
Cuma 
26 

SONTEŞRIN 

1 9 3 7 ........._ 
-ıs inci 711 • 
No. 5867 ........._ 

5 KURUŞ 

Ulua baaonevi 

Çankırı Caddesi: Ankara 

TELEFON 
Bapnuhardr 1063 
Yan la. MUdllril 1062 
İdare 1061 

Telgraf: Ulus· Ankara ADiMi% ANCIMIXCIR. 

Bugün 7. incide 
Ekonomi sayfası 

Yarın 
16 sayfa illve 

lgar dağında zengin altın bulundu 
Devlet 
Ve Altının me<muu 2.200 
Küçük san'atlar 

kilo tahmin ediliyor Kamutayın lktiaad Encüme
ninde iki gündenberi tetkike 
bQflanan .,Küçük sanatlar ka· 
nun layihcuı,, ile Kemalist re
iim zenaat sahibi uatandQflar 
İçin emniyetli bir nizam tesia 
edecek ue büyük bir yurddClf 
kütlesi için aaadet hazı.rlıya
caktır .. Bu kanunun niçin ha
zırlandığını hükümetin 'dilin· 
den dinleyiniz: 
'İnkılabımız, türk milletinin içti

mai ve iktisadi hayat tarzını yeni bir 
~izama sokmak için müte~adiyen ve 
ınkişaf halinde ilerlemektedir. Bu ye
ni nizam vatandaşların karşılıklı mü
nasebetlerini milli bir birlik içinde 
tanzim etmek prensipine dayanmakta
dır. 

Halkın iktisadi atrüctürünü te§ıkil 
eden münasebetler bu yeni nizam için· 
de ve muayyen zümreler çerçevesi da
hilinde olmak üzere yeniden kurul
maktadırlar. 

Bu kuruluşuıı hedefi cemiyet için 
faydalı ve şuurlu bir it bölümü ve iş 
beraberliği vücuda getirmektedir. 

İşte küçük sanatlar kanunu da bu iş 
bölümü ve i9 beraberliğini temin eden 
ana kanunlardan birisidir. 

Küçük sanat ve sanatkarların sosyc
t~ içinde gördüğü vazife ve iş göz ö
n~ne alındıtı zaman onun himayesi i
çın ~üşünülen tedbirlerin mana ve şü
mulu tebarüz eder. 

Filhakika cemiyetin iktisadi strük
tiirü, gördükleri iş itibariyle biribirine 
•. o·· • • - .. . - --.ı-:11 _ _; t-.:-.::~ 
rınden farklı zıimrelerin filliyetlerin-
den yapılmıştır. Bu bünyede sermaye
dar ve müteşebbis, işci ve küçük sanat
kar vardır. Teşviki sanayi ve ticaret 
~a.nunları sermayedar ve müteşebbisi, 
ıı mevzuatı işçiyi istihdaf etmekte
dir. Küçük sanatlar kanunu da serma
ye ve emeği mahdud bir derecede be
raberce kullanan iktisadi zümrenin 
kanunudur. 

Bu üç iktisadi zümreden küçük &a· 

nat ve sanatkar büyük sanayi ve maki
Dıe devrinin başlangıcına kadar cemi
Yetin yegane iktisadi unsurunu teşkil 
ediyordu. Bütün orta çağa iktisadi ha
kiıniyetini kabul ettiren lonca ve kor
P<>raayıon tefkilatı küçük sanatın ve 
aanatkarın teşkilatı idi. Bu teşkilat ce · 
ıniyct içinde aynı zamanda amme kud
reti de ifade ediyordu. Dini vasıflar 
ta,ıyor; mesleki, sıkı bir inhisar inzi
batı içine alarak bir çok ahvalde müs
takil tehirler halinde tam bir devlet 
~iyeti iktibas ediyordu. Bu vaziye
tın iktisadi sebebleri malumdur: 

İhtiyaçların mahdud oluşu, seri ha
linde ve kolay isti~! usullerinin ma
lfı.ın bulunmayışı Ye nihayet çarşının 
darlığı. 

Bir ton maden cevherinde 11 gram 
altın ve 250 gram gümüş var 

Bolgar dağı. cevheri 200 bin tondur 
dedi. 1.614.080 idi. 1927 tahriri ise Al
manyada 1.250.000 küçük sanat erba· 
bmın mevcud olduğunu gösterdi. 

Fransada çorap, şapki ve eldiven gi
bi küçük sanat işlerinde 1927 de 
1.029.882 işçi çalışıyordu. 

1921 de 1sviçrede yapılan bir anket 
bu memlekette 328.008 küçük sanat er
babının mevcudiyetini gösterdi. 

Bulgaristanda 1928 de 2.838 büyük 
sanayi müessesesine mukabil 60.000 
küçilk sanat müessesesi vardı. Ve bu 
müesseselerde 120.000 usta ve kalfa ça
lışıyordu. 

Memleketimizde 

kü.;:.tl~ sanatlar 

1Q?7 •ono.:..,Jo ~n-1-.. •• .,.,,.; 
tahrir neticelerine göre memle

(Sonu 8. inci sayfada) 

Yeni imkônlar 

uoıs u ., ....... JFilllRS es a • 

Atatürkle Belçika 
kralı arasında 

Reisicumhur Atatürk ile Belçika 
Kıralı arasında aşağıdaki telgraflar 
teati olunmuştur: 

MAJESTE LEOPOLD 
Belçikalılar Kıralı - Brüksel _ 

Bayramları dolayısiyle majesteni
ze hararetli tebriklerimi ve :jahsi sa
adetleriyle Belçik!amn refahı hakkın. 
daki samim1 temennilerimi arzetmek
le bahtiyarım. 

EKSELANS TÜRKİYE . 
REİSİCUMHURU 

- Ankara -
Va.in tftbriklerind~n ~ ~mleke

tim hakkrndaki temennilerinden do
layı ekselanslarımza ba.raretle teşek-
kür ederim. ( A.A.) 
oıoıa., ........... SiJllJIJlJdtOsl. 

Elazığda 
Atatiirk günü 

" ... Fakat Türkiyede çıplak haya-
l • • d b db ht b• h t .. Elazığ, 25 (A.A.) - Fevkalade 
ar ıçın e e a ır aya aur· 1 . • d h · • b 1 d · 

mekten bQfka ncısib bulamıycu:ak o araı·k . ıçBtı~ail~ enÖnşed rımıAz e .. ek~!.~ 
l l l d b r ı._ v ·mec ısı, uy er tatur u 

o an arı, ora ar a ı a"""ıyacag~. El vı • t' .. .. l 17 'k'n 
G ... n· T" k' ... m:•de onla d azıg ı zıyare ı gunu o an ı ı · 

~ ı§ ur ıy~ .... rı mesu . .. .. .. k 
d k t ki bul v Binl dteşrın gununu her sene kutlama e ece opra ar acagı%. er- .. . 

• · · d' k l d" . uezere bayram olarak kabul etmış ve ce ışçı geçın ırece o an en ustrı .. 
1
. 

k l · · .. b't _ 'd bu karar surek ı alkışlar arasında se-
mer ez enmız, mun ı ve musaı . . · f kl k b 1 · · • 
t -Ll b. k dd l vınçle ve ıttı a a a u edılmıştır. oprUK arımız, ır ço yur "f arı-
mızı ibtidai bir h~ata mahkum ol
maktan kurtarmamızı kolaylıkla 
mümkün kılar.,, Mareşal Çakmak 

bugün geliyor 
İstanbul, 25 (Telefonla) - !zmlt

ten gelen ve birkaç gündeııberi şehri
mizde bulunmakta olan Genel Kur
may Başkanı Mareşal Fevzi Çakmak 
bu akşam Ankaraya hareket etti. 

Bolgardaiı'nda M. T. A. Enıtitüıü tarafından kurulan 
arama kampı · [yazııı 8 inci aayf amızdadır] 

Anayasada 
değişiklikler 
Encümen iki layihayı 
mucib aebebleri ile 
birlikte kabul etti 

Kamutay Teşkilatı Esasiye Enclf.. 
meni dün saat on altıda toplanarü 
Teşkilatı Esasiye Kanunuooaki tadil 
ile dairelerin vekaletlere taksim tar
zını ihtiva eden layihayı mucib se
bebler mazbatalariyle birlikte oıru. 
muş ve kabul etnıiştir. 

Encümenin mudb sebe.blerindo 
Teşkilitı Esasiye Kanununun 44, 47, 
48, 49, 50 ve 61 inci maddelerinin de· 
ği.tirilmesi hakkında İzmir Mebusu 
Celal Bayar ve arkad~ları tarafın
dan yapılan kanun teklifi encümene 
havale edildiler. Bu teklifin okunup 
görüşüldüğü kaydedildikten &anra 
mucib sebeblerde ileri sürülen fikir
lerin varid olduğu zikredilmektedir. 

Bundan •onra ınucib aebebler şu 
şekilde devam etmektedir: 

"Devlet işlerinin inkişafına ve İ1" 
lerin lüzumsuz yere parçalanm.rya
cak surette vcıkiletlcre ayrrlmaııı za
ruri bulunduğuna göre katt lüzum ve 
ihtiyaç göz önünde tutularak vekil
likler adedinin artması veya meveud
da.n birinin ilgası her vakit ıyapdabi
leeek bir if olduğuna aded kaydmm 

(SoDU 8 iDcl sayfada) 

Başvekalet 
müstesarlığı 

:t.tanıbul gazetelerinden bazıları. 
Bll§Vekllet mUatqarlığında bir deği
fiklik olaeağmx yazm1'lardr. Yaptığr· 
mu; tahkikat neticesinde bu haber. 
doğru değildir ve bı>ylo blr değ14ik-o 
lik yoktur. 

*hlti16JOJ0üilı1"J.l!OJP ....... o ... 

Madrid 
bombardıman 

edildi 

Sehrin varoşlannda 

çok ıiddetli 

bir lıarb oldu 
( Ta/3il&ı 3. üncü MZYltJl!a) 

Bir tarafdan inhisarın suiistimali, 
d.iğer tarafdan bu saydığmıız sebeble
rı.n yavaş yava9 ortadan yok oluşu; ya. 
ili hududları geniş devletlerin meyda:a g~lişi, makinenin istihsale tatbiki 

Sayın Baıbakan bazı bölgeleri 
muhtelif aebeblerle ali.kalandıran 
mühim bir davanm Üstüne buıyor. 
Osmanlı Anadolusunda hayat, pek 
yakın zamanlara kadar orta çağ 
tartları İçinde idi : ne emniyet, ne 
de say teıkilatlan vardı. lnaanlar 
ya§amağa mahkumdurlar. Bu mah
kUınluk, eski memlekette, eıkiya
lığı bile g~çim vasıtası haline getir. 
mittir. Türk hava kurumunun 

altı clylık geliri 
2.052.335 lirayı buldu 

------------- auru a a a o OllS a ora a as urun .1•~ .. '"' 

u ıııtemin zayıflamasını intaç etti. 
~ e nihayet bu sistem ferd hürriyetine 
..,~ insan ~ukukuna muhalif telakki e
dilerek; franaız inkılabçıları tarafın· 
dan tamamen ilga edildi. Fransadan 
?a.flayan bu hareket bütün Avrupayı 
•~ıne aldı. 

ll'akat fransız inkıliibçılarırun bu 
llleaelede büyük dehcısı meslek üzerine :;:vzu bu kaideleri yalnız sosyal bir 

ınıdan tetkik etmi~ olmalarıdır. 
li'.'lbuki işin daha mühim olan ekono:ilc: bir cephesi vardı. Bu cephe der-
al kendisini his ettirdi. Ve küçük sa

~atıarın himayesi, kooperasyonların 
llgaaından pek az sonra yeni bir devlet 
lncıeleai halinde tekrar doğdu. 

~ük 3anayi . 
I • 
l«rekeıterı iiarşısında 
-----~------~~~~~-.ı:s u g un buyiik sanayı nareketi kar· r•1nda küçük sanat ve aanatkarların 
S1~Yeai bizzat büyük sanayiin zaru

r b~r neticesi olmuştur. 
1 :ılha~ika bugün büyük sanayi mem
l e .etıcrınde büyük sanayi müessese
ı:rı yan.~nda küçük sanat ıeklinde ça
rnfan ınuesseseler ve bu müesseselerde 
lc~gul olanların adedi mühim bir ye· 

tutmaktadır. 1907 de Almanyada 
Y~Pılan ibr tahrire nazaran da beş ki· 
tiden aşağı işçi kullanan müessese a-

Darlaıan topraklarından kaçmıı 
olanların, ormanlık bölgelere ÜtÜ§
düğü görülür. Bot ovaların hemen 
yakınlarmda bunlar, vatanın tabi
atini ve ziraat ıartlarını tahrib et
mekle me§guldürler. Eğer biraz ile. 
ride, kömür ocaklannda çalı§arak 
yaıama imkanı varaa, yahud daha 
baıka bir yerde yeni fabrikanm ba
cası tütüyorsa, ve yahud iskan top· 
raklan hazırlanmı§sa, devlet bu 
tahriblerin önüne kolaylıkla geçebi
lir. Cumhuriyet, iıte bu imkanları 
hazırlamııtır. 

F esad ve fitne dahi, nihayet, yaıa· 
ma zorluğunu sömürür. Say, kazanç 
ve bu ikisinin tabii neticesi olan re
fah, devlet kudretinin en sar&ılmaz 
dayancıdır. İtte yeni ekonomi ve zi
raat politikamız, bu makaad için 
çalı§ıyor ve umulmadık kadar kısa 
bir zamanda, Batbakanımızm yuka
rıdaki sözlerinin ilan ve tatbik edil
mesine elveriıli neticeler almmııtır. 

Muvaffakiyet velüddür : biz ge
lecek senelerde memeleketimizde 
say ve teıebbüs verimiıain, geçen 
zamana aid mukayeselerle ölçüle· 
mez bir genitlik aldığını da görece
ğiz. Cumhuriyetin baıarıcı devrinin 
en parlak eseri : ''hiç bir §ey ya• 
pdamaz!,, bedbinliğini ve yalanmı 
"her ıey yapılabilir !_, nikbinliği 

ve hakikati ile değiıtirmİ§ olma••· 
dır. 

Kanadh nesli yaratma programı 
muvaffakiyetle tatbik ediliyor 

Türk Hava Kurumu genel merkez kurulu toplantısında 
bulunanlar [Yazısı 8 inci sayfada J 

TÜRKİYEDE 
ahm kabiliyeti 
hergün artıyor 

• Fıkra 

l ktııad ıaylamıza bakınız . . 
~ıı~,.,.,.,..-.,.,.,...w·weew·,w··w .. wwwwww-wowowo-..ı~ır 

Fransadaki 
• • 

re1ım 

düşmanları 
. 

T e,killtın reiai de 
dün yakalandı 

Paris, 25 (Hususi) - Fransada re· 
jime suikasd yapmak ve bir diktatör • 
lilk kurmak, ve kralhğ liade etmek 
için kurulmuı bir gizli teşkilatın mey
dana çıkarılması üzerine yapılan ~ -
kikat ilerlemektedir. Milli emnıyet 
müdürü. basın mümessillerine beya
natta bulunarak, bu teşkilata dahil o-

(Sonu J Oncü say! ada) 

Bir sanat ve bir terbiye 
Bir hayat sanatı vardır ki onu bıı 

medeniyetin mahkflmlarr bilmez. Bu 
medeniyet her ayak bastığı yerden. ba
yat sanatı bilmiyenleri koğar. Ve brı 
sanatla, her türlü cemiyet içinde, ken• 
di yaşama hakkını fetheder. 

Daha geçen sene yaz liralık geçim 
arayan bir yabancı, kendisini b~ sen~ 
hizmete çağıran bir müessesemıze d.ı
yıor ki: "-Artık paha/Tyım. Ayda bııı 
beş yüz lira kazanıyorum." 

Türk cemiyeti içinde bu bin beş yüz 
liralık yer açıktı. Kim bilir, ye~i Tür
kiye'nin böyle ne sayısız maışet ve 
refah irnkanları vardır. Ancak bunları 
elde etmek için hayat sanatını öğren
mek ve irade terbiyesi almak lazım 
gelir. Yeni gençlik mektebte: "Resmt 
kadroya hücum/" parolası ile değil, 
bir f e ti h ç i 1 er marşı söyliyer.ek 
çahımalrdırlar. O zaman m e z u n ol
mak gayesi kaybolarak, yerini, öğren
mek; en fazla, en tam, en iyi öğrenmek 
ihtirası tutar. Düşünemedikten sonra 
bilmek, yapamadıktan sonra düşün
mek neye yarar? ~elin ve başbakanı
ma Anadolu seyahati intibalarını o
kuyunuz: bütün Anadolu, gerçeleyici 
ve icracı terbiye ile iradesi yoğrulmU§ 
olanlara kucağını açmıştır. Hu şey, 
yapıcı bilgiye, hududsuz şeref ve re
f ab imkanları vadediyor. - Fatay 
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Türk filmi 

Bu hususta atılmış bir kaç tecrübe adımı vardır. Fakat, her iş 1gibi, 
film çevirmek için de, esaslı ve bilgili hareket etmek şarttır. Kaldı ki, 
filmcilik, yalnız para bakımından değil çeşitli sanat branşlannın yar
dımlarına muhtaç olmak itibariyle de, yüksek vasıtalara lüzum göste· 
ren bir iştir. 

Türkiye'ye türk filmleri lazımdır. Medeniyet yaratmak iddiasında 
olan modem memleketlerden hiç birisi, milli film çevirmek lüzumun
dan vareste kalamaz. Çünkü film, roman ile tiyatro arasında ve hazan 
da bunların her ikisine birden tekabül eden bir edebi faaliyet olmuş
tur. Romanı ve romancısı, piyesleri ve tiyatroları olmıyan bir millet 
nasıl tasa rur edilemezse, kendine göre filmler çevinniyen bir millet 
de, bize uygun düşecek bir tarif olamaz. 

Ama, nadir memleketler, Amerika kadar, bu hususta ileriye gide
bilmi§lerdir. Olabilir. Bu, hem bir zaman, hem bir ihtiyaç, hem bir im
kan meselesidir. Şu var ki, Mısır da dahil olmak üzere, bugün bir çok 
memleketlerin kendi film "production"ları vardır. Film çevirmekle, 
bir kerre milli bünyeye aid bir çok terbiye meselelerine temas etmek 
kabil olduğu gibi bir memleketin zevkine ve sosyal örgüsüne de ancak 
yerli filmler sayesinde dokunmak kabil olmaktadır. Yalnız bu sebeb
ler, lüzumu isbata kafidir. Halbuki, çevrilen bi rfilm, bir memleketin 
her türlü sanat ehline iş ve sanat yaratma imkanı vermektedir. 

Bütün bu mütalealardan şu çıksa gerektir ki: Türkiye'de türk film· 
leri çevirmeğe başlamak lazımdır ve bu da ancak devletin yardımiyle 
açılacak ve ilmi usuller ve devlet imkanları ile çalışacak bir "film ens
titüsü'' kurmakla kabildir. - B. 

' 
Mahkemelerde 

500 lirası olmadığı İçin 
sevgilisiyle evlenemiyen 
zavallı Aşığın macerası 

Hikimin karııama, 30 yaılarında 
kadar, kara kaılı, kara gözlü ve ıiyah 
bıyıklı bir zanlı geldi. 

Kabahati, aevgiliıinin babasına 11k 
ıık mektup yazarak onu iz'aç etmek. 
Bu yüzden mahkemeye veril.mi§. !a
minin C. olduğunu aöylediktoıı aonra, 
memleketinin şivesilt derdini anlat
maya batladı. "Ç,. leri, "Ç., ve "S,, a
rasında, huausi bir şekilde telaffuz e • 
diyordu : 
"- Pendenuz Rize'nun Pazar kaza

ainun Atsaba çoyundenum. Pizum 
melmeçette bir adet vardur: Bubalar, 
analar kizlaruni telikanlilara para ile 
a&tayucı, ~C:IU;&n u.uııay...ı tC:lUliillUICU 

da cideyilcr ba~ka melmeçetlere, bu 
parayi kazaniyler, ıonra Rizeye cclup 
evleneyiler •... ., 

C nin de Emine lıminde bir sevdiği 
:varını§. Bunun babaıına baıvurarak, 
kı.ziyle evlenmek niyetinde oldu&unu 
ıöylemiı. Adamcağız da orada yerleı
mij olan adet mucibince, c den bet 
yilz lirayı istemiı. 

C. pazarlık etmek iıtcmiş, kayın 
peder buna da yanatmamış. Nihayet 
c. aüklilm püklüm oradan ayrılarak 

ınünaıib bir f ıraat kollayıp Emineyi 
bulmuş ve vaziyeti anlatmış: 

mlisaade etmesini rica etmiş. 
Yalnız, kayın pederin hem fiatı 

maktu, hem de veresiye muamele yap
mayor. Onun için C. nin mektubuna 
cevab vermemiş. 

Bunun fu:erine C. mektubları sıklaı
tırmıg. Fakat Eminenin babası da ya
vaı yavaı kızmağa baılaınıt ve mek • 
tubların aayııı 10 u bulunca "beni ta -
ciz ediyor" diye C. yi mahkemeye ver • 
miı. 

C. Bu acıklı hidiıeyi yaılı gözlerle 
anlattıktan ıonra : 

"- 1ıte pay reis, dedi, butun ıutı· 
tum pundan ibarettur. Bubasi mahçe
wc:yc vıı:reyı ama, .l!.mıne }nm1.U&u s•· 
çayetçi deyildur • ., 

Mahkeme C. nin verdili ifadenin 
hakikate uygun olduğunu ·ve yaptığı 

hareketin bir ıuç teıkil etmediğini göz 
önilne alarak beraetine karar verdi. 

Fakat C. memnun değil : 
"-Ya Emineyi baa verun, yr• nt 

beni mahçum edun.,. diyor. 
İıtediğinin kabil olmadığı kendiıi • 

ne anlatıldı. Boynu bUkUk, içini çekr 
çeke dıprı çıktı. Bir taraftan da ıöy 
leniyordu: 

"- Ah para duımani Osman aga, 
parayi ne kadar da ıeveyimipun 1., 

ULUS 

Bastırılacak 

ufak paralar 
İstanbul, 25 (Telefonla) - Yeni 

beş ve bir kuruşluklarla yüz parahk
larrn basılmasına kanunusaniden iti· 
haren başlanacaktır. Darbhane mü
dürlüğü yeni 10 paralıklar için de ha· 
zırlıklara baılamıştır. 

Yeni çıkarılmakta olan 10 kuruş
luklardan 25 milyon, be' kuruılult
lardan 70 milyon, ı kuruşluklardan 
60 milyon, 10 paralrklardan da 160 
milyon aded basılacaktır. 

Batan gemiler 
çıkartılıyor 

!atanbul, 25 (Telefonla) - Haliç
te ve yakın sahillerde batan gemiler 
çıkarılacaktır. Bu işe önce Haliçten 
ba~lanacaktır. Verilen haberlere göre 
enkazın parçalanarak çıkarılması işi 
müteahhitlere ihale olunacaktır. Mil
teahhidler çıkaracakları enkazın yüz
de seksenine, tekneleri içinde bulu
nacak kıymetli madenlerin yüzde el
lisine, meskükat ve evrakı nakdiye· 
nin yüzde onuna sahih olacaklardır. 
Batmıf gemiler için ayrı ayrı keşif
ler, hartalar hazırlanmıştır. 

Toprak altında kolan 

amele 
· !.ımir, 25 (Hususi Muhabirimiz 

bildiriyor) - Aziziyede yeni açılan 
bir tünelde feci bir kaza olmuş, top
rak kayması neticesinde bir amele 
toprak altında kalarak ölmüştür. Ö
len, Çal'ın dayılar köyünden Velidir. 
İki arkadaşı da ağır surette yaralı ol· 
duğu halde kurtarılmıştir. 

Dlı Ulukı~~yı kar yağdı 
Diln §ehrimiz.de hava bulutlu ve 

yağıtlı geçmiş, ısı gece 3, gündüz 9 
derece olarak kaydedilmiştir. Dün 
yurdun Trakya, Kocaeli, Ege mınta· 
kalarında hava kapalı, orta Anadolu
nun e:arb kısmı ile cenubi Anadolu 
mrntakaları bulutlu, orra iinaaoıunüri 
prk kısmı, Karadeniz sahilleri ve 
cenubu şarki Anadolu yağmurlu geç
mlttir. Dilnkil yağrşlaı:ın karemetre
ye bırakttkları su mikdarları Elaziğ
de 28, Urfada 27, Şarki Karahisarda 
25, Boluda 23, Ulukıfla ve Islfi.hiyede 
22,. Siverekte 21, Kayseride 18 Malat· 
ya ve Yalovada 16, Buraada 14, Po
latlıda 15, yurdun diğer yerlerinde 
l-15 kilogram arasındadır. Yalnız U· 
lukı,lada yağış kar 'eklinde olmuş
tur. Diln en dlifilk rsı sıfırın altın· 

da Karata 1, en yüksek ısı da sıfırın 
Ustilnde Antalyada 20 derecedir. 

Cenub hattında 
feci bir kaza 

Bir lokomotif 
devrildi bir kiıi öldü 

Şehrimize gelen malCımata göre 
evelki gün Mardinden gelecek eks
presi almak üzere Akçakaledcn ha· 
reket eden 621 numaralı lokomotif 
Mustel köprüsünü 200 metre geçtik
ten sonra devrilmiştir. Makinist Ma
raşlr Veli ölmüş, ateşçi Antebli Hü
seyin de yaralanmıştır. Kazanın son 
günlerde yağan yağmurlardan mey
dana gelen sellerin raylar altındaki 
toprakları oyması yüzünden lokomo
tifin çökmesinden ileri geldiği anla
,ı1m~tır. Lokomotifin kaldırılması 
ve yolun tamiri için çalışılmaktadır. 

lstanbul valisinin 
teftişleri 

İstanbul, 25 (Telefonla) - Vali 
Üstündağ şehirde teftişlere başladı. 
Diln Kadıköy cihetinde, bugün de 
Beyoğlu yakasında bazı semtleri do
laştı. Temizlik ve gıda maddeleriyle 
alakadar oldu. 

İstanbul konservıtuır1nın 
ln111tını haz1rhk 

İstanbul, 25 (Telefonla) - Yeni 
koruıervatuar binasına aid istimlS.k iş
leri en geç 10 gün içinde bitirilecek
tir. Diğer taraftan konservatuarın 
eksiltme şartnamesi de hazırlanmak· 
tadır. İkinci kanun içinde temel at· 
ma töreni muhakkak yapılacaktır. 

Hava yollarrnın 
telsiz istasyonu 

İstanbul, 25 (Telefonla) - Hava 
yolları idaresinin Yedikulede kur· 
durmakta olduğu telsiz istasyonu in· 
şaatı tamamiyle bitmiştir. Bu istas
yon iki güne kadar çalışmağa başlı
yacaktrr. Bu ista!lyonla sefer halinde 
bulunan tayyarelerimizin her tarafla 
muhaberesi tomin olunacaktır. Yedi
kule Jstasyoniyle Yeşilköy hava is
'tasyonu arasında daimi bir irtib?.t 
mevcud olacaktır. 

Bundan .baska tavvare volcuları 
havada istediklerı yere kuçuk oır uc· 
ret mukabilinde telgraf çekebilecek
lerdir. 

Bir şantajcı suç üstü 
yakalandı 

İstanbul, 25 (Telefonla) - Kar· 
nik adında bir ermeni Ahırkapıda 
Setrak'ın boya fabrikasına giderek 
tehdid yoliyle 1000 lira istemi' ve 
mahsuben 100 lira alırken cürmümeı
hud yapılarak yakalannu,tır. 
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Edirnenin kurtuluşu 
Edirne büyük gösterilerle 

kurtuluşunu kutladı 
Edirne, 25 (A.A.) - (Hususi muha

birimiz bildiriyor): Türkün yüksek 
sanat abideleri ve sayısız irfan mües
seseleriyle batı srnırunuda bir sanat 
ve kültür kalesi halinde dikilen güzel 
ve §İrin Edime, bugiln son kurtuluşu· 
nun 15 inci yıldönümünü kutluyor. 
Bu münasebetle Trakyanın rmıhtelif 
yerlerinden, Ankara ve tstanbuldan 
kalabalık heyetler gelmiş, şehir baş
tan başa donatılmış ve halk daha sa • 
bahın yedisinde sokaklara dökülmüş· 
tü. 

Hazırlanan program mucibince 
Halkevindeki kutlama töreninden 
sonra başta general Kazım Dirik, 
Başmüşavir Sabri Oney, kumandan ve 
misafir heyetler olduuğ halde cumhu· 
riyet meydanına gelmiştir. Mızıka 

istiklal marşımızı çalarken Selimiye
den bir top atılmış, bu sırada her sene 
olduğu gibi Selimiyenin narin mina· 
releri arasına çekilen 24 metre uzun -
luğundaki şanlı bayrağımız izci oy
maklarının boru ve trampet.· sesleri 
halkın yaşa avazeleri ve alkışlarile se
lamlanmıştır. Bundan sonra kürsüye 
çıkan mektepli bir kızın heyecanlı 

manzumesini Edirne saylavı Şeref 
Aykut'un gürleyen sesi takib etmiştir. 
Şeref Aykut: "- Atatürk ülküsüne 
gönül bağlıyarak yilrüyen türk ço
cukları,. deye baılayan ve her cümle • 
si giddetli alkışlarla kesilen nutkunda 
gençliğe yüksek öğütler vermit ve de
miştir ki : 

"- Tarihlere önünde diz çöktüren 
daima yaratan, ve kurtaran ve bize 
bugünkU ileri ve kudretli Türkiyeyi 

veren Atatürk'ün çocukları siz ileriye 

giderken bir şey almayınız. Biliniz ki 
bu zaferden zafere koşan bayrağın ya· 
sa büründüğü günler de oldu. Fakat 
türkiln kudreti, bütün güçlükleri ye -
nerek memleketi yalnız kurtarmakla 
kalmadı. Onu en ileri memleketleriıı 
seviyesine de çıkardı. Türk dehasınııı 
işte en büyük nümunesi, işte en bü• 
yük enmuzeci ...• ., 

Dedikten sonra orduya ve halka dö
nerek demiştir ki: 
"- Zafer dalgaları arasında şandan 

şana, şereften şerefe koşan türk ordu• 
ı:;u, sana edirneliler adına selim vo 
hürmetler •.. ,, 

Bu sırada binlerce halkın alkış ses• 
leri Edime ufuklarında dakikalarca 
uğuldamıştır. 

Buradan belediye önüne giditmit 
ve geçid resmi başlamadan evel gene• 
ral Dirik edirnelilere hitab ederek de• 
miştir ki : 

"- Sizi, bu mutlu güniln sevinç ve 
heyecanlarını yaşarken vicdani bir va• 
zifeye davet ediyorum: On beş gün 
önce trakyalıların kara gUn dostu ve 
kumandanı general Şükrü Naili Gök· 
gerg son dakikalarını geçen sene bu• 
gün sizin aranızd;.t. 1aşamış ve. haya~a 
gözlerini burada ~arak Edımenın 
kurtuluş tarihine karışmıştır. Bu bü • 
yük askeri hep birlikte anmak için he· 
pinizi bir dakika sükfita davet ediyo • 
rum.,. 

Bundan sonra geçid resmi yaplımıı 
ve Atatürk anıdının önüne gidilerek 
çelenkler konduktan ıonra bitmiştir. 
Şimdi bütün şehir şenlik içindedir. 
Akşama da büyük fener alayları yapı• 
lacak, müsamereler ve balolar verile· 
cektir. 

Dış ticaret vaziyetimiz 

kredili Kliring bakiyeleri ve 
mübayaalara ait taahhütler 
İktrsad vekaletinden aldığımız ma

Hlmata göre 20.11.1937 de kliring he· 
sabları bakiyeleri ve kredili mübayaa
ta aid teahhüd yekünlarını gosteren 

" •. -~ e - .. 
CEDVEL: 1 

Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankaıındaki blokajlar 

Memleket Miktar T.L. 

Avuıturya 
Belçika 
Bulgaristan 
Çekoslovakya 
Finlandiya 
Fransa 
Hollanda 
1nıilterıı 
1ıpa=-
1ıveç 
İsviçre 
İtalya 
Lehiıtan 

.. 
2.471.200 

113.200 
5.600 

2.429.100 
1.053.100 
4.220.000 
1.158.700 
8.159.200 

406.800 
1.684.100 

894.200 
1.959.000 

11.800 

Macarlıtan 
Norveç 
Romanya 
Yugoslavya 
Ywıaniıtan 

770.700 
534.300 

1.1195.100 
230.300 

68.800 
.,.., .. ...,"' . ..,"'"' 

·-·--cEDVEL: 2 
Muhtelif memleketlerin merku 

bankalarındaki blokajlar 
Relchbank - Berlindeki blokaj yektlna 
a heaabı T.L. 13.802.100 
b hesabı T.L. 2.481.500 
c hesabı T.L. 3.883.000 
Almanyadaki umumi blokaj 

yeld\nu T.L. 20.uıg.600 
Eatonyadaki blokaj 

yekunu T.L. 8.100 -----
Umuml blokaj yeld\nu 

CEDVEL: 3 
20.177.700 

Muhtelif memleketlerden kredili 
olarak yapılmıt olan mübayaata 

aid teahhüdler yekWılan 
"- Buban ıeni baa vermeyi.. .. ., 
Emine ne babasını, ne de sevgilisini 

gücendirmek niyetinde olmadığı için 
ikisi ortası bir hal şekli teklif etmiş: 
"- Parayi bul, bubama ver, cu.zel-

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ııııııııııı111111111111111111111114111111111111111111111111ııtıııııııııııııı11111111 Memleket 
Resmi Huıuıt 
daireler ıahıılar Yek(in 

lukla evlenelum. Katsirayim teme, 
katamam ... ., 

Bunun üzerine C. yollara düşmüş 
· ve döne dolaşa Ankaraya gelip çalış· 
mağa, kazandığını da yemeden içme· 
den bir kenara koymağa başlamış ve 
200 lira biriktirmi§. Fakat aklı, fikri 
hep Eminede olduğu için ~nu~ _bab~- • 
ıına bir mektup yazarak şımdılık bı
rikmiş 200 lirayı almasını, miltebak~si· 
ni de sonra vereceğini, evlenmelerıne 

Seferberlik memurlar1 
lç Bakanlık, mühim bazı kazalan

mızda da birer seferberlik memurlu
ğu ihdas etmek için bir kanun proje
ıi hazırlamaktadır. Açık bulunan vi
layet seferberlik direktörlerinin ta
yin kararnameleri hazırlanmış ve tas· 
dik edilmek üzere Başbakanlığa ve· 
rilmittir. 

Zirai asayiş projctıi 

tç Bakanlık hazırlan~ış_ bulunan 
zirai auyi' kanun pro1esı etrafın
da viliyetlerin mütalealarını ~or:mu~ 
tu. Vilayetler mütalealarını bıldırmıt 
olduklarından bakanlık bugünlerde 
projeyi yeniden tetkike başlryacak 
ve proje bu tetkiklerden sonra son 
teklini alacaktır. 

ÇACRI * Arzuhal Enciimeni bugün Umu· 
mi Heyet içtimaınd~ aonra toplana· 
caktır. • * lktiıad Encümeni bugün saat 
15.30 da toplanacaktır. * Nafia Encümeni bugün saat 15.30 
da toplanacaktır. * Milli Müdafaa Encümeni bupn 
Heyeti Umumiyeden sonra toplana· 
caktır. 

geliyor! 
Bulutlanan gök yüzünden, palto

lularz artan caddelerden, iehrin üs
tDnde tüten ev bacalarından ve me
teoroloji enstitüsünün gllnlllk ra
porlarından, belediyenin ucu:z kö
mürü müjdeleyen ilanlarından, hü
lasa sağınızdan, solunuzdan, ber 
yanınızdan alnıyorsunu:z ki kıi ge
liyor. Bu hadiseyi, tabiatın asırlar 
görmüş bir rasadhanesi gibi, Elma 
dağı, bir iki hafta eve/inden haber 
vermİjti. 

Tabiatle insan, yu mevsimlerin
de sulh, bahar mevsimlerinde ise 
mütareke halindedir. Fakat Jcııın ta
biat, bütün kuvvetlerini bir araya 
toplayarak, üzerimize saldırmak is· 
tediğ için termometrenin sıfırı aş
ması, kış ordusunun hududu geçme
si demektir. 

Bu akın karşısında herkes kendi
ne göre silahlanryor. Kimisi ba~if 
bir piyade gibi bir empermabl ıle 
iktifa ediyor; kimisi bunun içine 
muflon koyuyor. Kimisinde palto 
sırta geçmiş, yakalar kalkmıştır. 
Kimisi ise müdafaaya geçmiş bir a
ğır topçu gibi, eJJerine eldiven, a
yaklarına lastik ve yahut şoson, 
boynuna atkı takmak, koluna ~ir 
ıemsiye geçirmek itiyadındadır, 

Bir soğuktan korunmak ve yabud 
kışı korkutmak için bu kadar techi
zata liızum görenlerden hiç de hoş
lanmam. Bereket versin, fesle bir
likte kukulete denilen acaib başlık 
da ortadan kalktı. Eskiden o da kul
lancJır ve kışın sokaklarımızda ku· 
klaks - klan taburlarını andıran aca
ib bit kalabalık görülürdil. 

Kışı bir istila ordusuna benzet
mek benim orijinal bir marifetim
dir sanmayınız: Eskiler de bıı fi
kirde idiler. "Ayazpaşa kol gezi. 
yor/,, tabiri yıllanmış sözlerden bi
risi değil midirl - T. 1. 

Ru da eiilence mi ? 

~iliz trenlerinde lüzumsuz ye
re imdat itaretini çekenlerin elini 
yakalayıp memur gelinceye ve a
nahtarla açılıncaya kadar bD"ak· 
mayan bir alet icad edildiğini bir 
dergide okuduğum zaman, "buna 
ne lüzwn vardı 1" diye dütünınüt· 
tüm. Meğerae, aade orada değil, 
burada da buna lüzum varmıı. Ev
velki gün Ankara mahkemelerin
den birisinde geçen bir muhakem· 
nin tafailatmı okudunuz mu ~ 

Mhmedle Nuri iki arkadaı tren· 
le Ankaraya gelirlerken bahae tu· 
hquyorlar; biri, ötekine; 

- Beni bu yolculuğumda hem 
güldüren, hem de hayretlere dü
ıüren bir it yapacakam ! diyor. O. 
teki dÜ§ÜnÜp taıındıktan aonra 
kararını veriyor ı 

- Bu treni, i.taıyomuz bir dağ 
baımda durdururıam ne derain? 

- Bahai kazanıram, derim. 
iki arkadaıtan biriai "imdad 

İflll"eti,, ni çekiyor; tren duruyor, 
telaı, gürültü. Nihayet bu kahra- • 
manları yakalıyorlar. 

lıin tafailatına lüzum yok. Tu
tuıulan bahse ıöre böyle harikul
ade l bir kahramanlık l yapana ar· 
kadaıı ziyafet çekecekmiı. 
"Arkadaıım bana ziyafet çek· 

ıin ! ,, diye bir tren halkını telqa 
dütürmek mukabilinde gönlünü 
ef lendirmek için İmdad itaretinin 
aapını çeken kimseye bir feY çek
mek lazım, fakat bu ziyafet değil· 
dir. 

. 
Binalar ve fonları : 

Geçen gün Ankara lisesinin bu
lunduğu aırttan Dikmene doğru 
bakarken JÖyle düıündüm : 

Bir re&hm, yaptığı bir re1n1e 
münaaib gördüğü bir fonu verebi
lir. Fakat bir mimar, kurduju bi
naya arkasındaki fona göre tekil, 
bilhaaııa renk vermek mecburiye
tindedir. 

Çünkü aöylediiim sırtlara doğ· 
ru kurulmuı büyük büyiik yapıla
rımız, arkalarındaki kır fonunwı 
boyaama o kadar yakın renklerde 
idiler ki güzel çizgilerini hava 
çok bulutlu ve dağlar çok koyu ol
madıkça seçmek kabil olamıyor
du. 

B. Slıav ve amerikalılar : 

Dünkü "aanat ve fikir,. .. yfa
mızın edib nüktelerinden baha 
eden aütununda İrlandalı eclib, 
Bernard Shaw'un amerikalılar a
leyhindeki eıprilerinden bir kaçı 
ile ıu cümleıi vardı : 

- Bütün amerikalılar baria hay· 
randırlar ve ben ,onların aleyhin· 
de bulunduğum müddetçe bu hay• 
ranlıklan devam edecektir. 

Bir yazıamda da "Amrikada a· 
kıllılara mahauı bir timarhane a· 
çıl .. ebediyete kadar bot kalır,, 
diyen Shaw'un bu : · 

- Amerikalılar bana hayran· 
dır! sözünü okuyan bir aınerikalı 
muharrir, geçen aene : 

İrlandalı edibin bu kadar opti-

miıt olduuğnu aanmazdım, demit
ti, Bernard Shaw kendisini ameri· 
kalılardan da az tanıyormut me· 
ğer. 

Eğer bu amerikalı muharrir, bi
zim eaki Be1Juali çehi .zemzem hi· 
ki.yeaini bilseydi, annesinin cena· 
ze alayını bile karikatürize etmek
ten çekinmiyen bu paradoks i.tı· 
kmın neden böyle davrandığını 

daha kolay, daha keatirme bir 
yoldan izah edebilirdi. 

Bastil'i istirdad kolay 

değildir. 
' 

Franaız poliai, fatolan kale, a-
partnnanları istihkam haline geti
rerek zırhlı mahzenlere silahlar, 
fişekler ,bombalar yığan bir kom· 
plo teşkilatının ele batılatını ko
dese tıkmıttır; tahkikatına devam 
ediyor: Sağ kalmamaaı li.zım ge• 
len bu aağlar, Fransada cumhuri
yet rejimini devirmek ve yeniden 
krallığı kurmak hülyaamda imit
ler. 

Fransadaki uyanık hükümet, bu 
hülyacılara 148 sene sonra Baa
til'i on altıncı Lui adına istirdad 
etmenin kolay olmadıiını, her hal
de, gösterecektir. 

A.;lzı kokan mu.~iki : 

Uun bu sütuncıa çıkan bir fıkra
mızda musikimizin renkten me
ded umduğunu yazmıttll&:. Dün 
radyoda çalınan bir f&J"kınm güf
teainde de, qağı yıakarı, §Öyle 
nuaralar vardı : 
"Aman F atmam, canım F atmam,, 
"Ben rakıya •a katmam,, 
"Sen kataraan ben tatmam,, 

Bunu da duyduktan aonra ye• 
ni bir hüküm vermek lazım ge· 
lirse : 

- Musikimizin ağzı kokmaya 
baıladı! demeliyiz! 

T .L. T.L. T~ 

Almanya 20.943.947 12.908.165 33.852.UJ 
T .L. T.L. T.L, 

Avusturya 57.914 3315.603 394.517 
Belçika 45.609 45.609 
Çekoı. 622.018 580.699 1.202.717 
Eıtonya 17.600 17.600 
Finlandiya 181 35.073 35.254 
Fransa a.g5o 226.336 23s.2g6 
Hollanda 89.358 73.899 163.257 
İngiltere 197.685 366.488 564.173 
İspanya 19.509 38.082 57.591 
İsveç 1.602.435 333.635 1.936.070 
İsviçre 51.085 290.859 341.944 
İtalya 37.103 278.168 315.271 
Macaristan 802.136 168.393 970.529 
Norveç 86.883 63.544 150.427 
Lehistan 17.767 21.835 39.607 
Yuıoslavya 198.694 37.830 236.524 
Yunaniıtan 57.639 57.639 
Rusya 174.738 174.731 

YEKÜN 3.966.466 2.972.292 6.938.751 
1 • Siparişi mukaveleye bağlanmıf 

olduğu halde henüz memlekete ithal 
edilmemi' olan mallar bedelleri y:.ıka· 
rıdaki yekiınlarda dahil değildir. 

2 - Almanyaya aid yukarıdaki ye
kunda dahil bulunan altı aya kadar va• 
deli mübayaat: 
Reami daireler Hususi şahıalar YekCUı 

T.L, T.L. T.L. 

2.029.086 6.590.916 8.620.002 
l:Sakıye daha uzun veya başka vadeli 

mübayaata aid teahhüdler yekununu i
fade eder. 

3 - Almanyadan gayri diğer mcmte· 
ketlere aid yukarıdaki umumi yeltiinda 
dahil altı aya kadar vadeli mübayaat: 
Resmi daireler Hususi phıılar Yeküo 

T.L. T.L. T.L. -
687.097 1.707.696 2.394.79S 

Bakiye daJıa uzun veya ba9ka v:ıde
li mübayaata aid teahhildler yek[ınu· 
nu ifade eder. 

4. Her memleketin kredili teahhüd· 
}erimizde dahil olmak üzere hesabell 
alacaklı bulunacağı mebJs.ğ tesbıt edi· 
lebilmek için bir numaralı cedvcldt 
memleket için gösterilmiş olan blokaj 
yekununa aynı memlekete aid ol~rak 
i§:bu üç numaralı cedvelde mür1deri9 
teahhüdler yekununun ilave edilmesi 
icab eder. (A.A.). 
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Cümhuriyet rejimine 

suykasd 
r~ansada sağ cenah zümrelerin 
. Yetleri etrafındaki tahkikat çok 

CJdd'i bir ıafhaya girmittir. Önce pek 
:~ar eheıniyet verilmiyen, hatta ba· 
z ta.rafından politika dünceıiyle i-
an:ı edildiği söylenen bu faaliyetin t\Unh . 

!ne.k tln~e~e kar§ı ıuikaad gibi bir 
F aad ııtihdaf ettiği anlaşılmaktadır. 
"'~ız cumhuriyetini devirmek ve 
.rerıne h .. k .. ihtilaJ.· u umdarlığı kurmak! franaız 
itn ındenberi birinci Napolyon'un 
~aratorluğu dahil olduğu halde, 
fel' lan her hükümdarlığın Franaa'yı 
1 

atte ıürüklediği habrlanacak olur
i a, Yle bir teşebbüaün ciddiyetine 
C~lllak güç gelir. Fakat baıvekil 
ı,··~utenps bunu meclis kürsüsünde 
İ' u . n dünyaya ilan etmiştir. Ve 
d atia zabıtaaının tahkikatiyle mey
" ana. çıkan vaziyet de bunu teyid edi-
.ror. 

de~. cenah zümrelerin faaliyeti yeni 
~ dır. Halk cephesi hükümeti ildi· 
L ,

1 
gelmezden evvel, bunlar, "Ateı 

Ullç ,,,.. - } "b' • 
•İtn}' 'l.aeDÇ vatanperver er,, gı ı 1• 

~ er albnda ve muntazam teıkilatla 
teıai'Y~rlardı. Bu faaliyeti endi§e ile 
ti . ki eden sol cenah, Laval hüküme• 
ğ~ı tazyik ederek, bu cemiyetleri da
l() ~dan evvel, gerek dağıldıktan 
ı/ra bunların liderleriyle bazı hü
h ~et ~damları arasındaki münase
'8 7. ~r hıç de itimad telkin etmiyordu. 

Ulun "At h '' • · · · D 1 ~ eş aç cemıyetı reısı e a 
Çt~ı.ıe'un muhakemesinde meydana 
h an hakikatler karıısında sol cena
ı/\ bu ~fÜphe ve endiıesinde pek hak-
40 dugu anlaşılmıştır. Çünkü gerek 
l'af va} Ve gerek Tardieu'nün, bir ta
d'. tan ıol cenaha teminat verirken 
~ıger taraftan da meatureden De la 

di~q~e'a kü~y~tli ~ktarda ~ara ver
h . erı kendi ıtiraflanyle sabıt olmuı-
•ıır. 

tn Şimdi aynı zümrelerin iç yüzleri 
e eydana çıkmıştır. Bu, bir ay kadar 
-~Vel ı.argoulards yani başları örülü 

1 Yerden bir cemiyetin meydana 
Çt~ıiyle başlıyor. Amerikada baıla· 
rı C) t"l" 
l~ r u u olan Kukluks klen'ın teşki· 
atıııı .. k b orne alaralc çalıpnak istiyen 
~ cemiyetin bir çok ıilahlara aahib 
~ duğu anlaşılmıştır. Zabıta tarııfın
t-t'? Y~ılan tahkikat neticesinde Pa-

k:aın hır kaç yerinde ailah depolan 
tlfedilıni tir' ~ • • r P•- • · t ml mahalleaınde 
~ -uısıyonun rum 1eaunaa mu-.. 
•t kcnı bir depo içinde mitralyözler 
CJı boınbalar bulunmuıtur. Şimdi 
".\ aıtteınpı parlamento kürsüsünden 
trı •keri mahiyette ve askeri hiz
tilct~eri örnek alarak vücude geti
billıll'ıi§ erkanı harbiyeli" bir teıkilattan 
l'eti ~bniştir. Başvekile göre, cemi
~ 11 hedefi, askeri diktatörlük kur
tit, ))'\re sonra kırallığı iade etmek· 
l~tla ikkate '8Yan olan bir nokta, bu· 
da 11 •ilahların İtalya ve Almanya
~~gelmiı bulunmalarıdır. Fransaya 
b~11~•lık suretiyle sokulmuş olsa da 
~Çll'ı) n .. Almanya ve ltalyadan nasıl 
betki dıg, bu esrarengiz meselenin 

.\ de en esrarengiz tarafıdır. 
'ada~a I_apanyada olduğu gibi, Fran· 
lh,ı • a hır Franko oyunu mu oynan
. '<ll< ıste ·1nı· 
o~ nı l§tir? Maksad ne olursa 
\>e n, her halde bu komplonun vakit 
~~~anında meydana çıkması, F • 
l11n

1 
a a C:1Unlıuriyet rejimini sağlam

flld rnaaya Yardım etmiıtir. Hakikat 
ll\tı ~ki üçüncü cumhuriyetin alt
~ . ~ senelik tarihinde rejimi yık
~lltiy ıçı_n Yapılan her teşebbüs, cuım
lr11 }' eij daha ziyade sağlamla§tırma
"tt"ttı l\rd~tn. etmekten başka bir netice 
~he ~§tir. Bu teşebbüsler daima 
~ et 

1 
e r~jimi devirmek ,eklini inki

~§ı tn~rnı,tir. Üçüncü cumhuriyete 
"atd lllikasdlann bir çok nevileri 

it· 8 
~it · oulanger'in diktatörlüğü kur-
ltarıcı teıebbüsünden, Panama is· 
li\rıll a~ Dreyfus davası ve gagon
~et> a cemiyetine kadar bu teıebbüı 
~~Y Y~ı .rnaksad uğrunda çalışanlann 
il ın.~ •dır. Fakat cumhuriyet rejimi 

o)llraı:cadeleden daima daha kuvvetli 
)et ~ .. s1knuşbr. Fransada cumhuri

b i J~ en büyük imtihanını büyük 
hd~ınde. geçirmiıtir. Fransa'mn 

keu h. ln.ag)ı.ıbiyeti, rejim için tehli
di. takır Vaziyet meydana getirebilir-
•o at b · 'h · dik llta u ımti am geçır ten 

. F ilrtık hiç bir düşmandan kork-
1;ell l"' ranıa, büyük ihtilalden beri ge-

~faı~~ ~~k sekiz sene içinde bir çok 
.ı reJ•- d "'. . . . B bo ııarı -·· egıştirmıştir: our n-

0tı'a 't ~Urnhuriyete, sonra Napol-
~ • eıv . 

il ha ar boıırbonlara, sonra Or-
erıe nedanına ve cumhuriyete ve 
ıı.... llapolyon} "h "<l:Yete . ara en m ayet de cum-
ediı · 8ır buçuk aıır içinde tecrü

en h .. 
illa.... er uç hanedanın da R Bour-

.. n d 
ıtı d a, tıapolyonlann da, orlean· 

~)il, ~ " franıız milletini katı mace-

1iilli ~ felikete ve sefalete ıürükle
, lltı011ıa~sızllU' anlamışlardır. Bu 
it) o] r llll'ın yıkabileceği bir re-

eli, ~a beraber, Chautepı'in 
~ık o] urıiisünde söylediği gibi, u-

nıak gerektir. 

A. Ş. ESMER 

ULUS 

D 0 N Y"A HA B E R L E R İ . 
Çin mukabil taarruzu durduruldu 

Japon kıtalan Nankin üzerine 
ilerlemeğe devam ediyorlar 

Şanghayda 3 günlük yiyecek kaldı 
Şanghay, 25 (A.A·) - Harh hasarlarrna uğramı§ olan Şan-

M • t ghay, timdi de kıtlık tehlikesine maruz bulunmaktadır. 
0 CQ f 15 Q n Yüksek bir memur Royter ajanaı muhabirine beyanatta bu

lunarak mevcud erzakm ancak üç gün yetebileceğini söylemiıtir. 

Ve Almanya Bu yüzden arbedeler çıkma-
88. Sotan ve Delbos sından korkulmaktadır. 

Berlin konutmalan 
iyi bir hava 

içinde neticelendi 
Berlin, 25 (A.A.) - Macar Başve

kili Daranyi, gazetecileri kabul ederek 
demiştir ki : 
"- Almanya ve Macaristan her iki

si de milletlerin iyi bir istikbale ka
vuıması için mücadele ediyorlar. 

Aralarında sulh, adalet ve hukuk 
müsavatma dayanan bir anlaşmaya ve 
işbirliğine varmışlardır. Macaristan, 
milletlerin hayati menfaatlerini göze
ten, onların isteklerine riayet eden ve 
normal şartları hakikate uygun bir şe
kilde yeniden tesis eden kurucu bir 
sulh siyasetine daima müzaharete ama
de bulunmuştur. İşte Almanyanın sa
miınl dostluğuna ve İtalya ve Avustur
ya ile de Roma protokollanna istinad 
eden işbirliğine dayanarak Macarista
nın takib ettiği siyaset budur. 

Berlin konuşmaları Macaristanla 
Almanya arasında münasebetleri eko
nomi ve maliye sahalarında da kuvv.et
lendirmiştir. Alman - Macar dostluğu 
Avrupaıun sulh ve işbirliği davasına 
da hizmet edecektir.,, 

Beyrutta 
Karışıklık 
Beyrut, 25 (A.A.) - Beyrut'ta baş

lamış olan protest<ı hareketi, ticaretle 
meşgul balkın ekseriyetine sirayet et
miş ve şehrin merkezinde dükkanlar 
kapanmıştır. 

Jandarma devriyeleri mütemadiyen 
gelip gitmekte ve kendiliklerinden hi
tabet kürsüsüne çıkmakta olan hatip
leri dinlemeğe koşan nümayişçiler a
rasında dolaşmaktadırlar. 

Bir takım arbedeler vukua gelmiş 
olduğu haber verilmektedir. Bu arbe· 
delerden birinde mahalli pzalita, par
lamento civarında silah istimal etmiş
tir. Bir kadınla bir delikanlı ağır, di
ğer bir nümayişçi hafif surette yara
lanmışlardır. 

• pazar gecesı 
Londra'ya 
gidecekler 

Faris, 25 (A.A.) - BB. Şotan ve 
Delbos, pazar gecesi Londraya gide
cekler, pazartesi ve sah günü orada ka
lacaklardır. Fransız bakanları, Parise 
çarşamba günü döneceklerdir. Zira B. 
Delbosun merkezi Avrupa seyahatinin 
perşembe sabahı başlaması lbım gel
mektedir. 

B. Çemberlayn'in beyanatı 
Londra, 25 (A.A.) -"Başbakan Çem

berlayn, avam kamarasında bir suale 
verdiği cevabda önümüzdeki hafta 
fransız bakanlariyle yapılack konuş
malarda Halifaksm Almanya seyahati
nin de bittabii görü§ülüp konuşulacak 
meselelerden birini tetkil ettiğini söy
lemiş ve Franaanm veya müttefikle
rinden birinin emniyetini bozacak bir 
anlaşma Almanya ile yapılmfadan ön
ce Fransa ile istişarede bulunulup bu
lunulmıyacağı hakkındaki başka bir 
suale de, böyle bir anlaşmanın bahis 
mevzuu olamıyacağını kaydeylemiştir. 

Çek mah/Uleri memnun 
Prag. 25 (A.A.) - Çekoslovak mah

filleri BB. Şotan ve Delboa•un Lon -
dra seyahati haberini memnuniyetle 
karşılamakta ve bu seyahati Avrupa 
sulhünün menafiine hadim olan sıkı 
fransız - İngiliz işbirliğinin yeni bir 
delili ııurctinde tefair etmektedirler. 

ltalyan mahfilleri nikbin 
görünüyorlar 

Roma, 25 (A.A.) - Havas muhabi
ri bildiriyor: İngiltere hUkümeti ta
rafından Londraya gelmek üzere BB. 
Şotan ve Delbos'a yapılan davet, hiç 
bir resmi aksülamel tevlid eylememiş
tir. Fransız-ingiliz müzakereleri bü
yük bir alika ile takib olunacaktır. 
Fakat bu görütmeler, endige ile bek
lenmemektedir. 

Bu görilımeler, Lord Halifaks'ın 
Almanyayı ziyaretile alakadar göste -
rilmektedir. 

Londrada fransız ve ingiliz nazırla
rı arasında neler görüşülebileceği 

hakkında hiç bir tahmin ve mütalea 
yürütülmemektedir • 

Madrid bombardıman 
edildi şehre 

2.000 obus atıldı 

Harab edilen Madrid,den bir görünüş 
Madrid, 25 (A.A.) - Dün saat 22.30 da Madrid ıiddetli bir bombardı· 

mana tutul.mut ve bombardıman bir ı aatten fazla devam etmiıtir. Bir çok 
mahallelere 2000 den fazla obüs dqm üıtür. Telefat miktarı belli değildir. 
Cumhuriyetçilerin bataryaları mukabele etmiıtir • 

Siddeıli bir muharebe 
Üniversite mahallesi bölgeıincl'e ıid detli bir muharebe olmuttur. Asiler 

cwnhuriyetçilerin hatlarına yaklaşmak suretiyle bir huruç hareketi icrasına 
teşebbüs etmİ§lerdir. Asiler, ağır zayiat ile ricat etmek mecburiyetinde 
kalınışlardır. 

Cumhuriyetçilerin Guadalajara bölgesindeki bir taarruzlan, kısa bir 
mücadeleden sonra, Palanceres ve Lo ı Arryos kasabalarının iıgali ile neti
celenmiş tir. 

Cumhuriyetçiler mühim miktarda h arb malzemesi zaptebniılerdir. 

Dün çı.kan ve vukuu esnasında aç 
n:ıülteciler tarafmdan fransız bölge
sindeki pirinç mağazalarına hücum 
edilmiş olan yangın, ilerde olacak 
şeylerin ilik bir işaretidir. Meğer ki 
japonlar, çinlilerin Şanghay civarın
daki çiftliklerine ve kasabalarına dön 
melerine müsaade etsinler. 

Şimdiki halde erzak, mücavir kı
yılarda nakliyat yapan ufak gemiler
le gelmektedir. Bu da ihtiyaçları tat
nıine kafi değildir. 

Muazzam halk kütleleri, pirinç 
satan mağazaları kuşatmakta, silfilılı 
muhahzlar erzak taşıyan kamy<ınlara 
refakat ve antrepoları muhafaza ey
lemektedir. 

Bir milyon çinli mültecinin bu
lunması, vaziyeti vahimleştirmiştir. 

Diğer taraftan kış mevsiminin hu
lulü, adeta çıplak bir halde bulunan 
zavallı açlar arasında telefatı arttır
mıştır. 

Japonlar çinlilerin mukabil 
tnarruzunu durdurmU§l.ar 
Şanghay, 25 (A.A.) - Royter A

jansı muhabirinden : 
Japonlar, çinlilerin mukabil taar

ruzlarını durdurmu~ olduklarını ve 
Nankine doğru ilerlemekte bulun
duklarını bildirmektedirler. Yangtse 
nehri ile Hangsov köııfezindeki ja
pon harb gemileri, Çin cephesinin 
nıüntebalarmı bombaroıman etmiş, 
japon tayyareleri de Çin takviye kı
taatı ve levazım servisleri Uzerin.~ 
bombalar atm~tır. • 

Japon ordusu namına söz söyle· 
lllc:i;"' calıthlyetH hh· Pttt, jıtpnrı ln.ıv

vetlednln Wusih'l mptetmif olduk
larnu ve halen Nanldne doğru ilerle
mekte bulunduklarını beyan etmiftir. 

Londra, 25 (A.A.) - Resmen bil
dirildiğine göre Nankin'dekl lngiliz 
bilyU.k elçiliği memurları bir torpido 
muhribiyle Hankeu'ya gitmişlerdir. 

Amerika, Fransa, Sovyet Rusya, 
Belçika ve Almanya memurları da 
Hankeu'ya hareket etml9lerdir. 

Gazete~ 
Cumhuriyet neslinin 
memleketteki bütün 
faaliyet sahalramdaki 
yeni çehresini muh-

telif ilavelerle tanıta· 
cakhr. 

Türk genillll 
İlavelerinin ilk 
numunesini bu 

Yar1n 
Gazetemizle beraber 
alacaksınız. İlavemiz 

bermutad gene 

16 
~ayfadoır -

1 O güne kadar 

ULUS 
Macera romanı meraklıları

na son zamanların en 
heyecanlı 

• Polls romanı 
nı tefrika olarak 
vermeğe hatlıyacak 

Ulus'ta 
her zaman birinci aınıl bir 
edebi roman ve onunla be· 
raber birinci sınıf bir mace
ra romanını koymakta J e
vam ed eceği.z. 

Arnavudluk'ta 
İstiklllin 25 inci yılı 

kutlanıyor 

Hariciye Nazırı Ekrem Libohova. 

Tiran, 25 (A.A.) - Arnavudluk 
ajansı bildiriyor: Bugün13,20 de kı
ra! Zogo, millete bir hitabede bulu
nacak ve Tirana'da ve daha diğer şe
hirlerde, sokaklarda ve meydanlarda 
toplanacak olan hatk, devlet reisinin 
vatanı daha iyi istikbale götürmek 
hususundaki emirlerini dinliyecektir. 
Kırahn mesajı, Tirana'da tesis edil
miş olan krsa dalgah radyo istasyo
nu tarafından neşredilecek ve bu rad
yolar, müteakiben mesajın muhtelif 
dillere tercümesini verecektir. 

25 inci yıldönümil genliklerine 
101 top atımı ile başlanacaktır. 

Yabancı memlektlerde oturan ar
navudların bütün kollektif heyetleri 
Tiran'a gelmiştir. 

A.rnavudluk 
Coğrafi vaziyeti itibariyle şark

tan garba, şimalden cenuba doğru a
kan milletlerin geçid noktası olan ve 
daima kanlı mücadelelere sahne ol
muş bulunan Arnavudluk, a-sırlarca 
miiddet benliğini ve dilini kaybetme
miş, bundan tam 25 sene önce, yani 
28 sonteşrin 1912 de "Avlonya" kon
gresiyle istikrnJini il~n etmiştir. 

İlk arnavud kabinesine İç Bakanı 
srfatiyle giren, 23 şubat 1924 de ken
disine yapılan bir suikasdden sonra 
bir milddet için siyast hayattan çeki
len. aynı senenin temmuzunda müf
rit bir htikümetfn it başına gelmesi 
ilzerine bC\I ay için memleketten ay
rılan Zogo, gönUIIUler tophyarak bu 
senenin nihayetine doğru . Tirana gir
miştir. 

21 birinci kanun 1925 de Cumhur 
Reisi seçilen Zogo, 1 eylQl 1928 de de 
Arnavudluık millt meclisi tarafından 
kırat il!n edilmi9tlr. 

Fransada rejim 
düşmanlan 
(Başı 1 inci sayfada) 

lanlara "Cagoularda,, denmeainin doğ
ru olmadığını söylemittir. Meydana 
çıkarılan teşkil~tın ismi Comite aecret 
d'ac:tion revolutionnaire yani gizli ih
tilal hareketi ltomitesi unvanının ilk 
harflerinden alınarak vilcude getiril • 
miş olan "C. S. A. R.,. dir. 

Taharriyata devam edilmektedir. 
Dün bir araştırma neticeainde general 
Duseigneur, müsadere edilmiş olan 
evrakın tetkikine intizaren, nezaret 
altma alınmıştır. Duseiner, B. Lau
rent Eynac'ın kalemi mahsus erka
nındandır. Ve evvelce Chatres hava 
üssü kİımandanlığında bulunmuştur. 

Dün diğer bir takım tevkifat daha 
yapılmıştır. 

C.S. A. R.'in şefi Eugene Deloncle, 
saat 1 de Komedi Fransez yakınında 
tevkif edilmiştir. Saat 9 da başlamış 
olan isticvabı devam etmektedir. 

C. S. A. R.'in şefi, 47 yaşındadır. 
Kendisi komplonun meydana çıkarıl • 
ması anından beri .ikametgahını terk 
etmiş ve siyasi dostlarının nezdine il
tica eylemiş olduğunu itiraf etmiııse 
de bu dostlarının isimlerini verme
miştir. 

General Duseigntir'e gelince ,bu es
ki tayyare zabiti sanayide ve iş B.lc
minde büyük bir mevki işgal etmek -
tedir . 

Nihayet, emniyet idaresi, bu sabah 
kralcıların organı olan Courrier Ro
yale gazetesi binasında araştırmalar 
yapmıştır. 

Karadeniz' de fırtına 
Sinob, 25 - Karadenizde 'iddetli bir 

fırtına ba§lamı~tır. Vapurlar yollarına 
devam .edemiyerek en yakm limanlara 
sığın.maktadır. 

Yozğad'da ilk kar 
Yozgad 25 (Hususi muhabirimz

den) - Bugün havalar birden.bire 
soğumu9 ve kar yağmıştır. 
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Çahşan Türkiye 
TAN'da Ahmed Emin Yalman, 

Atatürk'ün doğu seyahatinden çok 
hoınud dönmüı olduğunu kaydede
rek görüılerinde aaia aldanmanuş o
lan Şefin bu hoşnudluğu memleketin 
ne kadar mil:ahh bir çalışma manza• 
rası arzettiğine delil addederek, ufak 
telek kusurlara, ekıiklere bakarak U• 

mumi manzaradaki bu harikulad'e 
henıleyi göremiyenlerin hatasına ita
ret ediyor ve şöyle diyor : 

" Şurasına şüphe yoktur ki dünün 
mirası olarak aramızda hala ya§ıyan 

müesseseler, usuller, kaideler, itiyad· 
lar vardır. Bunlar elbet de umumi gi• 
dişin gaye ve prensiplerine aykm dü
§Üyor. Her giinkü hayatnnızda bu gibi 
döküntülerle karıılaşınca sinirleniyo
ruz. Dün tabii görmeye alı§bğı:iııız 

bir çok haller, bugünkü gidiş karıı· 
smda göze batıyor. Reımi muamelele. 
rin bir çok formüllerini, bayat, içi 
boş buluyoruz. Taze hayatın ihtiyaç· 
lariyle vasıtasızca kar§ılaırnak, kağr· 
dın enerji ve zamanı boğan hakimiye. 
tinden bir an evvel kurtulmuı, ame
li hayatın hükmüne ve icabına göre, 
serbestçe ilerlemek ihtiyacı nıhumu• 
zu kemiriyor .• 

Fakat dünün mirasının kısmen ha· 
la devam et>mesi ,gözümüzü şaıırtına· 
malıdır. Hangi sahada bu mirastan 
kurtulmuşsak, emniyet esasını kur
ntu§sak ve türk vatandaılarına tam 

luzla çalışmak imkanım vermİ§sek 
derhal o kadar iyi verim aldık ki bü· 
tün hayatımızın aynı zamanda aynı 

şekle girmeıini beklemiye hak kazan
dık. Bütün mesele, emniyet mefhumu· 
nu temel tutarak çalıfD\llkta, ve veh. 
mi bir tarafa bıralanaktadır. Bu yola 
doğru gitrnek üzere ortalıkta çok gü
zel hazırlıklar vardır. 

Atatürk'ün seyahat dönüıü neıre
dilen intibaları ortalıktaki istidadlar 
ve hazırlıklar bakımından güzel bir 
beşarettir. Atatürk'ün hepimizden u• 
zak ve hepimizden iyi gördüğü için 
türk vatandaşlarının çalıpnaları hak· 
kındaki ümidli ve ferahlı görüşleri da· 
ha geniş çalışmalar için taze bir kuv• 
vet kaynağı olacaktır. 

MALI VAZIYET 
KURUN'da Asım Us yazıyor 1 

"Geçen hazjran iptidasında tatbik 
mevkiine giren 1937 büdçesindeki 
varidat tahminleri tahsilat ile tahak. 
kuk etikten başka fazlası da vardır; 
haziran, aiuatoa, eylul, ilk teırin, 
aylarmda devlet buineıine muhtelif 
vergilerden ve resimlerden giren va
ridabn yekUnu 11.000.000 nu geçmiı· 
tir. Bu bet aylık vergi hasılatına göre 
ıene niahyetine kadar tahakkuk ede-
cek varidat fazlası 20 milyon liraya 
çıkacak, yani 1937 büdceıinin umumi 
varidatı 230 milyon olarak tahmin e
dildiği halde, tahsilat yekunu 250 mil
yonu bulacakbr.,, 

Muharrir, bugünkü güç şartlar için• 
de lngiltereden bqka müvazeneli 
büdce temin eden devlet mevcud ol· 
madığım kaydederek diyor ki ı 

"Evelki 1936 büdceıi de sene niha· 
yetinde tahmin rakamlanna nisbetle 
20 milyon lira faz;Ja tahakkuk etmişti. 
1937 büdce!İne konan varidat rakam
ları b~ndan dolayı fazla tahmin edilR 
mişti. Onun için bu seneki varidat 
tahsilabnın büdce rakamlarını aşması 
hakikaten tahminlerin üstünde olan 
mesud bir neticedir. 

Devletin büdce varidatmda iki yıl• 
danberi görülmekte olan bu fazlabğın 
birinci derecede manası umumi mem· 
leket işlerinin her suretle yolunda ve 
düzgün gibnekte olmasıdır; bir dev· 
letin maliyesinde tahsilatın tahmin 
hududunu geçmesi kadar ekonomi ha· 
yatında iyi inkitaflan gösteren bir 
mikyası olamaz.,, 

8. Delbos'un 
seyahati 

Faris, 25 (Hususi) - Parlamento 
Hariciye encümeninde, Hariciye nazı
rı B. Delbos, Varşova, Bükreş, Belgrad 
ve Prağ'a yapacağı seyahatin sebeble
rini ve şartlarını izah eden uzun beya
natta bulunmuıtur: 
Toplantı sonunda neşredilen tebliğ-

de şunlar vardır: 
"B. Delbos, orta ve şark Avrupasın

da diplomatik vaziyeti izah etmiş. 
Fransanın dostluklarını takviye et
mek ve ekonomiler arasında teşkilat 
ve milletler arasında yaklaşma kur
mak için sulh zihniyeti ile yorulmadan 
çalışmak azmini tebarüz ettirmiştir. 

B. Delbos, ilk kanunda şimal ekspre
si ile Varşovaya gelecek ve istasyonda 
Hariciye nazırı Beck tarafından kar
şrlanacaktır. 30 kanunu evelde resmi 
ziyaretlerden sonra B. Delbos, Polon
ya reisicumhuru tarafından kabul edi
lecektir. Beck - Delbos görüşmel erine 
4 kanunuevel öğleden sonra bac:lana
caktır. B. Delbos, 6 kanunu evel akşa
mı Krakoviye hareket edecektir. 

' 



-4- ULUS 
No: 28 

~'S~. 
·~ , Müdaf acı!)ında. Bir Ak denizde (arpısan meni aatler Radyo 

ANKARA: 

ÖGLE NEŞRİYATI: 12.30 M~ 
plik neıriyau. - 12.SO Plik: türk m.-.; 
ve halk ıarkıları. - 13.15 - 13.30 oaJıill 
harici haberler. INGİLİZ ZABİTİ 

Yazan: Ceviren: 
Yüzbaıı F. W. von Haberi Nurettin ART AM 

Harbden önce Çar'ın fahna bakan 
bir çingene hükümdara ıu tavsiyede 
bulunmuıtu: "Plevneden sakın!,, 

Bugün Büyük Britanya'nın 
Akdenizdeki rolü nedir 

AKŞAM NEŞRİYATI: 18.30 Plik 16 
riyatı. - 18.40 inıilizce ders (A. tpek}~ 
19. Türk musikiıi ve halk prkıları (~ 
niye ve arkadaıları). - 19.30 Saat ayat! 
arapça neıriyat. - 19.45 Türk mus~ 
halk prkıları (Hikmet Rıza ve ark8Cllr 
rı). - 20.15 Konferana: Prozitol~_!! 
zaL - 20.30 Saksafon solo: Nihat .wo
(piyanoda Marael Bi). - 21 Ajans 1-"!( 
leri. - 21.15 Stüdyo salon orkes~ 
Thomaı: Miınon. 2- Hpneııer: Inır-: 
tion. 3- Offenbach: La Jolie Parf~ 
4- Ivanovici: Heures Dorees. S- Scbu-. 
Andante capreuivo). - 21.55 - 22 y;,J 

Kafile 14 temmuz sabahı erken· da bulandafa, IÜ.ratle hareket et· 
tlen, aaat bette • ~ yola koyuldu. memiz l&zmı aelcliii bilclirili)'Ol"Clu. 
Neferler dağlık arazide topları el- Bu hueketimiz yalnız Nikboluyu 
leriyle çekmeie mecbur oluyorlar- deiiJ, Abf pqa lamndaamda üç 
dı. Hararet daha artmqtı; Yükae- tab1U', dört top ve ZOO ça-ku tara· 
len tozlar aizımıza burnumuza gi- fmdan İfgal edilen Plnne ile bir 
riyordu. kaç bölük ve bir mUrdar gönüllü 

ArçaY ile PleYDe arumcla geri- tarafından ifgal edilmekte bulunan 
"de ancak pekaimetlerle köylüler- Lofçayı kmtarmaja mabaf olacak· 
den ya gönül nzaaiyle, yahod da tı. Mü,ir, dofraca pı..,..,. sitme
sorla alabilditimiz feyleri oldufu ie karar YWmifti. 
gibi yemeie mecburduk. Neferler Burada 011Dan paf&Dm Nikbolu
o kadar yarpnclu ki mola Yerdik- yu k1U'tarmaktan ümidini ke.tiiin
leri zaman yemek pif.irmelerine im- den dolayı mı, yoksa Atıf pqa ile 
kin olmuyordu. itti•I peJ"da ederek Kriiclener'i 

Onden geçenler ne bulurlarsa arkadan Tunnak makaadiyle mi ba 
.Uip aüpürdülderinclen arkadan ge- karan Yerdiiini bilmiyorum. 
)enler biç bir teY bulamıyorlardı. ilk defa "Plevne" Umini ititiyor. 
Yerli türlder, bize kartı ellerinden dum. O saman, b .... amm bir SiTaa
aeldiii kadar ikrama ufrqıyorlar- topol Ye yabucl Meç gibi büyük bir 
m. Llrka) Ç&YUfUD tavaiyeaiyle ben, töbret kazanacaimı, ölüm tehlike
J'•t yemİf yemekten çekiniyordum. si, mahrumiyetler iç.inde b ... umı 

TopolOTaç ile Kri'VOdol aruıncl. bet ay müddetle yabancılara k&rfı 
Belsradcrk • Lom Polonka yolun- müdafaa eclecefimi aklımdan bile 
dan yürüdük. O sün saat bette Lom geçirmemittim. Sonra öğrendiiime 
Palankanm on mil cenubunda ba- göre barbden 8Y9el çar, bir çingene
Janan Krivoclol'a a-eldik Ye harada ye fal baktınnıt, o da kendisine ı 
hol bol auya b'VUftUk. Orada yıkan. - PleTDeden mm ! I>emitti. 
cbktan ve bir kaç peksimet Jeclik- Kartılafbiımız .-üçlükler gittik-
ten IODl'a güzel bir uykuya daldım. çe. artıyordu. Fakat bunun arkaam
Fakat aradan bir saat geçmemitti- dan daha kötüleri gelecekti. Çünkü 
ki biınlaaıı Taki tarafından ayanclı- bir çöl kadar MUUZ '" kurak bir 
nldım ı Mütirin latanbuldan aldı- Wllgeden, yazın en aıc:ak günlerinde 
iı hir telsrafta rualarm balkanları geçiyorduk. 
geçtikleri ve Kızanlık ile Yeni Zai- Gece yarısı, üç tabur (birinci a
rayı tebclicl ettikleri bildiriliyordu. lay. Miralay Emin bey) ana kUYTet· 
Onun İçin bü~ gece yiirümek ler gidinceye kadar Atıf P&f&TA 
mecburiyetinde idik. yardım etmek üzere PleYDeye cloi· 

Daha eonra daha fenaları gelen ru yola koyuldu. Ba müfreze, aym 
ha metilm haber bütün kıtalara bil· on .. kizinde Ple911eye YanDlfb. Şa 
dirilmifti. Balkanlar elden gitmİf- halde Vidinle Plnne arumdaki 
ti, imparatorlujun büyük bir d..te- 1 ıs mil mesafeyi alb Pnde almq, 
ii elden çıkmıttı. Biz bana inemnak vasati olarak gÜncle Oll dokuz mil 
bile iatemiyorcl.._ J01 JGriimiiltü_ 

Paditahm ..dili IMılMr, c--. 
·- 12, 13 ı.......... tarihlerinde 
Balkanlan geçifi idi. Bu ceaurane 
hareket. rmlarm Şıpka geçidindeki 
Türk ukerlerini pibılriirtmelerine, 
... geçidi aJma1arma imkiın yennif
ti. Ne Siileyınan papnm gayreti, 
ne de en iyi türk orcluunan feda· 
kirlıiı harumı iatirclacla imki.n 
YWIDi,ordu. 

O gece saat onda yola çıkarak 
aece, gündüz Ye Öğleyin yiiriiıelük 
(11 temmuz). Öğleyin Çibriça üze
rindeki Vulçiderma'ya Yanp mo
la Yerdik. Hepimiz birer yadmn 
ea içtikt• IODl'a oldujamm yere 
:JJiıldık; ölüler gibi uykuya clakbk. 
Benim takımımda aaraıhnamq tek 

·adam, Bakkal ça'VUftU. Onun öngö
riiaü, dikkati Ye hayrete pyan ta• 
lıammülü aayuinde takanın mane
Tiyatı sanılmaktan konmahibnitti. 
Onma daima uyanık ye açık olan 
gözleri arkamızda bir tek nef-!'1 
l»ile kaçmasına meydan yermemıt-
ti. 

Alqama doiru uyandıfmı zaman 
111ifirin, Abdülkerim pqadan yeni 
emirler aldıiını öfrenclim. Bunda 
!fikbolaya düpn•nm •in' hücumlar-

Prol•.ör Dr. H.,.,.y Foiaartl 

(Sonu YU) 

Pulluk fabma11 
Ankara'cla kmulacak 

Türk ldSyıtı.tlntln pulluk Nhlbl 
oJmuı için yapılan çallflll&lar bir ne· 
neticeye VanJl1' bulunmaktadır. Ha
ber aldığımıza göre Bakanlık pulluk 
fabrikasını Ankarada teaia edecektir. 
Fabrika timdilik 50.000 pulluk ve bu 
arada diğer ziraat aletlc:ri de imal 
edecektir. 

Silifke'de bir nüfus 
aayonı yapılacak 

İç Bakanlık, Silifke hilkümet ko
nağı yangmmdan kurtarılamıyan Si
lifke kazası nilf us kayıdlan için bir 
nilfuı Ayımı yapılması için villyete 
emir vermiftir. Bakanlık sayım için 
Hizumlu olan evrakları Silifkeye ıev
kettiği gibi ayrıca bir mikdar da tah
sisat g(Sndermi,tir. Kaymakamlık ha
zırhklarmı yapacak ve sayımın en 
ima bir zamanda ikmaline çalı,acak-
tır. 

B undan birkaç yıl evci, Akde-
nizin bütün dünya mukad

deiatı üzerinde yeniden büyük bir 
rol oynayacağına kimse inanmazdı. 
Hele Büyük Britanyanın kalkındı
ğı gündenberi uyuklamakta olan 
İspanyanın, tekrar dünya politika
sının siklet merkezini teıkil edece
ği kimsenin aklına gelmezdi. 

Fakat bugün, Avrupa bUyllk 
devletlerinin dUnya palitikasına 
aid verdikleri kararların arkasında 
bir Akdeniz politikasının gizlendi
ği muhakkaktır. 

Bugün lapanya dünya politika
sının çarpı§tığı büyük bir harb 
meydanıdır. Bu itibarla bütün dün
yanın gözü İspanya üzerine çevril
mittir . 

İngiltere, aslan bir Akdeniz dev
leti olmadığı halde, Akdenizin garb 
kapısı civarında cereyan eden h!
ditcleri büytık bir alaka ile takib 
etmektedir. 

Tarihin seyrini takib edecek o
lursak, İngilterenin Akdeniz vazi
yetini daha iyi kavrıyabiliriz: 

İngiltere daha on yedinci asırda 
fransız donanmasına kartı girittiği 
mücadelede !apanya ve Cebelütta
rık boğazından istifade edilebilece
ğini takdir etmi,ti. Netekim bunun 
üzerine, stratejik noktaları itgal et
meğe batladı. 1797 - 1802 tarihle
rinde Minorka'yı, ı 704 denberi Ce
belüttarıkı hakimiyeti altına aldı. 
O günlerde Britanyanın bu hareke
ti, sadece franaızların Breıt donan
masıyle Tulon donanmasının mu
vaulaaını kemıek gayesini istihdaf 
ediyordu. 

Siiveyf kanalı açılıp lngiltere
nin Okyano. yolu Akdenize intikal 
ettikten IOllra, Britanya, Cebelüt
tarıkı Hlndietan yolunun bir kon
trol istasyonu haline eoktu. Bu 
nokta, Britanya ticaretini koruyan 
bir ıiper olduğu gibi, onun arzu et
•iif aıuh kapalı kalan hir lraı>• nl
du. Çilnkü, 1çanya bitkin bir bal· 
de idi: Pranuıım ar.ulan. fima1 • 
cenub munul•ına lnhlMr ediyor
du; ltalya lae çok gecikmlıtl. ta
pmyanm, cenu.b kıyılariyle Puta 
payına dü9en kıaımdaki tahkim te
tebbüaleri akamete uğradı; garbi 
Akdeniz geçidinin yanı ba9mda İn
gilterenin mevki ve vaziyeti için 
biricik tehlikeli nokta olarak kalan 
ve atrateji.k ehemiyeti haiz bulu· 
nan Tanca limanı idL Bu liman. 
1684 tarihine kadar Britanya idare· 
ılnde idi. Fakat, ileriyi gijremiyen 
ban de.let adamları. "tuarruf 
mabadiyle" İngiltereyi bu liman· 
dan uzaklattırdılar: 80Dradan, ge
ne İngilterenin müdahalesiyle, 
Tanca, bitaraf ilin edildi Ye bu au· 
retle Cebelütt.arık rakibi vıe bMmI 
vaziyetinden çıkarılmı9 oldu. 

A kdenizln tarkındaki kanal ln-
patınm huırhklan bunun 

tatbik aahaama konulmau tngilte· 
reyi çok kutkulandırdı. Zira. Sti
veyt kanalının açılmuı, İngiltere
nin Afrika kıyılarındaki ı&nlirge· 

Mal.tatla Lavalatıa limanı 

llluslrİle Zeitung Akdeniz 
me•elesine tlair bir makale 
Jlefretmitfir. Akdeniz me· 
•elesintle alman ııöriifiinii 
weffiren bu maltaleyi alı-
yoruz: 

lerini tamamiyle denizsiz bir hale 
aokmuı olacaktı. Çünkü hind yo
lundan gelen gemiler buraya uğra
mıyacaldar, denizin temin ettiği ti
caretten faydalanamıyacaklardı. 

Fakat lngilterenin iatememeıine 
rağmen yapılan kanal, İngiliz deni.s 
yollarının düğüm noktaaı oldu. Bu 
vaziyet, Britanya politikasını uzun 
müddet Mısır ve Yakın Şarka kar
tı harekete geçirdi. Diğer taraftan, 
Süveyt kanalının açıldığı yıl de
ğerden dilfen «nubt Afrilıiada, ta
liin bir cUveıiyle altın madealeri 
keıfedildi. 

1882 de Mısır ifgal olundu. 1914 
de protectorat ilinı ve 1922 de, ln
ıilterenin YMilifl altında rlltdfl 
kabul edildi. 26 ağustos 19315 t.arih-
1:. ---.a•-,--- :ı... -.:ııt u ... .ı.-ı-.. _, __ _ 
rak tanındıktan aonra da Milletler 
Cemiyetine aa oldu. 

Kıbrıs, lncills • omwnh doetla· 
funua bir hedlyeai olmak bere 
1878 de alındı ft 1925 de .a.n&rıe 
ilin edildi. 

DUnya harbı, Brltanyanın tark
taki himayelerine Filiatiıı. Maveral 
Şeria ve 1932 ye kadar Irak'ı iltft 
etti. O gilndenberi, İngiltere artık 
prlnn geçidlerlnl kontrol etmekte
dir: bunlar, Mıeır ve Aden'den ge
çen Shen yolu, Sudanda Nil • ce· 
nubt Afrika yolu, Hayfa'da Fm .. 
tin • karfes yola. Irak Ye Bun 
~rfezlnde Kıneyt. Bahreyn. Am
man " saire yollardır. 

Bu yerlerin buıOno kadar kati 
bir ,ekle aokulımmaıt olan organi
zasyonu timdi artık ıerçeklqtlril
mektedir. Bu organizuyona ,ısıre, 
CIU, Hayfa (Fllietln) • Mısır (mar
sa Matruh. tıkenderiye) • Xıbrıa 
ıtratejik mtiaelleıi tefkil etmekte
dir. Bu ıekil, tarktaki geçidler için 
fevbllde milkemmel bir aed " • 
lob tertibidir. 

B ilyük Britanya Akdenizdcki 
seyrüseferini her hususta 

garanti altına almamakla beraber, 
donanmasının kudret ve kuvveti sa
yesinde Akdenizde muhim bir kuv
vet haline gelmitti. 

Fakat bugün Akdenizdeki yol-
ların emniyetine bilyilk Britanya
nın da artık güvenilmediğini, yeni 
hava ıtratejiıi yüzünden değerini 
kaybetmiı olan Malta Adasını bu
gün sadece bir hava üaıriilbarekesi 
olarak kullanmakta olması da ispat 
etmektedir. Halbuki, Malta adası, 
vaktiyle ıırf Akdeniz ticaret yolu
nun emniyeti için hazırl&nmıf, tah
kim edilmiıtl. 

Akdenizde en bilyük unsurlar
dan sayılan İngiltere ile İtalya, ay
nı zamanda Akdeniz.de muslihane 

bir inkipf için de en ehemiyetli bi
rer .simindir. İki devletin bu va
ziyetleri, politik bedeflerin tilrltı
lüğil dolay19iyle aksadığı takdirde, 
Akdeni.ıli olan diğer devletler çok 
ehemiyetli bir rol oyıııyac:aklardır. 
Hu .. iyle, ıtratejlk menfaatleri i
talyanlarmld ile muvazi giden, fa-
... _., ,_........... , •• t 

mandenherl lncilten ile. aym hi
nda yilrflyen Pranaanm rolü en 
bqta yer almaktadır. 

Akdenls itinde en gtlftnilmez 
faktör Fransadır. Bu devlet, Valan
ıiya hWdimetine musaharet ettiği 
güne kadar İtalya ile 00.t idi. Fa
kat ondan sonra, İtalya ile arası a
çıldı. Franaanm, Akdeniz politika
ıına Sovyetled de katmafa kalkıt· 
1DM1111 İtalya bot g6rmedi. Bu ha
reketi, •ıl Aıkdenls dnleti olan 
memleketlerin poli$iblarma aykırı 
buldu. 

Pran9&nlD AWenlsdeld menfa
atleri tamamlyle stratejik mahiyet
tedir. Onun en bUyilk ilgisi, ana 
vatanla, •ıl '"btlyilk Pranaa" ara
ıında irtibat '" muYUalayı temin 
etmektir. Bu mabadla da, Cezayir 
(Oran civarında Men • el • Kebir, 
Cesaylr Blzerta), Koraika'da .,. 
Pranaanın Akdeniz kıyılarında a
damakıllı tahkimat yapmıftır. Bun
dan bafka. 1931 de IDOD&l'fi idare
al yıkıldıfı gtlndenberi İapanyaya 
kartı takib edilmekte olan yakın-

prosram ve iatikW marıı. 

lSTANBUL: 

OGLlı: NE~.ı<.lYATI: 12.30 Pllkla fi. 
muıikıai. - 12.SO Havadis. - 13.05 P~ 
turk mııaikiıi. - 13.30 - 14 Muhtelif~ 
netriyau. 

AKŞAM NEŞRİYATI: 17 Univ 
den naklen lnkılib tarihi dersleri: 
Peker tarafından. - 18Jb Plikla daDI 
aikiıi. - .l9 Oıman Pehlivan taraf 
halk prkılarL - 19.35 Radyo fonik 
(Deliler araımda). - 19.55 Bona 
leri. - 20 Suad Gıin ve arkadaJ}an 
dan tiirk muaikiıi ve halk pr.kılan. -
Omer Rıza tarafmdan arabça .CSyl_.. 
20.35 Ha va raporu. - 20.45 l:Jayuı M. 
fer n arkadafları tarafından türk m 
ve hallı: tarluları (Sa. A.). - 21.15 O 
TRA: 1- Verdi: La fona del destinOo 
vertiir. 2- Mauenet: Le Cid, Suitc. 3-
ıo. Lafliit enchantee. 4- Strich: sr· 
lmoıpen, valse. 5- Manfired: Die 
Buben. - 22.ıs Ajana haberleri. -
Plikla sololar, opera ve operet par~ 
22.SO - 23 Son haberler ve ertesi PııiiD 
ıraııu. 

AVRUPA: 

OPERA ve OPERETLER: 14 F 
furt. - 19.10 Hamburı, Liypziı. - l 
Bülı:rq. - 20 Könipberı. - 21 Roma 
Maacotte), Berlin. 

ORKESTRA ve SENFONİK O 
TRA KONSERLERİ: 14.10 Liypsifo 
ıs.ıs London - Reıional. - 16.45 Ke_.. 
20 Vartova. - 20.45 London - Recioaalı 
20.55 Bmo. - 21 Miliııo. - 21.30 11 
ya, Pariı - P. T. T. - 22.20 Viyana ( 
bert konseri). - 23 Droıtvvic:h. - 24 
prt, Franlı:furt. 

ODA MUSİKİSİ: 16.25 Pras. - 11 
lonya, Paria. - 21.10 Koloeya. 

SOLO KONSERLERİ: 12.40 Ber 
ater. - 13.5 KezL - 14 Prai. -
Hamburı. - 16 .Franldurt. - 17 B 
ater. - 17 Paria - P. T. T. - 17.15 V 
(keman). - 17.40 Stokholm. - 18.15 
bws (pinno). - 18.40 BriibeL -
Beromiinater. - 20 Stokbolm (Cbopio)o 

NEFESLİ SAZLAR (MARŞ Y.a.)ı 
Bresln, Könipbers ve diier alman 
1onlan. - 8.30 Brealav (S.A. lar 
dan). - 16 Londoll - Rqioaal. - 21 
aeL 

ORG KONSERLERİ ve KORO 
llö~pı;r~-·:-ıuo 1fto~--

HAP'tP llUZlK: UO ~ 
- UO BerliD. - 10.45 Hambar .. - J 
B•liL - 14.15 Keza. - 15.35 Kaa. 
Brealav ve diier alman iatuJonlan. - ı 
Kolonya. - 16.45 Prankfart. - 17 Jt 
,.. lliinih. - 18 BerliD. - ıı.10 
- lSl.10 Berlln, Pranlı:fart, Könipbel'• 
19.50 Prai. - 20 Breslav, Stuttprt. -
Berlin. - 21.30 Tuluz. - 22 StokhoJdt 
22.5 Beromtbıater. - 22.35 Köniıabcr• 

HALK MUSİKİSİ: 11.30 Stuupıt. 
17.50 Kopenhai. - 21 Hamburs. 

DANS llUZİ0t: 22 Floransa,~ 
Recional. - 22.30 Frankfart, Stuttaaf.!: 
23 Roma. - 23.5 Budaııewte. - 23 • 
Katoviç, KrakoYi, Lemberı, WIJJI" 
25.25 - 0.30 London - Recional. -
Parla - P. T. T. - 24 DroitY'Y'ic:h. -
London-Reııional. - 24-2 Ltikaembad' 
24 Milano. 

la§IM politikaaındald gaye de, 
Cebelüttarık ilzerinden Fas ile 
kara muvaAluını iatihdaf e 
tedir. 

Bu vaziyet göz önünde tutul 
ca, FranA, İngiltere ve İtalya 
rafından lapanyol meıelceine 
len ebemiyetin manası daha iyi 
lqılmaktadır. 

Ragıb bey, pya baruı her sün ufradıiı bir ab-
hab m imit aibi alqkan " anin, zile bastı. Kapı 
derhal açıldı. L&kin liYreli ihtiyar bir upk, mutan
tan bir eda ile etikte darmut, onlara kim oldulda· 
nnı '" ne i.tedilderini 90l'U7ordu. Ragıb bey, ma
IU... olan framacui7le : 

BiR SÜRGÜN 
"- YGa yinni, :rüz Jirmi, :rüa yirmi. •• hem de 

Jnailiz liruı ha. Fakat, f1111U da aöylemeli ki. cl9Y
let hutebanelerincle yaptıfı ameliyatlardan oa 
para almaz; sumederim, bin bet yh frank bd9r 
pndeeiirlük maafl YU'Dllf. Bin bet yÜa frank.
OD& söre cep barçlıiı bile değil. Ama, ÜDTanm ... 

refi bii}ıük... Ameliyat ücretini aldıktan ~ 
p1wı• JOlladıiı tetekkür kartının ü.tünde sör
dim. D.ı.a ne ünY&Dlan yok ki ... lmtat • ...., 
Claeoalia tl• la Lewion cl'lao111Mar ilahari, il.bari.o 

"-Doktoru sörmek iatiyoruz; dedi. 
Utaim yüzü. bot yere rahatsız edilmit bir lnaan 

C-breainİn ipnizazlariyJe b1U'UftU ı 
"- Eier önceden r•nd•>OOU alm•mı,..nn, 

sannetmem ki sizi kaba) etsin ... 
LiTreli adam, etikte, bir kale nöbetçisi gibi dim

dik duruyordu. Bu dört katlı Hot•l particali•r'nİll 
kurtunİ, kaim, k811De tatlardan örü1müt cephesi 
Ye iri, tunç halkalı dökme demirden kapıaı ile za· 
ten bir kaleden farkı yoktu. ZaYalb Rapb beyin 
bir ayajı, dıt merdivenin biriaci baaunaimda, ö
bür ayalı ikinci baaamaimda kaldı ı 

"-Ben, ımaarım ki kabul eder. Kendisiyle Mı
urlı pren... "xss,, m "Etoile,, deki eTİncle tanq. 
nuttık. Hele bir haber verin. 

Utak, "prenaea,, , "Etoile" deki evi lakırdılarını 
lfidince, biraz ,,amUf&r gibi oldu. iki adım a-eri p
kildi ve kapmm ka.nadmı biraz daha araladı. Bu 
kadar "hiimü kabul,, zaten, Ragıb beye klfi sel· 
IDİftİ. Hemen bir hamlede kendieini mermer holün 
ortaamda buldu. Doktor Hikmet, onu, sölgeai si· 
bi takib ediyordu. Pr. Foiuarcl'm ual•t'aİ, bu sefer, 
Ragıb beyden kartını iatedi. Rasıb bey, on iki yıl· 
denberi doiru dürüst &anaızca aöylemeii öfren· 
.... itti ama, ala&ansa adabı muaf91'atm bütün 
incelild..mi, haıutea frenlder üawincle tesir TA· 

paa bitin .. tafatlı söetwifleri i:ri ı.ın,...._ Köte-
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ia altm markalı küçü kcep dlzclanmm içinden bir 
bıt çıkanp utaia uzattı ı 
"- Likin bu kafi selmez, lutfee Mıaırlı pren

..m nindeki möay(;. buauai bir it için Iİzİ görmek 
istiyor deyiniz. 

Ufl'k, ba sefer daha ziyade yola seldi : 
"- Huuai bir it için mi 1 O,.le U. bqb... de

di. Çünkü, doktor bugün hasta kabul etmiyecekti. 
Ve karb sümüt bir tepai içiııae koFarak ..-z 

adımlarla bolÜD lotlmdan içinde kayboldu. Bir 
kaç dakika IODl'a a-eriye döndüiü Yakit miaafirle
re kartı daha nezaketli bir ta'm' takmmııtı. Elle
rinden f&pkalarmı, baltoalarım aldı ft hole açı
lan oda kapılarindan birinin ken•dmı itip ı 

•- Uitfen buraya bu)'Ul"UDua. ltlorui.ar l. Dr 
bir kaç dakika beldemmizi rica ediJ'OI'; dedi. 

DiYarlan tirfe renginde hareli ipek lmmat kap 
lı bir aaloea girdiler. A,.,. nakte ye •Jllİ kamaı 
tan perdeler, camlan örten mualinlerin iki yanın
dan kaim, p.lmli knnmlarla parkenin üstüne tar· 

layordu. Kenarlan yefİ1 yaldızlı goltlen clöteli 
koltuklar; ortada bir mermer mua, kötelerde, 
içerleri tıklan tıklım budak, çenek, çömlek ye bib
lolarla dola camek&nlar .. RqJb be7, kııawtli et
J'.adan anlar bir aclua tawi,-le, iki eli utm.-. 

YAKUB KADRi 
bmlana önilnde dlD'9P ikifer içer clMlral• bir 
ae:rre üldı. Soma Doktıar H~ d-.- ı 

.. _ Monpr, hele .. --sinliie ............ . 
buz... decli.. 

Gerçi, odada ......... namma bir çolE alunet· 
I• ftl'dl. fakat, cluiı-. daidmo Hikmet. lawada 
iace bir ..U deWet .W.Decek bir 197 .--... 
clL Hatta. bir ı.. Nla-m bir ~ beki• 
................... .,. .... odayı ..... ,.ı ...... 
t• cici bicilerle lilaw_d .. f-la kargapılık'" 
1lfmtı1a ba1matta. Ne uıamer......, ne raflar, ne 
yaldızlı koltuklar, ne de yerdeki balı oaa tam bir 
temizlik biaai ....mi,..nhı. Banlann hepieinin üs

tünü hafif bir tos tababaı kap..... gibi7cli " 
banda, am miclclet kapalı kaJmıı yerlerin ha· 
rat kokumu ..,....._. kabil delilcli. ._.. beyı 

"-Mil)Ollerdir, .. herif: eledi. Bilir lllllİIİll bir 
11.ıneli7atmı kaça yapar ? Tahmia et. 

Doktör Hikmet bir ................... için 1 

.. _ Ota lira, kırk lira belki... decli. 
Ragıh bey, afzmı doktor Hilanetin kal&iı hisa

ama yetiftirebilmek için ayaklarmm ucmaa buap 
)iilueldi '" IOll derece miWm bir mn ifta ecli,.... 
mut P,i ...W ııuiimkiu olchııia Jr.a4ar aJsaltanık 
iiç clefa .......... ..._ .ed .a • 

Raa'ıb bey, doktor Foi....-d'a dair ,.ptıiı lu kı
sa kaaicle ile, haynuıbktan nefesi t .. NDlf gibi 
kaldı. Zaten, lüzmnundan fazı. iri olan göaleriol 
daha ziyade büyüterek ı 

"- Şimdi, eledi. Ba adam i.tene bize neler ya• 
INllD•• ki... Seni bir defa himayesine aldı mı, bek 
keyfine. Abdülhamid öl.. de arbk yine meml• 
kete dömnezain. Dönm bile, töfle bir, anaıaı. 
Mhw sörmek için dönenin. Zaten, bu poli~ 

molitlıa çıkar 101 delil, b .. ak allab qkma. Gül 
cibi aanatm var elinde; oma ilerletmiye bak. 

Doktor Hikmet, Raaıb Beyin bu sözlerini caa .,. 
gönülden dinler ve bunların her birine ayrı bir ebr 
miyet Yerİr gibi görünüyordu. Fak~ dakikalar g.V 
tikçe, içinde, bu yapbkları tefebbÜlıün net.ic:eeİlll' 
dair ümidi kmdi nefsine Ye keneli (sül gibi) __. 
tına olua itimacliyle beraber azala azala nende _. 
et.in bir ,.... inkılü etmek üere idi. Zat.a ~ 
bulancbılmn ba binuam muhbm kale cebbe.i, Y.. 
reli llf&im matraf ve aert yüzü, kabul tarzmıl.ld 
tataızıUdar, bu tahaiJetaiz ...._m burjllftL _.,. 
Ye lııitıin baniarm Ol't•aında Ragıb beyin bMit .. 
~ ........... , Uncli ........ hali; .. .,., .. 

(Sona,,.,) 
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kısa günlerin gecelerinde 
Sineınaya gidersiniz evınıze mi

laf~r .davet ederainiz, kendiniz mi
lafırlığe gidersiniz. Fakat ne yap
~nız gene yalnız, işsiz kaldığınız 
~ur. Aksi gibi, uzun geceler, hep 

Çe:_fena. mevsime tesadüf ederler. 
1cunak ısteseniz bile ı;ıkamıyacağı:u: zamanlar çoktur. Hele radyo

k a~ da hoılanmıyora1U11z, evde bot 
rn ~- rnak, Ya ehemiyetaiz ıeylerden 
k Ubakaşaya başhyarak ş0nunda 

avga çıkannıık, yahud ay baıınm 
ile vakit geleceğini düşünerek, bay· 
~~ masraflarını, :-11lhaşı hediyele· 
I ıu heaablayıb daha ziyade keder· 
erıınek demektir. 
Şebi Yeldayı müneccimle muva

kit ne bilir ? 
Aliibtelayı gama sor kim geceler 

kaç •aat? 
h O ucu bucağı gelmiyen masraf 
• ~&ahlamak gamından kurtulmak 
IÇIJ'l en İyisi, ıüphesiz, okumaktll'. 
i Sabahleyin inı n gazetelerin a· 
dırlığına bakınca bu uzun geceler· 

e bile okwnakla bitmiyecek gibi 
leliyor. Fakat bazılarmm aayfala· 
l'lııı çevirdikçe : 
. - Bunlar okumak bilmiyenler i

Çırı çıkıyor ...• 
Deyen İngilizlerin sözünü tasdik 

ebneğe mecbur oluyoruz. Ne kadar 
Çok resim ! Vakıa güzel resimler 
.. illa, okunacak yeri az kalıyor. 0-
~\ln İçin kıt gecelerinde arkadat o-
~cak kitab mutlaka lazım. 

Bereket venin ki bizim kitabla· 
tın çoğu hala büyücek harflerle 
basılıyor. Bu, kağıd israfına 0

sebeb 
0~\l'yoraa da okumaya kolaylık ve
rıyor, Kitablarm matbaa karakter
lerinden dolayı timdiki halde ıika· 
Yete hakkımız yok. 
•. Bundan sonra, geceleyin okumak 
ıçın, ııık meselesi geliyor. Işık ne 
fazla, ne de lüzumundan az olma· 
)~dır. Ne gece kandili, ne de kuvvet
lı fener. Elektrik bulunmayınca in
&an petrol lambaaiyle de, bir mmn• 
I~ da okuyabilir, fakat en iyisi ıüphe
ıız elektriktir. 

Lambannı Yllkardan uılmıt ol· 
~aı okuınak için rahatsızlık verir. 

tabı masanın üzerine koyup oku
mak da İnsanın belini yorar. En ra-

........ ., ... ~ . "' . ··--· ,/ ... 
enstitüsünün ilk mezunları 
İstanbul, 25 (Telefonla) - Hukuk 

fakUltcsine bağlı iktısad ve içtimai -
Y~t enatitUsUnUn imtihanları bugün 
bıtti. Enstitüden bu sene Orhan, İb
rahim, Muzaffer, Saffettin, Mustafa 
'ie Mehmed adında altı genç diploma 
ildıJar. 

Açık teşekkür 
Çocuk Esirgeme kurumu genel 

tnerkezinden: 
b Kurumumuza 100 lira teberruda 
k ulunmak suretiyle yoksul yavrulara 
arıı büyük bir eseri şefkat ve hami· 

ret gösteren Koyunpazarında mani
aturacı Bay Ali Aktara alenen arzı 
teşekkUr olunur. 

*** 
~--~ısır Maarif Vezareti Matıbuat 
1

. UdürU Bay M. Celalettin Çocuk E
ırgeıne Kurumunun Anakucağı mil

tasesesinde bakılmakta olan yavrula
~a Bayram hediyesi olmak üzere iki 
tıgi]iz lirası göndermişlerdir. 

Bay Celalettin Kurumumuza şim-

hat, en münaıib vaziyet lambanın 
yanma oturup arkasını dayıyarak 
okumaktll'. Fakat ışık gözlerinizle 
kitab araımda değil, yanınızda ve 
biraz arkaya doğru bulunmahdrr. 
Gözlerinizin· ve yüzünüzün ıııktan 
ve ııc klığından rahatsız olmaması 
için ışığm ıize doğru tarafında bir 
abajor bulunmaıı iyi olur. 

Daha münasib vaziyet, kitabm 
da tiyatro ıahnesindeki artistlerin 
tenvir edildiği gibi iki taraftan ıtık 
almaıı olurdu. Fakat bu kadarını 
istemek fazla olur. Bir taraftan • 
gözlerinizi gölgede bll'akmak ıar· 
tiyle • kitabın Üzerine ııık vermeıi 
yetişir .. 

Elektrik ı~ıiı çıkmazdan önce, 
hekimler petrol lambalarmm, mum· 
lann yanında yatakta okmnayı hiç 
beğenmezlerdi. Elektrik olunca bu
nu yaaak etmeğe bir aebeb yoktur. 
İnsan yatağm<la uzanmıf, batı yu· 
mU§ak yastığma dayanmıı bir va
ziyette, gözleri gölgede bulunduğu 
halde, yanındaki gece dolabınm 
üzerinde bulunan elektrik lambası· 
nın yalnız kitab Üzerine saçtığı ııık
la pek rahat, hem de hiç zarar gör· 
meden pek ala okuyabilir. 

Bu kadar ihtimamlarla beraber, 
geceleyin gözleriniz kitabdaki yazı· 
ları ıeçemezae ? Tabiat insanı öyle 
yaratmıştır ki tam da okuduğunu 
anlıyabilmek çağma gelince gözleri 
yazıyı göreme olur. Uzun zaman 
gündü:deri bunun farkına vara· 
mazımız. Gün ııığmda güzel güzel 
okuyup yazarken, gece olunca oku· 
mak iatediğinizi görememekten ai· 
nirlenirsiniz. Halbuki bunu sinir-
lenmekte mana yoktur. Kırk yaşına 
geldiğinizi, iki Üç yıl da geçirdiği
nizi gözleriniz size haber veriyor 
demektir. Göz hekimine giderek 
gözlük reçetesi istemeniz lazan de
mektir. ilk yıllarda gözlüğü yalnız 
geceleri takarımız, sonra gündüzle· 
ri de. Fakat buna da kederlenme· 
yiniz. Elverir ki fikriniz paalanma· 
anı. Göz yorulur, gözlükıüz göre· 
mez olur, fakat okuyan, çalı§&ll fi. 
kir paalanmaz. 

G.A. 

Aç bir çocutun 
kamını doyurun 

Bunun için 5 kuruş 

vermeniz kafidir 
Çocuk Eıirgeme Kurumu her

ıene olduğu gibi bu ıene de An· 
kara mekteblerindeki zayıf ve kim
sesiz çocuklara yakında sıcak öğ
le yemeği vermiye başhyacakbr. 
Bir çocuğun bir öğünlük Yemeii 
bet kurut tutmaktadır. Her vatan
daı kuruma bet kurut vermek ıu
retiyle yokıul bir yavruyu aevin
dinnek imkanını bulabilir. 

, ... ~ . v• 

diye kadar &ıksık yardımı ıebkat et
miş mürüvvetkar bir zattır. Kendisi
ne Kurum ve Kurumun yonul yav
ruları namına gönülden teşekkürü 

tatlı b!r borÇ tanırız. 

Hayat, sen ne güzelsin! 
- 27 - Nakleden: N. B. 

Veyi mağlublara 
~ravo Prenseı; şaşkın bir gönlü 
ıı· zaıtıanında yakaladın 1 Ona bir ha
t\iltnefendi, bir meleküı;sıyane, ~cı:ıçl~r~ 
~._Yalarında ziyaret eden tesellıcı gıbı 
lt orundUn ve ilk gamlı deminde sana 
.:•tu ve sen de ona okşayan, yaraları 
S ran kollarını açtın, aferin Şilkriye l 
d:;··da acısı, aevmek inkisarı, ka
't : Perdeli odanın yarı karanlığında 
d.tıı ona kim bilir ne sevimli göster· 
lt~·i Ve işte Fikret Selim senin böylece 
~~b~n. kulun oldu. On~ karşı bir ana 
lı ı ItıerhametU olmağı bildin ve yara
~10tuk kalbi iyileşinceye kadar senin 

ıtı oldu 

biı~iıi ~~nİarm hiç b~rinin fa~kın.d~ 
l'liıı de~ıl: ona göre Fıkret Selım ıkı 
•ev U .hır adam, bir komedyacıdır ve 
buı gıııınin tesellisini bu kada' çabuk 
oy muş olduğuna göre de ancak sevda 
ha~nu oynamak istemiş olduğu mu· 
l'ıtl kaktır. Kim bilir, betf\ de gözünde 
0 & nız 1ıırnai1 Zekinin serveti vardı; 
lay crvctten nasibini alamıyacağını an
tlıi ınca vaktini boş geçirmemek iste-

' olacaktır, İşte delili ... Böyle, gü-

zelce olsa da, daha yaşlı olduğu belli 
olan bir kadınla birlikte tiyatroya gü
lüp eğlenmeğe geldiğine bakılırsa o
na tam iki gün acınmıt olmak, onu 
mustarib etmiş olduğuna acınmak ne 
boş zahmetmişl Güzi~ onu sevmiyor, 
acıyordu; ~imdi ondan tiksiniyordu. 

Ve 13 numaralı locada zafer havası 
esiyordu. Amcam gözlerini zalimce 
Fikrete dikmişti. 

Ben Fikrete bakıyor ve baygınlıklar 
geçirerek Şükriyenin arkasına saklan
mağa çalıftığını farkediyordum. Ve 
Şükriye ise beyaz kollarını ahbabça 
Fikretin omuzuna dayayordu. 

Partiyi kazandım; ancak bu zayıf 
dilfDWla da acmuyor değilim. Kahpe
ce ınanevralarımızın neticesi olarak 
Fikret Selimin aşkının korkunç 
can çekişmesini his ediyorum. Dört ki· 
şi, üç erkek ve bir kadın, bir tek kişi
ye karşı pusu kurduk. 
Kazandım, fakat saadetini bafkala

rınm felaketi pahasına tesis etmek ne 
ayıb şeyi 

ULUS 

Türk dili tetkikleri 
' 

"Diyarbakır,, 
Adı üzerine toponomik 

bir tetkik 
Yazan: Profesör Hasan Reıit Tankut 
-2-

Bu madenci halk binlerce sene ıonra 
yine aynı ismi tatımak bahtiyarlı,ını 
kaybetmediler. Ve hepsi bugün de var
lıklarını ve isimlerini muhafaza edi
yorlar. Huriler Diyarbakır'm farkın· 
dan başlıyarak Siirt vil!yetine doğru 
Botan aahasını Şirnak, Pervan ve 
Mütki kazalarını ifgal etmektedirler. 
Huri adını taşır ve kullanırlar. Botan 
kelimesi Mitan adının aynıdır. Çünkü 
her ikisinin de 'Güneş - Dil disitılini
ne göre gövdeleşmesi şu disipline ta· 
bidir: 

Botan : oğ + ob + ot + an 
Mitan : ığ + im + it + an 
Böyle olmakla beraber Mitan şekli· 

ni de kaybetmemit olarak Karacadağ 
eteklerinde "Metinan"lar vardır. 

Muşki'Jere gelince onları Maı·din 
kasabasının içinde tanıyoruz. "Muş. 
kin" mahalleleridir. Kasaba Daılı ve 
Muşkin'li diye ikiye ayrılır. 

Tirkan'lar Karacadağa yayla kuran 
koyuncu köylülerdir. 

Eski tarihin etnolojik ve antropolo
jik minyatürlerinden kıymetli bir kol
leksiyon taşıyan Karacadağ arzın mer
kezine bağlı bir ocak halini aldığı gün
lerde bakır diyarını tam ortasından 

delip dağıtmışa benziyor. Onun için· 
dir ki o havalide maden izleri ne kadar 
dağınık ise madenciler ve maden ifade 
eden yer adları da o kadar serpme ve 
yayık bir haldedir. 

Bunu bize isbat eden lengüistik beı: 
gclerden biri de Mitan, Botan adlariy· 
le Maden ve Metal kelimelerinin aynı 
elemanlardan terekküp etmiş ve aynı 
manayı vermiş olmalarıdır. Etimolojik 
analizleri şu neticeyi verir: 

Mitan 
Botan 
Maden 
Metal 

(1) (2) (3) (4) 
ığ + ım + , ıt + an 
oğ + ob + ot + an 
ağ + am + ad + en 
eğ + em + et + al 

Madenin vasfı parlaklık, aertlik ve 
..ı..-.ı-... -1.a .... Ö--• 5••• o-at..ök a.rt1RCU 

nın ilk psiko &osyolojiye göre güneşin 
başlıca bu vaaıflarından çıkmı§ olması 
gerektir. (V. + m) elemanı ile onu 
konkre halde düşündükleri ve nihayet 
madde olarak ele geçirdikleri zaman 
esaa, valit ve tanrı derecesinde onurla· 
dılar. Çünkü toprağın bunaltan kuru· 
Juğu ve yapışkan çamuru ancak sürün· 
gen hayvanlara mahsus bir hayat vere· 
biliyordu. Kesen, kıran, öğüten bir 
madde lazımdı ki, beşer fikrinde kay· 
nıyan ihtiras tufanları yapıcılık kud· 
retini tatbik sahasına koyabilsin. Bu 
kelime de (V. + t) o vakit insanları· 
nın bu aziz madde ile ihtiraslarına di· 
namik bir ifleklik verebildiklerini gös· 
terir. Ondaiı evel (V. + m) mücc.~ret 
bir kavram idi. Onunla abstre varlık ve 
bir kudret anlıyorlardı. Om bir tanrı 
idi. Firikyalılar ona Amas diyorlardı. 
Amasya, Amazon, Amat, Emet (1), A· 
murru, ve Mu kelimelerinde olduğu 
gibi. 

Bu tanrıya (V.+t) elemanının l'Olil· 
nü verebildikleri giln artık yere indir· 
mi? ve hizmetlerine almıf bulunuyor· 
lardı, medeniyet o günden başlıyordu. 

XII 

Şeytan ve melek 
Muharebe akşamı muzaffer kuman

danın bir nevi ba~ dönmesi his etmes1 
gerektir; muharebe planını tasavvuı 
etmiş ve icrada ona nefse hakimiyeti 
vermiş olan dimağının, birdenbire &an
ki dağılarak, onu bir zaman için faali
yetten, enerjiden, mesnedden mahrum 
etmesi ve bir sarhoş gibi sarsak bir in
san haline getirmesi lazımdır. 

Tiyatrodan çıkınca İsmail Zekinin, 
bizi Kadıköy iskelesine götürecek o
lan İstanbul tarafında kullandığı oto
mobiline kendimi atmak kudretini 
kendimde ancak bulabildim. Baııma 
bir kaç baston darbesi yimiş gibiyim. 
Hüseyin Tuğrulun tanımadığı halde 
hürmetle selamladığı ve ayni hürmet· 
le mukabelelerini gördüğü adamların 
hali beni güldüremedi. ' 
İsmail Zeki, Fikretin hareketini sert 

kelimelerle tavsif ediyor, ve amca .. 
bu sefer kusurları af eden yaşlı bir in· 
san tavriyle ona özürler buluyordu. 
Bu gayretke§lik İımail Zekinin fÖyle 
bir mütaleada bulunmaaına sebebiyc 
verdi: 

- Azizim Sırrı bey, siz çok iyi kalb· 
Jisiniz .... Benden iyi kalblisiniz .... F< 
kat müsaade buyurun da arzedeyirn: 
bizi alakalandıran bu meselede iyilik· 
ler bir zaaf oluyor .... Müşterileri olan 
kadınlarla böyle tiyatrolara gelen he
kimleri ben ciddi sayamam .• _ 

Bakınız (eğ+ em+ et) ve kaynaşmış 
şekilleriyle emet ve met ne gibi nıan!
larck ve ne zamanlarda liullanıldı. 
Proımthe ateşi gökten alarak beıeri 
medeniyete kavuşturdu. Ve bunun için 
ne kadar müddet zincirli kaldı ve kah
ramanlık yaptı. 

Colchide (şimdiki Rize) kıratının 
kızı büyücü Medee babasının ve mem· 
leketinin saadeti olan Altın postu ça
larak Argonot'ların kumandanı Yaso· 
n'a kaçtı. Ve Metl~r ne kadar kahra
man ve madenci idiler. Eski efsanele
re istinad eden türk masallarında da 
Emet bir kahramandır. 

llk madencilik ~ok kahramanlık is· 
tiyen bir sanat idi. Yüce Asyanın ve 
Kafkasın bütün eski kahramanları 
dağları tırnaklıyarak, dişliyerek, ve 
yaııyarak eritti ve dağıttılar. 

Bu kahramanlardır ki, sayelerinde 
"Medine'' ve "Medeniyet" ler kurula
bildi. DördUncü eleman olan (an) ve 
(al) hakikatta anğ ve ağdır ve ana kök 
anlamının ~elişimil'li tamamlar ve ta· 
yin eder. 

Meckni servetinin çokluğu ile tanın· 
mış olan Frikya kıralı Midas'a atfedi· 
len şu efsanede elemanların rollerini 
gösteren h!dise sezilebilir. Kült'ünü 
Anadoluya sokup yaydığı için Bac· 
chus bu kıralı mükafatlandırmak iste
di ve ona "Tuttuğun, altın olaun," de
di. Ondan sonra Midas neye el sürdü 
ise altın oldu. Altın o kadar çoğaldı 
ki artık zarar vermeğe ba§:ladı. O de· 
virde (eğ + em +et) kelimesini ı el
bette ki (V.+ s) ile bitirmek zaruri i
di. Çünkü Midas'm altınların~ kıy
met kalmamıştı. 

Fakat Amcd kelim~inin sonundaki 
eleman ne olursa olsun onların hepsi 
(ğ) asıllıdır. Ve bu (ğ) (ağ + am +it) 
kelimesini vasıflandırır. Maden süzü

lüp hususi tekil alınca /Amid + (V. 
+ ğ)/ feklini verdiler. İ~te yakut 
türJderi bakır sıkkeye bu psiko &osyo
loji tesiri ile "Amiday,, dediler. 

••• 
Diyarbekir'in geniş bir ıahada bakır 

diyarı oldğu artık öğrenilmiş oluyor. 
Bilinmeyen zamanlardan beri timali 
cenuba bağlıyan bütün ticaret vıc as
ke"rlik yolları Karacadağ volkanının 
Dicle yatağına doğru sürdüğü bazalt 
tabakalar üzerinde düğUmleniyor ve 
bu yollar daha ziyade maden ve maden 
ürünü naklettiği için düğüm noktala
rı~a ~midağ demr.k tabii oluyor idi. 
Nıtekım o merkezin madencilerine de 
Mitaniğ demişlerdi. 

Bu Amida adını prehistorya'nın 
hangi devrinde ve hangi sosyolojiye 
tabi Türkler vermi}lerdi? Bunu bilen 
yoktur. Fakat muhakkak olan bir şey 
varsa o da Diyarbakır'ın merkezi olan 
ıurlu ve hisarlı Türk şehrine Aroida 
de.nildiğidir. Arada Amid, Amat ve 
Karahaınat dedikleri de oldu. 
Diyarbakır adı nereden ve nasıl çık

tı? ... 
Toponominin ,aşmaz kaideleri ara

sında şunu da önemle, dikkatle müta-

Dünya terskıe dönmüştil. Kimlerin 
dürüst ve kimlerin ahlaksız oldukla
rını tayin edemiyordum. Hatta ben bi
le ahlaklı bir genç miyim, değil mi
yim, farkedemiyorum. Fiillerimin ne
ticelerini artık öl~emiyorum; memnu 
ile memnu olmıyanı ayırdedemiyorum. 
İyi ile kötü zihnimde öyle biribirine 
karışıyor ki ikisini bir far.ı ediyorum. 

Sarih olarak his ettiğim bir şey var 
ki o da Güzinin kar9ınıda olduğu, il
zerime dikilmiş olan bakışlarının be
nim için tahammül edilmez olduğu, o
tomobilde kalabalık olduğumuzdan 
bacaklarıma dokunan bacaklarının da 
beni büsbütün yıkıp kül ettiği idi. 

Odama girince, beni tebrike devam 
eden suç ortaklarımı hemen defettim. 
Yalnız kalarak, tıbkı borçlarını ödcye
miyeceklerini bildikleri halde alacak
lılarından dalına mühlet iıatiyen be,, 
lular gibi başka zamana talik edip dur· 
duğum vicdan murakabesinde bulun
mak istiyorum. Şimdi bunun tam za
manı, yoksa bir daha, akla bile getir· 
memeli.... Hayatımın bir dönüm nok· 
tasında bulunuyorum, bu gece, hayatı
mın tarihçesinde, aayılı günlerden bi
ri oluyor. 

Ne vaziyetteyim? 
Servetimi yemiş, borçlanmı], para

sız bir adamım ve bir milyonerin kızı 
ile evlenmek üzereyim. Bu vaziyette 
bir fevkaladelik varsa da utanılacak 
tarafı yok: bir takım gizlice teşebbüs· 
lerin hasılası olduğunu bilmiyor de
ğilim: uydurma pusu vo Fikrete pren-

lea etmek lbınıdır. 
Bir halkın adlandırdığı bir yere 

başka ve yeni bir stok geldiği zaman 
yeni yurtta bulduğu yer adlarını: 

A- Kendi hususi ktiltürüne uygun 
bulduğu takdirde asla değiş
tinnez. 

B- Az çok yabancı bulduğu zaman 
kendi• fonetik kanunlanna uy
durarak benimsemeye çalışır. 

C- Morfoloji yakınlığına rağmen 
semantik aykırılık varsa kendi 
dilinin psikoloji&ine göre an
lamlandırabilmek için analoji-

0ye tabi tutar. 
D- Bütün bu imkfuılar tatbik sahası 

bulamayınca o yer adını kendi 
diline tercüme eder ve e&kinin 
hayatına nihayet verir. 

Madenci türkler bu sahaya geldikle
ri zaman merkez noktasına bakır ve 
daha ziyade, alelitlfik maden demek o
lan Amidağ adını vermişlerdi. Bu ad
lama keyfiyetinin çok eski olduğu o 
civarda o adların az olmasından anla· 
§ılıyor. Köy adı olarak yaşıyanlar şun
lardlr: 

Amadan Erzincan, Refahiye 
Amedi Diyarbakır, Osmaniye 
Hamadan Urfa 
Hamedi Elazığ 

İkinci bir stok bu madeni hususiye· 
tine veya kazandığı yeni vaaıflara gö
re adlandırmak i&tedi. O zaman ortaya 
bir yes kelimesi çıktı. Bu kelimeyi bu
günkü türklerden Kırgızlar Yes. Mo
gollar Ces. Yakutlar Ces. Buyratlnr 
Zes biçiminde olarak kullanırlar. Hep
sinde de kırmızı bakır karşılığıdır. 
(Yakut LQgati S. 816). 

Kimbilir hangi devrin türkleri ve 
gene kimbilir kaçıncı stok olarak Dic
lenin bu bakırlı havzasına geldikleri 
zaman bakırcılık da değişmiJ. bakır 
halitaları tanınmış olmak gerekti. 
Çünkü tUrkler,bu kelimeyi daha ziya
de Cesaltan yani parlak bakır diye kul
lanıyorlardı. Latince parlak maden 
maıIBsını veren aes ile alınanların bu 
latince kelimeden ürettikleri eisen 
(demir) bizim ,Cea ve Yes'in torunla
rıdır. 

Yukarıda gösterilen toponomik kai
deye göre bu kelimenin bu havzada 
yerleşmesi lazımdı. Ve tabii şimdiye 
kadar yaşamak üzere yerleşti. §unlar 
o umanlardan kalmadır: 

Yasıca 

Yesti 
Cezni ) 
Ceınik ) 

Diyarbakır 

Mard~ Savur 

Siirt Garzan 
Kezin Erzincan, Ergani 
GezinkuŞıağı Tunceli, Ovacık 
Gezge • Erzincan, Refahiye 

Yine bir stok maden için en: ve erg 
1ı:elimesmi kullandı. Bu kelime ı 

(Eğ +: er + eg) 

olarak mukarrer ve aabit bir kuvvetin 
ve parlaklığın mUmessili oluyordu. 
Nitekim tilrkçedc Pave de Courteye ve 
Bolu halkına göre Ergene maden de
mektir. Yakutçada Erçim büyük mu
kavemet, gerginlik, Erçii kuvvet ver
mek, mukavemet etmek, Kazan iehçe
sinde Ercimek tasfiye etmek manala
rını verir. Akatçası "Eru"dur. 

Diyarbakır dahi içinde olmak üzere 
bütün maden ve bakır merkezlerinin 
adında bu kelimeyi bulabiliriz. Erga
ni, Erzurum, Erzincan, Ergene, Fer
gane de olduğu gibi (2). Keltler ma
denlerinin çokluğu ile mefhur Bohem
ya dağlarına Turgan diyorlardı. Fakat 
yeni almanca ismi Erz-gebirge'dir. 
Sturmfels bu dağların madence zen
ginlikleri kendilerine bu adı kazandır
mıftır, diyor. 

(Arkası var) 

ll) Maden ııuıan ve madenleri ile tanın
mıljtır. 

(2) Maraıın Erıenez ııuyu madenli da&lar
dan gelir, 

sesin dertakıl edilmesi gibi. Bunlardan 
birincisi bir nevi dolandırıcılık ve i
kincisi emniyete ihanettir. Evet, bili
yorum ki ne biri ve ne de diğeri kanu
nun hükmü altına girmiyor ve hele i· 
kinci::;i .... Fakat ikisi de ahlfilnızca ter· 
tib edilmiş şeyler değil mi? hem.de 
nası.l ahliiksııca 1 

Bu hareketlerin özürü ancak muvaf
fakiyetlerindedir: zihniyetimiz ve 
dünyamız galiblere kartı müsamahacı
dır. Bundan başka, bu iki tertib de be
nim değildir: birini Hüseyin Tuğrul 
ve diğerini Şükdye hazırladı. Evlen
me fikri ise amcama aiddir. Hütasa 
mesuliyetimdc hafifletici sebebler 
yok mu? Ben bu işte, ipleri mahir el
lerde olan bir kukla, evet bir kukla va
ziyetinde kaldım. Zekam için pek öğü
nillecek bir vaziyet değilse de bundan 
ben gene memnunum. 

Daha sonra, Zizi bana zorla değil, 
babasını kurtarmış olduğum için de 
değil de, beni sevdiği için varıyor. Bu 
da tabii ve nefsimin izzetine uygun bir 
şey .... 

Gilzini sevmiyorum. Ancak bunun 
ehemiyeti yok. Onu mcsud etmcğe ha
zırım: bana getirdiği aervetin kar9ılı· 
ğı..... • 

İyi ki sevmiyorum, sevseydim onun· 
la evlenemezdim,Aşk demek itimad de· 
mektir, halbuki bu evlenme uzun bir 
aldatışın ve aldatılışın neticesidir. E
ğer rGüzini sevseydim benim gibi bir 
dalavereci ile evlenmeıine razı olur 
mu idim? onu .sevmediğim için yap-
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Dilimize sokulmakta 
olan bir kelime: Gaf • 
- Aman efendim öyle bir gaf 

yaptı ki ! 
- Gal üstüne gaf nru;ıl yapılı!"' 

mıı, onu da öğrendik ! 
- O, bugünlerde gallariyle me,

hur oldu. . "' . 
Liaanmııza sinsi sinsi sokulan bu 

gal kelimesi gençlerden sonra orta 
yaşlıların ve timdi de çocuklarm di· 
Unde dola§JDağa ba§ladı; becerik
aizlik manaıma gelen franarzca 
gaile, umulur ki, zamanla kamusu• 
muza da girsin. 

Bilmem dikkat ettiniz mi : Bu 
cibi yabancı kelimelerin kaçakçıl .. 
n ya Türkçeyi, yahud kaçakçılığı· 
nı ettikleri dili bilm.iyenlerdir. Bi· 
rinciler, türkçede bulamadıklan bir 
kelimeyi "ruı.111 derler ona?,, aua· 
linden sonra ekseriya fransızca • 
ve aon zamanlarda da - almanca o
larak, kendi ma1lan imiıcesine, ko
nuımada ve yazmada, bozuk para 
gibi kullanıyorlar. Diğerlerine ge· 
lince; bunlar da birincilerin bu la· 
ubaliliğini bir yenilik aayıyorlar; 
araba almak, banyo yapqıak, biri
ne göreceği gelmek gibi. .. Biz "ara• 
baya binmek, yıkanmak veya ha.o 
ınııma girmek. birini göreceği ael• 
mek,, deriz. 

Gafa avdet edelim : son balola!'lo 
dan birinde bir genç, iki kız kardeı
ten küçüğüne tesadüfünde, buna 
büyük kardeıinden daha güzel oıl .. 
duğunu söylemek frrsatmı bulmut 
ve genç kız bu iltifatı hemen a.bla
ıına yetittirmif. Bahsettiğimiz genç, 
yarım aaat gonra, büfede büyük kız· 
la karııla§Jlllf ve ona da küçük kaJ"W 
deıinden güzel olduğunu aöyle
mekte gecilanemif. 

- Demin aiz ayni zarafeti karde
şime de göatermipiniz. 

- Bu kadar ıampanya içtikten 
aonra insana hangi kadm güzel gö
rünmüyor ki! 

Buna gaf murabbaı diyebiliriz. 
Bir baıka baloda bir ba!ka leJ19 

arkadaıına sokuldu : 
- Bu suratsız kadmı nereden 

buldun ? 
- Karım! 
- Hayır ondan bahsetmiyorum. 

solundaki maymun ! 
- g._ kardeşim ! 
Bu da Kal dağı azametinde bir 

ıafdrr . 
Gaf kelimeıine döaelim : fran. 

sızca gaf'ın ne olduğuna fAYed bil
meyip te bu tarifle anlamı' olan 
türkler varsa, bunlar : 

- Buna bizde pot kırmak denir, 
diyeceklerdir. 

Pot kırmanm biraz kabacaaı çam 
devirmek değil midir ? Çoğumuzun 
her gün devirdiğimiz çamlar gibi 
ve belki benim de bu yazıda kmnıt 
olacafun pot gibi ... - N. B. 

Düzeltme 
Dilnkü sanat sayfamızda çıkmlf 

olan R~ad Nuri Darago'nun "İmti
yazlılar" başlıklı makalesinde bazı 

yanlışlar kalmıştır. 
Birinci &ütunun 19 uncu satırında 

"asil bir histen ilham ... " "asil bir hid
detten", 65 inci satırda "beşer tefek
kür ve hassasiyetinin" "şiir tefekkür 
ve hassasiyetinin", ikinci sütunun 
18 inci satırında ' 'hangi fikri vakıa
nın", "hangi fikri vakanın" şeklinde 
çıkmıştır. Özür dileyerek düzeltiriz. 

~ 

makta olduğum bir iş'ten ibarettir. 
Şimdiye kadar kimseyi sevdim mi? 

yirmi altı yaşıma gelinceye kadar kal
bim bom boş kaldı. Gözlerimin önün
de teressüm eden bütün kadın çehrele
ri içinde herkesin kadını olmuş olan
larınki ekseriyette: şehvetimi tatmin 
edenler onlar oldu. 

Sonra, bir kaç tane :;olgun ve isti
rablı sima .... Sefalet ve yatak arkadaş· 
ları... Sıra servilerdeki apartımanda 
derdine yanmakta olan Cici nevinden 
kızcağızlar ... Bana birer ev köpeği &a• 

dakati göstermiş olan bu gibilcri na
sıl takdir etmemeli! ..... 

Daha sonra, hafızamda bir kaç tane 
de büyük otel ve yataklı vagon müş· 
terisi kumarhane güzeli, güller altın
da c;n çekişen bir Uitin cemiyetinin 
çilgın bakirele~i var .... o?_lar~ sıkın
tı saatlerine, kırli tecessuslerıne, be
deni • dimaği sukutlarına beni de or· 
tak etmiş olduklarından, bana bekle
nilmiyen maceraların sihrini öğret
miş olmalarına müteşekkirim .... 

Kalbimin uçurumundan görebildi. 
ğim kadın manzaraları işte bunlardır. 

Buna şaşmıyorum. Zira sevmek bir 
terbiye meselesidir. İnsan, anasının e
teği altında büyürse, çocukluğunda 
kadın elleriyle okşanmış olursa miza· 
cında hislilik elbette gelişir. 

Yoksa ·benim gibi - çocukluğu, hiç 
bir istihale geçirmeksizin hayatın ha· 
kikati ile çarpışırsa sevgi sonu &on 
planda kalır; sevmekten evci karın 
doyurmak lazım gelir. (Sonu var) 
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iki çocuk 
Kapsülle oynarken 

r ................................................... . 
G ô·z·~···c··········~··~···~··~···~··;··N···········~···~···~···ı···~···~··~···~······················· ı Giresunda bir köyde 

iki çocuk 
Kudurarak 
can verdi 

• 

Feci şekilde 
yaralandı 

İkisi de ağır yaralı 
İzmir (Hususi) - Çeşmede Zey

tinler köyünde müthiş bir kaza ol
muş, iki çocuk feci şekilde yaralan
mıştır: 

Yedi yaşlarında Mustafa ile üç: 
y~mda Şerif adında iki çocuk, kır- ı' 
da oynarlarken eskiden kalma bi-r 
kapsül bulmuşlardır. Çocuklar kap- ( 
aülü alarak evlerine getirmişler ve l 
ocak başında oynamağa başlamışlar- , 
dır. Mustafa bir Eı-ahk kapsülü hız
la yere atmış, kapsül müthiş bir te· 
kilde infilak etmiştir. Çocuklar bel, 
bacak ve başlarından ağır surette ya
ralanmışlar ve otomobille İzmir mem
leket hastahanesine getirilmişlerdir. 

Aybaşında Bartın 

elektriğe kavuşuyor 
Bartın, 

0 

(Hususi) - Bartınm elek
trik tesisatı bitmiştir. Belediye mec
lisi toplanarak yeni elektrik tarifesi
ni tesbit etmiştir. Işık ve ev işleri 

için elektriğin kilovatından 15, en
düstri işlerinde kullanılan elektrik 
kilovatından 5 kuruş ücret alınacak
tır. 

Elektrik santralındaki noksanlar 
C!a tamamlanmıştır. Şimdi ıehirde 

elektrik tellerinin çekilmesine baı

lanmıgtır. Ay batında şehre umumt 
cereyan verilecektir. 

• 

lzmit bir meyva bahçesi 
olmak için hazırlanıyor 

• 
Bugün lzmitte üç 6uçuk milyon 

bulunmaktadır çeşitli meyva ağacı 
lzmit, (Hususi Muhabirimizden) - Kocaelinin ekonomik sa

hada birinci vasfı, büyük bir meyva bölıeai oluıu ve istikbalinin 
bu nokta etrafında toplanıııdır. Karamürsel, Değirmendere, He
reke, Yarımca, Tavıancıl, Derbent, Sapanca ve köylerin biricik 
iıtihıal maddesi meyvadrr. 

Uzüm, kiraz, viıne, zeytin, ar
ınud, elma Kocaeli toprakların
da, müıtesna bir lezzetle yetit
Jnektedir. 

Viliyetin bu uygun hava ve top
rak tartları yanında bir de Ankara, 
İstanbul gibi iki büyük istihl!k mer
kezinin bulunması, nakliyatın tren, 
vapur gibi vasıtalarla en çabuk bir 1e· 
kilde temin edilmesi Kocaeli meyva· 
cılığmın iyi bir fan11dır. 

Bütün bunlara rağmen mcyvacıhk 
timdiye kadar inkişaf edememişti. 
Meyvacıhğın layık olduğu mevkii 
alması için hük\ımet bütün tedbirleri 
almıı bulunuyor. İlk iş olarak ağaç
lardaki hastalığa kar§ı mücadele açrl
mı1tır. Bölgemizde 62 bin zeytin a~a
cı, 28 bin hektar bağ, 2 milyon f ın
dık, 113 bin elma, 273 bin kiraz, 700 
bin dut, 300 bin şeftali ağacı vardır. 
Meyva ağaçlarının yekilnu üç buçuk 
milyondur. Bu ağaçları cılız, mcyva
larını kurdlu bir hale koyan hasta
lıklarla mücadele için bütün bölge 
dört mücadele sahasına ayrılmıştır. 

İlk iş olarak, haşerelerin çok bu
lunduğu Sapanca ve Derbent sahala
rında mücadeleye başlanacaktır. Mü
cadeleden tam randıman almak için 
bütün ziraat memurları bir mıntaka
ya teksif edilecektir. İlk mücadele 
çalışmalarında memurlara müstahsil 
de yardım etmekte:, ziraat mücadele 
kanunundaki ceza maddelerinin tat
bikine imkan kalmamaktadır. 

Bilhassa kazancının çok olması ve 
dayanması dolayısiyle elma ağaçları 
üzerinde durulmuştur. Ziraat vekale
ti tarafından aşağı Kirazcada kuru
lan 120 dekarlık elma fidanlığı Ü$ 

misli büyütülecektir. 
Yapılan tetkikler, Sapanca gölü ile 

Sakarya nehrinin Adapazarı kısmın
daki sahanın memleketin en iyi elma
sını yetiştirmek kabiliyetinde oldu
ğunu anlatmıştır. 

Köşk nahiyesinin suyu 
Aydın (Hususi) - Köşk kamunun

da Ülkübirliği kurumu gençleri köye 
getirilecek su yollarının yapılma11 

menfaatine (Canavar) piyesini tem
sil edeceklerdir. Çalışkan çocuklar 
geçen yıl da parti kurağı ilave inpa
tı menfaatine bir müsamere vermiş
ler, çok iyi hasılit temin etmiılerdi. 

Bir çocuk 
keserle 

öldürüldü 
Buna, (Hususi) - Fethiye Kı

zık köyünden 11 yaşında bir çocuğu, 
yaılı bir adam keserle öldilrmiiıtür. 

Bu adam zavallı çocuğa kızmış ve ke
seri ba,ına indirmiştir. Çocuğun kafa 
taıını delen keser beynine saplanmış 
bu hunhar adam keseri çekip çıka

rırken çocuğun beyninden bir parça
yı da almııtır. Bursa hastahanesine 
nakledilen çocuk 21 giln hastahanede 
ya,adıktan sonra ölmüştH 

Bir deli 
bir kadını 
öldürecekti 
İzmir (Hususi) - Eski posta me

murlarından Mehmed Emin adında 
bir adam, 65 yaşında Saliha adında 

bir kadını balta ile başından ve vü
cudunun muhtelif yerlerinden yara
lamıştır. 

Mehmed Emin, birkaç sene evet 
İstanbulda timarhancde bir buçuk se
ne kalmış muvazenesi bozuk bir a
damdı. Geçen gUn evinde misafir o
larak bulunduğu Salihaya kızmış, bir 
balta ile çamaşır yıkamakta olan ka
dının üzerine hücum etmiştir. Meh
med Emin baltayı kadının başına in
dirdikten sonra, kadın delinin üzeri
ne atılmış fakat bir ikinci balta dar
beıi daha yemiftir. Salihantn kızı ve 
komşuları ihtiyar kadıncağızı delinin 

elinden zor kurtarmıılardır. 

Cennet Yalovadan güzel bir görünüş 

Konyada bayındırlık 

Dutlu suyu Konyaya 
getirildi, kald1rım yapddı 

Bir göçmen şehri kuruldu 

KonyaJa hükumet caddeıi 
Konya, (Hususi) - Konya iyi suya kavutmuı bulunuyor. Şeh

re 13 kilometre uzakta bulunan Dutlu menba suyu çelik borular 
içinde ve fenni tartları haiz olarak ıehre getirilmittir. 

Şehirdeki su tesisatı bitirilmiş, ev-ı aylard~ artmıştır. Son üç ay içinde 
lerc ıu saati takılmıştır. muhtelıf mahalle ve sokaklara 15382 

B l J" l'd l .. metre murabbaı kaldırım, istasyon 
Belediy~ efi~~~lığ~n~: ~;idli bin· cadd~.sine ~lo_<> metre murabbaı par

lerce meyva ağacı yetiştirilmekte, çi- ke doşcnmıştır. Ayrıca 2191 metre 
k ·ı•w d b"' ··k b" h · t e murabbaı şose yapılmış ve 777 met-çe çı ıge e uyu ır e enuye v • "k . w 

rilmektedir. relı yenı lagım açılmıştır. 
c·· l Şehirde belediye binası yanında 

ocmen er .. . . güzel bir bahçe kurulmuş, şehrin 
Çumraya gelen 300 ev goçmcn ıçın muhtelif yerlerinde üç umumi hala 

3~ ev yap~ı~ılmııtır. Ay~~ ~.amanda açılmıştır. Belediyenin sineması ta
goçmenle1~ ıçınd tam ~~şe~küllu ve beş mir ettirilerek Konyamn ihtiyacını 
dershane ı mo ern ır ılk okul yap- karşılayacak bir hale konmuştur. 
tırılacaktır. Mckteb 20 bin liraya çı-
kacaktır. 

Çumradaki göçmenler için 40 dük· 
Un yaptırılacak ve her birine döner 
sermaye verilecektir. 

Bu göçmenlere bugüne kadar 310 
b3.f çift öküz 259 pulluk ve 30 araba 
verilmi9 ayrıca 21071 dekar arazi tev
zi edilib tapuya bağlarunıttır. 206144 
kilo yemeklik ve 77250 kilo tohumluk 
buğday verilmigtir. 

Belediye calıtmalan 
Belediye çalışmaları bilha.aaa son 

Sıtma ıav~ı 
Sıtma mücadelesine ehemiyetle de

vam edilmektedir. Mücadele heyeti 
tarafından doldurtulan çukurların en 
mühimi Kışla meydanındaki K.anlı
göl bataklığıdır. Civardaki bataklık
larla birlikte Kanlı göl 29450 metre 
mikabı bir saha kaplamaktadır. Bu 
büyük sahanın doldurulması işi bir 
buçuk aya kadar bitirilecektir. İkinci 
çukur da Kalenderhane caddesinde 
cumhuriyet okulu yanındadır. Bu çu-

u 

Bir kocakarı ilôcı ! 
Giresun (Hususi) - Geçe 

lerde bir kuduz köpek Kayadi 
köyünde birçok çocukları ı• 
mıt, iki Yllvnıcuk kudurarak Ö 
müıtür. Facianın tafsili.tını bi 
diriyonım: 

.\ . Kayadibi köyünde kudU% bir 
pek bir müddet evci sekiz on çoc 
ğu ve bir ineği teırmı'- aonra köyl 
ler tarafından güçlUkle öldürülınÜ 
tU. !urdan çocuklardan Salibin oğl 
Salih ısırıldıktan 77 gün sonra kud 
rarak can vermiştir. Ahnyoma k 
yünden Kahya oğlu Hafızın 7 yaşı 
daki kızı Yeter de ısırıldıktan k 
gün 90nra kudurarak ölmüttür. A 
mcdin ineği de kudurarak ölmüı 
Isırılan yavrulardan ikisinin ö 
diğer yaralı yavruların ailelerini t 
lit içinde bırakmıştır. Isırılan çoc 
tarın hastahanede tedavi edilmeler 
ne ve aşılanmalarına rağmen ölmele 
cndifeleri arttırmıştır. Diğer tara 
tan bir kısmı köylüler de kendileri 
ne mahsus ve cehalet devrinin yadi 
garı bir tedavi uıulü kullanmışlardıtı 
Bu tedavi usulü cidden garib ve 
lilnçtlir. 

Usule göre, kuduz köpek tarafı 
dan nnrılan çocuklara doğuran kedi 
)erin yavrusundan sonra gelen 
yedirilmektedir ( 1) Bu meıdeniyet a 
rında bu kocakarı usullinü tatbik 
denler umumt sıhat namına derh 
cezalandırılmalıdırlar . 

r Malatyada istasyon parkı 

• 

Malatya, (Huıuai) - lataayonda 111zel bir park yapılmııtrr. EsaaeO 
yeıil bir yurd parçaıı olan tehrimize park bir kat daha güzellik v«r 
mittir. Malatyalılar iıtirahat ıünlerinde parka gelerek dinlenmekte
dirler. 

Aşk yüzünden cinayet 

Çılgın bir 6şık sevgilisinin 
halasını hançerle öldürdü 

lzmit, (Hususi) - Karacaıu kazuma bağlı Emer köyünde bit 
kadın yüzünden feci bir cinayet.olmuıtur. Hadise ıudur : lbra
him adında bir genç Geya Mehmedin 18 yaıındaki kızı Zahideyi 
ötedenberi sevmektdir. 

Askerliğini bitirerek 15 gün evvel 
köye dönen İbrahim; Zahid enin biri
siyle nifanlandığını haber almış ve 
kızı kaçırmağa karar vermiştir. Köy 
b'ekçisi Ahmed ve kızın dayısı Meh
medde Halil İbrahimc yardım vadin
de bulunmutlar, birlikte bir pl~n ha
zırlamışlardır. 

Zahidenin dayısı Mchmed, vaka 
gecesi kızın evine gitmi' bir müddet 
oturduktan ıonra ayağının ağrısmı 

bahane ederek kallmu§, Zahide ve an
nesi kendisini kapıya kadar uğurla
mışlardır. 

Kapı açılıpta Mehmed dıtarı çıkın
ca, Halil İbrahim ile bekçi Ahmed 
birdenbire eve girmişler ve kızı zor
la kaçırmağa teıebbüı etmişlerdir 
Kızını kolundan yakahyarak bırak
mıyan annesi Halil İbrahimin bir 
yumruğiyle yere yuvarlanmış, Zahi
denin halası koşarak eve gelmi,tir. 
İbrahim, üzerine saldıran bu kadına 
kalbine kadar i'liyen bir hançer aap-

kurun hacmi de 4329 metre mikibı
drr. Uçüncü çukur da Uluırmakta ve 
2393 metre mLkibı bacmindedir. Bu 
çukurlar da doldurulmaktadır. 

lamış ve kızı bekçi ile birlikte kaçır 
mı,tır. Fatma kadın aldığı yararıı1' 
teıiriyle derhal ölmüştür. 

İbrahim ve bekçi Ahmed, Zahidef 
aabaha karşı Karacasuya getirmişleı'ı 
bir dostlarının evinde geceyi geçit' 
dikten sonra erkenden yaylaya çılC' 
mışlardır. Jandarma katilin izini btıl• 

·ı• mu' ve suç ortağı bekçi Ahmed ı 
birlikte yakalanmıştır. 

Bursada garib 

bir hırsızhk 
·tı 

Buna (Huausi) - Burada garı 
bir hıraızhk vakası olmuştur. /\t1' 

türk caddesinde tütün ve müskirlc 
bayii yaıarın dükk1nına gece yar1

: 

aından sonra bir hırsız girmiştir. "f8, 

kat bu hırsız; dükkanın bitişiğindt~ 
ki fotoğrafhanenin duvarını delere 

ti' dükkinın tavanına çıkmış, sonra 
vandan bir delik açarak aşağıya sS~ 
kıttığı ve düğümlerle bir merdi'ler1 
haline soktuğu iple inmiştir. l{ır•,o 
Yaıarın çekmecesinde bulduğu 1 
lira kadar parayı çalıp BaVUfIIlUftllf• 
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Kesin zaruret olmadıkç~ piyasalara kanşıl -
mu; bununla beraber, hiç bir plyua da bap 
boş değildir. Sırası gelmişken, cumhuriyet'in 
tüccar telakkisini de kısaca ifade edeyim : 
Tüccar, milletin emeği ve üretimi kıymetlen -
dirilmek için, eline ve zekasına emniyet edi -
len ve bu emniyete liyakat göstermesi gere -
ken adamdır. ATATORK 

Ekonomi terminolojimiz 

_.,_-

Evveltı ekonomi ilmi ıatılahlannın tark
çelerinJe vahdet yoktur. Saniyen iater 
törlıçe, i•ter yabancı dilden ol•un kulla-

:eker İçin yapdan rekl&mlar 

..ıı•············································································\ı. • • . . 
~ Dünya Ekonomisi l Eakitehirdeki teker labrilıaaına gelen pancarlar 

Memlekette alım 
Kabiliyetinin 

• • 
nılan ıatılahlara Aer/ıain verdifi mana 

6aıka baıkadı; 

• • ............................................................................... ,,.. 

• 
Türkçe'de ekonomi terminolojisi, 

henüz kati ve son ıcklini bulamadı. 
uu111ı11111111111111 ı ı111111111111111111111111 

iki müş 'iresi 
Gerek günlük hayatta, gerekse ilmt Milli tücc,,,. demelı menbaı 
netriyatta kulandan ekonomi tabirle- olan milli i.ıih.Gli daima /e-
rinde o kadar çok değifiklik göze çar- yisli tatmalı .,. ayni .sa-
pıyor ki .. _ Bu değitiklik iki tekilde manda onan, piyıua lıalite 
tezahür etmektedir. Evveli ekonomi ,,. milıd• balıımlanntlan 

•Türkiye yalnız umumi buhranı" 
"göğüslemek kudretini göster-" 
"mış bir memleket değil, ayni .za-" 
"manda bu buhran ortasında bü-" 
"yük milli kalkınma savaşı dav§-" 
"sını baprı ile ilerletmeğe mu-" 
"vafiak olmuş memlekettir. n 

CELAL BAYAR 

ilmi ııtılahlarının türkçelerinde vah- inleiplını her pytf•n önce 
D11 tİcGTette tatbik ettiii• det yoktur. Saniyen iıter türkçe, ister difiinmefi wuıile -"İnmif 
mis H tatbikine d•u.n yabancı dilden olıun kullanılan ıstı- odam dsmelıtir. 
.decsfimg politilıayı ıö7'-- !ahlara herkeıin verdiği mana bat· Milli tüccar tl.,,.elı, büyülr 
c• hulÔMI ede6iliris : ka batkadır. Bunun birinci aebebini, Jıollunma NO"flllda, rol al-

türkçede ekonomi ilmi ııtılahlarının nuf °".,. dem.ittir. 
l - K•tılılılı lıola)'lılı •.a-
aı, iki tarallı anlapno yola. bu sahada eaaslı hazırlıklar yapan CELAL BAY AR 
2 _ "En ~i)'Gde müoode,,. Dil Kurumu tarafından henüz ka- ""'"""'""'""'"""'""""'""""" 

S mtuhar millet,, lrlozunu, it- tt olarak teabit ve ilin edilme- leminde dolatmaktadır. Okuyucuları-
r ümer bank'ın 1936 yılı mecliıi ida- halaAt reı'imi iti6arivle an- mit olmasına' ikincisini iae, eko. nJ b d 'L . d fal 
e raporunda fU satırları okumuıtuk: ,, nomik kültür hazırlığı noIUanlığına nu.z, bu ara ura a ı..tıu aay arı-

.. Köylünün esas gelir menbaı olan .zi- calı kayıtllı olarak kabul et- atfedebiliriz. Ekonomi ıstılahlarının mı.zda da tesadüf etmektedirler. Ya-
rai mahsullerle, en fazla istihlak etti- mek. henü.z kati olarak teıbit edilmemi, ol- hud etmediklerini ileride okuyacak-

Blrleılk Amerika 
Ekonomik durum hakkında 
Rooıtevelt'in bir mesajı 

Amerikan kongreainJn f evkallde 
toplantıııhda okunan meeajmda Roo
aevelt hüllaaten ıunlan aöylemekte
dir : 

"Sınat faaliyette hiuolunur bir 
gerileme vara da bu mucibi endiıe 
değildir. Umumt vaziyet hiç bir su
rette 1929 dairi hale benzememekte
dir. Filvaki, o tarihte olduğu gibi, 
bugün bankacılık aiıtemi haddinden 
apın bir ni&bette inlriıaf etmemiJ, fa
i.z niıbetleri daha alçü, ıtoklar fa.zla 
yillr:ıelmemiı, ve piyaaalar tehlikeli 
spekUiaıyonlann tehdidi altında bu
lunımyorlar. 

ii aınai mamilllerin fiatları üzeriılde 3 - Muay,,_n 11=,,etteki ması, memleketin ekonomik oluıile lardır. Sayfamızı okuyanlar arasında 
yaptığımız bir hesaba göre 1936 yılın- memı.1ıetlertfen, l.hum.. allkadar bir meaele telakki edilebilir. bir dil birliği. ıstılahlarda bir vahdet Yunanistan 
da ticaret muucueneai larlıı ;... .zirai mahıullerin sınai mamüllere Çünkü, ınemlekette teeaaüs eden eko- temin etmek için her hafta komıu ıü-
L._ temele. aaı-tı alım kabiliyeti, 1935 yılına kı· CELAL BAY AR nomik münasebetler, idrakimiz için tunlardan birine 10 ili 15 iktiaad keli-
)'&aen % 13.57 artmıftır." henüz yenidir. Bunların isimlendiril- mesinin manaıını veren bir yazı illve Yunanistan' da petrol 

bulun mut Bu Rıü.cerret niıbet rakamı, hakika- mesi ve ıatılahlarda vahdet temini iıi, edece&iz. Kelimelerin umumt yekGnu 
ten ıncaııeektte bir vakıayı ifade et- yetli bir müt'ire vazifesi görmekte- memleketin ekonomik kurulutundaki yüzü aımıyacaktır. Fakat bu yüz 
Dıektedir. Son aenelerde köylünün ve dir. Bu iki serinin hareketi, memle süratin temposundan şüphesiz geri kelime, en fazla tedavül eden tabirler 

,~~ ... ~~~l&lı!WaJ5llMMMA&.lliıtJ.:ket refahının Mr fonkaionu tıellkkl o- kalmaktadır. Pakat ıstılah fthdedıi.z- olacaktır. Yabancı dilden veya türk
ıelitme göze çarpmaktadu. Müetahaıl una1ıfilr. Sllıiler batık fabrikaları top- liği muhtelif bakımlardan tirerlnde çeden .eçilerek kelimelerin l(lca; 
L.ı_ ·--~ ..... - d• m--ı-- ---ı ft• taıı piyaaa aatıflariyle ,eker iatihlilri- durulma&• değer mahiyettedir. Mcae- 1 de ·ı, ifad i 
uu ~-.au ,. r,,,. __ -- le bilhuaa tedris bakımından mühim· man• •rı tı e ett kleri ekono-
ai ti' d d' ~ .... fdan dahilf nin (teker fabrikaları aatıtları zait fC· mfL LAd' 'f 1 . 

Agence Financiere'in iıtihbaratına 
pre Dedeağaç havaliainde yapılmak· 
ta otan petrol araıtırmaJarr muvaffa
ldyetli neticeler venuı, ve 950 metre 
derinlikte bir petrol tabakaama rut· 
Ianmııtır. Arqtırmalara devam olun
maktadır. 

ye n en, ıger ...... a en- dir. Dilimizde henüz talebe kin ikti- & Ud ııe tarı o unaaclr:tır. Bır ke-
..u:_ • 1 L-lL 1. . ker idhalitı) azalııı veya art191, r ı· · l" vuatrıye - &ınmanın tev ıt ettıği em- sat deni kitabları mevcud olmamakla ımenın ugat manaaiyle, mefhum ola-
tea taleblerinden iıtifade ederek mah- memlekette alım kabiliyetinin a.zalıt beraber, botaların takrirlerinde ve di- rak ifade ettiği mana aruında dalına 
ıulline ı'yı· fıa' t bulmu•tur. Ba.zı mah· veya artııını aöaterir. Hallr:m tediye büyük farklar olmaktadır En çok s ı :s • ğer yardımcı lr:itablarda göze batan IS· • ur ,. 
aullerimi.zin fiatlarmdaki arızi ıukut- kabiliyeti, diğer bir tabirle alım kudre- tılah kaouıunwı içinden talebenin na· kullanılan bir ekonomi tabiri olan raa-
lar müıtesna olmak il.zere memleket ti arttığı niıbette aatı9larda ve iatih- ııl çıktığı haldlr:aten sorulacak bir ıu- yonel kelimeaini alalım. Dikkat edi
zirai mahsul fiatlarının kar bırakacak likte bir genifleme, ualdıfı nisbette aldir. Kelimelerde, ıatılahlarda Jr:aou- yoruz ki, iktiaad tabiri olarak ruyo
bir ıeviyeye yükaelmeıiyle milstahııl, bir daralma olacaktır. sun, kafalarda da kaotik anlay19lara nel denildiği zaman iyi giden iıJ.er ma-
bubranlı yılların çöküntülerini telifi Sümer bank fabrikalarının toptan ıebeb olacağı gayet atikirdır. ~ı anla9dmaktadır. Meseli "itleri-

Şimali Suriyede bulunan 
petrol menbalan 

etıneie batlamıttır. piyasa aatıtlarr, 1935 yılına kıyasen • Ekonomik netriyatı takibedenek mız pek rasyonel gidiyor" gibi. Rasyo- Financial Timeı'in verdiği haber· 
Memlekette alım kabiliyetin.in hare- 1936 da % 168.73 artınıttır. Dört sene bir ~üm~ ekonomi tabirlerine te.aad~f nel burada itlerin mükemmeliyeti ma- lere göre: fimalt Suriyede Deir • ez 

ketini göıtermeıi itibariyle Sümer .zarfında piyasa aatıtları senede vaaa- eden.z kı, bunlar dar mcılek tabırlerı· nasında kullanılmıttır. Halbuki: en - Zorda b8§lanmıt olan petrol çıkar· 
bank labrikalarının toptan piyasa sa- tl olarak o/c 65.65 bir te.zayüd ka det· ne kıyasen pek fazla ~ullanılmalr:tadır. y~ni lftgatlardan birini açalnn. Kanaat ına ameliyeleri mucibi memnuniyet •-1 mı· '"tı'r. o y Apğı yukarı her kesın ağzında ve ka· kıtabevı'nın' son ne9-ttı'g· ı' rcaimli' bü- bir -kilde ilerlemektedir. 
~ariyle dahili teker iıtihliki ebemi· :s .... :s-

yilk franıı.zca _ türkr~ hlgatta raayo- Not: Bu yeni petrol mıntakuı hu· 

Sımer Bank fabrikalannın toptan piyaaa 
aatıılan endekai. 1933/36 = 100 

Aylar 1 9 3 3 1 9 3 4 1 9 3 5 1936 1 9 3 7 

ı. 31,22 61,17 
il 36,19 54,72 

111 43,51 74,80 

30,04 ISO,Y~ 140,61 
54,33 123,11 191,04 
43,82 86,39 247,20 

ıv 31,85 62,65 
v 39,27 138,16 
vı 38,01 36,64 

35,68 98,46 136,09 
36,23 184,60 191,95 
37,83 154,62 356,37 

VII 39,41 34,92 
Vlll 49,66 48,87 
ıx 92,72 75,97 

65,00 187,37 
97,87 202,80 

111,59 205,81 

x 113,30 111,40 
XI 90,22 109,26 
xıı 81,61 134,86 

106,50 291,81 
145,35 296,01 
100,81 392.07 

57,25 711,62 /2,14 1112.-

Yalnız burada aatıtların evelki se- tadır. Denebilir ki, piyuaların talebi, 
llelerde müphede olunmayan ebemi- fabrikaların imal kudretini &fDUI bu
)'etıı artıpnda biri bünyevi, diğeri lunmaktadır. 

konjunkturel olmak üzere iki faktö· Sümer Bank fabrikalarının toptan 

liin teairi olduğunu ıölemek iıteriz. piyasa satıtlarının aylık hareketine 

Bünyevi faktör : göre 1937 yılının ilk altı ayının umumi 

1 - Sümer bank fabrikalarının tica- yekunu, 1936 yılının ilk altı aylık ye
ri idaresindeki rasyonellef1De, fabrika- kQnundan % 73.60 fazladır. Demek ki, 
~ı piyasaların taleblerine ıntibak e- 1937 yılı, aatıfların batka bir tabirle, 
den ticaret müeuescleri haline getir- halk alım kabiliyetinin hareketi bakı
llli9 olduğundan, afbrikalar piyasalar- mından bir yıl e._liıinin aynı ayları
~ 111uvaffakiyetli aatıf yapmaktadır. na kıyasen daha çok mi.isaid bir vuı-

1 
yet arzetınektedir. 

2 - Yeni itletıneye açılarak cskile· 
re ilti'h k de f b 'kala h · Şeker istihliki, 1936 da 1935 yılına a e n a rı r, aatıf acmı-
lli &enitletmittir. kıyasen% 17.31 fazladır. 1937 yılının 

3 
. . . . 10 aylık yekunu, 1936 yılmın 10 aylık 

- Pıyasaların alım kabılıyetıne ıstihlik yekrı.- dan o/c 25 96 .. k k inti . . uuun o . yu ıe -
ita ~k etmek maksadıyle mamullerın tir. Bu da gösteriyor ki, 1937 iıtihliki, 
Ubım bir kıımında fiat ten.zilleri ya· 1936 istihlik' daha lO da 

Pılınııt ıne uncu ay c-
ır. . . b 

ko . .. . . nşmıı ulunmaktadır. Şeker firlr:eti-
nJunkturel faktöre gelmce; bu, nin tahminine gö t · · · ki-

ı..uu piyasalarda imtisas kudretinin re e9rınısanı ve 
•--1, olmaa d "t ll'tt" s·· nunuevel aylarının iıtihlild beher ay 
--aı ın an mu eve ı ıı. u-
lber "'--k fab 'kal 'lli · 1 9 bin kilo olmak üzere 16 bin tonu bu-

111111 rı arı, mı pıyasa arın 

tihlü:ini % 22.01, 1935 iıtihlikini iae s- dudumusdan takriben 100 kilometre 
% 43.13 qacaktır. nel, akla uyiUn, makfil, alr:ıll diye ta- mesafede bulunmaktadır. 

Türkiye 

,eker i•tihltılti 

(Şeker satlılara zaid 
şeker ithalatı ) 

rif edilmittir. lktisadda iıe, raıyonel, 
iktiqd prenıiplerinin tatbiki demek- ı 111 
tir. lktiıad prenıipi iae, ugari masraf- il ere 
la uaıni fayda temini kaideaidir. De- -----

mek oluyor ki, raıyonel kelimeainin ı ... ...:ltere'nin tasarruf vaziyeti 
mefhum olarak ifade ettiği fCY anla- ~aa 
dığımı.zdan çok: bafkadır. Bu itibarla, lngiltere'de tuarrufun inkipfı ha
ekonomi tabirlerinin vahdeti mcaelesi reketinin 21 inci yıl d6nUmiinde ya
ayni zamanda ifade ettiği mefhumda pılan bir tezahllratta maliye nazın 
da anlayıı vahdeti meaelesidir. Iıtılah- Sir John Simon hiillaeten ıunları 

- Ton. -Ay zarfında - la söylemiıtir : 
Aylar ı 9 3 5 ı 9 3 6 ı 9 s 7 rın ıeçiminde ve tarifinde görülecek "İngilterenin her tllrlll tasarruf 

ı 4.697 6.462 8.095 
il 3.669 6.731 7.601 

111 4.259 5.163 7.264 
iV 3.996 5.412 7.369 
v 3.220 5.016 7.547 

VI 7.674 6.423 7.734 
VII 6.224 5.438 6.816 

Vlll 3.992 4.921 5.456 
IX 3.863 4.585 5.990 
x 6.481 6.302 7.236 

XI 6.648 8.845 9.000 
xıı 6.835 6.915 9.000 

Yekfın: 61.558 72.215 ll&.108 

latihlikin bu tezayüdüne göre, mü
cerret bir rakam olmasına rağmen nü
fus bafına iıtihllk 1935 de 3.621 kilo, 
1936 da 4.248 kilo, 1937 de 5.183 kilo
dur. Binaenaleyh nüfuı batına iatih· 
lik 3 yıl .zarfında eenede vasati olarak 
% 19.67 artmıttır. 

Şeker iıtihlikinin bu artıtında, ıe
ker fiatlarında yapılan ten.zillerin de 
hiaaeıi olduğunu ıöylemek icabeder. 
Talebin artmasına fiatın indirilmffi 
de müesıir olmuttur. 

Bir taraf dan Sümer bank fabrikaları 
piyaaa satıılarının, diğer tarafdan ,e· 
ker iıtihlikinin ıırarlı artııına baka· 
rak, mUbalegaaı.zca diyebiliriz ki, Tür· 
kiye ekonomiıi, proaperiter bir aaf-

nokıanların Uluı ga.zeteai idaresine sandılr:larmdaki mevduat miktarı 
yazılarak bildirilmeaini kıymetli meı- ı.ı 97 .000.000 ıterline baliğ olmakta-
lekdatlarımı.zdan bilhaala bekleriz. dır. 

1. H. T. 

r 
ANKARA 

1931 denberi artan mikdar 97 mil· 
yon ıterlindir. Posta taaarruf aandık
larmda 10 milyon, Savinga Bankı'· 

" lerde 2 milyon mevduat aahibi var
dır. 

Bonaaı 

Günlük fiyat cedveli 

Umumi harb sonunda lngilterede 
40.000 tasarruf cemiyeti varken 1920 
de bunlarm adedi 18.000 e inmiıti. 
Halen bunlar yeniden teıkilitlandı

nlmakta olduğundan mühim inkiıaf
lar ar.zetmektedirler. 25. 11. 937 

Azami Aıprt Vautl -----
Yumapk baiday 5 
Sert ., 5 
Mahlt\t ,. 4,40 
Arpa 3.10 
Çavdar 3.71 
Nohut 7.0I 
Mr11r 3.50 
Bulpr 6.51 

4 
4.10 
3.80 
2.81 
3.52 
7.08 
3.50 
6.51 

4.70 
4.70 
4.13 
3.5 
3.67 
7.08 
3.50 
6.51 

Ankara pi7aaa1mda mUhim bur 
maddelerin vaaatl perakende fiatlan: 

MBTAIN 
lSMİ 

.Ekmek 
Francala 
Ko)'Wl eti 
Dana eti 
Sriır eti 
Balık ... 

VAHİDİ KIYASİ 
ve 

KALİTE KURUŞ 

Birinci Kilo 10 
-. 14 .. 

Kilosu 40 

" 30 

Torit:' Adet 
35 
55 

Kefal. 
" 75 

Fransa 
Fransa lngiltereden aldığı 

40.000.000 sterlinlik 
krediyi ödiyor 

K. evvelde müddeti biten 40 milyon 
ıterllnlik ingili.z krediainin temdidi 
mevzuu bahiı olmupa da fraıw• hU
kUmcti bunu tamamen ödemeye ka· 
rar vermiıtir. Franaanm bu hareketi 
lnplterede çok müaaid teair yapmıt
tır. 

Bank dö Frans'a yeniden 
altın glrmeğe batladı 

ve kuverti.irü 51, 27 % den SZ. 81 " 
e yilkaelmitti.r. 

Almınyı 
Almanyada bo! duran gemi 

kalmadı 
1932 de Alman yada ipis duran 

1.400.000 ton hacminde gemi varken 
bu mikdar 1934 de 523.000 tona, 
1935 de 312.000, 1936 da 124.000, 
ve bu senenin batmda 58.000 tona 
inmittir. 1. Tetrini evvelde iıe ancak 
1.158 tonluk 3 küçük gemi bot lr.aJ. 
mııtır. 

Umı•I 
Sınai faaliyetin son vaziyeti · 
Amerikan çelik Mnayii halen imal 

kapuitıeainin 36,4 % ti nlabeti.nde ça· 
bfmaktadır. 

Dünya bakır ıtoku Tqrini evvel eo
nunda 38.000 ton artarak 382.000 to
na yükıelmittir. Bakır iatihltldne ge. 
lince ıon ay zarfında 184.000 tondan 
159.000 tona inmittir. Balar firketle
rinin hepli iatihulletlni 10 "' ile 
40'}(, -=•-c1• Yio.Uck ~ ~uLt&kll\lf" 
lardır. 

( 

lstanbul borsası 
25 - 11 - 1937 

PARALAR 
ALIŞ SATIŞ 

Sterlin 623.- 628.-
Dolar 122.- 126.-
Frank 80.- 88.-
Liret 102.- ııo.-
Belç. Francı 80.- 84.-
Drahmi 18.- 23-
İl. Francı 570.- .ao.-
Leva 20.- 23.-
Florin 65.- 75.-
Karon Çek. 87.- 82.-
Şilin Avua. 21.- 23.-
Pezeta -.- -.-
Mark 26.- 29.50 
Zloti 20.- 22-
Peniö 21.- 25.-
Ley 12.- 14.-
Dinar 48.- 52.-
Yen -.- --Kuron İl. 30.- 32.-
Altın 1098.- 1100-
Banknot 267.- 268-

ÇEKLER 
AÇILIŞ KAPAAIŞ 

Londra 624.25 624.-
Nev1ork 0.8003 0.80 
Pariı 23.5875 23.5975 
Milano 15.21 15.2132 
Brükıel 4.7075 4.7080 
Atina 86.545 17.15 
Cenevre 3.4593 3.4591 
Sofia 64.0768 64.1025 
Amsterdam 1.044 1.4410 
Prat 22.7475 22.7564 
Viyana 4.2290 4.23 
Madrld 13.7705 12.7820 
Beri in 1.9825 1.9825 
Vart0va 4.2258 4.2275 
Budapette 4.0240 4.0256 
Biikret 106.8442 106.8910 
Belcrad 34.5614 34.5750 
Yokohama 2.7520 2.7530 
Moıkova 23.5475 23.5385 
Stokholm 3.1075 3.1081 

ESHAM 
AÇILI$ KAPANIŞ 

Anadolu 
ıimendifcrle.ri 

,. 60 JletlD 25.30 
Aalan ,imento 10.40 
Merku bankuı 95.75 

iSTiKRAZLAR 

14.10 
Tllrk borca 

1 vldeli 
Türk borca 
il vldeli 13.30 

TAHVİLAT 
Anadolu 

1 vldeli 
Anadolu 

40.25 

III pqin 40.25 
Anadolu 

mümcuil 

25.30 
10.50 
96.-

13.75 

13.30 

40.30 

40.30 

artan talebi karııımda a.zaml kapaaite 
ile S&lıtmak mecburiyetinde kalmak-

lacaktır. Bu takdirinde aenelik iıtlh

J.ik, 88.188 tona çıkmakla 1936 yılı ia-

haya geçitin bütün çizgilerini arzet
mektedir. Koyan bqr Adet 10 ... ~ Son hafta zatfmda Bank dö Franı' - ... 

-----------' a s.121.000.000 fraDkJık aıtm chmit "-----------' 
vldeli St.10 39.10 . 



-S- ULUS 

Havaallğım11dakl biiyik lnklıaf Anayasada I;Jolgar dağında 

Türk hava kurumunun deöişiklikler Zengin 
altı aylık geliri Encümen-; ıayihayı Altm 

2.052.335 lirayı buld.u ~~~~t:~~~rie!; ~~ !~ ~!~., Tnrkiy•-

Türk Hava Kurumu Genel Merkez Kurulu dün ıaat on be,te 
Samsun mebusu B. Ethem Tunca'nın reisliğinde altı aylık top
lantıııru yapmı§tır. 

Geçen toplantı zaptı okunduktan aonra merkez idare heyeti
nin altı aylık raporiyle murakıblerin raporu okunmuı; raporlar 
kabul ve bilanço tasdik edilmiıtir. 

Hayat enditeıini hiçe sayarak 
devamlı ve verimli çalııan sivil 
tayyarecilerle, yurd müdafaaam
da büyük hizmetler gören asker 
tayyarecilere ve dünya rekorla· 
rını kıran havacılara verilmek 
üzerine iki çeşid murassa madal· 
ya çıkarılması kabul edildi. 

22 ilkte~rinde vazife yolunda can ve
ren Türkkuşu şehidlerinin hatıraları
nı taziz için bir dakika ayakta durul· 
muş ve bu beş kahraman şehidle, Türk
kuşunun ilk kadın şehidi Eribenin ai
lelerine birer mektupla bin beşer yüz 
lira verilmesi kararlaştırılmı§tır. Ku
rul, Türk hava kurumuna daha geniş 
muvaffakiyetler diliyerek toplantısı

nı bitirmiştir. 

Altı ayda hava kurumu 
Merkez heyetinin raporu şudur: 
"1937 yılının son altı ayı, milli ha

~acılığı kökleştirmek davası yolunda 
yüce türk milletinin ve kana~ı türk 
gençliğinin feyizli çalışmalar~le geç
ıni:itir. Halkımızın vilayet yerürünü 
kongrelerinde büyük gayeye karJı 
gösterdikleri bağlılık ve Türkkuşu ço
cuklarının, yurdun saadeti uğrunda 
can veren arkadaşları yanıbaşlarında 
yatarken, bir an yılgınlık göstermeden 
vazifeye sarılışları, 1937 yılını şerefli 
bir mesai devresi olarak hususileştir
miştir. Her 11mıf halk tabakalarından 
gençlik yığınlarına kadar uzanan bu 
tezahürler, milli gururumuzu kuvvet
lendirecek kıymettedir. Bunun için 
her toplantımızda asil milletimize ilan 
ettiğimiz minnettarlık hisleri, bugün 
daha hararetli ve daha kuvvetlidir. 

Havacılık çalt.§maları 

Türkkuşunun altı aylık çalışmaları
... ı...ı.:..o ,......,..fi,..., ,.v.ı, l. temmuz 1937 
de İnönü kampında kaybettiğimiz öğ
retmen namzedi Mustafa Doğan'la 22 
ilkteşrin 937 de, en büyük bayramımız 
için hazırlık yaparken toprağa düşen 
öğretmen muavini Tevfik Aytan, Fe· 
rit Orbay'm ve paraıütçü talebeden 
Hikmet Özalpay, Nurettin Mutlu v~ 
İmad Akhunun kutsal hatıraları Önün· 
de hürmetle eğiliriz. Bu kahraman ölü
lerin bütün yurdun kalbini sızlatan a· 
cıları, türk anasının ve türk babasının 
olgun karakterini bütün par!aklığiyr 
le bir kere daha görebilmemize amil 
olmuştur. Oğlunun mezarı başında va
.zife arkadaşlarını daha enerjik çalış· 
mağa teşvik eden Ferit Orbay'm ana
sı, lisedeki ikinci oğlunu da Türkkuşu· 
nun kanatları altına göndereceğine söz 
veren lmat Akhun'un babası, sonra, 
yavrularına azimlerinin kırılmaması i
çin telgraflar çeken analar ve babalar, 
türk vatanperverliği tarihinde yer a
lacak değeri biçilmez sahne ve vesika
lardır. 

Türkku§.unun, geçen seneki gibi, J • 
nönünde, 5 temmuz 937 de açılan pla
nörcülük ve paraşütçülük kampına 

(141) genç iştirak etmiş, bunlardan 
(105) i C, (13) il B brövesi almış. 65 
genç de paraşütçü olarak yetişmiştir. 

Bu iene ilk çalışmalarına başlıydn 
Ergazideki motörlü tayyare kampında 
toplanan 18 talebenin hepsi, çok ıyı 
notlarla turizm pilot brövesi almaga 
muvaffak olmuşlardır. Tesisatı henüz 
tamamlanmış olan bu kampta önümüz
deki yıllar daha intizamlı çalışabile· 

ceklerdir. 
Her iki kampımızın yetiştirdiği 

gençler motörlü tayyare, planör ve pa
ra§ütle, cumhuriyet bayramı törenine 
iştirak etmişler ve binlerce halk üze
rinde geniş bir sempati uyandırmış

lardır. 

Türkkuşu filolarının memleket tur· 
neleri bu sene daha sıklaştırılmışur: 

19 mayısta üç tayyarelik bir tilo An
kara civarında dolaşmış, 

25 haziranda iki tayyarelik bir filo 
Kırıkkale, Yozgad, Keskin, 

5 temmuzda iki tayyarelik bir filo 
Gerede, Zonguldak, Ereğli, Adapaıa· 

rı, 

25 temmuzda Çankırı, Ilgaz, Tosya, 
30 ağustosta üç tayyarelik bir filo 

Ankara köyleri, 
3 eylfılde 6 tayyarelik bir filo İzmir, 

İstanbul, Bursa, 
25 eylfılde Türkkuşu Başöğretmeni 

Atatürk kızı Bayan Sabiha Gökçen'in 
iştirak ettiği ahı tayyarelik bir filo :ia 
Konya, Urfa, Diyarbakır, Elazığ, Kay
seri.. Ankara turnelerini yapmış ve 
halk üzerinde coşturucu tesirler bı
rakmıJlardır. Bu turnelerde aşılan me-

ıafe 6.800 kilometredir. 

Partl§Üt kulesi ve diğer 
çalıımalar 

İzmir ve Ankara paraşüt kulelerimi
zin yapı işleri bitmiş ve açılma tören· 
leri yapılmıştır. Muhterem Batveküi
miz Bay Celfıl Bayar, her iki par~üt 
kulesini birer söylevle açmak liitfun
da bulunmuşlardır. İzmir paraşüt ku· 
lesinden 9 eylf11 937 den bugüne kadar 
atlıyanlann sayısı 155 i kadın olmak 
üzere 1034 dür. Bu kuleler, yavruları
mızı, bir yandan eğlendirirken bir 
yandan da havacılığa sevgi bağlama
larını kolaylaştıracak cazip birer vaııı
ta olacaklardır. 

Elimizdeki paraşüt tayyareleri ihti
yacımıza yetmediği için lngiltereden 
iki tane çift motörlü Monospar para
şüt tayyaresi satın alınmış ve tayya
lerimizin sayısı 14 e çıkmıştır. 

Geçen yaz, lstanbulda açılan model
cilik kursuna devam etmiş olan elişi 
öğretmenleri, gittikleri bölgelerde 
modelcilik kursları açarak bütün öğ
retmenleri yetiştimıeğe başlamışlar

dır. Bu kursların yardımiyle modelci
lik, mekteplerimize, her yıl biraz dal;;a 
yayılmış olacaktır. 

Harbiye okulunun birinci ve ikinci 
sınıflarından havacılığa ayrılanların 
planörcülük derslerine devam edil· 
mektedir. Yeni çalışma devresi, önü
müzdeki ilkkanunda başlıyacaktır. 
Havacılığın en ehemiyetli ihtiyaçla

rından biri sırasına geçen (paraşüt) ü 
memleketimizde, kendi ham maddele
rimizle yapmak ve gerek hava ordumu
zun, gerekse Türkkuşunun para§Ütle· 
rini dışarıdan getirtmek zorunda k.ıl
mamak yolundaki etüdlerimize devam 
ediyoruz. Bursada yerli ipeklerimizle 
dokuttuğumuz ilk ömck paraşütümüz, 
en ağır şartlar altında bir mukavemet 
t•crühf.ainden geçirilmiş ve müsbct bir 
netice alınmıştır. Bu paraşütümiiz, 
ordu hava kuvvetleri tarafından tetkik 
edilmektedir. Kurumumuz da bir yan· 
dan ham maddelerimizdeki vasıfların 
paraşüt için elverişli olup olmadığını, 
dünyanın en şöhretli firması olan (lr
ving) müessesesine tetkik ettirmekte
dir. Müsaid bir netice elde edilebilir
se, bu firmanın lisansı alınarak Bursa
da işe başlanacaktır. 

Planör yapan ve tamir eden Ankara
daki atölyemizin başına Almanyadan 
mütehasaıs bir mühendis getirttik. Bu 
atölyemizi yava§ yavaş Türkku~unun 
bütün planör ihtiyacını temin edeceit 
bir fabrika haline koymak, gayemiz. 
dir. Bu fabrikanın mütehassıs ihtiyaç
larını karşılıyabilmek için Avrupada 
birkaç talebe yetiştirmeği de düşün
mekteyiz. 

Türkkuşunun çalı§maları genişle 
dikçe Avrupadan yeni elemanlar ge
tirtmek ihtiyacı katileşmektedir. İkı 
aya kadar yapı işleri tamamlanacak o-
lan motörlü tayyare mektebimizin Ô6· 
retmen ve mütehassıs kadrosllnu da. 
garplı elemanlarla kuvvctlendi~ek i
çin teşebbüslere girişmiş bulunuyoı-uı:. 

Gökçen töreni 
Aldığı bütün çetin vazifeleri ba!ia

ran ,vatan istediği zaman savaşın bü
tün zorluklarına ve mahrumluğuna 
dayanabilecek yılmaz bir gök çocuğ'ı 
olduğunu isbat eden ilk kadın askeri 
pilotumuz, Tlirkkuşu Başöğretmeni 

Atatürk km Sabiha Gökçen'e, 28 ma-· 
yıs 1937 tarihinde törenle bir murassa 
madalya verilmiştir. Üç yüze yakın da
vetlinin iştirak ettiği bu törende, Gök· 
çen'in karakterini, çalışma enerjisini, 
ve vazife başında gösterdiği müstesn.ı 
irade ve kabiliyeti tesbit eden raporlar 
okunmuş ve Gökçen'in göğsüne madal
yası sayın İsmet İnönü tarafından ta
kılmıştır. Büyük şefin türk havacıl!
ğına verdiği ehemiyetin bir sembolü o
lan Gökçen, bugün cumhuriyet nesli
nin binlerce genci için ideal bir kahra
man olmuştur. 

Gelir vaziyetimiz 
Türk Hava kurumunun son altı ay

lık geliri (2.052.335) liradır. Bu geli
rin (614.330) lirası piyangoya aittir. 
Geçen yılın aynı aylarile bir karşıkş· 
tırma yapılınca (405.319) liralık biı 

artma görünmektedir. Son altı ay için
de orduya (26) tayyare daha kazandır
mıı olan Türk hava kurumu şubeleri
nin mesaisi için bu rakamlar beliğ bir 
delildir. Kongrelerin, memlekette ye
tişen bütün istihsal maddelerinden 
yüzde iki Hava kurumu hissesi. veril
mesi yolundaki kararlarının tatbikine 
bazı bölgelerde henüz başlanmış oldu
ğu için, önümüzdeki çalışma devresin-

( Ba~z 1 inci sayfada) 
ana kanunumuzda yer tutmasınm mu
vafık olamıyacağı yolundaki teklif 
de encümenimizde muvafık görülmüş 
olmakla Teşkil&tı Esasiye Kanunu
nun yukarda numaraları yazılan altı 
maddeeinin tadiline aid tanzim olu
nan kanun Hl.yihası umumi heyette 
müstaceliyetle müzakere ediJ.mek ü -
:zere yüksek Başkanlığa sunulur.,, 

[Layiha dünkü nüshamızda yazdığı
mızın aynıdır.] 

Diğer layihanın esbabı mucibesin
de deniliyor ki: · 

"Devlet dairelerinin vekaletlere 
tefriki ve siyasi müsteşarların vazife
leri hakkında halen mer'i 8-2-1937 ta
rih ve 3117 sayılı kanunu!! (vekalet
ler, kabine) başlıklı ve iki maddeden 
ibaret birinci kısmının değiştirilmesi 
ve siyasi müsteşarlarm vazifelerin
den bahis ikinci kısmının ilgası hak
kında İzmir Mebusu Celal Bayar ve 
arkadaşlarının teklifi kanunisi encü
menimize havale edilmekle okundu ve 
görüşüldü. 

Teşkilatı Esasiye Kanununun ta
dil edilen 48 inci maddesi, vekalet
lerin teşkili tarzı mahsusu kanuna 
tabi olacağını wir bulunmasına na
zaran İcra Vekilleri Heyetinin kaç 
vekilden terekkiiıb edeceği ve devlet 
dairelerinin devlet işlerinin inkişa
fına göre ve işleri lüzumsuz yere 
parçalamryacak surette biri Başve
kalet olmak üzere adedle mu.kayyed 
olmaksrzın ihtiyaç ve lüzum göz ö
nünde tutularak vekaletlere ayrılma
sının Başvekilin teklif ve Reisicum
hurun tasdikiyle tekemmül etmiş bu
lunacağı hakkında 3117 sayrlı kanu
nun adı geçen birinci kısmının bir 
madde olarak değiştirilmesine ve teş
kilatı esasiye kanununun siyasi müs
teşarhklara taalluk eden 44, 47, 49, 50 
ve 61 inci maddelerine uygun olarak 
mezkCtr kanunun üçten dokuza kadar 
olan yedi maddesinin kaldırılmasına 
dair kanun layihası encümenlerce de 
muvafık görülmüş olmakla umumt 
heyette müstaceliyetle müzakere e
dilmek üzere yüksek Başkanlığa su
nulur.,, 

Layihanın son şeklinde birinci 
madde şöyledir: 

"Madde 1 - 8.Xl.1937 tarih ve 
3117 numaralı kanunun birinci mad
desi aşağıda yazılı aurette değiştiril-
miştir: . 

İcra Vekilleri Heyetinin kaç ve
kilden terekküb edeceği Başvekilin 
teklifi üzerine Cumhur Reisinin tas
dikiyle taayyün eder. 

Devlet daireleri, biri Başvekalet 
olmak üzere, Devlet işlerinin inkişa
fına göre ve Devlet işlerini 'liizum
suz yere parçalamryacak surette Baş
vekilin teklifi ve Cumhur Reisinin 
tasdiki ile vekaletlere taksim olunur.,, 

Diğer maddeler dünkü verdiğimiz 
layihanın aynıdır. 

de gelirimzde daha bariz bir gelişm~ 
görebileceğimizi umuyoruz. Milli a· 
laka böyle günden .ıgüne daha şuur
lu bir kuvvet aldıkça çalışmalarımızın 
randımanı yükseleceğine tamamivlc. 
giivenimiz vardır. 

Neşriyaı işleri 
Halkı ve gençligi, yazı ,radyo, sine· 

ma vasıtalariyle aydınlatmak yolunda
ki mesaimize devam ediyoruz. Havdcı
lık ve spor'la (Köylünün gazetesi) da
ha faydalı ve cazip olmağa çahşıyor
lar. Önümüzdeki aylar içinde fürkku
şu kütüphanesi, yeniden yedi eser ka
zanmış olacaktır. 

lstanbulda açılan Tarih kurumu ser
gisine, kurumumuz da 360 parça res;m 
ve 56 parça eşya ile iştirak etmiş ve 
bunların bir kısmı teŞ,hir edilmiştir. 

Enternasyonal hava 
federasyonu 

Federasyonun 37 inci konferansı 

22·28 haziran 1937 tarihinde Londr:ı
da toplanmış ve Türk Hava kurumunu 
bu konferansta Reis vekili Erzun;m 
saylavı Şükrü Koçak temsil etmiştir. 

Federasyon mahafilinde Türklruşuna 
karşı çok alaka gösterilmiş ve bazı ha
va kulüplerinin müracaatları üzerine 
paraşüt kulelerimizin planlariyle 
Türkkuşunun çalışma sistemi ve mo
delcilik hakkında istenen malUnıat ve
rilmiştir. 
kuşunun çalışma sistemi ve modelcilik 
hakkında istenen mal{irnat verilmiştir. 

Tefti§ işleri 
Son altı ay içinde 147 şubemiz, is

pekterlerimiz tarafından teftiş edil -
miştir. Gerek idare amirlerimizin, ge· 
rekse şube arkadaşlarımızın faaliyet 
ve alakalarını şükranla anarız. 

Sayın bayanlar, baylar, 
Türk Hava kurumu, milli havac·l 

ğın hedef tuttuğu büyük gayenin yo· 
!undadır. Elemanlarımız ve zaman mü
said oldukça yeni hamlelerle ilerlıye-

nin, dünyanın en yüksek kaliteli altın 
madenlerinden birine sahib olduğunu 
müjdelemekle bahtiyarız: Bolgar dağ 
gümüşlü kurşun madeninin bir tonun
da on bir gram altın olduğu tesbit e
dilmiştir. Bir ton ve on bir gram ra
kamlarx ilk kıyaslamada, belki pek 
tatmin edici bir nisbet gösterme.:ler. 
Fakat aşağıdaki satırlarda okuyacağı
nız, dünyanın en .zengin altın maden
lerindeki, altın cevherinin diğer un
surlara olan nisbeti, bizim madenimi· 
zin üstünlüğü hakkında kafi ve vazih 
bir fikir verecektir. 

Bolgar dağ madeni 200 bin tonluk 
bir cevher olduğundan altın serveti
miz 2.200 kilodur. Yeni servetimiz, U
lukışla civarındadır ve bu kazaya on 
bir kilometre uzunluğundadır. Bolgar 
dağ madeninin ifletilmesi için yapıl
mış olan havai tesislerle bu mesafe 7, 
kilometreye indirilmiştir. 
Altın servetimizin dünya altın cev

herleriyle bir kıyaslama yapabilmek 
için şu notu okumak kafidir: 

Dünya altın cevherleriyle 
bir mukayese 

Altın istihsal eden memleketler a
rasında birinciliği Cenubi Afrikada 
Rand madenleri almaktadır. Rand ma
denleri hisse senetleri (V aleur refu
ge) can kurtaran telakki edilmektedir. 
Bu madenlerden 30 senedenberi tak· 
riben 9200 ton kadar altın istihsal e
dilmiş, bu mikdar altın ihtiva eden ma
den cevheri miktarı da 700 milyon ton
dur. 

Rand madenlerinde işlemeye elve
rişli tabakanın kalınlığı 1.25 metredir. 

Transvalin altın cevheri konglome
ralar arasında bulunmaktadır. En zen· 
gin damarla,.-da 18 gram ve en fakirle
rinde 7 gramdır. 

Bugün istihsal edilen cevher'in to
nunda ise vasatı 10 gram altın bulun
maktadır. Bu vasatiyi veren Afrikada
ki muhtelif altın madenlerinin ton 
metrikde ihtiva ettiği altın: 

Crown 10,78 
Randfontein 
Devlet sahaları 
Yeni - Modoer 
Robinson Deep 
Brakpan 
Garbi Rand 

Halbuki ••• 

9,76 
16.05 
12,61 
9,84 

11,87 
8,11 

Bolgar dağ madeninin muhtelif ta
bakalarında yapılan müteaddid tahlil
ler neticesi elde edilen vasati altın 
mikdarz l1 gramdır. Bu suretle tesbit 
edilen cevherin yekılnu şimdilik 200. 
bin tondur. Fakat bazı mıntakalarda 

tabakaların ihtiva ettiği altın mikdarı 
çok fazladır. İşletme ameliyatiyle be
raber devam edecek araştırmalal" neti
cesinde, bulunmuş cevherin yekünu 
daha çok artacağına şüphe edilmemek
tedir. 

Bolgar dağ cevherinde altından ba.Ş; 
ka ayrıca da yüzde 7 kurşun ve tonun
da 250 gram gümüş bulunmaktadır. Bu 
vaziyet dahilinde Bolgar dağ madeni
ne gümüşlü kurşun madeni demekten 
ziyade bir altın madeni demek daha 
doğrudur. 

Hava seferlerimizin 

tanzimi için 
İstanbul, 25 (Telefonla) - Tanm

mış ingiliz tayyarecilerinden yüz.başı 
Stake İstanbuldan geçerek bu akşam 
Ankaraya hareket etti. Mumaileyh 
memleketimizde iki ay kadar kalarak 
devlet hava yolları idaresinin emrin
de çalışacak ve hava seferlerimizin 
tanzimi işiyle meşgul olacaktır. . 
Balkanlar arası muhabereler 

için yeni posta kartları 
İstanbul, 25 (Telefonla) - Bal

kan memleketleri arasındaki muhabe
reler için posta idaresi damga mat
baasına açık muhabere kartları ısmar
lamıştır. 

Noter, icra ve nüfus 
dairelerinde tetkikler 

İstanbul, 25 (Telefonla) - İstan
bul müddeiumumiliği noter, icra ve 
nüfus dairelerinde umumt bir teftiş 
yapmağa karar vermiş ve bu kararın 
tatbikine geçmiştir. 

bilmemiz için hiçbir engel yoktur. Yal
nız elemandan, zamandan bahsediyor, 
(para) ya hiç temas etmiyoruz. Çünkü 
türk ulusunun uyanıklığı ve cömertli
ği, bizim için sonsuz bir hazinedir. 
Göklerimiz türk kanatlarile doldukça, 
maddı kaynaklarımızın verimi de mu
hakkak artacaktır. Büyük milletimize 
·saygılar ve şükranlar. Yüksek heyeti
nize de başarı dilekleri. 

26. 11. 1937 

Devlet 
Ve 
Küçük-san 7atlar 

(Başı 1 inci sayfada) 

kelimiz küçük .a.natlar durumu
nu fU fekilde tesbit eJebiliriz. 

256.855 ki,iye if veren 65.245 
sanat müeBBesesinden 145.316 
kişi çalıştıran 58-272 müessese 
küç.ük sanat müeBSesesi halin.de
dir. Bu mikdar nüluı itibariyle 
umum ıanayide çalıtanların 
% 57 sini ve müeısese itibariyle 
de % 89 unu teıkil etmektedir. 

Ev sanatkarı halinde çalıfan 
aile efradından mürekkeb 4.914 
küçük sanat müesseseıind e çalı
şan takriben 20.000 kişiyi de bu 
mikdara ilave edersek küçük sa
natkarın adedi 165 bine ve kü
çük sanat müeBBeıelerinin sayısı 
da 63.185 e baliğ olur. Bu mik
dar şahıs itibariyle umum ıana
yide çalışanların % 65 ini ve mü
essese itibariyle de % 96 sını 
teşkil eder. 

Memleketimizde yer tutmuş 
ıanayiin en mühimlerini sanayi 
nesçiye (9.353 müeBBese), sana
yi ziraiye ( 28. 499 müessese) ve 
sanayi haşebiye (7.896 müease
se) gibi doğrudan doğruya halk 
tabakasının geniş ve en yakın 
ihtiyaçlarını karşılayan sanat 
şubelerini teşkil etmesi küçük 
sanat ve sanatkarların umumi 
hayatımız üzerindeki tesirlerini 
ehemiyet ve genişliğini en bariz 
bir fekilde gösterir. 

Yeni iktisadi yaşayışı sırf büyük 
sanayiin faaliyetinde bağlanmasının 
neticesi olan sosyal ve ekonomik mu
vazenesizlikler karşısında devletler 
büyük sanayi yanında daha küçük ve 
fakat daha emin bir istihsal şekli olan 
küçük sanatı da yaşatmak ve himaye 
etmek mecburiyetinde kalmı§:lardtr. 

Küçük sanatların 

gr irdı iğii vrızif efor 

Filhakika küçük ıaanat ve sanatıtarm 
bir cemiyet içinde ve bugünkü iktisa
di strüktürde gördüğü vazifeler şu 
suretle hülasa edilebilir. 

A) Küçük sanat ve sanatkar emin 
bir tasarruf vasıtasıdır. Çünkü büyük 
işletme daima tahmine dayanan tehli
kelere maruz bir istihsal şeklidir. Buh· 
randan derhal ve geni§ mikyasta mü
teessir olarak gördüğü iktisadi vazi
feyi ifa edemiyecek bir hale gelir. 
Halbuki kilçilk sanat istihsali ve istih
laki mahdud ve binaenaleyh kazancı 
az ve emin olduğundan büyük buhran
lara kolaylıkla mukavemet eder. Bu hal 
bilhassa son büyük dünya krizinde 
müşahade edilmiştir. 

B) Küçük sanat ve sanatkar bir mil· 
li müdafaa vasıtasıdır. Filhakika bü
yük sanayi merkezleri her hangi bir 
düşman istilasında derhal tahrib edi
lebilirler. Ve neticede bu merkezlerin 
beslediği memleket, iktisadi ye tam 
bir mağlubiyete uğramış olur. Halbu
ki memleketin her tarafında yayılmış 
küçük sanat daha zor tahrib edilebilir. 
Ve büyük sanayiden mahrum kalınan 
zamanlarda memleketi beslemeğe de
vam eder. Bu hal büyük harbte küçük 
sanatları kuvvetli ve münkeşif olan 
Fransada görüldü. Bizde de milli mü
cadele zamanında memleketin ve ordu
nun giyim ihtiyacını aşağı yukarı kü
çük mensucat sanayii temin etti. 

C) Küçük sanat ve sanatkar bir ce
miyet içinde içtimai bir muvazene un
surudur. 

Küçük sanatları kuvvetli muhitler 
müfrit içtimai cereyanların tesirlerini 
hafifletmektedir. 

D) Nihayet küçük sanat ve sanatkaı 
bit milletin zevk ve sanat kabiliyetle
rini istihsal ettiği eşyada aksettirir, 
büyük sanayi de onun bu çok mühim 
hizmetinden istifade eder ve bu saye
de milli bir mahiyet alır. Filhakika 
bugün büyük sanayi memleketlerinde 
büyük saanyide çalışan unsurların ek
seriyeti küçük sanatlardan yetişmek
tedir. Bu sayede bu memleketler bil· 
yük sanayi mamfilatı kendilerine has 
milli karakterler göstermektedirler. 
Osmanlı imparatorluğunun küçlik 

sanat müntesibleri ye Avrupa memle
ketlerindeki küçük sanat teşekkül ve 
hareketleri ile son zamanlara kadar 
muvazi giden ir tahavvül göstermişl"e:-
dir. Memleketimizdeki küçük sanat 
teşekkülleri islam dininin terakkile
rinden ilham almakla beraber Bizans 
görüşlerinden de müteessir olmu,lar
dır. Bu sebebledir ki bazen tamamen 
din1 bir tarikat çehresi gösteren esnaf 
teşekkülleri hazan da tamamen ayrı 
bir düşünüş ve görüş mahsulü olarak 
meydana gelmişlerdir. 

Ahiler tetkilatrnı, lonca ve gedikle· 
ri biribirlerine zıd hareketlerin mü
şahhas misalleri olarak gösterebiliriz 
Osmanlı tarihinin son yüz elli senelik 
kısmındaki kararsızhk ve daimi geri-

leme neticesi olarak t:iu teşekklillerd• 
yeni iktisadi hayatın zaruretlerine uy
gun gelecek ilerleme temevvüçlerini 
göstermemiş, iktisadi ve aiyasi zaru
retler karşısında günden güne kuv
vetlerini kaybetmişlerdir. Meşrutiye· 
tin ilanını müteakib eski teşkila.tm 
lağviyle esnaf cemiyetlerinin kurul
ması gibi bazı yenilikler yapılmışsa da 
bu hareket küçük ıanat ve &anatkarla
rın bir millet iktisadi varlığınJaki ha· 
kiki kıymet ve ehemiyetini tebarüz et
tirmekten çok uzaktır. 

Bugiln bazı mıntakalarda mevcud 
esnaf ve sanat birliklerinin de, ihtiya
ri oluşları ve organizasyon itibariyle 
toplu bir varlık teşkil edemeyişleri i
tibariyle iktsadi ve sınai bir verim ka
biliyetini haiz değildirler. 

Memleketimiz için küçük sanatların 
himayesi yalnız mevcud bir ihtiyacın 
karşılanması suretinde telakki edile• 
miyeoeği, aynı zamanda henüz yeni ye
ni kurulmakta olan iktısadi bünyenin 
halihazırda ve gelecekte hiç bir mu
vazenesizliğe maruz kalmaması ve bü• 
yük sanayi devletlerinin sanayileşme 
hareketlerinde tesadüf ettikleri müş
killerle karşılaşmaması için alman bir 
tedbir sayılmalıdır. Bu tedbir sanayi
de, tesis etmekte olduğumuz büyük sa· 
nayi bilhassa daha emin ve kuvvetli 
bir surette inkiş_af edecektir. Bu sana
yie lhım olan bilgi ile mücehhez tek• 
nik unsurları, himaye edilmiş olan kü
çük sanatlar yeti§tirecektir. Gene kil· 
küçük sanatlar büyük sanayiimizin 
mamfilatı için en devamlı ve sağlam 
bir alıcı olacaktırlar. Küçük sanatların 
himayesi ve inkişafmın teminiyle bü
yük sanayiimizin muhtaç olduğu p:ı
zarları genişletmiş olacağız. Bu kanun 
ayni zamanda memleketin bugün şid· 
detle mustarib olduğu bir vaziyetin ö
nüne geçecektir. Halen mevcud ka
nunlarımızın bilhassa geri az halkın 

ihtiyacını karşılayan küçük sanatlar 
erbabı arasındaki mamfilün kalitesini 
bozacak derecede müessir olan reka· 
betin önilne geçemiyoruz. Neticede 
mim karakterlerimizi en iyi ve güzel 
bir şekilde muhafaza etmeleri lazım 
gelen sanatlarımız gittikçe tedenniyt 
uğramaktadırlar. Bu kanunla bu haki-
katen memleket bakımından fena va· 
ziyetin önüne geçmiş olacağız. Sanat· 
lar şimdiye kadar olduğu gibi başı boJ 
ve kontrolsuz gelişi güzel icra edilmi· 
yeceklerdir. 

Kanunun 

gayesi nelerdir? .,,,,,. 
Memleketimiz için, muhtelif devlet• 

ler mevzuatının etraflı bir surette tet• 
kikiyle milli şartlarımızın da tama• 

men nazarı dikkate alınması suretiyle 
hazırlanan bu kanun yukarıda söyledi
ğimiz umumi neticelerle beraber bil· 
hassa aşağıdaki gayeleri istihfad et· 
mektedir. 

1. - Az sermaye ve fazla bilgi ile 
çalışan müstakil bir sanat zümresi ye
tiıtirmek, 

2. - Memleketimizin ananevi bir 
mahiyet ve hususiyet gösteren sanat
larını korumak ve inkişaf ettirmek:, 

3. - Umumi temevvüçlerden müm· 
kün olduğu kadar az müteessir olan 
kuvvetli bir orta sanat tabakasını, 
memleketin her tarafına yayılmış ola· 
rak, yaşatmak vıe inki~f ettirmek, 

4. - Kurulmakta olan büyük sana
yiin tamamlayıcısı olan hünerli sanat
karları yetiştirmek, 

5. - Sanayi sahasında çalışanların 
bilgi, istihsal ve çalışma kabiliyet ve 
imkanlarını arttırmak halk tabakası

nın hayat standardını yükseltmek, 
6. - Memleketimizin umumi bünye

sine ve iktisadi vaziyetine uygun hi
maye ve yetiştirme tedbirleriyle kil· 
çük sanatlarda çalışan vatandaşların 

mali ve iktisadi vaziyetlerini yükselt
mek, 

7. - Küçük sanat müntesiblerinl 
memleketin umumi iktisad ve sanayi 
prensip ve .disiplinlerine uygun bir 
şekilde yetiştirmek. 

Komüsyonculuk vasıflarını 
haiz olmıyanlar hakkında 

takibat 
İstanbul, 25 (Telefonla) - Ko

müsyonculuk vasıflarını haiz olma· 
dıkları halde komüsyonculuk yaptık
ları görülenler hakkında takibata baş· 
landı. Bunlar mahkemeye verilecek· 
ler, ayrıca da gazetelerde teşhir edi· 
leceklerdir. 

Kursları bitiren inhisar 
memurları 

İstanbul, 25 (Telefonla) - !nhi• 
sar idaresi memurları için açılan 6 
aylık kurs bugün bitti ve kurstan ıne· 
zun olan memurlar ehliyetnamelerini 
aldılar. 
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.. l!ir son bahar gu .. nü Ahmet Evren 
•e O b ' 
\'alo:' ah _Ev.~eı_ı: adını ~lmış olan 'Gül, 
&ird·tdakı buyuk otelın bir odasına 
tün ~r. Odanın kapısı, akşamın büsbü 
kan . rarttığı ağaçlıklı dar ufka ba
lrd bır balkona açılıyordu. Bu çiftin 
~sıra,. ellerinde bavullarla, bir 
Çık n gelıyordu. Ahmet pardösüsünü 
cc arırken Gül de, dalgın, gidip pen-

rcyc yaslandı. 
Ahtrıct sordu: 
- Bir §ey içmek ister misiniz? 

re - Evet. bir parça şarab: Kavaklıde
tarabı. 

'1' - • Sarhoş mu olmak istiyorsunuz? 
.,;:un ederim ki buna benim hiç ihti

ızn yok. 

do?~nç ~adının boynuna kollarını 
lca a ı. Gul, sesini çıkarmadı ; muti ve 

Yıdsızdı /\. . 
-~~-htnet . Evren, cesareti kırılmış bır 
-ııı hah yle : 

an;- Beni seviyor musunuz? Sevmiyor 
1o ... •.unuz? Hep kendimden bu aualleri 

'"Yorum. 

lc~~haf bir sual, hele böyle balayı 
_ B~ı~e çıktığımız gun .... 

ki ilıyorum kı evlenme ve sevda i
l'i ~Yrı şeydir, Gül. Benimle evlenme
tı t et ha~gı bir adamla evlenmenin e
.\n e akkı ettiginızden korkuyorum. 
lar nc~ız &izi kendi neslinin genç kız
bu ı _gıbı yetiştirmek istedi. Hayatınız 
'Elegun~ .kadar hulyalar içinde geçti. 
tern·~ızın biraz flört etmif olmanızı 
lcat~ı ederim. Evet, evet ... Zira haki
"atde ıert, çetin, hatta kaba bir taraf 
dan ~e bu, bir genç kızın hülyasın
kah az tehhkelıdir. Bir roman 
•~ -·ramanı olmadıgımdan dolayı beni 
~ır ed' n • ıyorııunuz. Hakkınız var. Zira 

d ıstikbalin tüccarıyım, babam tüc
dır. ı, Çocuklarım da tüccar olacaklar-

Uül · aı • hafıfçe omuzlarını silkerek ko-

t .. ının kollarından kurtuldu. Onu •rnc . . 
ın cııgı dogru ıdi. O, Anmet Evre-
ilq sadece karısı olmaga çalışıyordu, 

at kocasını beceriksız, çekingen ve 
k vvur etmiş olduğu caz.ib kocadan 
G'~zak buluyordu. 

ir ul, 1:18vullarını Közden geçirirken 
denbıre bağırdı. 

- Ahmet, t al kal uv et Ç&ntam otomobil-
mış. 

-Otomob· ı · . 
· t• 1 gıtse gıtse iskeleye git-
' ır, telefon eder çantayı getirti-

"":- Naaıl olur? pudram, gecelik göm
. ~epai o çantada 1 Haydi 2it. o

bılı ara, bul getirt ... 
:?ınet içini çekip çıktı. 
ıraz sonra garson kapıyı vurarak 
"~hdere tarabı şişesini masanın 

·ı:.ıne koyarak Gülü selamladı ve çe
d ı. !Gül, bir hamlede bir bardak ve 

i .. ~ •ıra yarım bardak §arab içti· ken-
••1 de d"" d • u • unyayı a unutmak istiyor-
. Açık balkon kapısından ılık son

or gecesinin bütün ıeslerini i§titi
lb· kokularını kokluyordu. Fakat 
ın 1 buz gibi donuk, hi1&bdi. Kapı
t Yanındaki kanapeye uzandı. Fa

il 0 •ıra~a bir ayak aesi i9itti ve yü
Sa~kelı, sırtı pelerinli bir adamın 
n ~alkona atladığını, sonra o ada

ôtd" r anda yanına kadar geldiğini 
-~~ Cienç_ ~dın kor~udan titriyor, 
ır ıı.:e ıeaını çıkarabıliyor ve ne de 
~ Ck~tte bulunabiliyordu. 

d 
kelı adam, tatlı bir aeıle, mırd

ı: 

....... a.· ...... a ıca ederim korkmayınız. 
or

1
,. e ... be .... benden.. ne ... ne iati
"nllz? 

....., ilen siz h ·· 1 1 · · · 
1 e u ya arınıza gıren, sızı 
erce bckletmit olanım ... Iıte gel-

....,§' 

....., l!ndi kocam gelecek. 
d 'l<ocanız mı ? biıtün kocalar umu-

lie a değil, ben beklediginiz •şıkım 1 
ap ~:c.:"", yol yorgunlugu, içtıgi fil· 
~ & lu zaten harab etmişti. Kızca
lne ~erini kapayarak eUeri ile kal-
"-daııı ıyordu. 
......_ devam etti: 

tı .~~elainiz, çok güzelsiniz 1 Koca
atını ıı bırakıp gidiyor. Seraeml ha
. e~;n nasıl bir hayat olacağını tah
ht 

1 
Yorum : hazin ve namuskir bır 

1 1.. Beni dinleseydiniz sizi na-
""erd· ıın. Namuslu bir kadın mı 

t le iıtıy E . ·1 k ll'l orsunuz...... vı ı e, çocu -
le ~· nıutbagı ile meşgul bir kadın? 
'(llU ... ı? 

' bu adamın acaib sözlerini acı 
Cer ~~ dınlediğine P,fıyordu. Bu 

aqt a fUphesiz delice bir macera idi. 
•ok iade ve yeknasak lıftyatından o
&o .up alarak uzaklara, çok uzakla-

p ~:recck harıkulade bir hidiaeyi 
~ lenıemiş mı ıdi? 
ı::hu1 adam heı an Güle biraz daha 
l'a 

1>'0 rdu. Biraz sonra Ciül, bir e
•e ~a kolunu okpdığmı ııı. et· 
ıld •rdenbire, ıki kuvvetli kol ona 
da1c

1

1 
ve dudaklarına ıiddetle basan 

'<l\tı ~ Ciülü suıturdu. 
bııİ:o~ ıöylcmek kudretini kendin

' lıl~u zaman, inledi: 
llaı1c mı. allah ım ! ..... 

q ondan tekraı atlayıp karanlık
rıtan adamın son sözleri: ''beni 

unutamıyacaklınız .... " oldu. 
• • • 

Ahmet, bir dakika sonra, auratı asık, 
içeri girdi: 

- Tuvalet çantanızı bulamadım. 
Gül, deli gibi bağırdı: 
- Ahmet, fimdiye kadar nerede 

kaldın? neye beni bıraktın da gittin. 
- Neye bıraktım var mı? otomobi

lin pe9inden çantayı aramağa gittim. 
Fakat sana ne oldu? Neye böyle telif 
içindesin? Gel bana, korkacak bir fCY 
yok, Gülüm .... 

- Ahmet, deminki maskeli adam 
sendin 1 sesini tafııyamamıştım. Neden 
bu manuız oyunu bana oynadın? 

- Bu oyunu ciddi telikki edebile· 
ceğini umar mı idim? Fakat belli ki ıe
simi, boyumu bosumu tanıyamadığına 
gene bana şimdiye kadar, bir defa ol
sun, alıcı gözü ile balanamıpın 1 De
min odadan çıkarken, elbiıe aakıamda, 
kim bilir hangi balodan kalma bir mas
ke ile bir eski pelerin buldum... Ve 
yalnız bunlar nazarında beni bir bafka 
adam yapmağa kafi Keldi ... 

Ahmet, darılmıt gibi Ciüle arkasını 
döndü ve Gül, bu immılmaz hidiaclere 
rağmen kendini derhal toparlayarak 
kadın kurnazlığına aığındı: kahkaha
lar atarak: 

- Asıl sen aldandın, Ahmetciğim. 
Balkondan atladığın anda aeni tanı
dım. Bu maakeli i9ıkın ıen olduğunu 
derhal anladım. 

Ahmet karısına dikkatle baktı. Gül 
de ona hayret ve dikkatle bakıyor ve 
düfilnüyordu: "demek bu çocukca ,a
ka bile Ahmeti onun nazarınd& büsbü
tün başka bir adam haline getirmeğe 
yetmişti. Ve demek ki kocası böyle li
tifeler yapmağı ve bir kadını teshir et
meğe muktedir bir adamdı. Maskenin 
altından kıvılcımlar saçarak bakan o 
gözler.... Dudaklarına dakikalarlaca 
temas etmit olan o sıcak dudaklar ...• 

Ahmet, heyecan içinde, Güle yak
laştı. 

- Sahi mi söylüyorsun, Gül? Beni 
tanımış mı idin? böyle de olma 9unu 
bil ki hiç beklemediğin anda seni böy
le ptırtabilir, kendinden geçirebilir
mişim! ..... 

- Ama her aman bir maske ve bir 
pelerin bulabilinen .•• 

- Seven erkek her fCY yapabilir. 
Her erkek ~4.e · · feth etmek lü.Ju
munu his edince, 1radmm iatedili ro

maneald tahakkuk ettirebilir. 

Gül, kocasına elleriıil UAttı: 

- Ahmet, ..zan edersem 9lmdi hülya
ya hakikati tercih ediyorum, dedi. 

•• 
iç Bakanlıkta imtihan 

• 
Dün İç Bakanlıkta, açık memuri

yetlere alınacaklar için bir imtihan 
yapılmıştır. Netice birkaç &üne ka
dar belli olacaktır. 

' 

Çapraz kelimeler 
~IS416'1t 

~ .... _._...__ 
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An.karan nrıı: ıı.50. 

NÖNÖBETÇİ ECZANELER 
Pazar 
Pazartesi 
Salı 
Çarpmba 
Perıembe 
Cuma 
Cwnarte11 

tatanbul ccaaneai 
Merkez .. 
Ankara .. 
Yeni n Cebeci ecıı.leri 
Halk ve Sakarya ., 
Ece ecaaneai 
Sebat ve Y eniıchir ec.leri 

HALK ve YENİ SlNEMALARDA 
MATİNELER 

Hercün 
14.45 
16.45 
18.45 
21.00 

Cumartesi 
13.00 
14.45 
18.45 
21.00 

Pazar 
11.00 
13.00 
14.45 
16.45 
18.4S 
21.00 

Pazar ve c:umarteai cünlerindcn baıka 
HALK ıinemaamda hersün H a 1 k 
matineleri: 12.15 

Film deiipne ciinleri: Puarteai ve Cuma 

LÜZUMLU TELEFON NUMARALARI 

Yanıın ihbarı: 1521. - Telefoa müracaat 
ıehir: 1023 - 1024. - Şehirleraraıı: 2341 -
2342. - Elektrik ve Havaıa:ıı Arıza Me
murluiu: 1846. - Meaajeri Şehir Aaba
rı: 3705. - Taksi Telefon nwnaraları: 
ZincirJicami civarı: 2645, 1050, 1196. 
Samanpazan civan: 2806, 3259. - Yeni
ıehir: 3333. Havuzbaıı: 3390. 

'bTOBUSLERİN İLK ve SON 
SEFERLERİ 

Sabah Akpm 
tık Son 
ıefer ıefer 

Ulus M. dan K. dere'ye 6.45 23.00 
K. dereden Uluı M. na 7.15 23.20 

Ulus M. dan Çankayaya 7.25 23.30 
Çıuıkayadan Uluı M. na 7.10 23.30 

Ulaı M. den Dikmene 7.30 20.00 
Dikmenden Ulua M. na ı.oo 20.30 

Ulaa M. dan Keçiörene 6.00 21.00 
Keçiörcnden Uluı lıl. na 6.30 21.30 

Uluı M. dan Etlilı:'e 6.30 20.30 
Etlikten Ulaı M. na 7.00 21.00 

Ulus M. dan Cebeci1e 7.00 20.30 
Cebeciden Ulaa M. na 7.00 20.30 

Cebeciden Aa. fabL ra 6.30 
As. fabl. dan CebeciJe 17.15 

S. pazarından AldröprU1e 6.30 7.15 
Akköpriıden S. puarına 9.45 

Yeniıehir, t.uı1on ve Bakanlıklara 
her aaatı bet ceçe mantuam aeferler 
vardır. Puar ciinleri ilk aefcrler birer 
aaat 10nra baılar. 

TREN SAATLERİ 

HaJ(iarpa1&71 : Her ubab 1.20, her 
akp.m 19.15 ve 19.45 
de (Sah, perıembe cu
marteıi Toroı ıllrat). 

8amaan hattına : Herıtln US (ICQH
ri, Sına, Ama179 ba 
bat U.edndedlr). 

Dlnrbakır battı : Hcrsfln 9.40 
Zonpldak battı : Herıtın 15.00 
Kmkbl~e rQC>tobUa Ul.05 

POSTA SAATLER! 

Posta ıaat 19 a bdar lıtanbal cihetine 
mektub bbul eder. 
Taahhütlü 11 e kadardır. 
Tanare poıtaıı U e kadar mektub alır. 

GVNLUK: 
Atabt. 1356 
21 Ramazan 

s: D. 
GUnct 7 

Rami - 135S 
İkinci Tqrin ıs 

S. D. 
Aktam 18 46 

Oyun katıtlar1ndaki 

resimler 
-

Oynadı.imu ulcambU 
kôğıdlarının tarihim 

bUiyor mıuıınu P 
Oyun maaa1ında elden ele dolı,an, 

papas, kız, oğlan kimi, neyi temsil e
diyor diye acaba bir an dilfllndünib 
mu? • • ............ ~-

Soldan aaia: 
1- Gaıetemiıı • Dumanm çıktılı 1er 
2- Fa.kat - Zaman, kan. 

Klğıd oyununun bUyUk bir geçmlti 
vardır. Satranç gibi, vaktiyle bir hU· 
1rilmdar oyunu olan kltıd oyunu, 

- sonradan bir halk oyunu olmUftur. 

3- UJ'kudan kalkıt ·Su. 
4- ıı 
5- AJ' • Ha)'l'ct nida11 
6- Hararetli. 
7 • Ruh - En bü)'ilk ha)'Yan 
1- Biıi dojuran. YU.e ıtirülür, renklidir 
9- İıtanbulda bir nmt • İt.ka 

Yukandan aaaiın: 
1- Bli;rükllik, Girıin. 
2- Yakııır - Bizi dojuran 
3- Çok bilmit • tıim. 
4- Film. 
5- Makaad. 
6- Şanlı 
7- İıim - Sporculara verilen bir mllklfat 
8- Toplama - Renklidir, yüııe ıürülür. 
9- Hedef. 

tık defa kip! oyununu oyruyan
lar, Franu kıralı dokuı:uncu Lüi ile 
İngiltere kıralı birinci Edvard'dır. 
Bu oyun (1248 - 1254) haçlılar sefe
rinde oynanmııtır. Hıttl, Avrupa ta
rihlerinde, bu oyun yOzUnden haçlılar 
seferinin çok cecikmit oldufu bile ri
vayet edilmektedir. iki hUkUmdann 
oynadıfı ktftd oyununun adı, "Dört 
kıral" otduiu da a8ylenmektedlr. 

İspanya kıralı birinci Şart, qm bir 
dereceyi bulmuı yilzllnden, klfıd o

yununu herkese yaaak etmiıtir. Sonra
lan Atmanrada da klfıd oyunu yasak 
olmuıtur. önceleri yalım erkeklere 
malnua tıılr oyun olan lakambll, llha· 
mmı harbten allDlftlr. 

Kupa aakerin kalbine deWet et· 
mektedir. Bbim piJca dedipmis Piqe, 
o devirde kullanılan bir nevi murakın 
adı imİf. Karo, askerlerin ıöiüalerin
de tqıdıklan dört köte bir mil lev

Ba söls• Of1Ullanm ,...wJiniaisl hası, sinek iae, ordularm mola vmtik• 

Lord Halifaks'ın Berlin ziyareti 

İngiltere ile Almanya 
arasında anlaşmıya 
varmak için iki yol 

Mançeıter Guar diyen Gazetesinden: 
Lord Halifaka'ın Bernne yaptığı Eğer Almanya, Japonya ve İtalya 

gayri resmi ziyaretin bütün gizli, hu- birleşirlerse o zaman korku İngiltere, 
ıuai hedef ve makaadları Bay Eden Fransa ve Rusyayı da birbirine yak
taraf ından franıız hükümetine bildi · lattıracak, bunun d& sonu a1keri itti
rilmiı olduğuna göre üzerinde fula faklara varacaktır. Bu takdirde iki 
tübheler uyanmaaına lüzum ve mahal gruptan birisi kahir bir aurette öteki 
yoktur. Böyle olduğu daha iyi de oldu. taraftan daha kuvvetli bir hale gele
İngiliz hükümeti, açıktan açığa, Lord mezae o zaman ıulhün kurtarılmasına 
Halifakı'ın Berline, Almanyanın ti· yine imkan bulunamıyacaktır. 
kayetlerini öğrenmek ve Bay Hitlerin 
iki hükümeti ilgilendiren türlü poli
tika meseleleri hakkındaki düıüncele
rini kendinden dinlemek üzere &itti -
&ini bildirmiştir. 

Böyle bir .ziyaret .zarurt miydi, de
ğil miydi, bunu ancak hükiimet aöyli
yebilir. Almanya'nın Londrad& biı 
büyük elçisi vardır. Fakat Bay J:ion 
Ribbentrop o kadar meşgul bir adam
dır ki onun bol vaktinı bulınak pek 
zordur. 

İngilterenUı de Berlinde daiına bir 
büyült elçisi bulunur. Ukin onun 
Bitlerden maada alman dıı politikası -
na ıekil veren ebcmiyetli plıaiyetler
le ıık ıık temaıına da diplomatlar te
amülü meydan vermemektedir. Bun
dan bagka Sir Con Saymen ile Bay 
Eden'in yaptıkları Berlin ziy.aretle
rinden de caaıılı bir fayda hasıl olma
nııı. almanlar doğrudan doğruya ko -
nuıınak arzusu göatermemitlerdlr. 
Şimdi Lord Halifakı'ın ziyaretinden 
böyle bir fayda çıkacağını umalım. 

Herhalde, hiç kimse ingili.z hüküme -
tini aebataızlıkla tenkid edemez. · 

Ayrıca .hilkümetl Almanya ile bir 
anlapnaya varmak tetcbbüalerinde bu
lunduPsıdan dolayı da tenkid etmek 
haklı olmu. Nihayet olsa olaa, böyle 
bir an1qma teklifinin yapıldıiı za
man hakkında tenkidler yürütülebi
lir. 

Bugün bütün dünyada büyük harb
dan önceki ingilis hiikümetine bir 
bayii aıkmtı çektirmiı olan birbi:tne 
muhalif iki bloka ayrılmak temayülü 
bulunduğu açıkça görülmektedir. Bu 
temayül, barba &iden bir yol olduğu 
için. sulhu korumak için uğrapn bir 
ingiliz hükürnetini de tübhesis mu.1-
tarib edecektir. 
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MESELENİN HALLİ 

Be,aılar: Karalar: 

1) Veıı!r: el - 14 

2) Piyade: c7 - c8 
baneaine çıbrak at 
rollinil alır ve kara 
tabi mat 1apar. 

1) İıtedliini oJD&· 
1abilir. 

1erl yerlerde bulunan yonca imlf. 
Dört papum biri, Dawd, biri bU· 

yük İskender, biri Sezar obilrU de 
büyült Şırl'dır. Kupa damı. Acnes 
Sorel; karo damı, dindar Lüinin kan· 
11. pika damı Jan d' Ark. ilinek damı 
Anju dügeaidir. 

1912 seneainde Lord Grey, Avrupa 
ihtilaflarına bir çare bulabilmek içın 
almanlarla konuşmalara girişmek te
tebbüsünde bulunmuştu. Bugünkü 
hükiimet de bir felaketin yaklaştığını 
görerek emniyeti herhangi bir taraf· 
tan temin etmek kaygısiyle faşiıt dev
letlerden birisile temaaa girmektedir. 

Ayni maksadla Bay Çemberleyn'in 
ltalya ile yakınlık hasıl etmek yolun
da yaptığı teşebbüs muvaffak olama-
mıştır. 

Anti - komüniıt paktının İtalya ta
rafından imzalanması bu nuik mura
caatı kuvvetten dütürecek bir h&diıe
dir. Şimdi ııra Almanyaya ıelmiıtir. 
Onun yaptığı eıki tecri.ıbeler, ingıli.z 
kuvvetıne daha fazla saygı gosteraıck 
lüzumunu kendısine ôgretııuştir. Kal
dı ki iki tarafın başlıca mentaatlerin
de de birbirine ;ud olan taraflar yok· 
tur. 

S8mürgeler meıeleaine gelince, Al
manyanın heniı.z kabule ha.zır olup ol
madığı kestirilememekle beraber, Bü
yük Britanyanın, hiç olmazsa, ona 
yapabileceği bir takım teklifler var
dır. Mü§kiilat çoktur, fakat bünların 
mükifatı büyüktür. Eier iaıgilia hü -
kllmeti, Almanyayı Avrupada biı' hu
zur ve durluk teaiı etmek hu•uıunda 
iknu muvaffak oluna tarih, bunu her 
.zaman hatırlayacaktır. 

Bununla beraber, İngiltere ile Al
manya araaında bir anlaşmaya varmak 
içiD UU yol vardır. Bunlardan birisi, 
ingiliz yolu diyebileceğimiz yoldur 
ki bu da onun makul şikayetlerini 
dinlemek ve ,belki, sömürge ihtiras • 
larını tatmine çalıpnaktır. Bu güç ola
bilir. Fakat bu güçlük, böylebir teıeb
büıün yapılmaması için bir aebeb de 
aayılamu. 

İkincisi de Almanya yolu diyeceği
mis yoldur ki bu takdirde, Almanya 
sömürge meaelelerini İngiliz arzusuna 
uygun bir şekilde halle yanap.cak, 
fakat buna mukabil orta Avrupada is
tediii gibi harekete serbest bırakıl
maaını pıt kopcaktır. Buna alman 
yolu diyoruz, çunkü Almanyad& nazi 
partiainin mühim bir çoğunluğu böyle 
bir pazarh~ı aıemnunıyetle kabul ede
ceklerdir. lngilterede böyle bir anlaı
maya taraftar olan bir çok nüfuzlu a
damlar vardır. Bunlar, ne kadar ha.k-
11z ol uru olsun, alınanların Orta Av
rupada girişecekleri herhan&i bir ma
ceraya burun aokmamayı kabul et
mek fikrindedirler. Yalnız bu -
günkü hükümetin böyle bir teklife 
yanapca&ını .zannedtmeyi.z. Bu hükü
metin hariciye nuırı aıfatile B. Eden, 
bütün dünyaya, lngilterenin milletler 
cemiyeti paktına ballı bulundutunu 
ve bizim dllnyanm ıu veya bu tarafın

daki herhangi bir millete karıı alika
aı.z kalamıyacağımuı tekrar tekrar 
söylemedim mi? Sonra ••garbi Avru -
pada sırçadan yapılmıt bir ev içinde 
rahat rahat oturuyoruz, diye ne bqka
larını, ne de kendimizi aldatmıya
lım .. demedi mi? 

Lord Halifaka'm bu prenıiplere 

ballı ve sadık kalacaima güvenerek 
kendisine yeni vazifesinde bqarılar 
diler is. • 

İngiltere 
Alm'anya'nm istekleri 

Mançeıter Guardian gueteıi yuı

yor : 

"Her ne de oı.. Lord Halifakam 
Berlin .ziyareti faydalı olmuıtur . ., 

Bu gazete, bundan eonra Almanya
nın iıtediklerinl sayıyor : Aım-ıya, 
Milletler Cemiyeti paktı yeniden tet· 
kile edilmek, aec:rf tedbirlere müteal
lik olan maddeler tadil olunmak, ft 

-9-

Milletler Cemiyeti ile mevcud sulti 
muahedeled arasındaki münasebetler 
ibtal edilmek. akalliyetler hakkında· 
ki muahedeler tekrar gözden geçiril
mek ve İngiltere tarafından Habeşis
tan fütuhatını tanımak şartiyle meı:· 
ıkQr cemiyete girmeğe hazırdır. İngil
terenin, Çekoslovakyanrn federal İs
viçre de.vleti örnek tutulmak suretiy
le yeniden tensik edilmesine muva
fakat etmesi ve Avusturyaya diplo
matik, siyasi veya askeri hiç bir yar
dımda bulunmamağı taahhüd etmesi 
lazımdır. Almanya lngilterenin altı 
sene sonra sömürgelerini geri almak 
hususunda kendisine yardım etmeği 
taahhüd etmesi takdirinde, bu müd
det içinde sömürge meselesini ortaya 
atmamağı taahhüd etmektedir. 

Diğer taraftan Almanya, cS1ri .ö
mürgelerinde deniz ve hava üalerl 
bulundurmamağı da taahhüd eyele
mektedir. Almanya, Salamancanın 
Londra hükumeti tarafından · tanın
masına mukabil İspanyada sulhun 
kurulması hususunda yardımda bu· 
lunmağı ve keza Uzak Şarkta sulhun 
kurulmasına çalıpnağı vadedecektir. 

Mançester Guardian gazetesi ilive 
ediyor : 

''İngiltere hükQmeti, bu teklifleri 
kabul etmeği hiç bir veçhile deruhte 
etmit değildir. Ve bunları tetkik et• 
tikten aonra kabule ,ayan olmadıkla· 
rına hükmedeceği muhakkaktır. Al
manyanın merkezi Avrupadaki paliti
kaaı bütün Avrupanın muvazenesini 
ve binnetice tngiltercnin hayati men
faatlerini ihlal e"decek neticeler do
ğurabilir. Alman teklifleri, İngiltere
nin yeni bir politikasının esası glıbl 
nazari itibara alınamaz ve binaen• 
aleyh Londra hUkfuncti taraf mdan 
timdi-ye kadmr takib edilmit olan ıi
yaat hattı hareketin yakın bir atide . 
resmen teyid ve tarsin edileceğine 
kail olmak için bir çok eabab vardır ... 

Fransa 
· İngiliz - l ransız iş birliği 
14 tarihli gaseteler, Lord Halif• 

aın Berlin seyabatı neticeleri U..erinı
de mUtalealar yürütmeye devam edi
yorlar. 

P5tl Parlzyen gazeteainin Lood~ 
daki muhabiri diyor ki : Dün gece 
bazı İngiliz ıiyast mahafilinde, Bay 
Hitlerin Lord Halifana, İngiltere ile 
bir anlqma eaaaı olarak kabul edilemi• 
yecek tekliflerde bulunduğu eöylcn• 
mekte idi. Sözlerinin ihtiyatla te• 
likki edilmeıi li.znn gelen bazı mah· 
filler, hat1i, Almanyanın Avuıturya· 
da bir teıebbUail takdirinde, lngilte
renin değil yalnız aakert bir hareket• 
ten, fakat ayni .zamanda •iyaai bir ha· 
reketten de tevakki etmesinin B. Hit 
ler tarafından arzu edilmit olduğunu 
taarih eylemekte idi. Bu vaziyetle a
likadar olarak şurası tebarüz ettiril
mektedir ki, İngiltere hükümeti, ev
velden, Avusturya istiklalinin mil· 
dafaası için bir harekette b~lunacağı 
bildiremiyeceği gibi müdahale et
miyeceğini de bildiremez. Diğer ta
raftan, ayni İngiliz siyasi mahfili
nin fikrince, B. Hitler, Almanyanuı 
müatemlekelere malik olmak hakkı
nın İngiltere tarafından tanınmuıru 
istemiştir. Fakat bütün salahiyettar 
İngiliz ricali, İngiliz siyasetinin, Av· 
rupada vaziyette umumx bir hal su
reti bulunmasının Fransa ile it birli
ği yapdmaaı hedefini gütmekte ol· 
duğunu uzun aylardan beri bildir· 
mektedir. Bugün bu vaziyetin değit· 
mit olduğunu gösteren emareler cH 
yoktur.,, 

Fransa ve lngiltere kollektif 
emniyetten vazgeçecekler mi ? 

Eko de Paris diyor ki : 
"İngiltere ve onun arkasından 

Fransadan, kıollektif emniyet siste
minden feragat etmeleri ve Avustur
ya -· Almanya ve Çekoelavakya • Al
manya iflerine karıpıamaları isten
mektedir. Fakat, Londra ve Paris, 
pancermanianc yolu açık bırakmak 

ve Orta Avrupa ile Şarki Avrupanın 
AJmanyaya doğru kaymasına boyun 
epek niyetinde olmadıkları takdir· 
de, bu eaular llzerine nasıl bir mllza· 
kere açılabileceğ i kestirilemez. Bu 
takdirde, Almanyanm eline bUyWr 
mikdardı menabi geçecek ve bu hal 
IH yakın bir zamanda hegemonia'yı 
Almanyayı verecektir. Bu vaziyette, 
timdiye kadar Orta Avrupa hakkında 
müşterek bir fikir kurmamıf olan 
Franaa ve İngilterenin niyetlerini ve 
imklnlarını bu meselede ahenkleıtir • 
melerl icab eylemektedir.., 
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p R 1 lnglllz - Amerikan 
llıaret anlaıması 

Yunanistan'dan geçen Edirne 
anlaşma 

hatt 
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Lik maçları devam ediyor'. 

Altınordu ile Ankaragücü 
yarın karşılaşiyorlar 

İki tarafın kuvvetleri nedir? 
Geçen hafta, temiz ve güneşli bir 

havada Ankara lik maçlarının ilk kar
gılaşmalarını görmüştük. Bu hafta 
da, hava müsaade ettiği takdirde, 
maçlara devam edilecektir. Yarınki o
yun Altınordu ile Ankara gücü ara
sındadır. Bu maç şehir stadında saat 
14.15 de hakem B. Ragıbm idaresinde 
yapılacaktır. 

Altınordulular geçen hafta Demir 
Çankaya karşısında muvafakiyetli bir 
oyun çıkarmışlardı. Bu sene çok ça
lıştıkları ve hazırlandıkları görülen 
bu takım hep genç ve enerjik eleman
lardan müteşekkildir. Yalnız sert o
yuna kaçmamalarını ve itidalli oyna -
ınafarmı tavsiye etmek isteriz. Çün
kü, geçen hafta sakin bir oyunla 2--0 
galib vaziyette iken, sırf oyunun sis
temini değiştirerek sert oynamağa 
başladıkları içindir ki dört gol yiye -
rek 4-2 mağliib vaziyete düşmüşler -
dir. Nihayet nefesli ve sağlam genç -
lerin enerjileri sayesinde son dakika. 
!arda iki gol daha çıkararak maçı 4-4 
berabere bitirmek imkanını bulmuş
lardır. Bu hafta da kendilerinden bek
lenen oyunu çıkarabilirlerse güzel bir 

ınaç seyretmiş olacağız. Altmordulu -
larm bu maç için kadrolarmda hiç bir 
değişiklik yapmıyacakları söylenmek
ıtedir. 

Ankara Güçlülere gelince: Ankara 
GUcü geçen hafta Muhafız Gücü kar· 
ııaında pek şanssız görünüyordu. 
Şanssızlık tam lik maçlarının başla

yacağı hafta takıma can veren ve for
vet- h:ıttınr Riirükleyen sol açık Ham -
dinin Ankarayı terketmesile başlıyor· 
du. Sonra yerini dolduramadıklarını 
gördüğümüz santırhaf Semihin ders· 
leri dolayıaiyle futbola devam edemi
yeceğini bildirerek kulüpten uzaklaş
ma11 da takımı sarsmıştır. Bunlardan 
ba1ka maçın ilk dakikalarında en iyi 
ıPyuncularxndan birisinin yaralanması 
da kayda değer. Bu vaziyet içerisinde 
Ankara güçlülerin ilk hafta aldıkları 
ııetice malQmdur. 

Ankara güçlülerin bu hafta Altın· 
~rdululara karşı nasıl bir takımla çı
kacakları bilinmemektedir. Ellerinde
ki kadroya göre kuvvetli bir takım ku
racaklarını bekleyebiliriz. Geçen haf
ta aol açık zayıftı, sol haf keza. Ta-
kım on kişi kaldıktan sonra bu oyun
cunun oynadığı yer belli olmadı. Bi
naenaleyh bu hafta Ankara Güçlülerin 
ıol taraflarında esaslı bir ıslahat ya
parak sahaya çıkmalarını tabii görü
yoruz. 

Poza r maçları 
Bu hafta pazar günü Güvenç Sporla 

Demir Çankaya ve Muhafız Gücü ile 
Gençler Birliği oynayacaklardır.Maç
lar Muhafız Gücü alanındadır. 

Güvenç Spor - Demir Çankaya 
Geçen hafta Güvenç Sporlular Har

biye İdman yurdu ve Demir Çankaya
lılar da Altınordu ile oynamışlardı. 

Bunlardan Güvenç Sporlular temiz 
kıyafetleri, halka karşı gösterdikleri 
alakalı seramonileri ile seyirciler üze'
rinde bir sempati bırakmışlardı. Bu 
ıempati birinci devrede gösterdikleri 
gayret dolayısiyle de yerinde idi. La
kin takımdaki oyuncuların nefes nok -
sanlığı ikinci haftaymda meydana 
çıktı. Yorgun düşerek Harbiye karşı
sında yok oldular. Binaenaleyh bu 
genç takımın daha ciddi çalışarak 
noksanlıklarını telafiye çalışmalarını 
tavsiye etmek isteriz. 

Demir Çankayalılardan 
beklenen takım 

Demir Çankayalıları geçen haftaki 
oyunlariyle hiç beğenmemiştik. Daha 
doğrusu hayal inkisarına uğramıştık. 
Ortada dönen şayialardan ve gizli tu
tulan kadrolarından sonr~ çıka çıka 
karşımıza iki kuli.ibün birleşmesile 
bir muhtelit değil, beş senden, altı 
benden ıeklinde bir kardeş takım çık
tı. Bu kardeş takım da Altınordu kar· 
ıısında tutunamıyarak ancak, dört 
dörde berabere kalabildi. 

Biliyoruz ki Demir Çankayanm 
kadrosunda çok değerli ve daha kuv
:vetli bir takuİı çıkarabilecek eleman -

lar vardır, Mesela: Hayati, Hüseyin, 
Gazi, Abbas, Kamil, Nihad, Kemal Şe
fik, Fethi, İbrahim, Arif, Zekeriya 
veya Şemsi'den müteşekkil bir takım 
ve yahud aynı elemanların yerlerinde 
oynatılmasile çıkarılacak bir takım 

Eski Çankayalı Fuadin de istifa ettiği. 
şüphesiz daha randımanlı olacaktır. 
ni öğrendik. Fuad gibi yetişmiş bir o
yuncuyu kaybetmek Demir Çankaya 
için yeri doldurulamıyacak bir boş
luktur. Fuadı tekrar kulübe almanın 
kolayını ararken, kaleciye de oyun -
dan evvel lazım gelen tenbihlerde 
bulunmayı unutmamalarını: ve yeni 
bir kaleci yetiştirmelerini hatulatmak 
isteriz. 

Gençler Birliği - Muhafız Gücü 
Haftanın en heyecanlı karşılaşması 

şübhesiz B. Ömerin idaresinde yapı
lacak olan Gençler Birliği - Muhafız 

Gücü maçıdır. 
Muhafızhlar geçen hafta Ankara 

şampiyonunu yenmelerine rağmen ta
kımda aksayan ve işlemeyen yerler 
vardır. Bu haftaki rakibleri daha çe -
tin olduğu için takımda bazı tadiller 
yapmaları lazım olsa gerek. Geçen 
hafta sağ açıkta muvaffak olamıyan 
Salibi bek hattına alarak sağlam bir 
müdafaa hattı yaparsa herhalde lehle
rine olur sanırız. Kalede Fuad, müda
faada Saffet ve Salih, Santrhafda 
da Cihadın bulunmaıs Muhafız müda
faasını daha sağlam yapar kanaatin
deyiz. Sağ açığa da münasib gördük· 
leri bir oyuncuyu koyarak açıkları da 
ortaya yardım edebilecek bir hale ge
tirmiş olurlar. 

Gençler birliğine gelince: Bu hafta 
sahada oyununu ilk defa göreceğimiz 
Gençler Birliği, harici takımlarla 
temsil dersi maçlarında Ankaranın yü-

zünü daima güldürmek suretile spor
sever halkın sevgisini toplayan bir ta
kımdır. Buhranlı devirlerini atlatmış 
olduğuna göre, bu hafta iyi bir kadro 
ile sahaya çıkarak Ankara futbol me
raklılarına güzel bir oyun gösterece. 
ğini umuyoruz. Gençler Birliği geçen 
seneki takımından Niyazi ve İhsan 
kardeşleri kaybetmesine rağmen bu 
boşlukları doldurmuş vaziyette bulun
maktadır. Muhafız Gücüne karşı 
Gençler Birliğinin bu hafta şu şekilde 
bir takım çıkarması muhtemeldir. 

(Rahim, İhsan, Kadri, Keşfi, Ha
san, Yusuf, Küçük Ali, Münir, Ra
sim, Salah ve Selim). Ankaranın en 
iyi sağ açığı Selimin ayağının haltı 
geçmediğini, belki bu hafta oynaya
mıyacağını da duyuyoruz. Bu takdir
de sol açığa Mehmedi alarak küçük 
Aliyi içe alarak Salahaddini açığa ver
meleri de muhtemeldir. 

Her ne olursa olsun bu hafta Muha
fız ve Gençler Birliği bizlere güzel 
bir oyun göstereceklerdir. 

Bölge futbol ajanlığından: 
Bu hafta yapılacak lik maçları aşa -

ğıya yazılmıştır: 

ı - 27-11-937 cumartesi günü saat 
14,15 de Altınordu - Ankara Gücü 
birinci takımları (şehir stadında) • 

2 - 28-11-937 pazar günü saat 10,30 
da Ankara Gücü - Muhafız Gücü 
ikinci takımları (Muhafız Gücü saha
sında}, . 

3 - 28.11.937 pazar günü saat 12,30 
da Demir Çankaya - Güvenç Spor bi
rinci takımları (Muhafız Gücü saha -
sın da), 

4 - 28.11.937 pazar günü saat 14,30 
da Gençler Birliği-Muhafız Gücü bi
rinci takımları (Muhafız Gücü saha
sında). 

Çek güreıçileriyle Güneı 
güreıçilerinin maçı 

Güneş üç Çekler dört galibiyet elde ettiler Güneş 
iki tuş Çekler de bir tuş yapabildi 

İstanbul, 25 (A.A.) - Şehrimize 
gelen Çekoslovakya güreş şampiyonu 
Inohradi takımı ilk karşılaşmasını 
bu gece Şehzadebaşında Güneş gü
reşçileri ile yaptı. 

Epeyce zamandanberi amatör gü
reşi seyretmeyen hakiki ve ciddi gü
reş meraklıları saat 19.30 dan itiba
ren Ferah tiyatrosunu doldurmaya 
başlamışlardı. Muayyen saat geldiği 
zaman büyük salon ve localar tama
men dolmuş bulunuyordu. 

Çek takımı içinde Çekoslovakya
nın birkaç şampiyonu olması, güneş 
takımında da Yaşar gibi, Hüseyin gi
bi, Saim gibi, Büyük Mustafa gibi, 
Türkiye Balkan ve dünıya şampiyon
larının bulunması müsabakalarda e
hemiyeti arttırdığı gibi, 1936 balkan 
oyunlarında güreşmiş Türkiye ve' 
Çek şampiyonlarından bazılarının bu 
gece gene karşıkarşıya gelmesi mü
sabakaların halk arasında geniş bir 
alaka uyandırmasını tevlid etmişti. 

Büyük bir intizamla başlayan mü
sabakalarm teknik neticeleri şunlar
dır: 

Birinci güreş: 56 kilodan Çek
mençeık ile küçük Hüseyin ilk kar
şılaşmayı yaptılar. Mençeık Bedin 
olimpiyadında Hüseyini yenmişti. 

Hüseyin başlar başlamaz hücuma 
geçti ve rakibini bastırdı. Hüseyinin 
cidden hakim ve güzel güreşini sey
rediyoruz. Çek iki defa tuş vaziye
tinden müşkül§.tla kurtulabildi. 

İlk devrcıyi Hüseyin hakitn bitir-
di. İki Çek hakem de Hüseyine rey 
vermişlerdi, ikinci devre de Hüseyi
nin katı hakimiyeti altında geçti ve 
Hüseyin ittifakla galib sayıldı. 

İkinci güreş : 61 kilodan Çek Sa
lentka ile Yaşar güreştiler. 

Kurayı Yaşar kaybetti ve alta düş
tü. Çek neticesiz çalışryor. Maama
fih Yaşarın müşkül dakikalar geçir
diği gUrülüyor. 

Yaşar üste geçer geçmez derhal 
faaliyete geçti ve ters bir· künde ile 
tuşu yaptı. 

Üçüncü güreş: 66 kilodan Çek 
Hija ile Yahya güreştiler. Ayakta 
geçen ilk devre beraberlikle bitti. 
Kurayı kazanan Yahya üstte güreşi
yor. Ne Yahya, ne de rakibi üstte ça
lıştıkları müddetçe bir avantaj elde 
edemediler. Ayakta geçen son devre
de itişme halinden kurtulamadı. Ne
ticede Çekoslovak ekseriıyetle galib. 

Dördüncü güreş: 72 kilodan Çe
koslovak Herda ile Mehmed Ali gü
reştiler. Çek Berlin olimpiyadında 
dünya ikincisi. 

İlk devre ayakta. Hakemler be
raberlik verdiler. Mehmed Ali evve
la üstte güreşti ve hiç bir mevcudiyet 
gösteremedi. Çek üste geçince bir 
fırtına gibi güreşmeğe başladı. Müte
madiyen puvan kazandı. Netfoede 
Çek sayı hesabiyle ve ittifakla galib. 

Beşinci güreş: 79 kiloda Çek Ham
fild ile Rızık güreştiler. Çek çok can
lı ve hakim güreşiyor. İlk devre Çe
kin lehinde bitti. Güreşe ayakta de
vam ediyorlar. Neticede Çek sayı he
sabiyle galib. 

Altıncı güreş: Çek Prokop ile 
Büyük Mustafa güreştiler. 

İlk devre ayakta itişerek geçti. 
Çek daima minderden kaçryor. 

Kurayı Mustafa kaybetti ve aşa
ğıya düştü. Çe.k bir varlık gösteremi
yor. Hatta Mustafa bir çapraz ala
rak tuşu yaptı. Güreş sekiz dakikada 
bitmişti. 

Çek çok kuvvetli bir genç, ilk dev- Yedinci güreş : Çek Miroçek ile 
re ayakta ve itişeme şeklinde geçti. I Samsunlu Ahmed güreştiler. Güreş 
Hakemler ittifakla beraberlik verdi- kısa sürdü ve Miroçek iki buçuk da-
ler. kikada tuşla kazandı. 

iki devlet harb borçlar. 
üzerınde de anlaşıyorlar 

Londra, 25 (A.A.) - Daily Tele
graph gazetesinin Nevyork muhabiri
ne beyanatta bulunan B. Cordell Hull, 
demiştir ki: 

İngiltere ile Amerika arasında ya
kında aktedilecek olan ticaret anlaş
ması, dünya yüzünde mevcud olan kar
gaşalıkların teskini yolunda son dere
cede mühim bir Mdise teşkil edecek· 
tir. Bu itilafname, Amerikanın son üç 
sene zarfında vücuda getirmeğe çalıı~ 
makta olduğu mütekabil itilUlar zin
cirinin hayati bir halkası olacaktır. On 
sekiz senedenberi ecnebi devletler, 
sulhu diplomasi yolu ile temin etmeğe 
uğraşmaktadırlar. Bu milletler, teşeb
büslerinde muvaffak olamamışlardır. 

Dünyanın şimdiki vaziyetinden kur
tulması için yegane ümidin ancak libe
ral bir iktısadi siyaset yolunda oldu
ğu kanaatindeyim. Bu programın tat
biki bilhassa merkezi Avrupada kabil
dir. Ve şimdiye kadar elde edilmiş o
lan terakkiler, Almanya ile İtalyanın 
ve diğer milletlerin pek ala girebile
cekleri bir yol açmaktadır. Milletlerin 
haris ve hodbin davranmaktan ziyade 
müsamahakar davranmaları bugün her 
zamandan ziyade azruridir. Ticari ma
niaların iktısadı nasyonalizm, dünya 
yüzündeki hercümerci arttırmıştır, is
tihsalatın ve fiatların diktatörce kon
trolu ise harb zihniyetini tevlid eder. 

İngiltere ve Amerika harb 
borçlan hakkında 
anlaşıyorlar mı ? 

Londra, 25 (A.A.) - Deyli Ekspres 
gazetesi, İngilterenin Amerikaya olan 
harb borçlarının bir hal suretine rapte
dilece ği hakkında bir kaç zama.ndan
beri devam eden şayiaları, bugün san
sasyonel bir tarzda yeniden almakta
dır. 

Deyli Ekspresin temin ederek bil
dirdiğine göre, 19'38 başlangıcında İn
giliz - amerikan ticaret anlaşmasının 

imzasını borçlar hakkında 1922 anlaş
masının tadili takib eyliyecektir. A
merika, 920 milyon ingiliz liralık bor
cun tamamının öd.enmesini taleb ede
cek, fakat aynı zamanda 1923 den 1934 
e kadar İngiltere tarafından yapılan 

415 milyonluk tediyatm sermaye tedi. 
yatına aid olduğunu da kabul edecek
tir. İngiltere, bu sun:tle, daha 505 mil
yon ingiliz lirası tediye etmek mecbu-
riyetinde bulunacak v.e bunu senelik 
elli taksitte yapacaktır. Bu plan, 1937 
temmuzunda ilk defa olarak ortaya a
tılmış bulunuyordu. Bu anlaşmaya 
rağmen, ingiliz lirasının dolara bağ-

lanması hakkşnda hiç bir tC§ıCbbüs ya
pılmıyacak ve bu iki paranın biribirle
rine karşı olan kıymetlerinde de mü
him bir değişiklik vücuda getirilmiye
cektir. 

için bir 
İstanbul, 25 (Telefonla) - Pityon 

ile Sivelengrad arasındaki 33 kilomet
relik şimendifer hattının işletmesine 
dair olan Lozan muahedenamesinin 
107 inci maddesi hükümlerini tadil 
için bir milddettenberi Yunanistan 
ile Türkiye araaında cereyan eden 
görüşmeler muvaffakiyetle neticelen
miş ve anlaşma bugün saat 11,10 da 
Sirkecide dokuzuncu işletme müfet
tişliğinde Yunanistan namına delege
si B. S. Sitassinopulos ve Türkiye na
mına murahhas Nafıa Vekaleti hat ko
miseri B. Salahaddin Kıztltaş arasın -
da imza edilmiştir. 

Görüşmelere teknik müşavir sıfati
le iştirfilc etmiş olan birinci işletme 
hareket merkez müfettişi B. Ferruh 
Pektanay ile nafıa birinci sınıf mü
fettişlerinden Semuhi Kurtkan da 
imza merasiminde hazır bulunmuşlar -
dır. İmzadan sonra yunan delegesi B. 
Stassinopulos şu beyanatta bulun
muştur: 

"-Yeni mukavle bugünden itiba
ren yürürlüğe konacaktır. Bilindiği 

veçhile Türkiyeyi Edime ve ecnebi 
memleketlere bağlayan şimendifer 
hattı münavebe ile tlirk ve yunan 
toprağından geçer. 

Lozan muahedesinin 107 inci mad -
desiyle bu mıntakadan transit olarak 
seyahat edenler için bazı kolaylıklar 

kabul olunmuştur. Ayrıca 1923 sene -
sindenberi milletler cemiyeti tarafın
dan tayin edilmiş bir komiser bu hat
ta vazife görmüştür. 

Türkiye ile Yunanistan arasında 

Küçük illn 
ŞARTLARI 

Dört saurlık küçük ililnlardan
Bir defa için 30 kurug 
İki defa için 50 kuru:ı 
Üç defa için 70 kurua 
Dört defa için 80 kuruıı alınır. 
Devamh küçük ilft.nlarm her defası 
için 10 kuruo alınır. Meaela ıo defa 
neııredilecek bir ilk için 140 kuruıı 

alınacaktır. 
Bir kolaylık olmak üzere, her satır, 
kelime aralarındaki boşluklar müstes· 

na 30 harf itibar edilmi:ıtir. Bir küçük 
ilk ızo harften ibaret olmalıdtr. 
Dört satırdan fazla her satır için ay
nca 10 kuruı alınır. 

iş Arıyanlar : 
Diplomalı ve tecrübeli btr bayan -

Fransızca ders veriyor. Ulus gazetesi
ne L.t. rumzuna müracaat. 3-6525 

Bir bayan it anyor - Ev işi ve 
çocuk bakmasından anlar okur yazar 
biraz fransızca bilirim. Yazıhanelerde 
de çalışırım. Merkez postahanesi post 
Restan - S. N. rumuzuna mektupla mü-
racaat. 3-6536 

Satılık ı 

( PO L 1 S T E ) Her tarafta • Satılık • Arsa. Ev ve 
Apartımanlar - Komisyoncu Hayri 

""'-------------~ Dilman, Karaoğlan Koç apartıman. 

Kadın mes' elesi 
yüzünden çıkan hôdise 

Tabakhane mahallesinde oturan 
Hamdi oğlu Abdullah ile Mehmed oğ
lu Süleymanın bir kadın meselesi yü
zünden aralan açıkmış .. Abdullah evi
ne giderken Süleyman eline bir bıçak 
alarak önüne çılanış ~ Abdulalhı sol 
bacağından yaralamıştır. Abdullahın 
yarası tedavi altına alınmış, suçlu da 
adliyeye teslim edilmiştir. 

Suç üstü yakalandı 
Tevfik oğlu Mustafa isminde bi

risi Koyunpazarndaki Ahmedin dük-

kanına girmiş ,bakınırken bir çift po
tin gözüne ili~ş .. Fotini kaparak; sı-
rada suçüstü yakalanmış, hakkında tu
tulan evrakla müddei umumiliğe tes-
lim edilmiştir. f 

Döşeme parasını vermemiş 
Milli Müdafaa caddesinde döşemeci 

Hilmiye Mustafa isminde birisi döşe-
me yaptırmış, fakat parasını verme
miş. Hilmi emeğini vermesini istemiş
se de Mustafa işi kavgaya bindirmiş ve 
hakaret etmeğe baılamış, bununla da 
iktifa etmiyerek Hilmiyi tokatlamış
tır. Suçlu adliyeye verilmiştir. 

Doğru yoldan götürmemi§ 
Necib oğlu Kazım şoför Mazharın 

otomobiline binerek evinin adresini 

vermiş. Fakat ş.oför dolambaçlı yollar
dan döne dolaşa gitmeğe başlamış. .. 

Kazım niçin doğru yoldan gitmediğini 
sorduğu halde şoför aldmş etmemiş, 

yolun doğru olduğunu iddia etmiş. a
ralarında çıkan kavgada şoför ile yol-

cu birbirlerine girmişler, döğüşmekte 
iken ikisi de yakalanıp müddei umu
miliğe teslim edilmiştir. 

Tel: 2181 3-6304 

Satılık arsalar - Y enişehirde Se
lanik caddesinde Maliye şubesi karşı
sında 592, 439, 423, metre murabba-
ında. Telefon: 1538 3-6294 

Satılık - Dikiş, nakış makinesi: 
peşin para 200 liralık son model, her 
yanı kapalı, yeni N marka makine 17 5 
liraya satılıktır. 

Koyunpazan caddesi ' Bakırcılar üs-
tü No. 105 3-6589 

Sablık - Ceviz kaplama mükem
mel yatak odası takımı azimet müna
sebetiyle acele satılıktır. Çocuk sara
yı caddesi No. 70 Kapıcıya müracaat. 
(4332) 3~6561 

İ§ Verenler : 

Ortak aranıyor - Türkiyede pek 
yeni bir iş için en az 5.000 liralık ser
mayedar arıyorum. Bu işe aid bugün 
20 işçi ve ustanın çalıştığı fabrika İs
tanbulda faaliyettedir. İmalatına müş
teri aramağa rekabete lüzum olmadığı 
gibi her mevsim daimi sezondur. Zarar 
imkanı ve ihtimali yoktur. Çok kar te
min eder. İşin mahiyeti hakkında ma-
10.mat almak için: Ankara yeni hal 
No. 22 Bay Ragıp. Tafsilat ve anlaşmak 
için Beyoğlu Balıkpazarı çeşme sokak 
No. 24 M. B. 3-6517 

Müteferrik 

Alman aileıi yanında oda aranı

yor - Bir ingiliz bay alman ailesi ya
nında iyi lisan öğrenmek için bir veya 
iki mobilyalı oda arıyor. F. İngiltere 
sefareti Çankaya. 3-6514 

Kiralık daire aramyor - Şehir için
de veya Yenişehirde iki odalı müstakil 
bir daire aranmaktadır. Ordu dişevi B. 
Fazilete mektupla müracaat. 3-6590 

teessüs eden gayet samimi münase. 
ler bu milletler cemiyeti komiserı 
senede on bin liraya mal olan 
lerine nihayet ve;.e!lebileceğlni .;e 
devletin pek ala doğrudan doğruyll 
laşabileceklerini gayet vazıh bir 
rette isbat etmiştir.,. 

B. Stassinopulos bu beyanatına 
veten 1923 te Türkiye ile Yunani 
arasında doğrudan doğruya akted. 
ilk anlaşmayı kendisinin imza ett1 

ni ve bugün bu mukaveleyi de · 
etmekle ayrı bir saadet duydu· 
söylemiştir. 

Komiinist aleyhindeki 
paktın yıldöniimü 

Londra, 25 (A.A.) - Geçen yıl 1 
yo ile Bertin arasında imzalana 
son defa !talyanmda iştirak ettiği 
münizm aleyhindeki paktın yıld" 
mü dün Berlin, Roma ve Tokyoda 
lanmıştır. 

Roınen Ye yugoslaY 

bankı heyetleri İstanbuld 
İstanbul, 25 (Telefonla) - Bal 

devlet bankaları konferansına işti 
eden romen ve yugoslav heyetleri. 
gün Ankaradan İstanbula geldi 
Heyet azaları şehirde gezintiler 
tılar. Romen heyeti cumartesi 
vapurla Köstenceye, Yugoslav h 
de ekspresle Belgrada hareket 
cektir. 

Kiralık : 
Kaloriferli kiralık daire - P. 

tilrk Oranında Devren Ehven f 
verilecektir. Telefon 3331 müra 

3-6587 
Kiralık - Yenişehir Atatürk ~ 

van Balıt Ap. altında Anıl manif 
mağazasının nısfı 20 lira aylık ile 
ralıktır. Güneş kundra mağ 
sorunuz. Tel. : 3588 3--6 

Kavakhderede 6 octalı - Ka 
derede Otobüs durağına bir 
mesafede iki katlı ,altı oda, bir sal 
bir hol, bütün konforu haiz beş -Oötl 
bağiyle birlikte yeni bir ev kira.11 
Telefon: 2658 ze müracaat. 3-62 

Kiralık daire - Yenişehirde 
ratifil sokak No. 37 de Bakan 
hizasında 3 odalı, geniş hollü, 
konforu havi bir daire kiralıktır. 
lefon: 2274 3-6566 

Kiralık aparbman daireleri -
nişehir Karanfil sokak Belçika sef 
ti arkasında Tan apartımanı Kalo 
ferli, her türlü konforu. 3--6555 

Kiralık - Bayanlar veya küçii1' 
leler için Havuzbaşında elektrik, a~ 
sulu müstakil oda ve teferruatı. '1'~ 
cihan saat ona kadar 1841 e teL 

3-6554 

Kiralık oda - Kalorifer ve 1• 
bo ve saireyi cami konforlu ve nıaı" 
ralı müstakil oda, ~sfalt, Çocuk r> 
yı caddesi No. 70 kapıcıya müracl 
(4331) 3-6560 

Kiralık daire - Kavaklıdere f 
sız macar ve Yugoslavya Sefa.re~ 
arasında birinci kat (methal ay~ 
beş oda, geniş bahçe elli lira. ~1> 
caat: Telefon. 3843 3-6569 

Bir bay için - Möble, banyolıl 
konforlu bir oda. Yeni şehir 1~ 
caddesi, Yiğitko!}un Sokağı, No. ıs 

3-6551 
Kiralık ev - 2 oda, büyük bif 

lon, bir hol, her türlü konforu vll 
Yenişehir Karanfil sokak No. 3 P., 
ta kata müracaat. 3-659' 

Kiralık - Maliye Vekaleti 1'J 
smda Süg-ıer Bank arkasında 4 
bir daire. Telefon 1283 3-660: 

Kiralık üç odalı aparbman -
1 

nişehirde, Elektrik Şirketinin taı:JI 
nünde No. 34 Bay Ekrem evinde. 

3-6611 

· Kiralık Daire - Şengül haıı". 
sokağında Bahriye caddesine Y' 
havuzlu apartman. 3 odalı bir 0 
kiralık. Askerlik şubesinde birJ 
Mahmud Ertana müracaat. 3_...6i 

Kiralık Ev - Yenişehirde i 
paşa caddesinde beşinci otobiiS Ô 
ğında iki ailenin oturmasına da e 
rişli yedi sekiz odalı, garajlı ıniiS' 
bir ev kiralıktır. Eskisehir mebııS11 

min Sazak yazıhanesi 1264 nuııı:. 
telefona müracat edilmesi. ~ 

ZA Yl - Sahibi olduğum 4396 
maralı memurlar kooperatifi hi~ 
nedimi kaybettim. Ziyaından y.eıı" 
alacağımı ilan ederim. 

Burdur mebusu H. Onaran 
ZA YI - Ankara belediyesinde; 

dığnn 967 numaralı araba pilB 
kaybettim. Yenisini alacağıındat1 
kisinin hükmü yoktur. -66 
Hakkı Özde.mir. 3 
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Demiryolları 
Mühendis ve fen 

memuru alınacak 
.~· .. D. yolları ve limanları mnum 

ınd udurlüğü satın alma komisyonun 
an: 

tlh~evlet ~emiryolları şebekesinde is-

k 
anı edılmek üzere İstanbul Yük-

le nıüh , 
da li endis mektebi veya Avrupa-
ın·· ohşule ve teknikum tahsili gör-

ın~şh olanlardan diplomalı mühendis, 
u e d' t n ıs ve fen memuru alınacak-

b ~\ .'I'aliplerin, evrakı müsbiteleri ile 
'i'.~r ıkte, Ankarada cer dairesi reisli
ııoıne ı:n· · uracaat etıneleri (4302) 

3-6551 

Yeşil ve kırmızı 
döşemelik deri 

P.t~.D. Yolları ve Limanlan Umum 
~diirlüğü Sa. Al. Ko dan: 

iki kuha.mme°: bedeli (11000) U~a olan 
tn r alem yeşıl ve kırmızı renklı döşe
n~ ık keçi derisi 8.12.937 çarşamba gü
Ank saat 15 de kapalı zarf usulü ile 
CCtk arada idare binasında satın ahna-

tır. 

lıkBu işe girmek istiyenlerin 825 lira
,,. rnuvalı:kat teminat ile kanunun ta'" 
,,ın etti - · ' k h'd . gı vesı alan ve nafra müteah-
g~· lik vesikası ve tekliflerini ayni 
ğ~n saat 14 de kadar komisyon reisli-
ıne vermeleri lazımdır. 

d Şartnameler parasız olarak Ankara
cı: lllalzeme dairesinden, Haydarpaşa
tıı_:~ııellüm ve sevk şefliğinden dağı-

..,ı.aktadır. ( 4276) 3-6505 

Makkap kalemi 
alınacak 

Mü~:. o=. !..?lları ve Limanları Umum 

d 
urlugu Satınalma Komisyonun· 

an : 

111~uh~nunen bedeli · 24.000 lira olan 
le te~ıf cins ve ebatta makkap ka-
15tnıerı 24. 12. 1937 Cuma günü saat ra:o _da kapalı zarf usuliyle Anka
t a ıdare binasında satın alınacak-
ır. 

J' Bu işe girmek istiyenlerin (1800) 
t ıra.lık muvakkat ~inat ile kanunun 
ty:::ı ettiği vesikaları ve Nafıa mü-
~a .. idlik vesikası ve tekliflerini ay

:e1. gl~~ saat 14,30 a kadar komisyon 
ıs ıgıne verm 1 . ı~ 
Şartn e en azımdır. 

rad ameler parasız olarak Anka-
a malzeme dairesinden Haydarpa

!ada tesellüm ve sevk şefİiğinden da-
gıtılmaktadxr, (4319) 

3-6578 

Amee vagoneti madeni 
aksamı ve yedekleri 

alınacak 
P.t!>·D. Yollan ve Limanları Umum 
Udiirlüğü Sa. Al. Ko dan: 

1 
M:uhammen bedeli 13.000 lira olan 

OQ adet amele vagoneti madeni aksa
~ ve yedekleri 20.12.937 pazartesi gü
l\ saat 15.30 da kapalı zarf usulü ile 
c nkkarada idare binasında satm alına-
a tır. 

ltk;l:ıu işe girmek istiyenlerin 975 lira
}'' nıuvakkat teminat ile kanunun ta

.1; ettiği vesikaları ve nafıa müteah-
1 lik vesikası ve tekliflerini aym gün 
at 14.30 za kadar komisyon reisliği
e Verzneleri lazımdır. 

d Şartnameler parasız olarak Ankara
<! a llıalzeme dairesinden, Haydarpaşa
tı~ tesellüm ve sevk ~efliğinden dağı-
~tadır. (4244) 3~6506 

P. T. T. 
'l'ı-ansf ormatör binası 

eksiltmesi 
P.T.T. Levazım müdürlüğünden 

a:2:11:937 tarihinde eksiltmesi yapı
lı agı ı:sn edilen ( 5054) lira (27) ku
le'. keşıf bedelli transformatör binası 
t •(tltınesi, 2.12.937 per§embe günü sa-
U • ·~S~ de Ankara P. T. T. U. müdilr
k g~ bınası içinde toplanacak arttırma 
'~lt~e komisyonunda ihalesi yapıl-
İd ~ere (10 on) gün müddetle tem

Cdılnıiştir. 

3~aliblerin kanuni vesaikle ve 
e ·Ü7) liralık muvakkat teminatla 

aC::ilr gün ve saatte komisyona mü
Ş tları U.zımdır. 

eı ilrtname ve planlar (25) kuruf be
c.., llıukabilinde Ankarada P. T. T. 
e~~ müdürlüğünden, İstanbulda 
Urı Oglunda ayniyat şube müdürlü-

den alınacaktır. (4349) 3-6620 

Safranlıanı münakasası 
tını· tehiri : 
A ik ve Eytam Bankaıından : 

iitı~ık arttırma ile 6.12.1937 pazartesi 
lu u saat on birde satışa çıkarılacağı 
n~ ~zctesinin 17. ve 24.11.937 tarih-

l'l h s larında il§.n edilmiş olan saf-
ai:nı namiyle maruf gayri menku

Iııb a~.ık .. arttırmanın 8.12.1937 çar
tin a gunııne tehir edildiği ve talip
ll} Çarşamba günü saat on birde Ban
tı ~t. genel direktörlüğüne müracaat-

an olunur. (4358) 3-6630 

M. M. bakanlığı 

İki adet freze makinesi 
eksiltmesi 

M. M. V. Sa. Al. Komisyonundan: 
1) 2. adet freze makinesi kapalı 

zarfla eksiltmeye konmuştur. 
2) Tahmin edilen bedeli 11.900 lira 

olup ilk teminat parası 892 lira 50 ku
ruştur. 

3) İhalesi 27 1. kanun 937 pazartesi 
günü saat 15 dedir. 

4)) Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun 2, 3 üncü maddelerinde 
istenilen belgelerile birlikte teminat 
ve teklif mektuplarını ihale gününde 
en geç bir saat eveline kadar M.M.V 
satın alma komisyonuna vermeleri. 

(4192) 3-6318 

Barometre sa tın 
alınacak 

M. M. Vekaletinden : 
Her birine tahmin edilen fiatı 50 

lira olan 40 tane barometre açık eksilt
me ile satın alınacaktır. Eksiltmesi 
1 birinci kanun 937 çarşamba günü sa
at 11 dedir. İlk teminat 150 liradır. 
Şartnamesi M.M.V. satın alma Ko. 
misyonunda görültir. Eksiltmeye gi
recekler kanuni teminat ve 2490 sayılı 
kanunun 2. ve 3 üncü maddelerinde 
yazılı belgelerle birlikte ihale gün ve 
saatmda M.M.V. satın alma Komis
yonunda bulunmaları. (3871) 3·5712 

Yemek takımı alınacak 
M.M. Vekaleti satın alma 

koıniıyonundan : 
1 - Hepsine tahmin edilen (2538) 

lira fiat olan 300 adet yemişlik (1000) 
adet yemek tabağı 800 adet çatal 800 
adet kaşık 1500 adet bıç.ak ve 1000 a
det su bardağı açık eksiltme suretiy
le satın alınacaktır. 

2 - İhalesi 13.12.937 pazartesi günü 
saat 10 dadır. 

3 - İlk teminatı (190) lira 35 ku-
ruştur. 

oı:us 

gilnü saat 15 de Ankarada M. M. V, 
satın alma Ko. da yapılacaktır. 

3 - İlk teminat 4726 lira 47 kuruf
tur. 

4 - Keşif şartname ve projeler 
348 kuruşa ve her gün öğleden son
ra M. M. V. satın alma Ko. dan ah
rur. 

5 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerinde yazılı belgeler
le idari şartnamenin 4 üncü maddesi
nin (F) fıkrasında yazılı vesikalarla 
birlikte teklif mektublarımn ihale 
saatından behemehal bir saat evvel 
M. M. V. satın alma Ko. na verme-
leri. (4195) 3-6355 

~~liye bakanhğı 
Açık eksiltme ile 
sömikok alınacak 

Ankara Ceza Evi Müdürlüğün
den : 

Ankara ceza evi için (25) bin kilo 
yerli sömikok kömürü -17- gün müd
detle açık eksiltmeye konulmuştur 

İsteklilerin % 7,5 teminatı muvak
kate akçesi olan - 54 - lira - 38 ku
ruşluk banka mektubu veya o miktar 
paranın Ankara Defterdarlığı vezne
sine yatırıldığına dair makbuzlarile 
birlikte yevmi ihaleolan 26 ikinciteş
rin 937 tarihine müsadif cüma günü 

saat 15 te Ankara cumhuriyet müddei 
umumiliğinde müteşekkil komisyona, 
şartnameyi görmek ve fazla izahat al
ınak istiyenlerin Cebecide ceza evi 
ı:nüdürlüğüne müracaatları ilan olu 
nur. (4177) 3-6302 

A. Levazım Amirliği 

54.000 Kilo Un alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Sahn 

Alma Komisyonundan: 

· Ankara Belediyesi 
Y enişehirde Arsa 

satılacak 
Ankara Belediye Reisliğinden: 

1 - Yenişehirde 1054 üncü adada 
12 parselde fazla olarak zuhur eden 
101,75 metre murabbaı belediye ma
lı arsa on beş gün müddetle açık ar
tırmaya konulmuttur. 

2 - Muhammen bedeli 508,75 li
radır. 

3 - Muvakkat teminatı (38) lira-
dır. • 

4 - Şartnamesini görmek istiyen
lerin her gün yazı işleri kalemine ve 
isteklilerin de 3 kanunuevvel 937 cu
ma günü saat on buçukta Belediye 
encümenine müracaatları. ( 4282) 

3-6470 

35 ton gürğen 10 ton 
tahta parçası alınacak 

Ankara Belediye Reisliğinden: 
Belediyeye alınacak 35 ton gürgen 

odunu ile 10 ton tahta parçası 10 ka
nunu evel 937 cuma gününe kadar bir 
ay içinde pazarlıkla ahnacağmdan is
teklilerin her cuma ve salı günleri sa. 
at on buçukta belediye encümenine 
müracaatları. { 4190) - 3-6316 

Y enişehirde satılık 
arsa 

Ankara Belediye Reisliğinden: 
1 - Yenişehirde 1054 üncü adada 

19 parselde 730 metre murabbaı arsa 
on beş gün müddetle açık artırmaya 
konulmuştur. 

2 - Muhammen bedel (3650) li
radır. 

3 - Muvakkat teminatı (273,75) 
liradır. 

kemesinde, ya bizzat bulunmanız veya 
bir vekil göndermeniz, lüzumu ve aksi 
takdirde, muhakemenin, gıyabimzda 
bakılacağı tebliğ yerine geçmek üzere 
ilan olunur. 3-6632 

Ilgaz asliye mahkemeıi ıulh hukuk 
daireıi : 

Ilgazm yeni mahallesinden Mustafa 
oğlu Hüseyin ortak tarafından o ma
halleden kardeşi Murat ve Murat ka
rısı Şerife ve Naziğin evlatları Şevket, 
Ayşe, Rukiye ve Ortakçı oğlu hacı 
Mehmedin evlatları Mehmet ve Hayri 
ortakçı oğlu Mustafanın torunu Fatma 
ve Hüseyin oğlu İsmail aleyhlerinde 
Ilgaz sulh hukuk mahkemesine açılan 
aynı mahallede kain sağı yol, ıolu Gir
dap oğlu Ali, önü yol, arkası Hasancık 
oğlu Ali Rıza ile mahdud bir evdeki 
şuyuun izalesine ~ütedair davanın 
yapılan duruşmasında: 

Dava olunanlardan lsmailin meske
ni meçhul kaldığından kendisine ila
nen davetiyenin tebliğ edilmesine 
mahkemece karar verilmekte ber mu
cibi karar dava olunan lsmailin duruş
ma günü olan 6.12.1937 pazartesi gü
nü s\at 9 da mahkemeye gelmesi ve
ya bir vekil göndermesi lüzumu aksi 
takdirde hakkında gıyap karan verile
ceği .. ilan olunur. 3-6631 

Avcı yeleği alınacak 
Ül"man koruma genel komutanlığı 

ııatın alma komiıyonundan ı 

1 - Orman koruma genel komutan
lık kıtaları ihtiyacı için (3500) adet 
avcı yeleği kapalı zarf usulü ile ihale
si 11.12.937 cumartesi günü saat 11 de 
Ankarada yenişehirde orman koruma 
genel komutanlık binasında yapıla
caktır. 

2 - Avcı yeleğinin muhammen be
deli ( 4900) lira muvakkat teminatı 
(367) lira ( 50) kuru§:tur. 

3 - Avcı yeleğinin şartnamesi be
delsiz örneğini görmek üzere her gün 
komisyona gelmeleri. 

4 - Şartname& ve örnekltri görmek 1 - Polatlı garnizon için 54000 ki-

4 - Şartnamesini görmek istiyen
lerin her gün yazı işleri kalemine ve 
isteklilerin de 3 kanunusani 937 cu
ma günü saat on buçukta Belediye 
Encümenine müracaatları. {4279) 

4 - İsteklilerin şartnamede yazılı 
vesikalarla beraber teklif mektubları
nı ihaleden bir saat eveline kadar ko
misyona vermeleri ilan olunur. için bedelsiz olarak her gün öğleden lo unun kapalı zarfla eksiltmesi 29.11. 

sonra M. M. V. satın alına komisyonu- 937 ıaat 14 de Polatlı asked satın iı- 3-6468 
(4348) 3--6619 

na müracaat. ına komisyonunda yapılacaktır. 

Y enişehirde satılık 
arsa 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 2 - Muhamtnen bedeli beher kilosu 
·~ Kazalar sayılr kanunun 2, ve 3. üncü maddele- · 11 kuruş ilk teminatı 446 liradır. Tek

rinde gösterilen vesaikle ve teminatla- lif mektubları sa. 13 e kadar kabul olu
riyle birlikte belli gün ve ıaatında ko- nur. İsteklilerin fartnamesinı görmek 
misyona gelmeleri. (4353) 3-6621 üzere her gün ve eksiltmeye iştirak i Ankara Belediye Reiıliğinden: 

1 - Yenişehirde 1057 inci adada 
1 parselde 856 metre murabbaı arsa 
on beş gün müddet!~ açık artırmaya 
konulmuştur. 

Elektrik işleri ilanı 
Atça kaıabası belediye riyasetin

den: Kömür eksiltmesi 
M. M. Vek§.leti deniz merkez satrn 

alma komisyonundan : 

l - Tahmin edilen bedeli 60.000 
lira olan 2000 ton kardif kömürlinün 
kapalı zarfla milnakasası 15. I. Kanun 
!'137 tarihine milsadif Çarşamba ğilnil 
aaat 14 de Ankarada Vekalet binaım
daki komisyonumuzda yapılacaktır. 

2 - Şartnamesi 3 lira mukabilin
de her gUn Ankarada komisyonumuz
dan alınabilir. 

3 - Münakasaya iştirak edecekle
riıı birinci maddede yazılı gUnde a· 
zami saat on üçe kadar 4250 liralık 

muvakkat teminatları ve kanuni bel
gelerini havi zarflarını kanuni şekil· 
de kapatılmıt ve mühürlenmiş olarak 
komisyonumuza vermeleri, posta ile 
gönderilecek mektublardan dolayı 
vuku bulacak teehhurun nazarı dik-
kate alınmıyacağı. 3-6051 

15.000 metre kışlık 
elbise alınacak 

M. M. V eki.Jeti Satınalma Komİı· 
yonundan: 

1 - Beher metresine tahmin edilen 
(290) iki yilz doksan kuruş olan 
(15000) metre kıtlık elbiselik kumaş 
kapalı zarf usulile satxn ahnacaktır. 

2 - İhalesi 3.12.1937 cuma günü saat 
11 dedir. 

3 - İlk teminatı (3262) lira 50 kurut· 
tur. 

4 - Evsaf ve şartnamesi (Z18) kuruş. 
mukabilinde M.M.V. satın alma ko
misyonundan alınır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sa
yılı kanunun 2, ve 3. UncU maddelerin
de gösterilen veıtaikle temin.at ve tek
lif mektuplarile birlikte ihale saatin-
den en az bir saat evet komisyona ver
meleri. (4220) - 3-6416 

Kütahya tayyare 
meydanı toprak 

tesviyesi 
M. M. Vekaleti Satmalma Ko

misyonundan : 

ç.in belli gün ve ıaatta kanuni vesi
kalariyle komisyona milrapaatları. 

(4185) 3--6312 

23.800 Kilo Sade Yağ 
alınacak 

.Ankara levaznn Amirliği Sa. Al. 
Ko. dan : 

1 - İzmir müstahkem mevki kıtaatı
nın 23800 kilo sade yağı kapalı zarfla 
30 2. teş. 937 saat 16 da lzmir kışlada 
levazım amirliği satın alma komisyo
nunda alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 21896 Ura 
ilk teminatı 1642 liradır. Şartnamesi 
her gün komisyonda görülür. İstekli· 
lerin ticaret odası ve kanunt ,artna• 
mesinde yazılı vesikalariyle teklif 
mektublarmı ihale ıaatından en az bir 
saat evel komisyona vermi' buluna
caklardır. (4180) 3-6309 

Un alınacak 
Ankara Levazım &mirliği ıabn al· 

ma komiıyonundan : 

Eskişehir garnizonundaki kıtaat ve 
müesseat ihtiyacı için 15.11.937 giinU 
pazarlıkla alınaacğı ilan edilen 390 
ton un için verilen fiat amirlikçe pa-
halı görüldüğünden ıon pazarlığı 30. 
11.937 ıalı günü saat 11 de yapılacak
tır. 

Unun tutarı 47.775 lira, muvakkat 
teminatı 3583 lira 12 kuruştur. 

İıteklilerin pazarlık saatında Eıki
§ehir levazım aimrliği satın alma ko
misyonuna gelmeleri. ( 4340) 3-6618 

Ekmeklik un alınacak 

2 - Muhammen bedeli (3424) li
radır. 

3 - Muvakkat teminatı (255,80) 
liradır. 

4 - Şartnamesini görmek isti
yenlerin her gün yazı işleri kalemine 
ve isteklilerin de 3 tranunuevwl 937 
cuma günü saat on buçukta Belediye 
Encümenine müracaatlan. (4280) 

3-6469 

Enstitüler 
Ayakkabı alınacak 

ı - Musaddak projemiz mucibince 
ondokuz bin dokuz yüz yirmi sekiz 
lira elli kuruş keşifli Atça kaaabası e
lektrik tesisatından 9imdilik beş bin 
sekiz yüz elli lira keşifli makina teçhi
zatı ve ayrıca iki bin beşyü.ı yirmi 
sekiz lira keıifli elektrik teçhizatı 
ve santral binası kablo çrkış tertibatı 
açık eksiltmeye konulmuJtUr, 

2 - Eksiltme 15.12.937 çarşamba günü 
saat 15 de hitam bulacak ve ihale Atça 
kasabası belediye encümeninde yapıla
caktır. 

3 - Bu ite aid evrak ve projelerin bi
rer kopyaları İstanbul, Taksim, Be
yoğlu Şark apartımamnda yüksek e
lektrik mühendisi Bay Hasan Halet I
şıkpmardan ·ücreti mukabilinde alına-

Gazi Terbiye Enıtitüsü Direktör- bilir. 
lüğünden: 4 • Eksiltmeye iştirak edeceklerin 

1 - Gazi Terbiye Enstitüsü Er- yüzde yedi buçuk teminat ve ihaleyi 
kek taleb~i için 160 - 170 çift ayak- müteakip yüzde on beşe iblağ teminat
kabı satxn alınacaktır. Beher çiftinin lariyle ihaleden bir saat eveline kadar 
muhammen fiatı 495 kuruş, ilk temi- müracaat etmeleri lizımdır. 
natı 63 lira 11 kuru~tur. 5 - Eksiltmeye talip olanların şart-

2 - İhalesi açık eksiltme ile 9-12- nameye göre eksiltmeye girebilmek 
1937 perşembe günü saat 15,30 da An- Ş:artlarını haiz olmaları lazımdır. 
kara Mektepler muhasebeciliğinde 6 - Fazla izahat almak istiyenler At-
toplanan komisyonda yapxlacaktır. ça belediyesine veya adı geçen Hasan 

3 - İstekliler Belli günde ihale Halet Işıkpınara müracaat edebilirler. 
saatından bir saat evvel teminatı mez- (4359) 3-6629 
kOr muhasebe veznesine yatırmış bu---------------
lunacaktır. 

4 - Şartnamesi 
Terbiye Enıtitüsü 
görülebilir. ( 4311) 

her gün Gazi 
Direktörlüğünde 

3-6545 

Mahkemelerden 

· Şirketler 
Akıaray halk iktisad bankası tasfi

ye heyetinden : 

Ankara Levazım amirliği sabn al· Bdolvadın aıliye hukuk mahkeme-
ma komisyonundan : sin en : 

15.11.1937 tarihindeki toplantıda ek
seriyeti kanuniye olmadığından ati
deki ruznamenin müzakeresi 13.12.937 

tarihine müsadif pazartesi günü saat 
14 de tali~ edildiğinden atideki ruzna
meyi müzakere için ortakların muay
yen günde şirket merkezine gelmeleri 
il§.n olunur. 

b Bolvadinin Dereçine Kö. den Sofu 
1 - Sivastaki irlikler için kapalı oğlu Ali: 

zarfla eksiltmeye konulmuş ve ihale Karınız Elifenin aleyhinizde Bolva
edilen fiat pahalı görüldüğünden 18. din asliy.e hukuk mahkemesine açtığı 
11.937 den itibren bir ay içinde pazar- bo§anma davasının muhakemesi için 
hkla alınmasına karar verilmiş olan tayin olunan günde, gelmediğinizden 
251500 kilo ekmeklik un 30 2 T 937 ve adınıza yapxlan davetiye de oturdu-

.. .. · eş. · ğunuz yer belli olmadığı yazısiyle ge-
salı gunu saat 14 de pazarlıkla alma- ri verildiğinden ve zabıta araştırması 
cakttr. '1 d ı'kam t Ahı . . • ı e e e ga nız tesbıt edılemedı-

Ruzname ı 

1 - 7.5.1936 tarihli heyeti umumiye 
içtimamda ticaret kanununun 322 inci 
maddesine muhalif olarak yapılan tek
lif kabul edilmiş olarak yapılan iti
raz nazara alınmanıı, olması, 

2 - 11.5.1936 tarih ve 16 No. lu sabık 
idare heyeti kararı mucibince yapılan 
tenzilat erkamt ile bilanço arasında 

-rı--

... Vilayetler .. · 
... .ı._• .. _4 ... 

istanbuldaki iclaliye 
hanı satılacak 

lstanbul Defterdarlığından ı 

Galatada gümrük karşısında rıhtım 
ve Kılıçalipa§a caddeleri arasında, her 
iki caddede yüzü bulunan ve 1760 met• 
re murabbaı saha üzerinde inşa edil
miş olup evelce tütün inhisar idare
since depo olarak kullanılan eski 3 ye
ni 187, 189, 191 numaralı İclAliye hanı 
namile anılan kar gir han ile al tındaki 
193, 195, 197 numaralı mağazalar pa
rası peşin ve sırf nakid verilmek şar· 
tile altmış bin lira muhammen bedel 
üzerinden kapalı zarf usuliyle satıla
caktır. 

İsteklilerin 4500 liralık muvakkat 
teminat akçesi makbuzlarile teklifna
melerini 29.11.1937 pazartesi günü sa
at on dörde kadar Milli emlak müdür· 
iüğünde toplanan komisyon başkanlı
ğına vermeleri ve saat on beşte de 
mektublar açılırken komisyonda hazır 
bulunmaları. (7631-4225) - 3-6383 

Doğrun, çocuk hakmıevi 
ve Ehe mektebi yapılacak 
Balıkesir vilayet daimi encümenin· 

den : 

1 - Balıkesirde müceddeden yapıla
cak doğum ve çocuk bakımevi ve ebe 
mektebi binasının nafıa vekaletinden 
musaddak projesi gereğince ve 81814 
lira 56 kuruş keşif bedeli üzerinden 
inşası kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konuluduğu halde istekli çıkmadığın
dan 16.12.937 tarihine rastlayan per
şembe günü saat onbeşe kadar bir ay
zarıfında pazarlıkla verilmesine karq 
verilmiştir. 

2 - Bu işe aid evrak şunlardır; 
Hususi fartname 
Mesaha cetveli 
Vahidi fiat cetveli 
Keşif cetveli ve projeler 
Eksiltme şartnamesi 
Mukavele örneği 
İstiyenler bu evrakı Balıkesir vilt

yet daimi encümen kaleminde veya 
Balıkesir nafıa müdürlüğünde göre
bilirler. 

3 - Bir ay zarfında pazarlıkla ihalo 
yeni hükilmet dairesinde teşekkül e
decek daimi encümen tarafından ya· 
pılacağından encümenin toplantı gü
nü olan her pazartesi ve perşemb gün
leri saat 15 de vilayet daimi encüme· 
nine müracaat ederler. 

4 - İsteklilerin 1937 yılı içinde na
fıa vekfiletinden almmııı müteahhidlik 
vesikasını ve bu işe girmeğe salahiyet 
veren resmi vesaiki ibraz etmesi şart· 
tır. (7851/4328) 3--6622 

Kapalı zarf usuliyle 
eksiltme ilanı 

Tunceli Vilayeti Nafıa Müdürlü• 
tünden: 

1 - Eksiltmeye konulan iş: (Tun
celi vilayeti içerisinde Mameki, Se· 
yithan, Şehsu, Türüşmek, köprüleri in• 
~atıdır.) 

Bu işin keşif bedeli 173,000 liradır. 
2 - Bu işe aid şartnameler ve evrak 

şunlardır. 
A - Eksiltme şartnamesi, 
B - Mukavele projesi, 
C - Bayındırlık işleri genel şart• 

namesi, 
D - Tcsviyei turabiye şosa ve kSr

gir inşaata aid şartname, 
E - Hususi şartname, 
F - Ke§if cetveli silsilei fiat cet· 

veli; metraj cetveli. 
G - Betonarme köprüler fenni şart• 

namesi, 
İstiyenler bu şartnameyi ve evrakı 

8.50 lira mukabilinde Tunceli nafıa 
müdürlüğünden satın alabilirler. 

3 - Eksiltme 30.İl.937 salı günü 
saat 15 de Elazizde Tunceli nafıa mü
dürlüğü binasında yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 
olacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için is· 
teklinin 9900 lira muvakkat teminat 
vermesi ve a§ağıdalı:i vesikaları haiz 
olup göstermesi lazımdır. 

A - Nafia vekaletinden almmııı 
937 senesine aid müteahhidlik ehliyet 
vesikası ve ticaret odasından alınmış 
sicil vesikası. 

B - Bir teahhüdde en az 75000 li
ralık köprü betonarme ve sair inşaat 
yapmış olduğuna dair vesika. 

6 - Teklif mektublan yukarıda 3 
Uncü maddede yazılı saatten bir saat 
evetine kadar Tunceli nafıa müdürlü
ğü dairesine getirilecek eksıltme ko
misyonu reisliğine mııkbuz mu1<:a!:ıilin
de verilecektir. Posta le gönderilecek 
mektubların nihayet 3 üncü maddede 
yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış 
zarfın mühür mumu ile iyice kapatıl· 
ınış olması lazımdır. 

Poatada olacak gecikmeler kabul e-
dilmez. (4183) 3-6311 

1 - Keşif bedeli altmış dokuz bin 
beş yüz yirmi dokuz lira otuz kuruş 
olan Kütahya tayyare meydanı top
rak tesviye işi kapalı zarfla eksiltme
ye konulmuştur. 

2 :- Muha~en'bedeli 33885 lira ilk ğinden tebligatın, H. M. usulleri, Ka.
temınatı 2541 lıra 38 kuruştur. Şartna- nununun 141 inci maddesi gereğine 
mesfni görmek istiyenler her gün ve göre yapılması ve muhakemenin 9.12. 
pazarlığa girmek istiyenler ticaret ve- 1937 tarihine raslayan perşembe günü 
sikaları ve teminat makbuzlariyle iha- saa~ 9.30 a b1ıra~ı~ması ve istida ve da-

muhalefet olması, :! l lll l lll 11111111111111111111111111111 I L 
3 - 19.7.1937 tarihinde yapılan heye- _ 

2 - İhalesi 30. ikinciteşrin 937 sah 

l Ü t d S
. .. vetıye suret erının mahkeme divanha-

e g n ve saa ın a ıvas tumen satın · . 
nesıne asılması karargır olduğundan 

alma komisyonunda bulunmaları. 
(4339) 3-6617 

karar gereğine uyarak, belli gün 
ve saatte Bolvadin asliye hukuk malı-

ti umumiye içtimamda ticaret kanunu- : BiR BALO HATIRASI 2 
nun 386 ıncı maddesinin son fıkrasına - : 
uygun sülüsanı ekıeriyet olmadığın- E Harri Baur - Marie Beli - P. R. Wilm : 

dan işbu noktaların müzakeresi, 3-6633 , 1111111111111111111111°1111111111111111 r 
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M. AZIZ TUNÇ 
Pazardan maada her gün hu· 

talanın kabul ve tedavi eder. 
Adliye Sarayı yanında Sarraf 

Hakkı Apartımam No. 1 3-5645 

938 

uı.:us 26. 11' - 1931 
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BALIK YAGI --------- Kilosu 85 Kuruş Ulus Halk Sinemasr ------E Sırasında Sakarya Eczanesi. ~ - --
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Güzel diş istiyenlerin macunudur. 
..tıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııL. = : 
: Cebeci hastane•i dahili. luutalıklar mütehaınsı § - -
~ Dok.tor Zeki HalOO Pamir s 
: Hastalannı her gün saat 14 den sonra Himayei Etfal apartıınanındaS - -: 4. numarada kabul eder. Telefon: 2357 : - -'=iıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııılr" 

KUmbar~bir 

• Çankaya ec.zanesı açıhyor 
Yenişehir Meşrutiyet caddesinde 

. 

Dlı tabibi Hamdi Alıaün • İhsan (andır 
Pazardan maada hergün diş tedavisi, çene rontkeni. 
Yenişehir, Atatürk bulvarı Ercan Ap. No. 3 
Anafartalar No. 101 Tel: 3232 Ev tel: 3109 3-6627 

En ho§ meyva tuzudur. Inkibazı 
def eder. Mide, bağırsak, karaciğeden 
mütevellit rahatsızlıkları önler. Haz
mı kolayla§tırır. 

İngiliz Kanzuk eczaner-l 

Dr· EMiR NECiB 
ATAKAM 

Doğum ve Kadın Hastalıkları 

Mütehassısı. Postahane caddesi B. 
usuf Hikmet apartımanı No. 3 sa

:ı.t 11 den itibaren hastalarına bakar 
Telefon: 1816 

ı~ı 
İmtiyaz sahibi ve Başmuharriri 

Falih Rıfkı ATAY 
Umumi Neşriyatı idare eden 

Yazı İtleri Müdürü 

Mümtaz Faile FENiK 
Ulus Basımevi: Ankara 

Kendine beyhude yere 
eziyet ediyor. 

NEVROZİN 
Varken ıstlrap 

çekilir mi ? 
Baı, diş ağrılan 

Ve Ü§Ütmekten mütevellid 
bütün ağn, ıızı, sancılarla 

nezleye1 romatizmaya karşı 

NEVROZİN 

icabında günde üç 

kaşe alınabilir. 
isim ve markaya tfikkat 
Taklidlerinden sakınınız 

NAS1~1lAC1 
KANZUK 

oktor aranıyo 
Mühim bir müessesenin şarki A

nadoluda şimendifer güzergfilıın
de bulunna işletme idaresinde ça
lıımak üzere bir doktora ihtiyacı 
vardır. Bu doktorun birinci sınıf 
emrazı dahiliye mütehassısların
dan olması ve icabında operatör
lük yapabilmesi lazımdır. Talip 
olanlar yaşlarını, muhtasar tercü
mei hallerini ve istedikleri ücret 
mikdarınr bildiren talepnamele
rini (posta kutusu 216 Ankara) 
adresine göndermelidir. 3-6614 

YENİ 
BUGÜN BUGECE 

Günde yQlnız bir defa 

HASAN 

Diş macınıu ile dişlerinizi temizlerseniz, 
ömrünüz müddetince dişleriniz sağlam ve 
inci gibi parlak ve beyaz kalır. Dişleriniz çü
rümez, diş etleriniz kanamaz. Tüp 7 ,51 dört 

misli 12,5, en büyük 20 kuruştur. 

Türk Hava Kurumu 
BÜYÜK PİYANGOSU 
İkinci Keşide 11Birincikanun937 dedir. 

Büyük İkramiye 40.000 Liradır 
Bundan baıka: 15.000, 12.000, 10.000 Liralık ikramiyelerle 
(20.000 ve 10.000) liralık iki adet mükafat vardır ..• 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin eden 
bu piyangoya iştirak ediniz ... 

-"111111111111111111111111111111111111111,. 

Dr. M. Şerif Korkut 
Nüwnne haıtahaııeai 

cerrahi tefi 
Her gün saat üçten sonra evin

de hastalarını kabul eder. 
Telefon: 1499 
Adres: Kooperatif arkası Ali 

Nazmi Apart. No. 9 D. 5 

..t l 1111111111111111111111111111111111 lll ~ - , 
: D~~r ~ - , 
~ Rıza Duray ~ - , 
: Cebeci Hastanesi ~ 
: RONTGEN mütehassısı Çoculc:; 
:S sarayı caddesi Niyazi Kansulc~ - , : Ap. No. 2 Telefon: (3509) ~ 

~------------" ;1111111111111111111111111111111111111•' 

SİNEMALAR HALK 
BUGUN BU GECE 

CİCİ ANNE SERSERİLER KRALI 

Dannielle Darieux'ün en son çevir
diği fransızca sözlü büyük film 

Aynca - D, haberleri ve öğretici film 

Lorel ve Hardi'nin en güzel 
eserlerinden türkçe sözlü 

ı . Ayrıca • D. haberleri - ve canlı r•· 
simler. 

Seanslar: 2,45-4,45-6,45. Gece 9 da 

Seanslar: 2,30 • 4,30 • 6;30 Gece 9 da 

Halk Matinesi: 12,15 de 
AMOK 

PHILCO radyoları aeldi 
Merkezi: 

Şubeı 

Halil Naci Mıhçıoğlu 
Anafartalar caddesi Tel. 1230 

Bankalar caddeai Tel. 2619 


