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Anayasamızda bazı değişiklikler teklif edildi. 
Birinci maddedeki tadile Cumhuriye
timizin ana vasıfları tasrih edilecek, 
7 4 üncü maddedeki tadile de toprak 
ve orman kanunları projelerinin tat-

biki imkin altına alınacaktır 
Türk ana yasasında memleke

tin bugünkü büyük ihtiyaçlarını 
kar,ılamak ve bazı madde hüküm· 
lerini partimizin ana vasıflariyle 
telif etmek üzere birkaç madde
nin tadili hakkında bir teklif ha
zırlanmış ve başta Malatya Me
busu ismet İnönü olduğu halde 
150 den fazla mebusumuz tarafın
dan imzalanarak Kamutay Reisli
ğine takdim edilmiştir. Riyaset 
makamı teklifi tetkik etmek üze· 
re teşkilatı esasiye encümenine ha
vale etmiştir.· 

Ana yasamızın 102 inci madde
si teşkilatı esasiye kanununun her
hangi bir maddesinin tadiline aid 
takrirlerin müretteb azanın en a
§ağı üçte biri tarafından imzalan
mış olmasını amir olduğundan 
teklif de yfü; elliden fazla mebus 
tarafından imzalanmı!tır. Tadil 
teklifi encümenden geçtikten son· 
ra umumi heyette görüşülecektir. 

Haber aldığımıza göre tadili 
teklif edilen maddelerden biri ka
nunun birinci maddesidir. Birinci· 
madde, hükümet şeklimizin cum
huriyet olduğunu ifade etmekte 
idi. Fakat bu maddede teklif edi-
len değişiklik "cumhuriyetimizin; 
halkçı, milliyetçi, laik, devletçi ve 
inkılabçı" olduğunun da tasrih 
edilmesidir. 

bibi yapmak üzere istimlak edile
cek arazi ve yeni orman kanunu
nun bu husustaki hükümlerine gö
re husus• ormanların devlet tara· 
fından mübayaa edilmesi takdi
rinde istimlak bedellerinin tedi
yesi şekli hususi kanunlarla tayin 
edilebilecektir. 

Tadili teklif edilen maddeler 
arasında 75 inci maddede bulun
maktadır. Bu madde: "Hiç bir 

kimse mensub olduğu din, mez
beb, tarikat, ve felsefi içtihadın
dan dolayı muahaze edilemez. 
Asayif, adabı muaşereti umumiye 
ve kavanine mugayir olmamak ü
zere her türlü ayinler serbesttir." 
hükümlerini ihtiva etmektedir. 

Bu maclde vicdan hürriyetini 
temin ettiğinden madde içindeki 
yalnız ''tarikat'' kelimesinin çıkar
tılması teklif edilmiştir. 

8. Bitler beklenmekte 
olan nutkunu dün verdi 
Alman başvekili, nutkıında anlaşma 

şartlarını, dostluklarını.; iç ve dış 
.'Jolitikay ı, izah etti 

Berlin, 30 (A.A.) - Rayiştag hu
zurunda söylenilen ve bütun dunya ta
rafından buylik bir dikkatle dinlenilen 
nutukta B. Hitlc:.r, evvela .ufak bir tc· 
zahürün çerçevesi içinde bu devrin dik
kat değer hadiselerinin ifade etmekte 
oldukları manayı izah ve teşrih imka

nı olmadıgını söylemiştir. 

B. Hitler, bundan sonra nasyonal • 
sosyalist inkılabının prensiplerini ve 

inkişafını tahlil eylemiştir. 

namına söz söyl mege hakkı olamaz. 
Alman inkıHibının bu kısmından alınan 
neticeler hakkında müşahedelerde bu
lunmayı isterim: 

1. - Halkın arzusunu, siyasi bir 
halk te~ekkülü olan parti ifade etmek
tedir. 

2. - lnkılabtan beri hakimiyetin bir 
tek mümessili vardır, o da bizzat hal
kın kendisidir. 

(Sonu 6. rncı sayfada) 

Moskova 
mahkemesi 
neticelendi 
R- "~k Sokolnikof 

' Arnold on sene hapis 
yatacaklar 

r'<":---·--··-...-..,..-• ...,..,.~.- Moskova, 30 

(A.A.) - Troç. 
kistlerin muha. 
kemesi neticesin. 
de Pitakof, Sere. 
briakof, Muralof 
Livsitz, Drobnis 
Boğuslvski, Kni. 

aze, Radtaisak, 
Norkine, Juron, 
Grae, Pushin kur 

Ölüme mahkum şuna dizilmeğe 
edilen Piyatakol Radek, Sokolni.. 

kov Arnold her b.iri on sene, Stroilov 
da sekiz sene hapse mahkUın edilmiş.. 

!erdir. 

Gazt•lt•lerin yazdıkları 
Moskova, 30 

(A.A.) - Vişin. 

kinin ittihamna. 
mesini tefsir e 
den fzvestiya ga. 
zetesi, münakaşa 

edilmez deliller 
dolu olup kati 
hadiseleri tesbit 

eden bu nutkun 
kuvvetli bir akis 
uyandırarak, mut 
tebimler sırasın. 

O/ürr;e 
edilea 

mahk(Jm 
Muralol 

da oturmuş olan Troçkiıt casusları :ma.. 
nen kurşuna dizmiş olduğunu yazmak 
tadırlar. 

Bunlar haricindeki casusluk te9kili. 
tının plan ve talimat üzerine memleke. 
timizin müdafaa kuvvetlerini baltalamak 
isteyerek sovyet ülkesini son derece 
mutazarrır etmişlerdir. 

(Sonu 3. üncü sayfada) Bundan başka 74 üncü madde
nin de tadili teklif edilmektedir. 
74 üncü madde şudur: ''Menafii 
umumiye için lüzumu usulen ta
hakkuk etmedikçe ve kanunu 
mahsus mucibince değer pahası 
peıin verilmedikçe hiç bir kimse
nin malı istimval ve mülkü istim
lak olunamaz. F evkalide ahvalde 
kanun mucibince tahmil olunacak 

Dört yılın hulasa~ı 
Führer bun<lan sonra geçen dört se

ne içindeki mühim değişikliklerden 

bahsederek demiştir ki: 
Milli Hatay mitingi 

nakdi, ayni ve say ve amele müte
allik mükellefiyetler müstesna ol· 
mak üzere hiç bir kimse hiç bir fe
dakarlığa icbar edilemez." 

Bu maddeye ilavesi teklif edi
len bir fıkra ile çiftçiyi toprak sa-

"- Demokrasilerden ve diktatörlük
lerden bahsediliyor. Bu memlekette bir 
değişiklik vukua geldiğini ve bunun 
kelimenin en yüksek manasiyle demok
ratik bir netice verdiğini hiıt kimse an
lamamıştır. Eğer demokrasinin manası 
birçoklarının sık sık söylediği gibi, 
diktatorlüklerin aksine olarak, halkın 

arzusuna dayanan bir hükümet kurmak 
demek ise kimsenin benim kadar halk 

Amerikada tuğyan ·feli
keti gittikçe artıyor 

Yüzbirı kişi misisipinin bendlerin.i 
kuvvetlendirmeye çalışmaktadırlar 

Nevyorlc, 30 (A.A.) - Padukahti 
şehri suların tehdidi altındadır. 25.000 
kişiyi bulan ahalisi şehri terketmeye 
davet edilmişlerdir. 

Sekiz bin kişi daha şimdiden evle· 
rinde mahsur kalmışlardır. 

Memfisde nehrin suları şehri isti
la etmek üzeredir. Tehdid altında ka
lan halk kaçmıştır. 

Luismilde 54.000 kişi şehri tahliye 
etmek mecburiyetinde kalmıştır. 

*** Nevyork, 30 (A.A.) - Yüz bin kişi 
b"tt n i rı l'vti i ipı'nin su bendlerini· 

takviyeye çalışmışlardır. Ohio nehri 
sularının en yüksek noktası şimdi bu 
nehirle Missisipi nehirnin birleştiği 
noktanın 80 kilometre yakınındadır. Bu 
sel süratle ılerlemektedir. Yeni yağ· 
murlar daha az şiddetli olduğundan 

Missisipi ovasının felaket~n kurtula
cağı sanılmaktadır. 

*** Nevyork, 30 ( A.A.) - Emniyet ve· 
rici tahminlere rağmen, Missisipi ya
kınındaki aşağı erazi sakinleri evleri
ni tahliye etmiş ve yükseklere çıkarak 
çadırlar altında barınmışlardır. 

Bugün saat tam onbeşte şehrimizde 
Ulus meydanında yapılacaktır 

Dünkü sayımızda bahsettiğimiz üze
re, Hatay davasının güzel neticesini kut· 
lamak ve Ulu Önderimizle, İsmet İnönü 

hükümetint" karşı duyulan minnet ve şük
ran hislerini anlatmak için tertib olunan 

büyük miting bugün saat tam 15 de U. 
lus meydanında başlayacaktır. Bu büyük 

siyasi zaferimizin mana ve mahiyetini 
çok iyi anlamı! olan halkımızın bu mi
tinge geniş ölçüde iştirak edecekleri pek 

tabiidir. 

Memleektin hemen bütün büyük ve 
küçük şehir ve kasabasında o saatte ya

(Sonu 6. ıncı sayfada) 

Bugün Hatay milli mitingini yapacağımız Ulus meydanından bir görünaş 

Mareşal Çalinıali'ın 

teşekkürii 
Ankara, 30 (A.A.) -
Genel Kurmay Başkanı Ma

reıal Fevzi Çakmak liatay da
vasının milli arzulara uygun 
olarak hallinden dolayı muh
telif müesseseler ve cemiyet
ler ve zatlardan almakta ol· 
dukları tebriklere teşekkürle
rinin iblağına Anadolu Ajan
amı tavait buyurmuşlardır. 

Büdçe 
Hukuku 

Hukuk ilmini Yayma Kurumunun 
tertib eylemif olduğu seri konferana
lardan dünkü Maliye Vekaleti Tdhik 
Heydi Rei•i B. Ceuni Erçin "Hukuki 
bakımdan büdce,, unvanlı konferan•ı· 
nı vermiıtir, Halkevinin salonu ber
mutad alakalı ue seçkin bir dinleyici 
kütlesiyle dolu idi. Enteresan bir 
meuzua temas eden ue salahiyetli 
bir ağızdan ı.ıerilen bu konferansın 
bazı kıaunlarını alıyoruz: 

"- Büdce hukuku devlet büdcesi
nin tayin ve tesbitine halkın iştirak et
mesini ve bunun prensiplerini ve kai
delerini beyan eylemesi itibariyle mo· 
dern devlet inkişafının bir şaheseridir. 
Büdce hukukunu modern devletin bel 
kemiği olarak tavsif eylemek hiç de 
haksız olmaz.,, Milletler büdceye aid 
haklarını kolaylıkla iktisab ve istimal 
edememitlerdir. Bu hakkı tanımak is
temiyen kuvvetlerin ellerinden onu, o 
hakkı kurtarıp almak için hayli müca
deleler olmuş, bu yolda hayli kanlar 
dökülmüş, bu arada bazı hükümdar ba§
ları bile yerlere yuvarlarunıştır. Bu 
noktalara uzaklardan şöyle bir işaretle 
geçen B. Cezmi Erçin, büdce hukuku, 
mctrutt devlet mefhumu gibi ingiliz e
sasatına dayanır, dedikten sonra Fran
sada ingiliz hukuki esaslarının daha 
çok iflenmit ve aiatematize edilmiş oJ. 
duğunu, bu esasatı hukukiyenin fran
sız şekli ile ve Belçika kanunu esasisi
nin delaleti ite Almanyada kabul edil
diğini ve on dokuzuncu asrın muhtelif 
devirlerinde diğer memleketlere intıkal 
eylediğini ,ilave eylemiştir. 

İnglizcedc.ki Budget tabiri, deri 
çanta manasına gelen Uitince bir keli· 
meden neıet etmiştir. Buna mukabil 
Fransada ve rliğer memleketlerde ka
bul edilmiş bir takım tabirler olmakla 
beraber büdce tabiri hemen her lisana 
intikal etmiş bulunmaktadır. Bizde de 
böyledir. Kah muvazene, muvazenei u
mumiye, Uh büdce tabirlerini kullanı
rız. Gerek tabirin, tabire aid tatbi
kat ve ananatm, gerek büdceye aid hu
kukun garb aleminde tarihen nasıl te
kevvün ettiğini umumi hatlarla çizdik
ten sonra konferans sahibi bizde bil
hassa tanzimat devresiyle başlayan ıs

lahat teşebbüsleri arasında büdce tabi
rinin ve hukukunun hukuk sistemimiz
de tedricen nasıl yer aldığını, konfe
ransının muhtelif yerlerinde muhtasar 
v~ fakat veciz bir şekilde tesbit etmit
tır 

.d. Cezmi Hrçin budce tabirinden 
anlaşılacak manayı şöyle tarif etmiş
tir: "Umumi bir idarenin gelecek mali 
bir devre için yapılmasını tayin eyle· 
diği bu masrafları karşılamak üzere tah· 
min ettiği varidata aid muvazeneli bir 
icmal .. , Büdce ne biHinçodur, ne de t.ıir 
hesalı 1 Bunlar hiç değilse nihayetülnı· 
haye maziye veya hale teallfık ederler, 
büdce ise istikbale muzaftır. Büdce 
fikrinin ve tatbikatının mebdei hareke· 
ti fudur: verginin alınmasın , vergı} ı 

(Sonu 6. ıncı sayfada) 
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Politikı balıi~leri: 

S. Hit erin nutku 
Bay "'!iJ .. r, dün ~1 uzun ve belki de 

en giızel nutuklarndan birini söyledi. 
Nutkun yapıs! monum~ntal tııtı..lmuş i
di. Irk nazariyesinin tam bir müdafaa
sı; geçen dôrt yıla aid hesabın alınan 
milletine gerek iç ve gerek dış politika ba. 
kımmdan verilmesi; bolşevizme hücum; 
ekonomi derken, bunun Almanyaya 
göre manası; dört pıllık planın ehemi
yeti; banş, milletler arasındaki münase
betler, Almanyanın dostlukları, milletler 
cemiyeti, silahsızlanma gibi enternasyo
nal politika meseleleri; Almanya ya yapı
lacak ekonomik yardım ve koloniler ve
silesiyle de B. Eden'e nükteli bir cevab, 
bütün bu noktalardan hiç birisi ihmal e. 
dilmemiş ve nutka, esas istikamet ola· 
rak, Almanyanın her bakımdan kuvvet
li, sağlam ve ilerisinden emin bulunduğu. 
nu bildirmek vazifesi tahmil edilmişti. 

Bu monumental yapının temelini, B. 
Hitler, bermutad, ahlak'a ve ir:can'a is
tinad ettirmişti. Şu var ki, bu seferki 
nutkunda, fırsat düştükçe ilahi takdir'
dan de bahsediyor ve gerek ırk nazari
yesinin transcendental manasını, gerek 
kendi misyonunun büyüklüğünü gerek 
ise bir millete verilecek her hangi bir re. 
jimin hikmeti vücudunu hep bu yüksek 
mercie bağlayarak milletin ve devletin 
varlığı bahsinde her türlü insani taak
kfil formüllerini şiddetle reddediyordu. 
Bu suretle, Berchtesgaden'deki inziva· 
gahından politikanın ovasına inen devlet 
adamr, sözlerine ve telkınlerine, şimdiye 
ktıdarkinden kuvvetli bir mistik eda ve
rebiliyordu. 

*** Bay Hitler, dı~ politika işlerine, B. 
Eden'e cevab vereceğini söylemekle 
temas etti. Ve, gayet sıkı bir müdafaaya 
koyuldu. Mesela, Avrupanın iki ayn ve 
düşman karargaha aynlmasr bahsinde, 
~unları ~öyledi: 

- Bay Eden, bu ayrılmayı istemi
yor. Ne yazık ki gecikmiştir. Çünkü Av

nıpa'yı daha 1918 de V ersaı1les muahe. 
desi iki ayrı parçaya ayırmıştı: Galibler 
ve, mağlublar, yani haktan mahrumlar! 
bugün, bir ikinci bölünme karşısında

yız. Bir bolçevizm oldukça bir nasyonal 
sosynli:ıını olncaktır. lngiltcre, bolıe· 
vizmden koı kınıyor. Bunun kendisine 
göre sebeb!eri olsa gerek. Şu var ki, İn· 
giltcrcnin hududu Rcn'de başladığına 

göı-e, lngiltere'nin bolşevizmden kork· 
masına gerçekten lüzum yoktur. Çünkü 
arada biz varız ••• 

Bay Hitler Milletler cemiyeti'ne iyi
ce hücum ettikten sonra. Bay Eden'in 
"parlak nutuklarla iş çıkmaz'' sözüne 
geldi ve dedi ki: 

- B:ıy Eden çok haklıdır. Ne çare_ 
ki Milletler cemiyeti, şimdiye kadar par

lak nutuklar aöylemekt~n başka bir iş 
yapmatmftır. Bir defasında yıılnız hare
kete geçmek istedi. Kqki bu -defasında 
da yalnız parlak nutuklarla iktifa etmiş 
olsa idi.. 

Bay Hitıer koloni1er meselesi üzerin
de, şöyle durdu: 

- İspanya yahud Portekiz kolonile
ri ile bizim aramızda bir münasebet ara
mağa kalkışanlar oldu. Şunu açıkça 

söyliyebilirim ki, biz, bizden koloni al. 
mıyanlann kolonilerini almayız ..• 

Biz kolonilerimizi imar etmcmiıi.z; ıu 
halde neden onlan bizden almak için bi
z.imle harb etmeğe lüzum gördüler? 

Bizim kolonilerimiz ebemiyetsi.z ve 
faydasız şeylermiş; şu halde neden geri 
vermiyorlar? 

Bizim kolonilerimizdeki halk, bizi iı
tcıniyormuı; acaba, batka kolonilerin 
halkı başkalarını istiyor mu? Hem bu 
halka kimi isteyip istemediğini aoran 
kim? 

Almanyadaki bu nüfus keaafeti bir 
hakikat kaldıkça, Alınanyanın koloni ih
tiyacını tatmin etmek bir zaruret olmak· 
tan lrurtulmıyacakbr. 

Bay Hitler'in en şayanı dikkat söz
lerinden birisi, §U oldu: 

- 1918 savaıı, ortaya bir takım ye· 
bİ devletler çıkannııbr. Bunlar araaında 
yaşama kabHiyetini haiz olanlar vardır: 
ltalya, Almanya, Polonya, bazı Balkan 
CJevletleri gibi. 

F .. kat Bay Hitler, ne bazı devletlerin 
yaşama kabiliyetine malik olmadıklarını 
iddia etti ne de bunların isimlerini say. 
dr .• 

Ekonomik yardım meselesinde de, sı. 
kı müdafaa ve ince alay, bahse haklın i
di. M esela dedi ki: 

- .t:ğer Bay Eden bizi dört y.ılhk e
konomik plinımızdan vaz geçirmek iıti
yoraa, nafile uğraşmasın. bu kararımız 
asla değişmiyccektir. Mesela biz benzin 
ile kauçuğu kömürden çıkarmağa karar 
verdik. Bu, senede 30 milyon ton kömür 
iş!emek demektir. Ya biz benzin ile ka. 
uçuğu dışardan ve tabii maddeler tek
linde tedarik ederek 30 milyon ton kö
mürümüzü dünya piyasalıırına kömür o
lara!< dökersek, sonra kömür ticareti ya
pan milletlerin hali nice olur?!.. 

Bay Bitler, nutkunun sonunda, en
ternasyonal bir anlaşma bakmundan ne
ler yapılabileceğini maddeler halinde zik
retti. Bunları, şu iki nokta ile hülasa e
debiliriz: Avrupa durumunun bir reviz
yona tabi tutulması, ve milletler cemiye
ti'nin istahr. Sovyet Rusya'run Avrupa 
işlerine kanştırılmaması pernsipini da
ha önce izah ettiği için bu son teklifleri 
arasına sokmamıştı. 

Bu sıkı müdafaa ve red mantığmr, 
Bay Hitler, yalnız iki noktada da gev
şetmek lüzumunu duydu. Bunların biri
si, Almanya'nm bundan böyle "surprise" 
politikası yapmasına lüzum görmediği'. 
dir. İkincisi de ingili.z hükümetinin vak
tiyle sorduğu ve şimdiye kadar cevabsı:z 
kalan bir sualine verilen cevabtır: Al
manya, bundan böyle şeref ve haysiyeti
ni tam olarak korumıyan bir vesikaya 
imzasını atmxyacağma göre, bundan son
ra imzalayacağı anlaşmalara sadık kala
caktır. 

Yani, "emrivaki'' ve "coup,, politi
kası artık nihayete ermiştir. Ve, Al
manya ile imzalanacak mukavelelere ar· 
tık itimad edilebiilr. 

Londra ile Faris.in barıj için uzatmış 
oldukları eli Berlinin bu nutukla 
sıkıp s.ıkmadığını takdir etmek bi
ze aid değildir. Fakat öyle sanı

yoruz ki, İngilteı;e ile Fransa eğer 
Almanyanın kendilerine venniş olduğu 
cevabta müsbct bazı noktalar aramayı 
muvafık ve lüzumlu görecek olurlarsa, 
ileriki teşebbüslerinde hareket noktası 
olarak, ancakt bu iki teminatı bulacak· 
lardır. 

Nutuk, tam bir nasyonal • sosyalist 
görüş ve aynca da mistik bir imanın mah 
sulü olduğundan bir çok noktalarr, bizim 
için yabancıdır. Şu var ki, nutuk ola· 

rak, cidden güzel bir vesika; nasyonal -

KardC§liği 

tarih ..•.• 

Kasrmpaıada 

13 ve 11 yaıla

rında iki kardef, anneleri evde yok· 

ken kavga etmişler ve bunlardan biri 

ekmek bıçağmı ötekinin srrtma sap
lamı§. 

Bu bir zabıta vakası mı, yoksa bir 
patoloji hadisesi midir? 

Fakat hangisi olsa acıklı ve düıün
dürücüdür. 

Katilin i)ziirü. 

Bir erkek, altı senedenberi birlik

te yaşadığı kadını vurmuş ve birkaç 

zaman sonra iyile§ip liastaneden çr

kan kadını, ıikayetçi olarak, karakol

da rastlıyarak bıçaklamış ve bu tıefer 
öldürmü§tür. 

Bu hazin maceranın muhakemesi 

aafhalarmı anlatan gazete, katilin 

lisanından ıu özürü naklediyor: 

" - Bana sokakta, polislerin yanın· 

da küfür etti; aonra, karakolda da. 

merdivenden çıkarken bir daha kü • 

für etti, hiddetlendim, öldürdüm ••. " 

Bir iıuaıu öldürmek için bazı a• 

damlara bu, demek ki, ki.fi aebeb o

labiliyor 1 acaba 1 

Gizli dolabıaki adam. 

Istanbul gazetelerinde bir haber: 

''Pendik belediyesinde, 2500 liralık 

bia ihtilasmdan dolayı bir aenedenbe· 

ri aranılan bir kitib, evinde, odalar

dan birinin dıvan içinde yaptınnı§ 

olduğu gizli dolabtan çıkarıl.mıttır.'' 

Bu habere ilave edilecek ancak bir 

temenni olabilir: Allah kimseyi §a .. 
§ırtmasm! 

mc HABIRLIRlllll 
Emniyet işlerinin 

gece ve bründüz işleri 
Emniyet kadrolarında istihdam edi 

len polis memurlarından bir kısmının 
bürolarda yazı işlerine ayrılmasına zaru
ret hasıl otmuı ve diğer kısmına da nok
ta ve devriye gibi işler tahmil edilmiş 

bulunuyordu. Bazı vnziyetler dolayısiy
le mikdannın arttınlmasına imkan ol
mıyan ve şiddetli soğuklar karşısında 

yorucu olan vazifelerini dıııarda t:örmek 
mecburiyetinde bulunan polis memurla
nnın bu uğurda pek çok müşkilat çek
tikleri ve bu yüzden bazılarının hasta
landıkları tesbit edilmiştir. 

Bir müddet evel bazı vilayetlerde ya

pı1an tecrübede gündüzleri bürolarda ya

zı işlerinde çalı~an polis memurlarının 

geceleri nokta ve devriye vazüelerine ü.. 

çer saat müddetle iştirak ettirilmiş ve 

bu tertib sayesinde memurlara daha az ve 

kendilerini yormıyacak vazife isabet et
tiği görülmüştür. Emniyet işleri umum 
müdürlüğü bu hususta valiliklere bir ta
mim yaparak vilayetleri emniyet teşki
latında gece vazifelerinde çalışan me· 
murların gündüzleri bürolarda iş gören 
memurlarla takviyesi suretiyle yapılacak 
vazife taksimatının hem nöbet saatlerinin 

azalmasına ve hem de sıhhi vaziyetleri. 
nin korunmasına yardım edeceğini bu
nun için de bulunduğumuz kış mevı:i

minde bu tertibin tatbik edilmesini bil
dirmiştir. 

sosyalizm i<leoloj'6.i bakımından ise, şim
diye kadarkilerinden daha karakteristik 
ve daha tam bir vesikadır. 

Burhan BELGE 

NOT: - Bay Hitler'in hem Bay 
Eden'e hem de Bay Blum'a cevab vere· 
ceği şayi olmuştu. Halbuki yalnız in
giliz dış bakanrna cevab verdi. Bir tek 
yerinde Bay Blum'un adı geçmedi. Ve· 
rilen cevab açık bir polemik edası taşı· 
masa idi, Bay Blum'un nignore,, edil· 
diğine hüknıcdcbİIİrdilc. Halbuki bu 
suretle, Fransanrn "Meuager,, edilmiş 
olması ihtimalini düşünebiliriz. 

Rek!Cisı liderinin mantığı. 

Belçika'nın Reksistler lideri Deg· 
rellc'e bir gazeteci §U suali sormuş: 

- Belçikanın onu istila ebnit olan 
Almanya ile olan münasebetlerinin 
istikbalde ne şekil alacağını düşünü-
yorsunuz? · 

Genç liderin bu suale verdiği ce -
:vahın ilk cümleleri §UnlardP-• 

Hataylıların türl{ 
matbuatına 

teşekkürü 
Ankara, 30 (A.A) -
Hatay mümessiller heyeti imzasiyle 

bası.1 genel direktörlüğüne Antakyadan 
aşağıdaki 30 son !tanun tarihli telgraf 
gelmiştir: 

Anavatan matbuatının Hatay davası
nı müdafaada gösterdiği asil varlık kalb
lerinlizde ebedi minnetlerle yaşayacak
tır. Kurtulu~ sevinçleri içinde çalkalan
makta olan hataylılard<ın sonsuz saygı 
ve s elamlar. 

Yeni mü redat 
programlarının 

tathil<l 
Hususi bir komisyonun tetkikinden 

geçirildikten sonra maarif vekatetince 

kabul edilmiş olan yeni mlifredat prog

ramlarının 193 7 - 1938 ders yılından iti

baren mekteblerimizde tatbikine başlanı 

lacaktır. Bu porgramlara göre vekalet. 

çe müteha&sislara, vekfiletin kitabı ola· 
rak yazdırılmış ve yazdırılacak eserlerin 

de yine 1937 - 1938 ders senesi başından 

itibaren tedrisine haşlanacaktır. Maarif 
vekaleti fizik, kimya ve tabii ilimlerin ta

lebe tarafından hazmedilmesi için bu 
derslere aid bütün tecrübelerin laboratu-

varlarda bizzat müşahade ve tecrübe i

le yapılmasını temin için bir kanun pro

jeıil hazırlamıştır. Bu projeye göre oı:ta 

mekteblerle liseler ve muallim mekteb 
leri için fizik, kimya ve tabii ilimler der. 

si ve tecrübe aletleriyle malzemesi aatm 
alınmak üzere maarif vekfileti 1936 büd-

cesinde açılacak yeni bir fasla 300.000 
lira fevkalade tal:sisat konulacaktır. Bu 
tahsisattan sene i içinde serfedilmiyen 

mikdan ertesi seneye devrolunacaktır. 

Vekalet bu para ile gelecek senelere ge
çici t eahhüdlere gir.işebilecektir. 

- Biz, bütün 

milletlerle bir 

luırdeJlik hava

sı içinde y~

mak istiyoruz. 
Almanlann Belçikayı istila et • 

miş olduklnrmı söyliyerek bu millet· 

le dost olmamak.lığımızı ileri sürenle· 

re verilecek cevabımız §Udur: Tarih, 
memleketimizin hemen hemen bütün 
milletler tarafmdnn istila edildiğini 

yazıyor. Böyle düıünecek olursa} , 
hiç bir milletle dost olmamaklığmuz 
icab edel'." 

La Tribune des 
N ations .gazete
sinde m e ş h u r 
Derso ve Kelcn 
tarafından neşre

dilen bir karika· 
tür. 

Bu karikatü
rün altında şöyle 
bir cümle vardır: 

''/skenderun 
meselesi ve onun 
peygamberi Del
bos.,, 

Fransa Dış b:ı· 
kanı Delbos, te• 
pesine bir Fas 
minaresi şekli ve
rilmiş olan Eyle] 
kulesinin şerefe. 

sinden, müezzin 
kılığında ezan o
kumaktadır. Aşa· 

ğıda Başbakanı· 

m1z ve Dış Baka· 
nımız garblı kı· 

ıs"'~ yafetlerile bu za• 
-l.~~~"""";;.::.;;..::;.;;....,.,,,,;;..,...;;....;,;,;.4µ.'!!~~-41~ftllU..•!l-- tı dinlemektedir-

1 er. 
FilhaJ.:ika, Fransada gazeteler, artık halledilmiş olan lskcnderun meselesi 

görüşülürken ''Fransa bir İslam imparat orluğııdur,, teranesini tutturmuşlardı. 

Bu karikatür de o mütaleanızı bir ifadesidir. G rblı Türkiye, şarklr Fransa/ 
Bu karikatürü, bu sütuna, yakın gün Terin bir hatrrası olarak koyuyoruz. 

Ball'-an antanb P.T.'fa 
l{onseyi raporu 
İstanbul, 30 (Telefonla) - Küçiit 

Antant ve Balk.an antantı posta teıgar1 
konseyi bugün hazırladığı raporu idt' 
zaladı murahhaslar şehirde ve boğa%'" 
da gezinti yaptıktan sonra ekspresld 
memleketlerine döndüler. 

Yeni yo cu salonu 
İstanbul, 30 (Telefonla) - Beledi

ye Çinili rıhtım ile merkez rihtım ar• 
sında yapılacak yeni yolcu salonunuıl 

projesini tetkik etmektedir. Belediye-
ye göre salon için iki rıhtım arasında 
ki binalar istimlak edilecek, dış yollar 
kapatıJacak ve salon ortadaki boşluğa 
yapılacaktır. 

Çocuk kitaphanesi 
İstanbul, 30 (Telefonla) - Fatihde

yeniden bir çocuk kitabhanesi yapıldı. 
Diğer taraftan ilk mekteb talebeleri 
için ilk mekteb binalarında açılan 26 
kitabhanenin adedi çoğaltılacaktır. 

Buğday fiyatlari 
İstanbul, sa (Telefonla) - Bugüıı 

borsada yumuşak buğday 6.18 • 7 ara
sında satıldı. 

Romen vapuru kurtulamadı 
İstanbul, 30 (Telefonla) - Qeçeıı 

kar fırtınasında Kilyos önlerinde kara
ya oturan Romen vapuru hala kurtula• 
madı. Vapurun dört bin tonluk haıru,. 
lesi tamamen boşaltıldı. 

Tarih· Coğrafya, dil fakül• 
teainde •ümeater tatili 

Talebeler muhtelif 
yerlerde tetkik seya· 

hatleri yapacaklar 
Tarih • cografya, dil falriiltesindd 

yarından itibaren sömestr tatili başIP 

yacaktır. Bu fırsattan istifade edere1' 
coğrafya enstitüsü talebeleri 22 ıkişil:i1' 
bir kafile halinde profesör Lui ile bil" 
likte Kütahya, Balıkesir, Manisa, 1zıniı 
ve Afyoııkarahisar havalisinde bir tet>" 
kik seyahati yapacaklardır. 

Arkeoloji şubesi talebeleri de pr<>" 
fesar Fon der Osten ile beraber Ka}"" 

seri civarında Asurlularm ticaret ınel" 
kezi elan Kültepe'ye gidecekler ve ter 
kikatta bulunacaklardır. 

Orta tedrisat şube müdürlüi' 
Maarif Vekfileti Orta Tedrisat 11'" 

mum Müdürlüğü şube müdürlüğüne t'1'" 

yin edilen Bn. Tezerağaoğlu dün işitı• 
başlamıştır. 

Mühendislik ve mimat"' 
lık talimatnamesinde 

değişiklik 
Mühendislik ve mımar:lık baKkuıdalÔ 

1035 sayılı kanunda yazılı nıhsatnaıı>O" 
lerin itası usulüne dair olan talimatna
menin müteferrik birinci maddesini'l 
kaldırılması ve 1, 2, 3, 4, S, 6 ve 7 ~ 
maddelerinin değiştirilmesi icra vek:il)eO 
heyetince kabul edilmiştir. Yapılan dO" 
ğişikliklere göre Türkiye dahilinde ~ 
sek mühendis, yüksek mimar ve mübc'I" 
dis, ınimar unvan ve saliihiyeti ile icrtı-1' 
sanat hakkını bahşeden ruhsatnarlleldl 
ihtı:sas cihetiyle alakalı vekaletler ıatr 
fından verilecektir. Tahsı1i gösteren tür• 
mekteblerinde.n verilen diplomalar, rull' 
satname mahiyetini haiz olacaktır. sıııt" 
ların diplomaları aid olduğu vek~ct .:; 
rafından tescil olunacak ve kcndılerı..., 
bir hüviyet ~rakası verilecektir. YoU i.Jc. 
demiryollar, sular, limanlar, elek~~ 
makine, şehircilik, sıhhiye ve ta:,>"~ 
inşaat yüksek mühendisleriyle yu ııı' 

mimarlarına, mühendis ve münar1at ibi 
müteallik tescil, tetkik ve imtihan ~~ 
muameleler nafıa vekaletine ve ıııa ·1' 
orman ve sanayii nesciye ve ki~ye1/1 ~ 
mühendislerininki iktisad vekaletırıe,~ 

raat mühendisleriyle zirai su müb~ ıc;eıi 
lerininki ziraat vekaletine bağlı yu iJ4' 
meslek mekteblleri tarafından yapılııc e' 

tTr. Türkiyede icrayı sanat etmek arı~ 
den ecnebi mühendis ve mimarları. tıY 
kandaki m ekteblerde imtihana wbı 
tulacaklardır. 



rnnnlblhlı \ DIS HABIIILIRIBll 
PVRVZLERlN IZALESlNE 

DOCRU 
Newyork Timeı gazeteli, ıeçenlerde 

yaaclıiı bir batmakalede büyük hafbten
beri Avrupa aulhünün üç defa ciddi teh
likeye maruz kaldığını iddia ediyor. Bu 
tehlikelerin birincisi, 1934 aeneıi yazında 
Avuıturya batbakanı Dollfuı'ün katli, i
ldınciai ayni senenin sonbaharında Yu· 
soalavya kıralı Aleluandr'ın katli, üçün· 
cüıü de ltalya hakkında zecri tedbirle
rin tatbiki ııralannda belinnittir. 

Her üç tehlike de atlabldı. Birinci ve 
ikinci badiıelerin izleri bile kalmamıtbr. 
Zecri tedbirler de arbk tarihe kantmıt
tır. Fakat İtalyanın aylarca milletler 
konserinden uzakta kalması, o zaman ya· 
pılan itlerde bir takım aedikler mrak. 
mıtbr ki, zecri tedbirlerin bütün izleri 
ortadan kalkmıt olmak için bunlann ta· 
miri icabediyor. 

İtalya ile zecri tedbirlere ittirak eden 
devletler arasındaki münasebetlerin nor
malleımeıi demek olan bu ameliyeye İn· 
ailiz • italyan ıentlemem qreement'i 
ile batlandı. İtalya ile lnıiltere araam
daki Akdeniz anlaımaıı 1 tal yanın Mont· 
reux mukaveleıine ittirakine yol açb. 
Bundan ıonra da l talya mart deniz an. 
latmaıına iıtirak edecek. 

Bu iki mukavelede zecri tedbirler il• 

raamda müzakere ve imza edildiiinden 
l talya bunlara ittirak etmemittir• Şün
di dıt baluuumız Araı ile Kont Ciano 
araıında bu birkaç sün içinde Milano'da 
yapılacak görütınelerden sonra İ talyanm 
Montreux mukavelesine if tirak edeceii 
umulmaktadır. Eaaaen İtalya, Moatreux 
mukavelesinin e1&1ma itiru ebMdiiini 
hir çok defalar tekrar etmittir• 

Araa. Ciano görütmeleri Türkiye ile 
1 taıya araamdaki eski samimi doıtluiım 
teyid ve takviyesine yeni bir veıile tef
kil edecektir. İtalya cmnhuriyet Türki· 
yeainin en eski doıtlanndaadlr. 

Montreas mukaYeleaiadea 90DI'& f. 
talyum 2& mut 1936 tarilWule LoaL 
rada ima edilen deaia ............. da 
İJtirak edeceji Wldirilmeke.dir. Malüm
dur ki bu mut awf"M'a, 1922 Vaıins· 
ton ve 1930 Londra deniz mukaveleleri· 
nia yerine kaim olan deniz itilifıdır. Se
Wlerine nazaren çok dar olmakla bera. 
...... ltalp ittinık etmedikçe biç bir .... 
al ifade etmiyecek. Vqinaton " 
Londra aİılafmalan harb gemilerinin b. 
cimlerini ve her devletin aabib olacaiı 
tonaj mikdannı tayin ederken .....t 193& 
anlaıma11 ancak devletleri ıu kaJ'ldlarla 
takyid ediyor: 

1 - Hiç bir dnlet otuz bet bin ton· 
dan daha büyük tonajda semi inp el· 
llliyec:ek. 

2 - Her devlet deniz intutmdan cli
ierini haberdar edecek. 

3 - Nisan 1937 tarihine kadar Va
)İnıtoa muahedeaini imza eden deYletler 
tnuvafakat #derlerse, toplana hacmi de 
on alb puıtan on dört pusa indirilecek. 

Sonuncu maddenin meri olması için 
niaandan eni t talyama ye Japonyanın 
buna muvafakat etmeleri lizrmdlr. Çin. 
idi bu ikisi de v Afİastoa mwıhede.mi 
İmzalayan dnletl-.lendir. JaponpJ'I 
buna imale edebilmek için de önce ltal
Yama muvafakati li.amdlr. Bumıın içia
dir ki ltalyanın 1936 Loadra .......... 
•ine ittirakine ehemiyet Yeriliyor. 

A. Ş. ESMER 

Tanınmış f ransız 
mııharriri Hanri 
Duvernuva öldü 

DDn ölen B. Hanri Duı•ernuva 

Paris, 30 (A. A.) - Maruf edib, 
Henri Duvernuva ölmüştür. 

Fransa 
lngiltereden 

borç para aldı 
Londra, 30 (A.A.) - Mali mahfil

ler para vaziyetinden nikbindirler. DUn 
frangm rayicinde hafif bir aaWı kay
dediknittir. Frangın vaziyetinde görü· 
len bu salah Londra'da yapılacak istik· 
raıı ifinin müsaid bir sahaya girdiği ha
beriyle aynı zamana tesadüf etmekte
dir. Fakat frangın vaziyetindeki sağ• 
lamhğm fransu bankaamnı iskont.o fa
izinin yükselmesine atfedilmesi llzım-
dır. 

Fransız demiryollarmm istikrazı 
Paris, 30 (A.A.) - Büyük fransız 

demiryolları şebekelerinin kırk milyon 
İngiliz lirasına varan bir isUkraz aktet
tikleri bildirilmektedir. Fakat bu istik• 
rua halk iftlrak etmemlftlr. 

İstikraz, Luara Bros, llorpn Gren
fel ve Rothschild Son'• firm~ tara
fından idare edilen bir Londra banker
ler grupu tarafmdan tıcmin edilmi9tir. 
fttikru on ay müddetle ve senevi y\İ%• 
de 3.5 faizle aktedilmittir. 

Japon kabinesini 
general Hay~i 

kuracak 
Tokyo, 30 (A.A.) - General Haya· 

fi, kabine tetkilini kabul ettiğini gaze
tecilere bildirmittir. Umumi kanaate 
göre, mutedil temayülleri olan parla· 
mentocular nezdinde endite uyandır
mıyan general Hayafi dddl manialar· 
la kartılapıyacaktır. Ordunun gcnera· 
le itimad edeceği temin olunmaktadır. 
1931 senesinde Kore ordusu kumanda· 
nı japon hükümetinin miluadesi olma· 
dan kuvvetlerini Mançuriye yolladıcı 
zaman ceneral büyük bir töhret kazan· 

mıttır. 

Malatya kombina- lngil•- P rtekiz . k. . k A .. t u::;re ve o 
sı ve ı ıncı agı hill • d fırtına 

fab .ka sa erm e 
rı mız Londra, 30 (A.A.) - Bir müddet• 

Yapılıyor tenberi İngiltere fimal uhillerinde hü-
küm süren fıtrma bugün tiddet keabet· 

Malatyada kurulacak olan pamuklu mittir. Birçok gemi haura utramıf bir 
bez ve iplik fabrikuının makina tesi· tekilde limana avdet etmittir. Şimal aa· 
satı alman makina fabrikaları ırupunu hillerinde seyrisefer inkıtaa uframı,. 
temsil eden Union Matex'e ihale edil· trr. 
miştir. Aynı zamanda bmit'te kurul-
ması mukarrer ikinc ki&ıt fabrikalı da 
Almanyada Voigd fumaaına ihale edil· 
mittir. 

KAMUTAY ÇAÔRILARI 
Yarın aaat 10 da Milli Müdafaa En-

cümeni toplanacaktır. • 
• Dahiliye Encümeni yarın aaat 10 

da toplanacaktır. 
• Arzuhal encümeni yarın saat 10 da 

to ' :> ktır. 

•• 
IJzbon, 30 (A.A.) = Şiddetli bir 

fırtına sahillerde hUkOm sürmektedir. 
Jakohıs illDİndelri Felemenk vapuru 
Berlengu adaları açıltnda batlmt Ye 

23 kiti boğulmuıtur. Vancora'da dalga· 
tar Menderefin 40 metre uzunluğunda 
bir kısmını tahrib etmittir. 

Hvikaos limanında 34 gemi ve saire 
batlmttır. Deniz mendereğin elli met· 
re uzunluğunda bir kısmını tahrib et· 
mittir. Birkaç vapur miltkill vaziyette
dir. 

Madrid cephesinde 
çetin bir harp başladı 
Topçu faaliyeti sonderece artmıştır 

Madrid, 30 (A.A.) - Madridin bü 
tün cephelerinde tiddetli muharebeler 
vuku bulmaktadır. 

••• 
Madrid. 30 (A.A.) - 20 aaattenberi 

Madrid cephesindeki muharebe büyük 
bir tiddet cöstennektedir. Topçu faali
yeti son derecede artmııtır. İnfilaklar 
tevali etmektedir. Mitralyözler de dur· 
madan ateı teati etmektedir. 

Hükümetçilcr ilerliyorlar 
Madridı 30 (A.A.) - Şehrin şarkın· 

da kain park civarında ilerleme hareket
lerine devam eden cumhuriyetçiler, bu
gün de de Lano müessesesi ile milli sıh 
hat enstitüsünü müdafaa eden mevzileri 
zabtetmişlerdir. Vaziyetteki bu tebed. 
dül park üniversitesinde kain binalara 
kaflJ yapılacak taarruzu kolaylaştırmak
tadır. 

Y ~kalanan tayyareler 
Madnd. 30 (A.A.) - Resmi bir teb

liğe göre sisten yollarını 'qıran 4 iıi 
tayyaresi Taye mıntakumdaki hükümet 

SON DAKiKA 

hatlarına inmitJerdir. Bwılann dördü i
talyan avcı tayyaresi olduğu anlqılmrt
tır. Tayyarelerden biri yere inerken ka· 
paklanmış ve İtalyan olan pilotu ölmUJ
tür. Diğer üç tayyarenin ra.kibleri cür 
edilmİ§lerdir. 

Asi harh gemileri buğday yüklü 
bir vapuru zaptettiler 

Parla, 30 (A.A.) - Asi harb gemile
ri, Gıjon hükümetçilerine mahaua bul· 
day hamulesi yüklü olan Olejandro ko.. 

munist cemiaini zabtetmiflerdir. Altı 
hükümet tayyaresi Alejandro vapurunun 
zabtına mani olmaya çalışmışlarsa da 
maruz kaldıkları tiddetli ateş karıısında 
kaçmaya mecbur kalmışlardır. 

Yalanlanan bir haber 
Baraelon, 30 (A.A.) - Katalonya hU

kümetine yakın salahiyeti mahfiller, 0-
rugay vapurunda mahpus bulunan 40 
kadar zabitin müfrid unsurlar tarafın-

ı 
dan kurtuna dizildiği hakkında ecnebi 
memleketlerde dolqan pyialan katt o
larak tekzib etmiflerdir. 

B. Hitlerin nutkunun Paris, Londra 
ve v aşingtonda bıraktığı akisler 
Parla, 30 (A.A.) - Franaız sal&hiyetli mahfilleri B. Hitlerin nutku bakkm· 

da oldukça ihtiyatlı davranmaktadırlar. Bu huauata bir teY söylemeden önce bl
tiln metnin tetkikini beklemekte iaeler de, nutkun, BB. Eden ve Blumun nut\W
larmdan IOnra kendisinden beklenen mlisbet veya menft pratik neticeleri ihtiva 
etmediğini teabit etmektedirler. 

Bununla beraber, nutkun hiç bir imkan kapısı açmıyorsa da hiç bir kapıyı 
da kapamadığı ve yapıcı olmaaa bile endite verici mahiyette olmadığı kaydedil· 
mektedir. 

B. Hltlerla Pnm•a cemllelrtr ılalerl Uıtlft eden Ud fıkrası aWı:a ile kq
clediliyor. 

Fakat ıuraaı da kaydedilmektedir ki, B. Hitı.er, B. Eden'in beyanatından bir
kaç defa bahaettili halde, B. Dlum'un nutkuna cevab vermekten kaçınmqtır. 

Nutlcua dıı sıyasete dair olan kısmır dan, siyasi mabliJJer, sürprizler devresi
nin nihayet bulduğu hakkındaki beyanatıbilhassa kaydediyorlar. 

Londra, 30 (A.A.) - • Royter • B. Hitlerin nutku hakkında akf&ID üzeri 
Londradaki intiba, bu nutkun hiç bir meseleyi ileri cötürmemekle beraber bir 
adım tqkil cttiii merkezindedir. 

Sürprziler devresinin bitmif olması da bir kazançsa da ifbirlip devreli de 
b&flamıt goriinftMl!GM'ktedir. 

Nutıkun yum\lf&k liaanı kaydedilmek le beraber, turuına da ipret edilmekte
dir ki, B. Hitler B. Eden'in Avam Kamarumdald nutkunda tasrih edilen nokta
lara u çok müphem bir aurette temu etmittir. 

lapanya meselai baklanda, son alman notuma yazılı alman battı hareketinin te

yid edilmesi iyi karfllanmııtır. 

MU.teımlekeler hakkındaki mülahazalara dair bu a1qam h1 çbir aallhiyetli tefair 
elde etmek mümkün olmamıı ise de muhakkak olarak söyleyebilir ki, bu miltalealar 
buna esasen itiraz eden bir çok mahfillerde iyi karplanmıyacaktr. 

Vatincton. 30 (A.A.) - B. Hitleria nutku, BB. Runaiman, Runelt ve Hul'un 
müstemleke ham maddelerinin tekrar tev EÜ hakkmdald müzakereleri veailcaiyle, 
burada huaual bir dikkatle okunmuıtur. 

Resmi mahfiller ihtiyatb davranmakta iseler de beynelmilel mahfillerde nutuk 
umumiyet itibarile inkiaan mucib olmut veBB. Hitler, Blum ve Edenin ayni lisandan 
lıı:onllflDÜ ve tcpiki mesai için mütterek b lr zemin bulmak imldnaızWdan teel9ilrle 
kaıfıl•nmaktadır • 

Keza, B. Hitlerin aömllrceler meselesindeki göriltünil hiç detittirmemlt olmall 
ye ingiliz • franaız nokta! nuanna kup eıı küçük bU tavizde bile bulunm!Ul\laı to
eeeürle kaı)ılanmlltır· 

Japon ordusunun istekleri 
Tokyo, 30 (A.A.) - Ordu bueün neırettili yeni bir beyannamede dilrtatlr• 

Hlk emelinde ye kanunu eusiyi ihlll niyetinde olmadıiını bildirmekte, bunua
la beraber anayasanın vuiyete uygun bir tekilde tefsirini t.temektedir " 

Parlamento haklarına riayet edilecek tir. Ancak ordu partiler aeç1m uaulB
nOn tadllin.i letiyor, 

Nuırlar partilere mensup olınarnaıı ve partilere meneub olanlar da ite bq
lar baflama• parti adlılmdan iltifa etmelidir. 

Dıt uyuaya gelince, ordu, bale uyıun bir politika defil, urih " açık bir 
milli battı hareket takibini '8temektedir. 

Siyul mahfiller, diyet mecliainin feahedilecellnl ve MÇim kanWLU tadil edil· 
dikten eonra yeni intihabat yapılacalı kanatinıdedirler, 

• • • 
Tokyo, 30 ( A.A.) - Ordu, Harbiye nuırlılı için mllmeaillnl aeçmft olda

tundan Hayafi kabinelia.in kırk aeJds aat sarfuıda teplddllO. temlıa edi1mlı bu
lunmaktad~ 

B. BLUM'DAN BEKLEDtruMtz. 

T-'da Ahmed F.min Y• ..... n, B. 
B'-'• doina söriitiyle Hata,. da• 
Yaemda basünldi wani,.et Yerici 
nefic.nin almaamı J.azrLmut ol • 
dufuna b)"decl.elc, henüz uaı.....,. 
nm kifıd üzerinde bulundufana " 
hakiki neticenin ancak tatbikatta 
ı&terilecek hümüniyede belireceji. 
ni habrlatarak, baaı franuz miat ... 
leke memurlari7le hususi --*aat 
..ııiblerinin, bu ıüzel e..-i baltala • 
mamalan için B. Blum'un müteyak • 
kız davranmasını temenni edi1or. 

TORKIYE SURiYE. 

Cıanlaariyet't. Yunus Nadi, Hata,. 
meaelesinin hakka Ye ad&lete ayaun 
bir netice7e Yannıt olmaımdaa bi • 
zim kadar kanlet Suriye milletinia 
de memnma olma11 l&zun ıeldifine 
itaret ederek, iki memleketin sıkı 
bir elbirlifi Japmalarau ıerelctirea 
bü7Wc menfaat iıtiraklerine itaret 
ediyor, Türldyeain, esasen bunca ea
ternuyonal teahhücllere ballı hakla
nnı kasanmıı olmaunm aenç Suriye 
de•leti için pek ehemiyetli olan türk 
clo.tluiunu, aıla ihl&le aebeb teıkil 
edemiyecefini ve bu hakikatin auri • 
yelilerce de nihayet anlatılacafnu IÖ>"
lüyor. 

POSTA KOLAYLIKLARI 

Tan ıazetui, Ba'k•n Ye Küçük 
Anlatma dnletlerinin murahhaalan 
araımda latanbulda yapılmıt o1-
poM&, telrraf Ye telefon konareain
den bahaederek, ba memleketler ..... 
unda tarifel..U. daha ucuslatılma • 
llDID fa1dab olacıaimı. "nerede le. 
ntl• indiril• mahaberatm artarak 
clnlete daha faala kir llmıkbil ... 
bit oldufanu söylüyor. Gazete, a)"lll 
•menda bir bqka ihtipca da te • 
...... ediyorı Memleketimiscle ........ 
melmılt mali ,.o&ıtar. Pa.tadua p • 
... mekhlltı.r- binuı pç teYsi edil
-- bir ...... ttir. Fakat birtok .._. 
..ı. ba Jiisd• acele mektublanm 
,.olı.-lc içila Jo1ca ararlar. Hahald 
m1mum bir ücretle ,..ımr.. mekhl
ba uaılü ibdu edil• bu ilıti)"aç U.. 
ıılammt olacakbr. Ganteaia ap1 

....... clola)"lllİ)"I• e-. ettiji aça.. 

..w.. ................... ,tlı .... 

.,_ttelpaflanaaaHi...a-.am.ı. 

ce bbal eclifmemittir. Ba )"bdea 
Türtd19'clen düııa)"a p•telwine pek 

as telrraf çekilmekte Ye tirk saaete

leri de telarafla dafardaa ....,_. al • 
mak imkinma balama••ktaclır. Ba, 
memleketimiain proparaaduı bala • 
mmdaa miihim bir mahnntw. S... 
ra ıec:eleri miaaid aaatl.nie çekile• 
cek telrraflar Jp.a huaaai bir teed • 
l&tm meYcad olmamatı ,;isünıl• 
,.akın tutsta çallf&D bir 90lı )"abana 
firmalar, acıent.1-ini latanltal ,.en • 
ne meıela Pire'de telis ebDe)"i tıerci11 
ecli;rorlar. 

Moskova 
mahkemesi 
neticelendi 

(B•p ı. iaci ayl•d•) 

Ani olarak hücum edip bizi sillhaıs 
bir ,ckilde pusuya dütUrmek isteyenler 
tunu bilmelidirler ki, ukerl mildafa 
endUatrimiz ıUratle inld,.f ve ctıemiyet 
k•betmektedir. Fafiıt kumayınm pl&a 

ve direktifleri mucibince nakliye itleri 
ni durdurmak ve felce uiratmak ıure. 
tiyle uzak bududlarmıızın silihaız ve 

müdafauız bırakabileceğini diltünenler 

aosyaliat milnakallt Vllartalarmın &i~L 
de inkipf ettiğini i) ice bilmelidirler. 

Memleket katil ve bozguncu meslek.. 
ten cuuı ve mürteci Troçkist çetesinin 
imha edilmesini istemektedir. 

Pravda ıueteai diyor ki: 

Troçldat kuvvetler pyet clıemiyet. 
sizdir. dıprdan yardım bekleyen Troç. 
kistler bu yardımı yalnız cuuı tefkill 
tmdm &Brmilflerdir. Bu böylelikle Trot 
ldatler cuua olmUflardır • 

TroPI. Poatalaw, RadeJr, Solr.olnlkoır 
Seıebrialrıcw, acwyeı ruayaya kartı bir 
darbe buırlamakta idiler. 
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Mali.ye memurları 
arasında nakil, 
tayin ve terfiler 
MahalJı avukatlardan BB. İsmail 

Hakkı Aksaray hazine aTIIkat1ığma, 

Arslan Bitlis hazine avukatlığına, Faik 
Niğde merkez hazine avukatlığına, Se
bati, Saffet ve Yusuf Ziya İzmir hazi
ne avukatlıkJarına, İzmirden Halil Ri
ze hazine avukatlığına, İzmir hazine a
vukatlarından Tahsin Keşan hazine a
vukatlığına. Keşan avukatlarından Ziya 
Uzunköprü hazine avukatlığına, Nuri 
Manisa hazine avukatlığına, Sami Bo
zöyük hazine avukatlrğma, Salim !zmir 
hazine avukatlığına, İstanbul muhake
mat müdürlüğü memuru Lütfü hokuk 
müşavirliği memurluğuna. 

Lise mezunlarından İhsan muhase
bat umum müdürlüğü memurluğ~ 
Devlet demiryollarr memurlarından 

Hıfzı Afyon mesul muhasibliğine, An
kara mektebler muhasebesi katibi Os
man İstanbul levazim amirliği muhase 
be katibliğine, Lise mezu.nlıı..rından İs
mail ve Şükrü takih ve teftiş mtıhasebc 
memurluğuna. İstanbul tahkik :ncmur· 
!arından Sezai. Feri~ Galib İstanbul 
tahakkuk ş.ubc şefliklerine, Trabzon tah
sil katibi İsmail Trabzon tahs.ilat şefli· 
ğine, Fatih tahsil şube şefi İbrahim İçel 
tahsilat şefliğine, Malatya tahsil kont
rol memuru Remzi Malatya tahsilat şef· 
liğine, İçel tahsil kontrolmemuru ne
cati Antalya tahsilat kontrol memurlu· 
ğuna. Eski Şarkışla tahsil müfettişi Tu
ran Malatya tahsil kontrol ,eiliğine, Bc
!liktaş tahsil ~ube şıefi Hilscyin Sıdkı 

Ada tahsilat şefliğine, Çivril hususi 
tahsil müfettişi Oğuz Muğla tahsilat 
kontrol memurluğuna, Fener tahsil ~u
be şefi Süreyya Balıkesir tahsilat: ~f
liğine. Feriköy tahsil memuru İbıaan 
F...skic;ehir t.ahs.iliit şdliğine, Alişehir 

tahsilat memuru İsmail Hakkı Burdur 
tahsilat şefliğine. Eski~e.hir tahsil ~ 
besi memuru Kadri Eskişehir tahsil 
şubesi ~fliğine. 

Maliye vekaleti hukuk mü~virJiği 
hazine avukatı İclal İstanbul hazine a· 
vnkathğma, MahaUi avukatlardan Muh
lis Kocaeli hazine avukatlığma, Milli 
em1ak müdürlüğü memurlarından Hami 
Adliye vekaleti muhasebesi memurlu
ğuna, Bursa varidat kontrol memuru Ra
şid İstanbul varidat kontrol mcmurlu· 
ğunap Kocamustafa eski tahakkuk me
muru Hüseyin Manisa varidat kontrol 
memurluğuna, Hasankale varidat me
muru Sıtkı Er.zurum tahaklmk şubesi 

§cfliğine, 1~e1 varidat kontrol memuru 
Zekeriya İstanbul varidat kontrolme
murluğuna. Üsküdar tahsilat şefi Cev
det İstanbul pul müdürlüğü kontrol me
murluğuna, Amasya buğday koruma me
muru Mehmet Amasya tahsilat şefliği
ne. Bitlis varidat müdürü Salim Siird 
tahsilat şefliğine, Çorlu tahsilat memu· 
ru Nevzat Tekirdağ' tahsiHit §Cfliğine, 

Palo tahsil ccemııru Bekir Elaziz tahsi
lat kontrol memurluğuna. Sa.bık eskişe
hir varidat katibi Bekir zat işleri dakti
loluğuna tayin olunmuşlardır. 

Miişavir avukatlardan Bedia, Tokad 
muhasebe müdürü İbrahim, Orhangazi 
malmüdürü Nazif, kolordu muhasebeci.. 
Jerir.den Ali Rıza, varidat tahrir müdür
lüğü katibi Melih, kambiyo müdürlüğün-
de Sadi. milli emak mGdürlüğü memuru 
Nuri, üniversite muhasebe mümeyyizi 
Remzi, deniz filolar muhasebe memuru 

Tefrika: No. 56 
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iKiNCi 

Ja onyanın şima çininde • 
ı 

Dünya hadiseleri, b~ka wraflarda ne kadar kan§ık olur.<Ja olsun, japon _ çin 
münasebetleri daima ön planda gelen bir mesele olmcık ehemiyeıini hiç bir za. 
man kaybetmemi~tir. il eri bir endiistri memleketi olan J aponyamn, Çinde eko
nomil~k menf a.atlerini ı emin eınıek için aldığı tedbirler Çin hadiselerinin mihve
rini ve esasını teşkil etmektedir. 

Bu yazımız, Japonya nın bilhassa aliikalı bulunduğu Si mali Çin mmt.akal.arm
da ekonomik men/aaıle rine kısa bir bakııhr: 

Fraye Puse"den : 
Japonlar, §imali çin<ie siyasi ve as • 

kert büyük bir gaye peşindedirler. l>I' Mogolistan'm karş.mında atrate • 
ji.k geniş; ileri hare.ket sahası temin 
etmek suretile, ergeç beklenmekte olan 
Sovyet taarruzwıa katfı Mançuko'yu 
müdafaa etmek. 

Daha ikrisi görülmek İsteniyorsa, 

nihai parola şudur : kontinantal büyük 
bir japon devleti kurmak saret:ile, 

c Asya'/ıların olan Asya•da » önderliği 
garanti etmektir. 

Ancak, bugünkü ekonomik hedefler 
nelerdir ? Bunu anlamak için japon 
ekonomisine bir göz atmak kafidir : 

Japonlar'm, kömür ve demirleri, yün 
ve pamuk.lan, petrolları, yağları, tuz • 

lan yoktur. Mamfı.l eşya ve mallarının 
ucuzluğuna karşı dünyanın almakta ol· 
duğu tedbirler karşısınd~ japonlarm, 
kendi mallarım Amerika ve Avrupa 
mallarına tercih eden ve sadece kendi
lerine bağlr ve askeri bakımdan garanti 
altına alınmış her türlü mal ve eşyaya 
mahsus aürUm sahalanna ihtiyaçları 

vardır. 

Çinli milli ekonomici Dr. Franklin 
L. Ho.'nwı geçenlerde bir Çin mecmua
sında neşrettiği rakamlar bir göz önüne 
getirilsin: Çin'in 450 milyon nüfusu 
vardır; beş fimal vilayetine, yani, Ho
pei, Çahar, Suijyuan, Sanfi, ve Şan • 
tung vil~yetlerine, bu dörtyüz elli mil· 
yondan 83 milyon nüfus isabet etmek
tedir. 

Tekmil Çin•cıe işlenen toprak 950 

milyon Mov'drr; bu mikdann % 30 u 
şimal vitayetlerine düşüyor. 310 mil • 
yon mov'a aynca daha 60 milyon mov 
ilftve edilebilir. Şimal vilayetlerindeki 
buğday ekim sahası tekmil Çin'in yüz· 
de 30 unu teşkil etmektedir. 

Pamuk ekmeğe elverişli toprakların 

yüzde 27 si, tekmil Çin pamuk mahsulü
nün yüzde 34 ünü veren şimal bölge • 

Hayri, İstanbul levazım amirliği muha
sebe katibi Mehmet Besim, yüksek mck
tebler muhasebesi katibi Hasan, dağ li
vası muhasebe katıöi Hasbi, fırka muha
sebe kfitiblerinden Ali Fevzi, Mehmet, 
Tevfik, Celal, Ahmet, Şevki, İstanbul 

levazım funirliği mümeyyizi Bürhanet
tin, Konya Ereğlisi malmüdürü Nuri, ko. 
lordu muhasebe katiblerinden Halil 
Vehbi, Urgüb malmüdıirii Abdullah bi
rer derece terfi ettirilmişlerdir. 

İstanbul milli emlak: müdürlüğü me
murlarından Refik terfian büdce ve te· 
ahhüdler şubesi mcmurluğ~ Galata 
tabakakuk memuru Cemal terfian Gala
ta tahahkuk şubesi f_efliğine. İstanbul 
t:ıJ sil şubesi memuru Cemal terfian Kas
tamoni tahsillt §efliğinCp tahsilat ıube 
memuru Ihsan terfian İstanbul tahsil ~u.. 
be şefliğine tayin edilmişlerdir. 

sindedir. 600.000 pikal olan telanil ya
pağı İıst~linin yüzde 90 dan fazlası 
şimal bölgesine isabet etmektedir. 28 

milyon ton yıllık kömür istihsalinin 
yü%de 45 ini ş.imal vilayetleri vermek •• 
tcdir. 

Mançuriya'daki « kaybedilmiş vili • 
yetler > çıkarılacak olursa, şimal vilat· 
leri, tekmil Çin'de çrkarrlan kömürün 
yüzde 70 ini temin etmekte olduğu gö
rülür. 

Bu beş vilayette. bütün Çin'de tah

min edilen kömürün % 54 ü, demirin 
yüzde 46 sı ( bu mikdarın yüzde 36 ar, 
en ziyade tebdid altında bulwıan Ho -
pei ile Çahar vilayetiodedir ). 

Japonya'nın yılda 2.1 milyon ton tuz 
harcadığı düşünülecek olursa, ( bu mik
darın 1.3 milyonu endüstri işlerinde 
kullanılmaktadır ) tekmil Çin'in 40 
milyon pikul tuzunun şimali Çin üçte 
birini deniz suyundan yapmakta olması 
ehemmiyet kazanmaktadır. 

Seyrüsefer yoJJarma gelince, bütün 
memleketteki demir yollarının yürde 

krrk beşi, otomobil yolalrmm yüzde 
15 i, seyrüsefere elverişli olan telanil 
su yollarının beşte biri şimali Çin'dedir. 

Çin'de tahsil edilen vergilerin yüzde 
21 ini, hususi idare vergilerinin yüzde 
19 unu fimal vilayetleri vermekte • 
dirler. 

Şomali Çin'deki limanlar, son yıllar
da Çin idhaHitmm yüzde 16 sını, ihra
catının da yüzde 28 ini yapmışlardır. 

Şimal vilayetlerinin Çin ekonomisi 
ve devleti iç:in olan ehemmiyetini gös• 
tem:ıektc olan bu malfunatı insan iste

diği kadar genişletebilir. Ve nitekim en 
büyük bir liman ve endüstri merkezi o
lan Şanghay ile birlikte Çin'in endüst
rileştirilmesi bakımından büyük bir 
ehemmiyeti haiz olan şimali Çin hak
kındaki şu mallımatı da katmak müm -
kündür. Bütün Çin'de mevcut 92 iplik 

fabrikasının 19 u, 81 un değirmeninin 
33 ü, 130 kibrit fabrika.sının 43 ü ve 
daha birçok fabrikalar şimali Çin böl
gesindedir. 

İnsan bunları öğrenince, japonların 
niçin çinle elbirliğile çalışmak iste • 
diklerini anlıyor. J •ponlar, ayrıca bir 
de, c muhtariyet > peşindedirler; yani, 
geri kalan üç vilayeti de mümkün ol· 

duğu kadar aıkı bir surette bağlamak 
istedikleri Hopei ve Çalıar'ın siyasi kon
aeyini Nankin'den müstakil ve serbest 
kılmak istiyorlar. Bunwı için ise, az 

çok silah ta.zyikile bu konseyde.ki. azl. 
Iarın değiştirilmesi ve bunların yerine 
eski Pekin rejiminin ve japon devleti· 
nin dostu olan kimselerin iş başına ge
tirilmeleri icab etmektedir l 

Çin'de vaktiyle çıkmış olan sivil 
harblarda mağlup vaziyete düşerek Ja· 
poo.ya'ya iltica eden llsiyuan yeni bir 

icra heyetinin ~fi oluyor; eskiden Au· 
fu finans bakanı olan ve o tarihtenberi 
yabancılara mahsus ve garaııti altında 

bulunan bölgede ~yan Li Şibao, eko
nomi komisyonunun başına geçiyor; 
bir zamanlar Japonya•da etüd yapan ve 
büyük elçi olan ve bir müddet sonra 
Çin bankasının müessisi aıfatiyle di -
rektörlüğünü yapan, Çin'e Japonya'da..n 
ödünç para. toplayan, "hain,. Lu 
Tsuagyu, Pelrin'in batnmda, yeniden 
genişletilerek faaliyetıe geçirilıni} olan 
Lungyu kömür ve demir fai>riblannm 
direktörü olmaktadır. 
Japonların şimdiki görüşmeleri, bil

hassa ehemmiyetli olan projelere, hu • 
susile iki demiryolu planına inbiaar et· 
mektedir. 

Bu demir yollarından biri, Tiyentsı"n
in limanı sayılan Taku'dan itibaren, 
Tsangho/'wı cenubundan geçirilerek, 
Hankav • Pelcin demiryolu üzerinde bu· 
lunan ve oradan başka bir demir yolu
nun Ş..si'nin batısına giden Şitşiaot • 
vang'a varmaktadır. 

Bu yeni demiryolu, zengin kömür 
havzalarile pamuk sahalarından ve gerek 
ekonomik gerekse askeri bakımından 
büyük bir ehemmiyeti olan yerlerden 
geçmektedir. 

lkinci hat, inşa halinde olan yahut 

kısmen henüz proje halinde bulunan 

Mançuriya hattının bir devamı olacak 

ve Dolonor'dan itibaren Çahar'ı katede· 
rek. mongolların hayvan beslemekte ol· 
duklarr en zengin sahalara ve yapağı 
istihsal edilen yerlere varmak üzere 
Suiyuan'a dayanacaktır. 

Çin ile Japonya arasında hergün 
mwıtazam hava seferleri temin etmek 
maksadile, bir taraftan Mukden ile 
IIsinking arasında hava seferleri tertip 
edilmesi için yapılan görüşmeler daha 
şimididen neticelenmiştir. 

Bu işlerle uğraşmak üzere, bir de 
Çin • Japon sosyetesi kurulmu tur. 

Ancak, tekmil şimali Çin'in elektrik 
ihtiyacını temin etmek üzere inşa edi
lecek olan ve en büyüklerinden beş ta

ne japon Konsorsium·nun iştirak et • 
tikleri Tientsin'deki muazzam elektrik 

fabrikasında olduğu giti. bu çin-japon 
sosyetesinde de bütün meselenin mahi· 
yeti bir şekilden ibarettir. 

Çinliler'i~ hisseleri yüzde ellidir; 

fakat paralan olmadığı için, japonlar • 
dan ödünç almaktadırlar. Ve ba ödünç 

para da hatırı sayılır bir faiz icab et -
tiği nisbette rey adedini garanti altına 
almak mukabili verilmektedir J 

Japon kuvvetlerinin Taku civarında· 
ki meşhur memlehaları uluorta işgal 
ederek, buralarda barakalar inşasına 

başlamış olma1arı, Nankin'de çok büyük 
bir heyecanla karşılanmıştır. 

, 

12.30 

12.SO 
13-15 

19.00 

19..30 
19.45 

20.15 
20.30 

20.45 

ANKARA 
ôGLE NEŞRlYATI 

Plak: Tiir.lr musikisi ve baill 
şarkıları 

Muhtelif plak neşriyatı 
Dahili ve harici baberla 

AKŞAM NEŞRlY ATI 
Türk musikisi ve halk §Mkıla" 
(Servet ve arkadaşları) 
Saat ayarı ve arapça neşriyat 
Türk musikiai ve halk şarkı~ 
(Makbule ve Tamburacı ()6lıJill"' 

Mooolog: Karındaş Mahmut 
Saksofon solo: Nihat ~ 
(Marw By refakatiyle) 
Gazete hulasalan ve ajana llı"' 
berleri 

21.0Q Stüdyo salon orkestrası 
22.00 Yarınki program ve ~ .. 

marşı 

İstanbul Radyon 
ôCLE NEŞRiYATI 

lZ.30 Plakla türk musikisi 
12..50 Havadis 
13.05 Muhtelif plak neşriyatı 
14.00 Son 

AKŞAM NEŞRIY ATI 
18.30 Ambasadörden nakil: Variyetf 

müziği 

19.30 Konferans: Selim Srrn TarcaJl 
20.00 Müzeyyen ve arkadaşları tara" 

fmdan türk musikisi ve ııaıj 
şarkrları 

20.30 B. Ömer Rıza tarafından arab" 
ca havadis. 

20.45 Belma ve arkadaşları tarafınôal 
türk musikisi ve hallt şar.kıJarl> 
saat ayarı. 

21.15 Orkestra: 
22.10 Ajans ve borsa haberleri ve er 

tesi günün programı 
22.30 PJakJa sololar, opera ve opert'I 

parçaları. 

23.00 Son. 

EDEBi BiR HADiSE 
Büyük lngiliz Edibi 

Rudyard KlPLING'in 

Bütiin dünya dillerine çe\'• 
rilnıiş ,.e tekrar tekrar 
basılmış ~alıeseri : 

CEr'-JGEL KİTABİ 

ArkadQ.§ımız Nurettin ART AM 
tarafından türkçeye çeurilmİŞ 
ve z.aril bir kap i~inde inti!ar 

sahasına çıkmıştır. 

Çocukların ve gençlerin 
merak, orta yaşlıların lezzet 
ve yaşlıların ibretle ukuyaca· 
ğı hikayelerden toplanmış ve 
sade bir dille Türkçeye-çevril
miş olan 

CE GEL KİTABI 
Biitüı:ı kitabhanelerede brr 

lıınması gereken ana kitabJat
dandıı. 
Okurlarımıza tekrar tekral 

tavsiye deriz. 

Fakat yedikleri arı iğneleriyle büsbütün 
kuduran dhole'lerden çoğu can acrsiyle ken
dilerini ırmağa atmışlardı ve Kaa'nın dediği 
gibi V aingunga suları açtı. 

lamnakla geçireceksin. Kulak ver, bak, :na' 
sıl havlıyorlar! 

c G Ki TA 

du. Ta aşağılarda Vaingunga ınnağınm 
akan sulan ve o sular üzerinde bir elmas 
parçası gibi parıldayan bir baş görünüyordu. 
Biraz sonra var kuvvetiyle bir atlayış atlıya
rak ayağını ırmağın emniyetli sularına koya
bilmek zaferini kazanmıştı. Ü zerinde bir tek 
iğne yeri bile yoktu. Çünkü aralarında bu
hınduğu birkaç saniye içinde, süründüğü 
sarımsak kokusu anlan kendisinden uzak
laştınmştı. 

Kaa, çocuk nefes alışını düzeltinçeye ka
dar Movgli'yi sıkı sıkı tuttu. 

- Gel, burada durmıyalırn; küçük mah -
luklalr işi fazlaca azıttılar. Mavgli, aşağı -
dan yüzerek ve çok defa da SUfa dalalrak, 
einde bıçağı olduğu halde aşağıya doğnı 
indi. 

Sürünün, aşağı yukarı, yarrsr, arkadaş!~ 
nnm içine düşmekte olduklan tuzağı se~~' 
lieyrek yüzgeri etmişler, burada ka~ 81 .. 
birden bire, dikine kesildiğinden kendıle!"0j 
ni boğazın sularına atmışlardı. Kendi ter•'/' 
anlamı arasına düşürmüş olan ağaç Jl18tıi 
mununa karşı duyduklan öfke çok kuvV'c 9, 
idi. Suya atılanlar, onu tehdid ederek yaY'ae
rayr basıyorlardı. Kıyıda kalmak ölüın 
mekti. Bunu bütün dholeler biliyorlardı- ıJ 

Yazan: Çeviren: 
Rudyard Kıpling Nurettin A.RTAM 

Küçük hayvancıklar, gün batarken uyku
ya dalmışlardı. Çünkü çiçeklerin açtığı mev
sim de:tildi. Fakat Movgli'nin ayak sesleri 
oralarda, biribiri ardınca, bir takım yankılar 
uyandırdığı zaman~ birden uyannuşlardı. 

Ondan sonra sanki bütün yeryüzü vızıldıyor 
gibi oldu. Oraya gelince Movgli şimdiye ka
dar göstermemiş olduğu bir hızla kayaların 
ve içi tatlı tatlı kokan kovukların üzerinden 
karanlıklara doğru koşmağa başladığı za
man, arkasında bir mağara içinde çarpan de-
nizin çıkardığı gürültüye ben.zer bir gürültü 
duyuyor. Gözünün ucuyla arkada havanın 
gittikçe kararmakta old~«Yunu da görüyor-

Movgli, Kaa'nın yanma ulaştığı zaman, 
dik kayalardan iri iri cisimlerin suya atıldı
ğı görülüyor ve duyuluyordu. Bunlar ilk ba
kışta büyük arr kümelerini andrnyordu. Fa
kat suya ulaşır, ulaşmaz üzerine toplanmış 
arıların havalandığr, bir dhole'm suda kal
dığı görülüyordu. 

Yukardaki kayalıklardan kısa kısa hay
kırışlar duyuluyordu. Kınnrzr köpeklerden 
bir kısmı da mağaraların ağ.zmda bulunan 
bal kovuklarına düşmüşlerdi; orada çrrpmıp, 
çabalayıp duruyorlardı. Bunlardan orada 
ölenler, biraz sonra yuvarlanarak kumsal -
daki çöp yığmıwn üzerine dertop düşmüş
lerdi. 

Kaa: 
- Yavaş ol, yavaş ol, dedi, birdiş, bir kob· 

ra dişi olmadıkça, yüz kişiyi birden öldüre
mez. Sonra dhole•ıerden birçoğu arılan gö
rür göremez suya atlamışlardır. 

- O halde benim bıçağın göreceği iş 
arttı, dernek! vay! küçük rnahlUkkı.r, onları 
nasıl kovalıyorlar! 

Suyun yüzünü birteviye vı21ldayan ve 
rastgeldiklerini sokan yabani arılar, bir bat
taniye gibi örtmüşlerdi. 

Kendi derisine hiç bir arı iğnesi işlemi
yen Kaa: 

- Sükut yüzünden hç bir şey kaybedil
mez, dedi, şimdi sen, bütün bir geceyi av-

Suya atılan sürü, akıntıya kapılarak ,, 
sulh gölüne kadar sürüklenmişlerdi. f al'al', 
orada bile küçük hayvanlar arkalarını bırlıl' 
nuyorlar, onları sudan çıkarmamağa z'!! OtJ 
yorlardr. Movgli, kuyruksuz önderin b\l\ e 
kmnIZI köpeklere, orada tutunup S~Oll~ jj1 
çıkarak oradaki kurtları öldUnnelerı 1~ 
emirler ye~en sesini duyuyo~u. F~~ iS' 
se:;leri dinliyerek boşyere vakıt geçirlll 
temi yordu. 

Bir Dhole haykırdı: s\J' 
- Arkada birisi hayvan öldürüyor; 

lar kan rengini almağa başladı t ar) 
(Sonu v 



----... -====-=-=----------------------uLus------------------------------------------s 
Ha ay davamızın mesut neticesi •• • 

uzerıne 

Yurdumuzun her yanından 
anlatan şükran telğraflarını 

gelen 
derce 

halkın sevincini ve 
devam ediyoruz: 

Halaydan Kamutay bq· Kamutay Baıkanlığına 
kanbğına ve Baıbaka· gelen telğraflar 

Batbakanımız ismet lnönüne gelen telğraftar C. H. P. Genel sekreter
liğine gelen telğraflar 

nımıza gelen ıükran 
telğraflan 

(Dünkü sayıdan devam) 

Sevinçler içinde büyük zaferinizi 
kutlar, şükranlarımızı sunarız. 

Fabrikacı Hüseyin Deliağa oğulları 

* Hataylıların kurtulutundan do&an 
sevincimizi bildirir, ,Ukranlarımu:ı su
narız. 

Yahya oğullarından Nizamettin Ce· 
mal Şebab 

* Hatay tuhafiyecileri sevinç içinde, 
iurtuluş zaferini kutlar, sonsuz tük· 
ran ve minnetlerimizi sunarız. 

Enver Kumru, Hasan Uncut Cemil 
Mamun, Nihat Esmerli 

* Gölgenizde kurtulan Hatay'ın za • 
ferini kutlar, fÜkranlarımrzr sunarız. 

Münir Attar, Refid Attar, Osman 
Yozgat, Zübeyr Karabay,Hacrbey Rifat 

* Biz Hataylı Halef oğulları aileai 
sevinç içindeyiz, minnet fftkranlanms 
zı sur.aru. 

Hüaıü Mesrur, Klmil Mahmut La· 
mi Hikmet, Vahit İhsan. 

* Biz Hatay muhtarları büyük zaferi 
kutlar, sonsuz saygılarımızı sunanı;. 

Ali Mimari, Şekip Esmerli, 
Adil BoyacL 

* Esaretten azim ve irade nurunuzla 
kurtuluşumw: minnettarlığımızı arz 
ederim. 

Rasim Yurtman 

* Biz Hataylı sabun fabrikatörleri 
saferinlai fWcnuıla kutlar, minnetleri· 
mizi yüce katınıza sunarız. 

Sıddık Müftü, Sabuncu kardeşler, 
Ali Mısırlı Seyzade Abdullah, Yusuf 
İskif, Murat Çelenk. İsmet Aselcl. 

* Hatay zaferini kutlar saygılarımı 
sunarım. 

Mustafa Papala!!'; 

* Dönmez ~iniz nurlu dirayetiniz 
sayesinde Hatay'· iatikllline kavuş • 
turdunuz. Sonsuz teşekkür ve saygı • 
lar, Hasan Uncu 

* Mittt davamrzm zaferini sevinçle 
kutlar, yeni doğan yavrunur Hatay•m 
IOnııuz saygılarmr sunmakla mutluyus. 

Antakya Garaj sahiblerinden AJa
eddin lskaf, Hamit Urfalı, Ahmet, 
Hacı Ali Abdulkadir Mnnrlr. 

* Biz Hayat sahire tacirleri, Ulu Ön-
derimiz ve milletimizin zaferini 9"inç
le kutlar saygılarımızı sunarız. 

Rifat Hubbez, Mustafa San. Hoca 

Tefrika: No: 6 

(DOnlriJ •yımızdan dnam) 

İzmir, 28 - Bilyük Şefin yüksek 
ilham ve işaretleriyle kazandığımız 

millt Hatay davAmızın bayramını yap· 
makta olan kurumumw:un saygı ve 
fükranlarını sunarım. 

İzmir Öksilzlere Yardım cemiyeti 
Batkanı Hamdi Akytırek 

* 
latanbul, 28 - Hatay Garismdald 

bilyük nferimisdcıı dolayı Ula lümu
tayı tebrik ederken Zati Devletlerine 
olan derin uygı ve tuimlerimiai au

narıa. 

Maden kömilrll itleri tM Genel 
direktörü Eeat Jterimol 

* lmıir, 29 - Hatay zaferini tebrik 
eder, saygılarmu sunarım. 

İzmir Verem Mücadele Cemiyeti 
Bafkanı Dr. Mitat Orel 

* İzmir, 28 - Hataym erkinJife ka· 

vUf111Miyle aferini 90DSUS tükran ft 

tevinç duygulariyle kutlaru. 

lmıir Çocuk Esirgeme Kurumu 
Saf kanı Dr. Fikret Soydam 

Münir Kam, Ziya Hoca Mahmut İbra

him Dökmeci. Lütfi Morari. Sabri 
Abacı, Swınt Murtad, Abdulgafur Hub
bez. Bekir Saka. &kuru Hani Ali, So
muncu Bekir, Sadettin Tahir, Hoca 
Şii.inil, Baklavacı Hüseyin. Sert Suobi, 
Büyük Barç. 

* Hatayın kurtuluşu sevinçleri içinde 
minnet ve şükranımızı yüce katınıza ıu· 
narıı:. 

llf~Naff 

• 
Yarattığınız azametli kurtulup •-

vinç ve şükranlarımızı sunarım. 
Hatay köylerinden Başlıka köyünden 

Hacı Arif 

* Hatayı kurtardığm fU kutlu günde 
bir hatayb olarak yolunda can vermek 
bize ne mutlu. 

Nedime Karabay 

* 'Olkemizin kurtulugundan doğan se-
vincimizi bildirir, tilkranlanmszı auna· 
ru:. 

Uçtum oğullarından Remzi Halil 
Kadir Memet Hamit Abdülkadir. 

* Gilne,iııizden içmekle mutluyuz. 
Somus minnet duygulanaun aaygrla
rımısla sunaru. 

Antakya öğretmenlerinden Rami • 
ye Yurdman Vecibe Yakai 

(Dünkü sayıdan devam) 

Balıkesir, 28 - Himmet ve kucire· 
tinizle türklüğün kazandığı yeni nfe
ri tebrik eder, JÜ]aan ve tazi.mleıimizi 
aaeylerim. 

Ali Hikmet Ayerdem 

* P ıngaltı, 28 - Cumhuriyet bükil· 
mctimizin sulhan kazandı&ı Hatay mil· 
11 büyük zaferini yüksek phııınızda 
candan kutlarım. 

Orgeneral Sait Akbaytugan 

* Be,iktaş, 28 - Yeni büyllk ve çe-
tin muvaffaklyetlerini Harp Akademi
si adına minnet ve Jilkran ile tebrik e
derim Çok sevgili, çok aziz Bafbaka· 
nımız için daima afiyetler ve etenlik· 
ler dilerim. 

Harb Akdemisi Komutanı Fuat Erden 

* İstanbul, 28 - Birinci lnönilnde 
milletin mak& taliini çelmiı ve yen· 
miftiniz. Bundan nasibini alamıyan 
Sancak on sekiz sene kara günlerini 
ya,adılrtan sonra gene siyasi zaferiniz
le kurtuldu. Muvaffakiyetlerini can
dan tebrik eder, 90nsuz aaNıiarmu su
narım. 

Gülhane hastahanesinde Tali Öngtiren 

* Ankara (Yenişehir), 27 - Kan dö-
kUlmıcden elde edilmesi milmkün olma· 
yan büyük bir zafer kazandınız. Allah 
seni her türlü afetten korusun. Canı· 
mız, malımız uğrund~ kurban olsun. 

Yatağında U. Nedim Zabcı 

* Ankara, 28 - Hatay meaelesinni de 
yillleek ldyuet .. ain-ti fahlmuele
riyle milJt mnlle ll7PJl Mr tNflde hal
Jolunmnmdan dolayı kalpten gelen 
tUlrran ve minnetlerimi an ve mllU 
vatanı bütlln vuifelerinde daima mu
vaffak olmasını candan temenni ile se
vinçli tebriklerimin kabulünü derin 
saygılarımla istirham ederim. 

İzmir aaylavı Kinıil Duraun 

* 
Ankara, 28 - Türk Hatay mıntaka-

sının diline ve iatikliline kavuştuğu bu 
mutlu günde bu aziz neticeyi başaran 
ve başarmak için ancak türklüğU sev. 
menin yaratabilecefi mümtaz enerjiyi 
muvaffakiyetle kullanan Türkiye Cwn
huriyet hilkümeti ve onun kudretini 
kemali ile k!Dllil eden büyük Bafbaka· 
nın onursal başkanlığınızla övünen 
Tttrlr Dil Kurumu adına ve ayrıca iten· 
dl adıma kutlar ve ytikaek ıah•iyetiniz 
için tOrk dili n miltiyetine bunun gı. 
bi daha birçok t.pnlar dilerim. 

Türk Dil Kunnnu Oenel Sekreteri 
adına H. Reıit Tankut 

İstanbul, Z8 - Eeeriniz olan bilyilk 
mUT&ffaldyetten dolayı c:andaıı tebrik
lerimi 90Hm aygılarmıla birlikte aa
narmı bliyilk ve ub Bafveldlimis. 

Dr. Tevfik Sailam 

• Ankara, 28 - Sıyua uğAf'Namda-
ki ailahınrz gibi lraleminu kudretiyle 
yol alan eeerlerinbe bu kere de ilive 
ettiğini% zaferden dolayı tebrikitıma 

on vermenizi 10nSU% aaygılarmıJa su· 
narım. 

Balıkesir Mebusu Cemal Eeener 

* Konya, 28 - Hatay ulusal a~rln· 
den 6tftrll Kolordunun heyecanlı M

.ınçlerini ft yilk.ek tazim ve tebrikle
rini arzederim. 

Kolordu Komutam K. Kocll"'D 

• Salihli, 28 - Uluu armağan etti· 
ğiniz zaferlerin en yenisi olan Hatay 
zaferi dolayıslyle balknnısın minnet 
ve ,ukranlamu uyrılarla sunarız, by· 
metli Şefimiz. 

C. H. P. B,k. Galip Mual, Şarbay 
Kini Senger, Halkttl B§lr. Sabit Emek 

* tamir, 28 - Hatayın kurtulutu ta· 
rihimizle benıber kalplerimi.de de yllk
•k uminidn saferi olarak }'aflYaC&k• 
tır. Bu safer brırsında duydufumuz 
llOftSUS •vinç Ye saygıyı eunmakla 
gönltım bClyGdUlrte bilytlyor. Varol ı. 
nönOnOa bByGk kahnmanL 

Tilrk Hava Kurumu İzmir Şubeai 
Başkanı Nuri Eeen 

• İstanbul, 28 - Hatay davlmum 
milH zaferle neticelenmesinden dolayı 
yübek korumanızda bulunan birliği· 

miz yüce varlığınıza tebrik 'ft aonsw: 
tazimlerini aunar. 

İstanbul Milli Sanayi Birliği 

* (lsmlr: 28) 
Sancaktaki ırkdafllll'llDIZı tilrk mil· 

Jetinin yükaek duygusu ve arzusu için
de kurtaran ulu katınıza kırk bine va· 
ran üyelerimizin filkran ve minnetleri· 
ni sunarız. 

İzmir işçi, esnaf kurumları 

* Sıvas, 29 - Unutulmaz zaferlere 
bir zafer daha kattınız. Büyük Şefle 
beraber bqmıızdan eksik olmayınıs. 
Çok yapyınız. Nacizane tebrik ve ta· 
zimatımm klbulünü rica eylerim. 

Sıvasta Cumhuriyet oteliude Erzin· 
can Cumhuriyet müddei umumtsi ma
latyalı Abdülkadir Turan. 

• Adapazarı, 28 - Adapazarhlar ha· 
taylı karde,lerimizi hilriyete kavuttU• 
ran Cumhuriyet hilkUmetimizin zaferi
ni canla hafla, kalple tebrlkt sevgi ve 
baf hbklarını y6ksek huzurunuza ıa-
nar. 

Bütün adapuarhlar adına Belediye 
Reisi ve Parti Ba,kanı O. Bqıyanık 

(DlJnlrit •yıdan tlnam) 

Hatay davasının ulusun isteğine 

uygun tekilde zaferle sonuca erdiği 

haberi viliyetimizin her tarafmda ıe

vinçle karşılanmıttır. Ulusa bu zaferi 
kazanduan Partimize halkın içten ge
len minnet ve tükranlarını sonııw: aay• 
ıı ve bafhhklanmla arzederim. 

Balıkesir Vali ve C.H.P. B&fkanr 
Etem Aykut 

• * Hatay ttlrlderinin lrurtulUfU mOna-
eebetiyle duydufumuz sevinci tebrik· 
lerlmi.zle beraber arzederim. 

İzmir Haltrm Bat1ranı 
Sehlme Yunuı 

* Partimiz hUkllmetinln kazanageldl· 
ii zaferlere ek olarak IOnuna kavu,u• 
lan Hatay zaferi dolayıaiyle ilçemiz 
balkının minnet ve şlllrranlarmı saygı• 
larla aınarız, 1CTglli Şefimis. 

Salihli C. H. P. Başkanı Galip 
Musal, Şarbay Kini Şen.ger, Hal• 
kevi Bagkanı Sabit Emek 

* Büyük ulusumuza Hatay zaferini 
kazandıran büyük Partimize balk.ımr• 
znı minnet ve filkranlarını saygıları. 

mızla sunarız. 

Alqehir C.H.P. Bafkanı Rasim 
Musal, Şarbay Akif Öztürk, 
Halkevi Bqkaru Safi Erdem 

* Ulu11ever ve enerjik Partimizin 
değerli alaka ve çalıpnalariyle istikli· 
line kavuf8.11 biz hataylılar duyduğu· 
mlU minnet ve tükranları arzeyleriz. 

fzrnirdcki hataylılar namına. 
Memleket hastanesinde: Dr. İb
rahim İnal 

* Hatay davamızın milli arzu daire-
ainde neticelenmesi dolayısiyle derin 
ve içten gelen tUkran ve aaygılarımıu 
yüksek huzurunuza ıunmayı bir borç 
bilir, bu unutulmaz günü saygılarımla 
kutlarım. 

İzmir Kızılay Başkanı 
Dr. Cevdet Özyar 

* Hatay milli zaferiyle bayram yap-
makta olan izmirlilerin ve büyük Par
timizin yarattığı bir varlık olan kuru• 
mumu.zun saygı ve ıukranluını auna-
rrm. 

lzınir Öksüzler Yardım Cemiyeti 
Bqkanı Hamdi Akyürek 

* Türkün hakkını dünyaya tanıtmak 
suretile kazandıiımız Hatay zaferi kar
tısında duyduğumuz 90nauz sevinç " 
saygıyı sunmakla eöniüm büyüyot'. 
Varol türkün varlığını dünyaya tanı• 
tan Büyük Önderin büyük Partisiyle 
beraber varol. 

Türlr Hava Kurumu lsmir ŞrıbHi 
Batlııaoı Nuri Esen 

Maça Kızı 
öldürmekle memnun olacağunı aanrmıtım. 
fakat öyle değilmiş!" 

Kendisinin aldığı yara çok tehlikeli idi. 
Evine götürüldüğü zaman her şeyden önce 
kansının teskin edilmesini istedi. Doktorla
rın, vaziyetinin ürnidsiz olduğu hakkındaki 
sözlerini cesaretle dinledi ve saray doktorU 
vasıtasyle Çardan af diledi. Ertesi gün bir
kaç saat için süldinet buldu, fakat 29 sonki
nunda ,acılar içinde kıvrandı. Kansını kor
kutmamak için inlememeğe uğraşıyordu. Ö
lümün yaklaştığını hiuedincet su istemek 
bahanesiyle kansını yanma çağırdı ve onu 
teselli etti. Uç çeyrek saat sonra da: "Ha
yat bitti! Nefes almnıyorum 1 Boğuluyo
rum !" diyerek gözlerini kapayordu. 

refakatindet Pskov eyaletinde Sviatogorski 
manastırına götürülmesine müsaade olundu 
ve .6iubat ıabahı şafak sökerken Puşkin, şiir
~ennde .terennüm ettiği ve çok sevdiği Miha
ilovskoıe çamlıldanna yakm bir yere gizlice 
gömüldü. 

yen kalblere girecek cinsten değildi. Nite • 
kim Bayron'un tesiri altında kalarak yazdı
ğı sanılan eserler yakından tetkik edilince 
bu intiba kendiliğinden zail olur. 

ôj~n Oniegin adh manzum romanında 
eğlendirici, silik veya rikkat verici yüzlerce 
tahsa geçid resmi yaptıran şair, bu eserin
de Bayronizmden Şekspirizm'e doğru tema
yül etmekten kendini alamamıştır. Buna 

Yazanı Patldn 

Puşkin kimdir? 
Karısı ile d' Anthes arasındaki giz

li bir randevuyu haber veren imzasız bir 
rne .tup, şairin sa1>nnı tüketti. 26 sonkanun
da, bütün olan bitenden mesul tuttuğu Hee
keren' e çok sert bir mektup yazarak, "oğlu 
olacak çapkın ve korkak herifin,, yapbkla
nna nihayet vermesini adamcağızdan iste
di. 

Tamiri imkansız şey vukua gelmişti. 27 
s~nkinun 1836 tarihinde, öğleden 11011ra Puş· 
kın rakibiyle karşılaştı. önce d' Anthes ateş 
~i. Şair kamından yaralanarak yere yıkıl
°':, .fakat .dizleri üzerinde biraz ltalkıp ateş-

.').ı. R:akıbinin de yere yuvarlandığını gö
..Jnce' Bravo!,, diye bağudı. D.'Anthes'in ha 
'lıliT~'"Jl tehlikede olmadığmı öğrenince ra· 

• 1at bır nefes aldı ve: .,tuhaf py, dedi, onu 

Büyük bir ziyaretçi kalabalığı, hastanın 
vaziyeti hakkında havadis almağa gelmişti. 
Ölümü onu sevenleri çok büyük bir teessür 
ve heyecana düşürdü. Bundan ve şairin ölü
mü dolayısiyle yazılan makalelerden kuşku
lanan hükümet, 1 şubatta yapılan muvakkat 
cenaze merasimine halkın iştirakini yasak 
etti. Ancak iki gün sonra tabutun, şairin 
dostu A. Turgenev'le bir jandarma zabitinin 

PUŞKİN'İN ESERLEERt 

Puşkin'in eserleri bir taraftan çocukluk 
zamanının modalarını ve temayüllerini, öte· 
taraftan da yabancı memleketlerin çeşnisini 
ve janrlarmı taşır. Çok muhtelif ve birib"r
lerinden çok başka mevzuları şiir, roman. 
hikaye veya piyes tarzlarından herhangi 
biriyle rahatça anlatmak kudretine malik 
olan Puşkin, fikir ve his ifade eden bütün 
büyük adamları tetkik etmişt onlann eserle
rinden yalnız insani taraflan alarakt dar şe
killerden ve çiylilderden yalmu bir hisle 
kaçınmıştır. 

Yinni yaşında iken Bayroni.zmi benimse
mesi, o .zamanm modasına uymak arzusun -
dan ziyade, onun ruhunun o sıralardaki ateş
li haline Bayrooizmin tetabuk etmesinden 
ileri gelmi§tir. Ondaki sanat kudreti muay-

rağmen Puşkin Şekspiri üslfıbu ve tarzı tak
lid edilecek bir model değil, bir metodu or
taya atan ve hakikate sahih bulunan bir mu· 
harrir telakki etmiştir. 

Valter Skot'un romanları da ona tabiilik 
dersi vermiştir. Bunlarda şairin hoşuna gi
den, zengin ortaçağ dekorlan değil, müşa
hedenin kudreti, aşağı veya orta seviyede 
şahıslann sadakatle tasvir edilmiş ohna
sı, muharririn şakacı ve hayrihah bir eda 
kullanmış bulunması, patetik sahneleri can
landmnağa yarayan vasıtalardaki sadelik· 
ti. Nitekim Puşkin bu vasıflan Yüzbaşının 
Kızı adlı eserinde kullanmıştır . 

(Sonu var) 
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Milli Hatay mitingi 
Bugün saat tam onbeşte şehrimizde 

Ulus meydanında yapılacaktır 
(Başı 1. inci sayfada) 

pılacak olan diğer mitingleri de düşü
ııünce bütün Türkiye vatandaşlarırun 

bugünU bir bayram gibi kutlayacakları 

anlaşılır. 

Dün de bildirdiğimiz gibi halk ve 
gençlik saat 13.5 den itibaren halkevi 
binası önünde toplanmaya başlayacak ve 
oradan Samanpazan, Anafartalar cadde
sini takib ederek Ulus meydanında yer 
alacaktır. Tertib heyetinin hazırladığı 
programa göre İstiklal marşı çalınarak 
bir ağızdan söylenecek,hatibler nutukla. 
ımı vereceklerdir. 

İstanbulda 
yapılacal{ 

bugün 
• • 

mıtıng 
İstanbul, 30 (Telefonla) - Ş"ehrimiz

de yamı a~pılacak miting çok parlak o. 
lacaktır. Şehrin muhtelif semtlerinden 
bir grub halinde mintinge iştirak edecek 
binlerce balkı taşımak için tedbirler a. 
lınmıştır. Deniz aşırı yerler için husu. 
si nakil vasıtaları hazırlanmıştır. 

Mitinge şehrimizdeki bütün parti-

liler ve halkevleriyle spor, esnaf teşek. 
külleri, lise ve yüksek mektebler iştirak 
edeceklerdir. toplantdan sonra mitinge 
deniz vasıtlariyle iştirak edenler alay 
halinde Dolmabahçe önünde Atatürk'e 
tazimlerini arzedeceklerdir. 

Zonguldak'ta tören 
Zonguldak, 30 (A.A.) - Milli Hatay 

davamızın zaferle neticelenmesi Zongul
dakta derin bir sevinç uyandırdı. Bu za
feri kutlamak için büyük bir miting ha.. 
zırlanmaktadır. Miting pazar günü sa
at 14 de büyük törenle yapılacaktır. Mü
esseselerimiz esnaf cemiyetleri ve bütün 
halk sonsuz bir heyecanla mitinge hazır
lanıyorlar. 

Denizlide sevinç 
Denizli, 30 (A.A.) - Hatay milli da

vamızın milletler cemiyetinde kazanıl
ması haberi burada duyulur duyulmaz 
herkeste büyük bir sevinç başlamıştır. 

Bu milli işi muvaffakiyetle başaran bü
yüklerimizi tebrik için büyük bir miting 
yapılamsına karar verilmiştir. 

Büdçe Hukuku 
(Başı 1. inci sayfada) 

verecek olanların - mümessilleri vası
tasiyle - rıza ve muvafakatleri alınma
lıdır. Prensip budur. Alınan paralarla 
yapılacak masrafların mürakabesi veya 
saire gibi neticeler artık o prensipin 
mankıti neticeleri olur. 

Büdcenin bir takım tahminatı ra
kamiyeden ibaret bir vesika olmadığı
na, bunun hukuki bir mahiyeti de haiz 
bulunduğuna şüphe yoktur. Fakat iş o 
hukuki mahiyeti izaha gelince goruş 

farklarının biribirinden hayli tehalüf 
eylediğini tesbit etmek üzere konfe
rans sahibi, burada alman hukukçuları
nın kanun mefhumunu materyel ve for
mel diye ikiye ayırıp yürüttükleri içti
hadatı ele almış, bunların bilhassa fran
sız hukukçularından bir kısım üzerin
deki tesiratını izah etmiştir. Bu hu
kukçulara göre materyel kanunlar ''hü
kümdar tarafından emir ve nehyi mu
tazammın birer kaide olup ferdi bir 
menfaat için değil, amme menfaati i
çin, münferid bir şahsa tealltık etme
yip herkese aid olan, istikbal için ve 
devamlı bir surette tatbik edilmek üze
re kabul olunurlar. Bunlar amme için 
vacibültittibadırlar. Formel kanunlar 
ise ancak idari birer hükümdürler ve 
bu itibarla hukuki tesirlerindeki kuv
vet evelki sınıf kan'unlardaki kadar 
değildir. Binnetice ikinci sınıf kanun
lara ademi riayet kelimenin tam ve hu· 
kuki manasiyle kanunun ihlali telakki 
olunamaz. Büdce kanunu işte bu ma· 
hiyetteki formel kanunlar zümresin
dendir.,, Kanunlardı>. bu tarifi kabul 
etmiyen içtihadlar da yok değildir. 

Bundan sonra B. Cezmi Erçin büd
ce kanunlarının tahliline girişmiştir. 

Fransada hukuku amme ve maliye üs
tadlarından Gaston J cse'in taksimini 
esas ittihaz ederek büdcenin hukuki 
mahiyeti hakkındaki fikirleri şöylece 
üçe ayırmıştır: 

1 - Bazılarına göre büdce hukuki 
kddeleri muhtevi bir kanundur; 

2 - Bazılarına göre büdce kısmen 
kanun, kısmen idari bir hükümdür; 

3 - Bir takım'arına göre de büdc~ 
asla bir kanu!l dtğ: 1dir. 

Bu iiç fikrin lehinde, aleyhinde yü
rütülen münaka!'öaları tesbit ettikten 
sonra B. Cezmi Erçin büdce kanununu 
evvela hukuki esaslara göre, sonra da 
mevzuat sahasında tetkika girişmiştir. 
Büdcenin mevzuat sahasında tetkik1 
sırasında !ngilterede, Fransada, Al
manyada hakim mevzuatın farikalarını 
beyan ederken çok mühim bir noktaya 
temas etmiştir: 

"- Almanyaya aid Vaymar kanu· 
nu esasisinde şu hüküm vardır: Dev· 
Jetin büdce kanununa, varidat ile ma
aarifata veya bunların idaresine teal· 
lfik eden ahkamdan maada, hüküm ko
nulamaz. Bu hüküm ile çok mühim bir 
esas kurulmaktadır. Şöyle ki, tatbikat
ta devlet büdcesi kanunu esasi bakı
mından bir kanun olduğundan ve bili· 
9üphe her kanun yeni bir kanunla ta· 

dil, ikmal veya ilga edilebileceğinden 
hüdce kanununa konulan hükümlerle 
diğer kanunların tadiline gidilmekte 
ve ilim sahasında ise devlet büdcesinin 
diğer kanunları tadil eylememesi, di
ğer kanulnarın tadili lazımsa bunun 
kendi sahasında yapılmasr ehemiyetle 
iddia ve müdafa olunmakta idi. Vay· 
mar kanunu esasisi bu mes~leyi balley· 
lemiş ve büdce kanununu ancak senelik 
varidat ve masarife müteallik hüküm
lere hasrukasreylemiıJtir • ., 

Konferans sahibi bundan sonra Tür
kiyede büdce hukukunun vaziyetine ge· 
çip, muhasebei umumiye kanunumuzun 
büdce hakkında tesis eylediği kaidele
ri de gösterdikten tonra demiştir ki: 

"- Bu mevzuda vasıl olduğumuz 

netice şudur: her medent memlekette 
hususi kanunları mucibince işliyen hi· 

dematı amme teşkilatı vardır. Bu teş· 
kilat gene kanuni hükümleri dairesin· 

de bir takım masraflar yapmakta ve bu 
masrafları karşrlıyacak varidat topla-

maktadır. Bu masarif ve varidat azalır, 
çoğalır, fakat daima mevcuddur. Büd

ce hidematt amme teşkilatının fasıla

sız devam eden bu faaliyetinin muay• 

yen bir devreye aid, nevama bir prog
ramıdır. Bu program, yani büdce müs

takilen bir hükmü umumi tesis eyle
mez. Fakat mevcud kanuni hükümlerin 

- program devresi dahilinde - devam 
tatbikine salahiyet ve mezuniyet ver

miş olur. Bu şerait altında, büdcenin 
diğer kanunlardan ayrı bir mahiyeti 
bulunduğu, ilk vehlede kendini 

göstermekte olmasına rağmen büdcesi 

esas itibariyle kanunların tabi bulun
duğu usul ve merasinı dairesinde mU

zakere ve tasdik edilmekte ve bunlara 
her memlekette mutaden kanun denil
mektedir . ., 

Neticede B. Cezmi Erçin konferan

sını şöyle bitirmiştir: 

"- .... büdcenin hukuki mahiyeti 
ne olursa olsun .•• bu cihet onun pek 

büyük ehemiyeti olan mali mevkiini 
asla düşürmez. Milyonlarca ve milyon
larca kıymetlerle tesbit edilen bir ha-

zineyi her sene hazırlamak ve bunu 
yerli yerine sarefdebilmek elbette pek 
büyük itinalarla hazırlanması lazım 

gelen bir takım kanuni hiikümlere, mil
eyyidelere ihtiyaç gösterir. 

Konferans pekçok aUikayı celbetmiş 
ve alkışlanmıştır. 

Küçük evler kooperatifleri 
müteşebbisleri toplantısı 

Ötedenberi hazırlıkları yapılmakta 

olan küçük evler kooperatifi müteşeb· 
hisleri bugün halkevi salonunda top
lanmışlar ve kooperatifin teşekkülüne 
ait esasları görüşmüşlerdir. 

Müteşebbisler aralarında 10 kişilik 
muvakkat komiteyi seçerek, koopera
tif nizamnamesini hazırlamafa memur 
etmişlerdir. 

1 B. Bitler nutkunu dün verdi 
(Başı 1. inci sayfada) 

3. - Binaenaleyh bir tek vazi kamın 
vardır~ 

4. - Bir tek icrai kuvvet mevcud· 
dur. 

Führer 1933 senesinde iktidar mev
kiine geldiği zaman hayatın her saha
sında görünen karışık vaziyeti tasvir 
etmiştir. Vaziyet bilhassa iktısadi sa
hada pek nazikti. O zaman işsizlerin 

mikdarı 10 milyonu buluyordu. Köylü 
muhakkak bir harabiye mahkumdu. Bil
hassa bu iki meseleyi nazarı itibare ala
rak Führer dört senelik bir müddet is
temişti. 

Başvekil, bundan sonra elde edil
miş olan neticelerin dahilde ne suretle 
teminata raptedilmiş olduğundan bah
setmiş ve bu teminatın tahsil ve fikir
lerin neşri sayesinde tahakkuk ettiril
miş olduğunu söylemiştir. 

B. Hitler, bu mesele hak.kında aynen 
şu sözleri söylemiştir: 

"- Alman milletini diğer memle
ketlerin çekmekte oldukları inhilal ami
li temayüllere karşı hakikaten işitilme
miş bir şekilde muafiyet kazandırıl

mıştır. Dahili hayattaki emniyet, hari
ce doğru da bir teminat ile beraber ol
mak gerektir ve na:.yonal • sosyalist 

hareketi, şimdiye kadar vücuda getir
miş olduğu eserler meyanında en bü· 
yük mucizeleri bu sahada tahakkuk et
tirmiştir. Bundan dört sene evel Baş
vekalet vazifesi ve milletin idaresiyle 
mükellef kılındığım zaman 15 sene 
müddet diğer bütün milletler arasında 
adeta bir cüzzamlı vaziyetinde yaşa

mağa mecbur edilmiş olan bir millete 
şerefini iade etmek vazifesini deruhte 
etmiş oluyordum. Alman milletinin 
vehbi olan intizamı, bana onun ordusu
nu yeni baştan yaratmak için zaruri o

lan unsuru bahşetmiş ve zincirlerimizi 
kırmak imkanını vermiştir. Bize ağır· 
Irk vermekte olan bu boyunduruğun bir 
millete asla sürülmemiş olan en kor
kunç bir namus lekesi olduğunu his
settik. 

Dört taleb 

Bugün bu projeyi ikmal ederek a
şağıdaki beyanat ile iktifa edebilirim: 

Evvela, Almanyanrn hukuk müsava
tının yeniden tesisi, münhasıran Al
manyayı alakadar eden bir mesele idi. 
Hiç kimseden hiç bir şey almadık ve 
hiç bir millet, bizim yüzümüzden zara
ra girmedi. Saniyen, Almanyanın hu

kuk müsavatının yeniden tesisi çerçe
vesi içinde alman şiınendiferlerinin 

şimdiki statülerini değiştireceğim. 

Keza, Rayişbankın statülerini değişti
rerek bunları kayıt ve şartsız alman 
devletinin nezaret ve mürakabesi altı· 
na vazedeceğim. 

Salisen bu suretle, bizim hukuk mü

savatımızı ihlal etmiş ve Almanyanın 
kader ve haysiyetini tenzil eylemiş ve 
ikinci sınıf bir millet haline sokmuş o
lan Versay muahedenamesinin tabii o
larak feshedilmiş olacağını beyan ede
rim. 

Rabian, zayıf bir hükümet tarafın
dan her türlü hukuka ve her türlü bil
giye rağmen zorla kendisinden kopa

rılmış bir beyannamenin, bilhassa Al
manyanın harbtan mesul olduğunu mu
tazammın olan beyannamenin altına ko
nulmuş olan alınan imzasını geri alı
yorum. 

Başvekil, sözlerine şu suretle devam 
etmi~tir: 

"- Milletimizin, göze görünen ifa. 
desi mecburi askerlik hizmetinin yeni
den ihdası olan, şeref ve haysiyetinin i
adcten tesisi, yeni bir hava ordusu vücu· 
da getirilmesi, yeniden harb donanması 
inşası, Ren eyaletlerinin askerlerimiz ta
rafından işgali, hayatımın en çetin ve 
en cüretkarane işi olmuştur. Büyük har· 
bın eski bir askeri olan bana milletimize 
şerefini ve adaletini iade için muvaffa. 
kiyetle mücadele etmek imkanını bahşe· 
den cenabı hakkın bu inayetine burada 
kemali tevazu ile hamdederim. Bu ga· 
yeyi elde etmek için .raruri olan bütün 
tedbirler, maatteessüf bir takım müza
kerelerle değil, bu müzakerelerde müs
takil olarak ittihaz edilmiştir. Çünkü bir 
milletin ~erefi müzakere mevzuu teşkil 
edemez. Bu şeref istirdad edilmek li
zımdır. Bir milletin şerefi müzakereler. 
le geri alınamaz, sadece geri alınır. Şinı· 

di bu beyanatuna bir tey ilaçe etmek is
tiyorum: 

Sürı>rizler devresi geçmiştir. 

Söyliyeceğim şudur ki mevhum 
sürprizler devresi geçmi§tir. Almanya 
diğer devletlerle hukukan müsavi bir 
devlet olmak sıfatiyle ve A vrupadalci 
vazifesini tamamiyle müdrik olduğu 

halde biz ve diğer milletleri meşgul 

etmekte olan meselemizin halli için ha· 
lisane mesai birliğinde bulunmağa a
madedir. 

B. Edene cevab 
Führer, bundan sonra B. Eden'in ge

çenlerde söylemi şolduğu nutuktan bah
seylemiştir. B. Hitler, evvela Almanya
nın münferid kalmak niyetinde olduğu 
§.eklindeki teessüfe şayan iddiadan balı. 
seylemiştir. Hatib demiştir ki: 

"-Evvela B. Edene katiyen münferid 
kalmak niyetinde olmadığımız ve kendi
mizi münferid hissetmemekte bulundu
ğumuz hakkında teminat vermek iste
rim. Bir takım itilafnameler akdetmek 
suretiyle mevcud gerginlikleri izale ettik 
ve bu suretle Avrupa vaziyetinin mü
him surette salaha mazhar olmasına yar
dım eyledik. Bu fikirler silsilesi dahilin. 
de sizlere şunu hatırlatırım ki, Lehistan 
ile akdetmiş olduğumuz itilaf her iki 
memlekete de faydalar temin etmiştir. 
Bu bahiste Avsuturya ile yapmış oldu
ğumuz itilafı, İtalya ile olan fevkalade 
samimi münasebetlerimizi, Macaristan, 
Yugoslavya, Bulgaristan, Yunanistan. 
İspanya ile dostane münasebetlerinıizi 

ve nihayet Avrupa harbındaki diğer dev
letlerle mevcud olan yine bu derecede 
dostane münasebetlerimizi de hatırlatı
rım. Beynelmilel komünizme karşı mü
cadele etmek üzere Almanya ile Japonya 
arasında aktedilmiş olan itilaf, Alman
yarun münfcrid kalmak niyetinde olma
dığını ve kendisini münzevi hissetme. 
mekte bulunduğunu parlak bir surette 
isbat etmiştir. Alenen ve resmen tekrar 
ederim ki Almanya, mütemadiyen ken
disi ile mesela Fransa arasında mevcudi
yeti mühayyel bir ihtilaf bulunmadığı 

hakkında teminat vermiştir. Alman hü
kümeti, Belçika ve Felemenk devletleri 
arazisinin bitaraf ve teacvüzden masun 
tanımağa amade olduğu baklanda da te
minat vermiş ve bu memleketlerin tama. 
miyet ve bitaraflıklarmı zaman altına al
mak teklifinde bulunmuştur. 

SömiirAe İ!-ilt•ği 

Başvekil, müteakiben Almanyanın 

diğer devletlerle Milletler cemiyeti 
çerçevesi içinde teşriki mesaide bulun
mamakta olduğu suretindeki muaheze
ye sözü nakletmiştir. 

''- M. Eden, Almanyanın tesliha· 
tından bahsetmekte ve teslihatm tah
didi temennisini izhar eylemektedir. 

Bu tahdidatı üç kere bizzat kendi
miz teklif ettik. Bizim tekliflerimiz 
reddedildi. Milletler Cemiyetinin ba
kası, zaman geçtikçe milletlerin müte· 
kabil münasebetlerinin ıslahını ne su
retle derpiş eylemek ve ne şekilde ta
hakkuk ettirmek hususlarının anlaşıl

masına bağlıdır. 

Alman milleti, vaktiyle hiç kimseyi 
hiçbir şeyden mahrum etmeksizin ken
disi için bir müstemleke imparatorlu
ğu vücuda getirmişti. Bunu yaparken 
hiçbir muahedeyi de ihlal eylemiş de· 
ğildi. Bu müstemleke imparatorluğu 

elimizden alınmıştır. Bu tedbiri mu
hik göstermek için bugün ileri sürülen 
sebebler, hiç de mukni değildir. Nüfu
su kesif olan milletimizin müstemleka
tına dair olan metalibatı, mütema
diyen tecdid edilecektir. Ve bu da ga· 
yet tabiidir. 

Hakiki bir sulh tcsiıoıi etmiş 
olmak için 

Führer, bundan sonra hakiki bir 
sulh tesis etmek çareleri hakkında mü
ta1easım serdetmiş ve şunları ileri 
sürmüştür: 

1.- Bütün milletlerde dahili intizam 
ve istikrar, 

2.- Hayati zaruretlere mütekabil ri

ayet, 

3.- Milletler Cemiyetinin tekamül 
kaidesine tabi bir organ haline geti
rilmesi, 

4,. Hukukta mutlak müsavat, 
5.- Teslihat meselesinin umumi bir 

çerçeve içinde halledilmesi, 
6.- Gayri mesul teşekküller, beynel

milel asked kuvvetler vücuda getiren-

lerin ve beynelmilel efkarı umumiyeyi 
zehirliyenlerin tenkili, 

Führer, nihayet hududları ırki hıt
dudlar mahiyetinde olmıyan devletlet 
arasındaki gerginliği ortadan kaldır
mak için milli ekalliyetlere karşı nie
fctkaranc hareket edilmesini eheınl• 
yetle işaret eylemiştir. 

M. Hitler, alman hükümetinin Rhİ.11 
eyaletlerinin tekrar işgali dolayısiyl• 

İngiltere hükümeti tarafından irad e
dilmiş olan suallere cevab verememesi 
esbabınr da anlatmıştır. 

Hatib demiştir ki: 
- Biz, komşu devletlerle münase

betlerimizi ameli bir surette tanzım e
derek pek tabii bir şekilde bu suallerin 
bir kısmını mevzusuz bıraktık. 

1U iistakbel işler 

İki saatten fazla devam etmiş olaO 
nutkunun sonunda Başvekil, müstak· 
bel işler hakkında bir hulasa yapmıf" 
tır. 

Yeni şehirler Jllanı 

B. Hitler, Almanyanm büyük şehir• 
!erinden bazılarına ait metodik işle• 

rin yeniden tensik edileceğini söylernip 
tir. Bilhassa Berlin bu itibarla Almanya
nın hakiki payitahtı olacaktır. Berlinde 
mebani için bir umumi müfettiş tayin <>'" 

lunacaktır. Bcrlin, nasyonal - sosyalist 
hareketinin payitahtı olan Münih, kon• 
greler şehri olan Nürenberg şehirlerinil 

çehrelerini değiştirecek olan bu inşaat 
yirmi senedevam edecektir. Hamburg'· 

da bu şekilde değiştirilecektir. İstikbal
de yapacağımız bir vazife daha vardıt 

ki o da bir anaya.sa.siyle milletimizin ha

kiki hayatını ve devlet dahilinde inkişa. 

fı şeklini tesbit etmektir. 

Führer, netice olarak şöyle demiştir~ 

- Kadiri mutlak olan cenabı hakkıd' 

bu muazzam işleri sulh içinde başarabil• 

memiz için bize sulh bahşetmesini niy ... 
ederiz. 

Rayiştag toplandı 

Berlin, 30 (A.A.) - Rayiştağ saat 
13 de açılmıştır. Elçiler heyeti celsedO 
hazır bulunmuştur. B. Hitler hüküınet 
azası arasında bulunuyordu. 

B. Göring başkanlığa tekrar seçilınİf 

ve geniş salahiyetler kanunun 1.4. 941 

tarihine kadar dört sene için uzatılması• 

nı teklif etmiştir. 

Bu teklif ittifakla kabul edildikteO 

sonra, B. Göring sözü B. Hitlere bırak· 

mış ve Führer büyük nutkunu söyleınir 
tir. 

Danzig meselesi 
etrafında 

Cenevre, 30 (A.A.) - B. dö Grafirlt 
Danzig komiser namzedliğine gösteril• 
mesi meselesinin bura mahafilince. 
Danzig meselesinin hayrete değer ne
ticesi olarak telikki edilmektedir. Br 
zı Cenevre mahfillerinin Grafin nasıt" 

zedliğine tamamiyle muhalif oldukları 
malumdur. Yeni bir namzed tayi:ıiniO 
çok fazla zamana muhtaç olmasındall 
korkulmaktadır. 

İnfilüenza'ya karşı yeni 
bir ilaç 

Londra, 30 ( A.A.) - Star gazet:. 
sine göre Sir Patrik Laidlav'in dabl 
olduğu doktorlardan mürekkep bit 
grup, infilanza'ya karşı şimdiye kadat 
bulunanlardan daha müessir bir serotd 
keşfetmiştir. Ekseriyeti ttb talebesi ol• 
mak üzere kendiliklerinden ta1ib olafl 
60 kişi üzerinde yapılan tecrübeler şa• 
yanı memnuniyet neticeler vermişti' 

Ölüm, doğum vak'al•" 
rının tesbiti ~ 

Her üç ayda bir nüfus müdürllild~ 
tarafından dahili ye vekaletine gön~e aıs" 
mekte olan istatistik cetvellerinde, ol d}J 
doğum, yeniden kayıd, evlenme boşaıı r' 
gibi nüfus hareketlerine, geçen senelC: r 
aid vukuatın da ithal edildiği anlaşılııı'di" 
tır. Bu vaziyet ma~l~b ne~ice~i ~er~~ 
ğinden 1936 yılı ıçındekı butun ° bO" 
doğum, yeniden kayıd, evlenme .,e ili' 
şanına vakalanmn ka?:a itibariyle d~af 
ye vekaletine bilidirilmesi kararlaF
ve allkalılara tebliğat yapılmıştır. 
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1 MiLLi MUDAF AA VEKALETi SATIN ALMA 1 
~ KOM SYONU İLANLARI 

B1L1T 

1 - l.000 ton muadili olan 1.388.888 litre 73 oktanlık benzin ile 
200 ton muadili 274.348 litre 87 oktanlık benzın kapalı zarfla eksılt
meye konmuştur. 

2 - Hepsinin tahmin edilen bı:deli 415.364 lira 60 kuruş olup 
ilk teminat parası 20.365 liradır. 

3 - Şartnamesi 2077 kuruş mukabilnide M.M. Vekaleti satın 
alma komiısyonundan alınır. 

4 - İhal~si 17 şubat 937 çarşamba günü saat 1! dedir. 
5 :- Ek.sıltmeye gireceklerin 2490 sayılr kanunun 2, 3 üncü mad

dclerın~ckı belgeleriyle birlikte ihale saatinden bir saat eveline ka
dar temınat ve teklif mc.ktuplarını M. M. Vel:fı'eıi satın alma kumis-
yonuna vermeleri. (2220) 1-13 

İLAN 
1_ - Şa~tnamesindeki değişiklik d.:ılayısiyle dört adet muhtelif 

tezgdh yemden kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 
2 - Tahmin edilen bedeli 17.000 lira olub ilk teminat parası 

1275 liradır. 
3 - İhalesi 4. mart 937 perşmbe günü saat 15 dedir. 
4 .- Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 .üncü mad

delerınde istenılcn belgeleriyle birlikte teminat ve teklıf mektub· 
!arını ıhale giın ve saatinden en geç bir saat evveline kadar M. M. 
Veklileti S tın Alma Komisyonuna vermeleri (72) 1-216 

1 LAN 
İki adet dolap, bir masa açık eksiltme suretiyle alınacaktır. Tah

min bedeli (1350) lıradıı. İlk teminatı (101) lira 25 kuruştur. 
İhalesi 2.2 937 salı günü saat 10 dadır. Fenni evsaf ve şartname· 

sini görmek istiyen hergün M.M. v. satın alma komisyonuna müra
ca?t ve münakasaya gireceklerin 2490 sayılı kanunda ~österilen ~e
saıkle ve teminat mektubiyle birlikte belli gün ve saatınde komıs-
yona 2'elmeleri. (71) 1-198 

BİLİT 
1 - Hepsine biçilen ederi yirmi iki bin yedi yüz yetmiş lira 

olan c.n altı bin beşyüz kilo pamuk çorap ipliği kapalı zarfla ekaıJt. 
meye konulmuştur. 

2 - İhalesi 2. şubat. 937 salı günü saat 15 dedir. 
3 - İlk teminat 1707 lira 75 kuruştur. 
4 - Şartnamesi parasız olarak :M. M. V. Satın Alma Ko. dan 

alınır. 

5 - Eksiltmeye girecekler kanuni teminat v~ ~490 aayı.lr kanu
nun 2 ve 3 üncü maddelrindc yazılı btlgeleriyle bırlıkte teklıf rnek
tublarını ihale saatından en az bir saat evvel M. M. V. Satın Alma 
Komisyonuna vermeleri. 1-215 

BlLIT 
1 - Kayseride yaptırılacak 

kalorüfer tesisatı kapalr zarfla 
eksiltmeye konmuştur. 

2 - Keşif bedeli 174.240 li
radır. İlk inanç parası 9962 Ji. 
ra. 

3 - İhalesi 8-;ıubat-937 pa
zartesi günü saat 15 dedir. 

4 - Bu işe aid şartname p· 
rojesiyle idari ve fenni şartna· 
me almak istiyenler 372 kuruş 
mukabilinde komisyondan ala
bilirler. 

5 - Eksiltmeye girecekle
rin 2490 sayılı kanunun 2,3 ün· 
ciı maddelerinde istenilen bel
geleriyle birlikte ve bayındır
lık bakanlı~ ından fenni ehliyet 
vesikası ve kalorüfer tesisatı 
yaptığına d ir v saikle birlikte 
teminat ve te lif mel.tublarım 

NAS1 llACl 
KANZUK ~--

En eski naaırlan bile pek kısa 
bir zamanda tamamen ve kökün· 
den çıkarır. 

Umumi deposu: İngiliz Kan· 
zuk eczanesı, her eczanede bulu· 
nur, ciddı ve müessir bir nasır 
il cıdır. 

Ankara Vilayeti 

Ziraat Müdür
lüğiinden: 

1 - Viliyet çiftçilerine da
gıtılmak üzere 50 adet zıkzak 
tırmık açık eksiltme ile satın a
lınacaktu. 

2 - Eksiltme 10.2.937 çarşam
a günü saat 15 de vilayet zira
t müdürlüğünde yapdacaktır. 

3 - Tırmıkların muhammen 
edeli 850 liradır. 

4 - Şartnamesi lstanbuJ ve 
nkara zıraat müdürlüklerinde 
örülebilir. 
~ - ~stcklilerin pazarlık için 

ayın edılen gün ve saatte %7,5 
utan olan banka mektubu veya 
uhasebe miıdürlüğü vcmeaine 

akten yatırılan makbuz ile bir
ikte muracaat etmeleri. (157) 

ihale sa:::.tinden en geç bir saat 
evveline kadar M.M.Vekileti sa
tın alma komisyonuna vermele-
ri. (117) t-287 

BİLİT 
1 - Vekalet ihtiyacı için bir 

tane nalbant takımı ile 6x6 met
re ebadında 10 tane burunda ve 
20 tane termometre ve 15 kilo 
bezir yağı, ıs kilo üstübeç, SO 
kilo karfi!(e çivisi, 5 kilo pamuk 
10 tane sandık kilidi, 100 tane 
kilit askısı, 200 tane sandık kul
pu, 10 paket foma, 10 tane kon
trupilak (5 tanesi 3 ve 5 tanesi 
4 milimetre) 50 tane bronz şap· 
ka askısı ve bir metre mikabı 
çam dilmesi pazarlıkla alınacak
tır. Pazarlığa gireceklerin 2.2.937 
sah günü saat 11 de M. M. V. 
satın alma komisyonuna gelme -
teri. {231) 1-443 

ANKARA LEVAZIM 
AMIRLICI SATIN 

ALMA KOMiSYONU 
iLANLARI 

iLAN 

1 - Ankara askeri hastane 
ihtiyacı için a!(ık eksiltmeye 
konulan 6000 kilo francılaya 
istekli çıkmadığından 28.2.937 
tarihine kadar bir ay zarfında 
pazarlıkla alınacaktır. 

2 - Fırancılanın tutan 630 
lira olup muvakkat teminatı 47 
lira 25 kuruftur. Şartnamesi ko
misyonda görülür. 

3 - isteklilerin kanunun 2 
ve 3 üncü maddelerindeki vesi· 
ka ve teminat makbuzlariyle 
pazarlığı yapılmak üzere mez • 
kur tarihe kadar levazım amir -
]iği satın alma komisyonuna 
gelmeleri. (220) 1-439 

İLAN 

Lüleburgaz tümen birlikleri 
hayvanatı için 420 ton yulaf alı
nacaktır. Kapalı zarfla eksilt • 
mesi 18 - 2 - 937 saat 16 dadır. 
Zarflar bir saat evveline kadar 
kabul edilir. Muhammen bede
li 29400 lira ve ilk temiruıtı 2205 
liradır. Şartr.ameler 147 kuruş 
mukabilinde verilir. İsteklilerin 
şartname} i görmek üzere her 
gün ve eksiltmeye ittirak için 
teminat mektupları ve kanuni 
vesikalariyle Lüleburgaz tü • 
men atın alma komisyonunda 
bulunmaları. (229) 1-442 

ANKARA GAYRİ MENKUL 
SATIŞ MEMURLUGUNDAN: 

Ulus gazetesinin 25-1-937 ta
rih ve 5566 sayılı nilıohuiyle 

27-2-937 ve 15-3-937 tarihlerin· 
de satışı ilan edi en Ankarada 
Kavakhderede 1122 ada 138 paf
ta 62 parsel numaralı ve 995 met• 
re murabbaındaki arsanın beher 
metre murabbaırun 5 liradan o
lup tamamının 4975 lira kıymeti 
muhammineli olduğu tashihen 
ilan olunur. 1-446 

izmir ili daimi encümeninden: 
KapaJ, eksiltmeye konulan iş: Çatal - Bayındır yolunun 0+000-

4 300 kilometreleri arasında kaldırım yapısı 
Keşif l:~deli (13372) lira 80 kuruş 
Bu işe aid şartnameler ve evrak apğıda gösterilmiştir: 
A - Eksiltme şartnamesı 
B - Mukavele projeai 
E - Bayındırlık işleri 5cnel şartnamesi 
D - Fenni şartname 
C - Keşif ve proje grafik 
İstekıiler bu şartname ve evrakı İzmir - Ankara - İstanbul Ba

yındırlık Direktörlüklerinde görüp inceliyeb}lirler. 
Eksiltmenin yapılacağı yer tarih gün ve saati: 15 Şubat 937 

pazartesi saat 11 de İzmir İli Daimi Encümeninde 
Muvakkat teminat: (1003) Lira 
Eksiltmeye girebilmek için gereken belgeler: B.ayı~dırlık Ba

kanlığından 937 yılı için alınını, müteahhitlik belgcsıle tıcaret oda· 
sı belgesi. 

Teklifnameler 3 üncü maddede yazılı saatten bir saat evveline 
kadar 1zmir İli Daimi Encümeni Başkanlıgına Makbuz mukabilın-
de verecektir. {171/145) 1-330 

Kapalı Zarf Usulile Eksiltme İlanı : 

Nafia Vekaleti~ 
Van Su İşleri Etüd Heyeti Şefliğinden: 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Van şehri civarını sulayacak Şam-
ran suiama kanalının hafriyat ve imaHitı sınaiyc inşaatıdır 

Bu işin keşif bedeli 35.505 lira 74 kuruştur. 
2 - Bu işe aid şartname ve evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi 

B - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık işleri genel şartnamesi 
D - Keşif cetveli ve projeler 
E - Fenni şartname, 
F - Kum ve taş grafiği 
İstiyenleı bu şartname ve evrakı Vanda Nafıa su itleri Etüd 

heyeti şefliğinden görebilirler. 
3 -Eksiltme 19.1.937 den 2.2.937 tarihine müsadif sah gUnü saat 

onbeşte Vanda su işleri etüd heyeti tefliği dairesinde mliteşekldl 
komisyonda kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 2662 lira 93 kurut 
muvakkat teminat vermesi ve bundan başka aşağıdaki vesaikleri 
haiz olup getirmesi lazımdır. 

A - Nafıa Vekaletinden alınmıı müteahhitlik vesikası 
B - Bu gibi inşaatı veya benzerini yaptığına dair ehliyet vesi

kası, 

C - 937 yılına aid ticaret odası vesikası 
5 - Teklif mektuplan yukarda üçüncü maddede yazılı saatten 

bir saat evci Yanda su işleri Etüd heyeti tefliği binası içindeki ar
tırma ve eksiltme komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde veri· 
lecektir. 

Posta ile gönderilecek mektupların nihayet üçüncü maddede 
yazılı saate kadar gelmit olması ve dıt zarfların mühür mumu ile 
iyice kapatılmış 'Olması şarttır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. ( 143) 1-313 

GOZ MÜTEHASSISI DOKTOR 

Muzaffer İbrahim Sander 
BiR YERE GİTMiŞ DEClLDIR. HASTALARJNI 
GENCACA APARTll\lANINDA Ki MUAYENE

HANE iNDE KABlıL ETMEKTEDİR 

Aııkara Sehri 
' 

İmar 

Müdürlüğünden: 
Yapılamkta olan Ankara ~eh· 

ri mezarlığında inşa edilecek 
olan 7580 lira 60 kurus bedeli ke· 
tifli muvakkat ölü yı~a.,ma n:ıa
balli ile bekci mahalh 996 ıra 
11 kuruş bedeli kesifli pis ve t~
miz su mecraları ve keza 6400 h· 
ra kcsifli ö1ü defn cdilece~ ye~ 
yollan ve tesviyei turabıye~ 
12. şubat. 1937 •arihine müsadıf 
cuma glinii saat 17 de Ankara 
Şehri İmar Müdürlüğünde. Hu
susi komisyonu tarafından ıha-
Je edilmek üzere açık 'kıiltme"' 
usuliyle ayn ayn eksiltme~e 
konmuştur. Şartname ve .saı.r 
evrakı fenniyesini görmek ısti• 
yenlerin her gün ve talip olan
ların eksiltme günü Ankara şch· 
ri İmar MüdUrlU~ne müraca • 
atlan ilin olunur. (190) 

1-387 

Milli Müdafaa 
Vekaleti 

Deniz Merkez Sa. Al. 
Komisyonundan: 

12. 2. kinun 937 salı gUnO 
kapalı zarfla yapılacak mü?a
kasasma talip zuhur etmıyen 
1500 ton kardif kömürO, pazar· 
tıkla satm alınmak O.Zere iJtelr
liJerin 19 şubat 937 cuma ~UnO 
saat 14 de 2138 liralık temınat
ları ve kanuni vesikaları ile bir
likte M. M. Vek~Jeti binasında 
müteşekkil komisyonumuza mil· 
racaatlarr ve şartnamesinin de 
143 kuru§ bedel mukabilinde 
komisyondan verilmekte oldu· 
ğu. (153) 1-326 

Kiralık Apartunan 
Yeni,ehirde Çankaya cadde· 

ıinde güvenlik anıtı kr mnda 
ıs No. lu apartıman. Büyük be§ 

oda hava gazı ve elektrik 1303 
telefona müracaat. \-282 

lım ,., , allaM11•J• ..-ı•A edır 

<vt harılı.ıh"lu 9ınç lı "'"' 

Yalınız ı 

.J. AOUSSIL de Ht.lır. 

lSUNBUl Hnıl lhrdı•ı Nt it. 
ı lhnııral• hıı!Qg•nıuru 

lıterlnlı, hdıu obnderlllr 

KiRALIK 
Bir Oda 

Bankalar caddesi berber Yu-
suf Telefon: 3953 

1-426 

Nallıhan 
Vilayeti : Ankara 
K. Nallıhan 
Cinai Mevkii Do Evlek 

Bağ İki değir- 14 
men 

Tarla Akbaba 11 
Kayası 

Tarla Küçilk 13 
öznah kaya 

Tarla Bedi 8 
bu narı 

Tarla Yedi 2 
Bölük 

Tarla Eymtir 140 
caddesi 

Tarla Vakıf ı 

(124) ı-2sa 

1 

2 

00 

00 

00 

Yüksek Mühendis ~le tehi 
Artırma ve Eksiltme 

Komisyon undan: 
1 - Muhabe.re ıube~ liboratuvarı için lüzumu olan bazı aletlel'. 

kapalr zarf usulıyle eksdtmeye Jconulmuftur. 

2d- Ekksibltmb.esi ı~.~.ld937k.ça~ gnüü saat 15 de Gümüş su-
yun a me te ınası ıçın e ı komıayonda yapılacaktır. 

3 - Mu.hanunen bedeli "~~·· ve ilk teminatı "1350,, liradır. 
4 - İstıyenler ,artnameıunı melı:teb idarC9ine müracaatla para

sız alabilirler. 
5 - Teklif mektupları ikinci maddede yazılı saatten bir saat 

evveline kadar komisyon reisligine makbuz mukabilinde verile• 
cektir. Posta ile gönderilecek mektupların nihayet ikinci maddede 
yazılı 11aate kadar gelmi§ olması ve dıf zarfın miihur mumu ile iyıcc 
kapatılmış bulunması prttır. Postada olacak gecikmeler kabul edıl· 
mcz. (3756) 2-6188 - -
Kapalı zarf usulile eksiltme ilanı 

Kadınhanı Belediyesinden: 
1 - Uç menfeze kaptaj 
2 - İki isale güzergahı hafriyatı 
3 - İsale güzergahlarında boru vaziyetleri 
4 - İki tazyik kırma maslakları. ' 
5 - İsale güzergahına muktazi font boru ve aksamı hususiyeleriıı 
Kadınhanı Kasabasına isale edilecek olan (27097) lira (17) ku • 

ruş bedeli keşifli su tesisatı 29 - ikincikanun • 1937 den başlıyarak 
18 • ~ubat • .~937 gününe tesadüf e.dcn perşembe günü saat onda iha· 
le edılmck uzere kapalı zarf usulıyle eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltmeye girebilmek için bedeli keşfe göre % yedi buçuk te
minatı muvakkatc akçesi veya o nisbette banka mektubu ile Nafıa 
Vekaletinden alınmış müteahhitlik vesikalarını ihaleden evvel şar• 
baylığa ibraz etmeleri lazımdır. Bu husustaki evrak keşfiycleri gör~ 
mek ve şeraiti münakasayı anlamak istiyenler Kadınhanı Şarbaylı· 
ğına miıracaat etmeleri ilan olunur. (221) 1-440 

Kapalı Zarf Usulile Eksiltme İlam: 

af ia Vekaletinden: 
1 - Ekailtmeye konulan iş: Trabzon • lran Transit yolunun 

Trabzon vilayeti içinde seylap tahribatına ka11ı yapılacak dıvar. 
anroşman, Mahmu<1 ve sair inşaattır. 

Keşif oedeli (125 855) liradır. 
2 - Eksiltme 4.2.937 tarihinde perşembe gUnli saat (16) da Na

fıa Vekiletinde Şoı;e ve Köprüler Reisliği eksiltme Komisyonu 
odaımda kapalı .zarf usulile yapılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi n buna müteferri diğer evrak {629) 
kuruş beJcl mukabı!inde Şoae ve Köprüler Reisliğinden alınabilir. 

4 - Eksiltmey<; girebılmelıı: için taliplerin (7543) liralık mu· 
vakkat teminat vermesi ve resmi gazetenin 3297 aayılı nüshasında 
~ıkan talimatnameye tevfikan milteahhitlik vesikası ibraz etmesi 
lizımdır. 

latcklilerin teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı saattan 
bir saat evveline kadar komisyon Reisliğine makbuz mukabilinde 
vermeleri ınuktazidir. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

Eskisehir Orman , 
Direktörliiğün-
den: 
1 - Eskişehir ilinde Miha

lıççık ilçe inde hududları ,art· 
namede yazılı Değirmendere 
devlet ormanında numaralan • 
mıs ve ölçülmüş 558 adede mu
adil 1532 M3 592 Dsm3 dikili 
ve 416 adede muadil 3.77 M3 767 
Dsm3 devrik ki ceman 1910 M3 
362 Dsm3 gayri mamule muadil 
974 adet No. lı çam ağacı yirmi 
gün müddetle arttırmaya konul
muştur. 

2 - Arttırma 17 - şubat - 937 
çarşamba günü saat 15 de Eski
şehir orman direktörlüğünde ya
pılacaktır. 

3 - Dikili ve devrik ağaçla· 
rın beher gayri mamill metre 
mikabınm muhammen bedeli 457 
kuruştur. 

Muvakkat teminat "655" lira
dır. 

5 - Sartnamc ve mukavele 

projesini görmek isti} nler ba 
müddet ıçinde hergün Eskişe -
bir orman direktörlüğüne ve 
Ankarada Orman umum mlidür
Hiğüne müracaat edebilirler. 

(223) 1-441 

,z AY İ 
Ankara Nakşıbendi mekte -

binden 340 • 341 ders yılında aı. 
mı.t olduğum şehadetnameyi 
kaybettim. Taedikname alaca • 
ğımdan kaybolan ~hadetna • 
menin hiıkmü yoktur. 

Berber Abidin o - utla ındaa 
Ahmet Kızı Meliha 

1-437 

Bilwnwn ~of ör ve 
İşçilerinin nazarı 
dikkatlerine 

1-2-93' paazrtesi günil saat 
yedi buçukta halkevi salonunda 
cemiyetimizin senelik umum! 
toplantısı yapılarak idare heye
ti aeçilecektir. O giln o ıoaatte 
bilumum arkadaşların halkevine 
gelmeleri ehemiyctle rica olu -
nur. l--444 

Malınüdürl~Oiiııden: 
Milli emlike aid emvali gayri menkule satışı c. 
Muhammen K. Kimden metrfik hududu. 
Lira K. 

500 00 

200 00 

500 00 

50 00 

400 

500 00 

100 00 

Artin Haçatur 

Manukyan hacı 
Miisis, 

Bodur oğ. 
Haça tur 

Ş. Yol G. Ali ve Nuri 
!t'i. Ağup ve Çakadım O. 
C. Hark ve kilise yeri 

Ş.Yol G. Hark. Şi. Ali 
C. Kadir ile 

Ş. İsmail G. Yol ve ardıç
lık Şi. hmail C. Yol 

Cerrah A. Ağup Ş. Şi. Molla Mehmet 
G. Durmuı- C. Kadir • 

Manukyan baçı 
Müaia 

Ş. Sahibi M !.ilk Ci. yol 
Şi. Bağlucah Hakkı C. 
Nurettin ve Emir. 

Davit oğlu Davit Ş. Sobran çayı Ci. Ağıl 
Yolu Şi. Tarık C. Cebel. 

Musis oğlu Ağup Ş. Çay g. bark ve yol 
Şi. Arif C. Kara Ahmet 
verescsı ve Seydali 
tarla ı 

Müzayedeye 
Konduğu tarih İhale tarihi 

16-1-937 5-2 7 

• 



8 ==-========================ULUS 

PHILCO radyolarını bizden arayın Halil Naci Anafartalar Caddetİ 
No: lll Telefon. ı23' 

Kapalı Zarf Usulile Eksil tme İlanı· 

Nafia Vekaletinden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: İstanbul • Edirne asfalt yolunun 

iki kenarına yarım~ar metro genişlikte veMuratlı kasabası için de 
iki buçuk metre genişlikte olmak üzere yapılacak adi taş kaldırım 
inşa?.tıciır. • 

Ke~if bedeli (133' 737) liradır. 
2 - Eksiltme 12. 2. 937 tarihinde cuma günü saat (16) da Na

fıa Vekaletinde Şose ve Köprüler Reisliği Eksiltme Komisyonu 
odasında kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak (334) 
kuruş bedel mukabilindr Şose ve Köprüler Reisliğinden alınabilir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için taliplerin (7937) liralık mu
vakkat teminat vermesi ve Resmi Gazetenin 3297 sayılı nüshaların
da çıkan talimatnameye tevfikan müteahhitlik vesikası ibraz et
mesi lazımdır. 

İsteklilerin teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı saatten 
bir sa.ı.t evveline kadar Komisyon Reisliğine makbuz mukabilinde 
veınıeleri lazımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

(78) 1-242 

Adaııa Pamulc lTretme Çiftliği 
l\f üdürlüğündpn : 

Sira No. Yamlar.ak işin cinsi Muhammen ke§ifbedeli 
Lira Kr. 

1 Amele evleri 2379 64 
2 Kütlü Anbarı 5611 94 
3 Su deposu 1546 59 
4 Tohum anbarı 7030 14 
5 Çırçır fabrikası 10043 91 
6 Amele hamam ve helaları 3914 36 

Y E K Ü N 30526 58 
• - Müessesemiz tarafından Hacıali köyünde inşa edilecek cin

ai, nevileri ve karş.ılarmda muhammen keşif tutarları yazılı inşaata 
22-1-937 tarihinde yapılan eksiltmede talip zuhur etmediğinden ye
niden kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuş ve bu işlere aid 
şartname ve evrak aşağıda gösterilmiştır. 

B - Ek~iltme şartnamesi, 
C - Mukavele projeıoi 

Ç - Bayındırlık İ~leri Genel Şartnamesi ile Fenni ve Hususi 
şartnameler. 

O - Şartname ve projeyi ( 150) kuruş bedel mukabilinclc Ada
na' da Demirköprü civarında pamuk üretme çiftliğinden verilir. 

E - İsteklilerin artırma, eksiltme ve ihalat kanununun emret
tiği bütün evsafı haiz olmalıdır. 

F - Muvakknt teminat (2646) liradır. 
G - Eksiltme 8-2-937 pazartesi günü saat 15 de Vilayet Ziraat 

müdürlüğünde müteşekkil mübayaa komisyonu huzurunda yapıla
caktır. Eksiltmeye gireceklerin teklif mektuplarını tayin olunan 
günde eksiltmeden en az bir saat evvel komisyona vermeleri la • 
zımdır. (200) 1-399 

ücüncü Umumi ... l\ıl üf ettişlili ten: 
Erzurumda yapılacak Atatürk Anıdı 
Müsabaka şartları : 

1 - Erzurumda bir Atatürk amdı yapılacaktır. 
2 - Amd projesi ikinci kanun 1937 tarihinden mayıs 1937 so· 

nuna kadar müsabakaya konmuştur. 
3 - Talipler bu hususta mufassal malUmat ve vesikaları Kül

tür bakanlığı yüksek öğretim genel direktörlüğü ile İstanbul Gü
zel Sanatlar akademisinden alabilirler. 

Şartname: 
1 - Erzurumda yaptırılacak Atatürk amdı Erzurumun milli 

savaştaki durumunu ifade eder mahiyette olmalıdır. 
2 - Bu itibarla yapılacak anıd yalnız bir portre heykeli değil, 

bir abide olacaktır. 
3 - Bu anıd için 100.000 yüz bin lira sarfedilecektir. 
4 - Müsabakaya iştirak için en az İstanbul güzel sanatlar a

kademisini bitirmiş olmak lazımdır. 
5 - 31 mayıs pazartesi günü akşamına kadar maket ve projeler 

Kültür bakanlığı yüksek öğretim genel direktörlüğüne teslim edil
miş bulunmalıdır. 

6 - Maketler en az 1/ 50 büyüklüğünde olacaktır. 
7 - Projeler anıdın nihai şekli hakkında tam bir fikir verecek 

vuzuhda olmalıdır. 

8 - Anıtlın Erzurumda çıkan granit nevi taşlardan yapılması 
esas itibariyle şayanı arzu ise de bu cihet heykeltraşların yük .. .::k 
takdirine bırakılmıştır. 

9 - Proje ve maketler güzel sanatlar akademisinde türk ve ya
bancı sanatkarlardan teşl:il olunacak jüri heyetince tetkik edilerek 
birinciye 1000 bin, ikinciye 500 beş.yüz lira verilecektir. 

10 - Anıdın dikileceği mahallin Niverman haritası ile o mahal
de yapılacak binaların fotografları ve Erzurum taşının cinsleri 
Kültür bakanlığı yüksek ögretim genel direktörlüğünde görülebi-
lir. (2007) 1-190 

Dil~IENDE YENi 

Gayet Mü_him İlan 
P. '"f. T. Umıınıi 

Müclürlii~ ·· nden: 
(._ ~ 

Ankarada kurulması kararlaştırılan uzun ve kısa dalgalı bÜY 
telsiz telefon istasyonu (Radyo) ve projeleri üzerinde Nafıa Ve~ 
letinde mütesekkil bir komisyon tetkikatta bulunmaktadır. Bu 1f 
le aHikalanm.ik istiyen maruf müesıoeselerin 15 - şubat - 937 tari!ı1• 
ne kadar mezkur komisyona müracaatları rica olunur. 

ı 
Bu işe ait fenni ve her nevi malümat komisyona müracaatt 

daha evvel P. T. T. Umum Müdürlüğünden alınmalıdır. (176) 
1-369 

-----------------------------------------------~ Edremit Belediye 
R.ei~liğinden: 

Belediyemizin açık olar. 165 !ira ücretli mühendisliğine istekli 
olanların m~ra : -:::: ıı<ın oıunur. Taliplerin mühendis diploması:rı' 
hamil ve musaddak şehir planını tatrika kadır bulurunaları şarttır· 

Makine, elektrik, su işlerinden anhyanlar tercih olunur. Miirll • 
caata evrakı müsbitenin eklenmesi lazımdır. (2254) 1-34 

Ankara icra Dairesi Gayri Menkul salış 
Memurluğundan: 

29-6-1931 tarihli senetle ipotek olup bu kerre satılmasına karat 
verilen Ankaranın Keçiören bağlarında tapunun 30 cilt, şubat 1341 

tarih 202 sıra 5, 6/ 470 emlak numarasında mukayyet şarkan hur~· 
kuz ağa kerimesi Anitanm müfrez bağı, şimalen keseci oğlu Vi~ıı> 
bağı, garban devlet oğlu Horokoz ağa bağı, cenuben Keleşoğlu l{ır· 
kor bağı ile mahdut hane bağ yeriyle gürümünün tamamı aşağıd• 
yazılı şartlar dairesinde ve tayin edilen günde satılmak üzere art • 
tırmağa çıkanlmılitır. 

Evsaı' ve 1\lü~lcnıilatı 
~ . 

Yapılan tetkik ve mesaha netıcesi alettakrıb aıtı donum mesa 
hasında olan bu bağın 105 metre murabbaını işgal eden bodrun1~ 
bir odunluk zemin katta bir methal b~r t~lık bir kilar üç oda bıt 
sofa ve bir salondan mürekkeb iki katlı bir ev ile yirmi metre .ınu • 
rabbaı sahasında bir çiçek odası ve bir o kadar sahada bir ahırı bıJ• 
lunan işbu maabağ ve hanenin heyeti umumiyesine 4700 lira kıyınet 
takdir edi lwi!ltir . 

... 'lü.{ı~ ı.. J c.la '-J.aLI .l • 

1 :__-"Satış nakit para olmak üzere 3.3.937 tarihine müsadif çat: 
şamba günü saat 14 den 16 ya kadar A~kara icr~ dai.resi ga.yri ~erııı 
kul satış memurluğu odasında yapılacaı<tır. Talıblerın takdır edıle. 
kıymetin % 7,5 nisbetinde pey akçesi veya milli bir bankadan t~ • 
minat mektubu getirmeleri Iazımdır. Tapu harçları müşteriye aıt .. 
tir. ~artnamesi ~ J-2-937 tarihinuen it ibaren 93:-S/ :>8 dosya numara 
siyle herkese aç11,t1r. Dellaliye borçluya aittir. , 

2 - Tayin edilen satış gününde evvela muhammen kıymetiniJl 
% ı5 şinı buıuug ..ı takdirde uç defa bagırıldıktan sonra en çok ar~t: 
ıanın üzerine ihale edilecek; bulamadığı takdirde en yüksek teklı! 
te bulunan müşterinin teahhüdü baki kalmak şartiyle 18-3-937 tarı• 
hine müsadif perşembe günü saat 14 den 16 ya kadar yapılacak ar~ 
tırmada kez.a m~ka~der kı~etin % 75 şi°:i ~~lmak şar~iyle en ç0

11 arttıranın iızerıne ıhale edılecektır. Her ıkı ıhalede ıhale bede ı> 
derhal verilmezıoe ihale bozulur. Ve en yüksek teklifte bulu:ı 
mÜ)iteri de teklif veçhile almağa razı olmazsa ihale bozulur. Ve 
yeniden 15 gün müddetle arttırmaya çıkarılarak en çok arttıran: 
ihale edilecektir. Arttırmalar arasındaki fark ve mahrum kalına 
% 5 faizi ve sair masraflar birınci müşteriden tahsil olunur. 

3 - İpotek sahibi alacaklılara diğer alacaklıların bu gayri ın~ıı· 
kul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dahil olan idd~•· 
larma evrakı müsbiteleriyle 20 gün içinde memuriyetimize bitdı~ 
meleri aksi halde hakları tapu kaydiyle sabit olmıyanlar satış be 
delinin paylaşmasından hariç tutulacaklardır. 

4 - Arttırmaya iştirak edenlerin daha evvel şartnameyi ve tıJ11" 
hallen gayri menkul, imar vaziyetini görmüş, okumuş ve daha ~U • 
:zumlu mallımatı almış ve bunları tamamen kabul etmiş ad ve itıt>a" 
olunacakları ilan olunur. 1-445 

----------------------------------·--~-----"-
DEN İZ LEVAZIM SA'l'~ 

Vehbi l(oç 
Ticaret Evinden: 

!Şubat 1937 tarihinden iti
baren mağazamızın ve büroları· 
mızın öğle yemek tatili olmak 
üzere hergün saat on iki otuz· 
dan on üç otuza kadar kapalı bu
lunacağım sayın müşterilerimi-

ze bildiririz. 1-341 

l(adri 
Birinci ıınıf 

SiNEMALAR 

ALMA KOMİSYONUND.t\ ' 

Tahmin edilen bedeli "329o0" 
lira olan "35000" metre yedi (,1 
muk kumaş 12 - şubat • 1 d 
tarihine rasthyan cwna ~~. 
saat 14 de kapalı zarf usu11)' 
alınacaktır. .~.f" 

Muvakkat teminatı "2"",. 
lira "50" kuruş olup, ~O" 
si "165" kuruş mukabilinde Jı 
misyondan hergün verilir. ır 

İsteklilerin 2490 sayılı ~atı e' 
nun tarifatı dahilinde tanzuı>uY' 
decekleri kapalı teklif' melctgil' 
!arını 12 şubat - 1937 cuına ş'' 
nü saat 13 e kadar KasıınP11 ıı
da bulunan komisyon baş~6' 
fına vermeleri. (433) ~ 

İmtiyaz ıahibi ve BaşflJıı· 
harriri Falih Rıfkı ATt\ Y aft 

Umumi Neşriyatı ld il 
eden Yazı İşleri MUdUr 

Na'>uhi BAYDAR dl 
Çankırı caddesi cf'latıt1 t 

ti • 
Ulus Basımevinde basıl~ 

HALI{ 
BUGÜN BU GECE Satılık ucuz bağ 

ve arsa 
TELEFON 2681 e müracaat. FİLOYU TAKİB EDELİM 

BU GECE 
GÖNÜL YARASI 

Sylvia Sydney - Gene Raymond 
DÜNYA HABERLERİ 

---~~----~~----~ 

- Balık Yağı -
Taze Kıl. 85 K. Taze 

Bu senenin 
SAKARYA ECZANESi 

Ankara Müdafaai Hukuk 

- caddesi -

Ginger Rogers - F red Astaire 

Yepyeni dans ve müziklerle süslü 

zengin bir revü 

ilaveten : Foka Dünya Haberleri 

GÜNDÜZ 
AL TIN KELEBEK 

··ıı 
Cumartesi ve pazardan maada her gu 
saat 12 de bir Halk matinesi vardı!.ı 

Normal seanslar da 2.30 da baş tar 


