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M ko".,_'d3 1ke.1 bugunki.ı 
ru•. ~d bleı iniı en bl•) uklerıu . 
deı. b ı bi-ze demişti, kı: ·· Eski 
Ru ya'ıa meder1ivelı As}'a'daıı 
turklcı fletırmişt'1·. Cedle>·imize. 
lopı ak Şt•ı megi bile oğı·eten onla. 
drı. Osmanlı ;nıparnforluğundan 
eski tuıh ııplgınlarımn öcüni1 al -
moh İ•IİYl'n biıfi.m {adar, bu hoM
katı i..ilmiyu·· dt'gilleıdi!" 

, .. arb lef ekkiırıi tüı k milletine 
karşı aslf. ae be ı.: k imamı:!lır: İs 
lamlık nufu:r.unun titı·k saltanatla
rı tle devam et'ligini gören kllise, 
ve, yakm şıtrk ile Asya yollarım 
a"'mak için aon ti.ırk saltanatını or
tadan kaldırmak ıstiyetl politika. 
çanlı ve k1lıçh empe.·}alı:ım, bu 
haı eketlerıne rrıedenie •t davası 
adı · rdirebilmek ıçin, ilk mekteh
ten il" ver~ıteye kad1'.r bütün bil
gl ve ılim kuı umlannCla, kitab ve 
"azelelerinde lürk kelimesini bar
~81. i- llmesi ile e~itleştirmek gayt!· 
ınt .g~ıtt\ıler. Eski ve yeni her han

g~ bır ttiiltiır veya kahramanlık ha
chse. 1!\ln • üst.üne ti.ırk damgaı;ı 
ko~~ak bır cınayetti. Geçmisi ve 
larıhı bı~akm12.: En yeni garb. mu
harrı.rlerı, Atatürk'e. türklükten 
gayrı. ~ir milliyet kaynağı ara _ 
mak tçın senelerce uğrasttlar: $an 
ve şeref1 inkar oluna~ıyan her 
şey' adam veya eser t·· k 1 

1 "d' · ur oma -ma ı ı ı. 

Tarihi, yalnız ktndi familya _ 
sının zafer destanı hu··k ·· · d' 

k mu~m 1~ 
me terı agyri bir cı.ey d ·· .. . . " uşunnuyen 
Osmanlı ımparatorlug~u k"Jt·· 
ıı· "k . . u ur po-
utı ası ıçm bu meselenin ehe · 

"b'l m1 yett 1 e yoktu. Onlar t · ki"" d"" t .. d , ur ugu 
.or. yuz ça ır halkı ile başlatmak 
ftkrınde, . Frenklerle birleştikten 
başka, tarıhten türk ismini bile 
kal~ıı.arak, yerine, osmanlı keli -
~~sım .koydular. Onların tarihin 
gore de Osmanlıdan önceki ve o. 
manlı dışındaki türklük, barbar -
lar .Yığ~nmdan ibaretti. 1908 me~ 
rutıyetınden sonra Avrupa'ya gi ·_ 
den gençlerle, memleket içindekı 
yabancı tnekteblerde okuyan, veya 
o~rnanlr mektehlerinde, mazileri . 
~~ tercüme ve tarih kitablarmdaıı 
ogrel nen gençler, kendilerini ka
ran ıktan sıyırmak için ne vakit, 
~~ de fıraat bulabildiler. Türkçü
kuk, ga~b tef~k~ürünün zulmün~ 
.~rşı, şıddetlı hır tepki oldu ise de 

Şıır ~e ?estan smırını pekaz öteye 
aşahıldı. 

lu ~.smanlı imparatorluğunu, ti.irk
t r.~n ~asyonal ve enternasyonal 
:. 

11 
• akımından, tasfiye eden 

t~~~ırk devrini beklemek lazım
ge 1

' Onun yalnız kendi za
~ıanınkda değil, tarihinde de kur, 
araca. tık: İleriye doğru zaferleı 

ve gerıye doğru zaferler! Milli 
varlık hali . . . . d . !" • ve mazısı ıcın e genış 
ıyerck hakik"ı o··ı .... ~d b"' .. 

k 
. ' çusun e uyuye· 

ce lı. 

k 
.. ~er ikisinde de, garb tefek-
uru ·· nun taassublarını bir tarafu 

rl~rak, metodlarmdan ve sistem -
erınden istifade edecektik. O bi

ze, bugün için, banka ve endüstrı 
yae.arnıyacağımızı, dün için de 
es 1 medeniyetlerin hiç biri türk 
olmadığını ıöyleyib duracaktı. Biz 
<>nun ınetod ve sistemlerine daya 
narak, bir taraftan modern mües· 
seselerimize vücud verecek bir 
~andan da metinlerin, te'orile
rın ve araştırmaların arasmdarı 
türk izlerini ve e:serlerini cıkara -
caktık. · 

Bu vazıfeyi yapmak. turkler . 
den başka kimsenin ne faydasına 
le zevkine olabilirdi. Fakat bir 
defa yapıldıktan, ilim ve realite 
ydınlı "1 icme alındıktan sonra, 

~ da. l>ıı un dıinvaınn malı olaca 
gma tiJphe yoktu. İşte ta1·ih ve 
'·6frafya f Akitltt:"İ. birka<. sene -
J nben :ıshi.ncle oldu~u~uz bu 

1; lu· ·lt•rinıiz ii(· ~u-

cu ~a f ~nıı • u· .. 

l 
1 . 

Adımız andımızdır 

KAMUTAYIN DÜNKÜ TOPLAN TISI 

er nem ur ınudur, midir? 
~·~~--------------------~~~~ 

l' ek·illerin tekaüd olcluktan sonra lll<lıkları nıoas111 
Vllrislerine de verilnıesi kllbu.l edildi , 

lJayvanlar vergisi hakkındaki kanun ruznameye al'ındr 
Kamutay dün Refel Canıte:.ı:İn ı·e

'slıginde toplanmıştu-. Hudud ve sa 
hilleı sıhaı umum müdürlüğü 935 yı 
lı bi4dce kanununun "5" incj maddt-
ile ı;at'fın~ nıe:runiyet ~erilmiı- olan 

300.000 liranm 450.000 liı ayl\. çıkt1. 
rılnuuına daiı kanun pr<>jeı-i gönişu
ler,•k knbuJ edilmişta . 

Askt-ı • Vi> nıülH tekaüd kanunu

nun 25 İnci maddesi mucibince tel•a· 

ud edilen ve tekaiid edilmek hakkı ıı 
haiz hulunanların }ctimledne avnı 

Vapurcuların 
şiikranı 

Uiiu Elı.0&1omi lıakanhC:ırıa <>(•fı ıı 
t:' !"" 

hir tt·l~ı·;.tf ... atııı alma i~inflt• al.~ı 
J .. alıların -e,·ineini aulatmaktadu 

Öteygünkii sayımızda vapurcuhılı: 
şirketinin yüzde yetmis hissesine sa

hib olan Sadıkzade1erdeıı B. Mustu· 
fanın, atış ısi karşısınd.. duydugı• 

memnuniyeti ve bu meselenin bir mil
li zaruret olduğunu anlatan beyana
tını yazmı~tık. 

Tavilzade, Kaptanzade ve Alem
d.ır:ı:adeter f{ibi vapurculuk !l.trketin\n 
buyuk hissedarJarı olan nıuessısleı 
de, .Ekonomi bakanı B. Celal 8ayaıa 
bir telgraf çekerek satı~ işi u:.r.erinclc· 
alınan karardan dolayı, hükümeh 
şükranlarım bildırmişlerdir. 

Bu telgraf, vapuı· şir'.ketı hissedo.r
larmın satış meselesinden dolayı yal 
nız sevinç ve memnuniyet chıydukla· 

rmı anlatan ve hadi::ıenın isabdini 
kuvvetlendiren bir belgedir. 

:········ ················· .............................. . 
1Ç,~ınh(~rleynin . 
~ Hatıraları~ 
: · .. Günün bi> i.nd~ 8ri.ta11 
i ya imparato.-luğu çöker de, 
; Kanada'nın lıer hangi bfr kim 
: seye verilmesi lcizımoelirst: bıı :> , 

: pay Birleyik Amerika lıü.kü - , 
i metlerine Jiı~er. Hindistan mı? l 
: Hindistan, Rıısya'ya geçeı l.lt; • 

• yahud da anarşiye yuvarla mı .. 
~ Y ukarıki satırları bir kac.; giı 
ine kadar tefrika edt:ceğ im iz 
;''ÇEMBERLIYN'NİN HATIRA 
~ LARI" ııdan alıyoruz. 
i Diınyanm 5ıyasal durumu 
~hakkında böyle önemli gorus 
~ ve bükümleri ihtiva eden b~ 
~yazıları okurlarımız buyuk bir 
: zevk ve is ıfadt" ile okuyacak 
~ lardı \". 

......................................... 

İııl!iltcı.re 

kuvvtı.1.siz nıi(lir? 
llh /,,,,.,, olunw lrıgi/t,•1t• 

A lı·d,•ııi:zde ne ;r"IHll>iliı · )" 
~ \ ik~~nt K.a"'tföro~un yaz1.., 111 , ~ 
~ 4. 4·11 ~ayfamızda oku)unu:r.. 
~Arl./V'./V'VV'VVVV\IV'V'v"'J\.,,~·~A~./'V\'V\ 

büyük davanın laboratuvarı ol 
mak üzere kurulmuştur. 

Yeni fakülte talebelerine, Saf
fet Arıkan'm ve Bayan Afet'in nu 
tuklan üstünde dikkatle durmala 
rını tavsiye ederiz: Ne b .. ··ı b" . . . uyu<: ır 

ışe gmşm1ş olduklarmı. biz;m ya 
şı.~1 ~.za geldikleri vakit daha i.) i 
gorup, OlM, keııdlleri de ~·\~ac,ıti 
laı·drı. f. R. ATA. y 

i<anunun 49 uncu maddesinin 1 H' 2 
İnci fıkra \arı hükmüne göre yetim 
ınaası tahsis edilip eclilmivece~i hak
lrnıda\ci tef iı·irı ~ôrüşiilıne~int> ba.,,. 

l.rndt. 
Divanı ınuha:;ebat raponıııd.• soy 

it> demekte idı: 

llı• ... t•lı•rıin "'"iti:. t•ti 
l 68:{ numaralı tekaüd kanu

nunun 25 incı maddesinde (Türki) e 
Buvuk Millet Meclisinin teessüsünden 
itibaren Fhiyük Millet Mecfoi Reisli
ğinde bulunanlar ve fcnı VekiJl.,.,·j 

Heyetine dahil olup da bilfiil vekil
lik elmüı olanlar tekaücl miirldetini 
ikmal etmemi~ olanlar bile kendilcrı
ne birinci dı•ı-ece Ü7.eı·inden tek üd 
maaşı bağlanır) denılmiş olrnasın.ı 

mt-bni bu mevkide bulunmuş <>lan ze
vı.ta bu madde bükmÜnf' tevfikan te 

luı.iid maası tah"IİS ve Dıvanca da le"· 

cıl cdilmektedır. 

Ancak kanunun, yetim maa~ları
nın sureti hesab ve tahsisine dnir bu. 
lunan 49 uncu maddesi: (Açıkta ve-· 

ya ınlistnhdem iken vefat eden :ı:abit· 

l~rle mülki ve askeri memurların !ıiı. 

metleri on beş sene veya daha fa .1. 
ise yirmi h~- a;enelik tekaüd 11H'\as1mı• 

''lTl11~-~ 11n 

yirmi beşte birini hizmet mtiddetİn•• 

:mı-hı il~ hasdınm ve bunlardan kıdt• 
men veya malUlcn mütekaid iken \'C• 

fat eden!t!rİn almakta olduklaı-ı n11ıa 

sın, maaştı. müstahak yetimler adedi

ne vahid zammı ile hasıl olan ade<ll 
taksiminden çıkan harici kısmet, ye 
timlerin beherine taksim ohınuı·) di 
ye ~azılı olup, birinci fıkra dal i ( \ 
bunlardan) kaydının <\Çıkta veya 
mlİslahdem iken lekaüd olmus -:r biı-

(Sonu 5. İncı .ı~oyfacla) 

l(oınplo 
ırıaznun llırı 

Bııgiiıı {iğlt"d«u eH·J rı~ıı· t·•·zacla 

11111 hakt·nı..lc·riıw dt•\ :ıın 
ohı nacaktır. 

Bugün saat onda komplo maznun· 

ları muhakemesinin ikinci celseı-i .••<i· 
pılacaktıl'. Silindiğı Ü:reı·e, birinci cel-

erle kararname olcundu, mar.nunl. ı 

dinlendikten sonra, müddei umumi 
tevsii tahkikat talebinde bulunmu:-ı 

ve B. hzeti hukuku aınnıe şahidi ola 

rak ikame etmiştir. Bu~ün, B. hzP-tin 
yazdıC.ı iki r<lµor okunacaktır. 

l)il Y~zıları 

(; l JNES -- D iL 
Teori~inP tröre topclnomik 

a11aliz tf'criibesi 
x 

'/'111 ani. u111t111. u1111111 

Um, umun ısimleriylt arap ya
rım adasında Aman kasabasmın 

ad mı ve eski Mısır' da mabu"I de 
:mek olan Aınun'u hatırlarız . l~te 
( Karnak mahE-dinm zafer taşı iı 
zerindeıı oglu üçüncü Thoutmes e 
hitab t:den Aınon Tanrıdcr Denıs 
:ıaurat. Histoire cles Religions s. 

75). Mısırlılar bu ismi daha kuv 
vetlenclirerek öne~ ank amun biçi
mindt- insan adı olarak kullandı 
hu. Ankarada oturan eti kıralmm 
genç oğlunu getirip Mısır fira vu11 
luk tahtına geçirdikleri zaman, bu 
adı; pek sönük ve çelimsiz bul 
muşlardı. Çünkü Ankaralı gene 
prens çok güzel ve çok parlaktı 
Hakim, kudretli ve habac bir flra 
vun olacağa benziyord~. Cuııeş 
demek olan amun ona az geliyor 
du. Ay deınek olan ank da kaf \ 
gelmiyecek idl. Aynı zamanda sa
hih, esas ve baha demek olan ut 
kelimesini ilave etsel~r yine bi,· 
eksiklik kalacak idi. Çok sahip 
çok esas çok baba demek olan 
(ut ut) yani utut kelimesini lis 
tun tutarak genç prense: 

Utul · ank - amun biçiminde b:ı 
isim yaptılar. Kabri en on olarak 
acılan meshur firavun Tut anı· 
amun'un ismi İ::jle bu suretle yapıl 
mış bircok kelimeti eski Siimer 1-

imlerinden biridir. O devirde ktıl 
ti:ırlü hayat yaşıyan butiin mıllet 
ler Siimerceclen 'İstifade ediyordu. 
Ve (Mezopolamya'nm Samice ko 
nuşan milletleri. Akadlar, Amm-

Yazan: Ho:.an Re,~it I ANKU1 

ular ve Asurilerı Sümer kültürü ile 
beraber Sümer dinini de almı~lar 
dı. L. Woolley. vor 5000 Jah •> 
l 06.) Sumer yazısı ve dili Mısır sa 
rayının ve mahedlerinin yazısı H 

dili icli. ''Bugün biliyoruz ki, Mı 
!addan beşbin yıl önce Sümeı 
Babi\ ziraatinin esasını ve hubu 
bat üeşitlerini tanımayı ve onlar 
elan ekmek ve biı"a yapmayı Mısı 
ra Sami muhacirler (Sümerliler o 
lacak) götürdüler. Bu millet Hiye 
roğlif yazısını da basardı. E. Hu 
ber dan Trank opfer ~. 137. Amun 
Gline~ Tanrı. yalnız Mısır'cla yal. 
mz Me2opotamya'da degil Hind 
de de yaşıyordu. Ona vedalar Om 
diyorlardı. Türkler Om<\ dediteı. 
E. Huber Om adının nasıl anıt 

dıgını şöyle hikaye eder: ''iki ı·u 
hani nail ve ilahi okur ve kor o 
okumayı Om ile karşılar. Das 
Trank opfer s. 174). E. Hubet bu 
Om'un Hind - Avrupa di11erinde 
dualarda söylenilen Amen olduğu
nu ilave eder. Biz bunu amin ola 
l·ak kullan11 ız ki eski Amun' clatı 
başka bir şey olduğunu kimse icl 
dia edemez. Ve Amun Günes Tan 
rıdır. Çünki.i Güne~ - Dil T eori~i 
bize onu aşağıdaki analiz kaide" 
ile apaçık ~Ö!'lermekte ve ı:ı"d.\ 
ınaktndır. 

. (l) (2 ) (3) 

Amım cı • aın ' un 

(1) ağ aua kök ola•·uk lrnv 
vet, ~ udı·el ve ış1ktır. 

(Sonıı 2. inci sayfada J 

• Ftkıa: 

25 ll1art 1920 
Eski bı.- klt L karıştı ı en, 

dan 25 m rt 920 tarihli solgun .
lstanbul ga7ete .. ı di. ştu. S nkı u
zak asırdan bir hıkaye ol uı ihı, 
sayfaları gözdPıı geçirdnn. 

Birinci havadis: 'Ahı ali si)a. i 
yenin aldığı son şekil ve ce1 e) 11 
iizerine zatı haz.ıeti padıt;a/ıi dıin 
sadrıe1;ball Damad Ferid Paşa ,ıt 
... oıa~ı lıiimayunlan11a davet ede
ı·ek badelistisare kendilerine ma
kamı s<ıdart•ti teklif bu)wmu loı
dır." 

Pnris'Len bir telgraf: Lovrl 
Coıc zati şaham•11in lstarıbul'cla 
ibkasım İ.:tlemek irzere gclmis , 
lan Hind muslüman heyetine ver
diği cevapla, müsliimanlarm Trir 
kiye için şefaat isiemeleı ini anin 
macltihnı soyliyerek, Alman)a oe 
Avusturya'ya yapıldığı gibi, Tın 
kiye için de ôclil olcrcağım bevmı 
e/mİ~tfr/' 

Londra'dan bi ·telgraf: "Mösvô 
Venizelos dün Avam Kamaıa ı 
hariciye encümeni tarafmdan din 
lenmistir. Veni:ı.elos'un nutku de
rin bfr tesiı icra eylemiş, mevcud 
mebuslcudan ekserisi Mösyö Ve-
11iz.elos'u tebrik etnıi lerclfr. Sim
cliye kada,. ptJl'lamento ile mÜna
:.ebettat olmıyan hiç kimsenin, ve 
bil hassa, bir ecnebi siyasi J•ecülıin 
Avam Kamaı·asıncla nutkuna mli· 
saade edilmiş değildi:• 

Nihayet dördi.incii a.yfadn bir 
ba~bk: 

KaLanaıı al1yoı ' 
500 lıra miilı ıfrulı cı/ı ıtı ko ıık

lc•ı ıııu~abak ı. 

Ve altında şu satırlar: Kadıko-
yünde Kufdili tiyatro•unda homikl 
şöhretşiar Hasan Efendi ve sannl
kar NO§id Bey ~eı·eflerine 2'1 mart 
cumartesi giinü gündüz hanımla 
ra gecesi umuma, meyhur komı '·
ler imtihan olacak ııe 500 liı·a mii
kafatla taltif edilecektfr. Hasan 
Efendi kavuklu, ve NaşiJ Bey bPy~ 
nelmilel 24 taklidlerle sahnt>clP. 

~aı·şı kar~ıya! Nabii zaman küçiik 
lsmail Efendi pi~ekôs, kımıik Ali 
Rtz.o Elendi aptal ııa-:ifeleriui 
JenıhJe etmişlerdir. [Hasan ! 
fendinin mehareti, Naşid Bt ·rı 
:ıekclııeti] İı>minde karıkadim .~ !it. -

atlık orta oyunu! Ay11ca f Sol
gun çiçek J isimli iki peı·de Jr.ı '• 
kantolaı·. miikemmel ince az r fa. 
san Efendimn leblel>ici. Nasicl . 
yin tulşucu kuvaııto aıt! T af sil"t 
el ılimlanndo!'' 

Altında şu sened: '' l::bıı mıisa 
mere KaJdzöJ o.halii mulıte1 rr e 
smin arzu ve talebi umumılt·ı i 
ii:ı.eri11e iertib cdilmi:f olup lı •ı· i ı 
miı: dt.· lıir sahnede karsıkaı ıı va 
bıılunacağanıza oozı İmza eyl~ı 
Naşid, Hasan " 

Fe) z ~Jolıaınnu·d 
ilanın zi \ arf•l lrı-i 
Afgan Dı~ Jc;ler; Bal ... anı Scıd.u· 

Feyz Molıarnmed H.111 dun İş ve Zi
raat Baokalarh ı.. Sumeı· Ban' ı H· 

Yünis fabt;kasım "t'lrnisl ı·cfü. 
~at 17 de ;ngilız h~.> tik ··k·"Jj.. ,. 

de şerefleı·ine h1r çay ziy~feti ·, ,., ı. 
miştir. 
:····· ......................................... . 
• Pt·off"·•iiı· l>r-. . 'aiw (l~··;~·i·~"': 
~ lnm·f•n;,, Ciiu(·.~ 1';1 tı•u: i ... 
: ,,;,, 11u·l<wıi-:.,nı""' l1tıl.!:wtl• 
; ~aztlı[:ı il: n u!· t/,., im ;1, 

~ 1;ii11c l.udm· l ltı. 'ıu llf'.''' ,j. 
l lt·t~t•1, I İı. 
············ ............................................... : , ...... _ ........................ ··-.. -

B·.gün s.t l l5 de 

Haikt·~ ı:ıd" 
Il. ş,.,·lı.ct Men cd /di Ba 

... f 
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/· ı )eu iz ko11 f <· ·an~ın<fa 
/11~ili:lı•ı·i:ı hobrı/11 lıiı .Hmlı~ 

mılt1111 11tlmı 111 ı nhı~ or ~ 

tıo~ devıuıı edt•n cnl\ I o le ı.ı 7.1n1 k<•· 
muıyonu, B .. y ıt s6r11 \' ile dı~ is~cı i 

baka.nlı •ı Hı haLınedrra '{e h n gizli Vt • t 
ııtk İarı go .hien g eçırmiştiı·. E. k i cu· 

1
ı 

IQ\t\' h ılHtnı ' •lıKtn'un 19i5 de anı 
n: ı~kılde lngılter,. lehine donÜ!i :ıe- f 
ebt .. .,j hu veıa .. ~.ııu t.•an anlr~ılmnk
dır. 

(K~llt\ra) G-ra?.ian · 5 

afiflf'tınek 

de (İ lı~ bt~ lJilRkıs1111 

l.o nd rn 1 O ( A \ ) - Ro) t ı: ı bıldiri_ 

yoı : Dtı' Jc1po n \ C inı::ıli z deııı. del .,.. 
\ uııl,ı ı ı a ı ısında, Jııımn l {'hlıfıııın ycnı • 

den nn11 al.eı esi hakt.ıncla ctırt!) an eti rı 

uoru ınelı 1 e <lllll" buı ııd,\ "müsteı· k J'lt nr 
h.ıcl 1ı ıkk111clakı ml1Lclker€nıtı tckı 11· U

ı·ütülme:.İne madt: olın k ıl, 'buııun 

kabıılune .ırn •ele bulurıııı k . • raı.ır.da 
bl·lli bıı f.ıı·k oldugu ka> dedılmcktedıc. 

B\t .. e lıı.ıtlaı 111 l!n muhinu eı>kı lılt
~tne a lıreteri K "do 'nun b:r mektu-
uchır. t>\n rter, bu mektubunda, 

.ı;teı-)İnf!' lıra ıHnın boyuna dü:mıe:s;nin 

Atnorıka trnaıetıni tehlikey.. lo:uydı•· 
ounu .,.. 11 ,.h .. den devletleri!! An1eıı · 

"•*-•• ıwç para alınnlaa-ı h"'kkmdn 
'OJn•i-•tt <rli..l\i'nın l;.,.)r.hrılm11t5ını tal'· 

vd, Moti:dıai yr.oı:mııkuıdır M<!!ktub 

o le hitU\ .. ktedil": 

'in iltere \,,.,. ZiılnHt.n en iyi nıUı; · 
teı'hnİ· "fmıı$1ur. Ve .. ıan dn. O)fc
dir.,. 

Konu&yon lopJantı ında huluıııan 
organ bankııısının ki sahibi B. 

Vi oey, bu \iank nın 19l8 de Amerı· 
in ükümetinin vardımı ile 194 mil

yon dolarlık hu&u i İngiliz borçlar• \e· 

dıyr etmi, oldu "unu Öylemi.ti,·. 

Mogolistan sırıırında ha
diseler çoğt:tlıyor 

1oııkov1t, 10 (A.A.J - iman h.ıbcr 
ima. büroırnndan: T ı; ajan:onın K~b;ı 

rov k'ten aldığı h. berle.ı·e ııöre, diir Mnıı 
çun ~ov)et ınırında yeııi bir hadist> 

olmuıt.ır. Hududu eçen bir japon \;y 
yare i. ov:yel tu111 ğıncia rnecburi biı· 
mi~ vapını,tıı . Tay yari.' icindt> bulunan 
ıkı j pon ite ilci Sovyet aske,.j arasın. 
da ııte .. le tı edilıııiştir. Jaı>onlardnn 
bu·ı yarnlıann.ı tır. T «lıkikata ba~lan • 
mıstır . 

Mo kova, lll ( A.A.) - Tas ajansı 
bildiriyor: Son .-~mantarda Mançuri or-

chısundan kaçan bıtı:ı kuınandanlaı-, Sm_ 

yet topraklarına eçmİ§ler<lir. 26 ilkkn • 

nundıı bir Sovyet aınır devriye.si, Sovyet 

topraklıırrnd. ~,ı, çınli ol n bir mançu. 

rı ı bitini yalıralamışhr Atı ve ti.ifeği ile, 
Ü~ermde ıapon askeri üniforması olduğu 
halde v k. lanan zabit, japonlara hizmet 

etmemek ıçın kaçtığını söyleınistir. 

3J ill<kanunda da Novoaleksevka bül 
•esindeki Mançuri müfrezesinin asteg _ 

ınenı jle biı küçük whiti yakalanımşlar
dır 

Bıınlar güya Japon aleyhtarı olduk . 
l«rı İçin japon zulmünden korkarak kttc-
tıkl.ırını Öylcmişlerdir . . 

27 ılkknnunda Ekatcrino Nikolovt1k 
bol •e ind(' hududu geçen bir çinli yak.ı. 
lıınınıştır. Doğu İmalindeki halk ordıı-
su birınci fırkasının kum, ndanı olduğu
nu oylıycn bJ cinli, japon mançuri kıtc'\· 
f•tın t karşı nıiicadelede bulunmakta idi. 

Rutün yakalananlar. rnuhnfaza nltı -
na alınmışlardır 

Mo:.kuv,, 10 (A.A.) - Tas ctJan ı 
dun Pokr ·k k" . k 

O\ n oyu ya ınında Sovyct 
kıpı·ııkınrına in ·· 

1 
• 

• • en tnı>on suc tayyaı·csın· 
dl'k iki ı"ıınon ı k d" 1 . k 

,. L ıı . en ı ateş erıne mu ;ı. 

bet ede" •nıı- muhafızları tarnfından 
Y«ıı ülnndıgını V ·ı f h · d . ve oı·oşı u şe rın en 
ledavılcriı "ç"ın d kı ·1· .. d ·ı .ı . . o or ve ı aç gon crı m· 
·"" bıldirrnektedir . 

·""'"' •·tlı· I . ı · -· · • , ,,,. ·~""" ,,,.,,,, .... ,fl:ill. 

Tok)•o IG (A.A . ) Sovyet Büyük 
elçisi B Yu cf .

1 
.. 

ren Jllpon tayynrccı erınııı 
ovyet - Mnn<;ukuo sınırını geçmelerini 

bu •ur e H" . 
• . "Y ırota nezdındc protesto et 

rnıstll' 

. . Doııwi "J•lllsının öğrcndigirıe goı·c, B. 
Hırota bir sınır tashihinin lü:rnmlu oluıı 
olınıyacaı;ııı gözden geçirmek vaclindr· 

• bulunrnustuı 

B. Yuı·enef Japonya ile Almanytt ctrct· 

•ııda bir nsltcri • ndlnşına yapılıp ya • 
' rulmadı •ını ormuş ve B. Hirota da 

h.ıvıı·,, cevabını vcrmiştiı-. 

or.' ,., ,,,,., f.-.·::i icnı ı,,,,,,;,,.:;İ11İ11 

:J.iw·i toplmıtı ... ı 
l\Jo~kova, 10 (A.A.) - Sovyet Rus· 

Ya mcrkcL. ıcr komitesinin ikinci 
foı>lantı de\ re i bu !Ün Kremlin snreı. 
vında K linınin b.r nutku ile açılnıı • 
ır 

Moloto ,..,, di •İ bihiik hır nu•uk-
19~6 t>(;:onorni ,,lan nı anin tmı!ltn. 

l undrc>, 10 (A.A.) - Yagmakta o 

lan iddeth yagmurlar .imal cephe· 
ındcki İtalyan ve habe~ kuvvetlerini 

hnreket ı;zli ... ınedJur ~tnıekte<!ir. 

Bun•ı mıtkftbil, ~enuı,ta, ~crdlc· ve 

Gibide, ve Gorahai garhında c1aa-pı~ 

mı.laı· olduğu hab~r verilm~ktediı·. 

Adisltbabada sanıldığma ~Öl"<!, 

Gt:neı·al Gr:uıiruıi l.rn '*ehir İı>tikaıue• 

tinde ku' ~etli biı• taarı·uza ~eçecek 

ve Tigre i'.ı ,..erinôeki habc~ tR7yikini 

bu suretle hafifletme~c C".alı.nt·aJ.:1o1. 

Royter ji!n ının Adi:mbabild .. ki 11y

taı ı su tel .rafı yollamı~tı.-: 

(~,.,,,,,.,,/ (~ru;;İ_ltlftİ nt• ytııımol, 

Jil.·.-irıdı• 
Buradaki bıt raf ~mi~tt hi tleı .İn .ı

n ,umı kanaatine gôı·e. (!el\eı·al Grn:ll

an: Dolodan Gmiı· şİm!llı garbisiı• • 

d•>,:Tu ve Adİ:,;abubay •• miitcH~ccihcıı 
kuvvetli bir taarı·uz luweketi t~stu lrı 
nıııktadıı". S<ıylenctiğınc gort": Cinirc(" 

• e Gorahainin yu,. on kilometre ·~ı-

bırulct çetin (arpışınalar ohnuı;tuı 

Rt>ıınu·n habeı· verildi~ine goı•e Hıtbı 

valisi Maç B("ynemcredin Decca7 k\ıv

vetlerı Kernllede bulunan bir ital an 
kıtası İll' çarpışma- ,.e hircok ıt:ıly;ını 

öldunn\i tü,. . 
Buı·adaki umumi knn.ıat şudur: 

General Gı·aziani Haı~rara doı;ı u 

yapılacak bir taarru;t;un şimdi imkan· 

s12 olduğunu anlamıştır. Gener.tl, 
böylt• bir lftarruzdan vazrıeçerel bu· 
tün kuvvetlerini, hafif habeş kuvvt•I· 
lcrinin i gali eoltında bulunan Babi ve 
Siamo vilayetlerinin zaptı için topla
maktadır. Dc1lo ve Giniı An-.sınclakı 

yerleı· arızaşız ve aşılması kolaydır. 
Buna kar,şı Giniı- ile clisababa ara
::.ınd, bulunitn dağlık ve arızalı bol

ge, aşılınası son derece r.iiç olan tabii 

bir en ,el teşkil ctmektedi•·. 

İ tol \'fiti lw· .t.\,•lu·li """'"·-i"' ılı il . . . . 
ilt•rli \"l'('t>l.·lt·ı · 

İtalyanlar Ciniı· Üzerıne bır ta<tı'
ruza neçcrlcrse, :Şebeli nehri yayla.;ı · 
nı takib edt•c:eklerdir. ltalyanların 

Rıı& Deslit kuv ... cıleri Üzcı·int- yaptık· 
laı·ı devamlı h. v~ taaı'l'U7U bu kuv

vetlel'İn nı.rneviyl\tını biı dereceye kıı · 

dar arsabi'lıniştir. Fakat, gerek Rns 

Desta ve f!Crckse Ras Beynemered'nm 
kurnandasındn harh eden askerlerin 
cc:,;arctı ciddi bir ckild kırılmış de· 

ildir. General Graı:ıaninin bir taRı' 

ru2 ıakdiı·ınde bu muharibler, çete 
mulıarebcsı yaparcık ıtalyanları telı 

likelı biı· ek ilde yorabilcceklerdiı . 

Şımal cephcsind(' Tcmbien bölgesin 
de ve Takaz.ze 11ehı·i boyıınr yapı· 

lan çarpışmulnrd11 muvaffakıyet elde 
etmiş olıın hl\bcşleriıı nıoneviyalı 

yiikselmi~ lmlunmaktadıı·. 

'iitu(I/ ,.,,ııl1f'.'iİ11tlı• 

Şiddetli yağmurlardan dolayı Dc .. -

sie de kalmaya mecbur olan İmnanı 

tor, yakında Tigre cephesine hareket 
edecektir. Habeşlerin Makallc:ıti ~· 

niden İşgal için harekete Rc>çmeleı·ı 
beklenmektedir. Bu arada. şimalı 

garbide, ayın tutulmasından fnydaltt· 
lanan ha beş kuvvetleri İtalyan hatlaı ı 
arasına solrnlmuşlardır. Doğru biı 

kaynaklan haber alındığına göre, Ras 

İml'U Taka:.l'.ze nehrini aşarak :;ıimdı 
r. ideı·i vadisini takip etmekte olan 

hnL ~ muhariblerinden mürekkep kı· 
taları şimale yollamıştır. Ras lmrunun 

sağ cenahı İse Ras Seyumun kuvvet· 
!erile İrtibattadır. Öteki hab~ kuv-

vetleri ile birlikte hareket eden bu iki 

ordu, şimali şarki i tikametine doğru 
yürümeye başlıyacnklardır. Muhtel:f 

habeş kuvvetlerinin bu danaşık1ı hare· 

keti Malrnlle ıle Adua arasındaki ı
talyan nıünakalc 'asıtalarına karşı ciddı 
bir tehlike ve tehdid teşkil ed4.•cektir. 

Hnrrardan hildirildiğine göre, biı 
muhnrib kolun& kumanda eden Maç 
Oerc-a;;ı: Da ... almnda Va1'arak Ras Na 
. ibıı kuuvvetlflrİne katılmıştır. 

• • 
taarrtız:ı lClll 

~ 

4 ,. 111111/11111 ... 1 i4:ı•ı·iıu• y11pılmı 

11 ;; "'" ·'·i.~/ ,.,. 
Adis;,baba, 10 (A.A.) - Havcı. 

bildirhor: Anlatıldığına cöre evelkı 
ak~arnki ay tutulması birçok fovknlit· 

de nümayişlere sebeh olmu~lur. H~

beı,ler, böyle hadisel .. ri. uğu,.~uz bıı 
tnknn ~eyl••ı- olac.ağına ve bılhas « 
l<ıın döküleceğine alamet ·ayarhu. E· 
veUı:i giiıı habeşleı. Yuda ar lanmı 

hidddle dimdik olmu ve tırnaklnrıııı 
·· ·· oldu!< çıkarnH~ biı· vaziyette "Oı-ınuş • 

1 rı zannına k pılm•~lardıı·. 

Va7İ)et elverişli olduğu zamanlar 

da Yuda arslanının muhteşem meh?-

b . • . . d v fAlcat sa\<in obrak etı ıçerı111n e e • 

gorüHw. 

Birçok gruplur. ba"ırara'-' ı?ıv-kı 
. 1· k Adisababet oknklarındı-:;oy ıyerf! 

dolaşmışlardıı. Halk, imparatoı· snra
yınıu öni\nde dur. ehniıttir. 

Ay tamnmiyle• mey<fana \·ıkıncl! 
hf"rşey yolun .. girmi~tiı·. 

lJ,, .. ,,. lttt/.w•J 1 111.,j1t•.t;lt1 t.'lti. 
Londra. 10 (A.A) - Kahireden 

bildiı·ildiğine göre, Mısır hükümeti. 
İtalyan hükümetine bir nota yollıya· 
ralc Mısn- kızılayınm Degabur yakı· 
nında bombardımanından dolayı 
pı :.!.-ıto etmiştir. 

110 .. ,,1.,,,. /Jomln11·,/ımw11 lml;J;,,ı -
... du i tal wm u•M İ if i 
Uonı '· 10 ( A:A.) Dagabuı·'un 

hava boınb:trdıme1nı hakkmd:ı şıı resmi 

tebliğ neşredilmiştir: 

Yabancı gazetelerin Y••ydıgı biı· ha • 

bes tebliği İtalyan tayyarelerinin 4 on. 
kanun s.'b.,hı ıçinifo iki mısırlı bulunnn 
bir seyyar hastane,> i bombardıman etti! · 
!erini bildirmektedir. Somali İtalyan k.ı 
mand~nlıgından gelen raporda bu hahc
rin ve huna müteallik verilen tafsilatııı 
katiyen nsılsı7. oldug,ı bildirilıniktcdiı·. 

Habeşlerin iddia ettiklerinin ter~ine ola 

rak, İtalyan tayyarcleı·i ba~ı habcş mu_ 
hariblcrini11 arsıulusal kaideleri boza • 
rak ha~taney<' sığınmak Üzere oraya 

J~' ran!-\a 
A l.-tlc11i: doru111111a~uım f/11rumıı 

Paris, 10 (A.A.) - Pöti Pariziycn 
gazetesi, Akdcnizdc bir tehlike hn· 
lindc Fransanın alabileceği miidnfıı, 

tedbirlerini nnll\tıyor: 

"Fransa, halen, bütün birincı filo

yu Akdcnizdc bırakmakla İlttifa ct
nıektcdiı-. Eğer, ıngilizlerin yaptrgı 

cibi bu denizde fevkalade durum ililn 

edece!< olur.a, evvela bu birinci filıı 
nun ve üçüncü ve dördüncü deniz fıı. 

knlarının mürettebatını tamamlama. 

51, yani bir kruva:.l'.Örle, iiç torpido 

muhribi, yedi torpido ve 25 denizaltı 
gemisini harb edecek hale koyması ve 

onra da 6.000 kişiye yiikselen miıret· 
teb8 t 1 ,ııilah altına çağırmıtsı icnb e· 

decektir. 

Hundan başka Tulon ve Bi:l:ert hnrL 
limanlarilc Kot Dazurdeki ve şimal 
Afrikasındaki bütün tecim limanla
rını müdafa haline koymak ve burı 
ları ağ ve toı·pidolnrla teçhiz etmek, 

sahil muhafaza hi:tmetleri teşkil et 
mck İC'ab edeccktia·. 

Bu yüzden, donanma için mühim 

mikdarda ihtiyat efradını silah altıncı 
çağırmak ve sahil müdafasını 10.000 
kişiye yükseltmek suretile kuvvetleu 

dirmek gerektir • 

Fransa, Alp hududunda kısmi ~e
fcrbcrlik yaparsa, cenubu şarkisinde bu

lunan birinci ihtiyat fırkasile belki 

de ikinci ihtiyat fırkasınıo bazı sınıf 
tarını silah altana çağıracaktır. Fran· 
a, hududttaki bütün italyan ulusu

nun harb zamanında gibi yaşamak· 
ta olduğunu göz önünden uzak tul· 

mamakla beraber. Fl'ansada da bnnA 

benzer bir tedbire müracaat edilmesi 
mevsimsizdir. Fransızların, bu tedbir
lerin f{ecikmck. izin tatbik cdilebil«-
ceğinden emin olmaları kafidir 

>·eceteli ' 
,. 

do •ı ·u gittiklerini görmiis olm,.l,wına 

ı •·m n 1ı .. ~tane civaı·ın:ı bomba ıtlma 
ını .. larclıı·. 

/lolo 1;11,.,u.~ıııttl(ll'ıtıt l•İn: 
im :,mu lı ~ 

J\dı~ababa, Hl ( A.A.J - R,,ytcı 

ajanı.ıncian: Dulo bölgeııindcn biribi

..ini ncıkreden bir takım haberler eel. 
mektedir. Dolo'di\ki habes hii"iimet 
eı·kanı Kerelle'd İtalyanlar l' r~ı 
hab~tcrin bir zafeor kazanmıs olcltıl<· 
lnı ını iddia etmckt~dirler. 

Ci.ivenilen 1'aynalclardan bi\diı·il-

ictcleıli dii:ine gore Dofo yakınında 

mulınrebeleı· olnrn~ ve heı· iki tıu·af 
" - ır kayıplar verıni:,tir. 

İtalyanlaı·ın birkaç mil ilrrlrnus 
oldukları sanılıyor. 

Raıı De.ota, yardımcı k ıt,ı laı· iste· 
miştir. Otu7 bes bin Vallamas ile Ko. 

1011, Sidomn v:• doğru ilt·rlenıcktedh·. 

llolu• .... /('r altı lwılo olmı ... /m· , . 
Adi ababa, W (A.A.) - Royteı· 

ajnnsından: Buı-aya gelen bir haber~ 

{Öre, Corahaiye aşağı yukarı 50 mil 

uzakta Keı·ellede Bali valisinin l<ı· 

taları ile biı· İtalyan kuvveti ar. s1c1d1t 

geçenlerde yapılan çarpışmndn hn
beşler altı tank zaptetmişlerdir. 

ltalyanlarclan dokuz mitralyöz ile 
birçolc miihimınnl da 2aptedilmiş oldu -

ğu vr. bir İtalyan subayile yüzlerce ag -

kerinin telef nldııkları dil hAher veril -
mektediı 

lsı•t•t· hı:,ıllwı·11ıw ilonıluınl1111(1111 . . 
)'ol:m zm 11~ 

Adisababa, 10 {A.A.) - H;ı,vas bil
diryor: lsveç seyyar sıhiyc heyetinin 
bombardıman edilmi olduğu yere git· 

miş olan arsıulusal kızılhaç delege ı 
Dr. Jüno, Cenevreye bir rapor gön· 

dermiştir. Mumaileyh, bu raporunda 

lsvc\· sıhiye heyetinin tayyareler ta
rafından mükemmelen görülebilece

ğini ve binaenaleyh bombardımıuım 

arsıulusal kanunlarc'l aykırı bir haı-c· 
ket olduğunu bcvan etmektediı·. 

İ l aJ 'H 

il uhc .... i.,ımw n·rı il İl'M' A ,.,.,, /1t1du-. . 
1.-i 11iifuz11 ıra.o;ı/ l•orıuwra/,· 

Londra, 10 (A.A.) - Bay Musoti. 
ninin Habeşistanda herhangi bir mu
vaffakiyetsizliğe uğraması takdirin

de ltalyanın Avrupadnki ntifuzunun 
ne suretle korunacağı meselesi dış İ .,· 

lcri bakanlığı mahfillerini çok m ·r 
ul etmektedir. 

Bundan dolayı bu ayın yirmisındc 

Cenevredc toplanacak olan zccı·i ted· 
birleı· komitesinin petrol üzerine anı · 

bargo konulması tarihini geriye at· 

ması ihtimali vardır, çünkü B. Ruz

velı o tarihe kadar kafi saltthiyetlf'ı ı 
almış bulunmıyacaktn-. 

Bundan başka, Londradaki lıweç 

mahfilleri, Dolo bombardımanının Ö 

cünü almak istiyormuş gibi gorünme 

mek için İsveçin ambargo konulmn

ııını i temek tasavvurundn olmadıgını 
bildirmektedirler. 

Buna karşı Sovyetlerin ambargo 
konulması lehinde müdahalede blı 
lunınaları ihtimali yok değildiı·. 

Bununla beraber 8. Eden ile !Sov· 
yetlerin Londra büyük elçileri Bay 

Maiski arl\Sındaki ilk görüşmede her 
iki tarafın hadiseleri hızlandırmak 

arzusunu göstermiş oldukları sanıl

maktndıı·. Japonların deniz konferan
sında anlaşmadan kaçınmalariylc e. 

hemiyeti bir kat daha beliren uznlr 
şark meselesinde de karşılıklı olarah 

ihtiyatlı davranılmakta olduğu sa

nılmaktadır. 

Nihayet İngiliz yüksek mahfilleri . 

Almanyanın geniş ölçüde sil&hlanmn· 

tundan çekinmektedirler. 

Büti.in bu sebcblerden dolayı Ct• 
nevre kurumu 20 kanunusani b\l'İhin 
ele petı·ol Ü:l(~rine amhar1?0 konulmn 

Ro~tt>r'ııı Ö'!ıcndi0ıne oıe, lngılt ~ 

renin c!eı İl' rnÜı;a\ ılı 0ıne d.m olan ıa -
pon tıılehmin onuıııu?d .. ki ıluc uııı,ı ,.1if. 

lememi ti,.. 

Konfcrnn~ nıahiillcı inde dun ak~ııt 
konfeı-nnııın duı•umu lıcı· 7,ım.,nkınden 

lnı· .. nlık gı-C\iil•ncl<lr ve bu çıkma1111 

unın ıııiidclct öniine gP-çileınıyece •ı koı. 
l.ıısu hiıkiim süı 111i'l·ıc iıtı 

.lnpon tabiycsi•ıin kontt:nuı.sı, ev,•el • 

l<i gün miinakıışn eclilcn 'nı:diııııat tert· 

ti~i.. ıneselc~i l iızundcıı de~il, "mıişte• 

rek aaz.mi had , m"self':.İ "·iizünden İn -

kıtıın uı:ratın:tk olılu~u 7,aıındilmektcdn. 

Paris, 10 ( A. .) - Paı·is gueteleri, 
deniz konferansının miiı;bet biı neticcyt 

v rma ı ihtimali hakkında b~dbııı go • 

rtİnmektedil'ler Eko do Parı I(• zete 111· 

de bu husı•~l« fıkiı· yunıten Perhnnkt 
diyor ki : 

··- Bu kuı1fe1·.u1sın ınuhtemel bir o. 

nucu, \ ııgiltcı·e ıle .laponya aı asında ı;f• 

kı bıı ıızhırlığı kuı-ulmasıdır. Hu usi bır 
kllynaktnn lıah~ı ~hndıgma goı e ıngifüı: 

deni1 lntkanlıgı B. Eden Dı~ Bakanlır.a 
tayın edilelidenbeı·ı bu huı;uım 

yetle go1dcn geç.ırmiştiı ,. 

Balkan Antantı 

ehcmı -

1-;J,·mwmi lmrısc ·i a.rm 17 ... i"'le 
lo plwıı ~·m·. 

Bükre,ş, 10 (A.A.) - Balkan ,... 
tantının ekonomi konseyinin bir kaı·a-

rı ile mezki'u· antant 17 on kiınuDP. 

da Bükı·eşte bir toplanb yapmağa ça .. 
ğırdmıştır. Sanıldığına göre Balkıuıı 

antantı devletleri arasındaki ekoue>o 

mik mübadelelerin inkişafı ve turu:"' 
hakkında olan plan miizakere edil&
cektir. 

Petrol ambargosunda 
111 .. iliz lmbi11c~i11itı ,,;_;z ;;niirulft 
lnılwulu rma:;ı !wrcl-.·Nı ~cylt•r 

Londra, 10 (A.A.) - Morning Post 
gazetesine göre, gelecek haftn petrol 

hnkkında göri.işmclcrc başlıyacak olıın 

ingifo~ kahinsi. aşağıdaki noktaları goz 
öniindc bulundurmaya tnecbur olacakbP.f 

1 - Petrol üzerine konulacak aın• 
bargo holya'yı, geçen ilkkanundan faz. 
la askeri mahiyette karşılıklı tedbirler 
almağa sevkedecek midir? 

2 - Frnnsız donanmasının hareket 

lcri ve Amerikanın bitnı afi ık kararı, \"'1• 

ziyeti ne şekilde değiştirmiştir? 

3 - Sir Samucl Hor'un kendini mü

dıtlaa etmek İç.İn vcrdrği nutuk, Pm ı• 

sulh projesinden dolayı nefret ve infial 

duyan efkarı uınumiyeyi ne dereceye k •· 
daı· yahştırmıştn·? 

Ocyli Ekspres gazetesmin sanclıgına 
göre, 1 ngiltcrc, petrol aınborgasunu h.ıı
bul ettirmek üzere Ccncvre'dc ısrarda 
bulunmıyacaktır. Tatbik edilmekte ol.ııı 

tedbirlerin knfi oldugu ve bir harbla ne
ticelenmesi muhtemel olan yeni tcdbır • 
lcı alınmasını lüzumsuz bulduğu O) lcn
mektcdiı· 

Londra, IO (A.A.) - S,ıbah gnL.cte.. 
lcri taı·afından neşredilen hnberlerden 

nnlaşıldığına göre İngiliz hükliıneti 1111. 

dilik petrol ambargosunun leh ve yahud 
aleyhinde hiç bir karar verrniyeccktiı·. 

İran'da 
ili. iiğrctmt•11 ulmlu {IÇ•ldı. 
Tahı·an, 10 (A.A.J - Şehinşah 4'1< 

defa olarak beraberinde kıraliçe ve pren

sesler ve bir çok lran kadınları oldugu 

halde dün ilk Öğretmen okulunun açılıt 
resmini yapmışbr. 

· ı meselesinde kati bir "'aziyet almıf 
ulsa bile İngilizlerin - Ameı·ikanrn 
c!iışüncelerine uyarak - umumi bit 
anılıar~o konulmıyarak yalnız muha-
~rnattan önceki mikdarlardan fazla 

p trol vet·ilmcmP.sİ tekl:Snde bulun
mnları ihtiınati vardır. 
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Spora dair 

•• .. •• onunu ı1a 
inir buhran nın 
ıl alabilir? 

Umumi sinir buhranı! hİf ilmi bir 
de,,im sibi görünmiyor değil mi? Hat
ıa doğru bir tabir de olmıyabilir. Yal
nuı; ben umumi sinir buhranından bu· 
•ünkü İnsanların ruh haletini kCJ.BtC· 
diyorum. Buna aebeb olan da bir yan· 
ilan mahina öbür yandan da clcldrik 
4uuuctleri olmuştur. Geçirmekte ol
Juğumu;r. hayatın §ekli bundan otuz. 
lıırk en~ evelkindcn çok baıkadır, 
Velo~pidle baılıyan ~f!b.ukluk ihtij•a· 
a, bizi nih -et litw Cla ucurdu~a- ' 

• ~-~ \!"' of, ., _, 

,nıcuı 11c ılarımn · · · ı;: ~d§k_'i'.·~~.t-ll!lw 
··ıJi r ya nıcv ~- ~e~·a ~c e~ s,'!· ! · 
hib~ olmak 'tJYük harbtan sonra bu 
da herkesin ıştiha L'e hırsını çok can· 
landırdı. Bu iki amil insanların ceh· 
dini kökünden değiştirdi. Eskiden bi
:aim bildiğimiz. cehd munta:r.am ve de· 
vamlı idi. Emniyet ve itimad ile biı 

sayeye ulaşmak için tedricen yuru• 
nürdü. Dimağ bu kadar şiddetli bir 

faaliyete maruz; değildi. Bugünün 
cehdi büsbütün başka bir çehre arze· 
diyor. Şüphe, endişe ve ümid §İddet· 
li bir hususiyetle onu sarıyor. BugÜ· 
nün cehdi. piyangoya, hatta kuma,.a 
rok benziyor. insan ya birden ka:r.a· 
nıyor ya elindekini kaybediyor: 

işte bu gibi ahval genclerimi:z;İ de 
Jaim'i bir halccan içinde yaşatıyor. 

Genelerin hanı gibi, kafası da durma
Jan kaynıyor. Her şey o kadar çabuk 
Jeğişiyor ki fı,.satı kaçırmamak, a
nırıda istifade edebilmek için daima 
u.>•anık, daima tetikte bulunmak lci-
ımgeliyor. Buna isterseniz menfaat 

tıeferberliği diyebiliriz. 

Bütün bu hayhuy içinde bu daimi 
menfaat koualamacasında nazım va
sifeaini kim görecektir? Buna dü1ün
medcn cevab ver biliri%: Cümlei aşa. 
6iye! Kumandan, hakim, hükümdar, 
ıef, ne derseniz deyini:ı:, hep odur. 
Cümlei adaliye, cümlei hazmiye ve sa· 
ire hepsi onun ôdeta birer emirber 
neferidir. insanlar ekmek parası fl· 
Aarmak veya daha doğrusu ha • 
rınlarını doyurmak için nasıl daimi 
bir mücadeleye mecbur İseler, yaıa· 
mak için de yabancı düşmanlarla du
rup dinlenmeden sava§ yapmak mec-
6uriyetindedirler. Bu düşmanların a
ilına mihrob diyorlar. 

işte cümlei asabiye bıı harbta mu• 
ltavemetin direktörü, zaferin müret
tibidir. Gayenin elde edilmesi için 
•arledilen cehd ve gayretin ahengini 

tanzim eder. Vücud ikliminin her
angi bir noktasına yabancı dÜf1rla• 

nın tecavüz.ünü o haber verir. O ka
Jarla kalmaz, ötekilere de tehlike. 

in gelmekte olduğunu bildirir ue te· 
~avü:ı.e uğrayan z.ayıf noktanın mÜ· 

dafaası için onlara tertibat aldırır. 

Zihayat olan bir mahlukun bütün 
liil ve hareketlerinde cümlei asabiye
nin mühim bir rolü vardır. O ôdeta 
hayat dehlizi11i teşkil eden kemerle· 
rin anahtar taşı gibidir. Onu çıkarı· 
naz biitün bina olduğu gibi çöker. Es· 

iden hekimler sinir rahatsız.lıklarını 
;ıayıl, çelimsiz. kimselerin bir hususi· 
)'eti gibi telakki ediyorlardı. Halbu
lli zamanımız.da huvııetlilerc de arız. 
almakta L'e onları bir anda yakasın• 

Jan tutup yere çalmaktadır. Vakıa 

bazı ufak tefek alametlerle felaket 
geleceğini evelden bu adamlara ha
ber 1Jermiyor değil, fakat onlar ken
dilerine. kendi adeli kuvvetlerine o 
lladar güveniyorlar ki bu ihtarları bi
rer dudak büküp geçiyorlar. Bunu ne 
ile İz.ah etmeli? Bence hakikat §udur 
bu kuvvetli, sağlam gördüklerimiz. 
lorl:ına ııannadan kendilerini çok 
harcamışlardır. Fasılasız; cehd onları 
içinden yiyip kcmirmiıttir. işte, bugün 
beşeriyetin maruz olduğu bu sinir 
buhranına karşı en tesirli çare en mü
bemmel ilaç nr.dir bilir misiniz.? Spor! 

Bu zevkli, bu cglendirici, bu gönül 
açıcı Faaliyet insanı muntazam ya~a

mıya lıer işi vaktinde görmeğe, sıha

tine itina ctmcğe, suiistimaUcrden ko
nuna.) a, tam manasayle sağlam, hey· 
fi yerinde, sinirlerine hakim olmıya 

ynrıyan biricik vasıtadır. 

Sarsılan sinirleri talwiyc edecek, 
İn anı rahat yaşatacak olan bu sihir· 
li ilm:ın ncrJıl alınacağı, ne kadar alı· 

nacağı, ne vakit alınacağı! bilinme.ı.· 
se her deva gibi bir zehir haline İn· 
kılab eclebilir. Bir mi•al il~ bunu an
latayım. 

lskrirn I çok faydalı bir spordur. 
Adalelere çeııiklik verir, :uluiyı, Jilt
kati, hafız.ayı iıletir, faz.la yaiları t'!· 

ritir. Daha birçok iyilikleri vardır. 

Fikir yorgunluklarını telufi ctmch 

çekerken, ata birıcrken, .)'Üz.erken, 
dağlara tımıanırhen, futbol ıJeya te
nis oynarken, bu beden idmanlarının 
hangi noktadan sonra :r.ararlı olaca· 
ğını hcstirnıiyen genele,- çok kere fay 
da yerine zarar görürler ve bu zarar 
ilk tesirini cümlei asabiyede gö terir. 
Adaleleri gayet güz.el teşekkül etmiş 
ve koıucla, gülle kaldırmakta, güle§· 
te veya boksta çok meharet gösteren 
nice atletler vardır hi sinirleri sakat
tır, çabuk hı%arlar. Çünkü sinirlidi1 
ki yani haatadırlar. Bu gibilerin spor 
bir kat daha sinirlerini hasta ctmİ§tir. 

Sporun sinir buhranlarını tcclavi C· 

Jebilme.si için mutlak sükunet içirıde 
yapılmalıdır. Benim ötedenberi ( se· 
yircisiz. spor!) prcnsipimi spor eleba
şılarına dinletemedim. F.vet seyircisiz. 
spor! spor bir deva mahiyetini alabil
mesi için bedenen fikren ükıinete lü · 
.zum vardır. Halbuki bugün spor sı· 
hi bir deva olmahtan çok uz.aktır. O 
bir temafa malıiyetindedir. Seyirciler 
sporcuların sinirlerini teskin şöyle 

dursun tahrik ederek onları daimi bir 
elektrik cereyanı tesiri altında yoru· 
yor, yıpratıyor, bitiriyorlar. Yerıenle

ri alhı§lıyan, yenilenlerle alay eden 
seyirciler bilerek, bilmiycrek spo,. ya
pan genelerin yalnız. bedenine değil, 
ahlakına karşı da bir suikasdda bu
lunuyorlar. Ne yazık ki kendilerini 
unutup başkaları ıçın spor ;t•apa•ı 

gençler, bafkalannın kurbanı olu)'or. 
Selim Sırrı T ARCA N 

Çm·ul.- f..'sirgn111• Kurumu Gı•m•I 
1lerlleziııde11: 

Kışın şiddetli sağuğundan bir 
çok yoksul çocuklar ve çocuklu an
neler inlemektedir. Bu iniltileri 
dindirmek hepimize düşen insımiğ 
ve milli bir ödevdir. Bu ödevi ye
rine getirmiş olmak için evinizde 
kullamlmıyan eski elbiselerinizi 
"Çocuk Esirgeme Kurumuna" veri
niz. O her gün başvuran yoksul ynv. 
rucukları sizin bu yardımlarınızla 
ölümden kurtarabilir. Vereceğiniz 
eşyaları bir memurumuz almak ü
zere Genel Merkezimize telefon
la bildirmeniz kafidir. 

Halkevinde koro 
Halkevi bu yıl bir koro teşkil 

edeceğinden bu 'koro içinde çalış· 
mak isteyen sesleri müsait Bayan 
ve Bayların her gün öğleden sonra 
halkevi biirosuna baş vurmaları 
rica olunur. Yazı işleri ayın on 
beşine kadar sürecektir. Koroya 
iştirak etmek isteyipte şimdiye ka 
dar musiki ile meşgul olmamış o· 
]anlar da ders görmek üzere ken
dilerini kayt ettirebilirler. 

G .. un: 

Cuma 
Cumartesi 
Pazar 
Pazal'lesi 
Sah 

·eczaneler 
Eczanenin adı: 

Eg Eczanesi 
Sebnt • Yenişehir 

ecznneleri 
latanbul ec:rnnesi 
Merkez 
Yeni 
Ankar 
H Jk 

" .. 
n 

• 
1.1.1936 tarihinden itibaren iki y 

müddeti , §ehrimiz eczanel ri yukar· 
daki c dvel nöbetçi k lacak· 
lardrr. 

1 
1 
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rb ' tırsa :g ! re 
Akdenizde ne yap· bil. ·~ . ( 

• 

Bi.r lrlc11ıdcı nr.uhafız tcıburu Cibral.tar boğazını bütüıı 
dün,yaJıa. karşı ınüdaf aa edebilir 

Viconte Castleross' İmz.1.1siyltı De.' lr 
Ekspr~• fU yazıyı rıefrediyor: 

Buhran c?snasındn, elinde son ka· 
lnn on milyon <lolnrını 

voruz. 
.gili:ı. hava filosu diinyanın en 

mükemmelidir. itte bi:Gim hava ve 
dcnİL kuvvetlerimizle itnlyanınkileri 

kıyaslıyan rakamlar, bunlar beliğdir· 
ler. 

lngiliz İmparatorluğu l 5 J'.ırhlı, 64 
kı·uva:GÖr, 164 torpido muhribi, 42 de· 
niLaltı gemisi ve 6 tayyare gemısinc 

->ahibt.ir. 

ltalyanın 8 zırhlısı, 39 kruva.ı:orü, 
1 J 8 torpido muhı·ibi, 88 denizaltı gt:· 

misi vardır ve tayyare gemisi yoktur. 
lngiliz hava filosu 1.434 tayyare· 

den mürekkebtir ki bunların 935 ta 
ne~İ harb tayyar~idir. 

İtalyanınsa 850 11i harb tayyaresi o· 
la.n 1700 tayyareııi vardır. 

Fakat bu rakamların bi7.e aid olan 
kısmının lngilterenin hakiki harb ka· 
pasitesini gösterdiğini sanmak hata 
olur. Kf"ndi şahı;ınız için son model 
bir motörlc techiz e<lilmiı bir tayya· 
re sipariş etmeye kalkışınız. Eğer la· 
liiniz yar olursa en az iki sene sonra 

tayyareyi si~e teslim ederler. lngiliı 
fabrikaları geceli gündü71Ü çalışıyor· 

lar, ve imalah da dünyanın en iyi 
cinsindendir. Bu yüzdendir ki Ameri

ka tayyarelerinin çoğunda İngiliz mo· 
törü vardır. Bizzat B. Ouglas'ın al::'· 
zından, yeni tnyyarelerinden bar.ıla · 

rının İngiliz motöriyle çalı§acağını 

işittim \'e Şerburg'da. motörleri Bris· 
tol malı olan iki Duglas tayyarel'ı 

gördüm. 

Ahnanyanın ltalyaya kaı·şı vaLİye· 
ti sarihtir ve Beri in 'de ı;i :denıniyor. 

Alman genel kurmayı İtalyan ordu, 
donanma ,, e hava kuvvetlerini biraz 
hakir görüyor ve ltalya macerasının 
yürüyü~ü onu, fikrini değİ§lİrmc~ e 

~evkedecek mahiyette değildir. 

Diğer taraftan Ahnanya bize kar
şı, koltuk kabartacak kadar ısrarla 
Jostça hareket ediyor. Ye Zayıflarla 
1 abiliyetsizler•' saygı göstermel< al 
manlımn adeti değildiı-. Deniz ve ha 
va kuvvetlerimize karşı ynpılnn ten
kidlerden bazılarını da gözd~n r:cçi 
relim. 

Yüzba~ı Norınan Mcık Millan Y•\ · 

7.ıyor: 

'' ... Cibraltar eski bir müstahkem 
mevkidir ve Liyej'le Namür nasıl at
man ağır topçusunun ateşine muka· 
vemet edememiş olduğu gibi Cibral· 

tar'da hava taarruzlarına karşı koya 
mıyacaktır, Malta, bütün filomuzu 
çektiğimiı: ve ınüd .. foası imknnsn bir 

adadır. :. 

lngiliz tayyarecileri milli birli ğı re· 
isi olıın yüzbaşı Norman Mak Mil 
lan'n borçlu olduf'umuz bütün saygı 
ile söyliyelim ki Cibraltar, eskisi g ibi, 
hiç bir kuvvetin yencmiyeceği, zaptı 

imkansız olan biı- kayalık olarak kal 
maktadır. 

B. Mak Millan Liyej ve Namür'den 
bahsediyor. Fakat 1918 de bütün sı· 
n1r boyunca inşa edilmiş olan beton 
sığınakları unutuyor mu?Bir sığınnk 
bir mitralyöz ve bir adam, i~te 
Krup'a, Vikers'e, Şnnydcr'e muk11 
vemet etmiş olan ku-.rvet. 

Bu s1frınağı bir milyonla darbcdin 
Cibrnltar'ı c1dc edersiniz. Bombala1 
Cibr, ltar'a zarar vermez fakat Cib 
raltar birçok düşman tayyarecilerinio 
h yatına malolabilir. Sardenyn ndrı 
smdan Cibraltar için uçmazdan önrP 

yenilmez Amada'nın tarihini okumalı 
faydauz olmaz. 

1933 e kadar Cibraltar kumanda 
n ı olnn g ncral Sir Alelcsandr Cod 

le" 'in tÖylediklerini dinleyin, Ona gö
r Cibrahar'ın zaptı imkansı;cdır. O· 
:ıu bütün dünyaya ktı.r§ı müdafaa için 
bir lrlanda muhafıL taburu kafi ge-

Ma.ltay ı;elince, bu 
• ~ > ... ,~ .. j .,., - h r.--1 

• "' tv oır ~ r " ...,, il =- . 

j ' k~ \!li.Jfji~ 
• •f t ,., ..... 

imkansız olur, faka 
Layı muhafaza edemezler. 

.Şarki Akdeniz'de mutlak Üstünlü· 
gümüzü umumiyetle herkes kabul et· 
mektediı·. Şu halde Akdenizin iki ucu 
bizim elimizdedir, ve gereğinde bu 
deni:ı:i kapayabiliriz. Frnnsa s<thillc-

ri, B. Laval'in vadettiği gibi bize açık 

olacaktır. Haritaya bir defa bakmak 
Tunuııta lop)anacnk ku"-vetler tara• 
fınslen İtalyanın ı:enubunun tehlike· 
)·e t:i~ğini ve ıiiiı~l tarafın 
Alp • M r' · tnrafmdan t 
.ct>ı{~- • 

•". :- . - :-. . 
D nı:caltı ~~mif erin e 

~ '\-."'t. ı· ·~ 

dt:niz bunların kulJanılmasm~ musn.id 
deıjildir; Akdeniz suları çok berrak· 
tır ve ekseriya kafi derecede derin 
d"ğildir. Esasen denizaltı gemisi ar• 
tık eskisi kadar tehlikeli bir silah df>,

g-ildir, çünkü §imdi vücudu çabucalc 
rneydana çıkarılabilir. 

.L\nıerikan ı n bitaraf) ~-ı otars· sirt<~ıni 

için hir f ('şvik olacakbr 
Cumur Reisi B. Ruzvelt, Aıncrjka 

kongresinin açılışına hususi bir aza· 
met ,,•ermek istedi. Dün kongrede O · 

kuduğu nutuk, hakikaten, chemiyeti 
pek büyük olan bir siyasi hadisedir, 
çünkü Birle§ik Devletlerin bitaraflığt 
;ncselesini bütün genişliğiyle ortaya 
!•oymaktadır. Vn§İngton hükümetinin 
takib etmek istediği siyaset ile dün
yayı sarsan buhranlar karşısında A· 
mcrika milletinin değişmez kaidecıi 

o acak tanı bitaraflığın pratik şümulii 
hakkında şimdi bir fikir sahibi bulu. 
nuyoruz. Birkaç gün önce izalı ettİ· 

•;imiz gibi, Birleşik Devletler biitün 
kavgalardan uzak kalmnk niyetinde· 
dir; 1917 de dünya felaketine siirük· 
lenmiş olduğu gibi, kendisini yeni bir 
lrn rba siirükliyebilecek olan her şey

de n sist<'matik bir surette m:n klaş
ın:.k istiyor. Birleşik Amerika bir har 
ba i~tirak etmek tehlikesine ve silah 
la müdahale etmek mecburiyetine 
r.ıaruz kalmaktaMa silah aatı§ının A· 
m,...rika tebaasına temin edeceği knrı 
feda etmeyi tercih ediyor. 
Snldırgana olduğu gibi scbebsi~ ye 

~e tc<"avüzc uğramış olana da yani 
biıtün lı. rb edenlere karşı mutlak bir 
bitaraflrk; harb eden devletleı·e yal· 
ou harb vasrtalarının değil, aynı :za 
manda harbın devamı için lüzumlu 
hammaddelcrin verilmesinin yasak e · 
dilmesi, 8. Ruzvelt tarafından tasar· 
ı ınını§ olan sıya~anın formülü budur. 

Bu mesele Üzerinde durmalıyız, 

r.ünkü bu yeni hadisenin yalnı7 zahiri 
m:mzarasına bakıp geçmek biraz teb
l'keli olur. Amerika bitaraflığının, 

H. t>cşistan ve Milletler Cemiyetiyle 
anlaşmazlık halinde bulunan ltalya· 
nın vaziyeti Üzerindeki doi:'Tudan 
Jo{.rruya tesirleri ile, Birle§ik Ameri· 
.tanın mutlak bitaraflığının Avrupa· 
Jı- meydana çıkabilecek herhanci bir 
kavga üzerinde yapacağı umumi te· 
:ıııı fer ayrı ayrı şeylerdir. Bundan böy· 
te, yalnız 1914 den 1918 e kadar ol-
luı,>"U gibi dünyanın hak ve hürriyeti· 
uı ınudafaa için sılnhı ellerine almış 

ı .. vıetler değil, hatta kendi haklarını 
• e istiklallerini ınüdnfaa için çarpı~· 

ak milletleı bile, mücadelcy devam 
•çin kendilerine lüzumlu Amerika m:ı 
ınulleri ıle hammaddelerini almaktan 
umudu keseceklerdir. istensin, istP.n· 
mesin, bu hal, teca,,'Üzİ veya tedafüi 
'Jlsun, herhangi bir harbın şartların• 
değiştirecek mahiyettedir, ve bütün 
milletler, şimdiye kadar Amerikadan 
oP.~ledikleri eşyadan icabında vaz gc 
~cbilecek suretle endüstrileşmeye 

ıırncbur kalacaklardır. Bu, otarşi sis 
t c>mı ı c;in biiyük bir teşvik ol.ıcaktır 
Bunun biı· başk<ı neticesi de, harb ha· 
tindL Amerika dan al ınamıyacak olan 
haruula ddelerin müstahsili - Sovyeler 
Girli -'i ı ı;ibi - d evle tle ri olan müna 
c !>etlf'rc biiyiik b ir e hcmiyc t verm eli 

'llac. .. l<tır. 

Bunu söyledikten sonrn B. Ruzvd· 
tin nutkunda birihirini tamamlıy-tn 

fakat biribirine karuıtmlmaması gP 

reken iki nokta bulunduğunu miişf' 

h<'flc etmrlİ\-iz: Am,...riknn•n hitArıı flı 

ç ına aid olaniyle, "kılıç kuvveti" 7.İh· 
niyetiyle girişilmit her hareketi en 
ağır tabirlerle mahkum eden bilhas· 
sn fliyasi taraf. Birincisi üzerinde yan• 
•ış anlayışa yer yoktur: Birleşik Dev. 
Jetler "Amerikalıları alnkndar etmİ• 
yecck her harbta. bütün taraflara kar• 
~ı" çifte bir bitaraflık muhafaza ede
cektir. Amerikalılar tabirindeki cemi 
oilhassa kayde değer: Çünkü bu ta• 
bir Monroe dokterini gereğince, A· 
merika dünyasına yapılacak herhan· 
gi bir müdahale hakkında ihtiyatlı 

davranmnktndır. Dava §Udur: Birle· 
şik devletler, harb eden devletleriıı 

Amerikadan silah, cephan , mnterye) 
almaları suretiyle harbın devamını . 

teşvik etmeyi rcddcdec ktir. Formül 
ne kadar ihtiyatlı bir şekilde hazır 
lanmış olursa olsun gene de harbı d 
vam ettirebilecek maddelerin büyü~ 
mikdnrlnrda harb eden devletlere sa• 

tılması yasağının genişletilmesini ifa 
de eder. Zecri tedbirlerin genişletil• 
mesi meselcııi, birkaç gün içinde, tek 
rar Cenevrede konu§maya ba§ltındığ 
znman, buna taraftar olanlar B. Ruz 
velt'in nutkunda kendi tezleri lehin 
deliller bulmaktan geri kalmıyacnk 
lnrdır. 

B. Ruzvelt, nutkunun siyasi tar 
fanda, doğrudan doğruya ltnlyanı 
kastedilmit olduğunu gizlemiyor. E 
ki harblardan doğmuş olan haksızlık 
ları doğrultmak, ticaret ve nufuslnı·ı 
na ınabreçler bulmak için genişle 

mek istiyen ve barışçı görüşmeleri 

meşru ve makul hedeflere 
için _gerekli sabrı göııtcrmi}·cn millet 
lcri suçlarken bu sözler nynı znma 
da Almanya ve ltalyaya hitab etme 
tedir. Ve B. Ruzvelt'in bu milletleri 
"bir buçuk milyar insanın içinde yal 
nız kendilerinin bir vazifey)e mükel 
lef olduklarına ve bütün ötekilerini 
kendi derslerini dinlemek ve boyu 
eğmek zorunda olduklarına inanmak 
la eııki "kılıç hakkı" kanununa dö 
dülderini söylerken bilhassa ısrar 
diyor. Otokrasi ve tecavüz rejimle 
ni takbih ebnesi, "otokrasi ve te 
vüz ikiz zihniyetleri" ne karşı gclm 
si, manevi kuvvetleri müsamahasızlı 
ve tecavüz otokratik sıya.sası aleyh 
ne ve fikir hüıTiyeti, kanun önünd 
müsavilik ve halk hükümeti prensi 
leri lehine harekele getirınek lüzum 
nu teyid elmesi, ·bütün bunlar doğr 
dan doğruya Roma ve Berlin içi 
söylenmiş sözlerdir. Amerikalıla 

harb eden milletlere karşı en kati b 
bitaraflık tutmaya, kendi menfaati 
rine zarar vermiyen kavgalara karı 
mamaya karar verirken diğer mili(' 
lere f aydnh nasihatlerde bulunm1 
tan ve manevi nüfuzlarını aulh v d 

mokrasi davası lehinde kullRnına 

tan ~az geçmiyor . B. Ruzv t'in ııu 
ku, kuvvetle kaydettiği ın rikan 
umumi temayÜlleri itibııriylc oldu w 

k a dar, ltıılya - Habeş buhronında r 
nevre 'nin tal<ib edecegi \lsul üzeri 
dek i tesirleri itibariyle d , h e• b Ct lu 
da n pek büyük bir .-lıemiyet; o ' .:ın 

ynsi bir hArfİ ,. ,r:. ı P. Trmns 
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KAMUTAYIN DÜNKÜ TOPLAN TISI Hayvanlar vergisi kanunu 

ek ·ı er memur mudur, '.\ğ ·ı midir? 
Hayvanlar vergisi kanun layiha

sı Kamutayın pazartesi toplantısın -
da görüşülecektir. Layiha Üzerinde 
Ziraat ve Büdce encümenlerinde e • 
saslı tetkikler yapılmı tır. Encüm n· 
lerde hükümctin teklif etmekte ol • 
duğu vergi mikdarları ayneıı kabul 
edilmiş, yalnız merino koyununun 
(tiftik keçi) vergisi 30 kuruştan 20 
kurup. indirilmitfü. 

(Başı 1. İnci &aylada) 
ierle mülki ve a keri memurlar ma. 
tuf olması varid görülmekte ve mad· 
denin ikinci fıkraaınd da bunların 

ademen ve malulen tekaüd olmuş İ· 
en vefat edenler olduğu zikTcdile

r .. k kanunun 25 inci madde11ine tevfi. 
lııan teka.üd olmuı zevatın yetimlerine 
tahıiı edilecek maa ın sureti tah i • • 
1tc d İr sarih bir hüküm bulunmaması 

ması lazımgeleccği tasrih edilmiş ve 
41 İnci ma<ldcı.inde de ynlnız terfih 
2nmlarının yetimlere İntikal ctmiyc· 
ceği gösterilmi 'liC 63 Üncü mad<le 
ııinin (C) fıkrasında da tckaüd mnaşı 
almakta iken vefat edenlerin yetimlt>
rine vefatı takib eden ay iptidasın· 
den itib ren tekaüd maaşının )'arısı· 
ın Peıin verileceği gösterilmiı olma· 

•ınn göre ister kıde-men veya malulen 
olsun i ter bükmen veya kanunun sa· 
lifüliın 25 inci maddesi mucibince 
bulunr.un tckaüd maa§ı almakta iken 
vefat edenlerin yetimlerine tahsis e-
1dilecek maa,lnra tekaüd maa§larının 
eaaa tutulması İcab etmekte ise de ka· 
,hunun 49 uncu maddcııinin tahdidi 
ınahiyette telakkiye müsnid olan met 
nine göre bu şekli tatbikte tereddürl 
olunmakta ve keyfiyet muhtacı tav
zih görülmektedir . ., 

Divnnı rnuhusı•lmt t•rwiimt•ııinı• 
gifre: 

Di nı muh sebat encümeni maz.
b tasında "25 inci madde mucibince 
tekaüd edilmek hakkını haiz iken te-

üd edilmeden vefat edenlerin 25 
~ne hizmet etmİ§ itibar olunarak al. 

mağa müstahak olacakları birinci d~
:rece tekaüd maaşının bu madde mu. 
cibince tekaüd dilmiı ve tekaüd ma
•tmı almakta bulunmuı iken vefat e· 
denlerin de aldıkları t;kaüd maa~la. 
rınrn tahsis esası ittihaz.ı muvafık o
lac ğı,. bildiriliyordu. 

'Maliye nwii1rwnim• !.!iin•: 
Maliye encümeni ise "25" inci mad

deye göre, hizmeti müddeti nazara 
alınmaksızın tekaüd edilenlerin işim 
tekaüd maaşlarının tefsir yolu ile ye· 
timlerine tahsis.inin mümkün bulunma 
dığınn" karar vermişti. 

lliitlc~ Pw·iimeni111• ;:iirı•: 
Büdce encümenin.in kararı ise Ma· 

Jiyc encümeninin aksine olarak "1683 
l.ayılı kanunun 25 inci maddesindP 

büyük millet meclisi reisliğinde bulu· 
ft nle.rla bilfiil vekillik elmiş olanlara 
iekaüd müdd tini ikmal etmemiş ol· 
ııa.lar bile birinci derece iizerindcn 
tekaüd ma t h · I . • aşı ı.ıs o unncagı mut· 
inli olarak -·k d"I ·ı • . • .. 

d re ı me.sı e ıctımın mu 

laha:z.alara binaen vazii k nunc ıami 

geçen zatl r hakkında m lekleri nıe· 
muriyet ohun dma&ın maaıı için bi· 
rjnd derecenin ve hizmet noktaıını· 

dan da hizmet müddeti ne oluraa ol· 
ı aun en az 25 senelik bir müddetin il· 

tizam edildiği anla§ılmakta olmakla 
beraber, hukukan mecburi sizort• 
m hiyetinde olan tekaüd maaılarınm 
kanunu medeni mucibince mir açıla· 

kın 49 uncu maddedeki saslar dai
resinde bunların aylclerine de İntika 
li tabii olduğuna ve muhtacı t fsir biı 
nokta bulunmndığına" • k$erivetlc 
kıırnr vermişti . 

J ehiller 11u•11111r 1111ulı11. 

•lt•üil midir{ 
Usulüne göre )alnı:z büdce enciime 

ni mazbatası okundu, tu.ndan biri mali. 
ye cncüm~ninin bu mevzud<ıki avrıhş 

sebebini i:zah etmesini istedi. • laliye en. 
ciimeni adına B. Emin ondan •onra da 
büdce encümeni adına B. Sırrı Day keu 
di encümenlerinin mazbatalal" clHhilin · 
de İzahatta bulıındulaı 

Sonra B. Hakkı Tarık U ı (C.ircsun) 
Yckillerin memur .. r.yılıp .sayılmıy ıci1'4 

larını ve memur sayılırsa nların d.ı 

tekaüd knnunu hükümlerin. tabi ol 
masının çok tabii olduğunu, \'ckillt• 
rin de bir devlet memuriyeti apmak 
ta olduklarını söyledi. 

Maliye encümeni re · ı- lhımn Tav 
(Bayazıd) - Tekaiıd kanununun bi· 
rinci maddesinin ınülki ve askeri me
murlarla z. bitana verilecek tckaüdi· 
ye \'e yetimlerine \'erilecek maa~a nid 
olduğunu, vazii kanunun İstisna .. n 
memur olmay;ıın zatlere 25 yılı doldur · 
masa bile mna~ verilebilir dediğim, 

yalnız bu istisnai hükn1ün teşmil edı· 
lemiyeceğini, ölen vekillerin yetimi°... 
rini mahrum bırakmanın hiç doğru 
olmıyacağı tabii olmnkla beraber, bu· 
nun bir tefsir değil, tcııi:o1 mev:nııı ol 

dugunu &Öylcdi. 
Sım lçöz ( YoLgad) - 25 inct mad· 

denin başlı bnşına 'lie BüyÜk MiJl.,t 
Meclisi reisi ile vekillere münha~ıı 

bir madd olduğunu, kendisinin de 
şahsen vekillik gibi devi t makinesın· 

de mühim bir yeı· alan değerli zatll\ 

rın yetim ve dullarına maaş verilm•· 
sine taraftar olmakla beraber bu
nun tefsirden ziyade tahsisi ile mum· 
l<Ün olacağını olamıyacağını ıöyledi. 

Hakkı Tarık Us - I:ncümendcn 
sarih bir cevab alamadım. Ben bazı 
emsal ile biliyorum ki vt•kiılcltc bulu· 
nanları, devlet kanunları mcmor ad
detmektedir. Mebu.sll\ra mcmuri} t•t 

bahsi üzerine istisnai bır hak olarıık 
verilen vekilliktir, Bu itibarla mesele· 
nin teşkilatı esasiye encümenince tel· 
kiki lazımdır. Bunun için bir de tak 

rir veriyorum. 

IJ. U u . .;ta/lı .~en• /in iz:fılıltırı: 
Muatafa Şeref Ozkan (Büdce cn

c:ümeni reİ•İ) - Tekaüd maaıınır. 

mahiyeti devlet tarafından "·erilen 
paralara göre bir hususiyet göster· 
mcktedir. Bu memurların şahsi hak· 
kının taalluk ettiği bir par dır. Dev· 
lct memuriyetine ginni§ ol nlnrın İıtİ· 
sini müemmen kılmak la.umdır. Bunun 
için memuriyetten sonraki vaziyetle· 
rini temin etmek dütünül~.üş ve ikj 
forroül bulumnu,tur: c~ı 

ceceğini tayin etmiştir. 
Tekaüd maaıının bu mahiyetini 

ıroı·düğü içindir ki oldüktcn sonra te· 
kaüd kanununun hükümleri k. bul ve 
intikali rnuvafıl gôrdük. Bu kanun 
'ckillere 2!. senelik kıdem d bal'" 
~.,.t,.uektedir V c buradaki "kıdem en•• 
keliı,•.tı .. hükmen" krdemc masruf· 
tu • ak~ , Tarık ..ırkadaşrm mühim 
bir noktayı urtaya koymuştur. Nazarı 
tarif itibarile vekiller memurdur ve 
amm hizmetinin daimi kaclrosund. 
mevki İşgal tmektedirler. Ceza lc.'l· 
nununun memurlara karşı yapılan cu 
rümlerde tnyin ettiği ce:zalnr vekiller 
için de kabul edilmiştir. Böylelikle 
burada vekilin memur olduğu teha· 
rii.t. ettirilmiştir. 

Yalnız vekillerin memuriyctlcrı 

bıı:z.ı :z.aruı·etler icabı olarak memurin 
kanununa tabi değildiı·. Bunların mÜ· 
rakabesi Büyük Millet Mecliainc ait· 
tir. Memurların kontrolu ise, Büyük 
Millet Meclıa:na n aldıkları ,_ıj;J,; 

yelle vekiller tarafından yapılır. 

Bu itjbarla büdce encümeni ma· 
kanıdan ayrılmıf olan vekillere veri· 
len maaşların çocuklarına da teşmi 
Jini içtimai ve hukuki bakımdan lü

zumlu görmüştiir. 

İhsan Tav (Bayazıd) - Muıtaf 
' ref arkada~ıını:z nazariyata n bah 
~etti. Vekillerin devlet memuru oldu· 
!unu kabul etsek bile maııtlar, vere 
sclerine intikal eder mi, etmez mi? 

Bunun için ne serahat, ne delô.let, 
hiç bir şey yoktur. "Kıdemen" tabin 
4g uncu maddedeki s.ırcıhate göre 
memurini mülkiye, askeriye ve zabİ· 

tan içindir sanırım.,, 

B. Tarık U.s'un itin teşkilatı esasi· 
ye enciimenince tetkikini istiyen takri 

ri reddedildi ve büdce komisyonunun 
raporu kabul edildi. Necib Asım ve 
Celal Sahirin h. tıralan için birer d. 

kika susuldu. 
Kamutay pa2artesi gunü toplana 

caktır. 

Büdce encümeni maz~t :mıd 
hayvanlar vergiıinde yapıl cak lcn-
2ilatın devlet varidatında aenede 5 
milyon liralık bir noksanlık doğura
cağını tebarüz ettirerek bu müna e
betle şu mütaleayJ serdetmektedir: 

ı:ı Bu sene me.mlekette hayatı U· 

cuzla ve sıhhi ihtiya arm JerÜ'. 
' ~ 1l;,:ı."t rma· , . ,.. ·'ıe- '"' 

~ I'~... ..t ;1• 
tesının • a.mü 

kabulünden sonr~ tuz ve şeke t·~ 
gi ve resimlerinin ehemiyetli nisbel
le tenzili sebebiyle de büdce varida
tında takriben eski istihlak rakamla
rına göre 7 milyon liralık bir f edn -
karlık iltizam edilmisti. 1935 büdc • 
sinin altı aylık bir t~lbik devresinde 
devletin umum varidat tahsilatın • 
da geçen seneye nisbetle takriben 
2,5 milyon liralık bir fazlalık göriil
mesi ve tuz ve şeker istihlakinin art-
makta bulunması, tuz ve şeker re • 
imlerinin indirilmesine rağmen 1935 

tahsilatının yekun itibariyle tahmin 
edilen mikdarı tutabileceği iimidini 
vermektedir. layihanın Kamutayca 
kabulü halinde vergi tenzilinden mü.
Levellit 5 milyon lira raddesinde· 
ki noksanın bir kısmmm hayvanla • 
rm artma11iyle ve diğer bir kısmının 
da bu layiha ile tadad ve yoklama 
işlerinin daha esaslı ve salim bir şe· 
kilde ifasının derpi edilmiş o im asiy
le temin edilebileceği mülahaza e • 
dilmekte ve tenzilattan mütevellit 
farkın kısmen telafi edilebilece~i u
mulmaktadır.,, 

Mütehassıs doktorlardan 
alınacak tescil harc1arı 
Mütehassı doktorlar1° kimya • 

gerler ve sair sıhhiye memurlanna 
verilen ''esika, ve şahadetnamed n 
alınacak tc cil harçları hakkında hü
kümet Kamulaya bir kanun layiha
sı ''ermiştir. 

·Tamir edilen eski eserler 
Evkaf genel direktörlüğü eski 

eserlerimizden olan Edirnede Se
limiye, Mihal gazi, Eski camii ile 
fstanbulda Teşvikiye camiini la· 
mir ettirmektedir. Geçenjırtmada 
minaresinin külahı uçan Süley
maniye camii de tamir ettirilmek
tedir. 

Resimli kartpostallar 
Posta idaresi memleketin tabii gü 

zclliklerini dünyaya tanıtmak için 

Devlet matbaasında 200 serilik resim
li kart \'e kart postallar bastırmal t 
dır. Bundan ba§ka posta idaresi bil· 
hassa J ıymetli mektuplarda. kullanıl· 
nrn k iizcı·c pullu ve hc:z.li zarflar dn 

yaptırmaktadır 

Bu haf ta ki lik maçlan 

A ttl;(trn Ayulaopu Ku.ruhm· 
dan: 
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- Gençler birlitii - Altrnordu 
genç takımlar aaat 14. Yargıç: fııluo:n· 
der 

2 - Altınordu • Cuvençapor ikinci 
takımlar an.at ıs.ıs. Y rgıç: F~him 

CÜ birinci t 
g:ıç: Ömer. 

Gala tasa ray Ankara da 
Çankaya spor kulübü ayın IS v 

l 9 uncu günleri Çankaya ve Ankar 
gücü ile iki maç yapm k üzere Ga· 
latasarny kulübünü Anknraya ç ğır• 

mıştır. Haber aldığımıza gor Gal • 
tasarny bu dıwcti memnuniyetle ka

bul etmi~tir. 

Eskrim müsabakaları 
Hal.keoi spor komitesi başkan

lığmdan: 
Bugün t 20,30 d evimi2dti 

komitemiz tarafından tertib ola
nan eskrim müsabakaları y pılc • 
caktTr. 

Bu müsabakaları görmek isti• 
yenlerin biletlerini dair direk-
törlüğünden almaları. 

Boks kulübü kongresi 
Ankara Boks Kulübünden: 
Senelik umumi ongr ini 

{12-1-936) pazar günü ;aat (10} 
da Ankara Urayı içtima salonun· 
da yapacaktır. Bütün azanın ye • 
mi mezkurda toplantıya gelmesini 
ric ederiz. 

~------..... ----~-
POLl'°'TE: 

TabaucaJı bcf'I)cr 
U&tası Haaruı Tahsin tar fından f. 

ine nih yet ''erilmeainden dolav 
kendiaine kızan berb r Salih, h 
olduğu ha.ide Tahainin dük.kanma g • 
lcre t banc çekm k i temifae de 
kalfa Rasim tarafından tutulup k z • 

ya meydan v rilınemiıtir. Berber Sa• 
lih evrakı ile dliy ye verilmiıtir. 

Bakkalı dolandırnıı~ 
Bakkal Rü§tÜyÜ müıterileri hesa· 

bına kandırarak 150 kuru§ dolandıran 

Cnfcr, buna kanmayıp 20 kuru§ dnha ıız. 
dırmnk isterken, §İknyet üzerine po· 

lis t rafından yakalanmı$tlr. 

~ağri 
lf.Kamutay Maliye encümenı 

bugün saat 10 datoplanacaktır. 
azaların gelmeleri. 

IJJı.ı .... "i' 
''" rın11u111 : Tefrika: 83 diyonlu. Jak kendini bu kadar güler yüzliı. 

bu kadar sade, bu kadar bahtiyar ve bu kadar 
füsunlu göst-rmemişti. . 

pembe kostümün, başmda şemsiyenle, kü
cücük bir çicek gibi, çok uzaklarda buluyo
rum. Oh! öyle küçücük ki tıpkı bir gün, Flo
ransa'da..Kubbe meydanındaki çan kulesinin 
tepesinden gördüğüm gibi mini mini... ve o 
günkü gibi bu sefer de, kendi kendime: "O
nu benden gizlemek iciıı bir ot parçası yeti
yor. halbuki benim için o neşenin ve ıstırabın 
sonsuzluğudur" diyorum. 

Bu mektubun son sayıfası şefkatli ve 
hfümetli idi. Ondan taşan dindarca heye· 
can Tcreze çocukken okuduğu dua kitabları
nı hatırlatıyordu: "Sizi ve sizde her şeyi se
viyorum: sizi taşıyan toprağı, üzerine pek 
hafif basarak güıelleştirdiğ:niz toprağı, sizi 
bana gösteren ışığı, teneffüs ettiğiniz hava
yı seviyorum. A vlumdaki iğri çınarı seviyo
rum, çünkü siz ona baktınız. Size bir yaz ak
şamı rastlamış olduğum caddede bu aksanı 
dolaştım. Seyretmiş olduğunuz şimşirden 
bir dal kopardım. İcinde olmadığınız bu e
hirde yalnız sizi görüyorum." 

ıı·n1ız 
Y n Anrol1'RANS 
7 L r ~eye ~evrren N'lsııhı BA y nA R 
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Pembe kayalıklarla dolu mavi deniz, gü
müş ctegini, iki uzun körfezle nihayet bulan 
a_nfitcatr boyunca, kıyının ince kumları üze
rıne seriyordu. Günün güzelliği, Şatobriyan·
ın mezan i.ı.zerine Yunanistan güneşinin bir 
~uzmesini getiriyordu. Bahçedeki türlü a
gaçlar üzerinden plaja, okyanosa, adalara ve 
kıyı yollarına hakim olan balkonlu odasında 
Terez, o sab:ıh San Molo'ya gidip postaha
,., .. den aldıktan sonra, yolcularla dolu salon-

acamadı ı mektubları okuyordu. Öğle ye
ini yervemez o lasına kapanmış ve ora
e tubları dizlerinın üsti.ıne yayarak doy
bilmeı bir arzu ile okumağa baslamıstı. 
n aat ik'de babası. kocası, prenses Se 

. mebusun karısı Madam Bertiye cl'Ey
e cıkad mi azasınrn karısı Madam Rey

n'la birl e bir araba gezintisi yapacaktı. 
n iki "ll ktub helmişti. İlk okuduğu 

1"" • '°' · < e ""' neseli bir ask kokusu nesre-

Mcktubuncla, Terez'i sevdiğinden berı 
kendinde öyle bir hafiflik, öyle bir çaiakliklc 
yerden yükselip gittiğini hissediyordu ki s?n
ki ayak.lan toprağa değmiyordu. Yalnız bıı 
korkusu vardı, o da rüya görmekte olması, Te· 
rez'in tanımadıöı bir adam olarak uyanıver 

b • 

nıesi idi. Şüphesiz bir rüya icinde idı ve n~ 
rüya! Via Alfieri'cleki köşk, Mödon'dakı 
meyhane. öpüşmeler ve o ilahi omuzlar. ve 
gamzelerin gülümsediği bütün o eşsiz et, o 
yumuşak ve çevik, çicekler arasuıdan akan 
bir ırmak gibi serin v~ kokulu vücud ... Eğer 
kendisi riiyasmdan uyandırılmış adam değil 
idiysc herhalde terennüm eden bir sarhoştu. 
Eyi ki aklı tamarniyle başında değildi. Ya 
nında bulunmıyan Terez her an gö . .derinin 
önünde idi. "Evet, seni yanımda görüyorum, 
bütün gök yüzünden ve bütün çiçeklerden 
daha tatlı mavi olan göz bebeklerinin Ü.7.e 
ri.nde kirpiklerini, harikul3de bir yemişin eti 
?ı ve tadını taşıyan dudaklarım, gülerken 
msam kendine tapındıracak gibi çukurlaşan 
yanaklarım, ve güzel, can cekici • fakat ka
çıcı ve kapıp kaybolucu bir halde - görüyo· 
rum; ve, kollarımı açar açmaz seni kaçmış, 
uzaklarda. sarışm e:enis olaid:ı. sırtında 

)ak mektubunda, yalmz kendisinden u
zak olmanın işkencelerinden sızlanıyordu. 
Bununla beraber. sızlanıslanna ela bahtiyar 
aşkın gülümseyislerini katıyordu. Dinar'a 
gidip Terez'i şaşırtacağını şaka makamında 
söyliyordu. "Hic korkma, beni kimse tanıya
mıyacaktır. Alçıdan heykeller satıcısı kılığı
na gireceğim. Böylece. düzenbazlrk da etmiş 
olmıyacağım. Sırtımda kül rengi bir göm
lek, bacağımda mavi bezden bir pantalon, sa
cırn sakalım beyaz bir toz icinae. gelip Mon
tessüi köşkünün bahce kapısını çalacağım. 
Sen Terez, başımdaki tablayı dolduran hey
kelciklerden beni tanıyacaksın. Bu heykel
ciklerin hepsi Aşk heykeli olacak. Bunlar 
arasında sadık Ask, kıskanc Ask, şefkatli 
Ask, canlı Aşk. pek cok canlı Ask bulunacak. 
Ve ben, Piza veya Floransa esnaf mm set t 
ve ötücü dili ile bağıracağım "Tutti gli A
mori per la signora Teresina '" 

Mektubu bitirirken dışarda yemek ) iye
ceg ini bildiriyordu. Doğduğu şehir olan Nt.:
vcr'e gitmiş olan Madam Füzelliye'nin yok
luğunda tencere devrilmişti. Ruvalral so1ca· 
gında, ah sık olduğu bir kabareye gidecek. 
ti. Ve orada. biribirinden ayırd editnıeı ka 
labalık arasında onunla Tere basb:ı~a kata-
caktı. · 

Görünmiyen okşayışlarıtı tatlılı iylc gev 
şeyen Terez gözleıin" kapayıp başın kan -
penin arkasına dayadı. Büyük merdivenin 
önüne yanaştığını duyduğı• arab:mm gürül
tüsünr i~iterek ikinci mektubu açtı. Omı~t 
kansık vazılanm. birlbirinin ardısıra koşar· 
ken iğ'rilio büıhiilen sattrlarmı görünce Ü• 
riildi~ (Sonu var) 



SA~ l ~ b 

r." ın d1meyıcilenm ı 
eırı J.afta hava tehlıkeaınden ve 

D'•na !\:artı aktif) e (pasıf rnuda 
a ın t atlarından bAhsetmıt ve 

ıf mudafaa hazırlıklarının derece
• nı Anlamak uzere, araaıra (ışık sön
dürme ve (alarm) denemeleri JR· 

pılma11nnı uygun olacağını soylemiş
tım. 

Bu akşam kı konuşmamda, ( ıtık 
sondurme) denemeleri hakkında iza· 
hat vermese çal ... catım. 

Fakat bu huauata aul mevzua cir· 
meclea evel, bu denemeleri İcab etti
ren eebeblerden bah1etmeii fa,.dah 
buluyorum. 

H VA HOCUMLARI 

Deserti dinleyicilerim! 
Gelecek aa•atlarda, ba•a ku•vet· 

...._.,. t.eldew en mühim tesirler

._ Wri •e belki birinciai: 

Şelür •e lcaaabaları bombardunan 
.denk halkın huzur Ye rahatını ka· 
çırmak. maneviyatmı bozmak, her
u.te M•sİlllik ,,. ~1J11Dlalı ı. ... ı. 
11etia .-.k ..ın.ti Ye Wilıriimeti au)hA 
icltar etmektir. 

Ha•a iflerincle mütehaaua olanla
.... baaatlarma sön; laalk --.... 
.. itiyle de•amlı ba•a hac-lan, •· 
,,.,. ea kıaa bir samanda saferle ne· 
ticelendirecek batbca amillerden ... 

Ydmaktadır. 

8a huauata biroçk devlet adamları, 
uman •aman, bu mealdeki kanaat· 
tanaı uıhar etmitlerdir. Ba arada 
(rama Marepb ( Foch) da fOyle de· 
miıtir: 

"Bü~ mikyasta yapdmıt ha•a ta
arnaalan, maneviyat ünrine yapa· 
caldarı tesirleriyle millette, hülui 
metleriai teslime mecbur edebilecek 
«lerecede bir nahi laalet yaratabilir
I•; ba .. bebledir ki ha .. ._...de
n harbm taliini taJia edebilecek bir 
silah olacaktır." 

S.ym dinleyıcilerim ! 

Gelecek ••atlarda hava taarruz· ••"'il••••• fit pap baJiacle ve a· 
faiıdaki aıra ile terb"b edileceği, we-
- Wyle büJiik devlet adamları ta 

rafmdaa - çok ih-..1 dahilinde sö-

A - Yüzlerce tayyarelerden mu 
rekkeb 6irinci .,...p; tehir üzerine 
tahn'lt bombalan atarak bazı binala

" yıkacak; 
B - Arkadan selen ilıincı 11rup, 

Yaqm bombalan atarak 'birçok 
,........... çıkaracak, ve b"' anada 
~ Mnalarda barmmakta olan· 
iv clqanya fırhyarak yangınları 8ÖD· 

clünneie veya '4thmlea uaaklatmai"' 
çahpcak; 

C Dalaa arkaclaa selen •nca 
.,..,. M; tam bu kartqalık emaaı• 
da •hirli aaa bombalan atarak ha· 
Ya hucumundan beklenen teairleri ta· 
mamlamaia çalıtacaktır. 

Bu bava hücumları Wyle üç RJ'UP 

halinde biraz fasılalarla yapılabilec:e· 
ii aibi, her RTUPta her üç cins bolll· 
baam birden ablmuı da mümldindur · 

Ha•• hucwnları gündüz nmhteht 
dalsalar baliade birb~ defa yapıla
bileceii sibi geceleTIB dahi devam 
ettirilebilir. 

GECE BASKINLARI 

Sayın dialeyiei.lenm ! 
Gcceleym oalri .ıocelt laGOG IHultın

lanftlft mcmeor taiıWri bilhuaa anı
himdir; çünlırii seceam muhtelif aa
tlarmü, yer yer pat;lıyan bombalar 

llııalkm uykusunu ve rallabm kaçmr. 
anirt.ini bozar. ~ f'lphe ,ok ki 
aeceyi böyle korku içinde •eçll'ell bir 
...... halkı manen •e maddeten yona· 

·-· Olllate birÇok aecelw, Wyte bu-
kmlar te•ali ........ yorpnlak ..... 
malt artar; bandaa bafka pceyi ay 
kama~ erteli ainldi çaht
coa kadretl.-i .. azal1r Ye bu mtle 
ammm ...,.;.,;. ranclananı da tabi& 
öyle eluilir. 8a maneYİ rabataıslık 
lan, yorpnluldara; - de tahn"b. 
, ...... •• ru bomltalarmm, macld• 
teeirlen ele mzm edince, aece ba 
,,. laicumlarmm ne kadar ~ ola 

kolaylıkla tahmın edilebilir. 

Det.ti dinleyicilerim! 

Geaet aa-,.,ta. memah oldutmn 
·'2JlllN•llUD braraiha, Batdad'm ti· 

~, .............. 

ULUS 

• • VA TIBLlkESINI KABŞI 

Işık Söndürme Denemeleri 
ı---·-·······-.. ···-··-·····----- -··---·---··--·--·-·· .............. ···-- ··--·----·-··-·-··-----·: 

l
f l{" itleri Hakanlıiı e/erberli k IJirekli.irii H. Hmcarı f'elımi ;, erdem 'in h11v11 ıehlikesi lınkl\uı-

ılt1 rtıd)otfo ı•ermi olduiu biı la on/erım111 lmmhın önce rıeJJreınıi '}tik. 

1 

B. iierdem evelki akf(lnı ıfo ıfık 11iintliirme denemeleri luıkkı ml11 bir konferans ı•erdi. R111tmı 
de on11 nefrediyorııs. 

.1.---------------------.. ---··-·-- ------··---·---"-----------
iiaerine yapılan ba•a hücumuna mu
liabil, dÜflnan da erteai gece takri· 
ben yarımtar saat ara ile, bulundu
ıımnuz ka .. banın üzerine birer tay
yare söaclennİf Ye bu tayJareler U• 

fak tefek bombalar atarak •e araaı· 
ra ..ıönab dilek ateti yaparak bı.cı 
O Sec8 MIDelllı .. baha kadar rahat U• 

yutmanufb. 
O zamanki tayyarelerle bugünku

ler arumda ve bombalarında çok bü
yük farklar olclufana. söre, •elecek 
aa•atlanla seee ltukmlarmm yabuz 
bir tanen ile deiil; birkaç tayyare 
il• de yapılabilec:eii ve yalnız bir se
ce ile iktifa edilmiyerek sık sık tek
rarlanabileceii tabiidir. 

IŞIK SONDORME 

S.ym dinleyicilerim! 
Geceleyin vaki olacak hava hu 

cumJarmm teairlerini azaltmak açın, 

en bqta selen tedbir: ( ltıklann sOa• 

dürülmeai) itidir. 
Gece UÇutlarında tayyareler, bom 

balamak iatedikleri hedefe, aahat ve 
emniyetle gidebilmek için, takib ede 
cekleri yol Üzerinde bazı noktalar 
gormete •e seçmeie ihtiyaç hiueder· 
ler. 

Geceleyin bu gibi noktalar, en zı· 
yade ıtıklariyle IMlli olur. 

Büyfik .-birlerin ve büyük iatıt" 

yonlann, hazardaki normal ıtıkları 

tayyareler tarafmdan iyi havalard .. 
çok uzaklardan, (100) kilometre me 
safeden aörülebilir. 

Hareket halinde bulunan bir tre 

Din. ıpklan maakeleamemit iae hen
kendiai. hem d• demiryola istikametı 
tayyareler tarafmdan kolaylıkla go· 
rülebilir. 

Bir tehrin muhtelif yerlerinde 

aondürülmemif birkaç •••"· diifmau 
tayyarelerine fehrin genel durumu 
hakkmda bir fikir vermej'e kafi ge
lebilir. 

Bunun için tehirlerde trenlerde 
iataayonlarda. fabrika ve müeaae~ 
lerde; 191k aôndiirme i,ine daha ço" 
ehemiyet •~rmek icab eder. 

Bununla beraber y lllnız bu kadar 
la da it bitmez; d\itman tayyareler 
nin hareket iatikametleri haber ah 
nmca, o iatikametteki bütün ıtıklarnı 
çok genit bır aaha dahilinde sondu 
rülmesi lazımgelir. 

IŞIK SONDORME DENEMELEEKI 

Dıerli dinleyicilerim! 

ltık aondiarme itinin nokaanaız t~ 

rak yapılabilmesi için, eaaah hazırlık 
lara ve herkeain bu bwsuata u erine 
düten vazifeyi layıkiyle öğrenmit bu 
lunmaama lüzum •ardır. 

itte ba makaadladır ki bir buçuk 
aydanberi yurdumuzun her yenndr. 
(qık aondürme) denemeleri yap•I· 
maktadır. 

Bu denemeler, ...-if müdafaa ha 
zırlıklarımızm cl'ereceaini kontrol et 
mep f ..... t Yerdiği gibi aynı zam*•· 
ela halkın da ba huauataki bilailennı 
arttmnaia,,. hakiki durmnlarde ao 
iuk kanblıtmı muhafasaya yardan 
etınektedır . 

Bilhassa, kalabalık hir tehri bir 
anda lcvanlıklar içinde bırakmak. 
ınit bir aha dahiliade bütün lflk· 
lann derhal eöndiirilmeaini sail•· 
mak, MIİt bir it deiiJdir. 

Harb uma•larmda bu it daha zi
yade eı..miyet keabedeceiinden, N· 

ferberliiln birinci süniinclen ib"baren 
tenYirat nziyetinin, en az haddine 
mdirilmit olma• icab eds. 

SEFERDE TENVIRA T V AZIYETt 

iç Bakaalıjmuz aef• için tenYJ 
rat nziyetini fU tekilde temit etmit 
tir: 

A Sef..-de tokak tenYirat ,ebe 
1r-....., yabm sidit ıelit •• --"' ._ ,..., ........ ..... 

' tliierhli ıh ................. ... 

fakat bu kalan lambalar da zıyayı 

havaya ve yanlara aızdırauyacak au
rette maakelenir. Ve ba lambaların 
aydmlatbgı zemin kullu da • zıyayı 
havaya ak1ettinni7ecek veçhile • ko
yu bir rense aokulw. 

8 - ltıldarm adedi ve kuv.etı, 

mümkün olduiu kadar azaltılır. 
C - Maiaza ve dükkinlarm ca· 

mekin •e medhallerinin qıldan da 
en az haddine indirilir ve icabmd• 
hanların tamamen kapatılması terb· 
batı da hazırlanır. 

D - Hal Ye .. ire aibi yerlerin 
camları maviye boyanır. 

E - Bütiin meakenlerde zıyamf' 

dıtarıya uzmamaaı için tertibat almn . 
F - Nakil vaaıtalarmdaki lamb.ıı 

ve fenerler maakelenir. 
G - Fabrikalarm bacaları, çıka • ., 

alevi kapapacak surette \BPka lerti · 
ba tiyle örtülür. 

H - TenYİratla reklam yapmal 
tehir ve ka•balarda ı ıkla habeı le 
mek yaaak edilir. 

l,te aeterberligın birinci gününden 
ıllbaren, ahnmq olwau laznngele 
bu tedbırler aayeaınde. seferde ıtıkl • 
rın aôndürülmeai ıfi niabeten daha k<1 
tay bir ekle girmi, olur. 

DENEME iÇiN HAZIRLIKLAR 

Sayın dinleyicılenm ! 

Hazarda yapılan denemelerde ııık 

lar; bir aefer vazıyetine gôre azalt.& 
mamış olduğundan bu huawta dMh11 
çok Ç41ıf11Mlk ve deneme ıçın tenvoaf 
vaziyetinı bu .-lde aokabilmek uaen 
daba fazla hazırlık yapmak İcab cL 

ınekteclir. 

Bütun şehır ve kaaabalarıaua uı 

yapılmakta olan denemeler iç Bakau 
lı ımızm bu huauataki talimatına ~ 
re, evelden hazırlanan planlar mucı 
Lince yapılmaktadır. 

Vilayet, kaza ve nahiyelerde, eu 

buyiık idare amırlerınin batkanbk•.
rı altında bulunan, havaya kartı ko 
ruma komıayonları tarafmdan ibıcaı 
edilen bu planlarda, denemeye aid 
biitün itler ve vazifeler en ince tc.: 
ferruabna kadar evelden teabit edıl 
:1ektedir. 

A - Deneme tarihi, bir veya bı 
k:1c hafta evelinden, gazetelerle, rad 
yo arla, el ilanlariyle, beyannameler 
le halka ilan olunmaktadır. 

B Mekteblerde, balkevlennd 
ve aair munaaib yerlerde, talebeye ,, 
halka konferanalar verilmektedır. 

C Emniyet, zabıta, ıtfaıye ,,e 
ı ıye memurlarına; deneme eanaı.n· 

da yapacakları vazifeler hakkınr4 

ı ı'ımat ve deraler verilmektedir. 
D - Deneme eanaaında; halkın 

müeueaelerin, ve nakil vaaıtalarıo r 
ne aaretle hareket edecekleri hakkın 
da a,rnca bır beyanname hazırlanır 

laalka c6iıtdmaktadır. 

DENEME BEY ANNAMELERJ 

ffalka dağıblan bu beJannameAer 
de; denemenin tarihi, devam mudat 
ti, bqlangıç ve bitim zamanları "' 
itaretleri hakkmda malimat verildıll 
ten aonra her yurddatm yapacakla 
itler ıu auretle teabit edilmektedir. 

A - ltıldarm dıf&J'IJ• •ıZ111&1DU1 
nı temin için pencere, kapı ve aan~ · 
zıya pçirmiyen örriilerle örtülece" 
tir. 

Bu maluadla koyu renkte perd11 
aatur, kama" siyah kafıd n aai"" 
kullaaılabilir. 

Bu örtülerle kapanacak yerlerd n 

qıtm clqanya 11zıp aızmacbğı, delh
meclen eni ayle reialeri tarafından 
kontrol edilmit olmalıdır. 

Böyle bir örtüyii deneme gunw 
kaclar tedarik eclememit olanlar, de 

-me •••-• ..-Jılanm •diimr'-'r 
8 DGlclria, ........ otel; ı• 

ao Ye ....,. sibi yerlerde mevcud v 
rİD telWiratı v• •leh reklamlar. tt 

neme eanaşmda 11011düriilmuş bulun 
malıdır. 

C - Bütün nakil vaşıtaları, dene 
me bqlarken, oldukları yerde durit· 
caldar w fakat yollarm birleıtia 

noktalarda veya kote baflarmda ka•· 
mıyarak hemen 1olun lrenanna çekı 
tecelder ve qıklarını ııondürecekle: 

dir. Ancak; hekimi haataya veya ha 
tayı hekime gotüren otomobiller• • 
ı.eyrine müaaade edilir; fakat bunl11 
rm lambaları aiyah bezlerle veya aa 
ir münaaib te1ler1e raaakelenmit bu 
lunmahdır. 

D - Aile reıalerı ve han, aparlı· 
man. ticarethane, müeueae, fabrika 
aabıp veya müdürleri; buluıadald&rı 

yerlerde bu talimat h .......... ta 
mamiyle ıatbıkinden meauldürleı. 

Sır tchirde sondürülmtHnİıt hırka~ 
ıtık blİtİln ebrin ge-nel dunım11nu 

duıtman tayyareler1ne •oatermeg.- KD 

fı ıelecewinden bu huau•t.. kayıl•H 
lık ve ıhmal gôaterenleı. yalnız keıa 
dı hayatl11rını degil; bütiin bır tehr 
ın varhgmı da tehlikeye ıK»klDUf ol il 
caklarmd&n bu gıbilenn •ıdcfetle t:s: 

za landırılmaaı ;ı11rurıdır. 

Bl::RLIN'DE YAPILAN DENEME 

Sayın dinleyicderim ! 

Bundan ekiz dokuz ay evel Beı. 

lin'de ve Parıa'te yApılmı• olan dene· 
meler haklunda da bira.il' maluınat 

verme i faydalı buluyorum: 
( Berlin) de 19 mart 935 aktaıru 

uat 22 de baflıyaa htık .0..dürme) 
tlenemeei 11ece yanaına kadar ( ıkı 
Yat) devam etmİftİI'. 

Bu deneme Berlia'de ilk defa ya· 
pddıgı için, balkm birdenbire çok 
kal'aahkta kalmamaaı balummdan. 
kıamen mebtablı bir ıece mtihab e
dilmi.ttir. 

Denemeden günlerce evel, bu i''" 
mahiyeti ve halkın bu buauataki o 
devleri hakkında, aokaklara ilanla .. 
Ye beyannameler yapıtbrılmıt, gaze 
telerle, radyolarla birçok ne,riy:\t 
yapılmı,tır 

Berlin aolcalılarında mevcud 12,000 
lambadan yalnız l )J taneai kaim ş 
digerleri aondürülmiiftür. 

Alçaktan uçan tayyarelere bir ko 
laylık olmak Üzere, çok yükaek b; • 
laruı üstünde birer kırmıza lamba ya . 
kılmıştır. 

PARISTE YAPILAN DENEME 

(Paria) te ele 14 mayıa 935 alqa ı 

(ltık IÖndürme) ve (alann) dene 
meai yapılmıttır; fakat bu denenw 
bütün Paria .-hrinde değil; yalnız bır 
mahalleainde ve Polonya ormanmda 
yapılmıttır. 

Deneme, gece yanaından aonra "" 
at 2,40 da batlanut ve saat üçe kad.u 
(20) dakika le•am etmiftir. 

Deneme batlang1em.ı..__ilan için u
mumi binaların üstüne birçok düdük 
l• konulmuttur. 

Deneme eanaaında yolda bulun.ın 
nakil vaaıtaları, yolun bir kenann.ı 
çekilerek ıtıklarmı aönclürmiifler 
yalnız haataya çajrılan hekimlerin 
otomobilleri, lambalarına birer mavi 
tül örterek. hareketlerinde aerbeat .,,. 
rakılmıfbrdır. 

Bu deneme (E;,fel) kuleainden goa· 
cülerle ve havadan tayyarelerle kon· 
trol edilmi.ttir. 

DENEMELERIMIZDEKI MUV AF. 
F AKIYETIN DERECESi 

Saym dinleyicilerim! 

Son bir bu~uk ay zc.rf mda ( 31 J 
vilayet ve (62) kaza merkHinde q•L 
110Ddürme denemeleri yapılmqbr. Di
ier şehır ve kuabalarmusda bu 
ay içinde denemelere devam edlı 
c:ektir....... • ............ imf• 
de temini maluacli le 'bu.ılar, lrf'C• 
haptmm ea uy ruk ve qıklal'm n 

1 1 SON!<AtJUN l93G CUMARTESi 

fazla oldugu bir z:ım:ında yani "d 

19 de 21 arasında yapılın '· 
Ankarada da martın birıncı u 

akaamı deneme yc:pılocakhr. 
Şımdiye kadar yapılmı olan b11-

tun denemelerde; ışıldarın konlrolu 
i ın, ,ehir ve kasabalarımız bir ok 
mıntakalara ayrılr.u• ve her mıntaka· 
da kontrol heyetleri bulundurulmut· 
tur. 

Bund11n moada minarelerden, ı\• 

at kulelerinden ve aair yukM:k yeri~"" 
den de kontrol yapılmı,tır. 

Baaı nnih•m şehirlerdeki den me· 
ler, llyrıca bavadan d1a layyarelerı· 

mızle kontrol edtlmittır Bu ta yaı e

lerimı:ı.e hır kolhylık olm k U7.rre 
.. brin btrkaç yuk!\el< nokta ınd kır • 
mızı lambalar yakılmı,11r 

Yerden vf" h .. vadırn yapıl n 1>11 

kOJJtrollar netıceaınde butun denemP-· 
lerin, henüz ılk lecrubeler olmaı ına 

ragmen, büyüla muvaffakıyetle ba.-· 
rddıgı anlaşılmı~. ve ileru;ı ıçia çok 
f11ydah aon.a.;lar elde edilau tir 

IHnemclenmgm rnuualloltı~I Je. 
~ haklomcla daha ıyı bir fıkır ve• 

rebllmelı için bir taneainı an.edeyı.., ı 
Geçen ayın yirmi binnci 111İnu ak· 

.-mı ( Kütahya) da yapılmı.t olan de· 
nemeyi ......_......as •amfea;,le, d,.. 
ha uzak b1r .-hrimizden blılrekel e• 
den bu tayyaremiz, Kütahya'ya ( 40) 

kilomet"' meaafeye yaklqbjı aırada 
.-hirdekı bütün ••ıklarm birdenbıre 
onduıruım gormu• ve ondan aonra 
~hr• doaru ılmyerel& Kutah1a'aı• 

çolc yakınlarına geldigi halde tehri 

orememı•tır 

Buna mukabil, o esnada tam bir 
1. .. ranhk ıçinde bulunan .fehir hallua
dan tayyaremizi gôzetliy-1•, tan .. 
remn şehir yalunlarma kadar geldi
xmi Ye buyuk bir kavia Japarak telr· 
rar seri1e clönclüjiinü sormiifler ve 
hareketini merakla takib etmitlerdir. 

itte ıtık aöndürme .......... ma
den madub olan ıaye budur. Bir ... 
da karanlrklara boiulmak disiplinini 
ve mUYaffakıyetini göateren .. hirler 
hakiki durumlarda ela fitmaa ta)'• 

;rarelerinia ·- •••••• 1 ......... 

ttan ba sayede kurtulmut olurlar. 

DENEMELERiM iZDEKi MUV AF
F AKIYETIN SIRRI 

Deierli dinleyicilerim! 
ÖYGnmeie elet- ol- bu •••afla 

fakıyeti, iç Bakaahiunıam bit&. 
yurd içinde te,kil etmit olclutu, ha· 
vaya kartı koruma komiqonlarm• 
feyizli çalqmalanna. halkanıam .. 
matbuatmuzm ba huauata göaterdik· 
leri yiikaek ilciye borçluyuz. 

Aziz yurdumuzda bütün paaif 11n1-

dafaa itlerinin, büyiik bir hala ~ 
rütülmeaiai önemle takib etmekte • 
lan saym iç Bakanamz: 

Halkın iatianuız olarak soaterclilf 
candan ve anlayqb alaka aayeanda 
bu denemelerin muvaffakıyetle neti
celendiiiai; 

Matbuatnnızm da bu denemelere 
kartı göaterdikleri yalan Ye içten a

lüamn takdire ta:ran oldujuna; • 
luaal Taaifelerimizi mücbik halk~ 
zn .,.; matbuatımızt bu naiitterek mu

vaffakıyetlerinden dolayı tebrik ve 
kendilerine tetekkür etmeli bir botov 
bildijini Aaaclohı ajanaiyle yaynuf .. 
lardır 

S.ym dinleyicilerim! 

Yamam savaflan, uluaua ler f -
dinden, her um••cl•n zİJade UJ' .. 
nıklık. dayanılclık ve feclakirlık bek· 
liyor. 

Hiç unutulmamalıdır ki hav ya v
şı korunma itleri arbk tamaııniyle • 
luaal bir it olmuttur. 

Bu hayati meaelede 
ödevi vardır. Her ferci. er ıu, 

her müeuete direktöıril; ha•aya Ul'fl 
koruma komisyonunun aonnal 67cli 
ve candan yardllDClll olmabdll'; çia
ldi bu bii:rük tehlikere anc:ak ba ... 
retle ve elbirliiiyle kal'fı l..onabil"r. 

Za an.an aaman cihaa tarihinin ... ,. 
rini deiittincek kadar büyük inb 
liblar yapJIUI olan ve yapmakbl 
hanan turk uhna, bus1an (qık IOA • 

dürme) denemelerinde muvaffak el
duiu s u· ya n (Alarm) tajlüatli • 
rutda ve öbür gun ele haldlrf c1 ....... 
la da aynı uya•kl•i1, aJ'DI dQamkoa 
.. ,,. .,.... feclüfarJlt siGlıeNnılr 
hamela• muvaffak v«ı muzaffer ol~ 
ca'ktı 
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İ nıar 111 iidii rl1iğii11deıı: 
M 

Ad o 

Ankara Giinıriik ,Jirt•k ti)rliifriinden 
' 

t r cdıl a muhtelif · 46 al m ~ ya açık ar 
ti saat 13 de aulacalttır Taliplerın 

rin gumriı~umuzc mtırac"'atları ılan 
1-62 

2 l ON HURDA MERMi 
SANDIGI SATIŞI 

Tahmını hcd lı Z80 !ıra ol.ın 
yukarda mı J rı yazılı huıd.ı 
mermi andını 15-1.936 tarih n
de çarsamba gunu saat 14 te ı
çık artırma ıle tılac ktır. f -
teklilcrin muvakkat teminat ola11 
yirmi bir lıra ve 2490 numaralı 

kanunun 2 ve 3 uncu m ddel rin
de yazılı VlS ıklc mezkur gun" 
saaıt~ komisyon mur caatları 

(50) 1~124 

Y enişehirde 

İralık e\ 
y<ı 

2 'i5 

lıl KAi YSERt SULH MAHKr.
ES NNDEN 

Kay erı vı 

Hastane kr için 100 adtt ' n. 
gın boml)ası pazarlıkla satın alı
n. cakt ır. Pazarlı ı 27.1 936 pa. 
z, rte i ı.;unü saat 10 dadır Beher 
van.,,ın bombasına biçilen der 
uç liradır. Evsaf ve artnamesinı 
alın k istiven 1eı ed Is.iz oluak 
M M V saım alma kom·s o
n n a1 abi it p ga re
celderı Z490 nııma.ral kanımun 
da gcisten"len weuilde .e 22 ·ra 
50 kurusluk teminatlariyle r 
1kt belli ~n ve a t nda SJtrn
lm komisvonuna g-elmet ri 

(~621) 1 5 62 
B1LIT 

YAPJ Akköprtlde Sıhh 
depolarında yapılacak Etu gar • 
11 kapalı arfla eksiltmeye k n 
muştur. K f t tarı: irJ 
15 kuru tur. Keşif ve şartname-
ı bedchne karşı in aat $Ubesın. 

den alınacaktır. İHALESİ: 27·1. 
936 pazartesi gunu saat on birde 
dir. 

İlk teminat 67 hra 21 .kuru 

g recdckr 
2,3 cu maddele. 

'l'iirki~t· Ziraat Bank ası 

~lerkez f üdürlü~ünden: 
Z a .... t li. uıın tasarrufunda bulunan, Ankarada A 

n~farta • r cadclesınde memudar kooperatifı namı1c mruf 
hına k o zarf usulile satılığa çıkarılmıştır. 

Bina, 240 metre murabbaı arsa üzerine inşa edilmiş olup 
~rum katı, zemin katı. birinci, ikinci, ücüncu kat olmak 
uzere beş kattan ıbarettir. 

Bodrum katında kalörifer daıresi ile komür mahzenı. 
dört büyük anbaT. 

Zemin katında bir büyuk magaıa ve bir mudürlük oda
sı. birinci katta bes oda, bir büyük salon, koridor. hal3Lar. 

İkinci ve üçüncü katların her birinde sekizer oda ve bi
rer biiyijk salon. karodir, helatar vardır. 

Binanın Yüksekliği 19,50 metredir. Bina badanalı ve bo
Yalıdır. Zemin katındaki dükkanın döşemesi karo mozayık 
ve bütün katlar döşemeleri linolyomdur. 

trikBin:an~. ~er tarafında lambalarla teçhiz edibniş elek
Svc ka.lörucr tesisatı vardır. 

M atış 28.1.1936 salı günü saat on altıda Zü-aat Bankası 
crkcz ntüdürtüğünde yapılacakttr-

936 Satış !aksitledir. Bedelin dörtte biri peşin, dörtte birı 
11 &cncsı sonunda mütebaki kalan yansı da 937, 938, 939 r an sonwıda olmak üzere üç müsavi taksitte tahsil edi

:.ck ve bu müddet ?.arf ında bin:t bankaya ipotek kalacak 

tdt~lilerin beş bin liralık depozito akçelcrilc birlikte 
d- 1 enni havi zarflarmı bu tarihe kadar Merkez 'Mü
Mrlüğünc tevdi etmeleri ve şartnameyi tedarik için de 
. ~~z ve İstanbul Ziraat Bankalarım müracaat ctmelc-

rı 1
1411l olunur. 1-5765 

afı· Bakaııl.ıilndan: 

Hetonanne köprü inşaatı eksiltme ilanı: 

1 g 
mdır 

ktupl rının 27.1.936 pa artesi gunil at (15) e kadar 
~ ve ICö niJer Rei ligıne verilmesi lizmıdır 

(3756) 1-30 

ı üksek Ziraat 
lüğünden: 

ULUS 

Ensti tü~ii Rekt()r -

Y1 ek En tıt de bul an ba kali dükk ir sene: mudd tl 
cık rurmaya konulmustur 

1 J si 3.2.936 pazartesi gunu saat 16 da En&t·t~ bi~sında ıda: 
V<. ıha e komisyonu tarafından yapılaca.kur. :rahmm e~ıkn scnelık 
muhammen bedel 180 liradır. Muvakkat temınat 13,5 lı~adır. Para-
ız ıtn esfoi almak ıstiyenler idare miidürlügüne miıracaatlırı. 

(67) 1~135 ~ 

Karacabe Harası müdürlü~ı1den: 

Jandarma gt~nel komut.anlığı 
\nkara sahn alma komi onundan 

ı - Bi:- kilosuna (UO) kur~ dcger verilip eksiltmesin~ ~~tekıi 
çı.km ) n {10.150) liralık sade eks1ltıneSi 28 1. 936 salı gunu '! at 
(15) pazar ıkJ satın .alınacaktır. 

2 - l'ık teminatı (761) Ura (Z5) kur stur Şartnaınc.sı para d 1 • 

3 - Eksiltme Ankara genel komutanlığı kurağ nda yap l c 'k-
tır. 

- Fksiltmcye girmek istiycnlerin teminat makbuzu veya b, 11 • 

eırt 1 riyle pazarlık saatmda komisyona ba urmalar 
(-49) l-JZ3 

Toros Gençler Biı·l~i Ankara ·., 11 -

lw. i lıa kaııl.ığından: 
ız. ı. 936 puar guniı saat 14 de yıllık kurultarmızı yapac.a 

mız.dan, Toros Gem;l" B rligi uyelennin Halkevıne gelmelerı 
dileriz. 1-128 

H•l•lib"DtttWlfl•U.H-1 UWlllU"lllllllllllllJ..Ulllllllllll_,ll 

Ankara Levazını Aml.Clığı Sawı 

Alma Komi! yonu ilanlan 

l 
'. 

-

2 - x!:· run l ta 9 50 ra olup tenunatı ınuvakkateıoi 686 !-

ra 25 ·w ~ r. . 1 ı 

1 

,. Şc:rtnam~1 komısyonumuzdan_ her gun goru ebı ır. 
4 _ Eksiltmeye iştirak edec.eklerın temınatı muva~kate mait

buz eya bank mektuplan ile teklif mektuplarını haV1 ~fların 
kanuni St.kilde tanzim ederek miınakasanın yapıla~agı bellı saatt n 
en u bir aat evveline bdar komisyona. verme.len 7 7t. on(~:)tC' 
Ankara ]ev.azım amirligi satın alma komısyonuna ge me en. 

1-131 

iLAN 
ı _ GanW:oa ıeratılUft ıbtıyaçlarma sarfedilmek. uzere 20 biu 

kilo zcyun yagı 28.1..936 t.arihine müsadif &alı güaU &&at 1S de ka. 
palı zarfla eksıltme.re konulmuştur. 

2 - Eksiltme Ankara levazım amirliği satın ahDa komisyonwı 
da yapı!acaktır. ŞartnlnleSini görmek istiyenler komisyonumuzd, ıı 
ber gü:ı görebilirler. 

' l - zoooo kilo zeytin yagmın ~~ 10000 lira. olu~. tftnın 
muvakbttsi 750 liradır ebiluneye 1.Jtırak edecelderın munakasar.ı 
yapılacağı belli uatten en u bir uat eveline kadar teminatı mu 
~ makbuı: veya bank mektupları He teklif mektuplarına hav 
zarfianm bmuıi tcldinde tanrlm edere1c komisyona vermeleri v 

n 

-
J 

t' 

saat onbqte kom"syonda hazrT' bulunmaları. (63) 1-123 

İçel ilbavhğından : 
Kapalı zarf usulile eksiltme ilanı: 
ı - Eksiltmeye konulan iş Mersinde inşa edilecek .ılk okul b ı-

-
Aa8 İapatL . 

İnpatın Keşif bedeli (43786) lıra (37) kuruş ise de 935 yılı bud 
eesiııde ZDeV%U (23665) liralık iş yapılacaktır • 

2 - Bu ije ait prtııamıeler .e evraklar şun'lard ır: 
A) Eksiltme puamnesi 
B) Mukavele projesi • 
C) Nafıa işleri şeraiti umumıyesı 
D) Kargir inşaata dair fennı prtnamc 
E) Hu9Ull ıartname . 
F) Keşif cetveli, silsilei fiat cetvelı. metraı cetveh 
İstiyenler bu şartnameleri ve evrakı bedelsiz ol r k İçel Naf ıa 

Dire~ görebi İrlel'-
3 - Eksiltme 6.1 lgJô tarilWıden 22.L1936 çar 

ıs de Mersınde vı1ayet encumenınde yapılacaktır. 
4 - Ek ıltme kapalı zarf u ul~ ile v ac:akttt. 
5 - Eki.iltmeye 1r bilmek ıçın ıste lının (1775) 

kat n t v rmesi b d b ka ki 

t 

. 
p 

e ı l zımd r 
Bu i e g recekler ·n 

naz un eve N 
v ı nı lmal rı ve 

6 - T f ı (3 . u ed 
t-
t 
a-

tan • t eve1in k r vil yet e cum nınde getırıl rek 
me ko s onu reisliğine makbuz ınukab· nde verilecektır. Pos 
ile gonderilecek mektupların nihayet (3) uncii madaed y.uıb s 
ate kadar eelmif olması ve drş zarfm mfi ur mumu ile iyice kapa 
trlmıı olmau lizımdır. Postada olacak ~cı1aneler kabul edilmez 

(33) l--416 

. 

i 

iş kumbarası 
sahiplerine 
senede 

20,000lira 
mükafat 
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iki muhtelif tertip - Yedi kura 
BUUNCJ TEHTIP-. 
~n..de iki defada 

414 k.İfİ)'e OD bin 
linı ikrallliye 

._. _ 1 .....,. •e 1 lktepfn• •
._.......,. a,,_nda ~ bralenla 
ft._.ı_.. 'I01 lllelJıe .... r ble .. 
ee..ıı ,. lıı ... 
..; ..a&fat: 10llO u.. 
la.el " '2SO • 
o. ırt.ıY• fi.... -
Ylııwi " ......... -175 ..,,._,.. 1719 

.... flla li.r11hlı lrnr. 
1 -~ .. do- 4'lll<ı~.S.ı , 

iKi Na l'EH'nP. 
S..m·clt• lw·~ .f .. fo • 
da iM"~ kişİlt' on 

hia fira ikrami e 

v-ı ıı..ı ... ~filnı .. ~nn h .. 
.......... t .......... ....._ ...... .. 
~-na.-tı ................... _ 

Ü~"'"'" 
......._ ff..ınaa.. T.-ttz f:..till -

~--

Kuralara iştirak edcbilnek içm "'.mbara sahiblernin asgan 
virmi beş lira binktinnıs olmalan lazımdır 

Maurice Chevalier - Jeannet Ma-:. Don.Jd 

İ~t~l ilbavlığıııdan: 
Kapalı zarf usulile eksi 1 tme ilanı: 

y evı ın atı 

ru ıse de <J35 yııı 

N 

Kuru~ olu 
1 &iraal I:JA .... l 

ISTA~BUL DENJZ LEVAZIM SATIN ALMA KOM 
YONUNDAN: 
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• 
ıyaUl[()8U 

Şiındiye kadar binlerce kis.iyi 

zenğin etmi~tir 
:t •·ii kt ;i•lc 11 ikinri l,fu11ııı 19:~6 dmlH". 

ıı · ·~ii ~ il'"ran1İ)e: 50.000 
liradır 
Ayrıca: 20.000 12.000 10.000 Lirahk 

İkramiyelerle 20.000 liralık bir 

mükafat vardır. 

NEDKALMiNA 
nliara F. ... n1ni,,et 

(lirt~k t(irlü oiiııd<·tı . o 
Beher takımı içın Ttemınatı Eksiltme gunu 

tahmin edilen fiyat 
Cinsı Lira kuru!> Lıra kuru::. 

• • ı Takını Sıvil l!.lbıse l'l 00 239 25 22-l.93b çarşamba 
~üniı saat 15 de 

Yukard.ı 1,;ınti ve mıktarı yazılı ı:.ıvil Polıı;. ınt'murları için imal 
cdılccek elbiselerin maddeleri karsısında gösterilen günde açık ar 
tırma ve eksiltme ile yaptırılacaktır. Şartnamesi Emnıyet Dırektör
liığunde görülür. İsteklilerin yukarda yazılı muvakkat teminat mal
buzu veya banka mektupları ve kanuni belgeleriJe birlikte o gün 
ve saatte Direktörlükte mütesekkil komi yona gelmeleri. (4) 1-60 

İçel illla lığıııdan: 
Kapalı zarf usulile eksiltme ilanı: 

1 - Eksiltmeye konulan iş Mersin • Silifke yolunun 22 t 200 
- 35 400 kilometreleri arasında şosenin inşaatıdır. 

Şo e inşaatı Keşif bedeli (38821) lira (97) kunıstur. 
2 - Bu işe aid artnameler ve evraklar sunlardır : 
A) Eksiltme şartnamesi 
B) Mukavele projesi 
C) Nafıa işleri şeraiti umumiyesi 
D) Tesviyei turabiye, şose insaata daır teıını sartname 
E) Hususı şartname 
F) Kesif cetveli, silsilei fiat cetveli, metraj cetveli. 
lstiyenler bu şartnameleri ve evrakı bedelsiz olarak İçel Nafıa 

Dı rektorhiğüncle görebilirler. 
3 - Eksiltme 6.1.1936 tarihınden 22.1.1936 ~ar amba gunu ~aat 

15 de Mersinde vilayet encümeninde yapılacaktır 
4 - ~ksiltrne kapalı zarf usulü ile yapılacaktır 
5 - Eksiltrrcvc girebilmek için isteklinin (2912) lira muvak· 

rnt teminat vermesı bundan başka aşagıdaki vesikaları haiz olup 
getırmesi lazımdır 

Bu ışe gınccklerin ticaret odası vesıkalaı mı ve ihaleden en az 
">ek~z gün evel Nafıa vekaletine müracaat ederek ehliyeti fenniye 
vesıkasını almaları ve encümene vermeleri lazımdır. 

6 - Teklif mektupları yukarda (3) ı.incü maddede yazılı saat. 
tan bu saat evetine kadar vilayet encümeninde getirilerek eksilt
m~ kon • yomı reisliğine makbuz mukabilinde veı ilecektir. Postc; 
ıle gonderiJecek mektupların nihayet (3) uncu maddede yazılı sa 
ate kadar gelm~ş olması ve dıs zarfın mühür mumu ile iyice kapa 
tılmıs olması lazımdır Po tada olacak gecikmeler kabul edilmez . 

(32) 1 -87 

1.u .. tacelcn ıki yuz on beş adet Normal yazı makinası satın alın. 
mak ~zer kapalı zarfla e~siltmeye konmuştuı. 

Mübaya~ ~lun~cak makınanrn arandığı zaman yedek aksamı bu· 
~ıı;'1rr.ası, Mıllı Muddaa Vekaleti Fen ve San'at Umum Müdürlü. 
guııı: ~. evsa.f raporunu haiz olması şarttır. 

Muddetı tesellüm tarihi ihaleden itibaren azami 15 gündür. 
Muhammen kcymet 24000 liradır. İsteklilerin 1800 liralık mu· 

Vci\ckat teminat mektuplariyle birlikte 22-1-935 tarihine tesadüf 
~ılt: ~ çarşamba günii saat 15 de Maliye Vekaletı Kırtasive Müdür. 

. .mde müteşekkil komisyona müracaatları. (5) 1-61 

Yoz~al ilhnvlı~nrlan: 
Yozg< t Memleket hastanesi için fazla mıkdar acık eksiltm su· 

retıle atın alınacak karvola, yatak. Battaniye, t~rlık Ameliyat
hane, Laborahıvar levazımı ve saire alat ve mefrusat esv.ısının iha 
1 giınii olan 2 kanunusani 936 giınü görülen lüzum tl.ıerine 15 ka. 
ııunu ani 936 tarihine uzatılmıştır. İhale mezkur tarihe ra tlıyan 
çcırsamba giınu Yozgat Daimı Encümeninde yapılacağı ve alına. 
cak . bu malzemenin seraitini öğrenmek isti yenlerin Yozgat Anka· 

1 tan ul Sağlık Direktörlüklerine bas vurmaları ilin olunuı. 
(3722) 1--5748 

ULUS 11 SONKANUN 1936 Cı.,l\ ..... , • 1 

Doktor 
.\li !\laruf {-'nver 

DERl FlRENGİ VE BELSO. 
ÖUKLUCU HASTALIKLARI 

MÜTEHASSISI 
l'abakhane caddesi haşında A 1 

tıntas sokak No. 17. Hastalarını 
hergün 9 • 13 ve 15 • 20 ve kada1 
kabul eder T elefon· L29R 

~{ 
~ 

hastalıkları mütehassısı ~ • ~ • ~ 

Sabık Eskısehıı asken has. ~· 
tanesi goz hekimi ·l 

Balıkpazarı Çıkrrıkçılar yo· ,/ 
kusu alt basında eski J3ndaı · ..,: 

ma komutanlıgı hınasında • 
No. 45 I!~ 

Ögleden sonra hastalarını ~ 

Kiralık ve satılık e' 
Havuzbasında Hilfiliahmere 1kı 

dakika me;afede İzmir caddesin· 
de 5 numaralı milı<emmel kon
forlu dört odalı ayrıca hizmetçı 
odasını havi claire kiralıktır. Ay
nı şekilde ıki daireden mürekkerı 
olan binanın tamamı satılıktır. 
Evin üst katında veya Tel: 16S4 
de Seha aranmn:.ı 1-92 

K ,, ... ,, ~-iiı·8~n 
oduııu 

Ucuz. kırılmı~ 
Sobalarmızı kolayca yakmak. 

komiirü hemen tutusturmak is. 
terseniz A kkoprü caddesinde 
Güllü oğlu Kereste mağazasına 
kosunuz. Telefon: 3747 

Devren kiralık 
apartman 

Yenışehirde Kızılay karşcsın • 
da Ali Nazmi apartımanının kö -
şeye düşen 5 numaralı dairesiyle 
yukarı katta müstakil bir oda be· 
raberce veya ayrı ayn devren kl· 
ralıktır. Müddet temmuz sonun. 
kadardır. Kapıcıya müracaat. 

l-1l1 

4 ıso s ıor 
6 80 7 4f 
8 30 kurustur . 

l - Havır islerine ve yen 
çıkan kitaplara aıd iHinlıncları 
0 o ıs tenzilat vapılır. 

2 - Zayi ilan bedellerı m.ık 
tu viız otuz kuruştur . 

3 - Tebrik, tc ekkür, evlen 
nıe vefat ve katı alaka ılanla 
'"••ıdatı mdktuıın be lira alınrı 

ABO'.\E Ş ffTI. Hl 
Müddet Oahilcle Har1c1,. 

lrn(ı\" ıh ıhı v• B ı~nıu-

h:ıırırİ fcılrlı Rıflcr A ·ı !\ \'. 

Umumi n<',ıh.H1 İd,ıı<: •den 

Y.u:ı işl<'rİ nmduni Na~uhi 
BAYDAR. 

Çankırı caddesi civumda 
1 

Ulııs nııtfJaasmdı bd~rlnırş•ır. 
1 

--"!"!'!~'!"'!""'!"!" ____________________ ....., _____ ~_.._.__....,.. .... _________ ~-- - • 

e·wres 

uyaca .. ı 
• 

p lf 1 ~ p .. , 1 { \ 1 ) )'. () ·~ 

535 dinliyebiliı·siniz • 

1()-2000 nıt•fn· 
lu·r ılaloa ,.. 

PHIL 
Ankara Şubemizi ziyaret ediniz. 

Bankalar Caddesi No: 45 

1 
D İKK AT• PHİLİPS ismine benzer 1 

... • markalardı.o sakınınu:. 
, ______ _ 
Türk PHİLİPS LİMİTED ŞİRKETİ 

lstanbul, Galata frenkyan han. Telgraf: PHlLIPS-ISTANBUL 

Ankara <:eza Evi müdiiı·liiğiinden 
Ankara Ceza evinin 21 -12-935 tarihinden 31-5.936 tarihine kadaı 

beheri 960 gram itibarile bcs ay on günlük ( 168,960) kilo birinci 
nevi ekmek 21 Kanunusani 936 salı güniı saat on beste Ankaıa 
Cumhuriyet Müddei umumiliğinde müteşekkil komisyon odasında 
kapalı zar:fla eksiltmeye konulmu~tLır. TAhmin edilen ledeli -19.430 
lira -40. kuruştur 

Şartnamesi lıer gun Cebecide ceza evı ıııüdurlügunde goı ulel.ıi. 
lir. İsteklilerin -1457 lira .28- kuruştan ılıJı-ct muvakkat temın.ıt 
makbuz veya mektubu ile kanuni belgeleri t .ıvi teklif mcktuplarm• 
c\r.llltme .saatrnd:ın hır ;ı:ıt cvvelıne kud.ır komisyon ba kanlığınıı 
vermelerı. (17) 1-64 

~arada yetişe~ 1934 dogumlu dört baş saf.kan ıngiliz tayının 
• Ienı artırma usulıle, satı~ı 23/ Kanunusani/936 perşembe giinü saat 
onbese uzatılmıştır. remınatı muvakkate olarak (yüz yetmis) lira 
alınacaktır. İsteklilerin teminatlarile l\:ıırlikte satıs giinii Harada 
bulunmaları ilan olunur. (3754) 1-59 

Kar~u·al,e_\' l·lnrası ıniidürlii~iinden: 
Ha:a~m İs!n~t pa!fl mev~iinde B~N dönümli'ık pirinç ortakla. 

~? ekımı alenı ıhalesı 23/Kanunusanı/936 perşembe günü saat on 
dorde uzatılmıştır. Teminatı muvakkate olarak üç yüz lira alına. 
ca~tır. İstekliler şartnamelerini 1stanbul. Bursa Baytar Müdürlük
lerınden alabilirler. Taliplerin teminatleriyle birlikte ihale gilnu 
Harada bulunmaları ilan olunur. (3755) 1-58 

Se rJıaıı n,·ftt·rdartı~·ından: 
Adanada Eski Dabaghane mahallesinde Irmak hamamı elenmek

le ınar~f vı 3000 ı.iç bin lira gayri safi iratla mukayyet Hamamın 
432 ~hımde Yunanlıdan metruk 193 sehmi gayri mübadil bonosu ve 
(~Cı00,0) .kır'cbin lira muhammen bedel ile 936 yılının ?inci kanun 
yırmınc · · 
1 

• ı pazartesı gunu saat on beşte Seyhan Defterdarlık 

C!? tr sındt ıh:lesı yapılmak iizere kapalı zarf usulilc bir ay miıd 
df'llt art~nnaga çıkarılmıştır lsteklilerin 2490 numaralı kanunur 
16.17 ıncı ~addelerinde yazılı teminat ve 32,33 uncu maddelerine 
uygun tckhf mektuplaril(' Adana Defterdarlı ğına müracaatları i1ıin 
olunur. (3723) 1- 5763 

nkara 1"'if•aret 
kanh2-ından: 

()da. ı Ba~. 
'l 

936 senesi tecdidi kayıt muamclesıne 1-1-936 tarihinden itiba· 
r~n başlanmı ~.ır. O~ada mukayyet bilumum müessesat şirketler Vl 

~t!c~arların mud<lctı kanuniyesi zarfında Odaya müracaatla tecdi-
1 ayıt muamelesini ifa ettirmeleri Ticaret ve asnayi odaları ka. 

nununun · " ·· · ucuncu mıırldesı ahk.ımımı tı·vfikan ilan olunur. 1--70 

z li 
İktısad vekaleti, küçük sdnat

lar 2 numaralı ihtisas vesikartı' 
kaybettim. Aşagıdaki adrese gc.: 
timıeleri aksi takdirde yenisini 
çıkaracağzmdan hükmiı olmadığı 
ilan olunur. 

Ankara Kızılbey mahallesi Tı:ı· 
nur soka!: No. 26 Koçi VanoŞ 

1-134 

Kiralık hane 
Rus sefarethanesi arkasındaıd 

bagçah yeni evin 3 oda, banyo 
matbah tarası havi üst katı ki· 
ralık olup içindekilere miır:ıcaat 

1-129 

Sacları 
..;» 

dökii len ı~r 

j ~l 
(' . )j ~.ı,.., 

~~'ti ..:, 

l<OIVIOJEN KANZUK 

Sa<· Ek .. iri ... 
Saçların clolmlmesıne ve ke

ıı klenmesine mani olur. Komo
ıen sacların köklerini kuvvetlen· 
dirir ve besler. Komojen sacla· 
rın gıdasıdır. Tabii renklerini 
bozmaz. lfıtif bir r vihası vardıf· 
Komojen kan.ıuk saç cksiri ma
ruf eczanelerle ıtriyat mağazala· 
rmda bulunur. 
LİNİMANTOJ KANZUK: 
ROMAT17.MANIN KATJ 

DEVASIDIR. 

l 
{ SİNEMALAR 

YENİ J 
Bugün Bu gece 

Seyrine, güzelliğine doyulmıyacak 
hakiki bir eser 

AŞK SENFONiSi 

Sayılı musiki üstadlarmm en na 
dide parçalarını ancak bu filimde 

dinleyebilirsiniz. 

Bugün Bu gece 

iki günden beri emsalsiz ınuvatfa. 
kiyetler kazanan Victor Hugo'nun 

ölmez eseri 

SEFİLLER 
Bu filmi rnutlaka göri.lnüz. · ı iırkc~ 

sözlü iki devre birclen 


