetveli 

G - Proje 

16347.85 liralık keşif bedelindeı 
müfrez 

Keşif bedeli muhammeni: 1537 5 1. 
ralık tahsisat nisbetinde inşaat 

İstiyenler bu şartnamelerle evrakı 
lira mukabilinde Antalya Nafıa mü
lürlüğünden alabilirler. 

Jandarma Genel Komutanlığı 
~nkara Satın Alma Komisyonun
dan: 

3 - Eksiltme de 23-1-939 tarihin
den (Pazartesi) günü saat (16) Nafıa 
müdürlüğündeki eksiltme komisyo -
nunca yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 
ve vahidi fiat üzerinden yapılacaktır. ı - Bir takımına altı buçuk lira 

kıymet biçilen vasıf ve örneğine uy
gun bir portatif çadır 20. 1. 939 cuma 
günü saat on buçukta kapalı zarf usu -
liyle satın alınacaktır. 

2 _ Şartnamesi parasız komisyonu
uzdan almabilecek bu eksiltmeye 

~rmek istiyenlerin 487 lira elli ~u
zunu \re şartnamede yazılı belgeleri 
muhtevi teklif mektuplarınr belli gün 
saat dokuz buçuğa kadar komisyona 
:vermiş olmaları. (5334) 10026 

Tuğla alınacak 
Jandarma Genel Komutanlığı An

kara Satın Alına Komisyonundan : 
1 - Vasıf ve şekil örneğine uy

gun \re bir tanesine dört yüz elli ku
ruş kıymet takdir edilen bin tuğ1a 
açık eksiltme usulü ile 24-1-939 salt 
günü saat onda satın alınacaktır. 

2 - Şartnamesi parasız komisyon
dan alınabilecek olan bu eksiltmeye 
girmek istiyenlerin 337 lira 50 kuruş
luk teminat ve şartnamede yazılı bel
gelerle birlikte tam vaktinde komis
yona baş vurmaları (50) 10082 

K.ultor Bakanhtı · 

Münhal mütercimlik 
Kültür &akanlığından: 

1 - Bakanlığımızda açık olan 20CJ 
lira aylık ücretli fransızca mütercim
liği için Ankara'da ve tstanbul'da bıı 
müsabaka imtihan açılacaktır. Bu mü 
sabakaya gireceklerin aşağıda yazı · 
lan şartları haiz olmaları lazımdır. 

A) Türk olmak, 
B) Memur olmak için lazım olan 

bütün şartları haiz bulunmak 
C) Bakanlığımızda yapacağı mü

tercimlikten başka yerde işi olmamak 
D) Şimdiye kadar çalıştığı yerler · 

de hüsnühali ve haşarılığı belgelerle 
tesbit edilmiş olmak, 

2 - Miısabaka imtihanına girmek 
istiyenlerin ikinci kanun onuna ka 
dar hüviyet kağıtlarını diplomaları· 
nı vesikalarını ve 4,5 X 6 ebadında 
dört fotoğrafını bir dilekce ile ba -
kanhğa göndermeleri lazımdır. 

3 - Müsabaka imtihanı ikinci ka -
nun 20 inci cuma günü saat 14 de 
Ankara'da Bakanlı~ın tayin edeceği 
yerde lstanbul'da Universitede yapı-
lacaktır. (5359) 10042 

· Askeri Fabrikalar 
' . 

Kırıkkale' de yaphrllacak inıaat 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satın Alma Komis
yonundan : 

Keşif bedeli (7712) lira o1an yukar
da yazılı inşaat Askeri Fabrikalar U-

1 

5 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin (1153.12) lira muvakkat te
minat vermeleri bundan başka aşağr
daki vesikalarr haiz olup getirmele -
ri lazımdır. 

Ticaret odasr vesikası ve ihaleden 
en az sekiz gün evvel vilayetten bu 

iere ·ait bonservisler, 10052 · 

Satılık çam ağaçları 
Samsun Orman Çevirge Müdürlü

ğünden: 

1 - Samsun vilayetine bağlı Vezir 
köprü kazasımn Kavacık yaylası taş
lı geriş devlet ormanından 1667 met-

re mikap gayri mamı'.'il dikili çam a
ğacı 2490 sayılı kanun hükümleri da
iresinde 3-1-939 tarihinden itibaren 

23-1-939 tarihine kadar (20 gün müd
detle kapalı zarf usuliyle arttırmaya 
konulmuştur. 

2 - İhalei evveliyesi 23-1-939 pa
zartesi günü saat 14 de yapılacaktır. 

3 - Teklif zarfları 23~1-939 günü 
saat 14 de Samsun orman çevir~e mü
dürlüğündeki satış komisyonu tara -
fından açılacaktır. 

4 - Muhammen bedeli 6668 lira -
dır. 

5 - Muvakkat teminatı 500 lira 10 
kuruştur. 

6 - İsteklilerin kanuni ikametga
hı olması ve ticaret odasında kayıtlı 
olduklarına dair vesaik ibraz etmele
ri şarttır. 

7 - Teklif mektupları teminat mak 
buzlariyle birlikte ihale saatinden bir 
saat evveline kadar orman satış ko -
misyonu reisliğine sıra numaralr mak
buz mukabilinde verilmiş olacaktır. 

8 - İsteklilerin mektuplarında şart 
nameyi ve mukavelename projelerini 
okuyup kabul ettiklerini yazıp imza 
etmeleri meşruttur. 

9 - Şartname ve mukavelename 
projeleri Ankara, İstanbul ve Samsun 
orman idarelerinden alınarak okunur. 

10085 

·. Kazalar 

500 Metre hortum alınacak 
Devrek Bele•diyesinden : 

Devrek belediyesi için satın alına-
cak 750 Iiar muhammen bedelli 500 
metre hortum 21 glin müddetle kapa· 
1ı zarf usuliyle eksiltmeye çıkarılmış 
txr. Muvakkat teminat 56 lira 25 ku
ruştur. İhale tarihinden itibaren işbu 
teminat yüzde on beşe iblağ edilecek

tir. Eksiltme 21-1-939 tarihine müsa
dif cumartesi günü saat 11 de Devrek 

belediye dairesinde encümen huzu

runda yapılacaktır. Şartnamesini gör

mek istiyenler her gün belediye dai

resine müracaat etmeleri ilan olunur. 
10084 

Ankara, Valiliği 

Jaloji ve sineklik ışı 

Ankara Valiliğinden : 

1 - Keşif bedelı (1372) lira (61) ku
ruştan ıbaret bulunan hususi ıdareye 
ait 6 No.lu evın Jaloji ve sıneklik ışı 
9. 1. 939 pazartesi günüsaat 15 de vı· 
layet daimi encümeninde ihalesı ya
pılmak üzere açık eksiltmeye konul
muştur. 

2 - Muvakkat temınatı 100 lira 95 
kuruştur. 

3 - isteklilerin eksiltmenin yapıla
cağı günden en az 8 gün eve) vilayet 
makamına istida ile müracaat ederek 
bu işe girebileceklerine dair feni ehli
yet vesikası almaları lazımdır. Bu ta
rihten sonra vukubulacak müracaatlar 
nazarı itibare ahnmıyacak ve bu gibi
ler eksiltmeye giremiyeceklerdir. 

4 - İsteklilerin ticaret odası vesi
kası, muvakkat teminat mektup veya 
makbuzu ve 3 cü maddede yazılı ehli
yet vesikası ile birlikte yukarıda ya
zılı gün ve saatte daimi encümene 
gelmeleri. 

5 - Bu işe ait keşif ve şartname ev
rakı her gün Nafıa müdürlüğünde gö
rülebilir. (5218) 9395 

Ankara Belediyesi . 

İki ne on ziyası tesisah 
Ankara Belediyesinden : 

ı - Maraton kulesine yaptırılacak 
iki neon ziyası on beş gün müddetle 
açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Keşif bedeli (605) liradır. 

3 - Muvakkat teminatı (45,37) li
radır. 

4 - Keşifnamesini görmek istiyen
lerin her gün yazı işleri kalemine 9e 
isteklilerin de 13-1-939 cuma günü sa
at on buçukta belediye encümenine 
müracaatları. (5297 ) 9535) 

İki dükkan müzayedesi 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Yenişehir'de Sağlık Bakanlığı 
karşısında otobüs durağındaki iki dük
kan ayn ayrı on beş gün müddetle a
çık arttırmaya konulmuştur. 

2 - Büyük dükkarun bir senelik 
muhammen bedeJi (210) liradır. 

Muvakkat teminatı (15, 7 5) liradır. 
3 - Küçük dükkanın bir senelik 

muhammen bedeli (150) liradır. 
Muvakkat teminatı (11,25) liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenle

rin her gün yazı işleri kalemine ve is
teklilerin de 20-1-939 cuma günü saat 
on buçukta Belediye encümenine mü -
racaatları. (20) 10045 

37 Kalem malzeme almaca~ 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Su işleri ambar ihtiyacı için a
lmmasma lüzum görülen 37 kalem 
malzeme on beş gün müddetle a~ık ek· 
siltmiye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 2781 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (208,60) li

radır. 

4 - Şartnamesini görmek istiyenle· 
rin her gün yazı işleri kalemine ve is
teklilerin de 20-1-939 cuma günü saat 
on bucukta Belediye encümenine mü -
racaatları. (21) 10046 

500 Adet su saati sandığı 
yapf ırllacak 

Ankara Belediyesinden : 
1 - Şu işleri için yaptırılacak 500 

adet su saatı sandıgı on beş gun ıniıd
detle açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 2250 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (168,75) li

radır. 

4 - Şartnamesini görmek istiyenle
rin her gün yazı işleri kalemine ve is
tekJilerin de 20-1-939 cuma günü saat 
on buçukta Belediye encümenine mü -
racaatları. (23) 10047 

ı..·~~k~~~ .. ·.~~~~~;·;:::.~~i~iÖ~ 
13500 Kilo sade yağı alınacak 

Ankara Levazım Amirliği Satm 
Alma Komisyonundan : 

1 - Eiazrğ merkezi ihtiyacı ıçın 

13500 kilo sade yağı K. zarfla eksilt
meye konulmuştur. 

2 - Tahmin bedeli lira o-
lup muvakat teminatı 1012 lira 50 ku
ruştur. 

Pirinç a il nacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonwrdan: 

Kırklareli tümen birliklerinin 938 
senesi ihtiyacı için 70,000 kilo pilav
lık pirinç talip zuhur etmediğind~n 
ve evelce verilen 22 kuruş 74 santım 
fiyat makamca pahalı görüldüğünden 
mezkur pirinç yeniden kapalı zarfla 
eksiltmeye konulmuştur. Beher kilo
sunun muhammen bedeli 25 kuruş o
lup ilk teminatı 1312 lira 50. kur~ş .~ 
tur. !halesi 23-1-939 pazartesı gunu 
saat 15 tedir. İstekliler şartnamesini 
her gün tümen satınalma komisyo -
nunda görebilirler. 

Taliplerin kanunun 2,3 maddele -
rindeki vesaik ile teminat mektupla
rını havi zarflarını belli gün ve saat
ten en az bir saat eveline kadar tü -
men satma1ma komisyonuna verme -
leri. (8) 10034 

2 Pavyon yaptırılacak 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonun·dan: 

1 - Kilis alayı ihtiyacı için yapı
lacak olan iki pavyon 15-11-938 ve 
19-12-938 günlerinde kapalı zarfla ya
pılan her iki münakasada talip çık -
-ııadığından pazarlıkla yapılacaktır. 

~ - Pazarlık 28-12-938 den 28-1-939 
, ününe kadardır. 

3 - Keşif bedeli 76238 lira 51 ku
ruştur. 

4 - Şartname evsaf ve model plan
larını görmek istiyenler İstanbul ve 
Ankara levazım amirlikleriyle An -
tep, Adana, Is!ahiye, Kayseri, Niğde 
ve Kilis'teki alay Sa. Al. komisyon -
larmda görebilirler. 

5 - Taliplerin mühendis ve mimar 
olmaları olmadıkları takdirde aynı 

evsafı haiz bir mütehassısın inşaatın 
sonuna kadar daimı olarak iş başın
da bulunmalarr ve noterlikten musad
dak bir teahhi.it kağıdı ile temin et
meleri ve asgari 76000 liralık in~aat 
işlerini yapabilecek vesaikle beraber 
alay Sa. Al. Ko. na her gün müraca
at etmeleri. 

6 - Muvakkat teminat 5717 lira 85 
\nlTU +,, .. 

7 - Tediye kor muhasebesince mü
teahhit veya vekiline yapıla~aktır. 

8 - Son istihkak muvakkat kabul 
raporu ile verilecektir. (9) 10035 

Tercüman ve Dil öğretmenliği 

imUham 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

A!ma Komisyonundan : 

Hava okullarına alınacak ingilizce 
tercüman ve dil öğretmenlerinin bu 
baptaki müracaatlarının 7-1-939 tari
h.ine kadar kabul edileceğini ve im
tıhanlarrnrn 9-1-939 tarihinde eski i
~a~da bildirilen yerlerde yapılacağı 
ılan olunur. (10) 10036 

Yulaf ahnocok 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonun·dan: 

1 - Dörtyol askeri birlikler hay· 
vanatı ihtiyacı için 640,000 kilo yulaf 
K. zarfla eksiltmeye konmuştur. 

2 - Tahmin bedeli 29440 lira olup 
muvakkat teminatı 2208 liradır. 

3 - Eksiltmesi 25-1-939 çarşamba 
günü saat 15 dedir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt· 
me giinü 2490 sayrlı kanunun 2, 3 ün
cü maddelerinde istenilen belgeleriy
le biri ikte iha1e gün ve saatinde te · 
minat ve teklif mektuplarını komis -
yona vermeleri. (11) 10037 

Sahlık boş tenekeler 
Ankara Levazım Amirliği Sat•n 

Alma Komisyonundan : 

Harp okulunda mevcut 250 adet 
boş benzin tenekesi satılacaktır. Al· 
mak isti yenlerin teminatlariyle bir -
likte 9/ II ci kan/ 939 pazartesi günü 
saat 10 da levazım amirliği satınalma 
komisyonuna gelmeleri. (4) 10070 

Odun baltası ve saire 

ah nacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alnıa ornisyonundan : 

H~p okulu için 20 adet odun bal
tası .11:. 10 adet demir yaba komisyon
dakı numunelerine göre pazarlıkla sa
tın alınacaktır. Muhammen bedeli 46 
liradır. Taliplerin 7 liralık teminat
ları ile 9. 1. 939 pazartesi günü saat 
ıı. de levazım amirliği satın alma ko-
mısyonuna gelmelerL 10078 

--11-

Aksırık, öksürük, burun akması, düşkünlük 

tehlikesinin yamlmazı habercileri olduğunu bilmiyormusunuz? 

Gripe karşı koymak için hemen A S P İ R f N alınız ? 

Grip;•soğukalgınlığı ve ağrılara karşı en emniyetli ilaç budur. 

ısrarla 

isteyiniz! 
20 ve 2 tabletlik şekillerde bulunur. 

Her şeklin üstündeki EB markası aldığınız malın 
hakiki olduğunun ve iyi tesirinin garantisidir. 

T. C. Z İ R AA T BANKASI 

~ 
\ ·• 

Kuruluş tarihi: 1888 
Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 

Şube ve ajans adedi: 262 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

. .. 

,,t·~:..;:~ 

Para biriktirenlere 28. 800 lira ikramiye verecek 
Ziraat Bankasında Kumbaralı ve ihbarsız Tasarruf hesaplarında 

en az 50 1irası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile a~ğı
daki plana göre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Adet 1.000 Liralık 4.000 Lira 
4 .. 500 .. 2.000 .. 
4 " 250 .. 1.000 ,, 

40 .. 100 .. 4.000 
" 100 .. 50 .. 5.000 .. 

120 " 40 .. 4.800 H 

160 " 20 .. 3.200 .. 
DlKKA T: Hesap1armdaki paralar bir sene için<.Ie 50 )i. 

radan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde o/o 20 
f azlasiy)e verilecektir. 

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

.:!111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

~- En 35 :: liraya satılan := 
= portatif = - -;;; Büyüğü Hesap makinası ~ 
- -- -------dır.=: 

---------- ----- ---Türkiye vekili Nurettin Otan = -------- Posta kutusu 75 Ankara Telefon: 3807 97 §§ 
~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

Un alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan 

Erzurum askeri satınalma komisyonunun aşağıda cins, mikdarlarr, mu
hammen bedeli, teminatı ve ihale günü yazılı unlar kapalı zarfla eksiltme
ye konmuştur. İsteklilerin teklif mektupları işbu saatlerden birer saat 
evel komisyon başkanlığına vermiş veya posta ile göndermiş bulunacaktır. 
Şartnameler her gün komisyonda görülebilir. (7) 

Miktarı Muham. B. Temi. 
Mahalli Cinsi Kilo Lr. Kr. Lr. Kr. İhale T. Günü Saati 

Kars 
Ardıhan 

Şahnalar 

un 400,000 
140.000 " 

•• 60,000 

52000 00 
21000 00 
8400 00 

3850 
1575 

630 

19-1-939 perş. 15 
10 .. .. 

,, .. 11 
10033 
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- ------- Amerikan ve Avrupa Radyo cihazlar1nın bütün evsafını birleştiren yegône Radyo --

--
-

ELECT ıc 
--------- GE ERAL ---------- -- --(Birleşik Amerika Mamulatı) -------- VERESİYE 

--- Satış yeri: 
SAT 1 S ···~·· 

-------------- GENERAL ELECTRİC ----- MÜESSESES İ 
--

- Bir Gripin almadan evvel -:= Beyoğlu ist ik lal caddesi No. 28 de ve acenteler imizde Ankara satış yeri: HALiL HAMAMCI Bankalar Caddesi 9416 := 
~lllllllll l llllllllllllltllllllllllllllll l lll lll llllllllll l lllllllllllllllllllllllllllf lllllllf llltf lllllllllllllllllllllllllllll J lllll llllll l llllll lJllllllJllllJI~ 

Istırabın ve ağrının en şid
detlisini en kolay, en çabuk ve 
en ucuz geçirmenin çaresi bir 
kaşe GRlPlN almaktır. Mide
yi bozmaz, böbrekleri ve kalbi 
yormaz. Muhtelif yiyecek alınacak 

Ankara Yüksek Z iraat Enstitüsü Rektörlüğünden : 

1 - Kurumumuz talebe ve müstahdeminin kanunusani 939 dan 31 mayı s nihayetine kadar aşağıda gösterildi· 
ği üzere 7 grupta ayrr, ayrı ve hizalarında gösterilen şekilde bır kısmı kapalı zarfla, bir kısmı da açık eksilt
meye konulmuştur. 

2 - ihaleler her grup hizasında yazılı gün ve saatlerde Yüksek Ziraat Enstitüsü rektörlük binasında müte. 
şekki) komisyon tarafından yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat o/o 7,5 dur. 
4 - Teminatlar ihale saatından bir saat eveline kadar komisyona teslim edilecektir. 
5 - Daha fazla izahat ve parasız şartname almak istiyenlerin Enstitü daire müdürlüğüne müracaatları 

CINSI Miktarı F 1 Y A T I Teminatı ihale günü ve saati 

Ekmek 75000 Kilo 9,75 Kuruş 1548,44 9. ı. 939 cuma günü saat ıo. 
kapalı zarf usulü 

Sadeyağ 
Tereyağ 

Zeytınyağı 
Zeytin tanesi 

Dana eti 
Koyun eti 
Kuzu eti 

Beyaz peynir 
Kaşar 
Siıt 

Yoğurt 

Yumurta 

Uskumru 
Lüfer 
Torik 
Tavuk 
Hindi 

Kesme şeker 
Toz şeker 
Kuru fasulya 
Un 
Makarna 
Şehriye 

lrınik 
Ararot 
Çay 
Kekik 
Mercimek 
Bulgur 
Ceviz içi 
Fındık 

Fıstrk 

Sirke 
Limon tuzu 
Darçın 

Kara biber 
Kırmızı biber 
Salça 
Sabun 
Tuz 
Buğday 

Nohut 
Kuru üzüm 
Tahan 
Taban helva 
Pekmez 
Reçel 
Börülce 
Turşu 

Barbunva 

Patates 
Ebegömeci 
Yeşil sahta ve m 
Bal kabağı 
Ispanak 
Pırasa 

Lahna 
Kereviz 
Havuç 
Limon 
Tereotu 
Maydanoz 
Ayva 

Elma 
Portakal (80) lil! 
Soğaf' 

Taze zerdali 
Taze kaysi 
Vişne 

Kiraz 
Hıyar 

Taze bakla 
Bezelya 
Enginar 
Sanmsak 
Salamura yaprak 
Taze yaprak 
Turp 
Karnrbahar 

3000 
1000 
3000 
2000 

5000 
10000 
1000 

1500 
1000 
2000 
2000 

30000 

2000 
1000 
1000 
3000 
1500 

3500 
10000 
4000 
'2.000 

2000 
500 
500 
100 
150 
25 

1000 
1000 
400 
500 
200 

2000 
50 
25 

100 
100 

1500 
2000 
2500 

500 

2000 
1000 
1000 
1000 
1000 
3000 
1000 
1000 
3000 

10000 
1000 
7000 
2000 
5000 
5000 
3000 
200l' 
4000 

10000 
1000 
2000 
2000 
2oor 

10000 
6000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
2500 
1000 
5000 
250 
500 

1000 
2000 
3000 
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Kilo 
Adet 
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Ade. 
Kilo 
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Adet 
Demet 
Dem~t 

Kilo 
.. 

Adet 
.O.:ilo 

.. 
,, 
" ,, 

Adet 
Kilo 

•• 
Adet 
Kilo 

.. 
Kilo 
Demet 
Kilo 

110 
140 

60 
40 

40 
37,5 

100 

50 
70 
20 
25 
ı 

50 
5~ 

70 
55 

130 

32 
28 
12 .... 
26 

26 
22 
50 

380 
60 
15 
11 
50 

110 
220 
12 

110 
150 
ll\J 
30 
30 
42 

6,5 

15 
30 
35 
.,5 

15 
40 
20 
30 
12 

8 
15 
5 

10 
15 
10 
~ 

17 
8 
5 
2 
2 

ıs 

25 
6 
7 

25 
30 
30 
30 . 
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15 
20 
25 
25 

25 
20 
6 

20 
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/ 112,50 

1 

1567,00 

221,25 

) 435,00 

I 

9. 1. 939 cuma günü saa ı ı. 
kapalı zarf usulü 

9. 1. 939 cuma günü saat 12. 

kapalı zarf usulü 

9. 1. 939 cuma günü saat 14. 

açık eksiltme 

9. 1. 939 cuma günü saat 15. 
kapalı zarf 

998,00 9. 1. 939 cuma günü sa(\t 16. 
kapalı zarf usulü 

701,00 9. 1. 939 cuma günü saat 17 
de kapalı zarfla 

9449 

nin kanusani 939 dan 31 mayıs niha- ı yeniden tetkikat yapılmaktadır. Key 
Münokasô tehiri yetine kadar erzakın 9-1-939 tarihinde fiyet ayrıca ilan edileceğinden yuka 

A n k ara Yü k sek Gİraal E.astıtüsij ihalesi yapılacağı gazetelerle ilan e- rrda günü yazılan ilanın h ükümsüz 

P ektörl üğünden : j dilmişti. olduğu. (64) 10083 
Ku rumumuz talebe ve müstahdemi- Erzak mikdarı ve evsafı hakkında 

, ______ ..... 
lstanbul Haydarpaşa hastanesi sabxk 
göz mütehassısı ve Gülhane hastanesi 

sabık göz bas muavini 

Göz Doktoru 

SITKI Fi A 
Muayenehanesini Samsun'dan Anka
ra'ya nakletmiştir. Muayene: Sabah 

9 dan 19 a kadar 
Belediye sırası. Talas Ap. kat: 1 

VİLLA, APARTMAN, MAGAZA 
yaptırmak istiyenler için şimdı 

Proje~ plan m evsimidir 
Zamanın her türlü konforunu haiz ve 
imar kavaidine uygun avan projeleri, 
inşaat planları, betonarme hesap ve 
resimleri, her türlü inşaat detayları, 
srhatli keşifler, inşaat kontrolluğu cid-

di her keseyi tatmin edecek fiatlar. 

Y. :Mimar Reşad Akıncılar 
Yenişehir Atatürk Bulvan 

Karadeniz Ap. 35 

Almanca dersleri 
Almanya ' da tahsil etmiş bir 

Bay ders veriyor. Evlere gider 
Kooperatif civarı Terzi Cemal. 
Z . Bakucı'ya şahsen veya mek
tupla müracaat. 81 

Zayi - Mercan idadisinden 1327 
yıl_ı!!?.~ a)~hfüm .. ~ebarl.rJ.tıCRıltmi• Ju.ı,.. 
mü olmadığı ilan olunur. Mehmet Atrf 
Otman. 91 

Ankar a 5 inci İcra Memurluğun
dan : 

Ankara'mn Akköprü mevkiinde ke
resteci Güllü zade Hüseyin Güllü ha
nesinde misafireten mukim İbrahim 
Fevzi Akoğluna olan 375 lira 50 ku -
ruş borcundan dolayı Alpullu şeker 

fabrikasında iken tanzim edilen icra 
emrine mübaşir tarafından verilen 
meşruhatla ikametgahının meçhul ol
duğu anlaşılan İbrahim Öz beye: 
Hakkınızdaki ilama müstenit ta -

kiple istenilen 375 lira 50 kuruşu ta
rihi ilandan itibaren 20 gün içinde 
ödemeniz borç ödenmediği takdirde 
cebri icra yoliyle tahsili cihetine gi· 
dileceği ve bu müddet içinde mal be
yanında bulunmanız beyanda bulun -
madığınız takdirde icra iflas kanunu
nun 76 ve 337 inci maddelerinin tat
bik edileceği tebliğ makamına kaim 
olmak üzere ilan olunur. 90 

ULUS - 19. uncu yrl. - No: 6264 

İmtiyaz sahibi 
Nurettin Kamil SUNE R 

Umumi Neşriyatı İdare Eden 
Yazr İşleri Müdürü 

Mü mtaz Faik FENİK 
ULUS Basımevi ANKARA 

Matbaa Müdürü: Ali Rrza BASKAN 

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

Aldıktan beş dakika sonra 

CUZ - TESİRLİ -ZARARSIZ 

icabında günde 3 kaşe alınabilir. İsmine dikka t. 
T aklitlerinden sakınınız. 7008 

Kiralık kapah 
( Pisin ) 

yüzme havuzu 
• ve gazıno 

Çocuk Esirgeme Kurumundan : 
Çocuk sarayı caddesinde SUS sineması altında Çocuk 

Esirgeme Kurumu tarafından inşa ettirilmiş olan kapalı 
yüzme havuzu, gazino ve müştemilatının inşaatı ikmal e 
dilerek tecrübesi yapılmıştır. 20 ikincikanun 939 cuma gü
nü saat 15 de Çocuk Esirgeme Kurumu genel merkezinde 
yapılacak açık artırma ile kiraya verilecekt ir. Görmek ve 
şeraiti öğrenmek istiyenlerin kurum hesap işleri direktör-
lüğüne müracaat etmeleri. 87 

a inizi rica ederiz 
Kendinizde veya çocuklarınızda; halsizlik, kansızlık, hazımsızlık, 

karın ağrıları, karın şişmeleri, burun ve makat ka_şr?mast, ~shal, 
oburluk, başdönmesi, salya akması, sar'aya. ben.~er sınır ~~llerı, ge
ce korkuları mı hissediyorsunuz? Bu gayrıtabıı haller, vucudunuz. 
da solucan bulunmadığına alamettir. Derhal (İSMET BİSKÜVİTİ) 
alınız. 

t s M E T B 1 S J{ Ü V 1 T t barsaklarda kan emerek yaşı
yan ve üreyen muzJr hayvanların en birinci devasıdır. Büyük ve 
küçüklere itimadla verilir. Kutuların içinde kulla~ış. tarzı yaz.ıl~
dır, okuyunuz ve çocuklarınıza senede birkaç defa ıhtıyaten verınız. 
Her eczanede fiatı 20 kuruştur. İSMET İSMİNE DİKKAT. 7009 

Zayi - 928 - 929 ders yılı Yalvaç 

orta mektebinden aldığım şehadetna

memi zayi ettim. Yenisini alacağımdan 

eskisinin hükmü olmadığı ilan olunur. 

Kütahya'dan Mehmet Bahattin. 99 

Zayi - Salih Çelebi namına yazıh 

tatbik mühürümü kaybettim. Yenisini 

çıkartacağımdan hükmü olmadığı ilan 
olunur. Şükran lokantası sahibi Salih 

Çelebi. 98 

H. M. G AZANFAR 
TiCARE T HANESi 

TESlS T AR! Hl 1860 
P ost Box No. 831, Tel Adresi: GHAZAN FAR 

B OMBAY 

HİNDİSTANDA 
fürk mallarının en büyük alıcısı ve her nevi Hind malı ihracatçısı 
Referansları: Bom baydaki her hangi bir Banka ve TUrkofis 862 
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§ Ye n i SİNEMALAR S u s --
§== BU GUN BU GECE Ha l k YARALI KARTAL 
:= Baş Rollerde = Sine11Ja alemınin büyük sanatkarı 
:: Clark Gable - Myrna Loy 
:= Spencer Tracy = Tarafından temsil edilen aşki, = hissi olduğu kadar heyecanlı = mükemmel bir eser - --- ------ -----------------

lliivcten 
PARAMUNT JURNAL 

SEANSLAR 
10 ve 12 de Ucuz Halk Matineleri 

Ögleden sonra 

BU GECE 21 DE 
Mevsimin en büyük seriyal filmi 

ZORO KAMÇILI ADAM 
2 devre 26 kısım t ekmili birden 

Gündüz Mati.l'\elerinde : 
ÜÇ AHBAP ÇAVUŞLAR 
( Türkçe sözlü komedi ) 

İlaveten : FOX JURNAL 
SEANSLAR 
Öğleden evci 

10 ve 12 de Ucuz Halk Matinesi 
Öğleden sonra 

BU GÜN BU GECE 

KIR ÇİÇEG! 

----------
--Baş Rolde 

Beyaz perdenin sevimli küçük yıldızı = 
SHİRLEY TEMPLE 

Eğlenceli olduğu kadar hissi ve 
müessir güzel bir eser 

-
--

Ayrıca: En son EKLER JURNAL =: 

SEANSLAR 
Öğleden evci 

-------14 45 - 16.45 - 18.45 - Gece 21 de --- 14.30 - 16.30 - 18.30 - Gece 21 de 
10 ve 12 de Ucuz Halk Matinesi 

Öğleden sonra: 14-16. JS gece 20.30 da -
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