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l\IİLL1 KACID 

Falih Rıfkı ATAY 

Evelki gün lzmit'te Sümer Bank 
Kağıd Fabrikası İ§lemeye açılmış· 
tır. Aynı zamanda kaP.ıd imali me
selesini tamamen İnillileştirecek 
diğer müesseselerin de temelleri 
atıldığını öğrenmiş bulunuyoruz. 
Bizim endüstri planımız malum· 
dur: milli mi.irlafaa ihtivacları dı
~rnda, ancak ilk • maddesi ve pa
zarı bizde olan endfütrileri kur
maktayız. Kağıd, onlardan biri
dir. 

Bizi bu sırada sevind!ren şey, 
yalnız bir türk kağıd fabrikasının 
açılmasından, veya türklerin ken
di kağıdlarını kendileri yapabil
diklerinin isbat edilmesinden iba
ret değildir. Atatürk Türkiyesin • 
den önceki maziyi bilmiyenlere 
hatırlatmak faydalı olur: vaktiy • 
le bir osmanh cam fabrikası gibi, 
bir osmanlı kağıd fabrikası da vü
cuda getirilmişti. Bunlar işlemit -
ler ve muvaffak olmuşlardır. An
cak, o zaman osmanlı impara~r
luğu cihan kapitalizminin, güm
rüklerine hakim olamıyan, iç ve 
dış ticaretini kendi menfaatlerine 
göre tanzim edemiyen bir yarı -
müstemlekesi idi. Pek kısa devam 
eden bir damping mücadelesi os
manh kağıd fabrikasını cam fab
rikası gibi iflas ettirmiştir. Türk
ler bilhassa ve en ba§ta kendi ih
tiyaç ve zaruretlerini tatmin et • 
mek imkanlarını kurtulut savaşı 
ile elde etmişlerdir. Biz bugün yal
nız kağıdımızı yapmıyoruz: itçi -
ınizi ve istihsalcimiz vatandaşlar 
gibi ödeyerek ve gümrüklerimizi 
her türlü yolsuz rakibliklere kapa
mak hakkını haiz olarak ve hep
sini Atatürk zaferine borçlanmı~ 
bulunarak milli sayi himaye edi
yoruz. 

Camda da böyledir; doliuma
da da böyledir; şekerde de böyle
dir. Eski ve hatırası unutulmak 
lazımgelen devir, cihan kapitaliz
ıninin yarı - müstemleke telkın
lerine tabi olar<lk, hatta bizim en
düstride muvaffak olmayışımızı, 
hizim teşebbüslerimizi devam et • 
tirmekteki kudretsizliğimizde de
ğil, bizim bu te~ebbüsleri başar
tnak kabiliyetinde olmadığımıza 
hamleden devirdir: osmanlı inhi-

. latı devridir. 
Her ıeyi yapmış olan türkler, 

her şeyi yapabilecek kudrette idi
ler. Fakat bu hakikat osmanlr sal
tanatının bildiği bir şey olmadığı 
~ibi, tecrübe etmesi imkansızlaş· 
tırılan bir şeydi. 

lzmit'tek; tiirk kağul fabrika~ 
hltz~a iftihar ederken bu küşad 
ı-esminin, bütiin endüstri küşad re
simlerinde olduğu gibi bize ilham 
ettiği fikir ve hatıraları tekrar et
mekten zevk alıyoruz. Kağıdımız 
gibi yukardaki izha ettiğimiz pren· 
&İplere uygun bütün ihtiyaç mad
delerimizi kend,mıı: yapacağız. 
llunları yapmağa kudı etimiz. za
ten malumdur: ancak bu kudreti
mizi kullanmaya fırsat veren şey, 
tek şey, her şeyin kaynağı, Ata
türk cumuriyetinin türk milletine 
temin ettiöi hürriyettir • 

lo {arnova lıazırlıli 
.1 

Paris, 7 (A.A.) - Salahiyetli bir kay
tlaktan haber verildiğine göre, Fransa 
Qış i leri bakanlığ1 B. Edenin evvelki 
akşam mevzu bahsettiği ve aHikalı mem
leketlerin Londraya verecekleri cevab
lardan sonra Lokarno konferans1 içiq 
l-'ilpdacak müzakereler hakkında son ~ö
tüşleri tesbit eden ingiliz notasını tetkik 
ttnıcktedir. 

ADIMIZ, ANDIMIZDIR 
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Son haberlerimiz 
üçüncü sayfada 

HER YERDE 5 KURUŞ 

.ı. r a~yonalistlerin diin Madridi aldığı bildiriliyor 
Fal~at bu lıaberi, İspanyanın Londra 

elçiliği ~ati olarak yalanlamaktadır 
DİL 

"Müzik,, 
bir 

ARAŞTIRMALARI 

•• kelimesi uze1·ıne 

tecrübesi etüd 
III. [*] 

Anadolunun telli bir çalgısı olan 
"bozuk" delaletiyle ara~tırmamızı baş
ka bir söz teşekkülü üzerine naklediyo-

ruz: Türklerin en meşhur çalgısı ko· 
buz (Kır. K. Kır. Tar. Kar. O. T.), ko· 
buz (Lebedi) kopus (Uyg.), kopuz 

Yazan: Ahmet Cevat EMRE 

lhtilalcilcrı'n eline dü~en Madrid'den görünüşler: 2 - Posta bina5ı. J - ispanya 
bankası. 4 - Bahriye nezareti 5 - Güzel sanatlar kulübü. 

(Osm. Ot.), komıs (Alt. Tel. Şor. Sag. 

Koyb. Kiler. Bar.) Komuz (Kumuk), 
kumus (K K1r.), bomus (Yakut) şekil
leriyle anılan çalgıdır. Lehçelerin ço
ğunda bu isim telli bir saza veriliyor
sa da en eski istimali göstermek Üzere 
düdük manasiyle de onu muhafaza eden 

lehçeler vard1r: Yakutça homus nefes
le öttürülen bir düdüktür; aym zaman• 

da "kamış" ta ifade eder. Burada ne • 
fesle çalınır ilkel musiki aletlerinin ya
pdmasına yanyan bir obje ile daha 
karşılaşıyoruz, bunun da adı türlü şe• 
killer almaktadır: Kabıs (Sag. koyb) 
kabrş (Leb. Kç.) kamıs (Kcr.) kamıf 

(Osm. Alt. Tel. Uyg. v. b.) kamus (Ku· 6 - Maarif nezareti 1- Föniks binası 

Perpignan, 7 (A.A.) - Albay As
cencio'nun kumanda .. H altındaki nasyo
nalist kuvvetler bugün öğleden sonra 
Madrid'e girmişlerdir. Ma:lrid'de kalm1ş 
olan biricik hükümet azasının Kaballero 
olduğu söylenmektedir. 

Haber yalanlanıyor 
Londra, 7 ( A.A ) - Londra fa ki İs

panya büyük elçiliği Royter ajansına 

verdiği haberde asilerin Madrid'e gir
diğini kati olarak tekzib etmiş ve daha 
akşam üzeri Madrid'in gayri resmi mah
filleri ile telefonla görüştüğünü söyle
miştir. 

İspanyol elçiliği şunu da ilave etmiş
tir ki, hü!ümetçiler Madrid civarındaki 
mevzilerini muhafaza etmekte ve bir 
çok mıntakalarda asiler ricate mecbur 
eylemcktedirler. Hükümctçiler 330 fas
lı asker esir "trri~lel :ıir. 

Alman biiyiik elçiliğine taarruz 
Londra, 7 (A.A.) - Royter ajansının 

Sevil radyosundan aldığı bir habere gö-

PANAl\IERİKAN 

SULH KONGRESİNDE 

B. Ruzvelt yeni bir 
Monroe dolitrini ilan 
edecel<: ve harbin aley

hinde h11lunacalc 
Vaşington, 7 

(A.A.) - B. Ruz
ıelt, Bones • Ay
ıesde toplanacak 
olan panamerikan 
sulh kongresine i~
tirak etmek kara
niu v e r m i ş -
t i r. Tahmin e• 
Jildiğine göre B. 

B. Ruzvelt Ruzvelt bu müna-
sebetle, devrimizin değişmiş şartları
na uygun bir Mo:ıroe doktrini itan ede
cek ve harb aleyhinde bir nutuk söyli
yecektir. 

Bııgüıı 
İç sayfalarımızda 

iKiNCi SAYFADA: 
Her şeyden biraz, iç haberler, 
Dil köşesi, Düşünüşler: 

OÇONCÜ SAYFADA: 
Dış haberler, Son dakika. 

DÖRDÜNCÜ SAYFADA: 
Yabancı gaı1:telerde okudukları

m~z. spor, Cengel Kitabı. 
BEŞiNCi SAYFADA: 

Bela Bartok'un ilk konseri, Bi
linmiyen İnsan, Dış haberlerin 
devamı. 

'A. TINC! SAYFADA: 
Elişleri sergisinden röportajlar, 
kağıd fabrikasının açılı~ına aid 
resimler. 

~7JLliliiOJOJll 

re Madrid'deki alman büyük elçiliği bi· 

nasına marksistler taarruz etm~şlersc de 

(Sonu S. inci sayfada) 

(Sonu J. üncü sayfada) 

[*] Bu etüdün baş tarafları eve18 
günkü ve dünkü sayılarrmızdadır. 

==========================================:-========~==========================================-

İzmit kağıd fabrikası açılma töreninde Bay 
• Celal Bayarın «UI~US» a iltifatı 

M~t-4 C{._ 

/leL~ e..ttz ., . f~ 
~ - &.n.-

• 

SOVYETLERIN BAYR.AMI 

Dost me1nleket, inkilabın 19 u.ncu 
yıl dönümünü coşkun bir sevinç 

içinde kutluyor 
Moskova, 7 (A.A.) - Sovyetler bir

liği büyük merasim ile ve derin bir se
vinç içinde inkiJabm on dokuzuncu yıl
dönümünü kutlamaktadır. Şeflerin re
simleri ile süslenmiş olan cadde ve so
kaklar kesif halk kütleleri ile doludur. 
Sovyetler birliğinin 19 senedenberi ba
şardığı büyük işleri gösteren tablo ve 
grafikler dükkan camekanlannda te~hir 
edilmektedir. 

Bayram arif esi olan dün akşam işçi-

ler her tarafta toplantclar yaparak inki
labın yıl dönümünü kutlaımşlardır. 

Moskova heyeti ile komünist partisi 
merkezi teşkilatı ve sendikalar büyük 
tiyatroda toplanmışlardır. Parti ve hü
kümet idarecileri ile Presiduni'de yer a
lan Stalin büyük tezahüratla karşılan
mıştlr. Sovyetler birliği icra komitesi 

1 

başkanı B. Kalinin çok alkışlanan bir ra

por okumuştur, 
(Sonu 6. ıncı sayfada) 

İzmit kağıd fabrikasının açı1ış tö
renine iştirak eden arkadaşımız, Eko· 
nômi Bakanı B. Celal Bayardan ihtisas
larını sormuştur. Sayın vekil, bu büyük 
eserin başarılm1ş olmasından dolayı 
pek mütehassis ve memnun olduklarını 
söylemişlerdir. Bu sırada ziyaretçilere 
hatıra olarak dağıtılan yeni türk kağ1d· 
larmdan birini B. Bayara takdim eden 
arkadaşım1z, "Ulus'' için intibalarını 
tesbitini rica etmiştir. Gazetemiz için 
çok yüksek bir iltifat telakki ettiğimiz 
bu yazı ile sayfamızı süslüyoruz. 

(Fabrikanın açılışına aid diğer resim· 
}erimiz altıncı s::yiamızdadır.) 

Bela Bartol{un ille 
lionseri 

(Yazısı S. inci sayfada) 



SAYFA 2 

ll=U~~ 

' 1 Ş~VD~N 
a.---~-~ö~A~ 
Bir dh·ancnin fikri: 

On yıl içinde en fazla çocuk doguracaıc oıan anaya verilmek üzere 3! 
ilkteşrin 1926 tarihinde 500.000 dolarlık bir para vaki eden Kanadalı Charles 
Wance MiJJar'dan bu sütunlarda bahsetmiştik. 

Bu müsabakanın son günü olan cumartesi, jüri toplanmış ve her biri 
dokuz çocuklu altı kadının bu parayı almağa hakları olduğuna karar ver
miştir. Kadınlara gelince: onlar da 500.000 doları aralarında taksim için uz
laşmışlarsa da bir tanesi, müsabakayı kazananın ancak kendisi olacağı id
dıasıle anlaşmayı bozmuştur: 

_ Ya paranın hepsini bana verirsini?:, yahud mahkemeye giderim! 

Vakıi hükümlerini yerine getirecek olanların son kararı ne olursa ol

::un hakikat şudur ki Millar'ın bu acayip fikrine uyarak, on sene gibi kısa 

bır zaman ıçinde bırçok kereler ana olmuş olan kadınların dünyaya getir

dikleri çocuklar arasındaki ölüm ııisbeti % 25 i bulmuş, yani normal ölüm 

nisbetini % ô geride bırakmıştır. Mükafatı haketmiş olan altı ana, on 

~nede, 58 çocuk doğurmuşlar ve bunlardan 20 tanesi - ve bazıları doğar
ken - ölmüştür. Müsabakanın başlangıcından önce bu kadınların doğur

muş oldukları çocuklar da hesaba katılacak olursa yekun seksen beşe var
maktadır. Hayatta olan çocukların sayısı 55 dit. Fakat ne yazık ki bu tena-

sül bereketinın mahsulü olan yavrucukların hemen hepsi yürekleri sızlata
cak kadar zayıf, kimi bı.ıdala, bazıları kemik veremi, velhasıl ·maruf tabir
le - yarımdır. Yalnız kazanacakları paranın lıırsı ile hareket etmiş olan a
naları, on senedenberı, sadece dünyaya bir takım bir.areler getirmeğe bak
mışlardır. 

Wıllar'ın maksadı, muhakkak kl, kötü değlldi, ancak düşüncesi blr de· 

linin düşüncesi idi: O düşüncenin neticesi de, cemiyet için bit rezalet ve 

bır ayıp olmuştur. Çok çocuk; eveti Fo.kat onları sağlam olarak dünyaya 
getıremiyecek, bak::ımıyacak, faydalı birer insan olarak yetiştiremiyecek 
olduktan sonra kalabalık nile neye yarar? 

Amerika ve Avrupa gazetelerinde bugünlerde münakaşa edilen ehemı'
yetli mevzulardan bıri de işte budur: 

"Birçok müsabskalar gibi ten:ısül bereketi müsabakası da ah16ka, sıha
te, cemiyetın faydasına ve mcdeniyetın en ıptidat kaidelerine muhaliftir.,, 

Yeni bir elin mi? 

Londrada yeni bir dln: mumya

lar dini? .• Bu dinin ayin ve ibadeti 

de, biliyor musunuz, nerede yapılı· 

yor? lngiltere müzesinde! 

Bu dınc süJCık etmiş olanların he

men hepsi kadrndır; bunlar munta

zam zamanlarda gelip eski Mısır bü

yüklerinin mumyaları önünde dlz 

çökerek dua etmekte ve istiğraka 

d;ılmaktadırlar. 

Ne {e1!t.1:flft 
- Ne oldu? 

Bu kadınların mumyalardan bek

lediklccı nedir? Türlü huzur ve saa
det imkanları ara.e;mda mistik ihti
yaç mı Yoksa sadece kadın olmak
tan gelen bir heves mi? 

- Şapkamın modası geçmiş! ... 
(Le jouwal'den) 

Solclan ı:ıa~a: ____ .__;;.... __ 

32 

lki arkadaş, ispanya harbı hakkında konuşuyorlardı; birisi dedi ki. 
- Gazetelerde çıkan k6y ve kasaba adları 11 )·erlerini kestiremiyorum. 

Jsp nyollar ne tarafa. doğru hareket ediyorlar? 

Ôteki kısaca ccvab verdı': 
- Soldan sağa do0 ru/ 

Stökholwde- ııyku hastalığına tutu1up 32. sene uyuyan Matmazel Karl
ıhayet uykudM uyanmış. 75 yaşına b:ı a atmuelin sıbati ~ok ye-

r ,. muş ve artrk hastallirnilan es r kal mı1-

Matma7el Korlson dllnyanın uy USU% g~ırt 

lıc I 7lde. Fakat Allah vere de hadıse era hdznc;ı 
vermese. 
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• t:aınarum iyi seçmiş 
ı a yeniden uyku arzusu 

1355 

1352 

- Anknrada çok o:iddetli bir tırtma oldu. Evlerin 
kiremitleri uçtu. (928) 

ı - Türk mason cemiyetinin kepdi kendini fethet-! 
tiğine ve menkul, gayri menkul bütün emlakini 

Güneşin doğması 6,40 Halkevlerine verdi..,inc dair lıeyawıamesi (935) 

Güneşin batması 16.SS Kn 'lk ,r.:._ .. 
- 5lltlm ı gunU • ................................. :..-......................................................... -... ... 

Pr?lesör Nimbus'un maceraları: Profesör çok insaniyetlidir de. 

ULUS 

IST AN BUL TELEFONLARI: · 

istanhulun aldığı 
tayyareler 

İstanbul, 7 - Gelecek pazar lst-ın
bul halkının teberrulariyle satın alındn 
dokuz tayyareye merasimle ad konacak

tır. 

Liman müdürlüğünün 
bir teklifi 

İstanbul, 7 - Liman umum müdür
lüğü İstanbul belediyesine aynı zaman
da şehrin ticaret mıntakaları nakliyatı• 
nı deruhte .etmek için bir teklif yapou9-
tır. 

Belediye, teklifi tetkik ediyor. 

Bir tacir cezalandırıldı 
İstanbul, 7- Ticaret odası papates 

ziraatinin inkişafını temin için almış 
olduğu karara muhalif hareket eden 
bir ihracat tüccarının tecziyesine karar 

verdi. 

~ Bugiln Emdende bir kabul resmi 
yapıldı. 

• Teşkilatı esasiye lCanununa muna
lif bir teşekküle giren Remzi isminde 
biri dört sene mahkfun oldu. 

Tekaüde sevkedilen 
malmemurları 

Maliye Vekaleti, yeni teşkilat tranu
nunun muvakkat ikinci maddesine gö
re tasfiye edeceği memurlarının sicil
lerini tetkike devam etmektedir. Şim
diye kadar yapılan tetkikler sonunda; 
BB. Niğde defterdarı Refik, Amasya 
defterdarı Ali Rıza, Muş defterdarr 

Salih, Yozgad defterdarı Şeref, Vartu 
malmüdürü Emin, Devrek malmüdürli 
Haydar, Hadım malmüdürü Mümtaz, 

Sorgun malmüdürü Hayali, Adıyaman 
malmüdürü Tahsin, Saimbeyli eski 
malmüdürü Nazım, Dinar eski malmü
dürü Mustafa Nüzhet tekaüde sevke
dlmişlerdir. 

D!L KÖŞESi: 

''Başka türlü düşünmekle beraber 
babasının ruhuna yerleştirdiği hayal 
ve gölgeleri takip ve tesirlerinden na
ııl olsa kurtulamaz." 

Neden kurtulamaz? Tesirlerinden. 

Fakat o halde utakip" kelimesi irtibat
sız kalıyor ... Takibteıl' denilmek icab 
ederdi, 

*** 
.. Bu işteki muvaff akiyeti ve her a

dmıda sonsuz başarıklığı şimdiden kes
tirmek demektir." 

"'Ba.şarık!ık!" nasıl bir kelimedir? 
Hi' bir mana ifade etmiyen bu cümle 

ancak bir zihin karışıklığına delalet e
diyor. "Başarık/ık" ınuvallakiyet ma • 
nasına kullanılmı§Sa "sonsuz muvafla

kiyet» demek doğru olmryacağr düşü
nülmeliydi. Çünkü ber muvaffakiyet 
sonludur. "Tam muvaffakiyet.'' tabirl 
maksadı daha iyi ifade eder. 

.. Asırlardır günde iki defa doğup 

batan güneş..." 

Tuhaf~ nasıl olmuş biz !Jİmdiye ka • 
dar güneşin günde iki defa doğup bat
tığının farkına varmamışız. Galiba mu
harriri doğuşu bir, batışı da bir hadise 
addederek ilcisirri cemedip, "iki defa do
ğup batan'' demiş, fakat yaptığı büyük 
hatayı idrak edememiş. 

(Le Journal) den 

· Maaşları ücrete çevrilen 
memurlar nasıl tekaüd 

edilecektir? 
2996 sayılı kanun tatbik mevkime 

geçtiğinden t1şrada yapılacak tekaüd 
muafelelerinde her hangi bir yanlışlı
ğa meydan vermemek için Maliye Ve
kaıcti vilayetlerd.?.ri teşk;latına vaziye
ti c.ydınlatacak bir toınıim göndermiştir. 
Bu tamime göre: • 

'"Maaşlan üc!',ıe çevrilen memurlar 
tahakkuk tebliğ memurları, tahsil teb
lığ memurkrı, piyade ve süv-..ri tahsil
darları ve şube tahsildarları olarak tas
rih olunmaktadır. Bu kanunun esas hü
kümlerine göre saydığımız memurlar· 
dan 31 ağustos 1936 tarihine kadar filen 
25 sene hizmet etmiş bulunanlar bu ta
rihte rızaları bile olmasa resen tekaüde 
acv\edilcceklerdir. Faıeat bu tarihte fi
li hizmet müddetleri 20 sene veya daha 
ziyade, fakat 25 ıeneden noksan olanla
rın 25 seneyi durduruncaya kadar eski 
maaşlariyle istihdamlarına devam edi • 
lecektir. Bu müddet biter bitmez bun
ların da resen tekaüdlükleri yapılacak 
tır. Ancak bu gibilerden 25 seneyi dol
durmadan işten men, vekalet emrine a
lınan veya istifa eden veya vazifeden 
doğacak mahkumiyet gibi her hangi bir 
sebeble olursa olsun vazifelerinden ay
rılanlar 1683 sayıh kanunun 26 met mad 
desi hükmü dairesinde tekaüde sevke
dileceklerdir. Eğer 31. 8. 936 tarihinde 
fili hizmet müddeti 20 seneye varma • 
nuş bulunanların maaşlı memuriyet 
müddetine aid tekaüd hakları mahfuz 
kalmak üzere ücretle istihdamlarına de
vam olunacağı tabiidir. 

Yalnız ücretli olan yeni vazifele
rinden istüa suretiyle ayrılanlarla her 
hangi bir suretle vazifelerine son veri
lenlere eğer isterlerse 1683 numaralr 
tekaüd kanununun 26 mcş maddesine 
göre layık oldukları mikdar verilerek 
tekaüdlükle alakaları hemen ke~ilir. 

Bütün bunlarla beraber 1683 numaralı 
kanunun suç dolayısiyle tekaüd hak ve 
maa~arımn sukutuna dair olan madde· 
nin hükmü mahfuz bulunduğu amirle 
rin dikkat nazarlarına kc.nmu§tur.'' 

Bekçi teşkilatı nizama 
sokulacak 

Dahiliye Vekaleti memleketimizde 
birçok kısımlara ayrılan bekçileri bir 
teşkilata bağlamağı düşünmektedir. 

Bunun için muhtelif hükümctlerin bek· 
çi teJkilatına aid mevzuat getirtilmiş 

ve bunlardan memleketimizde tatbik 
kabiliyeti olanlarını ayırmağa başla

nuştrr. 

Bekçilik nevilerinin azaltılması ve 
bu mesleğin mazbut bir şekle sokul
ması kararlaştınlmıştr, 

Bu hususta birkanun projesi ile bek
çilerin tayin ve çalışma şekillerini tes- . 
bit edec:ek bir nizamname hazırlana

caktır. 

Düşünü~ler 
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Hul{uk·. f al{ültesinde 
serbest I{onf eranslar 

Bu yıl hukuk fakültesi binasr dahi· 
linde UltJuma mahsus olmak üzere ser
best konferanslar tertib edildiğini ge~en 
nüshalarımızın birinde yazmış idik. Kon .. 
ferans listesinin bir suretini aşağıya der• 
cediyoruz: 

5.12-936 cumartesi sermaye §irketle .. 
rinde idare mesuliyeti Pr. Şevket Meh .. 
med Ali Bilgişin, 12-12-936 cumartesi 
Roguin'in türel okulası Pr. Süheyp Ni· 
zami Derbil, 19-12-936 cumartesi ileri 
hukuk Pr. Mazhar Nedim Göknil, 26 .. 
12-936 cumartesi Kılıç Hakkı Pr. Mah .. 
mud Esad Bozkurt, 2.1-937 cumartesi 
hukuk fikrinin menşei Pr. Vasfi Raşid 
Sevig, 9-1-937 cumartesi hukuk ve ileti• 
sad Pr. Yusuf Kemal Tengir§enk, 16·1'" 
937 cumartesi Dinamik usul Pr. Sabri 
Şakir Ansay, 23-1-937 cumartesi ecnebi 
devletlerin kazai'. muafiyetleri Pr. Nusre1 
Metya, 30-1-937 cumartesi ceza huku· 
kunda metod Pr. Baha Kantar, 27-2• 
937 cumartesi memurlar ve memurlar 
hukuku Pr. Mustafa Şeref Özkan, 6-
3-9~7 cumartesi eski Atina demokrasisi 
ve onun teşkilatı Pr. Sadri Maksudi Ar .. 
sal, 13-3-937 cumartesi medeni hukuk· 
ta karı ve ananın yeri Pr. Hüseyin Ca
hid Oğuzoğlu, 20-3-937 cumartesi adli· 
yemizin tekamül vechesi Pr. Ahmed E. 
sad Arsebük, 27-3-937 cumartesi hukuk 
ve ceza bakımından tıbbi mesuliyet Pr. 
Fahri Ecevit, 3-4-937 cumartesi hukuku 
esasiye kaidelerinde ayrılı§_lar Pr. Yusuf 
Ziya Özer, 10-4.937 cumartesi devlet ve 
milli terbiye Pr. Ali Muzaffer Göker. 

tır. 

Konferanslara saat 15 de baslanacak· 

Tiftik keçilerimizin 
ısiahı için 

Tiftik ke!jilerinin yeni baştan islah 
ve teksiri gayesiyle teşekkül etmiş olan 
Türkiye tiftik cemiyeti teşkil ettiği nu· 
mune sürüs.ünde yetiştirmekte bulun .. 
duğu tohumluk tekelerden Ankara mer
kez kazasiyle Ayaş, Nallıhan, ve Çubuk .. 
abad kazalarında bulunan şubelerinde 
mukayyet yeti~tirici tiftik sürü sahibi a
zaların sürülerini kendi mütehassis bay· 
tarı tarafından muayene edilmektedir. 
Cemiyet fenni vasıflan haiz olanları daııı 
galttırarak bunlarla birleştirilmek üzere 
yeti§tirmiş olduğu ilk tohumluk tekeleri 
bu seneden itibaren parasız dağıtmaya 
başlamıştır. Bu i§e gelecek senelerde de 
devam edilecek ve tiftik neslinin isllüıı 
temin edilmi1 olacaktır. 

İlk okullarda sılu temizli~ 
Herhangi bir bulaJik hastalığa mey'" 

dan vermemek için kültür direktörlüğü 
her yıl yapılan aıhi ve fenni temizliğin 

bu yıl da yapılmasına karar vermiştir• 

Bu karar neticesi olarak şehrimir: ilk 
okullarında bugünlerde geniş. bir temiz• 
leme i!ine başlanacaktır. 

KURBAN ÇOCUKLAR 
Bir tek gazete sayfa

sında ilci evlat katilinin 
hikiyesini, dehşetten 
büyümüş gözlerle oku • 
yorum. Biri bir ana, öl
dürdüğü minimini yav
rusunu deniz kenarında 
kumlara gömerken yaka
lanmış, öteki bir baba, 
öldürmek kasdiyle bir 
bodruma kapattığı çocu
ğu, polise yapılan ih
bar neticesinde, ancak 
son dakikada, açlıktan 
baygın bir halde kurta
rılmış. 

Evlat sevgisinin, hics 
bir ~eyle ölc;;ülemiyecek 
büyüklüğünü döşünün: 
hayvanda bile, anayı, uğ
runda seve seve canını 
vermeye sevkeden bu 
hissin insanda kazandı
ğı kudsilik ve ulviligı 
göz önüne getirin: son
ra, masum bir ÇOl.uğa. 
hem de kendi canıud~n 
ve kanından kopuı:..ı~ b;r 
yavruya kanlı ellerini U• 

:za tan insanı tasavvur e
din: bu, cinayetlerin en 
korkuncu ve en müthişi 
karsısında bütün hisle-

rinizin isyan etmemesi
ne im~n var mıdır? 

Böyle bir cinayetı iş
liycn insan eğer hare
ketlerinden mesuJ ohnı
yan bir deli değilse, e
ğer insanlık duyguların
dan nasib almaıIU4 bir 
yaratılıştan canavar de
ğilse. ne trajik ve ceb
rcdici sebeblerin tesiri 
altında o feci derekeye 
düşmü, olduğu kol.ıy1.c1 
tasavvur olunabilir. 

Ana ve babanın, kendi 
iradesi dışında, bu nevi
den hazin ve trajik hal
lere maruz kalması her 
zamanda ve her cemiyet· 
te vaki olmu~ur ve ola
bilir. 

Yaşamak ihtirasının 
insanda. karşısındaki her 
engeli. hatta bu, kendi 
kanından bir masum 
yavru şeklinde tecelli 
etse bile, çiğneyip geçe
cek kadar büyük ve bu
uudsuz olduğunu u
nutmamak ve bu his· 
sin meşruluğunu ka
bul etmek mecburiye
tindeyiz: her insandan 

bir melek, bir martit 
çıkmasınr istemek hak• 
kımız olmadığına göre• 

Birkaç ay önce, tzınit'" 
de çocuğunu denize zt• 
mış olan bir ananın söz• 
leri hafızamdan çıitınt' 
yor: "Çocukla iş bula: 
mıyordum. O ölmu.eycl1 

beraber ölecektik!" sıı 
itirafatki trajik bakikllt 
cinayetin korkunçJugıı 
ne olursa olsun, ihmale• 
demiyeceğimiz bir no!C' 
tadrrl 

Baba ve analarr içit1 
taşınmaz bit" yük baliıle 
gelen, yaşatılmasr btıl1~ 
tarın imkan lan huducl 

11 dışına çıkan çocuklaı11, vatan sınırlan içinde ~IC' 
kiki mikdarını bilrnec11 

çe, ve bu mikdarın bı111; 
lara şefkat kucakl~, 
açacak öksüz yurtllarıf, 
le kreşlecin. umumi ~~IJ 
pasitesini aşmadıg~ıl 
kanaat getirmedikçe. 

1
, 

gibi acıklı haller ı..-ıı~ıı 
smda, vicdanlarırtı115İ' 
tamamiyle rahat etttı' !· 
ne imkan olmıyacakt~/ 

YAŞAR NAv 
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DİL ARAŞTIRMALARI 

Miizi r~~ 
bir 

kelimesi •• ' uzerıne 

~tüd 
(Başı 1. inci sayfada) 

nıuk) v. s. Yakutçada ise homus'tan baş
ka hamıs şekli de vardır. Bu şekiller-

den anlıyoruz ki, yeni yapılan çalğı

ya verilen isim yapılmasına yarıyan 

kamışa da verilmiştir. Bu ismin teşkil 

tarzı aşikardır: eskiden çalğı (ve boy
nuz) ismi olan mus- bus ve varıyantları, 

baş tarııftan almak üzere, ko ( = ok + 
oğ) ile terkip t'dilerek yeni çalgı isim • 
lendirilmiştir. Bu terkipte kullnaılan 

ok = ok + oğ unsuruna gelince, bu da 

melodik ve ifadeli ses manasına bir isim
dir. Dergide: 

Köğ ve kü makam (musiki makamı) 
manasiyle kaydolunmu~tur; "ok" ve 

oku ise Radlof'ta şu manalarla yazılmış
tır: 

Ok (Uyg.) = ses, sada, söz; ok • 
_(Uyt;.) = çağırmak, okr (Çağ.) oku -

(Osm. Kır. Kkır. Kom. v. b.) = davet 
etmek, kıraat etmek, teganni etmek, 
v. s. 

Böylece kamış ismiyle birleştirebil
diğimiz türk çalgısı "kobus" u Avrupa 
dillerinde de, ayniyle, buluyoruz: 

Almancada : Hoboe, 

Türkçe : Kobus = oğ +ok 

Fransızca Hobois = oğ + oh 

A ıman1ca Hoboe = oğ + oh 

Rusça Goboy = oğ + og 

Kamış - kamuş • kabıs.. şekillerinin 

de etim?l ;;:o jik formülleri, unsuru ansu -
tuna, bunlara mutabık gelir. 

Araştırmamızın daha az enteresan 
olmıyan başka bir ciheti vardır: muh • 
telif <!illerde hem boynuz hem düdük 
veya hem kamış hem çalgı ifade eden 
kelimr;lere tesadüf ediyoruz: İsraf ilin 

kıyamet gününde çalacağı söylenen 
"sur' ' , mt'vlevilerin çaldığı ''nay", fran
aızca " kor (cor)", türkçede adeta mü
zik muadili olarak kullanılan "saz" bu 
isimlerdendir. 

"Sur'' için Kamus tercemesinde: "İçi
ne üflenip çalınan boynuzdur" denildi
ği gibi, Larousse'ta da cor (kor) hak -

k1.1da Jatince boynuz manasına gelen 
"cornu" <lan çıktığı ve nefesle salınan 
bir müzik aleti olduğu yazılmaktadır. 

Güneş • Dil teorisiyle bu "kor" ismi
nin analizi yapıldığı takdirde ise asıl 

tnanası daha iyi anlaşılır; bunun eti • 
ınolojik formülünü yazalım: , 

(1) (2) (3) 

Kor : oğ + ok +or 

Birinci unsur olan anakök "oğ" un, 

güneşten aldığı aydınlık, sıcaklık, ha • 

l'eket, ses gibi mefhumları onun yerine 

geçen prensipal "ok" kökü temsil 

eder; üçüncü • or unsuı9u da sesin mil· 

ıikal, müessir, yanık latif surette ifa

desini tekarrür ettiren alet olur. 

Korun bir -.n alarak "korn" olmasiy

le kelime bir derece daha tekemmül e· 
der: onunla, o aletin çıkardığı müzikal 

•eslerin ego'ya yani cana ve yakın mu

hite yettiği anlatılmış olur. 

Ancak Güneş • Dil teorisiyle yürü

tülen bu analizle kor'un ve korn'un 

b:ıenşede müzik aleti olarak isimlendi

l'ilmiş olduğu ve bu sıfatla boynuza da 

lsim verildiği hakikatı anlaşılmaktarır. 
Bu gördüğümüz basit çalgı ve obje 

isimlerinin ikişer ikişer birleşip yeni 

Çalgı isimleri teşkil ettikleri de görül • 

b:ıektedir: 

1 

tecrübesi 
Rusçada : Goboy, 
İtalyancada : Oboe, 
İngilizcede : Oboe ve hautboy; 
Frnasızcada : Hautbois şekillerin • 

dedir. Ve hepsinde, nefesle çalınan bir 
nevi flüt ifade eder. · 

Fransızca şeklinde birinci kısım "ha
ut'' suretinde yazılıyorsa da bunun halk 

etimolojisiyle türemiş bir imla olduğu 
şüphesizdir. Çünkü "haut" etimol~jisi 

doğru olsaydı italyancada buna muka
bil "alto" sözünü bulmalıydık; öbür dil

lerde de bu kısım yüksek ve ikinci kı
sım odun mefhumunu anlatan karşılık· 
larla ifade edilmiş olurdu. 

Bu isim Avrupa dillerine latin veya 
grek değil Kelt kanaliyle geçmiştir; 

aslı türk kobus - hobus çalgısından ve 

aynı Htfızla anılan kamıştan başka bir 
şey değildir. 

Bütün bu kobus • homus, hobois • 

hoboe sözlerinin etimolojik formülleri 

alt alta yazıldığı zaman fonetik identi
leri daha ziyade göze çarpar; bu for • 

mülleri yazarken yukarda yapmış oldu

ğumuz ko-okoğ ve bois • bus analizleri
ne itibar etmeliyiz: 

oğ• + ob + oğ + us 

oğ + ob + oğ + is 

oğ - ob + oğ + eğ 
oğ + op + oy 

Zurna (sur + nay) ve fransızca 
kornmüz (cornemuse) gibi. 

*** 
Etüdümüzü tamamlamak için mito· 

Jojik bakımından da yürütülecek kü • 
çük bir karşılaştırma kalıyor. Bu iş için 
esaslı araştırmalara ihtiyaç vardır, şim
diki halde elimizde ancak pekarskinin 
yakutça IUgatinde rasgeldiğimiz bir 
iki cümleden başka dayangaç yoktur. 
Bu IUgatte kamışa ve müzik aletine ho· 
mus denildiği gibi homusun ve hobu • 
sun sözlerine de sihir, efsun ve sihir • 
bazlık kuvvet ve tesiri manaları veril
mektedir. Bu kelimede misal olarak ge
tirilen: ap homusuna - sihirbazlık 

kuvveti, uota - homusuna == sihirbazlık 
ateşi gibi terkipler yakutlarda müzikle 
mitoloji arasındaki sıkı münasebeti an
latır. 

'Gene bu llıgatte muos == boynuz ke
limesinde tesadüf ettiğimiz bir terkip 
ve bu münasebetle verilen izahattan ya
kutlarda greklerin müzler hakkındaki 

mitolojisine benzer bir itikat sistemi
nin ve şairane bir folklorun yaşamış ol-

duğu neticesini çıkarabiliyoruz. Söy • 
lediğimiz terkip bir masaldan ahıunış· 
tır; togus hallan ünger muostan ..• 

Bu terkip şöyle terceme edilmekte
dir: 

Dokuz göğün ibadet edilen "muos·• 
tarı ..• 

Burada müellif ibadet edilen "mu· 
os" ların boynuz olmıyacağını anlatan 

bir ? işaretini koymakta ve cümlenin 
alt tarafını yalnız rusça olarak vermek· 

tedir (s. 1636): "yegane ümitleri, ha • 

mileri, muhafızları onlardır." 

Bu masalın pek eski ve zengin bir 

mitolojinin akislerini naklettiğine ve 

grek mitolojisiyle bu türk mitolojisi 

arasında kaybolmuş bir irtibat tarihi • 

nin mevcudiyetini ifşa ettiğine inan • 

mak zaruretini hissediyoruz; grekçeye 

mousa (müz), mousiki (müzik) sözle· 

ri gibi bunlara ait olan mitoloji de türk

çeden ve eski türk medeniyetinden geç· 

miştir. . A. C. EMRE 

Romanyada -para tedbirleri 
Bükreş, 7 (A.A.) - Rador ajanaı 

hiı::i;riyor: 

Resmen bildirildiğine göre, bakanlar 

tneclisi, dün akşam 1-6.936 tarihinden

herj altın için milli bankanın vermekde 

Olduğu yüzde 38 hakknıdaki fili vazi· 

l'eti kanunlaştırmaya karar vermiştir. 
).ıifti bankaya külçe ve akça olarak e

linde bulunan altın stokunu bir kilo al

bn 153,333,333 ley hesabiyle yeniden 

hesab etmek için salahiyet verilmiştir. 

İhtiyat altınların kıymetlerinin yeniden 

takdiri dolayısiyle hasıl olacak plüvalü, 

hazineye mal edilecek ve ordunun ihti
yaçlarına sarfolunacaktır. 

Halen meri rejimin idamesi suretiyle 
bu fili vaziyeti devlet tarafrudan kanun
laşması hiç bir zaman Romanya aprası
nın kıymetten düşürülmesi demek de
ğildir. Ley·in bugünkü kıymeti ibka e
dilmiştir. 

ULUS 

FILISTINDE 
Arahlar talılcik ko
misyonıına yardım 

etıniyecel(.ler 
Londra, 7 (A.A.) - Arab komıtesi, 

ingiliz tahkik komisyonunu boykut et

meğe karar vermiştir. Bir beyanname 

neşreden bu komite, hükümet yahudi 

muhaceretini durdurmak hususundaki a

rab dileğini reddetmiş olduğundan, a. 

rabları komisyona hi!j bir şekilde yar

dıın etmemeyi teşvik etmektedir. 

AVUSTURY A'DA: 

H. Miklas Pcşteye ~icliyor 

B. Miklas 

Viyana, 7 (A.
A.) - Reisicumur 
Miklas, Macaris
tan kıral naibi 
Horti'nin son za
manlarda Avustur
yaya yaptığı ziya
reti iade etmek ü
zere önümüzdeki 
birinci kanun ayı 
içinde Budapeşte

ye gidecektir. 

B. Dögrel Göhelsle 
konuştu 

Berlin, 7 (A.A.) - Belçika ve fransız 

matbuatı Belçika faşist partisi reisi 

Dögrel'in Berlini ziyareti esnasında Gö

bels tarafından kabul edilmiş olduğu 

haberini vermekte ve partinin Belçika

da takib edeceği siyaset ve propaganda 

hakkında tavsiyelerde bulunmuş oldu

ğunu ilave eylemektedir. 

D. N. B. Ajansı bunları kati olarak 

tekzib etmektedir. 

SON DAKiKA: 

HOLANDA'DA: 

Prcn~cs Jnliana evleniyor 
La Hay, 7 (A. 

A.) - Resmen bil
dirildiğine göre, 
veliahd prenses 
Juliana'mn prens 
Bernard de Lip
pe - Biesterfeld i
le izdivacı merasi. 
mi 7 ikinci kanun 
1937 de La hay'-

Prenses Juliana de icra edilecektir. 

Biidcc konusmafa.rı . 
La hay, 7 (A.A.) - AyaAı.meclisinin 

büdce hakkındaki raporunun neticeleri· 
ne cevab veren hükümet, florin istikrar 
kesbetmesinin henüz şayanı arzu olma
dığını söylemiştir. Diğer taraftan hü
kümet milletlerarası vaziyette vukubu
lan değişikliklerin milli müdafaa bakı
mından ehemiyetli tedbirler alınmasını 
istilzam ettiğini bildirmektedir. 

B. Bel(. Londraya , . 
lıareliet etti 

Varşova, 7 (A.A.) - Hükümetın ga· 
zetesi olan Kurjer Poranny, hariciye ba
kam Bek'in Londra ziyaretini mevzuu 
bahsederek diyor ki: 

"Bek bugün Varşova'dan hareket et· 
miştir. Polonya hariciye bakanının Lon
dra'<la yapacagı bu ilk reı:.mi ziyaret es
nasında cereyan edecek konuşmalarda 

Danzig veya yeni Lokarno gibi hususi 
meseleler görüşülecek değildir. Muza
kereler umumi Avrupa vaziyeti etrafın

da yapılacaktır. Böyle bir anda beynel
milel siyaseti idare edenler arasında 

şahsi temaslar zaruridir. İngiltere ile 
Polonyanın birçok müşterek mnafii var
dır: İngiltere Polonyanın Almanya ve 
Sovyetler Birli ğine karşı tatbik edegel
diği muvazeni! siyasetini öteden beri 
takdir etmiştir. Çünkü bu siyaset Av
rupanm bu mıntakasında en ciddi sulh 
garantisini teskil eder." 

top antı 
Mareşal Çak.mali B. Tataresl{o ile görüştü 

Bükreş, 7 (A.A.) - Anadolu ajan
sının hususi muhabiri bildiriyor: 

Bugün 12 buçukta Mareşalımız ile 
Yunanistan ve Yugoslav Genel Kurmay 
başkanları maiyetleriyle birlikte fevka
lade askeri merasimle Romanya meçhul 
askerin mezarına çelenk koymuşlardır. 
Bunu müteakib askeri kulüpte milli 
müdafaa nazırı tarafından Mareşalımız 
ve maiyeti ve Yunanistan ve Yugoslav
ya Genel kurmay reisleri ve maiyetleri 
şerefine bir öğle yemeği verilmiş, bu 
ziyafette Başvekil Tataresko, Hari -:iye 
nazırı Antonesko, Romanya Genel Kur· 

Moskovadaki geçid 
Moskova, 7 (A.A.) - Bugün Kızıl 

meydanda büyük bir geçit resmi yapıl· 
mış ve bu geçit resmine Moskova gar-

nizonundan piyade, topçu, süvari -ve 

diğer her sınıf asker, motörlü kıtalar, 

hava filoları ve Moskova proletaryası 
silahlı efradı iştirak etmiştir. 

Daha evel kıtaları teftiş eden Sov
yetler birliği müdafaa halk komiseri 

Mareşal Voroşilof, ufak bir nutuk söy· 
liyerek kıtaları tebrik etmiştir. Kıtalar • 
bilahare Lenin'in mezarı önünden mun· 

tazam surette geçmişlerdir: Buradaki 

tribünde Stalin, Mokıtov, Kaganoviç, 
Katinin ve Orconikidze ile ~arti ve pÜ· 
kümetin diğer erkanı bulunmakta idi· 

may Reisi Samsonoviç, Türkiye elçisi, 
Yunanistan ve Yugoslav elçileri, ordu 

müfettişi umumisi, Bükreş merkez ku
mandanı ve merkezde bulunan bütün 

generaller hazır bulunmuşlardır. Ye

meğin sonunda milli müdafaa nazırı bir 
nutuk söylemiş ve- buna Mareşalımız, 

Yunan ve Yugoslav Genel Kurmay re-, 
isleri namına da çok müsait bir tesir bı-

rakan bir nutukla karşılık vermişlerdir. 

Yemekten sonra Başvekil Tatares

ko, Genel Kurmay başkanımızla ayrı· 
ca mülakatta bulunmuşlardır. 

resmi ve h?yi-am 
ler. Geçit resmini, binlerce moskovalı 

işçi iJe diğer şehirler ~·e Kolkhoz mu

rahhas heyetleri, yaban~ı memleket iş

çileri, delegeleri, elçiler heyeti ve ataşe· 

militerler de seyretm::,:~erdir. 

Askeri geçit resminden sonra, hü

kümet merkezi işçilerinin büyü_k teza
hürleri başlamış ve kızıl bayrakalr, por-

treler ve levhalar ile Leninin mezarı ö
nünden geçen bitmez tükenmez işçi küt

leleri, Stalini ve arkadaşlarını hararet· 
le selamlamışlard;r. 

Bu yıl levhahrda y lZıh bulunan ve
cizeler, esas tem -olarak yeni Stalinist 

kanunu esasi ile alakadar bulunmakta· 
dırlar. 

Sovyetler Birliği Elçiliğindeki kabul resmi 
Sovyetler ihtilalinin yı:dönümü mü

nasebetiyle dün gece s.., .. ,yetler birliği 
büyük elçiliğinde büyük bir resmi ka

bul yapılmıt ve Başvekil İsmet İn.önü 

ile bütün vekiller, kordit-'l0matik bir
çok mebuslar ve sair yüksek zatlar ha· 
zır bulunmuşlardır. 

SAYFA3 

FRANSADA 
Paraşüt ve tayyare ile 
Düşman hatlarının arka

sına inecek kıtalar 
kuruiuyor 

Paric;, 7 (A.A.) - Yarı resmi mah
fillcrclcn ögrenildiğine göre, fransız: 

hava kuvvetlrcinin yeni ınkişaft ile a
lakalı olarak aynı zamanda bir de ha
va piyade kıtniarı tes:s olunacaktır. 'C u 
yeni piyade kıtaları, hafif tcchizatlı si
lah endazlardan mürekkebtir, ve bu kı

talar, harb lı,."\linde düı;;ınan hatlar. nrn 
gerisinde iş görecektir. Ha .. ·a piyade 
kıtalarmın garni?.onları Rcms ve A!a
gier şehirleridir. Her kıta, bir piya ... e 
bölüğü ile bir nakliye tayyare fiiosun
dan kurulacaktır. Bu kıtalar, yerine 
göre para~utle ve yahut tayyare ile 
düşman hatlar.nrn arkasına indiıilecek· 
tir. 

* • * 
Faris, 7 (A.A.) - Hava ordusunun 

tanzimi hakkındaki program, ezcümle 
"hava piyadesi" kuvvetleri teşkilini 

ihtiva etmektedir. Hafif tayyarelere 
binmiş olan tüfekli askerler, paraşüt

lerle düşmanın arka hatlarına nerek 
muhar"beye ştirak eı.leceklerdir. 

Bugünkü teşkilatın üsleri Rems ve 
Fontos buluncaktır. 

Bursa cumartesi giinleri 
ka pah kalacak 

Faris, 7 (A.A.) - Finans Bakanı
nın emri üzerine, kıymetler borsası i
kinci teşrin ve ilkkanun aylarında cu· 
marte:si giınleri kapalı kalacaktır. 

B. Morro"'a mektup gönderen 
kon1iscr 

B.Larur 

Faris, 7 (A.A.) 
Hükümet hapis· 

hanede bulunan 
kıralcı partisi li
deri Muaya hür
metlerini ifade e
den bir mcktub 
yazdığından do· 

layı milletlerara 
o; ı 1937 sergisin· 
de komiser mua
vini bulunan B. 

Fransuva Latur'un istifasını iste
miştir. Hükümetin fikrine göre, bu 
mektubun siyasi manası, hükümet ta
rafından tayin edilmiş olan Latur'un 

vazifesi ile telif edilemez. 

Yeni kazanç vergisi nishcti 
Faris, 7 (A.A.) - Kazanç vergisine 

aid yeni bir barem neşredilmiştir: 

Bu bareme göre on bin franga ka

dar olan kısım vergiden affedilmiştir. 

10,000 franktan 70.000 franga kadar 

vergi nisbeti yüzde 1 den 4 e kadar, 

70,000 franktan 120,000 franga kadar 

vergi nisbeti yüzde 4 den 8 e kadar, • 

120,000 franktan 220,000 franga kadar 

vergi nisbeti yüzde 8 den 14 e kadar, • 

220,000 franktan 420,000 franga kaJar 

vergi nisbeti yüzde 14 den 22 ye kadar, 

• 420,000 franktan 620,000 franga kadaı 

vergi nisbeti yüzde 22 den 26 ya ka· 

dar, - 620,000 franktan 1,020,000 fran· 

ga kadar vergi nisbeti yüzde 26 dan 

30 a kadar, bu meblağdan yukarı yüz· 

de 30 vergi alacaktır. On bin franga 

kadar olan kısım için vergi maafiyeti 
kabul edildikten başka aile ferdlerinin 

çokluğu noktasından da tenziller ya

pılmıştır. 

Yeni finans kanunları ve 
baymdırhk ı~Jen 

Faris, 7 (A.A.) - Saylavlar Mec· 

lisi, vilayet ve komün finanslarının ıs· 

lahı hakkındaki projeyi ittifakla kabul 

etmiştir. Bu projenin başlıca hükmü· 

ne göre, vilayet ve komünler hesabına 

şimdiye kadar yapılmakta olan bazı in· 

şaat ile bilhassa memleketin müdafaa· 

sı hakkında.ki inşaat bundan böyle dev• 

let tarafından yapılacaktır. 
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Lik maçları 

girdiği sezilmektedir; nitekim 660 mil
yon drahmiyi bulan1 büdce açığı, gele
cek yıl tamamiyle kapanmış olacaktır. 

B. takımları maçları 
yapılamadı 

IRAKTA HU KUM ET DARBESi 

Yunanistanm müstakbel devlet şek
li hakkında, Metaksas yalnız imalarda 
bulunmakla iktifa etmektedir. Komü • 
nist partisinden gayri diğer partiler 
feshedilmiyerek bırakılmış olmakla be· 
raber, hepsi de susmaktadırlar. Ve za
ten hiç kimsenin de kendilerine kulak 
astığı yoktur; hükümet sosyal ve eko
nomik tedbirler almak bakrmından, es
ki parti önderlerinden çok daha seri ve 
muvaffakiyetli bir surette hareket etti. 
Hele bu yıl içinde en ehemiyetli poli
tikacıları da öldükten sonra, diğer par· 
tilerin otoriteleri de kalmadı. 

Dün B. taktmlan arasında lik maç
larının başlaması lazım geliyordu. Fa -
ka.t kulüblerden çoğu B. takımlarım çı
karmadıklarından resmi hiç bir maç ya
pılamadı. Yalnız Altın ordu Çankaya kü
çükleri karşılaştılar ve bu oyunu Altın 
ordu 4 - 1 kazandı. 

lrak'ta birkaç giin önce vukua gelen hüküm.et darbesi Jransız gazetelerinde hararetli tefsirle
re yol açmakuıdır. Bilhassa bu hareketin manda aleylıuırı ve milliyetçi bir mahiyeti bulundu
ğu ileri sürülerek, bütün arab alemindeki kaynaşmaya, birçok arab nufuslu ii.lkelerde hükm
eden Fransanın kayıd~ı:s kalamıyacağına işaret edilmektedir. 

Dün Muhafız gücü alanında 13.45 
de Muhafız gücü - Demirspor maçı var
dL Demir sporlular gelmediler ve hük
men yenilmiş sayıldılar. 

İkinci oyun 15.10 da Altın ordu -
Kırıkkale arasında idi. Bu maça da Kmk
kaleliler gelmediler ve hükmen yenildi
ler • 

Ankara gücü alanında ilk oyunda 
gençler birliği - Güvenç spor karşılaşa
caklardı. İki takım da alanda görünme
diler. 

ikinci oyun Çankaya - Ankara gücü 
arasında idi. Bu da, nizamsız bazı vazi 
yetler dolayısiyle yapılamadı. Ankara 
gücü hükmen maçı kazandı. 

Bugünkü maçlar 
Ankara gücü sahasında: 

Gençler birliği - Güveni spor A. T. 
saat 13 hakem: Hak;u 

Ankara gücü - Çankaya A. T. saat 
4.45 hakem: Hakkı 

Muhafız gücü sahasında: 

Muhafız gücü - Demir spor A. T. sa
at 13 hakem: Ömer. 

Kırıkkale - Altın ordu A. T. saat 
14..45 hakem: Ömer. 

İncirlerimiz 
Romanyadarağbetgördü 

Romanyadaki dış Türkofis şubesin

den lktı~d Vekaletine gelen haberle
re göre Romanyaya gönderdiğimiz in -

cirler Umidin fevkinde rağbet bulmu;ı 

ve yüksek fiatla satılmıştır. Romanya 

hükümetince alınan yeni bir karara gö

re yeniden .'i0.000 kilo incir ithal müsa

adesi verilmiştir. Romanya pazarında 

bilhassa işlenmiş ve paketler içinde gü
ze-J ambalajı yapılmı' incirlerden fazla 
satış yapılmıştır. Yunanlıların Kala
mata incirleri bizin:ı incirlerin nefaseti 
karşısında birdenbire Hattan düşmüş ve 
pazarlarda görünmez olmuştur. 

Daha şimdiden Noel bayram hediye
leri için romen tüccarları birçok şık in
cir paketleri siparişleri vennişlerdir. 

Hususi idare memurları 
kursu 

Dahiliye Vekaleti hususi idare me
murlarının mesleki bilgilerini art;:r
mak için Ankarada bir mesick mektebi 
açmağa karar vermiştir. 

Bu mektebe muhtelif vilaayetlerden 
150 memur gelecektir. Mektebin müd
deti bir sene olacak ve gelecekler için 
bir pansiyon açılacaktır. 

Tefrika: No: 13 

lKfNCl 

Le Temps gazetesi bu meseleye hasrettiği başyazıda di
yor ki: 

Bağdad hükümet darbesi hakkında bugün malum o~an taf
silat asken şeflerin bu teşebbüsün uzun zamandanberı hazır
lanmış ve en münasib zamanda büyük bir soğukkanlrhkl~a tat
bik edilmiş olduğunu göstermektedir. Askeri kıtalar Bag~a~.a 
yakın bir yerde manevralar yaparken, askert tayyar~ler huku
met merkezi üzerinde uçmuş ve General Sıdkı'nm ımzal~m:ş 
olduğu ve Yasin Paşanın idaresindeki kabinenin derhal ıstı
fasmı isteyen bir ültimatom atmışlardır. Bu ültimatom bc.~le· 
nen neticeyi hasıl etmediği için, diğer tayyareler BağdaQ uze
rinde uçmuşlar ve bu defa bakanlıkların bulunduğu mahalleye 
bombalar atmışlardır. Derhal hükümet boyun eğmiştir. Gene -
ral Yasin hükümdara kabinesinin istifasını vermiş ve Kıral 
hemen arkasından kabinenin teşkili vazifesini Hikmet Süley
mana tevdi etmistir. Birkaç saat içinde her ş.ey bitmişti. Şid • 
detli mücadele olmamış, askeri kuvvet darbesine mukavemet 
yapılmamıştır. Meşruti ve meşru kuvvet yıkılmıştır. Bund~n 
başka milli müdafaa bakanı Cafer Paşanın katledilmiş ol.dugu 
ve başbakanla, hari::iye bakanının biri Mısıra, biri de Surıye~.e 
kaçmış oldukları söylenmektedir. Demek oluyor ki Hikmet Su
leyman taraf:ndan kurulan kabine en küçük bir güçlükle kar
şılaşmadan iktıdar mevkiine yerleşmiş ve derhal parlamento
nun feshini karar altına almakla diktatörce karakterini göster
miştir. 

Bütün hadiseler General Sıdkının şefliği altında bir askeri 
diktatörlük kurulması mevzuu bahsolduğunu teyid edec:k ıt?a· 
hiyettedir. Parlamento feshedildiğ"i için, yeni kabi~enın ~Ik 
hareketi, her türlü yabancı nüfuzuna karşı mutlak hır arab ıs
tiklali siyasetini müdafaa için kuvvetli bir milli kuvvet yarat
mak maksadiyle mecburi askeri hizmeti vazetmek olac~t~~· 
Yani Bağdadda iktıdan ellerine alan şahsiyetlerin 1930 ıı:gıl~ 
- ırak muahedesine prensip itibariyle muhalif olduklav~ . ıl~~~ 
sürülmektedir. Bu da, İngiJterenin Irak'taki rejim degışıklıgı 
karsısında kayıdsız kalamıyacağını gösterir. 30 haziran ~9~0 
İngiliz - ırak muahedesi, Londra ve Bağdad hükümetlermın 
müsterek menfaatlerini alakadar edebilecek bütün meselelerde 
biri.birlerivle danışacaklarını zikreder; devletlerden biri barb 
ettiği takdirde diğeri derhal imdadına gelecektir; ~rak ~oprak 
Jarının müdafaası Irak kuvvetleri tarafından temın edılecek, 
fakat imparatorluk münakalelerini temin zarureti dolayısiyle, 
ittifak müddetince, ingiliz bava kuvvetleri için topraklar ay -
nlmıştlr. Bundan başka İngiltere, Iralan bazı mmtakalannda 
memleketin iç işlerine müdahalede bulunmamak ~rtiyle aske
ri kuvvetler bulundurabilecektir. 

Görüldüğü gibi bu muahede, bütün İngiliz menfaatlerini 
masun bulundurmakla beraber Irakm tam istiklal ve hükümran
lığını tasdik eden bir anlaşmadır. Hakikatte ise, Irak hükümc
tl dış politikası kadar, askeri siyaseti itibariyle de İngiltereye 
tabi kalmaktadır. İngiliz kuvvetleri !rakın iç işlerine müdaha
le edemezler. Nizamı muhafaza etmek onlara düşmez; fakat 
imparatorluğun hayati menfaatlerinin muhafazasiyle mükellef-
tirler. Şu halde bazı telgrafların Mısı; ve Filistindeki in~iliz 
kıtalarının Iraka sevkedilmekte oldugundan bahsetmelerınde 
şasılacak bir şey yoktur. Esasen Filistine sevkedilmi' olan çok 
mühim takviye kıtalarınm İngilterenin hakimiyeti altında olan 
arab topraklarının her hangi birinde bir karışıklık çıkması ih
timaline karşı oraya toplanmış olduğu kanaati daima ileri sü
rülmüştür. 

Bağdad askeri hükümet darbesinin hakiki mahiyeti nedir? 
İngiliz - Irak muahedesine muhalefetleriyle tamlmış olan Ge· 
neral Sıdkı ve Bekir Süleymanın şahsiyetleri dolayısiyle, Irak 
hadiselerinde yabancı tesiri arayanlar görü1mektedir. Bazıları 
alınan entrikalarından şüphelenmekte, diğerleri bir italyan ma
nevrası mevzuu bahs olduğunu düşünmekte, Türkiyenin par -
mağı olduğunu söy!iyenler de görülmektedir. Bütün bunlar 
muhayyilenin büyük bir rol oynadığı farjlziyelerden ibarettir. 
Hakikatte, memleketin mutlak istiklalini isteyen :milliyetciler 
tarafından organize edilmiş yabancı tesirin:Ien azade bir milli 
hareket mevzuu bahsolduğunu hadiseler teyıd edecek mahiyet
tedir. Burada rol oynamış olan tek umumi tesir Filistin hadi· 
seleri neticesinde arab birliği lehinde uyanan temayüller ola· 
bilir. Miralay Lavrens'in ekmiş olduğu tohum filizlenmekte
dir, ve İngilterenin, diplomasinin imkanları ve işgal ettiği 
mevkilerin sağlamlığı ne olursa olsun, imparatorluklarında 
müslüman nüfusa sahih olan bütün imparatorluklar için büyük 
bir endişe kaynağı ihdas eden bu panarab harek~tini kendi men• 
faatlerine uygun bir şekilde sevk ve idare edebılmesi şüpheli
dir. 

La Republiquc gazetesinde ]ean - Pierre Gerard da aynı 
mevzu ü2erinde diyor ki: 

Bağdad hadiselerini, arab dün:rasının diğer kısımlariyle ir-

CE~~"~l~ ~.~'~'Aa·ı 
Rudyard Kipling Nurettin ARTAM 

liz için iyi olan şey, asyalılar için iki kere iyi 
dir. Başvekil böylece, umumi valilerin, v·a
lilerin, mutasarrıfların, doktorların, misyo
nerlerin, o hükümet hududlan içine at sır
tında avlanmağa gelen ingiliz subaylarının, 
soğuk mevsimlerde Hindistanm her tarafı
m dolaşan seyyahların şerefli bir dostu ha
line gelmişti. Boş zamanlarında İngiliz usu
lü sıhiye teşkilatını tetkik ediyor, endüstri
üzerinde incelemeler yapıyor ve Hindista
nın en büyük gündelik gazetesi olan Pioneere. 
efendisinin icraat ve ıslahat projeleri etra
fında makaleler yazıyordu. 

İngilizlerin demiryollarından , telgrafla
nndan daima kuşkulanmakta olan ihtiyar 
kıral ölünce, Purur Das, onun genç halefiy-
1~ a_ray_ı .daha iyi düzeltti. Genç hükümdar, 
hır ıngılız hocası tarafından yetiştirilmiş ol
duğu için başvekil, onun memleketteki nü
fuz ve itibanna gene toz kondurmama
ğa dikkat ederek elbit'liği ile kız mektebleri 
açtılar, yollar yaptırdılar; dispanserler kur
dular ve her sene "devletin manevi ve maddi 
sahada terakkisi" ni gösterir mavi kitablar 
neşrine başladılar ki bütün bu faaliyetler, 
İngiltere hariciye nezaretinin de, Hindistan 
umumi valisinin de pek hoşuna gitti. 

Yerli hükümelterden pek azı, ingiliz usu
.fü terakkiyi bir bütün olarak almazlardı. 
Yalnız Purun Das su kanaatte idi: Bir ingi-

Nihayet, bir defa fngilteı::eyi ziyarete git· 
ti ve bunun için rahiblere birçok paralar ver
meğe mecbur kaldı. Çünkü Purun Das gibi 
yüksek zümreden bir Brahmen, Karadenizi 
geçmek suretiyle kendi zümre ve sımfmı 
kaybetmiş oluyordu. Londra~da adları dün
yayı dolaşan insanlardan birçoğu ile tam~ıp 
görüştü ve kendi ağziyle anlattıklarından 
çok daha fazla insan gördü. 

Kendisine büyük üniversitelerinden fah
ri dereceler verildi ve o, gece tuvaleti giy
miş kadmlann toplantısında Hindistandaki 
sosyal reformadan bahseden nutuklar söy
ledi. Nihayet bütün Londra haykırdı: 

tıbatlı ~tarak telakki etmek lazımdır. Ancak bu şekildedir ki, 
bir İngiliz himayeciliğine karşı orada yapılmış olan askeri ihti
lali anlamak mümkün olur. 

Mısır hadiseleri, Suriye hadiseleri, Filistin hadiseleri, 
Irak hadiseleri, bütün bunlar, başlıca karakteristiği mistik bir
lik ve tesanüd olan müslüman dünyasında geçmektedir. 

Avrupaya karşı kurulmakta olan ''müslüman cephesi" nden 
burada bahsetmiştim. Bu bahse tekrar dönmeliyim. Bağdad 
hadiselerinin önce Sam'da, ve hatta belki Fasta veya Tunusta 
tesirleri görülecektir. İslam dünyası "kafirlerin boyunduru
ğu"ndan kurtulmaya çalışıyor, ve vesayetini ilga etmek için 
lngiltere ile Fransanın zafmdan istifade ediyor. 

Şark garba karşı bin yıllık mücadelesine yeniden başlıyor, 

Yunanistan'ın yeni rejimi 
Noye Zürlıer Saytung gazetesi yazdığı ba~makalede diyor ki: 

Yunanistanda Mctaksas, 4 ajtustostanberi parlamentosuz 
olarak hükümeti' idare etmektedir. Onun bugün üzerine aldı
ğı rol, vaktiyle Kondilis'in oynamak istediği rolü andn:~nak -
tadır. Şu var ki, Kondilis kır~lı z~>rlayıp hulul etmege ça• 
lışırken her zaman bir monarşıst dıye yaşamış olan Metaksas, 
en buyuk bir zaruret anmda, kıra1 kendisini iş başına çağırın-
caya kadar sükunetle beklemi~tir. .. 

Partilerin devamlı bir hükümet kurmak hususunda goster
dikleri kabiliyetsizlik ve Metaksas'ın fikrince Yunanitanı bir 
sivil barba doğru sürükleyen komünist tehlikesi, 4 ağustos!a 
parlamentonun feshine ve bugüne kadar hiç kimsenin adama
kıllı tarif edemediği bir rejimin kurulmasına saik oldu. 

Metaksas'ın iktıdarı ele aldıktan sonra, başlangıçta işe ne
reden sarılaca~ını kestiremediği besbelli idi. Yeni başbakan, 
bir çok nutuklar söyledi; halk toplantılarında kendi lehine bir 
çok tezahürler yaptırdı; fakat bütün bunlar sadece, mevcud 
kötülükleri komünistlerle eski partilere yüklemek ve yunan
hlarm, devletin yeni kuruluşu için hP.r &eyi._ hatta şahsiyetle
rini bile feda etmelerini !stemek için oldu. 

Otoriter devletlerin ve hususiyle Almanyanın matbuatı, 
kendisine bol bol takdir yağdırıyordu. Buna mukabil, Metak
sas, programı hakkında biç bir şey söylemiyordu. Bu hususta, 
Metaksas'in kabine asbaşkanı ve finans bakanı olarak bükü • 
mete aldığı Konstantin Zavitsiyanos'dan daha fazla şeyler öğ
renmek mümkündü. 

Zavitsiyanos'un çok tenevvulu bir siyasi mazisi vardır. Bir 
çokları gibi o da, V enizelos'tan ayrıldıktan sonra. ömrü uzun 
sünneyen bir parti kurdu. Şimdi de, kendisinin değişme kabi
liyeti sayesinde soku bir politikacıdan k.orporasyon devletinin 
bir peygamberi olması dolayısile, Metaksasla beraber en ehc
miyetli bir mevki işgal etmektedir. Zavi~iyanos, hem liberal 
mektebin ve hem de, ekonomi dirijenin aleyhindedir; onun 
bugünkü ideali, ekonominin devlet tarafından kontrolunu ifa
de eden "üçüncü yol" dur. 

Bundan dolayıdır ki, Metaksas hükümetinin, ekonominin 
yeni bir nizama tabi tutulmasına ileri planda yer vermesi bir 
tesadüf eseri de~ildir. Gündelik politika meselelerini ikinci 
planda bırakmış olması, muarızları nezdinde de takdirle kar -
şılandL Zaten kıral ikinci Jorj da, yalnız bu şartla rejim deği
şikliğine muvafakat etti. 

Ağustos sonunda, reisliğine Zavitsiyanos'un getirilmi11 ol -
duğu milli istihsal hükümet komisyonu tarafından tatbikatına 
geçilecek olan ilk ekonomi programı hazırlandı. Bu programın 
esasları şunlardır: İstihsalin yükseltilmesi, fiatların tanzimi 
kalitenin ıslahı, iç memleket satışı ile ihracatın organize edil
mesi, dış memleket pazarlarında propaganda yapılması gibi, 
eski hükümetlerin ileri sürüp bir türlü yerine getiremedikleri 
noktalardır. 

Metaksas, işçi ve küçük çiftçilerin nefine olacak her ted -
birin kendi prestijini kuvvetlendireceğini pek ~la biliyordu. 
Bu itibarla, o, yalnız boş vaidlerle hareket etmiyere.k, geniş 
halk yığınlarının tasvibini kazanan, sosyal sigortalar, mecbu· 
ri hakem usulü, asgari gündelik tayini gibi bir çok sosyal ka· 
nunlar koydu. Fakat bu faaliyet arasında en ziyade göze görü
nen, şüphesiz ki, daha Venizelos zamanında ileri sürülen Ma
kedonyadaki bataklıkların kurutulması işinde, ifadesini bulan 
hükümetin imar azmi idi. 

Son haftalar içinde, bu kurutulan bataklıkların tcvziine 
başlandı; 25.000 e yakm yersiz yurdsuz aile ile halkı fazla ge
len sahalardan 3000 aileye, yerleşip çalışmak, kendilerine yurd 
yuva kurmak için toprak verilmektedir. 

Şüphe yok ki, hükümet bu suretle hareket etmiş olmakla, 
komünistliğin Makedonya halkına yayılmasının önüne geçmek 
için en iyi çarelerden birini bulmuştur. 

Bundan başka, hükümetin, finans işlerinde de iyi bir çığıra 

Metaksas, Almanya, İtalya ve Tür • 
kiyede olduğu gibi devlet fikrini 
temsil eden bir parti olmak üzere, mil
li bir hükümet cephesinin kurulmasına 
imkan bulunacağı kanaatindedir. Fakat 
esas itibariyle devletin organizasyonu 
hakkında düşündükleri vatandaşlarına 

vazıh bir fikir vermemektedir. 
Yunanistan, Korporatif sistem kai

deleriyle kurulacaktır. Her vilayette 
mecburi olarak meslek sendikaları teş
kil edilecektir. Bunların vazifeleri ara
sında mesela, istihsali kontrol ve tan
zim etmek de bulunacaktır. Aynı za • 
manda, valilere geniş salahiyetler ve • 
rilmek suretiyle idare dahi merkezleş • 
mekten çıkarılacaktır. 

Menfaatlerinin bu suretle daha iyi 
gözetilmiş olacağı düşüncesini taşıyan 

vilayet halkı bu yeni nizamdan memnun 
olacağa benziyor. Faşist yahud Portekiz 
usulünde bir korporatif meclisin ku " 
rulması da tetkik edilecekse de, şimdi· 
Iik bu hususta hiç haber yoktur. 

Bugün Yunanistan, istihale devre• 
sinde bulunmaktadır. Metaksas, ilk ön
ce, sosyal ve ekonomik tedbirlerle mem• 
leketin umumi vaziyetini düzeltmeğe 

çalışırken kıralm arzusuna 6Öl'~ hare-o 
ket ediyordu. Onun şimdi ikhci işi, mil 
lete yeni bir anayasa vermek olacaktır. 
Başbakan, her yunanlının hilkaten bir 
politikacı olduğunu ve diktatörlük me• 
todlarına boyun eğmiyeceğini bildiği 

halde, onun endividualizm'ini kendi 

kontrol ve terbiyesi altına almak isti .. 
yor. İşte, hükümetin yeni devlet niza• 
mmı il~n etmekte teenni ile hareket etmı 
sinin sebebi budur. Htikümet, ekseri • 
yetin muvafakatini güven altına alma• 
dıkça yeni devlet nizammı da kendi 
bildiği gibi hareket ederek tayin edemi• 
yor. Bunun için, Metakaasın zamana ih· 
tiyacı vardır, ki Krral da onn bu zamanı 
bırakmaktadır. 

Yunan başbakanının 27 yaşmdan aşa 

ğı olan gençliğe ihtiyacı var; çünkü bu 
gibiler, Ten'in dediği gibi, inkılabcı o
labilirler. Bu itibarla, o, bu gençliğe 

milli bi ideal vermek, kendilerini ro
mantik ve enternasyonal idealizmden 
kurtarmak isiyor. Bu öyle bir tecrü· 
bedir ki, muvaffak olabilir, faakt aynı 
zamanda da, şayed Metaksas yakın bir 
atide vazıh bir devlet programı ilan ede• 
m.iyecek olurs.ı, Yunanistaru kargaşa
lıklara boğar. 

Yakalanan kaçakçılar 
• 

Geçen bir hafta içinde gümrük mu• 
hafaza örgütü, 2 ölü 2 yaralı, 129 ka~ak• 
çı 1985 kilo gümrük kaçağı, 173 kilo in
hisar kaçağı, 4 tüfek, 71 mermi, 1 O kilo 
esrar, 1054 türk lirasr, 5 altın lira, 57 
kesim hayvanı ile 42 kaçakçı hayvanı e• 
le geçirmiştir. 

- Bu adam, elbise giymek icad oldu o
lalı, bizim sofralarımızda rastgeldiğimiz in
sanlann en cazibelisidir ! 

Hinclistana dönünce yıldızı büsbütün 
parlamıştı. Çünkü umumi vali., mehracaya 
büyük haç ve Hindistan yıldızı nişanları ver
mek hususunda kendisini ziyarete gelmişti. 

Bu nişanlar, değerli mücevherlerle ve 
kurdelalarla süslü şeylerdi. Bu nişanlarm 
verilmesi töreninde bir taraftan toplar atı
lırken Purun Das da Hindistan imparator
luğu kumandan ve şövalyesi rütbesini aldr. 
Ondan sonra artık kendisine Sir Purun Das 

dairelerinde bir memur değiştirme oyunu
dur, başgösterdi. Rahibler neler olup 
bittiğini anlryorlardı; halk da bunu SC.ld1. 
Lakin Hindistan öyle bir yerdir kı o~-ada 
herkes dilediğini yapar ve kimse niçin? di
ye sormaz. Onun için Devan Sir Purun Das 
K. C. İ."E. nin şövalyelikten istifa ederek, 
başvekillikten çekilmesi ve eline bir ke~kiil 
alarak, sırtına kaba bir çul geçirerek hır 5un· 
yasi, (ruhani bir adam) halinde yollara düş· 
mesi, memleketinde hiç de fevkalade oir hal 
telakki edilmedi 

K. C. L. E. denilecekti. 
O gece umumi vali çadırında üzerinde 

yeni nişan ve alfunelteri olduğu halde, umu
mi valiye karşı kadehini kaldırarak İngiliz
ce öyle bir nutuk söyledi ki, ingilizlerden 
bile bundan daha iyisini söyliyebilecek pek 
az adam bulunablirdi. 

Ertesi ay, şehir, güneşle yuğrulmuş sü
kiinetine döndüğü zaman, o, hiç bir ingilizin 
yapmayı düşünmiyeceği bir şeyi: dünya ha
diseleri seyrini takib edip giderken o yap
tı. Şövalyeliğinin mücevherli beratını Hin
distan hükümetine geri verdi; yerine başka 
bir başvekil tayin edildi ve bütün hükümet 

O, eski bir yasanın emrettiği gibi yirmi 
sene genç, yjrm.i sene bir kavgacı, - her ne 
kadar ömründe bir defa bile silah taşımadıY .. 
sa da - yirmi sene de ev bark reisi olmu§' 
tlL 

O, servetni de, kudretini de yakışık ald~" 
ğına kanaat getirdiği işlere sarfetmiştıf 
Tam yoluna girdiği zaman da şan ve şere 
sahibi olmuştu. Uzakta ve yakında bir ço1' 
şehirler ve insanlar görmüş, gördüğü bu şe-
hirler ve insanlar onu saygı ile karş1laınt§"' 
!ardı. Şimdi, bütün bunları, bir kimsenin-at'"' 
tık kendisine lazım olmayan paltosunu sıt'" 
tından çıkarıp atışı gibi bırakıyordu. 

(Sonu var) 
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Bela Bartokun ilk konseri Nasyonalistlerin dün Madridi 
aldığı bildiriliyor bestekar Bela Bartok ilk Tanınmış 

konserini 
Tanınmış macar kompozitörü Bela 

Bartok, ilk konserini dün seçkin bir 
dinleyici kalabalığı önünde verdi. 

Programda eski macar musikisi ile 
yenisinin mukayesesine im.kan veril· 
miş. Gerek Z. Kodaly'nin ''Marosszek 
dansları" (1882) ve gerek kompozitör -
piyanistin "Rapsodi" si (1881) henüz 
eski macar musikisinin romantik hava· 
sına, Liszt'e bağlı. Şahsi ince hususi· 
yetlerle ancak o okuldan ayrılıyor. İn· 
ce, hisli, bazen coşmasını ve bazen sol
masını bilen özlü birer çığır. 

Bela Bartok'un yazısı kendine göre 
ince ve serbest buluşlariyle daha başka 
bir alem. 

"Macaristandan tablolar" (beş or· 
kestra parçası): işte büyük üstatlın ya· 

ratmağı gaye dindiği asxl sanatını bu 

yapraklarda dinliyoruz. Köylü ilhamla· 
rı ve yaşayışı ile haşhaşa kalınıyor: 

dün verdi 
"Köyde Akşam'" tertemiz bir pentato
nik; macar köylüsünün Altaya bağlı 

öz ruhunu damla damla akıtıyor. ".Ayı 
dansı" ile hülyadan katı ve vahşt bir 
aleme dönüyoruz. Sonraki "melodi", 
sadeliği kadar tatlı bir hava; arp ses
leri ne güzel geçti. "Çakır keyif" par· 
çasiyle mizaha ve tasvirciliğe kaçılı

yor. "Domuz Çobanı" ile kırlara ve 
dağlara dönülüyor. Her parça kendi 
mevzuuna işte bu kadar uygun ve bu 
kadar samimi; tam manasiyle birer talı· 
lo. 

Üstadın yazısı tabii "modern". Fa
kat o kadar kolay saran bir çığır ki i· 
!fİnde meşhur geçinen nice modernist
lerin yazılarındaki eksantrik ve fazla 
arayıcı şeylerden eser yok. 

*** 
Değerli sanatkarı dün Başbakan İs

met İnönü kabul etmiş, kendisi ile gö
rüşmüş ve iltifat etmiştir. 

(Başı 1. inci sayfada) 
gerek seL.ret memu.·lan gerek sefarette 
bulunan ispanyol .:nültecileri kurtarı:Jrcış
tır. 

Londra, 7 (A.A.) - Roytere ajan
sının Lizbon'dan aldığı bir habere göre, 
nasyonalistler Kazadelcampo mahallesi
ni tamamen ele geçirmişler ve buradaki 
hapisanenir. üteri11• ile.Jem·ğ~ ba~la· 
mrşlardır. Nasyonalistler biran evvel ha
pisaneyi ele geçirerek burada mevkuf 
tutulan rehineleri kurtarmak azminde· 
dirler. 

Madridi döven toplar 
Madrid, 7 (A.A.) - Şehir üzerıne 

nasyonalistlerin açtrklarr topçu ateşi mü
temadiyen artmaktadır. Bir çok ev hasa
ra uğramıştır. Mazalann bir çoğu ka· 
panmıştır. Çünkü eli silah tutan herkes 
cepheye sevkolunmuştur. 

Nasyonalistler ıehirde 

lan ve Madrid sokaklarında sabahın 

10/45 inden itibaren şiddetli muharebe
ler olduğu bildirilmektedir. 

Ecnebi mümessiller şelıirden 
çıkıyorlar 

Paris, 7 (A.A.) - Madrid'den gelen 

son haberlere göre, hüktimetin Madrid

den ayrılması üzerine ecnebi mümessil· 

ler de 'ehirden çıkmağa karar vermit

lerdir. Madrid ile Fransa arasındaki 

telefon ve telgraf mub.aberatı bu akşam

dan itiaren kesilmiştir. 

Viyana konf eransmm ehemiyeti 

Macar silahlanmasının İtalya tarafından 
tanınması ve A vustur yaya Habshurgların 

dönmesi meseleleri gerçekleşecek mi? 

Kont Ciano Viyanaya 
hareket etti 

Bela Bartokıın h ayat ve şahsiyeti 
llk konserinin hulasasını yukarıya 

yazdığımız tanınmış macar musikişi

nası Bela Bartok'un hayat ve şahsiyeti 
içirı arkadaşımız Mahmud Ragıb Köse
rnihal'in yazısını aşağıya Iooyuyoruz: 

Lond.ra, 7 (A.A.) - İngiliz işgücle
rinden bu akşam telefonla gelen bir teh· 
liğde asılerin Madrid'e cenub ve garb 
kısımlarından ~irmekte olduktan ve şeh
rin cenub ve şimal kısımlarında şiddetli 
muharebeler cereyan ettiği bildirilmek· 
tedir. 

Roma, 7 (A.A.) - 9 ikinci teşrinde 
Viyanada toplanacak olan italyan - ma
car konferansının çok ehcmiyetli ola
cağı tahmin olunmaktadır. Bu konfe· 
rans neticesinde Avusturyada kırallı· 

ğın tekrar tesis edilmesi ve Macarista
nın tekrar silahlanması mümkündür. 
Kıralcr mahfillerin mühim şahsiyetle

rinden olup seyahati gizli tutulmuş o
lan B. Von Viesner'in Romada bulu
nuşuna büyük bir ehemiyet verilmemek· 
le beraber, Romanın Avusturyada bir 
rejim değişmesi meselesini çok aktüel 
olarak telakki etmesi muhakkaktır. 

Roma, 7 (A.A.) - İstefani Ajansının 
resmi bir tebliğine göre, İtalya harici· 
ye bakanı Kont Ciano bu ak!)am Viya• 
naya hareket etmektedir. Kont, Avus
turya Başbakanı Şuşnig ile hariciye ba· 
kanı Şmid'in ziyaı·etini iade edecek, ay• 
nı zamanda Roma protokollarını imzala. 
yan üç de-vlet konferansı için icabeden 
davetiyeleri gönderecektir. Bu konfe• 
rans 11 teşrinisanide toplanacaktır. 

Asrımızın en büyük macar kompo -
zitörü Bay Bela Bartok bir ay kadar 
aramızda kalmak üzere memleketimize 
gelmiştir: Hadisenin değeri hakkında 
fikir edinebilmek için onun musiki ta· 
rihindek; ve her yerde saygı ile anılan 
mevkiini bilmek yeter. 

Bela Bartok hem deha sahibi bir 
artist, hem de A vrupanın en gözde mü· 
zikolo&1arından biri olarak değerli iş -
ler görmüş, adı bu bakımlardan musiki 
tarihlerine geçmiştir. Artist olarak 
macar uiusal musiki okulunun en güzi
de safhasrnx kunııuıı ayrıca da gençli • 
ğindenberi bir;nci sınıf bir piyanist di
ye tanınmıştır. Müzikolog sıfatiyle en 
büyük emeklerini folklor alanında sarf 
etmiştir. Sahne, oda ve orkestra :nus~· 
kileri olarak yazdığı eserlerin listesinı 
vermek uzun sürecektir, folklor alanın· 
da yurdunun iç ve dışında yaptığı ya. 
yrnJarı saymak ta uzun sürer. (Esasen 
"Ülkü" dergis~ne ayrıca verdiğim u,un 
bir inc:1eme bütün 'Ju yanları i.yic~ ay• 
dmlatacaktır). Burada Bartok'un 
yaptıklarının özünü göstermekle kalı

yorum. 
Ko~po:l'itör olarak her şeyden önce 

en saf yı:rd temlerini toplryarak onlar 
üzerinde yeni eserler genişletmeği iş 

edilmiştir. Eski bir iki macar büyüğiın
ce çingene ve amatör havaları üzerinde 
kurulmuş eserleri "öz macar" sayamı
yordu. köylerde o havalardan daha saf 
ve daha "öz ma:ar'' ağızları bulunduğu
nu sezmişti. İşte pe§in bu bilgisini ge· 
nişletmi~ olmak üzere 1910 dan başl!
yarak köy köy dolaştı. bin' nce macar 
türküsü top:adı ki aratarırıda en tem;z 
türk pentatoniklerinden de ori} nal ör
nekler bult!nmuştı.:r. Fakat, o, Asya! 
özü iyice belirte1Jilmek için bu kadarı
nı yeter görmdi: Macar illeriyle çolı: 

temasta bulunmuş komşu mi11etlerin 
folklo.-'i.an ile de ilgilenerek onları da 
toplamağa ve ince!emeğe başldaı: romen 
ve slavak folklorları üzerbde ilk mcto· 
dik rıra~.ttrmaiara gir i_§en kendisi olmuş-
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tur. Hatta 1913 de Cezayer'in Sahra -ru
areklerine yakın Biskra berberileri ara 
sında bile folklor araştırmalarında bu
lunmuştur ki, bunun ulusal tarih tezi . 
miz bakımından ne kadar manalı bir 
hareket olduğu kolayca anlaşılrr. Tür -
kiyeye yaptığı son seyahati gene ben • 
zer bir endişenin ve inanın en tabii so

nucudur: ortada peşin bir "türk - ma • 
car rrk birliği" meselesi vardır. Sonra 
da Macaristana türk hakimiyeti asırla· 
rında yeni baştan Anadolu musikileri 
girmişti: Mukayeseli Macar - Balkan 
folkloru araştırmalarma türk folkloru
nu da mikyas tutmalıdır ki varılacak SO· 

nuçlar mutlak olsun. Şu halde bir dile
ğimizin mahiyetini iki kelime ile anla
tabiliriz: folklor işinin ve bele bize en 
yakın folklorlarm en büyük, en emekli 
ve en tecrübeli uzmanı olarak aramıza 

gelen Bela Bartok kendi memleke
tinde ve Romanyada olduğu gibi bizde 
de musiki folkloru çahşmalanna en iyi 
metodları kazandırabilir; onun bilgile
rinden uzun uzadı istifade edebilmenin 

yollarını hemen temin etmeliyiz diye 
düşünüyoruz; bu endişenin bütün mes· 
lekdaşların hayalinde alevlenivereceği 
açıktır. B. Bartok'un kompozitörlük 
şahsiyeti de genç kompozitörlerimiz 
için örnek tutulmağa layık bir ideal o
labilir. 

Bartok, 1881 de Macarstamn Na
gy Szent Miklos mevkiinde doğdu. İlk 
dersleri annesinden ve L. Erkel'den al· 
dıktan başka, dokuz yaşmda kompozis· 
yontar yazmağa da başladı. Henüz on 
sekizinde bir piyano sana~ı ve başkaca 
mühim şeyler yazdığı için Dobnanyi
nin tavsiyesiyle Budapeşte Konserva· 
tuarma yazıldı 1907 de aynı müesseseye 
piyano profesörü tayin olundu. İlk ya
zılarında Strauss, Liszt, ve Wagner'in 
son eserlerinin tesirinde kalmakla be • 
raber, sonraki folklordan mülhem eser· 
terinde kendi asıl yolunu bul· 
muştur. Dcb·t!'!'ey'nin usullerinden 
tutunuz da ta bir çeşit ''bitonali
te" ye varıncaya kadar Stravinsky ve 
Schönberg'in yazı teknikleri gibi nice 
teknikleri yazılarında kullanmıştır. 

Stravinski ve Fallo ile birlikte, Bartok 
asrrmrzın en kuvvetli fertlerinden biri-

H ükümeı V alensiyaya gitti. 
Londra, 7 (A.A.) - Resmen bildi

rildiğine göre, İspanyol hükümeti Mad· 

rid'i terkedcrek Valansiyaya naklede 
cek ve Madrid'de yalnız askeri bir vali 
kalacaktır. 

Madrid sokak'larında harbler 
Lizbon, 7 (A. A.) - Nasyonalist 

kuvvetlerin Madrid'in ba§lıca sokakla· 
rmdan biri olan Puertasdelsol'a vardık-

dir. Yazılarında (majör) ile (minör) 
boyunduruğundan kurtuldu, eski ma· 
kamlara yer verdi, ritim orijinalHği eş· 
siz oldu, kontrpuanlarında en ay
kırı karşılaşmalara yer verdi, 
çünkü hep folklordan yolunu bul
du. Umumı harptan önceki yazıları
m tenkit çok fena karşıladı, yepyeni 
tekniğini ehrkes müfrit buldu, artiste 
birkaç bedbin yıl geçirttiler: bu srra
larda yalnız folklorla uğraşıyor, bir yan
dan da hayranı bulunduğu modern fran· 
sız musikisine karşı çevresinin ilgisini 
uyandırmak üzere piyanistliğini bu işe 
hasredyordu. Harptan sonra yeniden 
yazmağa başladı ve gayesine işte bu son 
hamlelerinde vardL 

Ak saçlı üstat memleketimizde yal
nız eserlerini piyanosu ile, ve C. B. F. 
orkestrasının eşliği ile dinletmekle kal· 
mıyacak, aynı zamanda folklor mesele
lerine ait konferanslar da verecek, ve 
hatta Anadolu köylerinde gezip türkü· 
ler toplıyacaktır. (Fonografla). 

Değerli konuğumuza hoş geldin de
riz. Seyahatinin musiki kalkınışına 

hazırlanan aylarımıza düşmesi onun 
aramızda uzun zmaan kalabileceği ümi- . 
dini çok artırıyor... İlave edelim ki, 
Bartok, memeleketimizin musiki işle

riyle sekiz on yıldır sevgi ile ve her 
vesile ile alakadar olmuş, bazı tavsiye -
leri çok eskiden matbuatımızda çıkmış
tı: o vakitler de folklora ehcmiyet ver• 
ınemizi uzun uzun temenni etmişti. 

Mahmut Ragıp KÖSEMİHAL 

Habsburglarrn tekrar tahta geçme
sine şahsen muarız bulunan B. 'Gömbö· 
şün ölümü bu işi kolaylaştıracaktır. 

Yakında tesirli bir İtalyan yardımı· 
na mazhar olacağım Macaristana temin 

eden B. Musolininin Milano nutkun· 
dan sonra, bu yardımın yeni macar si
lahlanmasının İtalya tarafından tanın

masr şeklinde tecelli edeceği hakkında 
şayialar dola~ktadxr. 

Tancada bir çarpışma 
Tanca, 7 (A.A.) - Limanda demirli 

bulunan iki italyan destroyerine men
sub yüz kadar İtalyan deniz neferi ile 
bazı ispanyol cümhuriyetçileri ara&If!da 
bir çarpışma olmuştur. Bahriyeliler fa. 
şist mar~arı söyliyerek Pöti Sokko 
meydanından geçerlerken ispanyollar 
"Yaşasın cümhuriyet,, sadalan ile mu
kabele etmişler ve çarpışma bundan 
doğmuştur. Şehrin polis kuvvetleri ar· 
bede yerine geldiği vakit İtalyan b~hd
yesinin bir kolu çarpışmaya iştirak e
den neferleri toplayarak gemilere sev
ketmekte idi. 

Madridde vaziyet 
Madrid, 7 (A.A.) - Madridin mer

keze yalan sevkülcen noktalarından bi· 
risine büyük çapta toplardan mürekkeb 
bir batarya yerle§tirilmiştir. Bu batarya, 
nasyonalistlerin Karabansel ve Villaver
dedeki mevzilerini bombardıman etmek· 
tedir. 

ıtatibler, büyük caddelerde hala he
yecanlı nutuklar söylemektedirler. Şeh
rin dı§an varoşlarında oturanlar şimdi
den şehrin merkezine gelmişlerdir. Bun
ların çoğu fikir adamlarıdır. Ve şehre, 
eski eşyaları ve yorganlarla dolu küçük 
arabaları çekmektedirler. Bazıları sade
ce bir şilte sırtlamış bulund.ukları halde 
sokaklardan geçmekte1ir. Dün akşam 
sokaklarda kimşeler yoktu. Yalnız arası· 
ra asker yüklü kamyonlar geçmekte idi. 

Kont Ciano Viyana'dan sonra macar 
başbakan;: ve hariciye bakanının ziya
retlerini iade için Peşteye gidecektir. 
Kont Ciano'ya Avrupa ve Akdeniz aşırı 
umum müdürü Buti, umumi siyaset mü· 
dürü Vitelli, ecnebi matbuat müdürü 
Grazzi ve hariciye bakanlığının diğer 

bir!jok erkanı refakat edecektir, 

/rakın dış siiJaf!ası 
hakkında 

Elçiliğin bir tebliği 
Irak Elt;iliğinden: Iraktaki son ka· 

bine değişmesi üzerine pek değerU 

türk gazetelerinde yeni kabinenin ha~ 
riei siyaseti hakkında muhtelif kay· 
naklardan alman birçok haberlerin ııejo 

rolunduğunu gören Irak Ankara elçi
liği, aşağıdaki beyanatın yayılmasına 

Anadolu Ajansının vesatetini rica o
der: 

Irak ile Türkiye arasında mevcut 

olan ve kardeşlik hissiyatı mütekabile• 

sine, ve iki komşu memleketin mü9te• 
rek menfaatlerine dayanan pek samirıU 
münasebatm idame ve takviyesi husu
sunun Irak harici ıiyasetinin en mü• 

him esaslarından biri bulunduğunu ve 
buna dahili hükümet tebeddülünün te
sir etmiyeceğini muhterem türk efk&
rı umumiyesine arz ve teyid etmekle 
en mühim vazifesini yapmrş olduğuna 
Irak Elçiliği kanidir. 

Aynı zamanda I.rak müttefiki olan 
İngiltere ile samimi ve dostane müna• 
sebetlerini muhafazaya devam, ve bü· 
tün komşulariyle arasında mevcut dost· 
luk bağ ve alakalarının idame ve inki· 
şafına gayret edecektir. (A.A.) 

}aşacağına inanrrdı. 

BiLiNl\fiYEN iNS \N 
Bizler, dış alemden gelen bütün teheniıç

lere - bunlann şiddeti veya zafx duygu uzu .-ları
run asabi nihayetlerini fazla ve kifayetsız d<.:re· 
cede sarssa dahi - intibak etmekteyiz. Lüzumun
dan fazla ışık tehlikelidir. İnsanlar, daima, bım
dan kendilerini muhafaza etmeğe çalışmrşlar
dır. Ve uzviyette, bundan koruyacak birçok 
mekanizmalar vardır. Kirpiklerle göz bebeğinin 
diağ&amı, ziya huzmelerinin kesafeti fazlalaş
tığı zaman, gözü bundan muhafaza ederler. Ay
nı zamanda şebeki tabakanın hassasiyeti azalır. 
Deri renkli maddeler hasıl ederek aydınlığın içe
ri girmesine mani olur. Bu tabii muhafazalarm ki
fayetsizliği takdirinde şebeki tabakada veya cild· 

kalarda yaşamaktadırlar. Denilebilir ki beyaz in
sanların ışığa ve hararete alışmalan bunların 
asabi ve zihni inkişafları aleyhine olmaktadır. 

Şu halde tahassüsün kesafeti teheyyücün keo 
safetinden çok daha yavaş çoğalmak lazım ge
lir. Madem ki bizler, bir tenbihin mutlak ke
safetini sezemiyoruz, yalnız iki müteakib tehey
yücün kesafet farkım sezebiliyoruz; demek. ki 
bu mekanizma bizleri fili surette korumaktadır. 
Weber kanunu doğru olmamakla beraber, gene 
olup biteni takribi sUTette ifade etmektedir. Di .. 
ğer taraf tan, asabi cümlenin intibak kudreti di
ğer uzvi cihazlannki kadar geniş değildir. Me,. 
deniyetin yaratmış olduğu yeni müheyyiclere 
karşı kendimizi müdafaa edemiyoruz. Büyük şe• 
hirlerin ve fabrikaların gürültüleriyle, modem 
hayatın hayhuylariyle, tasa ile, çeşidli meşgale
lerle iyi mücadele edememekteyiz. Uykusuzlu
ğa da alışamıyoruz. Afyon ve kokain gibi uyuş-
turucu zehirlere mukavemet kabiliyetinde deği· 
liz. Acaib şeydir: modem hayatın şartlarından 
çoğuna acı çekmeksizin alışıyoruz. Fakat bu alış· 
kanlığın tevlid ettiği uzvi ve zihni değişiklikleı 
ferdin ciddi surette bozulup yıkılmasını intac e· 
diyorlar. 

Yazan: Dr. ALEXIS CARREL 
Türkçeye çeviren: NASUH! BAYDAR 

Ac:<lbi merkez ve büyük sempatik cüm
leleri işe karışır. Kalb darabanhırmın süratini ar
tırır, damarları şişirir, susama hissini fazlalaş~ 
tırır, ilh ... bunun tersine olarak, dışarının hara
reti alçaldığı takdirde cild damarlan tek<Abbüz 
eder, deri beyazlaşır. Kan orada ancak deveran 
eder; deveranı ve şimik mübadelelerı faalle:.~n 
derindeki uzuvlara sığınır. Demek ki bı"2.leı, i:>Ü· 
tün vücudumuzun asabi ve deverani tahavvül
leriyle sıcağa karşı olduğu gibi soğuğa karşı da 
mücadele etmekteyiz. Dış havanın değişiklık'.e
ri, yalnız sıcağa ve soğuğa. rüzgara, güneşe ve 
yağmura maruz olan deri üzerinde değil, 
bütün uzuvlar üzerinde de tesirlerini icra e~
mektedirler. Hayatımız, hava tahavvüllerin-:lcn 
uzak olarak geçerse hararetin, kan kütlesmiu 
ve ondaki kaleviyetin ve sairenin tanzim e<l1ci 
o1u~ları faydasız bir hale gelmektedirler. 

de bir takım af etler ve aynı zamanda iç uzuv
larla asabi cümlede teşevvüşler husule gelir. İh· 
tiınal ki çok bol bir ışık, uzun zamao devam ede
cek olursa, his ve zekada bir azalma tevlid eder. 
Unutmamalıyız Ici, en yüksek derecede medeni 
ırkların, mesela İskandinavyalıların derileri be-

. yazdır ve birçok nesillerden beri az ışıldı bir 
memlekette yaşamaktadırlar. F ransada, şimal 
ahalisi Akdeniz kıyılarında yaşayanlara üstün
dür. Aşağı ırklar, ekseriya, aydmlığm şiddetli ve 
ve mutavassıt hararetin yüksek olduğu mmta-

Merkezi asablar cümlesi kozmik alemden, 
ışık hüzmelerinden başka, türlü türlü heyecan
lar da almaktadır. Bunlar hazan kuvvetli, bazan 
hafiftir. Bizler, muhtelif kesafetlerde ışıkta müte
vazin tarzda şekiller kaydetmesi iktıza eden bir 
fatograf plakı vazyietindeyiz. Bu takdirde, ışı .. 
ğm plak üzerindeki tesirinin bir diağframla ve 
münasip bir poz müddeti ile ayarlanması gerek
tir. Uzviyet ise başka bir usul kullanmaktadır. 

Heyecanların muhtelif kesafetine, kendi alına 
kabiliyetini azaltmak veya çoğaltmak suretiyle 
intibak etmektedir. Kuvvetli bir ziyaya arı: om
nan şebeki tabaka, bildiğimiz gibi, hassasiye· 
tinden büyük bir kısmını kaybeder. Bunun ı:-,foi, 
koklama gışası da, az bir zaman sonra, fena ko-
kuyu a1maz olur. Şiddetli bir gürültü, devamlı 
ise veya yeknesak bir tarzda tekerrür eder ise 
bizi rahatsız etmez. Denizin kayalar üzerinde ulu
ması veya bir trenin devamlı yürümesi uykuyu 
bozmaz. Y alnxz teheyyüclerin kesafetindeki ta
havviiller sezilir. W eber, tenbih hendesi silsile 
ile fazlalaşırsa tahassüsün riyazi silsile ile fazla- {Sonu var· 



Eilişleri sergisinden röportajlar: 3 

Fildişi oymaciliğının kallunması kabiJ mi? 

Birbuçuk asırlık bu eski sanatın bugün memleketi
mizde yalnız 1ki yolcusu var 

Ömür törpüsü bir sanat. - İşle mesi kadar satması giiç bir iş. -
İşin asıl acı tarafı neresi? - Niçi n çırak yetişemiyor? - Sanatın 

ölmemesi için ne lazım? - Bir satranç takımı kaç ayda 
yapılır. - Şahan üstanın son dileği. 

Fil dişi işçiliğinin son us talarmdan Şaban usta. 

Eli§leri ve küçük sanatlar sergisi
nin ;ılt kat salonunda, son koridorun so
lunda ufacık bir -:amPkan, diğer came -
kanlardan fazla dikkati çekiyor. Bı.. ca
nıakar. adeta bo'i. İçinde, birisi maktaın· 
dan kesilmiş iki büyücek parça kemik, 
küçük parmak boyunda üç bebek ve ü
zeri resimli iki katalog yaprağından 
başka bir şey yok. Bu boş camakanın ya · 
nında, basit bir işçi masası önünde, ba· 
şrnı elindeki işe eğmiş, önünden geçen· 
lerin bakışlarından habersiz bir sanat
kar çalışıyor. 

Yaklaştım ve sordum: 
- Koıay gelsin usta ... 

Yorgun gözler; ile yüzüme baktı. Du· 
daklarmdan alışkın bir 

- Eyvallah .. 
Sözü çıktı. Sonra, elindeki tahta sap· 

lr demir veya çelik kalemi ile önündeki 
kemiği törpüleme işine koyuldu. 

- Ne yapıyorsun .. Elindeki törpü 
ile ör.nli: mü törpülü yorsun? 

Başım tekrar kalılırdı. Bu 11efer ba· 
kışlarında bambaşka bir mana vardı. 
Acı ııcı güldü. 

- Ev~t. de:Ji, ömür törpülüyorum. 
Hem de seneler ve senelerdenberi.~ E
limde gördüğünüz bir fil dişi parçası -
Öır .. Onu işliyorum. Bu kemik külçe -
sinden bir pu1hahk yapmağa çalışıyo

rum. Sanatım fiHisi oymacıhğıdır. 
Camak§nını işaret ederek sordum: 
- Yaptığın işlerin nümunelerinden 

hemen burada hiç bir şey yok. İnşallah 
hepsini satmrşsındır. 

Oturduğu yerden kımıldandı. Göz
lerini bir an için boş camakanma dik • 
tikten sonra: 

- Bayım, dedi, biz nümunelik yap· 
mayız. Ancak bot zamanlarımızda 9u 
gördüğünüz küçük bebekler gibi şeyler 
yaparız. Fildişi işi öyle kolay kolay 
meydana gelmez. Üzerinde altı ay çalış· 
tığımız e1işleri çoktur. Aylarca emek 
aarfiyle v: göz nuru dökerek meydana 
getirdiğimiz bir iş için • tabii pahahya 
rnal olacağından - gene aylarca müşte
ri beklemek bizim gibi gündelik nafaka 
peşinde koşanlara imkansızdır. 

- Şu halde ısmarlama iş üzerinde 
çalışırsını z .... 

- Hemen hemen öyle. Birim sanatı · 
mız işlemesi güç, satması crüc bir sanat
tır. Es!dden bu sanat üzerinde çokça. 
h_şanlar varmı§. Makta• dedikleri, ka· 
JJ'lTŞ kalem uçlarını düzeltecek aletler 
divitler. hokka takımları, saplı güze· 
el aynaları yaparlarmış ve bunların 
~ok alıcrları olurmu~ Şimdi burıla~ ar
tık antika oldular. Bunların yerine re
sim çerçeveleri, pudra kutuları gibi da
ha modern işler yapıyoruz. Fakat de
diğim gibi üzerinde günler ve aylarca 
çalıştığımızdan pahalıya mal oluyor, 
ancak meraklılar için ısmarlama yapı • 
yo. uz. 

- Dükkanmrz var mı? 
- Yok .• Evde caltşıyorum. Fildişi 

işine merak}; olanlar adresimi biliyor -
)ar adrc-simi bilmiyenler d~ kapalı çar· 

şıdaki antikacılardan öğreniyorlar. İşin 
asıl acı tarafı biz bu antikacılar 'çin ça
lışırız Bize onl:tr sipariş verirler. Pa· 
zarlığı y apar. işi teslim ederiz. Onla: 
da rüzde vüz fazlasiyle satarlar. Bu
nu~lıı be r~ber onlar olmasa aç kala :.:-~ız 
demekti r . 

- Bu işte çalışan kaç sanatkar var? 

İsminin Şaban usta olıiuğunu öğren · 
diğim bu eski sanatkarın dudaklarr 
gamlı. bir gülüşle büküldü. Sualime bir 
sual ile cevab verdi : 

- Kaç kişi ta!ımin edersiniz? 
- Ne bileyim .. mesela otuz kişi .• 

kırk .. elli kişi. 

Yorgun başını saliadr: 

- İki kişi.. yalnız iki kişiyiz. Biri -
miz İstanbulda kaldı. Sergi münasebe • 
tiyle buraya ben geldim, birçok asırlık 
bir maziye sahih bu çetin sanatın bugün 
memleketimizde kalmış olan son yol 
<:USU biz iki kişiyiz. 

- Çırak yetiştirmiyor musunuz? 

- Nasıl yetiş.tirelim. Bugün herkes 
günlük naafkası peşinde. Ben, gece 
gündüz çalışarak, göz nuru dökerek an
cak, o da güçlükle geçinebiliyorum. Çı· 
_>ağa gündelik vermek lazım. Karnını 

doyurmak lazım. 
' - Demek sizlerden sonra bu sanat 

ölecek .. 

- Ööyle, fakat mese1a eğer güzel sa
natlar akademisinde fiJdişi oymacılığı 

~akkında bir ders açılırsa burada esa -

sen sanatın temeline başka dersler do· 
layısiyle vakıf bulunacak talebe kısa 

zamanda yetişebilir. Yoksa .• 

- E! ile yaptığınız işi makineye 
yaptırmak kabil değil mi? 

- Bunun imkanı yok. İşlediğimiz 
mermerden daha sert bir madde, ha -
mur değil ki kalıba sokulsun. İşte şu 

kemik külçesi.. Bunu elden başka bir 
iey işliyemez. Üzerinde kalemin kağıd 

üzerine yazdığı gibi yazacağız. Oynı • 
yacağız. Her iş için ayrı ve (kalem) 
adını verdiğimiz aletlerimiz var. Bu 
aletleri de kendimiz yaparız. Makine 
düz çizgiler, basit desenler yapar. Esa
sen bu iş biiyük endüstri, ihracat i~ de
ğil, zevk ve para işidir. 

CamakancJaki katalog yapraklarını 

göstererek sordum: 

- Bunlar n~dir? 

- Satranç resimleri; çok zaman 
alan bir i~tir. Bir takım üzerinde ~ ay, 
6 ay çalıştığımız olur. Bunların da ayrı 
meraklıları var, vilayetlerden kalkıp 

İstanbul'a kadar gelen. bizi sorup ara -
yan ve satranç takımları ısmarlıyanlar 
yok değildir. 

- Böyle S, 6 ay çalışarak yaptığınız 
bir takımı kaç liraya satarsınız? 

-Dörtyüz, dörtyüz elli liraya satı
yoruz. Bir t•um dört, beş kilo fildişin
den çıkar. Fildişinin kilosunu 20 liraya 
alıyoruz. Bunu aldığımız paradan in • 
diriniz, geri kalanı S, 6 ayın günlerine 
taksim ediniz, gündeliğimiz kaça gelir 
anlarsınız. 

Şaban usta, içinin derdini dök· 
mekten yorulmuş gıbi e1ine kalemini 
aldı. Başını eğdi.. Sene1erdenberi işleye 
işleye bitiremediği fildic;i üzerinde öm
rünü törpülemeğe koyuldu. 

- Aliah sabır versin ... 

Diyerek bu esk: sanatın son emek • 
darının yanından ayrıldım. 

Arkamdan çok zayıf bir ümid taşı -
yan sesi geliyordu: 

- Ummam ama ..• belki laztm olur. 
Ümid dünyası bu ... Evim Karagümrük
te, Beyceğiz mahallesinde Servili kuyu 
sokağındadır. 

töreı1i 

lzmit Kağıd Fahikasınrn açrlrşına aid hatıralar: Yukarda soldan sağa doğru: Fabrikayı Maliye Vekili B. Fuad Ağ· 
ralr açarken, kağıd fabrikasının umumi görünüşü, İktısad, Maliye ve Gümrükler Vekilleri fabrikaya girerlerlcen,' Celal 
Bayar'rn açış söylevi dinlenirken, lktısad Vekilimize fabrikada izahat verilirken, törenden bu görünüş, Sellüloz 
fabrikasrmn temeline konulan kağıdı vekillerimiz imzalarken, Celal Bayar fa brikanın çrkardrğı kağıdları tetkik et
miş ve çok memnun kaldığını söylemiş tir, • Seliüloz fabrikasının temeli lktısad Vekilimiz tarafından atılırken, vekille· 
rimiz fabrikanın yaptığı kese kağıdları nı tetkik ediyıorlar. 

İzmit kağıd fabrikası; şimdilik mem· 
leketin düz matbaa kağrdları ile bazı 
cins karton ihtiyacını karşılamaktadır. 

Bobin halinde gazete kagıdları temeli 
atılan ikinci fabrikanın kuruluşundan 

sonra imal edilecektir. Bu sebeble Ulus 

Yuııanistanda f elalict 
getiren yağmurlar 

At:na, 7 (A.A.) _ Tufana benziyen 
yağmurlar neticesinde Elissions, ve Ki
fissos nehirleri taşmış ve Atina sokakla
rı sular altında kalmıştır. Bir çok ev ve 
bazı köprüler yılkılmıştır. Hükümet fe
lakete uğrayanlara yardım için tedbirler 
almıştır. 

Hukuk Fakültesinin 
danslı çayı 

Ankara, 7 (A.A.) _ 

Dün gece Ankıı.ra Halkevinde hukuk 
fakültesinin kaynaşma toplantısı adliye 
vekili Şükrü Saracoğlunun da iştirakiyle 
parlak bir surette yapılmış ve adliye ve
kili gençliğe karşı bir defa daha sevgile
rini göstermişlerdir. Toplantı geç vakte 
kadar büyük bir samimiyet içinde de
vam etmiştir. 

müessesesi k~ndi basımevinde neşredi
len devamlı mecmuaları İzmit fabrikası 
kağıdlariyle basmak teşebbüsü almı~tır. 

C. H. Partisinin organı olarak Ulus
ta basılan (Ülkü Halkevlri) dergisi ile 

(Yurd) gazetesinin önümüzdeki sayıla-

rı türk kağxdiyle neşredilecektir. 
Bunlardan birincisi her ay seksen 

sayfa olarak on bine yakın basılmakta, 

Yurd gazetes ise 70 bin n:isha olarak on 
beş günde bir köylülermize parasız da· 

ğıtrlmaktadır. 

SOVYETLERIN BAYRAMI 
(Başı 1. inci sayfada) 

B. l\lolotof un Lir yazısı 
Moskova, 7 (A.A.) - Tas ajansı 

bildiriyor: 

Bugünkü gazeteler sosyalist rejimin 
büyük muvaffakiyctlerini sayan bilan
çolar neşretmektedir. Pravda gazetesi 
halk komiserleri konseyi reisi B. Molo
tovun "Doğru yol üzerinde" serlevhalı 

bir makalesini neşretmektedir. Endüs
trinin inkişafını tahlil eden B. Molotov 
ağır endüstmin umumi istihsalinin bu 
sene harbden evelkine nisbetle 8 misli 
ve 1928 e nisbetle 5 misli daha fazla ola
cağını yazmaktadır. 

Bu senenin planına göre ağır endüs
trinin umumi istihsali, 1913 senesinin 
10.251 milyon rublesine nazaran 77 mıl
yar rubleyi bulacaktır. Ağır endüstri
nin yalnız bu sene içindeki fazlalığı 

1928 senesinin bütün endüstrisi yeku
nundan fazla olacaktır. 

Bu sene 1928 e nisbetle 2,5 defa da
ha büyük olan iş veriminin inkişafını 

kayddeen B. Molotov diyor ki: 

"Muvaffakiyetlerimiz pek büyük
tür. Komünizmin bir çok düşmanları• 

nın aleyhimizde yaptığı gürültüye nıt· 
:nen Sovyetler birliğinin ileri hamlesi
ni hiç bir şey kıramıyacaktır.,, 

lTALYA'DA: 

l\1cçhu1 asker şerefine tezahür 
Roma, 7 (A.A.) - Dün, Vittoriano mil. 

li abidesi önünde meçhul asker şerefine 
bir tezahür yapdmıştır. Bu tezahüre iş
tirak eden bir çok heyetler arasında, ba
şında reis Dük Dö Koburg olmak üzere 
hazır bulunan alman heyeti bilhassa dik· 
kati celbediyordu. 

/ 
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'"SATIN AL.MA KOMİSYONU İLANLARI 
İLAN 

ı - Her bir kilosuna biçilen ederi 120 kuruş olan 16.500 kilo 
pamuk çorap ipliği ~apalı zarfla alınac?.ktır. . . .. . . 

2 - Şartnamesinı parasız alm:ık ve ornekle~ı:ı gormek ıstıyen• 
lerin her gün öğleden sonra komısyona gelmelerı. 

3 - İlk teminat milcdarı 1485 liradır. 
4 - İhalesi l:t-11-936 cuma günü saat 15 dedir. 
5 - Eksiltmesine gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cü 

maddelerinde yazılı vesikaları teminat ve teklif mektupları ile bir
likte ihale saat·ndan en az bir saat evvel M. M. V. Sa ,Al. Ko. na 
vermeleri. (1499) 2-5142 

BlLIT 
• 1 - Her bir tanesine biçilen ederi 300 kuruş olan 2.200 tane yün 

fanilc kapalı zarfla alınacaktır. 
2 - Şartnamesini .>arasız almak istiyenlerin her gün öğleden 

sonra komisyona gelmeleri. 
3 - İlk teminat mikdarı 495 liradır. 
4 - lha!r-si 16-11-936 pazartesi günü saat 11 dedir. 
5 - Eksiltmesine r(ireceklerin 2490 aayıh kanunun 2 ve 3 Uncü 

maddelerinde vazıh vesikaları ilk teminatları ile birlikte teklif 
mektuplarını ihale saatmdan en az bir saat evvel M.M. V.Sa.Al. 
Ko. na vermeleri. (1570) 2-5227 

BlLtT 
1 - Her birine biçilen ederi 160 kuruı olan 5000 tane frenk göm

leği kapalı zarfla alınacaktır. 
2 - Şartnamesini parasız almak istiyenlerin her gün öğleden 

tM>nra komisyona gelmeleri. 
3 - llk teminat mikdarı 600 liradır. 
4 - İhalesi 13-11-936 cuma ıtünü saat 11 dedir. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin ~490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 

maddcl,rinde yazıh vesikaları ilk teminatları ile birlikte teklif mek
tuplarını ihale saatinden en az bir saat evvel M. M. V. Sa. Al. Ko. 
na vermeleri. (1571) 2-5228 

BİLİT 
l - Her bir metresine biçilen ederi 30 kuruş olan 50.000 metre 

haki renkte astarlık bez kapalı zarfla alınacaktır. 
2 - Şartnamesini parasız almak istiyenlerin her gün öğleden 

sonra komisyona gelmeleri. 
3 - İlk teminat mikdarı 1125 liradır. 
4 - İhalesi 14-11-936 cumartesi günü saat 11 dedir. 
5 - Eksiltmesine gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 

maddelerinde yazılı vesikaları ilk teminatları ile birlikte te .• 
tuplarını ihale saatından en az bir saat evvel M. M. V. Sa. Al. Ko. 
na vermeleri. (1573) 2-5229 

BlLIT 
Laboratuvar alit ve edavatı: 14 kalem laboratuvar alat ve ede

yatı açık eksiltme ile alınacaktır. 
Hepsinin tutarı (4898) liradır. Evsaf ve şartnamesini göremk 

ve almak isteyenler komisyonumuza gelsinler. 
İhalesi 10-11-936 salı günü saat 11 dedir. tık teminatı (367) lira 

'(35) kuruştur. Ekailtmeye gireceklerden alakası olanlar 2490 sa
ydı kanunun 2, 3 Uncü maddelerinde istenen belgelerle eksiltme 
ıiln ve vaktinde M. M. V. satın alma komisyonuna gelsinler, 

(1059) Z-4559 

BlLtT 
1- Beher kilosuna biçilen ederi 36 kurut olan 4200 kilo benzin 

açık eksiltme ile aatın alınacaktır. 
2- Eksiltmesi 9/11/936 Pazartesi günil saat 11 dedir. 
3- İlk teminat 113 lira 40 kuruştur. 
4- Şartnameai Ko. da görülür ve parasız alınır. 
5- Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı 'J.-::ı.ntmun 

2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle eksiltme gün ve !!aatıııda 
M. M. V. Satın alma Ko. da bulunmaları (1515) 2-5152 

BtLtT 
1 - Vek!Jet daireleri ihtiyacı için 5 tane yazı masası ile 2 tane 

~at masası ve iki tane camlı kütüphane ve muhtelif renklerde 110 
kilo tipo müre~kebi pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Pazarlığa gireceklerin 9.11.936 P. ertesi gllnil saat tA de 
M. M. V. Sa. Al. Ko, na gelmeleri, 

3 - Muhtelif renkte 500 yardalılt ayrıca 500 tane makara da pa• 
tarlıkla alınacaktır. 

!t - Pazarlığı aynı gündedir. (1655) 2-5363 

BtLtT 
Yapr tamiri: Anlrarada baraka ve ahır tamiri işi pazarlığa kon• 

bıuştur. Keşif tutarı : 1368 lira 85 kuruıtur. 
Keşif ve şartnamesi parasına karşı İnşaat tubesinden verilecelC

tir. İhalesi : 23.11.1936 Pazartesi günü llaat on birdedir. İlk temi· 
natr : 102 lira 67 kuruştur 

Eksiltmeye gireceklerden ilgili bulunanlar 2490 sayılıl kanu
nun 2, 3 cü maddelrinde istenen belgelerle pazarlık gün ve vak-
Plıda M M. V. Satın Alma Komisyonuna gelsinler. (1671) 

2-5385 

l\luğla Va1iliğinden: 
Marmaris merkezinde yaptırılacak 13348 lira 33 tturu, keşif be· 

Welli yatılı ilk okui binası inşaatı kapalı zarf usuliyle ~siltmeye ko· 
nulmuştUr. Ekslttme 19-11-936 pef1embe günü uat ıs de ilbaylık 
makamında toplanacak vilayet daimi encümeni tarafından yapıla
caktır. 

Muvakkat teminatı 1001 lira 12 kuruştur. 
lıtekliler, eksiltme fenni ve bayındırlık i~leri genel sartnamele· 

rini ve buna mllteferri diğer evrakı Muğla nafıa müdürlüğünden 
Rörebilirler. 

Eksiltmeye r(innek istiyenler bu gibi itleri evvelce yaptıklarına 
Clair ehliyet vesikası R'Östereceklerdir. 

Vilayet Nafıa Müdürlüğünden vesika atmak istivenler ihale-den 
tn az sekiz gün evvel resmen müracaatla ehliyet veaika11 alacaklar· 
dır. Teklif mektuplan 2490 sayılı kanunun tarifatı dairesinde ha -
zırlanacak ve 19-11-936 pe~e ~nü saat on dörde kadar makbuz 
mukabilinde Muğla ilbaylığma verilecektir. 

Daha fazla izahat almak iatiyenlerin Muğla Nafıa MUdUrlüğtıne 
lnUracaat etmeleri ilin olunur. (2739) 2-5398 

Maliye Vekaletinden: 
Kumqı malyeden verilmek ve malzemeli müteahhidine alt ol· 

inak üzere vüz on beş ~akım elbise pazarlıkla diktirilecektir. 
Pazarlığı 23. 11. 936 tarihinde pazartesi günü saat on be!ıte leva-

sı mmüdürlüiünde müteşekkil eksiltme komisyonunda yapılacaktır. 
Tahmin bedeli altı yüz doksan liradır. 
Şartnameıi levazım müdiirlüt\inde 2örilleblllr. 
Muvakkat teminatı, elli bir lira yetmiş beş kuruştur. 
Pazarlığa r(irmck iative~ler muvakkat teminatı yatır. o1ma1a· 

rı ve bu gibi işleri yaptıklarına dair ehliyet veya ticaret odası vesi-
kası rröstermeleri Jbımdır. (1653) 2-5361 

İktisat Vekaletinden: 
••tş KANUNU'' nun dokuzuncu "'Teşkilat" faslındaki hükUm

lere göre kurulan "İŞ DAiRESİ" nin teşrinsani 1936 ba!;ınclan 
itibaren faaliyete başladığı 145 inci madde mucibince ilan olunur. 

(1661) 2-5370 

1 - Ankara garnizonu kıtaatı icin 7000 kilo gaz yağı 10-11-936 
tarihine mü adif salı günü saat 11 de açık eksiltme ile alınacaktır. 

2 - Şartnamesi ekisltmenin yapılacağı Lv. Amirliği Satın Al • 
m.1 Komisyonunda her gün görülebilir. 

3 - Gazın tutarı 1960 lira olup muvakkat teminatı 147 liradır. 
4 - İsteklilerin kanunun 2, 3 üncü maddelerindeki vesika ve te· 

minat makbuzları ile belli ~ün ve saatte komisyona gelmeleri. 
(1517) 2-5177 

İLAN 
ı - Ankara ırcarnil'onu kıtaatı ve müessesatı için 35000 kilo çekir· 

deksiz kuru üzüm 19 - 2. Teş. • 936 tarihine müsadif pe11eınbe gü • 
nü saat on beşte kapalı zarfla alınacaktır. 

2 - Şartname eksiltmenin yapılacağı Lv. Amirliği satın alma ko
misyonunda parasız her gün görülebilir. 

3 - Üzümün tutarı 8750 lira olup muvakkat teminatı 656 lira 
15 kuruştur. 

4 - istekliler kanunun 2, 3 üncü maddelerindeki vesika ve temi
nat makbuzlarını havi zarflc:ırını belli gün ve uatten evveline,kadar 
komisyona vermiş olacaklardır. 

(1623) 2--S30E 

• I LAN 
ı - Er incan garıinonundaki kıtaatın 450000 kilo ekmeklik 

ununa ihale günü teklif edilen fiat gali görüldüğünden yeniden 
kapalr zarfla eksiltmeye konmuştur. 

2 - Eksiltme 23 ikinci teşrin 1936 Pazartesi günü saat 11 de 
Erzincan'da Tümen Karargahı binası içinde satın alma komiıyo. 
nunda yapılacaktır. 

3 - Tahmini bedeli altmış yedi bin beı yüz liradLI". 
4 - İlk teminat 4525 liradır. 
5 - İstekliler ihale günü tecim ve endüstri odasında kayıtlan 

bul ndu 1 rına 11 ir v sı a ı ı ed ceklerdir. 
6 - Artırma ve eksiltme ve ihale kanununun 32, 33, 34 üncü 

maddelerindeki t:sas t y n o rak isteklilerin verecekleri teklif 
mektubları ihale gün on::ı k d.:ır komisyona verilmiş buluna
caktır. 

7 - Bu unun ihalcs"nc tC'l r ··r edecek bedelinin Uçte biri nis-
betinde ve temina; muk Y.ı' 'nd ns verilmesi prt konulmuştur. 

8 - Ş::ırt11_amcyı oktıtna'c iste nler bir adedini 338 kurut muka-
bilinde komi yonumuzdan alabilirler. (1676) 2-5397 

D. O. YOLLAR! VE LIMANLARJ UMUM 
MÜDURLOGO S. A. KOMİSYONU iLANLARI: 

1 LAN 

1 
l inci işletme mınta a nda IIaydarpa~a - Ankara hattı Uzerinde 

aşagıcla m kıi mikdarı rn h m n bedeli ve teslim müddeti, mu
vakkat teminatı yazıh 3 mahalde balast ihzar ve vagonda veya o
cakta teshmi kapalı zarf u uliyle ayrı ayrı eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 23. 11. 19 5 I art i günü saat 15 de Haydarpaşa gar 
bin sı d hi ill'fle'd 1 inci i 1 tme komisyonunda yapılacaktır. 

Bu işlere aid şartnam lcr ve muamele projeleri parasız olark 
ko syondan verile ' tir. 

İsteklilerin 2490 No. lu artırma eksiltme ve ihale kanunu muci-
bince ve s na ede y 1 t ve diğer vesaikle ve her it için 
hizalarında yazılı muva ınat makbuzlariyle her iki teslim 
şekline g· re f"at tel lifi r üzerine hangi mahaldeki ba-
last için oldu yaz l ·y e "'" i tme saatinden bir saat evvel 
makbuz m Tnde H "syon reisliğine vermiş ol-
ma1ar ve tc li.f s b ' c gilnü saatinde hazır bu-
lunmaları ve a ·nca i s e}l'enlcrin de Haydarpaıa Yol 
Baı müfett ı· ine m· ra t n lazımdı.r. 
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'B"ır veriraen bin luızanab•Jirsin. Birini kaybedenen paran Tıel>a O 
ımt:mıştır. Helll "Jdzlerçe ntanda,ını zengin etmit hem de yurdw • 
il~ ~ökleriae4birka~ {ild katmıt olurR1n. Bu 7'ii1erce .zeaıiıul• 
ltirınm Jle ıenin olmıyacaiını kim iddia edebilw. 

Edremit Belediye 
R . liğin""• d eıs en: 

Edrçmit belediyesinin 165 lira ücretli rnühendiıliği açıktır. Şe• 
bir pHinını tatbike salahiyetli isteklilerin evrakı müsbiteleriyle mü· 
racaatı makine ve elektrik ve au iılerinde de haizi maltlmat olan-
lar torcih edilecektir~ (1657) 2-5365 

Marmara Üssü ~hri Sabnalma 
Komisyonu B~dan: 

Cinsi 
Ekmek 
Bulgur 

Kilosu 
475.000 

54.000 

Tahmini tutarı 
Lira Ku. 
47500 00 

7020 00 

M. Teminatı 
Lir, Ku. 
3562 25 

526 .so 

İhale günü Saat. 
23/2. Teş./936 15 
24/2.Teş./936 15 

Yukarda cins, mikdarı ve tahmini bedelleri yazılı ekmek ve bul • 
gur kapalı zarf usuliyle utın alınacakqr, Ekmek şartnamesi 2 lira 
bedel mukabilinde ve bulgurun bedelsiz olarak komisyonumuzdan 
ve İstanbul deniz levazım satınalma komisyonundan alınabilir. İs • 
teklilerin kanuni vesikalariyle birlikte tıeklif mektuplarını muayyen 
gün ve saatten bir saat evveline kadar k9misyona vermeleri ve bu 
saatten sonra mektuplar kabul edilemiy~ce!i. (1662) 2-5371 

• 

Ankara üçüncü Mıntaka 
Tapu Sicil M1*haf ızlığından ~ 

Köyü: Kayaş. 
Mevkii: Ağıl ardı. 

• 
Hududu: Tarik, ve Emin oğlu ve '\ 
Cinai: Arsa ve söğütlük 
Köy ve mevkii ve hududu yukard lı arsa ve söğütlük Dönel 

hazineye kaldıfından bae oğlu Milkon mahdumu Onniğin mali i 
hisle tesbiti ve tescili talep olunmakt 

Tapuda kaydı olmıyan bu gayri menkullerin 11-17-936 salı gilnl 
uat 11 de mahallen ciheti hukukiye ~~ ~~ı;ıniyeleri tetkik edileceol 
ğinden bu gayri menkuller üzerinde ~~k iddia edenlerin bu ta• 
rihe kadar Ankara üçüncü mıntaka ta *1cil muhafızlığı ve yahuf 
perkiştirilen günde mahallinde bulun tapu memuruna mürac~ 
atları lüzumu.ilan olunur. (1665) }wı 2-5383 

ANKARA BİRİNCİ SULH HUKtJlt HAK1ML101NDEN r 
Ankara Askeri Fabrikalar Bütçe $ubesinde müstahdem Aliye 

Askeri Fabrikalar Vekili Emin Hallin 1-'afından aleyhinize ika
me olunan 78 lira alacak davaunın yapılinakta olan muhakemesinde 
adresinizin meçhul olmasına mebni 2.lf.1936 güntinde mahkemeye 
gelmeniz için ilanen tebliğata rağmen mahkemeye gelmediğiniz. 
den hakkınızda gıyap kararı vcrilmi' ve durupna 2.12.1936 Çar. 
ıamba günü saat 9,5 talik edilmiJ olduiµıı.dan mezkftr günde mah· 
kemeye gelmediğiniz takdirde muhakem~nin gıyaben devam ede· 
ceği ilanen bildirilir. 2-5367 

A ı rıre.,-.uw~ 
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KlJllLr _ olu P. 
C•.rac.1 ıs-.-;l 

Anl{ara Ticaret ve Sanayi 
Odasından: 

Ticaret slcllline liayıt ve Dan muamele8ini flmCliye 
katlar yaptırmıyanlann kanuni müddet olan on bef 
gün zarf mda odaya müracaatla teeCillerinl yaptırmalan 
lümmu ilin olunur. 2-5305 

ANA:RA D0R00NC0 iCRA MEll11RLUQUHDAN t 

Haticeye ayda kırk lira nafaka,.~ eeki Ankara .-eme«!arr 
Nurinin ikam4!tgtlu bilinememekte old~ndan. illnen tebliiat i~ 
rasma karar verilmiş olduğundan on b~ gün içinde dairemiziq 
936/5117 doıyasına müracaatla bir diyeieğl varsa bildirmesi ve mal 
beyanında bulunması iliıı lounur. ., 2-5368 

Rll!""N.a 
ierveti füıum 
yerine çıkar K~:~ut U Y A N I~ 

44 eenedir durmadan çıkmakta ollJı 'bu haftalık resimli ga-
zetenin Ankara'da aatıı yed A K ~A. Kitabevidir. Se-

20 tru hlıb 

Kayseri Beledi~ 
~kanlığından: 

Uç yüz lira ücretli bir tehir milbnf!İli aranmalrtadır. Talip °' 
tanların evrakı miabiteleri ile birliktfAlfelediyembe müracaatları. 

(1669) 2-5384 -----
Acele kiralık ev 

Yenişehirin en güzel bir ye
rinde, bahçeli, dört odalı ev ae»
le kiralanacak, çok ehven kira. 
55 liar. Selanik caddesi No. 16. 

2-5395 

SATILIK 

Bağ ve bağhane 
Keçiören: Cevizli kır f>ağla· 

rında yüzbaşı Şakirin üç kıta 
bağı ile bağhaftesi satılıktır. M. 
M. V. Umum Evrak kaleminde 
kendisine müracaat. 2-5328 

i Kiralık Ev 
Yenitchir - Demirtepe Alı? .. 

bay sokak No: 3-A 
2-5353 

Alika Kesilmesi 
G.lz benzin şubesi memuru• 

mui1Bay Sabri Çolpan 30-10-936 
tarhıbade kendi arzusiyle mije.., 
aesaaizden çekilmi• oldufun .. 
daa lfmıamız namına her hangi 
bir J1,1retle harekete mezuniyeti 
blma'dığı ilin olunur. 

Vehbi 'Koç Ticaretevf 
i-$186 f 



SAYF ~ Q ULUS 8 SONTEŞRIN 1936 PAZAR -
.L tiltür Bakanlığı Bütiin mektep kitabları (.ız.eldi~ Halil 

tarafT ı dan bastırılan N . 1 
acıoen alınız. 

Anaf artalar caddesi 
No. 111 Ankara 

;wt>tJ·fS' f! A ?9 ; t '* ••a U!ZWWRMI& '&m:AMM' & Si ?Bişw Ml~+i1#wetl4d 

Bakanlığ1ndP.n~ 
1 - Ankarada Cebecide Sıvasal Bilgıler Okıılumla vapılacak 

parke kald •rım \•a ; mur suları akıtma tertihöt· do · - ·a c ""•ıa ':an 
vapılmas• i ~ = eksiltmeye konmustıır. Tahmin e('ilen keşif bedeli 
5732 li :-ı> ~ fi k ırııstıır. 

2 - Ru ı:.e aid evrak şunlardır. 
A- Eksil tme şartnamesi, 

R • Mukavele proiesi, 
C - Kesif hulasası 
E - Pro.ie. 
lstryenler bu şartname ve evrakı 29 kurus be el mukrbilinde 

yapı işleri umum müdürlügünden alabili rler. 
3 - Ekı;iltme 11-11-936 tarihinde çar~amba günü saat lf da yapı 

işleri eksiltme odasınrla vapılacakt r. 
4 - Eksiltmeye E?irebilmek için 430 lira muvakkat teminat ver -

meı;i ve ehlivet vesiknsı :?Östermecıi 1a7ımdır. 
S - Istenilin -. esikalar vukarıda 3 üncü maddede yazılı saatten 

bir saat evveline 1<adar e'--siltme komisyonu reisli [! ine makbuz mu -
kabilinde verilecektir. (1516) 2-5199 

LnaT dahili ve haricinde 

S!ıtılıl\ Ev ve Aı·salar 

Nafia \
7 Pli"aletinrlen: 

1 - Ankara Cebeci Musiki Muallim Mektcbint- iHlveten yapıla
cak çalışma odaları ve Hmnastikhane inşaatı kapalı zarf usuliyle 
miinakasaya konmuştur. 

Keşif bedeE 27125 lira 49 kuruc;tur. 
2 - Ba işe aid ~:ırtn une v~ evtak şunlardır: 
A. - Ek~iltme şartnamesi. 
B. - Mukavele projesi. 
C. - Bayındırlık işleri genel sartnamesi 
D. - Hususi şartname (fenni şartname) 
E. - Keşif cetveli. 
F. - Proje. 
istiven1er bu şartname ve evrakı 136 kuruş mukabilinde yapı 

işleri umum müdürlüğünden alabilirler. 
3 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle ve 12.11.936 tarihine müsa· 

dif perşembe ı:?"Ünü saat 16 da yapı işleri eksiltme komisyonu oda
arnda yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 2034 lira 41 kuruş 
luk muvakkat teminat vermesi ve eksiltme şartnamesindeki evsafı 
haiz olması ve Nafıa Vekaletinden alınmış yapı müteahhitliği ve· 
sikası almış bulunması lazımd · r. 

5 - Teklif mektupları yukarda 3 üncü maddede yazılı saatten 
bir saat evveline kadar eksiltme komisyonu reisliğine makbuz mu
kabilinde verilecektir. 

Posta ile gönderilecek mektupların nihayet 3 üncü maddede ya
zılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice 
kapatılmış olması lazımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (1523) 2-5194 

Kalorifer eksiltmesi 

Elaziz Halkevi Baskanlıoınclan: 
' o 

Kapalı zarf usuHyle ek~iltme ilanı 
1 - Eksiltmeye konulan iş Elaziz Halkevi kalorifer tesisatı. 
Keşif bedeli 13821.10 liradır. 
2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak şunlardır: 
A: Eksil t:ne şartnamesi, 
B: Mukavele projesi, 
C: Nafıa işleri şeraiti amumiyesi, 
D: Tesviyci turabiye, şose ve kargir inşaata dair fenni şartname. 
E: Hususi şartname, 
F: Keşif cetveli, silsilei fiat cetveli, metraj cetveli. 
G: Proje, grafik. 
f stiyenler bu şartnameleri ve evrakı bedelsiz olarak Ankara vi

layeti Bayındırlık Başmüdürlüğünden alabilirler. 
3 - Eksiltme 19-10-936 tarihinden 9-11-936 günü saat beşde Ela

:ıjz'de halkevindc yapılacaktır. 
4 - Eksiltme kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 
~ - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 1036.58 lira muvakkat 

tem:nat vermesi, bundan başka aşağıdaki vesikalar ıhaiz olup gös
termesi lazımdır. 

• 6 - Teklif mektupları yukarda "3" üncü maddede yazılı saatten 
bır saat evveline kadar Elaziz Halkevine getirilerek eksiltme komis-. 
y~nu reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gönde
rılec~k mektupların nihayet ''3" üncü maddede yazılı saate kadar 
gelmış olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice kapatılmış olması 
lazımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

(1601) . 2-5278 

l\faliye Vekaletinden: 
l50x 80 140x 70 120x65 175/100/45 Yekun 
Portatif Yazihane Yazı ma- Kütüoane 
Yazıh~ae sası 

Adet Adet Adet Adet Adet 
14 94 496 102 706 

1 - Yukarda miktarları yazılı 706 parça yazıhane ve saire pa • 
:zarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Tahmin bdeli on altı bin dört yüz otuz beş lira yirmi kuruş 
ve 2490 ~umar~lı. kanunun yirminci maddesine göre pazarlığa işti -
rak e.debıl.me~ ıçır: verilecek kati teminatı, iki bin dört yüz altmış 
beş !ıra yırmı sekız kuruş.tur. 

3 - Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde ve İstanbul Dolmabah
çede Maliye Ve~kaleti evrakı matbua ambarında görülebilir. 
.. ~ ~ - Pazarlıgı 10-11-936 salı günü s<.at on beşte levazım müdür

lugunde topla~an eks~l tme komisyonunda yapılacaktır. 
. ~ - İste.~lıler temınat makbuzu veya banak kefalet mektubivle 

bırlık!e 0 ~n ve saatte levazım müdürlüğündeki komisyona gel • 
melen. {1527) 2-5168 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti 

iskan Umıım l\f üdürlüğünden: 
. 1 - Orta ~nad~l~ vilayetlerine yerleştirilen göçmenler için fen

nı şartnamesı dahılınde (SOOO) adet pulluk imali eksiltmeye ko
nulmuştur. 

Bu pulluklara ait fenni ve idari şartnameler Ankarada iskan U• 

mum ~üdürlüğü~de y-e ~~tan~ulda. iskan müdürlüğünde mevcut o • 
lup talıbler resmı tatıl gunlerı harıç olmak üzere her gün saat do -
kuzdan on yediye kadar bu şartnameleri alabilirler • 

2 - Pazarlıkla ihalenin 10-11-936 salı günü saat ıs buçukta Sıh-
hat Vekaletinde hususi komisyonda yapılacağı. (1600) 2-5267 

P , T" T. Levazım l\iüdürlüğüııdeıı 
1 - İdare ihtiyacı için alınacak (16390) kilo askılık 5 m/ m de

mir tel ve (51500) metre çelik askıI~k tel halkası açık eksiltmeye 
konmuştur. 

2 - Muhammen bedel (3195) muvakk'1.t teminlt (240) liradır. 
3 - Eksiltme 14 birnici kanun 936 tarih inde Ankar<>da P. T. T. 

Umumi Müdürlüğiinde toplanacak alım satım komisyonunda yapı
lacaktır. 

4 - İstekliler teminatlarını idaremiz veznesine teslim ve ;ıl;ı.cak
yılı kanunda yazılı belgelerle beraber mezkür tarihe müsadif pa
lan makbuz veya kanunen muteber teminat mektupları ve 2490 sa • 
zartesi günü saat 15 de o komisyona müracaat ecleceklerdır. 

5 - Şartnameler Anlnrada P. T. T. Levazım Miidürlü"i;nc!en 
İstanbulcla Levazım Ayniyat şubesinden parasız olarak verilir. 

(1526) 2-5198 ------
KİRALIK KONFORLU İYİ MANZARALI DAİRE 

Altı oda büvük hol alaturka alafranga klozet banyo Dikmen as
falt caddesi üzerinde 2 numaralı apartrman içindekilere ve 
Telefon: 3949 sorula. 2-5312 

iktisat V elialetinden: 
Aşağıda yazıh fabrikaların. teşviki s~nayi kanunumın. 30. uncu 

maddesi mucibince her sene vermekle mukellef bulunduk "'rt ış cet
velleri mezkur kan~nun 36 ıncı maddesine göre yapılan tebligata 
rağmen henüz Vekaletimize gönderilmemiştir . 

Bu fabrikaların iş cetvellerini kanuni müddeti içinde vil!yete 
verenlerin bu hususta vilayetten bir vesika alarak iliin tarihinden 
itibaren azami bir ay zarfında lktısat Vekaletine göndermeleri, ak
si takdirde muafiyet ruhsatnamesinin istirdat edilecei!i ilan olunur. 

No. Sahibinin ismi Nevi. 
6 Abdulkerim, Cemile Un 

316 Mahmut Kereste; doğrama 
319 Hakkı Un 

1143 Mehmet Celebi, Un 
1229 Yağcı zade Kırma, un 
1282 Mustafa Marangoz 
1330 Mustafa Un 
1574 Mustafa ve Seyit Do~rama 
1706 Ahmet ve Kerem Un 
1751 Mehmet Do·~rama 
1813 Ali Ulvi Şarap 
1982 Halit Tahir ve müheQdis Asfalt 

Salih Ş. 
2219 Ali Rıza 
2408 Saltı Franko 

Ekmek 
Marangoz 

2-538(, 

Anl{ara Valiliğinden: 
Hususi idareye aid Gündoğdu mahalesinde Nişantaş sokağ nda 

224 metre murabbaı arsa açık artırma ile satılığa çıkarılmıştır. 
Muhammen bedeli 448 liradır. 
İhale 16. 11. 1936 pazartesi günil saat 15 de Vilayet Daimi Encü

meninde yapılacaktır. 
Artırmaya girmek için 33 lira 60 kuruşluk muvakkat teminat itası 

mecburidir. 
ihale günil Daimi Encümene §artnameyi görmek isteyenlerin 

Hususi Muhasebe Müdürlüğüne müracaatlan ilan olunur. 
(1617) 2-5381 

Kiralık ev ve bağ 
Çankayada mektep arkasında 

ve asfalt kenarında yağlı boyalı 
iki oda, bir yemek odası ve salo
nu, mutbah ve saireyi muhtevi 
ve SU, ELEKTRİK, HAVA
GAZI, BANYO tesisatı mev. 
cud müstakil bir kat kiralıktır. 
görmek istiyenler üst katta otu
ranlara ve görüşmek için de Zi
raat Bankası İdare Meclisi Vi
zörlüğünde, Salahattine müra • 
caat. 2-5396 

NAS1ı2 llAC1 
KANZUK 
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Kiralık daire 
Yenişehir Orduevi karşısında 

Akasya apartımanında 7 oda, 3 
balkon, banyo ve her türlü kon -
foru havi bir daire kiralıktır. 
Aynı apartımanda 2 numaraya 
müracaat. 2-5379 

ZAYİ 
1321 senesnide İstanbul Ti· 

caret mektebi alisinden almış ol
duğum diplomayı zayi ettim. Ye
nisini alacağımdan hükmü yok
tur. 

1305 tevellüdlü Üsküdarlı 
Ali Nizameddin 

2-5368 

IGralıli Daire 
Yenişehir Demirtepe Afgan 

sefareti karşısı Orunç sokak N o. 
4. Fevkalade manzara. Btiyük 
bahçe içinde "6" oda ayrıca hiz
metçi odası. Büyük balkon ve 
taraça ve dolaplar her türlü kon
forlu. Telefon: 2013 2-5345 

Anl{ara Valiliğinden: 
Mahalleı.i Soka~ ı Cinsi Umum No. Metruke No. Hissesi 

hane 
Vattariıı Vattarin yokuşunda 2031 110 Tamamı 

Müştemilatı: Alt katta: 1 bodrum, 2 oda. 1 kiler, 1 mutbah, 1 he
lii, ve taşlık, 1 kuyu. Yııkarda: 1, oda, ve büyük 1 pastırn;alık. 

Yukarda evsafı yazılı evin mülkiyeti mukaddema 3100 lıra bedel· 
le talibine ihale edilmis ise de teahhüdatını ifa etmemesinden 
23-11-936 pazartesi ~ünÜ saat 14 de ihale edilmek üzere yeniden açık 
arttırmaya konmuştur. 

Bedeli sekiz sene sekiz taksitte ıstıfa olunacak ve ikinci tertip 
mi.ibadil bono kabul edilece!:tir. 

lseklilerin 232 lira 50 kuru-şluk depozito makbuziyle sözü geçen 
gün ve saatte şerai~i öğrenmek ve pey sürmek üzere defterdarlıkta 
kurulan satış komisyonuna müracaatları. (1660) 2-5369 

Dal~iliye V elialetiııden: 
Hukuk ~ü~avirliği kadrosunda mi.inhal bulunan (14) lira aslt 

maa~lı katipliğe memurin kanununun (4) üncü maddesindeki şart· 
ları haiz en az orta mekteb mezunu iyi yazar ve kayıt işlerinden 
anlar bir daktilo alınacağından isteklilerin ilan tarihinden itibaren 
üç gün zarfında Vekalet Hukuk Müşavirliğine müracaatları ilan 
olunur. (1659) 2-5366 

İn saat ., Usta Ok.ulu 
Dirktörlüğünden: 
Muhammen Cinsi ve 

Muhteviyatı Mikdarı Bedeli 

Harici Elbise 
1 (Ceket pantolon 95 

ve yelekten ibaret 
Harici kaskf't 100 

2 Hama mhavlusu 60 
Yüz havlusu 240 

3 Gömlek kravat 100 
Kazak 60 

19 50 

1 40 

1 50 
SU' 

1-
2 30 

Tutarı 
L. K. 

l852 50) 

140 ) 

1992 50 

90) 
192) 

282 

100 
138 

238 

MuvalC· 
kat teminatı 

149 44 

?1 1 < 

17 85 

ı - Yukarda cinsi, mahiyeti, mikdarı ve muhamme~ fiatlariyl.e 
muvakkat teminat akçeleri yazılı üç parti eşya açık eksıltme usulı
le taliplerine ihale edilecektir. 

2 - İhale 23-ikinci teşrin-1936 pazartesi günü saat 15 de Ankara
da okullar sağışmanlığında toplanacak okullar arttırma ve eksiltme 
komisyonu tarafından yapılacaktır . 

3 - Her parti ayrı ihale edilecektir. 
4 - İsteklilerin ihale gününden evvel teminat akçelerini okul • 

lar sağışrnanlığı veznesine yatırmaları liizımdır. 
5 - Bu üç partide mevcut altı kalem eşyanın şartnameleriyle nü· 

muneleri okuldadır Şartnameler istiyenlere parasız olarak verilir• 
(1643) • 2-5359 

l\ılaliye Vekaletinden: 
30-5-1934 ve 15-12-1934 tarih ve 2463, 2614 No. lu kanunlar muci

bince hasılı Srvas - Erzurum demiryolunun inşasına tahsis edilmek 
üzere çıkarılması kabul buyurulan 30.000.000 liralık istikrazın 
4.500.000 liralık üçüncü tetritibinin kayıt muamelesine 16-11-1936 
tarihinde başlanacak ve bu müddet ıı gün devam ederek S-12·1936 
akşamı bitecektir. 

1 - Kayıt muamelesi tahvil bedelinin peşinen Banka gişelerine 
ödenmesi mukabilinde asıl tahvillerin teslimi suretiyle yapılacaktır. 

2 - Bu tertip tahviller 
125.000 tanesi 20 şer liralık 

4.000 tanesi de 500 zer liralrk 
olmak üzere iki kupürden terekküp eylemektedir, 

3 - Bu tertibin ihraç fiatı 
20 liralık tahviller için 19 

500 liralık tahviller için 475 
liradır. 

4 - İstikrazın faizi yüzde 7 dir. 
5 - Bu istikraza ait şartlar ve menfaatlar hazırlanan izahname

lerde daha etraflı bir surette yazılıdır. 
6 - Kayıt muamelesi Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası ite 

Adapazarı Türk Ticaret, Türkiye İş, Emlak ve Eytam, Sümer ve 
Türkiye Ziraat Bankaları merkez ve şubeleri tarafından her yerde 
icra olunacaktır. . 

Bundan başka İstanbuldaki diğer bankalar da kayıt muamelesine 
· iştirak edeceklerdir. 2-5387 

Çankaya İliinci l\Iıntal<.a 
Taııu Sicil Muhafızlığından: 

Mevkii: Çankaya: 
Hududu: Şarkan bağcı ylou garban berber Mustafa şimalen Ha

nif oğlu Tevfik cenuben kasap Gökmenin Mehmet veresesi arazisi 
ile çevrilidir, 

Yukarda mevkii ve hududu yazılan evli bağın ıssısı bulunduğunu 
beyan eden Hacı Ali oğlu Cemal tapu sicillinde kayıtlı olmıyan bu 
gayri menkulün senetsizden namına tescilini talep etmetkedir. 

4-12-936 cuma günü saat 11 de memuru mahsus marifetile bu 
gayri menkulün mahallinde ciheti hukukiye ve fcnniyesi tesbit et -
tirileceğinden bir aynı hak iddia edenlerin bu tarihe kadar Çankaya 
ikinci mıntaka tapu sicil muhafızlrğına yahut tahkikat günü mahal
linde bulunacak tapu memuruna müracaatları lüzumu ilan olu-
nur. (1654) 2-5362 

En eski nasırlan bile pek kısa 

bir zamanda tamamen ve kökün

den çıkarır. 

Umumi deposu: İngiliz Kan· 

zuk eczanesi, her eczanede bulu

nur, ciddı ve müessir bir nasır Yeni SİNEMALAR Halil 
ilacıdır. 

İmtiyaz aahfol ve Başmu
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumt Neşriyatı İdare 
eden Yazı İşleri Müdürü 
Nasuhi BAYDAR 

Çankırı caddesJ civarında 
Vlus Basımevinde basılmıştır. 

• BUGÜN BU GECE 
iKi YAVRUCUK 

Baş Rollerde: Cl. Borghon - Ma
delaine Guitty. Maxudian 

Bir ananın evladına karşı gösterdiği 

şefkat ve fedakarhğı bu büyük eserde 
bütün canlılığile seyredecekcı.iniz 

118.veten: MIKI MAVS 

BUGÜN GÜNDÜZ 
Son defa olarak 

M A Z U R K A 

GECE 
ŞEYTANLI TREN 

Baştanbaşa heyecan korku ve sergüzeşt 

Programa ilave olarak: CANLI 
RESiMLER 


